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Başvekilimiz B. Şükrü Saracoğlu 
• 

lsmetpaşa Kız Enstitüsünde 
Sayın Bcqvekil B. Şükrü 

Saracoğlu dün saat ( 15) te 
Ankara' da lsmetpaşa Kız 
Enstitüsünde açılan sergiy· 
teşrif buyul'.muşlar ve M aa 
Tİ/ Vekilliği Mü•teşarı, Kı~ 

Teknik Öğretim Müdürü 
Enstitü Müdür ve öğretmen· 
leri tarafından karşılanmış· 
lardır. Sayın Beşvekil ser 
ginin bütün •alanlarını ay 
rı ayrı gezmişler ve her •a -
landa mütehasn• öğretmen
lerden etraflı izahlar almış
lardır. Sayın BaJvekil, teşhir 
edilen değerli eserlerden 
ve Enstitüde görülen büyük 
inki§altan dolayı En•titü -
nün idare ve öğretim heyet
lerine bilhassa yük•ek tak
dirlerini izhar buyurarak 
saat on altı buçukta •ergi -
den ayrılmı§lardır. 

~ 

Resimlerimiz Sayın Baş • 
vekilimiz B. Ş_ükrü Sara · 
coğlu'yu, Nalta. Vekilimiz. 
General Ali Fuat Cebesoy'
lcı birlikte, sergide teşhir o
lunan eserler hakkında i -
zahlar alırken göstermekte
dir. 

Orman 
düşmanı 
harp! 

Falih Rıfkı ATAY 
f lk dhan harbinde bu vaı.nı mı.ida

faa etmek için trenlerimizi işletmek ll· 
:umdı. Her tarafa kömür )etiştiremiyor· 
duk Fllhtin'dc ~illik :ZC)'tin ağaçlnnıı.ı 
hile kestik ,.e lokomotiflerde yaktık. 
Harp :zamanlarında, co ileri memleket· 
lerin twıç ıınıılarını bile erittikleri ı::l>
rülür. Rom:ı'da şimdi unuııuğumuz bir 
kule sarıldığı \1lkit, hiç bir mühimmat· 
lan kıılmıy:uı askerler, düşman üzerine 
taşınabilir heykelleri yuvarla) ıp atmış • 
!ardır. Anadolu onn:ınlarının bir tahrip 
devri de, Kuw:ıy:ımillİ)e trcnterini işlet· 
nıe zllnlretl 51ra.ına t~düf eder. 

Bugün de, i•ter i•term-z, bir~k sıkı 
kayıtlan gcv~etmiş bulunuyoruı. Demir 
olmadığı için, birçok inşalarda bol ke
reste kullanılmaktadır. htanhul'un ve 
büyük şc-hirlerin bol oduna ihti>acı var· 
dır. =-:e makinelerimizi, a,kerlerimizi, 
2:Rhrıılarımızı açıkıa bırakabiliril, ne 
okullarımızın )&pısını durdurabiliriz, 
ne de ~hlr vatandaşlarının soğuktan 
ımrap cekmclerine razı olabiliriz. Bu • 
nunla beraber şu da bir hakikattir ki, 
kundan İstanbul'a gidin gelen bir )'a -

bancı dostumuz.un bize anlaıuğınıı göre, 
ormanları.ınıı bir )'ata gibi işlemekte • 
dir. 

Moskova'ya göre : 

Durum ~ok gergin: 
Voronej'de ve 
Boguşar'da 

şiddetli 
savaş var 
.Moskova, 15 a.a. - Bu sabahki 

SO\"Yet tebliği: 
14 temmuz gecesi kıtatarımız Vo

ronei çe\'rc5İnde ve Boğu$ar"ın ce· 
nup çevrcs;nde dUşrnanla şiddetli 
savaşlar yapmıştır. 

Ccphen,n ba&ka keslmleıinde 
madrll rle~lşlkllkler olmamı&tır. 

Tebllf:ln ekinde, Voronej çevre
sinde şld<lctll bir savaş cereyan etti· 
iı ve almanların çok önemli kayıp 

(Sonu 3 üncü •arfada) 

KAHIRE'YE GÖRE 

Mısır cephesinde 

olmakla ·beraber 

Berlin' e göre : 

Mihver kıl alar1 
bütün taarruz 

cephesinde 

hızla 
ilerliyor 

:Berlin, 1fi a.a. - Alman o?dulan ou
kUınandanlı~ının teblliı: 

Dotuda alıman ve mUttC!flk kttalan 
bUtün taarruz oeı>hesl.ndo sürat.le ııcrııı
mektedlr. Düşmanın amı kuvveoUcıi ye· 
nıımı.. kı.tmıen dıı{:ıtılmıs veya imha e
dllm!ştdr. Motorlü OO.k1llcr fa.<ııla~ız yn
pılıı.n bl:r takip esnasında dUmıan kol
larını dağıtrnıılar ve ctUıManın arkala· 
nna diltE"rek doıtu ile lrUbatını k('STillS· 

(Sonu 3 üncü n>fada> 

MIHVER'E GÖRE 

Cenup kesiminde 

ingiliz keıif 

kollar1 geri ahldı 

1 Gandi'.Ye göre 
1 

Hintliler 
İngiltere'nin siyasi 

otoritesi altından 

cıkmalı .., 
• 

beraber hintliler 
birleıik milletleri harbin 

sevk ve idaresinde zorluğa 
dü,ürmek niyetinde değiller 

Vardha, 15 a.a. - Kongrenin 
icra komıtesi tarafıdan kabul edile· 
rek ne,redilen ve dun hulıha ola· 
rak bildirilen kar~r sureti Hindis
tan"daıı inµiliı 'irasi otoritc,inın 
çebırr.e~inl tavsiye etmektedlt 

Karar suretinde, kongrenin acele 
:••:birler almt.k iııtemeıli.ti ve bir· 
leı,rnlıı millet en hnrbin sevk ve İ· 
dare111ncie zorl:.ıkıara düşlirebilecek 
her hangi bir icraata ıevessillden 
eakını .. ak istediği koydedllı\ikten 
ııonra lılitiln Brltanyalıların Hındis· 
tancl:..n çekilmesi manasınn olmı\'lm 
bu ıeklifin knbu!U inı:-iliz. hlikJnı~· 
tlncıen rica edilmekteılir. Bunuııl.\ 
berabr, karar suretınde, bu müra
cac ı! redcle<lildiğı takdirde kon~re· 
nin. Gısndi'nin idaresi altında Hiıı· 
dlıı•," ın !'!!\ası haklarlyle hUr,yeti· 
ni m' dafaa için şiddete bnş vurm.:ı
mak ~urt>ıiyle, bUtUn kuvvet v~ im· 

( Sonu 3 üncü s;ırfada ) 

ı Hububat fiyatlarına 

nisbetinde bir e 11 i 
takriben yüzde 
zam yapıldı 

1 Küçük çiftçiler mahsullerinin yüzde 25 ini, orta çiftçiler 

yüzde 35 ini, büyük çiftçiler yüzde 50 sini tespit edilen yüksek 

fiyat üzerinden Hükümete satmağa mecbur olacaklar 

Bu miktarın dışında kalan 

' 
ıaşesi Hükümet tarafından yapılan şehirler dışında 

saf maki a serbest olacak 
Aldığımız haberlere göre yeni Tkaret \"el..ilimiz: pazar· 

tesi ~nü İcra Vekilleri Heyetine geniş inhlarda bulunrnu'· 
rur. Hu izahatı dinli}en \'ekiller Heyeti en başta ekmek bu· 
lunmak üzere birkaç mühim 'e müşkil mCJele) i hiran e"·cl 
halletmek için hunlan hir kere daha tetkik eımi2 'e icahe
den ıcdhirleri hirihiri arka,ından almı}a karar "ermiştir. Bu· 
ı;ün memlekeıimi7İn birçok yerlerini }e:ni mah ule ka\U~un· 
cı}ıt kadar hiiriik darlık İçinde gorcn Vekiller i~e hububattan 
ha~lamak lazımgeldiğini görmüs \e İ)t~ienheri hR7ırlanmış 
olan rar>orları ve teklifleri hir kere daha gtmlcn ı-:cçirerck 
hir karara \';mi olmuştur. Hadi'lelerin \ol'} ir \'t' huckctlerinc 
intihak için alınan bu karar her nman olduğu gibi hu defa 
da millN menfaati, hak ,.e adalet ııilr l;niindc tutularak 
alınmı~tır. 

Bu karar müstah,ifleri hemen klmilen Türk kö)Jü,ji 
o lan huhuhat fiyatlarına takriben rlhde '10 um }'llNJları hem 
hakka hem adalete hem de milli mr11faate U}ır;un bulmakta· 
dır. Bum.lan ha~ka hu 1am, hu •ent' alırımı' '"e alınmakta olan 
19·'2 w~i mah5ullerine de teşmil edilmiştir. Gene hu kara· 
ra göre küçük çiftçiler ma.h,ullerinin yü7dc 2S ini, orta çift
çiler )"Ülde 35 ini, büyük çiftçiler de )"Üzde 50 ~ni Hiikü . 
mete hu rük~ek fiıatla ~atmı)'ll mecburdur. Bu )üzdeler ~n
Jcrin omta gddlği zamıtn yaınlnuş vc,ıa )'llpılacak tnhl!linler 
ur.erinden hesap edilet-ek ,.e müstafnilter bu mikdarlar için 
borçlandırı lacakıır. 

Bilkümet hu } üzdclerle resml tc~kküllerin ve muan"t'n 
lıü> ük •ehirlcrin iaşesini üzerine alacaktır. 

,\tü'1ah•il borcunu ödedikten 'Onra elfode kalan bütün hu· 
buhatt İaşesi Hükümet tarafından yapılan Jehirler haricinde 
aımakıa ~erhe~t olacaktır. 

Yukardaki kararlar alınmadan en·el memleket huhuba . 
tının, memleket ihtiyacına retip }etmircceği tetkik e<lilmiş 
,.e rrımi)·ecekmiş ,,ribi düşünülerek kararlar alınmuının daha 
ihtiyatl ı olacağında iııifak e<lilmiştir. 

Bu iri haberleri bi1e \'t'ren memba 'u tavsi)·e<le bulunu· 
>·or: 

"- Haı di çiftçiler, i, haşına : har • 
manlarınızı İstcdiğini1 ~erde yapınız, 
hornınuru •Ürntle ödeyiniz ve neşe için. 
de yeni ekim hazırlıklarına korulu· 
nuz." (a.ıı.) 

Amerika' da 12,S milyon ini 1 

silah yapımı i~in ~ahııy~r 
Vaşington, 15 a.a. - Harp işçile· 

ri teııldlfilı reisi :Ur. l\!ac Hrutt de· 
miş~.r ki : 

- Bir temmuzda harp sanayii iş· 
krinıle kullanılan iııçl sayısı 12 mil· 
yon 500 bin kişidir. Bir nisanda ça
lışan l§çi miktarı 9.000.000, bir ikin
cikinunda ise 6.900.000 kişi idl. 

Bu rakamlara ~öre 1942 ı;enesinin 
nltı ayı içinde 5.000.000 kiel daha 
harp sanayilnde çalı§abilecek de • 
mektir. Hargıandan sonra tarlada yükselen buğday yığını 

Bölgeler arası atletizm 

Türkiye birinci 1 i kleri nde 

Rjev'in cenup bahs1nda 
yapılan harekata dair 

TASS 

Dış:ırdan kömür alamadığı için f5. 
~. odun ynkanığına baş \'Urmak zo· 
runda kaldı. Memleketin ihti)oacı 40 
mil)on kübmctrc hesap olunmakta
dır. Bu kadar odun, hutün Ekvator do
layınca, bir metre > üksekliğinde ,.e bir 
metre gcnişlij;indc bir kordon vücuda 
getirebilirmiş. i•HÇ, kere•te çıkarama • 
dığı için, ,.e teşkili\tı, ancak >a}t el"e • 
ri,li ve orman tahrihetmez aj;açfardan 
fa>dalannıı)a imk~n ,·erdiği için, belki 
ınilli omı:ın zenginliği bu harpten çok za· 
rar gömıi)~tir. F kat orada a)rıra lin
Yİte benzer hir çc~it )-akacak da kullanıl· 
ınakta olduğundan, hiıkümct, bu ıc,i,. 

lcre kuneı vererek •e halka bu )aka · 
cağı kurutan ve kalıplı)an makineler 
dağıtarak, 2S bin tonluk barı, ~ti üre· 
tiınini, ~imdiden 400 bin tona ~-ıkarmı~
tır. Bu )akacak ka)'T!;!klartnın İs' eç'e 
700 )ti kafi geleceği tahmin olunmaku · 
dır. Hatıra Jerh:ıl Turki>e'nin her tara· 
fına dağılan 'c memlckctimİ7İ iOO ~ ıl· 
dan çok fazla idare edecek lin)iıler ı:;elİ· 
yor. 

Büyük ölçüde 
hava akını var 

Hint Lideri Mahatma Gandi Tanınmış atletlerin 
alabilecekleri dereceler 

• 

İkinci cihan h.ırhinde de ormanları· 
mız ıarar görmi)c mahkumdur. Fakat 
harpten sonra•ı için, c-n lıü> ük milli da· 
vamızdan hiri olıın A) orm.ınları i~lctme. 
B) şehir 'e köy ~nkacnl:ı me•elelerini 
esaslı bir tertibe ko)mak için hazırlan· 
nıalırız. 

durgunluk 
devam ediyor 
Londra, 15 a.a - Royterin aa • 

l..t ri muhabiri bildiri)or: 
Mısır cephesinde her iki tara! da 

ıutunmak için doğUşe devam ediyor. 
)-ler ne kadar harekit basit c;;arpı§ · 
malardan daha ehemmiyetli ise de 
buyuk olçticle· harekat cereyan ctmi· 
yor. 

Amerikan hava kuvvetlerinden 
başka Amerikan kara kuvvetlerinin 
de yanıbagtmız.Qa hnrbettikleri habe· 
ri hakkında Londra'da hiç bir mil • 
talea yürUtiılmemektedlr. lmpara • 
torluk kuvvetlerine mensup Uç tuA · 
!tcnenılin esir eılildilti hakkınrla biı 
italyaıı kaynağınılnn verilen hnberiı 
Tobrtık'taki hnrekiila ait olması g• 
rek tlr. Blnaenalr.yh eski bir hikaye 

Berlin, ıs a.a. - Bugıinkıl re~mi 
tehli!:e gore )tısır cephesinde cenup 
keslmincl" yapılnn hlr hucum netice. 
,inde l'heınmiyrtlı lngiliz keşif kıtah
rı !':eri puskürtiilmiı)tÜr. Sa'~ ,.e 
pike uçaklarından mhrt"kkep teşkllle-

İskenderiye'deki fransız 
harp gemileri hakkmda 

Amerika 
ri?llz diışnııına ağır ka)ıplar Hrdlr- f h •• k•• t• 
ınıştir. Bir çok nroha tahribedilınlş ransız u ume ıne 
veya hnsara uji;ratılnıışllr. 
Almıın pike uçakları lngllir; kam • 

yon toplııluklarına hitcum etmi şler • 
<lir. Bundan ba,kıı Elfllcnır~ n'de mo
tıırlıi nakil vıısıtalnrının toplanmış ot. 
duğu kamplotr da alman •avaş uçakları 
farııfındıın ınıı, ·ırfakl\·ctle bnrıılınlıın
rnış "e pek çok k ırıı ,-,;n t11lırlbl'ılilml • 
tir. lia,·a muharebelerinde Surti ,.c 

bir teklif 
daha yaptl 

dir. 

llurrican tiplerinde 3 inı;iliz av uça • Cenevre, 14 a a. _ Vaşington'd'ln 
ih dii,ürtılmiıştiir. • , bıl ltrildiğlne göre Hariciye Nazır 

/ngiliz resmi tebliği Alman uçaklarının faalıyet• lrnsteşarı Mr. Summer \\"'elles ts 

-l 

ajansının 

bir tebliği 
Moskova alman iddialarını 
mübalağalı telakki ediyor .• 

i\lo ko,·a, l:i a.a. - Tass ajansı bil
diri) or : 

~O'I") et haberler burosu "alman ko
ınutanlıP:ının hileli teblrı;:i,, başlı/,'1 ııl. 
tınrlll BŞdıdakl ll'bliği neşretmiştir: 

Omıanlıırımızı i$letecefi1~ Bu "ıret· 
le, orman ıahrihcderek geçinen bol;;e· 
ler halkı, bu işletmelerde ha1atl:ımıı 
kazanacaklardır. Orman işletmelerinden 

Rerlin, ı.~ a a. - D • B njan ı- k nderJye'deki fransız. harp gemiler 
. Kahire, 15 a.a. - Ortal}ar~ lngi ıın a<keri bir kn) onktan o~rcndiğinr hakkında ~ırlcşik Devletler ıaı::af~n ı M a.niacı 

lız kara \e ha'ıı kuvvetlen umu· zou alman havil ordum dun ehemmi. dan yeni bır teklif yapıldt$!'ını bıldır. 
kar rgı\hının mU§terek tebliği : ı )"etli ı .. l:i!ler hlllinde Mısır ccphesln. mhıtır. Bu tekil! gemilerin Martl • 

Şimal kesimde dUn ıkıama kadar de Elnlemeya crphesindekt Britanya 1 n.ik'e gönderil,m ini wa.mınwı ıll • 

Faik Onem Bursa' da ( 15.5) dereceyi yaptığı 
koıuda 

Alma• fıışi~ı nrdula.ı . ha~komutanltğı 
13 tr.rııınu:r.da )ıolan ve hileli fe"l"ka!A. 
rlc bir teMi~ neşrederek sovyt"l kıtıı. 
!arının snrılnınsıııılan \C ,·okedilme • 
sindrn hnh l'tıııi lir .• \lııııı~ hah!'ul -
mı hiıro u, HJev'ln cenup bntısındıı 
~ apıl n alnı n taarruzunun bir kac 
i\O\ )"el piyade \C suuri ıumeni ıle hır 
tank Ji,ıısının çe,irilm~i \e yokedilmesi 
ile neticelendi "ni v~ mı.:h ırebenin oereya 
nı esrın~ınrl!I ru hrrlıın ııoooo esir, ~IS 
tnnk, .51lJ top, JSOJ m trahöz ve ha
'"an topu olındıfını lddıa eylemi!'ôtir. 
Her ne kadar Socyetler birliği ile 

(Sonu 2 ioci S&)iaCia) (Sonu 3 üncü urfıda> .( Soma .5 wıcü earfada l mektedllı 
(Sonu 4 üncü sarfad.a) 
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İslôm Ansiklopedisi 
Cilt. il. Cüz 11 

H Ik tipi 1 Günün mevzuları : 
ayakkabılar Gücenmeyin 

~. 

llllllllllJll!llllll lllllllll lll lllllll llllllllllllttıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .Munt.a2aman her !~ bir cılcan İstanbul'dan gelen Hüseyin Sami Cu~AR 

Memleketimiz tediye işlerinde 
yeni b·r il'eri adım olacaktır 

ısıtım A!lSLKlOı>~'d ;.n iktnct c!ldının 
bl16lanoncı olan 11 lınel cüzü tntız:ır el
ml$Ur. Bu cllzde b rı;oık mUhlm makale
ler arasında tcti! ol rok F' rld Al·ll n lıeyetın temaslara 
Attar; Ur. Rlttar. A'IUU·BU al); !'rot. tsuı.nbul ayakn:kbıcılan halk lt"ln ay· 
Şerctcddln Yallkayıı. A\ tırız: Prot. O· nı llı> ucuz ayakkabı kullnnılmHını 
mcr Lül!I B."lriuın. Şnlr Av!I ve Av :u-: ~in etmek u Ne 3 tip uzcrlne hazır· 
M. Fuat Koı>rü U. Ayan: Fu t Köı> (ı U l.ıd liliın a)akkabı numunc1crln1 bir he· 
~e ~au Hakkı Uı:unc nııı. A)azı; a: ycUc şehrim e yollnmışlardı. Gelen he
M. Cav}l Da..YEun Ayasotya: Art! Mürit ~. tktıs:ıt Ve'.kllliğlylc görU$ll\clcı1ne 

~ınnsel. Asasu uk: Mükrim n Haı:.ı Yı· deı. m ctmcktcd r. 1-!C')ct, bugün de Ve· 
nane ve Besim D r1cot. AYN: hmct kili klc ııörUsmclcrtne devam cdeı:ek ve 
Ateş. Ayını p; T fil'} ı. A:mı. bır nıııor , rccckt r. Numuneler V.! ra
MUkrlm n Hn ı Yınanc Şa Arnl: Fev· ı>o ıar ınc lımd Ktcn onrıı ucuz aYıık· 
z l!C Abdullah. Ay\ az: Snbı1 Esat Sı>a- k bı t!pl tcsp t olunacaktır. Ha kımız bu 
, u ı:ll tarafından >ıızı mıştır. surette ucuz ayakkabı.ı.a kn\'u mus Ola· 

İçli µi rle •Öz birliği ederek biz de 
tekrarlıyalım: "Sözlerim acıdır diı e 
lriiccnmt')'İn bana .. " dört yanımızda 
ufku çılgın kmllıklar ka.plı)or. Üç 
)Ildır sürüp giden kanlı maceranın 
"acı" lannı iktı•adi alanda, biz de 
P.l> laşnıış huluııuıoruz. 

imıihan gunl rind h r farın onıu la· 
rın.a çok a ır mc uli}et yu .le .c:.ıir. 
Şu halde bu vıızifc>ı hal.ki le > • : e 
gcıirehilmek ı,ın ~ımdıdt::ı c!H liı'H 
ııınıemiz l,ızıın clıııtz mi? ı\lilli u
cadele davasının harcı, isti n:ı ıı ol.ı
rak, burun 'aranda•' rın he sinin hir· 
den )Urc:"ınd n elen hamlelerin ma· 
)':ISıdır. 

Türkiye'Je tediyenin 
gö tercliği §ekil 

M emlckctim tedl,>ntı kapi
talı5t ııı mi kcUcrın tcdlyıt 
eklller n len uphcsb ki 

farklıdır. D ha h r çok kı ımları 
" ynl.> at lktl dıyııtı,, tiz.erine ku -
rulınu~ olan nıeııııek tlıııııde tam 
mAnasıyı.c "nnkdl lktl ~dıyat,, ek. 
lınl gusteren oııııt ıkıl ır. ehlrlerl
rnlzle 'bunları ınkı nııln e ette bu
lunan icaza ~e k ~ lerlnıl;ıdlr. Bu -
rnl rdak\ tedl ler n cıı gt:ll mlş 
şeklınl daha çok t ret leminde 
aramak icabeder. 
Blıde ticari u unıııeJeJcrde kulla

mlan kredi ve de e vasıtaları 
çekten ve pol çcde ı ) adc, bono 
dcdığınılı "en re ) ıılı a ndlerdlr . ., 

Çekle tediye s ılı ehlrlere, sa
yılı mile e el re inhisar etmekte
dır. BattA nıUb 1 a ctn ed n dl -
blllrıı: kl, T lr e ıı n en çok çek 
kullanan ehrl l tıınbuldur E en 
tılriclk 'Tak odaÖııı., l tanbul'ıln 
bulunuyor. Bu t kas od ~ındn bir 
sene 1çınde mahsup cclıleıı enetle
rln s yısı ve kı) ınrtl oyledlr ı 

'ı ıl Çek ııdedl Kıymet T. L. 
198 ıoo ~'1 ,,.ı.ııo.ooo 
198!1 3 206 814.283 000 
l 11:ıO • 6:?.I ll 259 ;Jı O 000 
1941 87 26 ~ 3!i.! ıa.ı 00 
1\1 em leke tın her tarafınd n yn -

pılRn tedıyelerın hep ın hesap et
mrk elımızde olııud ı ıçın, çekle 
yapılAn tedıyct r g e. Jılemelere 
nisbet ederek, ~ekle vaki tedı)c.e -
rin yuıde ini tesbıt edebıl cek du
rumdıı de lllı: Buna ra men çekin 
bankolar tnratınd n ortaya çıkan. 
lan bir CJıleınc Alctı oldu unu göı:
önllnde tut r \e çek mu meleleri
rlnl bankalarııııı a gıren ve çıknn 
,:ııar larla kıyaı.lı> nrak, çekli ı>de
mclerln peka. oldu unu nl mıık -
ta ıı;uçluk çekmeyi& : 

Bır memlekette çe in ynyıl hll -
mesl için halkın, h lh a çok fıııla 
mubndeledc bulun n şehir hftlkı -
nın, ekonomik 'c sos~ al terbiyesi
nin yUksdml olııın ı ~ ırttır. Eko
nomik g rll , ahi k, ltlrn ıt, nakit 
para ye rint! grçl' kreılı 'e terli> e 
\'il ıtalarının k ll:ınıl ın ınd n çok 
mühim bir rol oyu r n nkncılı ın 
da kl'mn l)ct 'e kefı)el hakımın -
dnn gelı ı oJm ı d:ı tabiıdir. 

Yeni karar 
" l 1 a· l " pa.ra ı o mıyan te ıye ere 

yeni bir merhale tegkil 
edebilir mi ? 

B 

i· 

Y eklllıı; , lıund 111 du ıcak iktı ndı 
\C hıı u ı h lı !eri önlemek için o. 
1 cak kı, ~ek ıııuaıııelltını tnsdlk 
erh ne b c an ak surcth le kın•\ etJı 
bır frene t hı tutıııu t r. 

Ç nkı çekle tedlycnın tj'k ıııah • 
z rlu tar fı karşılık ız b:ınka tiı -
hırıyle "pro' I•) unsuz,, çek çekilme
Slne l ol ııcabılnıc ld r. 

Tıırkıye'de ı;ek kııll ıııılııı ısının 
ı:cenı leı.ıc~ıal teıııcnni ettığııııız ın
rnan ço u çcKı kullanın ıııı zatlar 
t ralıncl n, d lı ı ı ~u ıtiraıl ı kar ı
la ıııaktnyıı: birde ı;eklt ış ıtdrül -
me , r ılık ız çek ı;ekllır, ı.aten 
çekı kııııc 'crc~ek ııı. \ ereceğın a· 
d:ını kabul et ı: bıle, ba'k ı ına cıro 
edemez. hızı t t11h 1 etuıck ıc;ın i
Şlnı gur nll bır kııı bankı) ~ıt -
me 1, orad ı hlr h ı' li hekleınc l, hıı
vl) et nı ı 1 at etme l k heder t tı.-
lık de anK d n ~ek karne 1 alır -
kcn, k rne ııın rafı, kr iiledr çek 
l pra ı lı3 n un kurı •luk damıı:11 
pulu ko) aıak •Urclındt• mali kul -
feller \ ır. 1 1 lıcll bırakıp bun -
larla ıı ra ıı a drğmc,. 
"ı n dıkll çeklerin., ııı ıhdut ıuaı

relere vı· ınunıııdclrrr inhı. ır edr
ce,l;lnl kabul ederek, nornııı.l c;ek 
muıtn elcslnlıı hakiki 'e hılkıni •n
hıslıır arasıad ı da, lngılrerc ınık
ya ındij olnıaın klıı btrıılıer, lılııle 
de tııthlk erlılrbılecefdne inanın • 
lıırdım oldu unııır.u hemen &il) le -
mek 1 terli (l ). 

itirazlara cevaplar 

Ş imdi vaki lllr ılarn birer bi
rer cevap \ crollm : 

1) Karşılık ız ı,;ek ı,;ekme, Phte· 
kı\rlıktır. 'e her sahtekArlık gibi, 
çok şukllr n ıllrd r. ceza J;crektl -
ren bir harekettir Çekle tedb at 
) apnn ) Uz ki iden nhtekarlıga haf 
vuran ancak bir k ıc ki ı olnbılır. 
Banknotla l ııpılan telli) cl•·rde aatı
teklrlık olamaz mı? 

I:' en pek iıı) ılı lı ıllere lnhlıar 
eden knr ılıksıı çek için lı ınkn bir 
rlı:IKoya girmiş olmaz, kar,ılığı 
kullanıldıktıın &mıra gelen hlr .;e
ke b ıııka z ıtcn tediyede bulııomnı.. 
Knldı kı, bankıı çek he :ıhı açaca
ılı mu teriyi cçıııckte erbe ttlr. 

2) Çeki hcrkl' alır 1111? ila)ırl 
Zaten çek hlr k ç liralık tedl) der
de kullanılmnı: ki; n csel , nıenıle
ketlmlı:de > lrml lır dan itibaren 
ba lanııbllir; çeki al ıc k olnn ev 
snhlbi, terzı, uzun lcıla\I yapan 
hckıaı \e dtfçi, su, elektrik 'e hıı
vaı:: zı ld re 1 vergi daireleri, mek
tep ıd reltrl \e nlre. Bu m şrdlnr 
e en u lık nı ~ veya sair gelirin 
mllhlın bir kı mını te kıl etmiyor 
mu P Diyecek iniz kT, çeki kabul 
eden bıı ııılles e eler ve •ahı lnr çeki 
tahsilde zorluk çckınl> erekler mi? 
Bu ahıs ve mile Sf'selcrin hank -
larda birer hcuplnrı >ok mu. ban
kalarına ıı:önderlp çek mııhte,·ivat
ları tahsil ettirir hcsaplnrına ıı:e -
çirt.51nler, borçları ,·nrsa mlltlClp 
kıl\ dcttirs!nler; knldı ki. çeki ka -

(1) Bu ivin önderi dostum Nuı-· 
ret Uzg ıren'dlr. Bu husuıtaki dU
Şilncelerlnl 1 ürk lktlaat Cemiyeti 
konferanslar aerhlnln 12 sayılı hro
Şilrllnde hlllA a etmiştir.,. Türklve
dc c;ck tedu·UIUnlln geni lcm

0

esl 
lmkAnları" 1941. 

Midvay 

muharebesinde 

iapon kayıpları 
Va&lngıon, 15 •.a, - Bahriye na

zırhiı tar.nfından neırcdllen bir tcb 
!iğde, 5 ve 6 haziranda yaı:ıılan 
Midvay muharebesinde ı japon uçak 
gemisiyle 2 ağır kruvazör ve S des
troyerin batırıldıf.ı hlld:rilmekt e . 
dir • .Amerlkn'oın Yorktol\ uı:ak ıı:e
mlsi istlfnde edilmez hale ı:elmie
ıir. 

bul duıei'c ırıı ıde ol n sair ahb 
ve mUcsşeselere de cıro cclehilirlr. 
Bir ılışıııa ııH• ele idor ı;: ııll ınan i· 
fin ıe• kini ve fa> da ını ılerh 1 tık
dlr eder. Kull n ı ı) nn H 1;ek nıu
ame esinin lnrelı/bnln farkını var
mıyan itirazcı t>heıll) ete K dar 1;c
kın kusur! ırınn ı ıret eder durur! 
Bizde olnı ı:ı;, ı.aıı nı gdıııeıni tir 
der! Hıç mi ba lnıııı)nlım dcrscnız 
"'dudak lıuker,. et\ np v .. rıııez 

Bu.: çekin )avıış y ıva t ıthık ı· -
dilebllmesı iç n ~u rtl:ırın l'erl -
ne ~clirllme~ını tn' İ\ I! l"tn rkte -
)iz -

\ - Fi nkal r çı•k nııınmeleleri
nc IAz.ımgt"leıı onemi n·rmcl!clirll'r; 
ıne~ellı arnl;ırıncln hlr nııl ışm \8-
parak : 

1 - Hırbtrlerlnın çeklerınl kahul 
ve ııııl~tcrllerı namına t hsll etti
rip he apl rına geçırrııek. 

~ - Çek ınııııml'liıtının ı;rlı mı• -
lnı temin l~ın çek karnclerı ıçin 

bir m srar ıln n k. 
3 - Çekı t ılıslle grlec.-k çek .ın

hıbini fıızl ı beklctııırylp tedı) ede 
bulunmak. llu ıı undn tedbir ıılm~
Ja çnlıtnıalıdırlar 

B- Çekler n damıta rr~nılndf'n 
muııf tııtulduıcıınn d ıır hlr k11nun 
çıkı rrıı k, (bu,ırıın çek ttrrirn ıııın n 
vergı dcı !etin unıutnl ' rld ltı arı-
6ında çok kııç lk hır ıekı '1 tu•ııınk
tadır.) 

l\Iaar r Vekllllt• Yayıne\ de 'e baf. enktır. 

ııca kitaı><:ılanla arayınız. Fbatı 100 ku· 
ruıtur. 

Not: 
Atntllı1c maddrsl, hu~u f'hcmmlv U 

dolayııtyl,. on neu cUzU hııetnn 'bae'l 

kapllyncaıtınd:ın, bir müddet sonra s:ı· 

tıııı cıknrı!ılraktır. 

Di "men 
Ankııra dll on rıao o:und b 

ta o on bu f:.anııt ~e ed b yat mC<'ITluaııı 
nın 16 ıncı &ll)'lsı <' ıııu mu rcc ın 

lr. t ıs.u e-t.m ş r 

Tü rk gazetecileri bL 
akşam Almanya'ya 

hareket edecekler 
İstnnbııl, ıs (Telcfonh) - Alman 

hük !met nin daveti llzerlne Berlln'e 
gidec k olan TUrk Gnzct eller He • 
y tı > rın akşam şehrimizden hııre. 
l<et ed cekılr Gene alman hUkllnıe -
•inin dlvetlisl olarak nynı trenle 
B rlin'e ldeeek olan Matbuııt U • 
'Tlllm f lürfl Selim S:ırııtr bu sa
bah A~kara'clıın "hrimizc ırelmirıtir. 

Kaymakamlık 

C - De\ ıct B terli.) e "e Hu u- kt.ycsl ~• d1C'l!l' yıu:ılrır 'nrd F.d 
si İdarelerle Devlet ııermnye~ıJ- le l eevcn okuyucularımıza bu &'ilı:cl 
kurulmuş teşekk(ıl ve mtıe&.ses~- muayı tavslYe ~ rız. 

kursunu bitirenlerin 

tayinleri yapıldı mrc· 

lerle laı a memur kullanan hu U· ı 
si mUesseıeler b !hassa yUksek 
maaş Hı ücretle ça litırdıkları me
murlarına verd klerl ma s v lk
ramıye, tazminat glb Pnral:ırı, 
memurların he ap actıracnkıarı 
h"rhangl b r banka) a havai et
meleri ve alı'lknd:ır memurları 
bankada he np aı;mak suret yle 
dolal'ısb·le tasnrrufa t " k etme
lcıri. <B rçok ı:arp m m cketıer n
de Dev et ve n r mile seseıcr me
mur maaşlannı doğrudan do ru· 
ya bankaya ha\ale eder, ma111 te· 
diyesi paradan uzak a;eç<>r. 

le r • 
ır 

1 

1 Kll.Yll1ıtkamlık kursu ilk mezunlıırı· 
1 nın tn~ le- nP n t kanıma.me Ytikıck 
taıi1 kn ıır edılm ~tir Yeni kaym kanı· 
ı rımu:ın taYin Mllld klcl'I )'t-rlcr yakın. 
da he •ı olac ktır. 

İskele ve rıhtım müruriye 
F.vı.elki akşam Orman Çifıligi Bıra • farlle~I J8Sf İkfen ~I fi 

P.ırkına u rı)anlar scrinleıici ajlaçlar l!WiWıil 
1 

" ıc be1c<1Jyclcrin elle• 
'e durmadan ~ınldı>an havuz:un kena • rinde bu unan 1sk ıe nhtım ı.e ı:ec:lt
rında neşe içinde toplanan bir grup ı;or- ı nıcn 10-12 mail yılı' k'mde alınacak o
muslcrdir. 1 ı n nıU urc c üereUerl 'e iııke t-lerc tat· 

Netice 

Ç ek muıımc l'lorl banka hlz
metlerm n haslıcnsını ıeş.ıdl 
et.ıncktedlr. Banknlann 

memleket tcdiyelerlne hizmet <>t
melert hele çek muamclelerlııc ö
n m vermeleri llo kab ldlr. TUr
klye ekonom sinde milhlm hfz. 
meUerl dokunan bankalarımııın 
çek muamelelerinin bugUnkU ıck 1 
ve mıktarından duydukları UzUn
tQyll tnkd r eder L <; k tekn n 
tok basit bir halde kalmış olma· 
sından dola)ı değ 1 fert1cr, banka
lu aralannda bile, karsılıklarına 
emin okluktan sonra ceklerl J.."tt
bul edebiliyorlardı. B nkalarımı
zın cekinl aynen pnra gibi teUıkkl 
et.me~1ıı vezne mrvcutlan arası
na koymadıkları znmıınlar da cok 
eski d<>f ldlr. 

Banknot g bl bir banka Ptıra ı 
olarak cekln gelişmesi hu usunda 
bankalarımızın nlhnyet bir nrn) a 
gelerek gereken tedbirlerin alın
ması zamanı <:oktan gelml.$ ve 

• hatta &er;miş bulunuyor. Ankara· 
mııda da ' iı rnkas od:mnın kurul • 
makta oldufu ve hükumetin cck 
lı;l~rine önayak olduğu au ırada 
Merkez Bankasının önderllC:I ile 
biltiln bankalarımızın bu iore!ll 
l.şe sarılmaları hususu iktısat ba· 
kımından olduğu kadar memleket 
ekonomisi lxıkımından da fayda
lıdır. 

Yurt içincl e 

Dariilfünun müderri,Ii inden 
azline karar Yerilen Müderris Ali 
Kemal ve Crn:ıp Sthabettin'in a:r.il 
iradeleri üç gundcnberi s:ıra} dan 
ı,;ıkınamışur. 

Yurt clı§ında 

Nezih bir e,Slmce ha,ası )f'Jntiln bu blk ,!<Jı ek tarl!e tonnüllert Icra Ve· 
topluluk, Deı.lct Demiryt lları hn,.lıu l kl tcrı H<.')lottnec t.nadlk edllmlıUr. Yem 
dairesi amir 'C memıırlari~ie ailelerin· tarife ile tıoorot ~yası m~tnr, hact:ıı v 
elen iharetıi Dq:;t-rli l'nıum Mudur H. ııtırlık olmıık üzore 8 smırn ve nevi 
C.cnıal Hida)ct Serter 'e bir kısını daire itibariyle de bl:r ı;ınıt l1:lndc ı:ruıııara 
Amirleri de memurlarının bu tııı>lantışı· nyrılmııtır. A~ırlık m$k;;nıı ton oınnı.k 
na iştirak rımişlerdi. k bul cd mlı ve ml:ntınnl k il" ti kilo 

Yakın bir nı:ısad n dinkdiğinıiı: kı· ı ıııı.yılmlıUr. H clımde ise ktl:ımotre s 
sa bir demeç ıopl.ınunın ıt.ı)esini bize o a'k aıınmııur. Smıt l bariYle ll)'TI· 

anlatmış oldu, llasılaı Daire i Heisi: lan ya ıctn alınneak UercU r llltode 
"Yıllarca ~üren bir he ap gcriliAinin nyrı nyn ıW tcrtlm UT. 

~enildiği ın!nde, uzife cı.tr ark laılıı • Kanımanıcdc Ko.rud iz, t&rmal'll. 

rını bir acara toplırarak hu si.ımi an • Eı:c ve Akmon!z bölı:ctert !!kele tarlte
nıaı, isıcdiklerini" söyledi. Sonra, i$1er lerl, ncll r gcçlt!C'l"I f ;c<.>le tarlteleı1 ve 
eki inden çok 'c kadro belki de nok· Bursa - Iznrk gölQnde lslctl.! n motör 
an iken üstün bir vazife du)ı;u u 'c tarikleri de vardır. 

hli)ük bir iş he)ccanı ile son netİle)c 
n.ısı 1 'arıldısını anlattı. 

Bund.1n sonra, Umum Müdür D. Ce
mal Serter şu cl.imiclcrlc arkadaşlarını 
daha çok çalışmı)ıı \e işlerini sr,mi)c 

ıcşvik etti; ı 
"Ark.ıdaşlar! Türk dcmi11okuluiu 

bir muvaHakı)et ıinciridir. Çalıımala ·• 
rınız bu zincire yeni ve çok ı:ıizrl 'bir 
halka ekledi. Hepinizi tebrik ederim." 

Umum Müd.ırun bu sözleri demir· 
)Olculn.r tarafından alkışlarl:ı ve d hn 
çok calışm.a \aitlerİ)le karşılanmı,, IOp· 

lanu pek samimi ve nc;Şeli hir ha,11 ic-in· 
de ı;cç vakte kadar dC"ıım etmiştir. 

Kömür vurğunculuğundan 

Bir odacı daha 
mahkum oldu 

Nafıa Ve~letl elektrik cıUt lı
lerl oılacııı Altındat mahallesinde 
omrnn Hüseyin Gtingör kömUr mU
esaesinılen aldığı 2497 sayılı beyan· 
name ile evvelki ~Un aldığı bir ton 
kömUrU Balkat köyünde oturan Yu
nUı'e satıığınd'an dolayı 2 ay hapla 
ve 166 lira para cezasına mahkum 
edllm!ıtır. 

İstonbul'da yoksul 

çocuklara parasız 

şeker dağıtılacak 
lstnnbul, 15 (Telefunlal - ~ıhhat 

\"e lotı.ınal Muavenet Veklı.leU ı>ehrl
mlzdckl yoJ...-sul aUeler ve çocukları
na b~ava ıekcr dnğıtımı için İs· 
tanbul vıllıyet1 emrine !uzumu ka • 
d:ır tahs at ayırmıştır. Dağıtma işi 
şo) le ) apılacaktır: Aydn eline 30 li
ra geçen her aile rel inln b<.'ş yaşın
da bulunan ve b<.'ş yaşındnn kUçilk 
olan Uç çocu~una ,.e ayda eline 20 
Ura gecen her aile reis"nln de be3 
yaşındn buluı\nn ve beş yaşından 
küçilk bulunan dört ç0cuı:tuna, be· 
herine ayd:ı yarın11şar kilo hcsnh y
le dört nylık L>eker istihkakı birden 
vcrflccektır. 

E ine 30 lira geçen blr ailenin ya· 
6ını doldurmamış üı;:ten az cocu~u 
varsa bunlnr ela tablatlylc hertava 
şeker daf,ıtımınclıın IsUfarle edecek
tir. S<'kerll'r ikişer kiloluk pnketlere 
konulncnk ve dn~ıtım ha\·ır müeSSP.· 
selerlnc1en blM tnrafmılnn :ımpılacak
tır. Bu iş için 9 semtl!c m."lhdut ge
lirli vatnndnı;lnnn teSbltlne başlan· 
ma1c Uzcredlr. 

Görünürde bir uzlaşma üıni<li )"()k. 

Muca<lclc ~iııikçe çıkma,.a gırı)or, 
düğumlc:-ndikçe duıiumlcnİ)or.. Bu 
•ıızi) et karşıı;ında, hiıl.ünıet asgari ha· 
rat inıkllnl:ırını ~ağlam bir temele 
bağlamak için ç;ılışı)or. Dağıtma iş
leri pliınlaşıırılmak üzere ... 

Mahalle iaşe birliklerini sırf me· 
nıur ınaaş \'C ücretinden ıa•arruf et
mek ıluşuncesi) le ı::iriıllmis bir ıe -
şcbhıı• tcllkk( eınıek ddılcn bii)Ük 
hak•11lık olur. Suı i,ıımale nıusaıt 
ol.an bir nıcvıuılı halkın mürakabe 
haklarını hiızaı kııll;ınma>ı, hu tf'~ -
killıa hikinı olan e•as fikirdir. Aile 
reislerimiı evcil olsunlar, mahalleli ol· 
sunlar, muhitlctl)ic )Dkındıııı ilı;ilcn
sinler, onun derdine: orıak olrnnlar eli· 
ye hu düzen kurıılıııuştur. Ü)' a ki ba:r.ı 
mıhallelerimizde a)<lınlarım11 bu hu
ıusıa ı;;erekcn allıkarı henüz 'ouer -
mİ)orlar. Nemellzım çorba~ının, bu
giın için, tuzu }erinde olabilir. Uir eli 
0

'yaıi d:ı bir eli "bal" da bulunabi -
lir. 

Tok 'e tasuız olabiliriı.. Fakat 
vurdum durmazlığa, t115 yürekliliğe 
umanın tahammulu )Oktur. Sunimi -
)tıle lıiraf etmeli) iz ki, derde çare 
bulmanın sırası iken ,·ııziFcden . ırak 
kılıroru:r., Sorıra da uzun uzad~ıı dert 
)11nl)Oruz. fn kilçuk hir mahrumi)el 
karşuınıla }11nıp )1lkılır, zehir gibi 
söz ederiz. Aıçak 11ihi keskin ifadeler
le en çetin ve mıığUk meseleleri bir 
'ırpıda hallc<lh·erece/iİmİ1i sanırız .. 
Aklımıu "nine işletip soıır.ıdan sız
lanaatımıza ta,ında iken demiri do,·· 
~ek daha akıllıca harrket etınİJ olmaz 
mı)ız? 

Besbelli ki mahalle iaşe birlikle • 
rinin cl<levi )o\lnıı. ekmek kamed da· 
fıımaku.n iharet değildir. Hele çetin 

Mnhallcmizde İaşe İşlerini }akın· 
dan ı:ıkıhedclim. lhm:ı.J, ka}ll ızlık, 
5U) istimal F hi suç! ıra 1inh:ır ı:oz 
)"lımmıralım. 1 :ıkat tirilma. hir yük 
ahında iş ı;uren Hukumcte desıck ola
lım 

Cumhuri)cl Halk P.ı.rtisi teşkilatı· 
nin c:n fa.Jl dil\ ranacıığı gıinleri }a$ı
)Oruz. Hu Pnrıi memleketimizde halk 
murakabcsinin ıemclıni aımı$ıır. l<ast-
1.ıdığımıı her )"olsuzluğu, her nk•ak· 
lığı onun gonıillere güven ve ferah • 
lık veren temiz mulıiılndc apaçık ızö
ru~cbiliriı. 

"Şika)et ve dilekte huJ:ısa olun:ın 
milletin am il aı7usu hiı; bir ıeşki -
llııa bizim Partimızin sine5indc oldu· 
jiu kııdu c as tutulmıunışıır." 

Tiugunku durum hepimizd n Aza· 
rııi ga>ret İSIİ}or. Ancak özverimle 
)ıışan bilecek, ayakı.ı tuıunulahilccek 
bir devir içinderiz. En uf.ık hir 1?1tf
lcıin, en kurük bir ihmalin ruhumuz· 
da ezasını du)m:ıu:ık, )a :ıdığımız 

unlerin ıarihi chmınıi)cti nishcunde 
dikkaı 'c emek sarfctmezsek )ıtzık 
olur .• 

Birtc'i>c 11zlanm. ktan ' 0medet 
muhtekirin fÜcune kaldı!" teran~ini 
dile dolamJktan hiç bir nf'ıİce çıkmaz. 
"Mcd t kendi AÜcünıuze kaldı." ff'rt 
değil fakat m:ııct iıihari}lc ' 0 kendin· 
ılen olur kendine }arılım hu dhıın -
da .. " demekle 'C ıııurlıı 'aıanda•lık 
'ıızifesine dörı elle s ırılmakl:ı ancak 
dertlerimizi hnfirlcıchiliriz: 

Cibn11da .üfrm ola11 bignm tılm11t, 
At1mfii11 hlg.im ohm adnn olma: .. 
Ycıcr ki birihirimizi kardc~ ~e-

velim, lıiribirimizc guv~clim .. Yanın 
hepimizden birlik, bcr.ıberlik \e )ar
dım hıi}or. 

Bölgeler arası atletizm 
Türkiye biri ne i I i I< I erinde 

Tanınmış atle lerin 
alabilecekleri derece er 

Türkiye atletizm blrlnclllklerlne 
ıılrecek tukımludnn Adana bölge

sini temsll edecek olanlar dUn şeh
rlmtze gelmışleroır. Zonguldak, Trab 
ıon bölge tııkımları buglln beklen
mektedir. İstanbul, cskl~eh r takım
ları cuma ııUnU Ankarn'da olacak-
lardır. 7 l>Olı:cden yalnız lzmir takı
mı geleml.nc<>ğinl blldırmlşUr. 

Programa gore. atletler cumarte
si gUııiı ııuıt 16 <la staılyomda top. 
!anacaklar ve toplu halde Ulus mcy
ılanınn geleı rk nnıtn ç<>lenk koya-

ı:ünlerl devam od cekt r. Kursa işti
rak edecekler n lkl er ndet !otof:raf
lnr ylc biri kte ayın 20 sin kadar 
bölgeye mllrncaat ebn .. lerl. 

Kursa iştirak edeceklerden ara
nacak vasıflnr sunlardır: 

l - En az orta okul m<>zunu ol
mak, 

2 - Bilfiil gQrcş yapmış bulun -
mak, 

3 - 25 ynııından kUçUk olmamak, 

caldıırdır. ~nı gün !laat 17.30 da 
hlr ksıım mUsnbakaların seçnıelerl Orman 
ynpılncaktır. 

Pnzar ı::Un!i müsabakalar 17.30 dA 
başlıyacnktır. Yapılacak m!isabnk • 
farda 100 ve 200 nı<ıtre koşula 
Muzaffer Bnlof:lu, Cezmi Or <lstan· 
hull. Samı Erd ne {Eskliehlr), Hil
mi Ermin (Ankara>, IIüsC'yln öztek 
<Zonı:uldnk ı gibi tanınmış atletlerin 
ynnşmalarını sc;o.·red<>ceğlz. 

400 ml'trı>de Raşit c·rny <Anka
ra), Renızl Ak"kor rtstanbuDun 
ı:rupl:ır arası rckorlan yenilemeleri 

düşmanı 

harp! 
(lla.lı ı. lncl ııayfnı!a 'f 

beklenir. küçük scrma)-cleri 'C kuçuk müteahhit-
800 metrede Rıza !şmnn (lstan - 1 ri ~ıkarııcağıı. Ya umumi bir D vlct 

bul> için en kun etil raklI> Anka- işletm i, >-ahut bu)ük sermn)eli, yani 
ra'dan Galip Darılmaz olnblllr. iılcılr ve ıahrioomcz, edemez, ederse 

1500 metrede lsınnll Koeaeren ödeyebilir ve ~nıdacn korkar i5leıme
Clonguldak >, 1'~şref Aydın <lstan· !erden başkasına ı:mencnıc> iz. Orman • 
bul ı. Hıza lsman Clst_!lnbul), birinci l.ır tı~nı i lcnccck, )"el ~mlş ıı..!!açhrından 
ıılüııda geliyorlar. ;,000 metrede nıılll h.ıznc)e kı\r vercct'k, hem de azal
Mustata knı>la~ <Anknrıı>nın reko- mı)ıırnk, lıilakis bu Urla }-eni orman -
ruııu ycnllcmrsı lilzım. Behı.at <Ak-, l.ım:ı höl deri >araıılarak T .. k h' 
rlenl7.l, Raif Dc,•clloAlu <lst.nnbul) ki g k 

1 
• ur uı ıatt 

hu kOiUYa ynzılanlar arasındadır. ı;ıpla ıj;a, ısır ığa m:ıhküm olmakta0 
Ulf:cr taraftnn marntoncu Sevki Ko- kurınrılacakıır. 
ru'nun da 5000 nıeırc kasacağı h::ı· 
ber \eriliyor. Bnkalım notıce ne O• 
lacak? 

110 manlalıda 1''alk önem son 
15.5 luk derccı ) le rakipsiz görllnQ
)·or. ~ırıkla )ilksek at amada da 
Muhittin Akın aynı vaziyettedir. Fa
ktıt Faik önem'! Raş·t G!rny (An
kara>, Sühıı Aksoy et tanbul> az 
bir farkla tnklp edeceklerdir. 

Hammam .Amerikan destroyeri 
torplllnerek bntmıştır. 275 tapon 
uçafı tnhrl~ıHimie veya batmıe • 
tır. 4800 jnpon ölmU, veva bot.ul· 
mu~tur. Amerikan kıvıplan 92 su
b v ve 215 erdir 3 jııpon zırhlıın, 
4 kruva:ı:ördOr ve mllteac'ldit des • 
troycr huarıı ufratılmııtır. 

lnı;ıliz ı;azetclerl, İngiliz - itnl· 
yan ihti!Afından bahsederken, ln
gilıere'nin şark işlerinde )-alnız 
kal:ı.ınıyacağını ve kendisine baş • 
ka müıaheretı;iler aram.ık mec • 
buti)etinde oldu~nu slirlcmekte • 
dirler. Deyli Kmnikl diyor ki: 
"fngiltcrc, İıalra ile iıillf akte • 
demezse. şark mcsele~inin hallin· 
de, iıiltfın difer balarına t~·ec· 
cüh ermelidir." 

a'da av üsle 
Uzun n lamanın bu yıla alt en iyi 

derccesı R 68 ile Mu1.affer Baloğlun
dadır. 6.60 ile Melih Barlas (Ankn-

• ra ı hl'mcn nrkasındadır. Fakat GU-

1 ner (tstnnhull, Vakur (Adann) dn 

I İn)İtlcrimizi huJtarlar gibi işlete • 
ceğiz. Haııu, bu işletmeleri memleketin 
ihıirnçlarııı:ı, hu usireılerine U)duraca • 
ğız. Kö)lülerimizin çoğu para ile kömür 
alrnu: hirı,;ok yerlerde alamaz. Fakat 
kendilerine, orman baltalığı ı;ihi, mü -
hendis glizetimi altında i ıifade edeet>k
leri madenler ıeriline çalışırlar, }UR· 

ı"aklarını aİırlar. Yahut, silolarda )"Bkn· 
ı:ak ve t pr:ık urualcri de,ii~imi )ıtpıla -
bilir. Ku> evk ini Jiıı}ir yakacağını kul-
1.ınabilır ocaklarla citı:ızlam:ık güç ve 
pahalı olmadığı ıccrubelerle ıtnlaşılmıs· 
tır. ı\ııc k, ı;cnc tecrübelerle, kö)lünün 
para ile satın alac;ığı lin)İı yerine, dai:
Jan kaç;ık ı;elcn oduna )'lllıut beda"a 
ıe:1.cğe raı,:bcc cııiği, ve paralı ocakları 
bozduğu da gorülmü~tıir. 

Denize düşen uçak 
H.ı lvn. 15 an - Sıı!ı &'ıinU ö~leden 

sonra b r .tn&'I z uc:ı.tı Motrll yakınında 
lspanyaı kıyısınd n 11Q mu ac:ıkta dcmtze 
d $1tlliitilr. Blr l&pamol balıkc:ı moııırtı 
taratın&n kurtarılnrnk karaya cıkan· 
nn mürettebat rumı makamlnrc cöı 
nltına alınmıttır. Ôlll"f':llldlltine söre u· 
c:ak btr kcı:t uçuıuna Ctkrnıı bulunU>Or
du. 

Fırtınanın zararları 

İııtanbul· 15 (Telefonla) - DUn 
1.kıamki fırtına esnal!ında Kumknoı 
tarn!larınıln Uç 11andal zularn kaı:ıı -
tarak açıklara doğ'ru ıllrUklenmirı 
ve gönderilen yardım veıraitlyle bıtt· 
mak Uzere bulunan iki sanclal ile i
çindekiler kurrarılmıetır. Uı:tıncU 
sandal baımıı ise de sandalcı c'lıılı:a· 
tarla boıtueurkcn kurtarılmıetır. 

Vurguncularla savat 
İstanbul, 15 !T e!onla> - Bölge 

a$c mtidUr illtü vurı:uncularla mü
adc e le n s mtıerde tarama sure· 

tıyl<>· ıcontrol ere başlamıştır. Bu a
rada bugUn muhtelif semtlerde ya
pılan ~hut cürümler neucesınde 
dort esnaf milli korunma mahkeme· 
sine verllmiştır. 

~, ________________ ) 

Kıraliçe Wilhelmine 
Beyaz Saray' da 

Vaılnı:ton, 15 a.a.. - Beyaz Sara)l'dıuı 
blldlrtlmtic!cdir: 

Hollanda Jcıral1c:eal Wllhelmtne ha!tn 
sonllllda CllmhWTC!llne misat.lr olmuş 

tur. Vt-llaht P~ Jullann l1e prenses 
Beatrlç kırallccntn husuaı kllt bl ve 
damdönörtı ve Hllrlc1ye Nazın Dr. vnn 
Kletten kırnliceye refakat crt!yorUırdı 

kıraUc:e dün Nevyoıit'a hıı.roket etmls· 
ur. 

lıveç'in protestosu 
Londra'ya dün geldi 

Londra, 12 a.a. - lavcc'in Londra el. 

elsi. ısvcc hükllmetın1n b!r notuını bu· 

slln lncllteı-. Ha:iolYe Nıwı1ııtma ver

mı.tır. Bu notada ını:lllz ucaklarının 

cumartesi ı:cocsl gQ)ıı lsvcç toprnklnn 

Qzcr-1.nde u c:tulclan ldd a 'e keyfiyet pro

tetıto edllmekted!r. 

Japonların, Aleut adalarının 
cenubuna JcUçUk mlkyaı;ttt asker 
çıkarmaları U:.ı:ednc, Alnska dik
kati çckmeğe roşladı. CllnkU mUt
tefiklcrln ruslarn burııdnn yardım 
etmeleri ilk akla gelen tedolrler 
arasındadır. 

Jaoon adalarının bir tarafınd:ı 
S!blrya, öte tarafında Alaska var
dır ve bu adalar, böylece iki kıs· 
kaç arnsındn bulunmakt.adır. İşte, 
Alaska nın bu ;>önden önem! var
dır. Aynı zamanda, Dutsch Hıır
bour'un bir ncl derecede bır de
nız üssU olduğu herkesçe malCln 
dur. 

Fak3t, Falrbanks &ehrl hakkın· 
da çok 6ey bilinmez halbuki, bu
rada, Alaskn'nın tam orta yerin
de, milyonlarca amerikan dolnrı· 
na malolmuş bir hava UssU "iBr· 
dır. 

YJrmı yıl kad:ır önce, bu kUcUk 
şehirde oturanlar, altım madenle· 
rinde çalışırlar, başka b r şey dlı· 
şQnmczlerdl. Şimdi ise. bura ı bir 
köprübnşı olmuş ve ş mal-do ı.. 
Pac fık'in anahtarı emniyetini ko 
ruyacak bir müdaf.'.ıa s stcmlnlı 
anahtan haline gelml tir. 

Kanada hududuna b tlş k ola!' 
Seattle adın1akl son amerikan il· 
manından Fa rbanks'a kndnr as 
ker e<>clrllmlye kalkılsa. s<>klz do
kuz gün sürer. Hıılbukl, Amerika· 
dan knlkan ve Kanada toprakla • 
nndan geçen yen! hava yollyle. 

Al.aı;ka'nın tanı ortasına beı sallt
te varılır. İhtlmnl ki, amcrlkan 
bombardıman uçakları. rusların 
V:llııdlvostnk limanına, aynı yolu 
tak hedere k vuracaklardır. Uçak
lar, Fnlrbunks şehrinden ııccer· 
lcrso, Ş kago !le Sanghay arasın· 
11lkl m<>safe 3.000 mll kısalır. Ja-
onya, amPrlknn uo:ıklnrının teh

didi altındaifır. Icabcderse, rus 
mukavemetini desteklemek l~ln 
Falrbnnks schrlyle ha\ a lrtlbatı 

apmak kMI olacakUr. 

JaPOn adalan, Alaska ile Siblr
ya ara ında bulunduklnn lcln, de
niz noktasından da kötü durumda 
bulunacaktır. Yeni yapılan Dutch 
Haııbour dcnlz üssil göz önünde 
tutulmasa bile japon adalarlylc 
Kııdiak limanı arasında 2500 mll
lık bir mesafe vardır. Nihayet, 
nmerlkan donanması, bugün Alas· 
l<a'nın Sitl<a UssUndı> bulunmakta
dır. Burada keza amerlknlılann 
deniz ocakları da toplıınmı:ı bir 
tınlclcdlr. 

Alaska'da, Bırlcsik Am r ka'nın 
müd:ıfaasına ) arı;yacak d rt q 
vardır: Dutch Harbour, Fa r-
anks, Kadlak ve S Uca Oıler A

mer kan kuvvetleri, h p bu Us er 
den harekııt cde('eklerd r Eier, 
Japonlar Rusya'ya taarruz edec~k 
o urlarsa, amP.r k n-rus m terek 
mOclafnıısında, Alaska'nın ro Q 
birinci planda gelecektir. 

adı geçenler arasındadır. 
Pc adım için Ömer. Özkap <Eski

ehlr>. Ahdurrnhman Akpınnr ıts
tanhull, tbrahlm Tinli (Adnnaı atl· 
!arını sn~ahillrlı~ 

l"Uksek atlamada milli atlet Jerfi 
FırnUı gec;<>n sone )'aptığı 1.80 m<>t
rcyl a~nh ıecek mi? Birçoklarının 
merak r' o bu hMlse)l biz de bek· 
lıyoruz. J· •er Jerf formundn de ·li
se, tehmct Dcrkak (İstanbul) bel
ki ı:enP. 1.80 ve clıtha ilerisini yapa
cak, 1\fu7.11ffer Söıımc7Jer <Eskişe
hir), SalAhııttln Cunka CAdana> da 
bir ı;e~ler ıtöstneceklerdlr. 

Bu yıl ııtmalnrla m ı:ıul ntlellc
rlmlz )ilzümUzQ gUldUrmUı;lcrdlr. 
GOiie atmndn !brnhlm Ateş <Anka
ra>. çekle ntmnda Balcı <Anknra>, 
Clrltte. Kemal Köksel (İstanbul) blr-
biMnl tııklp ed n hafta! rda bu eu
bclerln rekor! rını yen lem ı rd· r. 
Bu rokortm<ın e mJ tak edecek 

Milli ekonomi i,Ierimbin eıı Ozücli, 
belki kıırışık f icat en tezelden tı.lledil
mesl gereken "onnnnl rı işletme ', "şe-
hi r ve ko)lcr )ılkaca ı" meJeleleri, ha -
zırlıkları ~imdiden h:ı b.mak doğru olan. 
en ciddi Sll)rctlere 11}ıkıır. Arf'k işin 
11cemi 1 de de iliz: mcmlekeıi d köyü 
dl.', ormanlarımızı da, linyiderlmiıi de 
ıanı)onu. lıletme tecruhelcri }'1lpmış ve 
neticelerini almışızdır. 1'urk müıch~ı. -

sı br, dcmil')ollar gihi, ulam:ı!Jr gibi, 

bu isi -de kauıı;-ıp duıc!!lemek gücünde-

dırler. Oı; tı:ıkikat u tun<len >iırıi~cceğiı: 
ıahrıbcdilmedcn 'e kir 'ererek işlcıile--

d ğer ntl Mn d rec ler bu&iln cek orıııanl;ırınııı \11r. Kiıçuk ıe:ıhhüı 
!çın b ze Umlt v rm m kte sol r de usullerı "e i letme'k izin sadece menedi· 
h rh ide IC'rde H )T Angun, Nadi 
E \() u CA karal, Arslan CZon-

._ > da ) r kor ar yapacnk-
rd r. 

Güreş hakem kursu 

ci ıedbirler almak, ormanlarımm yık • 

makradır. Turkl)e'dc her hl\lgcnin )'ll -

kacak ihıirac-ını snğlırahilecek 

ka)naklarımız \ardır. fj;er uçu de doi:

tu ise, dava, ıı:,kil\tçı •e d zenci bir 

aı to)'>ek" n ~e prcn•İp)i bir haşla· 

tamam ma p)rednden 
1 

ad- ma ve ı::ıt 

t 18 ıbtret kalır. 

ve ~m~I Falih Rıfkı ATAY 
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Dt~ POLİTİKA! 
• 

Mısır 

ınuharebesinde 

uzun duraklama 
h 26 ma}ı uı başlıyan Sima! Afrika 
a~karı, hir huçuk ayd.ınberi de'am eı

lllckıecıir. Mih\er km.,,ctleri, Hirh:ıkim 
llltvk • d s·· ıın e kazandıkları zaferden sonra, 
1\~ratle ilerliyerek Tobruk ve Mersa 
. ıtruh'u almışlar 'e Elaleme)n me\"kt· 
•ne r rı ge ıp daranmışlardır. llh\erciler 
v aleıneyn'i de geçerek hkenderi)e'}e 
aracıı.kl;ırınd:ın o derece emin görünü

~'O~lardı ki, iıal)an resmi ıcbliği, oll)· 
~ an biraz !!\'\el d;l\ranm:ıkıa mahzur 

&Orm-· 1 • . 1 k F.Ja --.. uş \e ace e ~c mevsım ız o ara·, 
tul 1tnıC>n'in alındığını, ioı:ilizlerio bo
r>;·ıdufunu ~e bozgun İngiliz kuııl:ırının 

1 nebrıne doğru s-ckilmckıe oldukla
rın~ .bildırmişti. Gerçekten Bırhakim 
ra&lubi7eıinden sonra ingifülcrin Ela· 
d~ıneyn'e doğru geri ~ekilirken miııema
~Hn. uğradrklnrı nğır m:ığlühi}etler, lıo 
ll ~°kıde ıuıun:ıbilmelcri ihtimalini za • 
,' 11ınakta idi. Muır'ı nıtidafıııı c'<len 
/ kuvvetli haııııı ler~a ?-1 aıruh oldıı· 
::; 23ıınedili)orclu. Fakat ingiliı:.lcrin, 
~Cısa Maıruh'u tahkim ederken, arka
lofaCOğraf)'ll bakmıından müdafaası daha 

111
• Y olan l lalemeyn hatuna da ehem· 

,_.'>1'1 verdikleri anlaşılmı•ıır. Birha· 
" 111l'd • i e bozulan \e Tobruk'u kaybeden 
nı:ılııJt-r, Mersa Mııtruh'ta da tutuna • 
~.t} •oca, Halemern'e seri duşmu~ler '~ 
t 

11 
l?levkidcn lı ır'ı müd:ıfaa etmi)e ka· 

~ vermişlerdir. 

l" :.lihver kuHederi, ilk hamlede tıpkı 
d\ı nı~·u ve Mer a Maıruh'u cle geçir· 

1
1 erı sibi, .Elalemc)n i de almı)a ta • 

1~111lar, Yorgun \e biıkın bir halde ço· 
iu ~Jarak flalemcyn e gelen mıh\ercilcr, 
11R~liılerc, bu ~kide yerleşmek \C 

ı.:er~Jerdcn kuneı gttirmek fır•aıını ver
;~· •. ~emedilcr. llaleme)n ilk hamlede 
~chıtırdi J eknı duşmcdi 'C muka\e

'.;1eı eııı . Mıı ~liıı> sekizinci ordunun esir 
""I . 
1 ınıHn <."l!Ziileri bu 01'hedc >er oldı -
:ır. V ' -r c ar .. adan elen kııalnr da bunla-

t-.1 ql;, '>c em. İnmlizlcr, mib\eralcrin 
rau ~rrı:ızlarına muka\cmt'l eıtikıen son
roİı endıleri taarruza ı;CS"tiler. Şimdi 
ıt't:ı er deği$mişıi. Acıba İngilizleri füa· 
R '>n'den aımı)a mu\ııff.ık olamı)ıın 

81°~~el kıuıları, karşı taarruz ile 1:cri 

0 

1 abılecekler mırdi? (ğcr ingilizJer hu· 
: mu,11.ffak olulardı, 1ı!tr ın kurtul· 
F uş olduj;'U t:ınnİyetle W)lcncbilirdi. 
d~t mibverciler Elaleme~n·ı geceme • r: leri gibi, inı;ilizkr de mih\ercilcri 
d"a.~enıe)"n'dcn .ı;eri atamadılar. Ve §İm· 
•
1 ıkj düşman kuvvet Llalemern bötge. 

•ınde ka111 kar ıya doğuşmcktcdir. 

d' iki haftadaııbcri ,ı.:clcn lıahcr.lct. bu 
lı <ı.i~te İngil izlcrio 1.CJehhwü ellerimle 
~lun~urdııklarını nnlatlllllktadır. i8ir • 

ı; GUn c"'el, mih\crciJcri ekiz. kilo · 
;~ıre geri aıımık 1500 iıaly:ın esiri al • 
,,; larını bildirmişlerdi. f."'elkl gün de 

11 
•lenıe,n'io bausındıı Telelisa istas}o

d tınu iıı::aI ettiklerini ve c:sir sayısının 
t 1 20oo e çıkuğını haber vcmıi$lcrdir. 
d ~ı bu haberlere bakıp da Elalemeyn
ğ ekı in~liz \'llliJctinio pek sağlam oldu· 

11 neıice~i çıkarılmamalıdır. Hııkikaı 
~dur ki Rommel, ilk hamlede )'Orgun 
k u.\~eılerle ı:cçcmediği EhlcmC)"II mev

./Uıe tekrar " bu defa daha hliJük " 
1 1>ranm:ı.mış kuvvetlerle taarruza geç • 

llıf'k İçin hazırlanmlktadır. Malta ada • 
h101.n dainıi surette bombardımanı, ÜJ'· 
I esız, bu ıukli)'llt iıi> le ilgilidir Almau· 
ar bir taraftan ada) ı bombardıman <.-de
:~_,huradaki h:wa kun·eılerini mcşsul 
-~ıc"', dij;er tanıftan da gemilerle lw
Yil ~a Şimal Afrika'ra asker gecinnek· 
~ırler, Sima! Afdka'd:ıld ingiliz ,17j. 

>'etinin hutün zorluğu. lıal)a ile m\J'\-a • 
~nın k~ileme~i )'Üründen do~uı· 

r. Grnzi:mi orduları ezildikten sonra, 
•;tık ş:mal Afrikıı'mn mihçcr ku"'etle
~rıden kurıulmuJ olduğu unnedilmişıi. 
~ sebepledir ki Diogazj ilerilerine ka· 

YÜrtı> en fogillzlcrin, alman kııalan 
~, taaklııri} Jc karşıla~uldarı hakkında 
tefen h:ıhcrlcrc ilk günlerde inanılma • 
~?~ı. Fakat İngilizlerin lıalyıı ile Şimal 
d ~ka arasındaki sulara blkim olama· 
~ arı, hmi bu 11u.lıud:ın iıalran gemi 
d ilcJerinin geçım:krine mani olama • 
.11~1 anlaşılınca, Mısır'ı karıılıran 
;""llıke o ı.anınndaıı bclimıİJ oldu. Çiinkü 
~iİlizJcrin Mı ır'ı bütün Orıa-S:ırk için 
ır malzeme deposu }ııpm.ak }olundaki 

i::ısınalamıa rağmen, mibçer dedetleri, 
ıniiııable mcsclesinde iogilizlere na
~ daha el\ttişli bir ''&Zireııedirler. 
ıına.ı Afrika itııl)ıın ıına ntan toprakla· 

rıııa çok )11kındtr. Ve Akdeniz bir engel 
~l eımediğine göre, ltal)ıı'd:ın Şimal 
frilı:a•ya asker 'e malzeme geçirmek 

lcoıafdır. Hıılbuld inı:ilider, Muır'a )11 
~~vatandan rııhut da Dirleıik Amerika· 
"<111 »ardım )eıiııirebfürler. 

lı! ~ısır muharebesinde İngilizlerin le-
nde olan bir vazl)et, bu bölgede eV\·el· 
~ lo_plazvo15 olan kıııılnrın elde hıııır 

d
• tıomalarıdır. Es:ıscn Elalcmeyn gcçj-
ı. 

1 nı kapa}ıınl:ır da bunlardır. Yeni Ze· 
ha'i,da(ıların mür~dele> c iştirak cııikleri 

er \erilmişıi. Şimdi avusıuralrıılıla· 

;ııı ,<la döğü,mekıe oldukları bildirifmek
tdir. Fakat bu, Sima! Afrı""ka'ya }eni ve 
~e kuvvetler )Ctişıirmek bakımından 
ıı:1ilıverin elveri,li olan vvhetini deği • 
11~ez.. Gerçi nlmanlar bu aralık Rus
r·:va karıı büyük taarruza girişmiş bu
k:'uklarından bu cephe)c istedikleri 
ı,..,_ ~~ ku"'et a}~ram:ıll:ır. Fakat başka 
-"YUk ölçüde hır teşebbüsle me,gul ol
?11:ran ital)"llolar, Ml'.iır muharebesine 
;uirak edebilirler. Yalnız bıışlanna "-· 
1nca İngilizlerle kat]ıl:ıtmakıa zorluk 
ç~'11 iıalrnnların, alm:ın 'k ve id.ırc
~ •hında mühim başarılar elde cııikle· 
:. &Örülmüştür. Mumlini'nio Şimal Af • 

~ıta'>·ı :Zİ}areıi h:ıkkındııki haberler de 
1~IY'anların Mısır muharebesine daha ge
n ~' ölçüde i ıiraklerinc bir delil olanık 
~leritcbilir. r ıı~en ingili:z karoaklıtrı 

a S()n günler :zarfında nlnıanların bu 
~ede daha çok ital}"lln tıın11releti kul
lnnıı)'a ba ladıklorını bildirmişlerdi. 
.ı Söıün ku:uı, bir duraklama devrine 

f'nılt gibi ı:örünen l\lı ır muharebe5i 
:.:; zamanda her iki ıarnf için de bir 
lıa rt.,,... d:- resic!ir. Ve Mısır'ın mu· 

dderııını ta) in f'decek nlao büyük 
~ele hrr ıuı ba,lı>;ıhilir. 

A. Ş. ESMER 

ihver kılalar1 
bütün taarruz 

cephesinde ... 

hızla 
ilerliyor 

( IJ.ıJı I m.ı say1.:d4) 
!erdir. litL\ ıı kuvveUel'lmız OU$Nln ri· 
cal ııarckAtına karsı hucwnlarına de. 
\a.m eı.mtşUr. Hostot a karsı )ilpıltın oır 

ııece hUcumunda eelı.l.rdc \e ~u~'On ıı· 

rıı:ı:lsinde tıUYUk YllJlgınlar ctkunlmı-tır 

VoroneJ köprübaaına k:ırtı düsmumn al 
mua-ı ehcınm~ellı ııucumıııı ımıtcı mu 
harebcler netıces ntlc rıuSkurlülmue ve 
bu csnuda 58 Lank tahr be<l'lmı:ıLLr l'I· 

yade ~I! tanl: le$k'.Jlerlnıl:ı: \'oruncJ'ln 
e1mal·bulısında ku&at.ılmıı dUlll?Uln kU\· 

\"etlerini imha ve 12!i tank Uıhr1bct.mı,. 
lcr<l:r. Uephcntn orta keslm!n&.ı dOmı ı· 

run tne\'Zll hücumları aklnl knlmıştır 

Qrel'ln ı\mal ı;c ı:nuıt·batısmılıı 18 urı. 

15 temmuz arasında >.ı.ı.ıı:rn mu\aUıı.cı

ııetll mUdatD.A muharcb lert n:ısın".LJ 

kam ve ha\a kUV\eUerimlz1n tahribet· 
tlklerl tank sayısı 446 yı bu muştur. 

MumıaıısX lıölııesl.n<I ki duman na vn 
meırdanlanna kareı )'apılan hava hU· 

eumlannda lı.ını:ar!ara ı<e Yl'nlekl ucııx 
tııra blrcok bomba lsabcUert kaytledı.l· 
m ur. 

Alman hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Berlln. 15 a.a. - Alm uı hava knv· 
vetlerl bUııUk te&k:tııer halinde 14 •em· 
muz g-Unil merkez ı;c cenup keıılmlertn· 
de d!l4man hat.lan ııerlslndt'fd ruıklcye 

> ollanna mu\ ıırakı,yeUI hUcumlarl?UI 
de\ ıım etmısıenıır. 

Dmı!rııollarına ve car tcslslerme 
kareı >aınlan hUcumıanı:ı mUtcodd t a
!Pr bomb:ılar hedeflere isabet ede .. « 
mühimmat ve l!Btr harp malzemcsıy•e 

)'ÜklU nakl!J'e t.."enlmooc tnJUAklara L. 
bcblyet \ 'C'l'lll $Ur 

Yoront'j'ln şlnıallndck\ kesimde al
mnn hııvn kın vetlerine ınr.nsıııı ehem. 
mi} etli te killf'r karn ordusu o un lıa. 
rckellerine nıiu:ahir olmuştur. Doğu 
cephesinin merkez ke iminde dUşınıın 
kıta toplııluklnrrna karşı yapılan hU
cuıııJnrda bu ıın imdiye kadur nlınnn 
haberlcrr. gure 10 a/!;ır tank tııhrihe • 
dilmiş veyu hn ,artı uğratılııııştır. Duş. 
mıın kıınlı kayııılnr ,.c rıııişllr. 

Jlu kesimde cereyan eden lıava 11111. 

harebelerlnde dü§m:ın tayyure i dü-
şürülmfı tUr. 

Rjeıldeki hareGat 
etrafında 

Berlln, 15 a.a. - RJev'de kazanı
lan alman za~n1 gizlemek maksa· 
eliyle sovyet ve lng1llz mdyolan ta· 
rafından lşae edilen ve alman kıta· 
lannın bu muharebelerd,. g{lya ağır 
kayıplara uğrndıklannı blld ren ha· 
bcrlerin hayall denecek derecede 
mübalfıblı bir mnhlyet.te bulundu· 
ğu alman resml makamlarında be· 
yan edilmekted r . Rjev kesiminde 
alman ka~ıpları Mosko\•a tarafın -
dan lddla ed!len rakamların onda 
birine blle varmamaktadır. r'akat 
buna mukabil bolşevlkler nlındıı!ı 
evvelce blld rllen 30.000 esirden mıı
da dar bir sahaya sıkıştırılm•s olan 
kuvvetlerinin devamlı bombardıma· 
na tabi tutulmnlnn vUzünrlen bln -
lP~ lilü vermlslcrdir. 

Afmocn taarruzu !!elişiyor 
Stokholm, 15 a.a. - Havas ajan· 

sının hususl muhllblrl bildiriyor: 
lkı ne gün evvel Taganroı: - Sta· 

llno hattından başlıy n alman taar
ruzu esaslı l11>rlevlşlcr kavdetmlı,;e 
benziyor. Von Klelst'ln zırhlı kuv· 
vetlerı slmalde Stalmo'nun 120 kilo· 
metre do~usundn Rovenkl ve cenurı· 
ta da Tnganroıı: klirfe:ı:lnln son nok· 
taşımı ~E'lımlst1r. 

"<:;tokl:ıofm Tidnlngcn" agzcl!'Slnln 
Berlln'<len aldığı bir bahere göre 
zır:h1ı kuvveUerl Rostort.nn ancak 
10 kllnm!'.'tr!' kııdar mC'sııferte bulnn. 
ml\ktadır. 

Giomale d'ltalia durumu 
inceliyor 

Roma, 15 a.a. - M Gayda "Gtomnlc 
d'llal!a da dbor ld: 

Rus cephesinde almanlann dJUUklc-
11 taarruz eeccn )'lldllidndcn dah11 ııc
ru, ve &ha ı ddetlldtr. 

Almanlar Don nchrtnt Uc nokUıd:ın 
gcçmtşlcrdlr. Bu demektir ki almanlar 
btr cevırme hareketi He bu nctın bA:.tı 

son kıyısında bulunan ve alacnklnn W· 

W.-ıımeuc tcreddüdcdcn Sovyet kuvvet· 
lcrtnl art~ 'ı.ı:rııbU!l'1ct'. Bu S()\'Yct 
kuvveUerl okluklan )~le kalmak mı 
~oksa kacmak mı eerdct1ğl:nde mUlc~I· 
dit bulunuyorlar. F.ıter ka1:ıı~ diker 
ku vvcUerle her tUrltl tan:ı.sı k~'t>ctrn ıs 
ve etıcınrnb'etll mlktnrlnrtla malzeme 
bı.ra:lmı ıs oıacnklard ır. 

Artık alman kollarının ôniliıde nctı~r 
mAnlası ı..-uınuınıı$Ur. Uu kollar \'olıra'ya 
va.rablllrk'r ve yavu Ya vas ııov)-cUerı 

Volga'nm öte tarafına 'e ecrıut>:ı aUıbl
llrlcr. 

Rusya')ı t:ınıyıın!ar, Votga'nın ııoı 'cı

yısıııd:ı kılın tccl ve öldUrOctı ol:ı.n bir 
côl uzanır. Volga'nın sağ kıyısının ee· 
nubunda. ıse ırcne o derece rcına Kabno
Uks bozkırı vardır. nıından ~ Volga 
üzerinde ruslann el!:nde knL'.ın en bUy(Jk 
harı> malzemesı lmal!lt merkez\ bulun 
makta.dır. Bu haUnnn l:it.csı-.nc rkat ~ov· 
~r1 blltfin mDdataa slstemmde vn· 
hhn bir buhran doğuracaktır. 

İngiltere Mısır' a bir 
ültimatom verdi mi ? 

Berilin, 15 a.a. - Yarı resmi bir 
ka\'naktan blldlrlllvor: 

lnglllzlerin Kırai Fnruk'a hlr Ol· 
t'matom verdlklerl hakkımla son 
rllnlerde muhtellr ynhan<'ı gazete· 
lerde çıkan rlvn)'t!tlrrl tevsik edecek 
bir halw>r $lmd ve kadar alınamn· 
mı~tır. Fakat sal~hlyetll alman mnh· 
f llPrl, bu sııvllaların snd"' bir t<-k· 
ıı:tple geel tlrllmeslne lrnkAn bırak
mı~·an bir haber alındığını buglln 
söy?cm1şlerdlr. 

Moskova'ya göre • 

Durum ~ok gergin: 
Voronej'de ve 
Boguşar'da 

siddetli 
savas va,,· 

..:> 

( fi.ışı ı inci sıırfada ) 
verdikleri blld rllmekteclir. 

Şiddetli savCJ§lar 
Moskovn. 15 a.a. Reuter a ian· 

sı muhabir nııı blldlrdlğıne göre, \ '0-
1 onej e-trnfmrla meydan muharebesi 
biı tün şıd<1ctJylc devanı e!Jnekte \'e 
alman!nr asır ka~ ırılnr vermekt edi r. 

Almanlar son dört gün içinde 
Don'ıııı dJ"U kıyı ındukl kU\"VellPri· 
ııi artırmışlnrılır. nu sab::ıh Cl'phe· 
-den nlın::ın telgraflar binlerle alınnn 
tankı il" b rcok motörlU Hirnl'nln 
muhıır<>bcnln cerE'yan <'iti~! \"Bel rle 
bulundui;unu b"ldlrmcktedlr. Şimdi 
alman'nr non'un batı •ahlllnde Vo
ront'J'ln &imal, c~nmı \e lam kaıııı· 
sında gecltler mı>ydana getJrml lC'r· 
dlr. 

Durum çok ciddi 
Mosko\ a, 15 a.a. - Pravda gaze· 

teS1 diyor ki: 
\'oronej kcslmınde durum pek 

çok gergındlr. DUn nlm!;lnlar Don 
nehrlntn doğu -s!thlllne yeni kuvvet· 
lcr ııt.mağa muvaffak olmuşlardır 
Bu kun·etıer şehı1 cenuptan \e şi
malden ı,;e\·lrnıl'k için şehir etrafın· 
dn dolaıımaktndır. Fakat ruslıır mu· 
ka\ emel ediyorlar. 

Öteki kesimlerde muharebeler 
blitlin şlr!deti) lc> rle\ am etmektf?dir. 

Alman ordu:runun devamlı 
baskısı altında 

Stokholm, 15 a.a. - Uniterl Pres· 
s'ln Moskorn'dan bildirdlğlnt! gÖre, 
alman ordusu küUelerınln devamlı 
baskısı karşı~ında bütün govyctler 
BırHğınln gittikçe tchUkeye maruz 
kaldığını SOVl et mlllell daha acık 
bir surette görmektedir. Kızılordu 
daha doğu) a atılmaktadır. 

Pravda gazetesi, kızıl muhafızlıın 
imkıirıın son lı:ıddinc kadar lıer ŞC) i 
yapma{:n davet etmekte ve Sovyet 
birliği üzerine \•ahim bir tehllkcnln 
kanat gerdiğine lş:ıret etmektedir. 

Krnsııaya Svezırla diyor kJ: 
Mücadele kati neticeye yaklaşmı

şa beıtıb or. sovyetler Birliği için 
iki yol vardır. Zafer veya ö!Um. 

Rus gıızetecilerlnden Chrerııburıı 
ıunları yııı:ma.ktadır: 

ULUS 

Hidlseler mütehasmlarıı çok h:ık •er • 
miştir. Moskcmı.'d:ı,'ki Roytcr mUlµbirin· 
cim gelen son te!ı;rafıa moıörlü f alman 
tümenlerinin Voroncj"e kadar geldiği 
bıldirilııı.C'kıedir, Ru,lar almanl:ırıo ba· 
zı noktalarda Doo nehrinin sol kı)ısına 
vardıklarını kabul etmektedir. Ru, kıı>·· 
nıaklarından alınan haberlere göre Ro, · 
tof .-e Sıalingrad istikametindeki alm:ın 
hareket.i Giııiks-e beliımckte<lir. 1942 h:t· 
rekatının geçen .seneki hareketlerden ha
ciz farl<ı ru,Jarın ga)et munııuam rilat 
eıoıeleriude<l i r. 

lık hatta bulunan ılınan muhabirle· 
rinden birinin de kııy<lcttiği ı;ihi alaıan 
kııaları kilometrelerce }·o1 > üruduklc.ri 
halde lıir asker cesedinden '\eyi bir bey· 
gir olu sünden başka bir ŞC) e rastlama . 
maktadırlar. Bazı }erlerde ise pike uçıık· 
!arının ıalıribcııiği kam}onlar ı;orul · 
mcktedir. 

Alnına ordusunun bu seneki hedefi, 
geçen sene ol<luğu gibi kmlordu)u im
ha cınıekıir. Hu plin bugtinc knd:ır .c.er· 
çeklc~tirilcmemiştir. So\')etler ulkcsinin 
çok geniş olması, ba}ka lu~hangi bir 
)erde taıhikım imkin olını}i!n bir >tnı· 
ıeji ıaıhikın.ı mıı,ait bıılunnıakındır. 115.· 
la $ll(lasağlaın olan rm orduLırı a\ık a
razide ınıılıar1.-i>e eımeklL'nse Don ndıri 

kcnaunıla diinışnıe}İ terdh 1.->Jcr ı;ilıi gu· 
runÜ}orl.ar. ;>imdi nıs mevzileri hira• 
daha uağa illınmı) bulunnıakwlır. Al • 
nuınlar muıı.ıkalc işlerini ı;ıiçlükle ıcınin 
edebilmtktedirlcr. Bu bolgc·ıkki demir· 
)Ol tebek~si a'!m:ın urdusunun ilıti)a~ . 
!arını karşılama}a kdfi ılefild r. Tiıli de· 
nıif)olları ise hiç }Okıur. Buna karşı 
nısl:ır daha i}İ muruıkale 'a~ııalarınl 
nulilı: bl!lunuyorlar. Bilha,sa a keı:i nnk
li}at ı~n çok i}i tanzim cdilmi~ olan 
huyiik nehir rolu rud.arın ~k iıine )'ll· 
rı)'&r.~ktır. 

Rusya'dıın alınan haberler duru • 
mun vahametini R"izlememektedir. 
Bununla beraber halk soğuk kanlı • 
lığını muhafaza eımekıedir. Hus mil. 
leti muazzam nlman a~keri kuvve 
tine karşı mllcadele planlarını ha • 
7.ırlnmıştır. Bund~n bnşka millet. 
zafere kavuşmak için çok bllı·Uk fe
ılaklrlıklara katlanmak zorunda ol· 
duğunu dn bili:.·or . 

"Kıuaçlılar" kıta.sının 
ba§arıları 

Moskow, 15 a.a. -(United): Ya11· 
lı 1ldamlardan teşkil edildil\i itin 
(Kır s~çlılnr" ismi verilen bir kııa, 
son 18 ay içinde Dnn havzasında 2 
alman generali 69 subay ve 1000 ka· 
ıltır alma askeri öldürmUolerdlr • 

Mısır cephesinde 

Almanlar -şimdiden Rusya'nın can 
damarını tehdit etmektcdJr. Tehll· 
keleri iUraf etmemek blr clruıyet o· • 
lur. 

~arpııma lar 
olmakla beraber 

durgunluk 
devam ediyor 

(Joiıed Press bundan M>nra .nulann 
mütıefiklerden ı;irıikçe daha •c-ele )'ltf'· 

dırn istediklerini bildirmekıedir. 

Pra\da gazete5İ ikinci hir c-erh~ açıl· 
masını ve bu cephenin derhııl açılması· 
nı istemektedir. 

Nihl}et Uni~ Pres~ O\')"CC «pbc · 
lerin<lcn gelen h:ıbcrlerin durumu çok 
ciddi gfüıerdiğini )ıız:m:oktadır. 

lngiliz askeri 
mütehassıslarının 

tahminleri doğru çıktı 
T ondra, 15 a.a. - A keri mütclıas • 

~tslar, 1942 de hü>ill< alman ıurru1u 

ba,layınoı rudarın çekilmek 1nnında 

kalaca~ınt her zaman kabul etmişlerdir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

bir tanliyet olmamıştır. Akpm geç 
vakit düşman lank ve piyadesi Te • 
lel'i. a'dakl ileri mevzilerimize hU • 
cunı eımiştlr. Cenup kesimde kUçUk 
bir keşif fnaliyeti olmuştur Ağır 
bomba ve av uçaklanmız düşman 
kuvvetlerine kar~ı ı:ı;eni' ölçliıle hl\· 
cuml'llrına devam etmislenlir. Tank· 
la,ra ve asker yilklU taıııtıııra tnm 
isabetler kaydedilmi~ıir. Zırhlı oto
nıobillenlcn ıa•ıılardan ~e iki tank· 
tnn mürekkep on beş arabalık bir 
kafileye karşı yapılan bir hlicumda 

Cenup kesiminde 

ingiliz keıif 

kollar1 geri allldı 
Büyük ölçüde 

1 

hava akını var 
(Hafı l iıuı sayfitd.ı) 

ınevr.llrrine karşı şidcletli hücumları
ııa ıle' aııı elmlslerılir. 

1'..lt'lleınryn'ın 60 kilometre cenup do. 
ğu uncl ı De• llrıııtil kuyularında oto
mobil tophıluklannn knrşı ynpılan hU
cuınıln hır çok motılrlu tn~ıtlnr bom
ba i a!Jetl ıldıktan ı;onra yannıa#a 
lı ı 1 ııııı 1 ırdır. l:eriye kalnnlnr ise 
h.aıtıırn udı lmlf'n knçını , lardtr. 

llofif sn,a• tnn·nrelıoriırıiz hoşa! • 
tılıııış .ıı n EIAlı·ıııe~ n gıırı dolayla • 
rıudıı dılşın:ın mıklı}e kollarına hü
cu•ıı "tıııl lerıllr. 

S ıat 1 ' '" dııgrıı gıaıeıne\·n'nln ba
tmııda kıı;,etll' lahkiııı eclÜmiş bu • 
lunan llrıtnm n slptrlerlne karşı hil. 
hn '" ~icldetli hıl("lllll) ır rnııılmıştır. 
.\lıu ııı pike il~ ık! ırındıln atılnn ~ok 
blı~ iık ç ıpta boıııl>alar dü•ınnn me' r.i
l('rinln r.erl .. rine dtlşıııUş ve hlr çok 
top[ rı 1 e ) arıun:ı:r. bir hale getirnılc. 
tir Son ı;unlrrde in •illzler tıırafından 
) pılnıı• ol n hrn .nev ilerinden ço. 

il t nı Is lıetlrrle tahrllırılilmlş \ e 
dıişman;ı kanlı ka) ıJ>lnr \Crmiştir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 1!> n.a. - ltah an orduları 

umumi kararı:llhının tebliği: 
Mısır ccphesınln cenup kcslmlnrle 

dUşmanııı ehl'mmlyeUl keş.ıf tcşkll· 
lerlne hUrum edilmiş ve bunlar do· 
ı}tı)'ll doğru pllskUrtulmüşttir. Ela
leııı!'~ n'ln doğusunda ltulynn savaş 
uçaklnrındnn mürekkep teşklller kı· 
ta toııluluk 1 nrııııı hücum etmişler· 
dlr. l>üzlin 'erce otoırrol>ll tahribe· 
dılmlştlr tkl tıırnfın nv uçakları 
t!'şklllerı n rıu;111rln çarpısm!llar ol
muş ve bunlar mlh\"er hava kuvvet· 
!eri leh ne cfverlşll bir şekilde cere
) nn otrn ı r. Italvan avcıları 9 \"e 
almnn avcılnn 4 lnı:;lllz uçağı dilşür
milsler:rr. 

Maltn'dnkl ehemmlyc-tll tesislere 
karşı ı:cce vc gündilz hlicumlarınn 
df'~am e<lılmfştlr. Alrrınn nvcılnn ta
rafınd!m ada üzerinde dört dü man 
ucnğı dO•Orııırnuftl!r. 2 uca"'ımız hn· 
\'ll muhareb"11'rfnden dönmemiştir. 

n ın gece ngll 1z ur;;aklan Sıeil)'R 
ve !{ulnbra'<'la hazı şehirler llzeıindc 
uomu ıur. Me"- nn'da Vıllafranea ve 
Soponıırn C'lvıırına bombalar atılmış· 
sn rla hunlar hiç bir h~ere isabet 
etnıP.T111ştl r . 

bir araha h ırlç olmak üzere bütiln 
kafile imha edilmiıstır. 

GUnılUz yapılan yeni hücumlar 
esnıısında da başka tanklar tahribe· 
dilmiştir. Avcılarımız tarafından en 
az dört dllgmnn uçağı düşUrUJmilf • 
tUr. 

Dlln gece orta bUyilk1llkte bomba 
uçaklarımız Tobrıık'a hUcum etmlıı· 
!er ve bir çok yangınlar çıkarmıg -
!ardır. 

Malta üzerinde avcılarımız Uç 
mihver uçağı düşUrmllşlerd!r. 

BUllin bu hnrek!l.t eşnnsınıla kay
bımız Uı; uı;ıı.ktan ibnretılr. Bunlar· 
dan birisinin pilotu kurtarılmıııtır. 

Sekizinci ordunun duruma 
hakim olduğu sanılıyor 

Kahire, 15 a.a. - Ban ~ölllnılen 
kaıi hır hııher &'elmemiıı ise de Rom· 
mf'l kuvvet !erinin ıliin akşamki taar
ruımndan ııonra EUılemeyn tıkıntı • 
larında sekizinci ordunun v.azlyete 
hakim olduğu sanılmaktadır 

~ 
~>-...... 

Harbin doğurduğu 

ahlak bozukluğu 

Harp ve onun doğurduif;u bir ta· 
kını sıkınıı l:ır, ı;alilıa herkesin abll • 
kını bozmıra ba,l:ıdı. Gun .ı;cı,;ıni)or 
ki içerde YC}a dışarda bir u.kım • hı· 
ı.an gülünç · vurı:unruluk ~eya soy • 
gunculuk \ııkaları yapıldığını duy • 
mı yalım. 

Mesell gaıeıeler, lzmir'de • hasa 
huzurdan! • e,ek eıi satan üç açıkgo· 
ıün )ııkalandığını h!!ber \erİ)orlardı. 

Bunlar }11PUklarını inklr edemiyecek 
bir \W) eııc yakalaomışlnr. Çünkti 
evlerinde de 40 kilo cıck eıi buluo -
OlUJ. 

İdare,i kendilerine ıe~di olunan işi 
kemli menfaatlerine alet e<lincn kim· 
s~lere de sık sık rasılanı)or: meM"la 
hcanbul'da bir nalıi}enin iaJe ,cfi, 
e\<U ka>·ıılar ÜLerinJen rakamları t:ıh· 
rif ederek ekmek kamf'lerini kendi he· 
sahına geçirip •onra da dışard:ı sat· 
mı)a ha~lamı,, fakat )'llkalanmış. İn· 
~allah kendisine ıorulnn hu suçun a(· 
lı çıkmaz. 

Fakot fransa'da cercyıı.n eden 
bir hlldisc )'\lkar<l:ıkileri gölgede bı • 
rakmııkudır: Girunde eyaletinde bir 
İaJe kontrolörü zenııin olmanın )O • 

lunu &) ın sonunu h<-kleyip maaş oJ • 
makta wya pi)ııngo bileti alıp da çe
kiliş gününü beklemt·kte <leıil, İJt 
dalavere karıkıırmakta bulmuş: bıı 
adam bir mikdar sakarin elde etmiş. 
füınıı dosılnrından bir kadın vasııa • 
5İ) le kara (>azar fi} atına 'atı ırıyor, 
kadın •nkarini verip para> ı aldıktan 
sonra kontrolör malı alanın e\·ini ba· 
sıp sakarini "müsadere" cdi)or, o;nnr:ı 
kadın tekrar harekete geçip •akarini 
ba,ka birisine saıııormuş \C rıolis 
müdahale etmese) miş, aı nı saknrin 
ıüTlerce defa saıılaaıkmış. 

Ancak, bütün bunl:ırı oku)"lıp, dün· 
mda heli! süt emmiş iıHan kalmJdı 
J";ırın lıükmetmt'k de doıtru değil. Çiin 
lrn geçenlerde Karnı;ümnik're Çorba 
cı Ali adında bir yurttaş, iki ekmek 
karnesi hulduğunu ve gene Knragum 
rük'ıe kahveci Ramiz'e teslim eıtiğinı 
bildiriyor, bu karneleri kaybedenlerin 
oradan alm:ılarını rica ediıordu." 

l 
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Y erii bu)macamız 
Sold&n sah: l. btr 811)'1, dUşcK, 2. bir 

pcvl kumas, mikrobik blr hastalık; a. 
orta, h8.3'dut; 4. ı:coc dlcnce Ytlr1; 5, 
su, eıitAnıharıı; 6. matsuUan ıığrıyan; 7. 
yaban.cıın:r, Jskambllde bir ktığıt; 8. bit 
kümeıı ha) vanı; 9. tersi ~teıiş, gU nı.lıı 
ıığıımınBı; lO. k'ansllldan ödü kupur., 
kamı doynıue; 11. sert hal'ekeUcrle sil· 
rcrek, Uye. 

Yukardan a!IBıtı: 1. mctırullyet, mu· 
zur bir ha}'\'nıı, wm1 b T' ısı ~'llı:ıma; 2 
caıamıkla tulusturulan fpl:lklt'r, genh. 
az; 3. herkese blld!rme, ga:ı:etedcld Ytl· 

zılru'd:ın; 4. 1stnnbul'un bir PIAJı; 5 ba· 
'ına A lltı vcsb:le ote beri tan kUcli k 
dUkkAncı, ce.buk, Lk1 dc!a tekrar cdlllrst 
PCdcr olur: 6. baetna s llilvcsl)le vakti 
e&teren alet, hangi ad:ım, sUsl'!l; 7. iki 
scsstz lınr! yıı.n yana. donmus ııu, ı:ıeı:1 

kalan; 8. gözün suıannınsı; 9. imar et 
mc, kusur; ıo. tersi b!r Azamız, mükem· 
mel, tsknmbll oyununda alıcı Miht; l1 
1s)'llll eden, kl!Ylkcılrum "h~~;n•' mA· 
naııınn gelen btr tal>l:ıi, bir lııırttn oku 
nuou. 

Dünkü bulmacanın 
haHedilmiş şekli 

Soldan &ıa: ı. damım pulu 2 boa 
el:l; 3 ('SCI', u)lku: 4 mlıı, tac. ah: ı:; 

im (mil, koruk, ta: 6 h • a 7 )a 
natut (turan), te S ol (k) ter, 
O. Lort. t<-Jıe: 10 nem f" 

Yutı::ırd n a ıtı: l. demtr)oltı; 2 strn 
alo; 8 abes (t) ume· 4 mor knn. tl"f 
5 ıra (ıra), tokat me· 6 m 
(Ukul', et: 8 ulu, kat, tla < 
(ayal) be ; 10 kat t p; 11 

Anrnk, münferit de oha, bu ıPbi 
hareketler, > ııkama ~aşdıklarımızın 
~irkinlisini daha çok mtydana çıkar· 
mı)Or :mu? · 

Garson 

tııtanhul bclcdıycsı t"Ok ycı1nde bir 
karar aıınıs: 

Garsonların UcreUer:l lokanta ııa· 
blplert tarafından veril~ ıctn, 

mUı;t('rllerdl'n yemek parrunııdruı bal· 
kn a-arron ücreti d alnn lok.ııntıılann 
CCT.:ılandırılmruıını lcmnıtılaımlıklam 

emrclmts. 

llaibu1d ~ başka yerlerde lo· 
Jmnta , ı: ıl'60n Ucrctlerint mü~ 
)e verd rdtktcn ba$'ka. Ustcllk - ha· 
yal patuıtılaştı <Uıic - bu tioretlcn 
yüzde on be&<! cı'kartmıelar ve amd:ı· 
ki yOzdc bee taıia da rnüı;~e Öde· 
Uyorınnnıe. 

Onun tein, tstanbuJ'<fa alınan bu 
tc<lbl:rln yartnde11C'ln1 takdir etmemek 
('Jdcn ı:clm1yor. 

Tunu•'a kim 

taş.atıyor ? 

Gazf'telcr, Tunus'a &:ök yllzllruıen 

dOsm btr Uı.kım tnılard.an bahscdl

) orl:ır". 

lltr &ra7~ - kıj"ll.tncUn yııkm ol· 
ıu~u ırös'<ımıek lıQ!n o:sn ecro'k! -
bu haberi ''TU:nu!i'a tnt yatdJ" bat· 
ııtı al!mcln okuyucuJarına bildiri-yor· 
ctıı. 

Bir mecliste de bu ~l taşların dü· 
ılfş1cr!nm sOOebl hıtkkmd.a cMdt bir 
mUnaknsa rcrcyan ed;yordıı. LAlordı 

uT.asmoo. eakıı.cı bll'Jsl de ..::ıze kanı· 

ı.. 

- Ben bu taılann neye dilıtUtiln-11 
1 ba an d m • <lodl. 

Herkes onn dönUnce lzah eW: 

- ltab'a'nın Tunus'ta öted{'l'lbef'I 
ır U olduğuna &:• N', '!in Tunus'a 
bu ~lan o at.ınıs olmasın1' 

SA. - TIR. 
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İsken deriye seferinin 
manzarası 

Napoleon'un fikri 
" ı· . KENDERIYE Avrupa.'>-& hl· 

kim olaııların parıtahııdır. 
Ben ingiliı. ticaretini orada 

mah\cdcr, orada.n llindhıan i~in ye · 
ni mukadderat ta)in ederim. i•ken • 
deri)e, lskcnder"e olduğu kadar be • 
nim için de diın)'ll) ı feıhc:ımi) e )11· 

rt)'lUI bir hareket Ü•su, \e Afrika n 
,\sra •cneılerinl akıın11)a ran)ıın bir 
liman \C bir mağaz<1dır. fngiltere Mı· 
sır'da yenilir. l.j:er ln1:iltere ;\11'1r' ı 
alacak olur a, bizim )erimize ,ı, dun· 
)"a lı:lkimi olacaktır" 

Bıınu N:ıpolcon siiylenıiş, \"t' .Mı
•ır seferine bu ınnk•aıla ı;:iri5mi,ıir. 
Çıinlu ~lmr'ıı hltkiın olmak, hlitün 
,\frika'p \'e llındisıan',ı def.il, lıaııl 
Uı.ık·Sark'a hile lılLım olmak demek· 
tir. S<\ı.lerimizi birka, rakanıla iıah 
e<lelim: 1931 )ılında, lskcnderi}e Iİ· 
m:ının.1 4.99$1.31!1 ıon turarında 1940 
gemi girmiştir. llu mikdar, 1937 de 
<;.686.239 ton tutarında 249~ J:cmi)'e 
yükselmi ıir. I iman:ı harp başlama· 
dan cV\ rl, çıkan deniz )'Olrufırının 

mikdarı şağı rukarı > üzbine >·akla~· 
makt.ıdır. Çünki.ı lskenderi>e'den do
ğu}& doğru ı;:iden rol, Dim)"llı'taki 
pirinçım geçerek Ponsait"e gider. Mı
sır, Afrika 'ııznsunun en kı)·metli ka· 
~ğı ise, lskenderi}c bu kapağın kul· 
pudur. \'e \'llZonun içindeki bü~iik 
servl'ıler<lcn fa)dalanmak i tİ)cnler, 
bu vaw kapağını ellerinde Ntmak 
:ı:oruntlad ı rlar. 

Mısu - Rusya 

F AK . .\T Rommel'in İskenderiye
ye doğru yaptığı ıaunız, sade 
ham madde ka) naklarının anah· 

tarını, 'c ş:ırkınn garlıe akan sen ~'t· 
l~rin kopruha~ını tutmı)a mı matuf
tur? lla> ır, bu 5onradan elde edile • 
cck bir netice tcllkki edilebilir. A•ıi 
ga)e, in~ilterc'ri )eıtnıckıen zi)ade 
Rus) '> ı > cnmck 'c d0&ha askeri hedef· 
lere \'llrmak şeklinde ıcl!ıkki edile • 
mcı mi? •\fareş.tl '\'on Boci\' la, ı\fare
~al Roııımcl'in h:ırcketlcri arımnda 
bir ahenk bir hnrp senfonisi gfümek 
kahil değil nıidir? İnı.ıilterc'>İ Sov • 
)etler Hirliğıne rnrdımdaıı uıal..laşıır
mak ve Yakın-Şark'ıaki ordularını Şİ· 
nıale çıkarmak yerine cenuha indir • 
nıi)e mec:bur etmek, onu, hira7 uzak
ta çıkan hir )-angını söıxlümıc·k }·eri· 
ne, kendi evini muhafaıa altına almak 
zorunda hırakmak gibi bir ,ey anla· 
şı laıruu mı? ı\ııcak hundan oonradır 

ki, ham madde karnakun ~line kar
ı• bir bark açmllc düşünülmüı olabi
lir. <'»le be bu noktadan hardcec ede
~k Rornmel'in hkM&ri>~ nıamı:ru, 
Almanya'nın umumi strateii pllnla.n 
anısında yet almı}tır, filen,,.. varahi.. 
liriz. 

Yeni kuvvetler 

F AKAT taarruz, hkenderiye'>-e 
oldukça ıız:ık hir mesafede Ela
Jemcyn mcvkıinde durdurul • 

muştur. Rommel, plinını tam tatbik 
etmek imklnını hulamamışur. Çünkü 
o, Hirhakim ve Akmma'dan durup 
dinlenmeden karşı•ınd.ıl<lleri takip 

Gandiye göre 

Hintliler 
İ ngiltere'nin siyasi 

otoritesi altlndan 

çıkmah 
( B.ışı ı inci 58} fa(b ) 

kinlarını istemlyerek kullanmak 
zoı unca kalacagı ihsas eılilnıeıı:te· 
c!lr Harar sureti, inglliz. iılaresıııin 
kalkması içtn hiut milletinin bütün 
önemli ııubelerlnı ıemsil eden &'lli· 
hıyetlı erkek ve kaılınlıarın, bir ıop 
hntı )&parak, her sınıf halk tara· 
fından kabul edıleblleceği bir ka -
nunu csa ı) ı kall'nıc alacak olan 
mlleııs:rler meclis projesini hnzı:· 
lamalarını teklif eımektcclir. HIJr 
Hiıı:J:,taııla bUyUk Brlta:ıya'nın 
mUmesstlleri bir toplantı yaparak, 
iki memleket arasındaki münasP • 
betleri ve müşterek davada mi.ııte
tik ıııfallyle tıı. ırruzu karşıhım/\k 
ve Çini korumak ve ona yardım 
etmek için yapııcakları işbirliğini 
tesblt edeceklerdir. 

Karar euretincle, lnglllzlerin çe· 
kilmesınde ıehlike olablleceğınln 
gözönUnde tutulduğ1ı ve fakat bu 
tehlikelerin hUrlyeti elde e(mek ve 
bu nazik dakikada memleketi ve 
dUııynnın en bUyUk davasını çok 
daha hli)uk ıchlikderdcn kurıarmak 

için herhangi bir memleket tası -
fından lro.r§ılanması gerktlği ilave 
edilmektedir. 

Karar ur~ıi, 7 ağJstostıı Honıbay • 
da toplanacak ve son kararı vere· 
cek olan Hint kongresi komitesine 
g5nderilııılştir . 

Karar ıııırctl, 7 ağustosta Bombay 
taarruzunu berıaraf etmek ve bu ta 
arruz"\ mukavemet etmek veyahut 
Çini korumak ve bu memlekete yar 
dım etmek için. arzu edi!diA'i tak· 
dirde mUttefik ordularının Hlndlıı· 
tanda garnizon olarak kalmıasındn 

bir mahzur ~rmedl~lnl bllıfümek· 
teilir. 

Cinnah Gandi ile alay 
ediyor 

Bombay, 15 a.a. - MUılümanlnr 
birliğinin reiıi Clonah dün burada 
yaptıtı bir demeçte Gandi'nlo mtls • 

için yola tıkmış, Ye 8 inci ingifü nflo 

dusuna nefes aldırmama>•· tank ka · 
dar, ta))are kadar kuweıli bır silih 
olarak kullarunak i ıenıişıı. Şimdı) e 
kadar gelen h:ıberlerden o anlqılı)Or 
ki, 8 inci ordunun geri ~ktlen kı<mı 
Elıılcme>ıı'de ad:ımakıllı tensik eClil· 
miş \e Ü•telık ~uri)edcn General 
Maiılnnd \\"'ilscın ud kumandasında • 
ki 9 ur.cu ordu, \C lrak'ıan da Gen~ 
ral Quinam'ın idare indrki 10 un1.-ı:ı 
ordu Mısır'a )ardına ('ll~ınlmışıır. 
Bundan ha ka inı;ili1lcrin asıl Mwr 
mudaru~ı için ne kadar hu.ırl:ınmıı 
oldufu herke çe ıııahimdur. Fakat hu 
mudafaa)a dahi kulak ılmı)~rak. 
Suri)e •e lrak'tan kuHcılrr çaf:ınl
mııtır. Çunl.ıı m ı hıssısların ka!':ıa. 
tine sore, lskend.riı e du$ cek ol ır· 
s.a, burası •> r ı ca, Filistın, Suriye 'e 
Ir::k'a br1ı da bir us olnrak kull:ını
labikcdnir. O uman &}n ayrı )~•ler· 
de hckliıen iki ordunun knmcıi n .. 

olacakıır. 

İngiliz rnüdafaaSI 

R OMMEL neden tu)ikı arttır • 
madı? Neden ElalemC)"D'do 
durakladı? Gene h!di~elerin 

ı::elı~im şeklinden ıınlaşıh)'Or :ki, alnwı 
Narepli, İngilizlerin Nicbolu önune 
ko~n Yıldırım RC)ıızıı sürıııiyle, )C

ni ku\\eıler ı::eıirdiğini o~__mi~, \"e 
buna kar~ı kendhini de ınkvi)e luzu
munu hi smııişıir. Ö)le he Elıı
lcnıe}n iinünıle ııpkı bu kasaba ismi
nin dclulcı c:ııiği ı;ibi <Lılı;af:ınan iki 
barrık, lıiribirini ııltcdcbilmek için, 
~imdi ı::ı<h almak rciirninı takibe b:ış
laıııışla rdı r. Dundan ~u neti re çıkabİ· 
lir; hundan mnra İngiliz mud:ıfaau, 

Mmr unundeki ıakıik, ce arcı \e ıo.;im 
kadar, in.r.iliz donanma ının Akde.dz· 
de ı;örebilcccği işlere, Malta'nın elde 
bulundurulnı:ıs.n:ı b ğlıdır. Malta da. 
hir maltız gibi )anarak, İngiliz mu· 
dafaasını phirecekıir. On...: içindir ki, 
alınanlar, bu küçücuk adayı durma • 
d,an dö,miye d~am ediyorlar. lngilİ'z: 
dnnanması d:ı M ena .Matruh onünde 
bos durmuyor. 

Netice 

S ÖZLf:RIMIZl hııll~a Mclimı 
lıer halde Flalemeyn hüyuk hi· 
discltte gebedir. Fakat doğum 

sancı•ını timdi Mer58 Matruh ve 
;\!alta çekiyor. Elbette bu sancı r;ok 
kısa bir zamanda fu 'C}'& bu şekilde 
bitecektir. O u.mıın )'8 Rommcl ve 
yahut Auchinleck ıa:ırruz:a b~lıyaa\k. 
tır. Dunun ıİ\"in sade kum fırıın:ı.lan • 
nın değil, insan fırıınalannın dahi 
bitme5İ gerl'kıir. A> rıaı.. eğer tctcl>
büs Rommel tarafından gelirse, bunun 
ıterıe Rusyı'daki Don mu'harehesiain 
\e belki de )loskO\'I t:ıarrtı%unun şid
&ti>•le ahenkli nlmı)ııcalı SÖ)•lcne • 
mcz. Fakat 1 nı;il tere, heı: ne pahası
na olursa olsun .Mısır'ı müdafaa ede
«lıir. Çünkü bö}lrtt Napoleon'un 
sözlerini de yerine getirmis olacaktır, 
Ve Mmr'ın içinde nde Düyük Briw: 
ya adalarının değil, hir İmparator -
lufun müdafaası ve blr tarih bahi5 
mevzuudur~ 

FENiK 

Amerikan vapurcuları 

bir birlik kuruyorlar 
Scokholm, 15 n.a. - Vaşinarıon'· 

dnn gelen bir telRT.ata ıtöre Ameri
kan vapur kumpanyaları arasınd'a iş
birliği yapılmasını temin rnaksadiy. 
le kurulan büronun reisi Mr. Roc -
fellcr demeçte bulunarak lO milyon 
dolar .sermaye ile bir Amerikan va· 
purcnlnr birliği kuruldu~nu bildir
miştir. Bu birlik K rayip denizi ve 
k'a.botnj seferleri için kUçilk ~emiler 
ve bilhassa yelkenliler satın alacak
tır. Birlik halen iıılcmckıe olan yel· 
kenlilcri saıın alaca~h gibi inşa ha
linde bulunan 100 kadar yelkenliyi de 
satın nlm:ı.k Uzere mUzakercye Jrt • 
ri~miııtlr. 

İtalya' da yakacak yokluğu 
yüzünden okullar kapanıyor 

Roma, J5 a.a. - Ynkncnk bulun· 
mııkt.n gllclükler çıkması ihtimaline 
b.nacn M. Musollni Maarif Nazın 
M . Batlal ile yaptığı blr konuşma • 
dan sonra önUmUzdckl kış 15 llkkA· 
nund:ı.n lG şubata kadar ilk ortıı ''e 
yiiksek okulların kapanmasına ka· 
rnr vermiştir. 

takil Hindistan ıelikklsiyle istıhza 
cınıiştir 

Ci nnah şöyle cleml&tir : 
- Gandı, lngiliz kıtalarının Hin -

di5can'ı müdafaa için kalmasını is • 
temekıedır. Gandi'den, hedefimize 
yeni Pakistan teşkiline varmak ic:io 
ingilizlere muhtaç olıluğumu:ı:u ih: 
sas sureılyle mUs!Umanlan aldatmı -
ya çalışmaktan vazgeçmesini rica e
ılerim. İstediğimiz ııey İndular. mUs
lümnnhr, ve başkalan için isıikltı.1-
<lir. Gandi için ise istiklal konı:re • 
tllr. 

Kongrenin kararı 
ültimatom değil 

Wartlha, 15 a.a - Hint kongresi 
reisi Dr. Azaıl H.oyter ajansının mu· 
habirlne demiştir ki : 

- Kongrenin kararı eski milli ıa
leplerinin ) eni bi. izahıdır ,.e bir 
ültimatom değildir. Kararın hedefi 
Hlndiııt!ın'ı kendi ınllıl:ı.iııası bakı • 
mından istlklAlinin müstacel mahi • 
yetini belirtmektir. Gerek Gandi ge· 
rek kongre Hinclisınrı mUClaf asının 
ancak silahlı kuvvetlerle olabilece -
ğine kani bulunmaktadır. Ben şahsen 
mecburi askcrli~in konulma'1ııl'a ta. 
raftarım. Fnkat ingillzlerin Hindiıı -
ta.n'da bulunuıu bunu lmkansuı bs • 
rakrnaktadır 



B z ereye gideceğiz? 

••• 
Gllzln sofrnda, lakırdı) a nasıl ba.s

lıyncn •ını b.r tOrlü b lem ~or .. Par
maklan clurmııdatı ekmr .nı ufalı
yor •.. dur •• duı· .. şımdl sırası dekli 
bırazdan acnrım dıy duş nll.>or ... ' 

Nihayet: 
- Şey .• CdAI .. d y b ld" .. 
C<!llll başını okudu~u gazeteden 

kaldırnrak bakıyor .. 
- B r şey mı söyl yec ksln? 
- S<'y" evet.. annemden mektup 

aldım dn.. bu sene de gecen seneki 
yalıyı kiralo.mı lnr" Pex memnun
lar .• b!zl d<' <: rıyorlar .• ne dersın? 

- B:zı de m ca ırıyorlar? Acaba 
enı en de bu ısı-ne :Nermın'le bera
ber ornd Jı:ır mı?. 

- Bu )az da 1 tanbu''a g tse)dlk 
ne iyi olurdu C lal.. 

C<!JAJ gaz t n bıraktı .. Gilzln"ln 
ka bl catlıyacn mıs gıb atıyor .. 

- Zo.ten ben de blrka<: gllndllr 
bunu acmıık lst yordum. B"r türlü 
fırsat dUsmC'dl.. yan .. evet.. bu yaz 
ben İstanbul'n gltml) ece • m .. 

"Ben g tmlyl'Cc im.." demişti .. Bu 
"b<'n gltmıyeceğlm .• " GUzln'ln yllzü
ne iri b'r tas g bl cnrııtı" Gene ka
dın sendeled. Titrek bir sesle: 

- Nıt"n? 
diye sordu. 

- Ben d nl7il n pek o kadar hos
lannuyorum.. Hatt.A sıkılıyorum bi
le. Bu yıl c fl1 •e gitmek nlyetlnde
ytrn.. C vclvlerl.. kuzuları, sararmış 
ek nl rl fona halde özledim.. Hem 
orada b rçok hAtıralarım \'ar. Sen de 
dPn z.s z yapamıyorsun .• Ben bir 1 Ş<'Y 
düş nd ım Bu )azı da ayn geclrsck 
nasıl olur?. 

- B<'n seninle clftllte gellrlm.. 
!st<'rs n hemen annPme ı.azayım" 

- Hayır •. hayır .. bl'n l:ilCe dü ün
düm \l' sortrn karar VC'rd m .. B"rkac 
hartn n) rılmamı:ı: ikimiz iç n de da
ha iyi. Bl'n d nlz krnannn gitsem 
sıkılnca~ım .. Hem snde b<'n değil, 
sen de benim sıkıldı •ımı görerek ~ı
kılacnksın. Ç ftlfl:e g d('rsen. gene 
lbıkı:vle el:lenC'rnl)ec('ğlz ... 

GUz n konuşnb lm<'k l<:ln bUyük 
bir gavret sarfed<'rek: 

- Yoksa b<'nd('n bıktın mı artık 

Amerika' da 
dö t ajan 

yakal ndı 
Lon<lra, 15 n.n. - Nevyork'Uın Lon

dra')n eclcn blr tclgrııfn gore f•dm'lll 
l(lri heyetJ Rudolph .Keller ve Hormı:.r. 

Stadlcr lsJnlcr1n<lc lk1 ln lcrell taH.ıH 
casusıurıun m ru hak ınd k1 kanunları 

1hlJU \ e )ab ncı '1evl t.tcre nJanuk et
mclde lUııun eylemektedir Bun.dnn iki>! 
de CCnovıı 11o AmcrlJW.n Umnalın nra
ı>ın.d3 lal.ben b vııpurdn cıılı mı~tır 

Keller Ccbe1Ut1Arlk'takl harp ı?em teri
nin rototnıtlannı cekcrck b nl"rı euıı 

1tabıuı po 1ne vcnn le t!.h.ı:n cd ı
mcktedlr. ltatyan polisi totol':m!ların 

kopye crlnl cık rdıktan sonra tlllmlerı 

blr hıırta Uc blrl.ktc Kcllcr'e iade •t· 
uıla ve CcbclUttarık'takl askeri tesislerin 

bu hıı.rtn üzerinde !ıarct edilmesi husu
ı>unda kcnCllslnc talimat vcnnlstlr. 

lLhamnamc<te bel rtlldlll'lne ııörc Stad
lcr'e blr ı>akct tcvd cdllmtırtlr. Bu oa. 
ket, bunlann bulundutu vapur 17 mıırt
tn Amcrlka'ya sıcld.ll'I zaman Stadlc:"ln 
tızc de bulunrnustur. 

iki ajan daha yaıkalandı 
NC\"YOrk, 15 11.a. - Fl'<I al ta!ık.kııl 

dalrcs ııalı ak$ mı ncsrettttı blr tcb 111'· 
le as n lavlcrcll olup Am rlkan tab ı· 
yetlnc e cm.ıs bulunan Jeruı Mu.<ıa a 1ın 
da blrlnln tcvk.t ed dik ı b ldlnn.$Ur 

Yazan: Ş. TAYLAN 
Cel.ıl?. Ynlnız mı kalmıık lsUyorsun? 

d )eblld. 
- Neler söylüyorsun Guzln ?. Bir

knı;: hafta bir ılrım zl görmez.sek ne 
olur ya,•rucu ·um? Iııan ki a.> rılı(:ın 
da büyük zcvklerı vardır •• Bırl>ırimı
.ün .>OKiu unu duyunca ııramı:ı:dakı 
ba ·ın kuvvet nl daha i>I takdlr ede
r z. Ya kavu!;mnk .. Bak üç senedir 

nha 'i u ınanın tadını tatmadık .. 
n bun an K nd rn zl mahrum e

d 1 m .• 
- Buna lhtlvacınu:ı: 'ar mı C<!llıl? 

B rb r m z s \ d ımiz.ı anlamak ıcın 
b~nc h ı;: il) nlma •a !Uzum yok •• 

ade blrb rim zı Sl'Vdi mlz.ı an
lamak iç n de 1, sevgimizi idare ile 
kullanmak ı;: n b rnz ayrılmak !Azını 
Güz n.. Önümüzde dııJın kocaman 
b r 1 a)al var. S v yl bol bol har
car :'lk ) an yolda tü ketlr z ~onra ... 

Gilz n kocn yle mlınakasııya de
\ amdan vnz g çti. ..... 

Bu bah h rkac glin ta.z leınecii-
IC'r. liGzın' n 1nkl biltfin hıslerı bir
den uyu uverm U. Yalnız arada. 
iç nde ıc ·ne b r ümit bns kaldırıyor 
'e k ndl ken 1 n<> ~ "llE:'lkı de \'az ge
çer .. gene yazı bernb<'r geclrlrlz.." 
dı.> e du ünü.> ordu. 

N ha.> et bir gün o kücücük üm.t 
d söndü. 

Koc ı b r arkadaş!) le telefonda 
konu U)ordu" 

- Ne? .. E\•et kararln~tırdık •. Ben 
<: Ctli •e gld .> orum. Güz n'ln niyeti 
nnn<'slne m snfır olmak .. E\et ls•an
bul'a .. ..... 

İç nln acı ını gizi eme e çalısarak: 
- Bo~le drıhıı Jyı .. dl)ordu.. Oç 

sencd r bir gün bılc hlı;: ayrılmadık .• 
Hem ben denizi cok seviyorum .. Ce
llı.1 de lkt senedir hiç cl!tıi(:e gltme
mlştı .. 

••ılı 
Ve gilnlcr .. derken haftalar bir

b r nı ko• alı) arak geçti .. 
Celül istasyonda saoırsızlıkla tre

ni bekledi .. Gilzın gllncştcn iyice ka
rarmıştı, Uzerınden sıhhat ve neşe 

taşı.> ordu.. Saçını kocasının eskiden 
hos anmndı(:ı seklide toplnmıştı" 
G nç adanı: 

- Ne kadnr gllzelsln Güzln .. de
m kten kend n\ alıunnclı .. 

Su eskld n ho lanmndı ·ı sac tu
valeti rne(: r Glizın'e ne kadar ya
kı ı)ormus". 

Gene kadın bU) ük blr nese ile an
latıyordu: 

- l\fo •er ne kad~r haklı imişsin 
C llıl .• Hak katen ıı~rılıkla da başka 
b r zevk varmış .. İlk günler sahıblnl 
kaybetmlıs köpef:e diinmü&tilm. Alık 
alık ortada dolnsıyordum .. Ama son· 
rn sonro snnn öyle hak verdim kl .. 
Bcrnbl'r olsardık sahiden blrlınlzden 
bir miz, hattf\ senin dedl~ln gibi iki
miz de sıkılmnğa rnllhkt1m olacak
tık.. Bol bol kOrck çektim .. Hlc de
nl7.den cıkmndım gibi bir şey •• GUn
dc üç, dört defa b le glrdlğ.lm olu
yordu.. Öyle <' lendim ki sorma .. 
Kendi kendhne: "Celt\l da muhnk
kak benim knd:ır eğleniyordur .. .'' di
ye düşUnilyor ve i<:lmdc öyle rahat
lık duyuyordum kl.. ama seni de 
P<'k özl<'d m hani .. ka\ usmanın zev
kınl tatmadıın ya ıyorlar.. name .. 
sevg den hl<: bir şey bllmlyor1nr de
mektir brnc(' .. 

C<-ltıl. GU1:1n'dl'n evvc-1 lll!a bnsln
madığına se\•lndl .. Yok a onsuz çlft
llkte nC' kadar sıkılflığmı.. dllvene 
blnmC'klen cocukken duyduğu zevkı 
insanın otuz bes ~aşındn duyal>llmP.· 
sıne lmklin olmadığını... sf>yllyl'cek
tl. ~aclece: 

- Bc.n snnn domedlm miydi?. de~ 
dl. 

Gilz n'ln orada, kendisinden uzak
ta, Yllşadılh nescll hayaU dilşUnclil .. 
ve birden lc\nl yalnı7., yapayalnız 
kalmış blr si1rs:iln hl~I knpladl" 

Yunanistan'a üç 

vapur 
buğday 

dolusu 
gidecek 

Londra, 15 a.a. - Avam Kıımara
sınrla demeçte bulunan iktisadi ha.rp 
nazırlığı si) ası mQ tcşan :Mister 
1-'oot, ile lsvcç vapurunun Kanada'ya 
gitmek Ozere dün İsveç sularındun 
aynldı •ını söylemlşUr. Bu vupurlar 
Yunanistan aha! sine dağıtılmak il
zere Kanadn hilkümctl tarafındnn 
ver lecek yiyecek maddelerini yükll
yeceklerdlr. Bu vapurlar, lsvec Kı
zılhaç Cemiyeti tarnfındnn yunnnlı
larıı da •ıtılnrak olan 15.000 ton A
m rlkan ve Kanada buı:dayını taşı
yncaklardır Bu husustnkl proje bun
dan bir mOddct ewel k:ıtlyet kes
betmlş olmakla bernber mihver dev
lcl'<'rlnln tatmin edici temlnat ver
mesine lnt11aren hemen t.."ltblk sa
hn ınn konulamamıştı. lsvec htikO
mrtl bu buftılnvların mütteflkler ta
rnfından kontro\Oniln kabul edildlı!l· 
nl son gllnlerde bildirmiş olduğu için 
gf'mllcr yola cıkmıştır. !nglllz hilkil
metl grccn ay Türkiye tnrlkıyle yu
nnn adalarına bin ton buğday veva 
un göndermeyi ne teklif etmiştir. 
Faknt ıtalynn hlikilmntl bu husustn 
ı:erPken mOsaııdeyl henilz verme
mlşt r. 

İKKAT ! 
Halk Dağıtma 

Birliklerine yazılln 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Hnlk dağıtma birlikleri 
kendi bölgelerindeki nüfusu 
tlağıının kUtlı@ne ı:er;irmiye 
bnşlamı11lardır. 

2 - Herkes otıırduğU soka· 
ıtın bnğlı bulunıluğtl birfığe ya
zılmak mecburiyetindedir. 

3 - Birlı!Were mükerreren 
knyu edilenler haklarında Mil 
li Korunma Kanunu hUkUmle · 
rlne aykırı hareketten dolayı 
aklbat yapılacaktır. 

Rjev'in cenup bahsmda 
yapllan harekata dair 

TASS 
• 

ajansının 

bir tebliği 
(Bası 1. mel sayfada) 

. CEMiYET .. HAYATI T 

Evlenme 
M. M. V eka.leti ytiksck elektrik 

mUhendisl :Muza!!er Uz ile B ıyan 
Muattar Uzrnan'ın nikll.h ve dU~ln· 
leri 4-7-1942 akşamı Kayserl'de Halk 
evi salonunda, her iki tara!ın ıakra -
baları, ve yüksek nezih blr knlnbalık 
huzııriyle yapılmıştır. Genç tarafla· 
ra edebi saadetler dlleri7~ 

Mesut bir doğum 

ASKERi FABRiKALAR 

Pik döküm malzemesi 
yaptırılacak 

16/ 7/194! 

D. DEMIRYOLLARI ANKARA BELED1YES1 

Balast münakasası Süt, yoğurt alınacak 
D. D. Y. 8. üncil İşletme 1\lüd.: Ankara Belediyesinden :. . . 
llluhaııııncn bedeli, bulunduğu )rr. 1 - Beleılıyc hastanesı ıcın bir 

As. Fab. lJ. lllüdtır!Ugilnden : ıııiktar, mu'l"akk.at teminat , e ihale s:ı· sene zarfında alınacak obn (2500) 
h'1"6nf ~e resmi .\s. Fab.l:ır fen şulıe ati aşağıda ynulı olıın bnl:ıst knpnlı kilo sUt ve (2400) kilo yo~rt on 

siı_ıce verılnıı-k .. ~artı> le <'h~ınnıl~ ellı zarf usu il) ı.: rk~lltıııcye konulmuştur. beş gUn mtidıletle açık eksılımeyc 
ııııktarıln ve kııçuk •·h ıtla pı~ fluklmı Ih ılr.sl llnlıkl'sir'ıle !?i. i. 9~2 tarihi- konulmuııtur. 
ıııalzeıııe ~·!'ptırılncaktır. Bu ışl ıııc~ıı- ne te ad!lf eden pıız.ıırtesi gunil işlet- 2 - Muhammen bedelleri ceman 
it· ket clrıhılınıle fnhrl~ıı Ye ut el) elcrın· nıc bina ııııla tı•plnnacıık koml~yonu· ( 1950) liradır. 
ılr yapırıaga ıııııktetlır olıınlarııı fııb. f I lal' ıktır istekli ı a - Temi:ıatı (146) lira (25) ku-
rlkıı veya at..Iyı·!t•rinlıı kudreti '"' hu 1 lıııu.ı tarn ırıı ani )kapı ı n tıı. "in cııı.;İ 1 ru~ıur · ı • k bll' ti" ıı ,._ - erın :.ıııın sarı ı nnurııı , .. 1 " · ış ) apmagn ıı. ıye. ı }' ı u"unu ıq. vesik ıl ırl.a llıulc ı;lıııtı ıııııa) ren saat· 4 - Şartnamesini görmelt isti -

2\t .... V"""'ltll"l kız t_,-ık o"'rctım ıııı·k 1·17.ı're '.111, 7. !112 lıırılıınc k ıl•r en ıır sıınt t:\\e apıı 1 • • _ 
bııt eclt•rck ve:. ııkle lıırlı~ı~ guruş - 1 1• . . 1 k 1 \c nııihilrl!l 1 yenleı·ln her glın endinıen kalemıne 

• aa..... "" " · ~· " - 1 1 " zarflarını kıınıisyıınuıııuzıı ,erıııclcrı ve lsteklılerııı de 24-ı-1942 cuma gJ-
mUılilrO !':urettm Boymıın'ın bir kız co- lwr gıııı saat oo < ı>rl len °11 11 tı • lı\ ' 1 ıı i snat 10.30 da belediye dairesinde 

" 1 1 1 '"il kaılnr ıımurn mııdlırliık frn şu - ırnuı ır. 1 l t kl ·ı il ti 1 cuıtu dünyaya ırclıll~»n mem.nwı ı;·et e , . 1 . 1 "ü . t 1.1 • Bu ı e nlt şnrtname ,.e mııkn\"clı na· 
1 
ın ı eşe u ı>ııc mene m racaat rı. 

h b ldıık • b b •~b lk ~ hesı ııım ıır Ug ııe mıırı:ıcna ec ı ıııe ı (5047) lll"' e. er a . ,.na ve a asını "" r ,,. ·ı11;:ı 1 (:llG\l) l""'lt> mc proJesi konıisyonuııııızılan p:ırasız I " 
\lnıan)a arasında sıırı:n bir senelik der, ya\TUYa uzun ömür 11 feriz. 1 0 unur. - alırı.nbılir. Ot h•l b l k 

harpten sonra biltfin dilıı)a alman u. Öğretmen aranıyor Bulunduğu yer: Balıkesir _ Klltıılı· I omo 1 oyası a ınaca 
nıuıni karargı\hınııı fe\ knldde tebliğ. r 1 ,\ skerl J'abrikıılar l 'muın ~hıdUr • > a, kilometre i: 19v·20:>, miktar ~i:J.: Anknra lleledlYeS!nden: 
le rinde ) orulmadan yalan SO) led"giıı~ 1 KU" ru" K Dl( HABERLER lilghndcn : 10.000 • .Mııhıımıııen bedel: 210 lira. 1 - tlcı )e 1htli'acı tein almııe:ıJ< 
kanaat getlrmi sc de, bu sefer almao \> f 1 _ Umum nıüt!Ur!UğumUzün Kı- muv.nkkat teminat: 15~" !ıra, ihale olan <;100) ır tlonl ıdyah \"e (100) galo-
uınunıl knrargihı bir > nlnncılık rrko- \... _,/ rıkkaledcki muhtelıt ortn okıılumlı s tı: 16 (499.) 1103 nı be»nz olmak üzere ceman (200ı ııu-
ru kırıııı,tır. r (M ı M d l k ıon otomobil tx>ı;ııııı on bca ı:Un mlldd~l· .Filhakika 2 ile 13 temmuz arasın- \'a•Ln~ton. 15 a.a. - Amerikan tancı· <.1 lO) l.lrııyn k?cl:ır, ucret 1 • atem 1 - eşe O unu a ınaca 

• • t k ue t ) (1 r n ızca) (\im n f ıe ve kaı>all zıı.rl usullyle cksilt.-::ıeye dıı Hjrı-'in cenup batı kesiminde mu- rccllertııln )ere inmek zorunda bırnkllK. 1 • ome rı · ' • J) I> Yolları Malatya ö. inci şletme 
harı:lıeler cereyan etıııi, tir. ,\imanlar, lan (0) tlplnde bir Japon tayyarc~lnl c.n> n:~rih - Coğraf) a ~ ·n~bh e) fi- 1 ~f ıııİurİuıt rden: konulmt14tur. 
t k'll · · ı bl · · hl zık - Kıııı~ ıı) uğrct~ıeıılıkler.ı ııçıkt_ır. 1 _ l'cvzipaşa • ;\Jnlnt~ hııttı üze· 2 - .Muhnmmen bedeli (5800) lira · 
e, ·ı crııııızı en rının cı•na arını 1 C1n kara kuvveUerl pllotu tayyarcsını 2 _ < >rtn okul u~retıncnlı~I sal ılıl- rinde her h:ııınoi bir ısta•) ononn ,·aım· dır. 
s?rıııak digerl)lc irlllıatını ke. me.k is- )"akıruıl:a \akit bırakmadan o.dut:u ı:ı ıı j • ı ı · kl'I · 1 "" 
tıycrck taarruzııa ge\·ıııişlerı!ır, ınsnn ) et nı ıa .z ı•lt: · 1 ~rııı: nıı tesllın şnrtiyle sıılııı alır.ıcnk ~00 3 - Tcmlnııtı (43:>) liradır. 
\e tHllk bnkııııınılan s •'1<'11 lıstiııı ılıı. ı.ıltı ııeçlmı16len:!.U'. l\1Uttetlk milletler n U· .\ -- ="ııfııs hınıyrl eılr.cl ını. ton ınr~e oılunu kapalı 7.nrf usıılıylr 4 - 24-7-942 cuma gUnO ~t 11 M 
ııı,111 kıın etlrri) le > ıp.ıl ın s n•aşlnrcln tehııssısları &imdi bu tayya~yt tetkik c· 11 - \skeriil, terhis \ cslknsı. ck~lltrıı~,·e konulınıı•tur. 1 tal bine lha!C'51 muklLITI'.'r olduğ~ndarı 
hlrliklt•riıııiz dü~ıııanu iıı nn H". ııııılzc- diyorlar C - _l>iplııııı.ı 'r~ 11 ·~rtı:ı okul of:- !? - J::ksillıııe ı;, "· ~:.! tarihine rııiı· e~rlnam•!S nl ı:ormck lstlycnlcrln her 
ırırcc al:ır ka) ıplnr \'ertlirııılş n· lıiz- retıııenlııtl l'lılı.' etnıınıe.ı. s ıdif çır, ııııha gıinıi ,,ı ıt ı 1 rlr. \l ı- Un l'nellmcn knkmlne muracan.t.•arı 

\'aşmııtuıı, 15 a.ıı - Harp lstlhıw.li'l.ıı ]) - c ııurclıııııı yer z ılııta~ınılnrı ini) 11 5. ınci i•letnıe biıınRııııl:ı 'n;ıı· g zııt kenclileri tle clıcııııııi> etli k ı) ıp. bUrosunun blldlrdlC: ııe &'Urc, Am<r ı..a lınnıış i) i h ıl kllıi;ıtlı \ e ııgrt'lmenlı he ktır. ve il tr.kl1lerln de lhalıc !i!Unü olan 24-7· 
lar vcrıliklı•n ımıır.ı iş~ ıl ettiklı ri ıııu- 1 d ,. 1 9 

ı:ı cuma günü saat ona kadar 2400 dafan ke imini lı•rketırıck z:ıırıınıl 1 ~irle&U< Devlotlerının haziran ayı ıclıı· engı•I ııınJıl,Oıııl) di hıı ıınmn ı,;ın ı 1. 8 _ Muh ıııııııcn hrclel {16000) lira· 
dcld harp muratları 4 milyar 1:.!3 nııl· lr ıııuıldrıunıııı ıilik "esi n ı ılır. numaralı kanunun 32 lnct maddesi sa-k ılmıslnrclır :'lluhnrr.llt'ııln ı;e~ rl esna- 1 h ı 
yon doları bulmaktadır. ı·: ~ 1 hizmet k~~ıılı H') a 1 ('n l - 'ılıınkkat teminnt (1200) lirn- rnhatl veçhlle tıım:lın ed• ceklert teltur sınclıı rnoo kaıhr ulil 'e ) aralı 'er - ()ir hizını'tle bulunu) orRn nıüsaılılnk dır. d trcsınd u 

dik. ı\) rıcn :>00 kişinin k ı) bolduğu H... Londra, 1~ a.a _ Hima)c altında .
1 

h 
1 

ml'ktuplarını belcd >e a e m te 
bunların eheınırıl.Htli bir kısmının Sil"ı 11 8 a"ı li - Bıı işe girmek l<tlyenlerin 2ı90 eekkll encümene vcrmclcrt. 

ı:lden blır dUsman petrol ı:cm ;n n fran F Ln son çıknrılını~ bir ho> fo- sa) ıh kanunun alık ımı ve ş.ırtn•ıınr (50
4
S) duşınnn ~eriRnıle hareket )apan çrtr.- sız ı;ahllıl acıklarında lnsııllz ı;ahll mu· toğrııfı H dilekc;l'leri)le teıımıuz: «rn ı. ve mııka,·clrname tarifntı <lairesindc 

!erden ırıurekep lıııluııdugu le bit l"dll - haCazu ı:em11er1 taı-.ı.Cından batıutıııı:ı na knılar Kırıkknle hu usi nıuht lıt hnzırlı) ırakl.ırı teklıf ml"kluplarını 
ıııi tir. ~Jalzt'uıecr k •) ıplarıınız !Re k ı .ı ı 

tılldlrllmC'ktcd!r. ortn o ul nıııclıır üıi;une gunnerınr rri ı n) in eılikn eksilme ı; uıtlnılen bir Yapı işleri 

1116 

sıı tnnk, ti:i top 200 ıııilralyuzılcıı ib ı . I A k B 1 t 1 d n· 
ti 'e f111. n iz h'lt için ı ı•rnrıı ıııuıliırlıı- ~t r\Vl'linc knclar ~lnlatya .;, inci n ııro e eı ıyes n e . 

re~>~ mlld<lct le de HJev'ln cenup 00.1 \ nıuıııton, l5 ıı.a. - MU!eticr nrııdı ğlıınur. znl 1 lt•rl mUılurluırnne ve) a ı etme nrtırına \ e eıt~iltme komi~~ on 1 - Anknrn meyve ve yaş sebze 
kızıınacının I> ldlrdlfı'lııe ııorc. Almanya ı okul ırıııchırluğune haş nırııınları. rei llj;lne \ermeleri \'e~ a ~ondermc· toptancı hali şimal )'Olu ile tretuvarı 

tısında CCT(')lln •~en sa~aeınrda alm.ın· da ııuıunan harp esırıerıyıe ırbz aıtıııtl (632 ı J la IS !eri. on bes gün mUddetle ncık eksiltme· 
l:ır Yit nız ölü olnnık lO.OOO den :ı:l:rade bulunanlara ;nunta~aman her hatlu .ı:t• Postncln vukun gelecek teehhlır kn- ı YE' konulmuştur . 
subay ve er, 200 tmık, 60 d:ı.n razlıı -nlt· )ccek paketleri ı; tmcktcdlr. HARİCİYE VEKALETİ bul rclllmez. 2 - Muhammen bedell (5079) Ura 
nıJJBz ve havan topu, 30 :ı:ır1ılı otom(). ııu i e nit ~nrtnnrııe ve mııkn\'elcnn- (5ô> kuruslur. 
bil ve 50 tııyyııre kn>·hclmlel<'nllr. O'ny- Yıclıy, l<> a .... - l'urıs'teki al· ıııe projeleri i•letınr. kaleıııinrlcn ,.c 3 - Temınatı (380) lira ,(97) ku· 
ınr bund:ı.n lhal't'tl r . Ahn:ın!ftr, askeri nıaıı nıı;kamlan yahmlılenıı Jokaıı- Memur alınacak l\uırılıı, 1\nıııclcrr i~tn~yonıınrlnıı pn· ru">tur. 
harcl<lllın ııeyr1 hakknıd:ı 1stedlklcrı kn· ta, tiyatro, sıııema. uınuıııı telefon· nsız alınır. (!J097) ı ı SM 4 - Şartnamesini ve kesit cetve· 

1 1 b U 1 1 I ııril'i•·e \ ' t'kiılt-liııılcıı: ı·ın\ .,.,irmek' lstiyerılerln her 0 lin en· dar mosnllar unhırı<t1nlnr. dnf:U ı•rphe- ar ve pazur ar f:'I ı um ıııı ~er C· , Kareste alınacak .,. ,., 
slndl'.!J'I her ı:On htnlc~ Ye blnl.cl"f'C ın

san kn)'bett!klerlnl hiçbir suretle ı:lzlly ... 
mczler. Alman kıtalannın ırectct muvnt
fakıyeUerl bcrtarat, muharcben n seyri 
alman harp maktncsln1 tedrken ),prat
makta '"e alman hezlmcUne zemin ha
zırlamaktadır. 

Malla üzerinde 
Berlln, 15 a.a. - Askerl bir kay

naktan D.N.B. ajansına blld rlldıf;l
n e göre alınan sava§ uçakları dün 
.Malta'dakl 1r1glllz hava ıislerlııl ye
niden bombalamışlardır. Bilhassa 
Luca uçak meydanında ağır çapla 
bomahlar bilyıik hıısara .sebehlyet 
vernıışllr. • 

Alman av uçakları dlln Malta su
lan llzerlnde cere)"an eden hava mu
harebelerinde 4 Splt.fire dllşilrmüş
lerdlr. 

Şimdiye kadar 
Slovakya' dan çıkarılan 

yahu diler 
Presburg, l:J a .a. - Gar Dish ga

zetesinin yozdığına göre. eimdiye ka· 
dar Çekoslovakyıı'dan 56 ili. ü7 bin 
yahudt çıkarılmıştır. Gene bu gaze
teye göre, Slovnkya'da lralmı§ olau 
yahuliler o derece miltecııviz tavırlar 
takınmıya başlamışlardır ki bıınlnrın 
arnsınclan bazılarının Slovakys'dan 
çı!Mrılması .zaruret halini almakta 
ve bu meselenin her halde t etkiki 
lazım gelmektedir. 

. 
" Lulea " adh lsve~ 

vapurunu kim batırdı ! 
Stokholm 15 a.a. - DUn akqaın 

neşredilen bir resmt tebliğde, cu
martesi ı::-llnU torplJlcnen Lulea a
dındaki lıver; vapurunun yakınla
rında dalgacıklar tarafından bulu· 
nan ıorpil parçaları üzerinde rus 
markaları gÖrillılUğü bildiriliyor. 

İngiltere' de haziranda hava 
akınlarından ölenler 

Londra, 15 a .a. - Haziran ayı 
içinde Blrle§İk kırallık Uzerlnde 
yııpılao hava hücumlarının kayıp 
plançosu şuılurı 800 ölU veya ka· 
yıp. Bu sayının 126 sı erkek, 137 
si k'adın, 37 si c:ocuktur . 133 n er
kek 168 ı kadın ve 36 ııı c:ocuk ol
mak üzere 337 yaralıhaatanelere 
yatırılmıştır. 

?.Iayıs pllinçosu §U idi: 899 ölU. 
42r. yaralı. 

Senenin l'n az knyıp g15steren ayı 
21 ölU, 13 yaralı ili' mart ayı idi. 

De Gaulle' cüler arasında 

anlaımazhk mı var ! 
Berlio. 15 a.a. - Yarı resmt bir 

knyntaktan bildiriliyor 
De Gaulle ile Vaşington arasın

dA veyahut de Gaulle'cUler arasınrla 
görliş a;>Tıhklnrı çıktığı hakkındaki 
şayialar Berlin'de hlı: bir ilı:i u
yandırmamaktndır. Buradaki !ya. 
et mahfiller. de Gaulle hareketi a
dında in~ilİ7: hUkllmeıinln taavlbly
le vukubulan değleiklikten sonra 
ele Gaulle'e orıık ecirler şefi adı· 
nın dahi verilmesine imk(ın olma
dığı kaydediliyor. Hereketln geliııl
mi ,bu hareketi kati inırlliz lmpa. 
ratorluğu menfaatlerinin para için 
temsi l'dllıliğl bir nevi cemiyet ola
rak damgal·am:ıktaclır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Mücellit aranıyor 

Valtıt'lar U. MOdOrlOCllnden: 
va.ınrı.r Umum MOdilrlütlJ tein ile 

re!.11 blr mücelllt aıınacatın 1an talı 

olanların kabul şa.rtıannı OQ-renmek il 

re girmelerını yasak eıınışlerdiı·. llnril'ıyc Yek ılt'tirıın ıııcrkeı t,.. - cliınr.n kalemine ,.e lsteklllerln de 
kil,ıtıncia 13 ılnl'ıı ılt'rt•reclen ırıuııh ıl D. D. Yollnn satın Al. Ko. dan: 21-7-012 cumn gilnü sant 10,30 da Berlııı, l!ı a·a. - Berlın ı:-uı.ele· 

lerı alman sılah \'e nııilııınııuı.l nazı. l<l:ırl memurluklara ııııls:ılrnkn Ilı• ka· Muhnmmcıı OOdell 342!:1~ <otuz dör BE'ledb·e daires'nde mnteşeşkil en· 
rının .. :ınayıcilere hitabeden bir ya- dın ve rrkek rııeııııır alınacaktır. bin iki yüz doksnn ~> Ura olıın ccmıınl cümene mUracautları. <5049) 1117 
zısını ne,şretrnışlerdır. ilu yazıda llu idari ıııeınurlnrın . \"ekil .. tte (274> iki yOz Yetreıe dört metre ın kAbıı Kuru ot alınacaJ· 

ıııl"siek sınıfına geçıııclcrıne kanını <a 
0 

U U 
1 

• • 
hurıla demır coplamak sureti) le lınkı\n yoktur. ı > c > z a unı~ deslmt:l'tre m!.kul ı Ankara Beledty(!!.inden: 
stoklar v\icuda getırılmesi tavsıye l\lu ahak:ı ııntlhanı 3 ,\f:ustos 9 ~2 ı muhteııc ebnt ve miktarlarda çam ve ı _ Tcmlzllk bleri at!An ıctn ahne· 
edilmektedir. J'uzartc~i gUnıl ~nnt 10 da llnrll'l\e yn kl>knnl"dllme, çıta ve lnhlA (27 tem 'cak ol:ın (5:1) ton kuru ot on beş gün 

.Malta, 
15 

a.a. -
1 t(')Umuzııanbc~I \'ek.1letiıııle yapılııc ktır. lllu ahak1\'R muz 1942) pnzartesı gOnU ıı.,at Cl5~'Jllı mUddeUc nc•k ek tmcyc konuım ı•tu 

l\1nlto adası uzerlnde 102 dOı;man uca.;ıı l,tir~k eı.lchilnıek ıc;in taliplı•rın ııı • on bcs bucukta llll)'dnrp~ad:ı gar bl 
2 

_ Muh:ımmcıı bedeli (
4

400) ıı~e 
dll&Ur\llmU$tUr. ınurın knııunun + ilııciı rııaılde~lnılı-ki· nruıı dahilindeki komls)on tsnırıııdrrn 

Ne\i"Otık, 15 a.n. - Bahrbe nazırı lerılen bnşka aş:ıgıcl ı ynz:ılı cvsafııl ı kapalı zart usullyJe satın nlınacaktır 

1 

dır. li d 
ı ı ı ı ı• d 3 - Tl."mlnatı (330) ro ır. nlbay Kno:oc, dC'llluıltıla.ııı karı;ı harcklt ııı ;ı; 0 ın~ arı :ıı:ıııı ır. Bu l$c girmek lstJyl'n°k'rtıı 2572 (il• • 

l - 1 ı~e uıezunıı olmak 4 - $B.rtruım<-s!nl ı:önnek lstllıenle dairesinin şe!l kuntramlral .Ed\\ rds Uc ' . · . b1n beş yüz yr.tmtı lld) lira 13 (on üc al 
1 2 - ~1 ııvaz:z:nf ,\ skerllicınl ıfn ederek rln her eün enf'Unıen k emine ve s 

blTllktc sahilde )llptı~ bir tettle &!!iuha· ihtlynt sınıfına naklPdilıııiş olnı ık kurusluk muvakkat teminat. knnunu teklll(!J'ln de 24•7•9"'2 cuma gllnO sl!at 
tın<lnn don:nüştUr. Nnzır, doll'u ılcnu lJ _ Yıışı otuzu tcca, üz etmemiş taytn ettiği \es katarla teklltleı1nl muh 10 30 da bt•Je<lbrc dah'c6!ndc mUtcşckkl 
hudud1.ınun ~:ma.l kısmında durumu mu· bıılunnınk l levl zarrıannı aynı ırtln s:ıat <14 31.l cnctimene mUracııaUıın. (5051) 1119 
kemmel bulduıtunu ıö~lcml.6tlr. 'laliplrr:n mektep diplomaları, A • on dört otuzn kadar koın!syon rıiliıllCI 

kerlık ve lkııları, hiı•rıiıhal ve sıhhat rıe VP.Mn('lerl lAzımdır. Parke kaldırım yaptırılacak 
şaharletnnml'lerlyle hll"iyct cıl7.clanlorı Bu işe alt eartnameler komlı\yondıın 

Çin 2 6 milyon 1 u k veya ıııretlerini istida il e 31·7-!ll2 ta- 1 ııarıunz olnrnk dııfntılrnakta.dır. Ankara BPlt.'dlyeslnden: 
rilıine kntlnr \'ckı\let Sicil ve ıııenııı- , 5163> . 1247 1 - Atpazarı meydanının teovsll 

bir ordu çıkaracak 
Va.tlnııton. 15 a .a. - Curık1nz'ln 6 

mllyon ldcibi daha 1'11Ah aıtına dııvct ey
leınete kanır vermesi tizcrin<ı C!n mu
hariplerllı.bı &a)'l5t 26 mll.Yonu bulacak
tır k1 bu da dünyada sbndlye kadar mis-
line rastlanmadıl< en bUyU1c orduyu ~· 

ktl ~- Her ıınıt hn.Ik askcro alı
nacak ve bundan OO)'le zengin aileler 
bedel veremtycceklcrıitr. Hnlcn slltth al-
tında bulunıınlann ~'181 20 mlbonu 
ırecmektcdlr. Bunlardan 5 mib•onu tlll 
h~tedlr. Sanıldığına s:öre Ctn'de ıt· 

llı.h altında bulunanın.nn n!rıoot.ı 16 da 
b!rd1r. 

Çin' de bir su baskını 

tehlikesi başgösterdi 
Nanldn, ı~ a.a. - ötrcmldlıtlnc ıröre 

Yıınıoeldruıır nehrinin ırulnn Nnnktn cl· 
varında blrrok yerlerde yUksclmefıc 

bıısl:ım1$Ur. N'anklıı yakınında ynz ıed 
d~ b:ızı yerlerinde gcd:klcr acılmıs

tır. Ahali bu Q'001klcrl kum tort>alıı.rlylc 

tıkamall:a e&lı$maktadır. Anhuvcy ı:wı.·nle
Unde dP aıular IK'dlcrln bazJ yerlerini 
)"lkmıştır. Eyalet mnkamlan btr relAke
tln ıınnne ırec:mek tem yardım 1stemıs
tlr. 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze ve meyva fiyatlan 
Belediye Reisliğinden : 
Sebze ve MeyveleriD toptan ve 

perakende sauı fiyıa.tları ı 

-., .. 
ı: ., 
:a 

:;3 
;.: '!l 
::3~ 
t8tt1 -
~>d 
aı !! ~ 
'7-1":. 
ı- o. 

~~ 
Semizotu 
Kabak 
Fasulye 
Çalı 
faııulyC$İ 
Patlıcan 
Paılıcan 
Domate!I 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 

(Ankara) 8 
(Ankara) 6 

(Muhtelif) 40 

Sivri biber 
Bamya 
Bamya 
Patates 
Kuru 

(Ankara) 
(Tarsus) 
(Ankara) 

(Muhtelif) 

(Tarsus) 

(Ankara) 
(Mersin) 
(Tarsus) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

soğan (Beypaıan) 
Kuru soğan (Tarsus) 
Erik (Ekstra) 
Erik (BLrinci) 
Erlk (İkinci) 
Vişne 
eketra (Ayaş) 
Şeftali (Muhtelif) 
Şeftali (Ekstra} 
Armut (Muı;tabey) 
Akca armut 
Armut (Muhtelif) 
thum 
ekstra 
ÜzUm 
Karpuz 

(Tar"lıs) 
(Torııue) 

25 
15 
20 
35 

25 

50 
30 
35 
55 
3.'> 

18 
24 
30 
25 
15 

20 
20 
35 
45 
60 
35 

35 
30 
10 

ıo 
11 
52 

33 
21 
26 
45 

33 

65 
38 
45 
70 
4~ 

24 
32 
45 
35 
25 

30 
30 
50 
65 
90 
48 

48 
45 
l:J 

rln dairesi umum nıürliırlllğllne te' eli lle parke kaldırım döşenmesi isi on 
eylemeleri ve ınüsahnka gUııll Vrktılc· Yün keçe ve keçe çizme beş ı-ün müddetle açık eksiltmeye 

t b ı ı l 1 konulmuştur. • te ınzır u unma nrı !tın o unur. alınacak 
2 

_ Muhammen bedeli (6845) ıs.-
4 - imtihan, Türkçe Kitahet 1''ran- ~ 

sııeııcfon Ti!rkçcve tncUme ve umumi Devlet ı..ıl'ınlryolları Yedlncl tş. rnd r. 
nıırlilmnttnn van.ılacnktır (MH7) rnıu letme Mfidilrlilğilnden: 3 - Temlnnt.ı (513,38) llradır. 

Muhammen bedell (62000) llrn o- 4 - Şartname ve keşl1 cetvel!nl 
SIHHAT ve lC_ TlMAl M. V. lan (6200) metre murabbaı ylln ke- s5rmek lstlyenlerln her r;nn enen -

t • ne (1000> çift k~e Qizme 30 men kalemine ve isteklilerin de 2~ 
temmuz 942 perşembe gUnU saat 15 7-942 cuma g{lnil saat 10,30 da Bele
te Afyon Yedinci İşletme Müdllrlü- diye dalresl.nde milteşekkll encümC"" Çakıl taşı alınacak 

Sıhhnl ,·e İçtımııi .illuannct Vekı\· 
letlndcn : 

Aııkııra'da Hauuıuılinüntle yeııl 
yapılmakla olan IJoğuın ve Xlssb e 
Kliııiği lnŞaatı için ıılınocak olan çıı· 
kıl ta,ına ait nıukınelc tcslıeılilı.lıfı;i 
cihetle yeniden ve :n !10 Sil.} ılı kanu. 
nıııı (IH) nd mııılılcsine tevfıkaıı 
taahhüt bakl)·e,i olan :.!:.!76 metre rııl· 
kA!ıı çakıl tası acık eksiltıııeye konul· 
ıııuşlur. 

l - .\luhıımnıen bedeli 1479ı lira
dır. 

2 - 2\lurnkbt tcmlnnt 1100 tim 
li6 kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler 
mesai saatleri dnhllindc her ıtün Sıh
hat "e İc;tiınııt Mun'l"enet \'ekAletl İc
Uıııai Muavenl't İşleri ı.laircsine mOrıı
ca.nt t'trııeliılirler. 

4 - İhale !?2·7-Dl2 ı;arşambn ıı;anu 
snat 1 l'i ele Slhhat ve 1ı;tlmal .Munve. 
net Yı kflletlnı.le teşekkiil eclccck Ko· 
mi•yon lıuz:urunda vapılncnktı r. 

/J - .:-.Tnklt ve n.ıtkit nıııhiy..tlnclrkl 
e\"rak teminat olarnk knhul rclilmhf'• 
reğl için, hu ~ekil teminat \"crmrk 
ı~tb·rnlerln ıl ıha ev' el VekAlrte ınil
rtıl'Rı>t Pılerek hıınhrı nırıl~•nrlııi;ıtı~ 
•·ntırınnlnrı 'l"e alac.ıknlrı ınaklıtıılıırı 
Korrıl~yo11.o<'l tevdi etmrlrrl llizıınılır. 
(4!1'l!l) JO!J3 

Çimento alınacak 
Sılıhııt "e 1~-timal Mua,·enet \'ekd

letinılen : 
Anknra'dıı Haıııaın!iniln'de eırıane -

trn yapılmııktıı olan Doğum ve Nlsn
i~ e kliniği için 3000 torbıı portlaı ıl 
cinsi çimento :.!490 sa\ ılı kanunun 40 
ıneı maddesi 111ucibinc~ bir ay :ı:ıırfın
da pazarlıkla satın alın:ıcıığınd'\n ter
mck lstlyenlcrin 3. 8 .94-2 tarihine kıı
dar her giln ıııesal saatleri d:ıhllııııle 
Sıhlınt Ye içtimai 1\luııvcnet Vcktıletl 
İctiıııal mun\enct işleri dairesi r!'isli-
ğlne müracaatları. (5!12) 1621 

DUıı-ltıne : - Gazetemizin lli. 7. 
912 giınlO nilshasınılıı intişar eden 
:.ıaarif \'ekAletine ııit (80 ton odun a.. 
lınması) llAnınıla haşlık ynnhşlıkln 
~laliye \'ekülrtinılen şeklinde kon -
muştur. Aslı Maarif VekAletlndeodır. 
Odunu vernıe,lil' talip olanların '1nerlf 
\'ekllletine mür:ıcaatları 1111.n olunur. 

Ceyhanda Vatan Ecıahanesi 
Sahibinin hastalığı dolayıslyle sa • 
tılıktır. Sahibi Rıza Atasnğun'cı mU-
racaat. 1096 

Kayıp - Ankara Beledlyeslnden 
aldığım temmuz ve ağustos lll42 ay
larına alt ve 140493 - 140494 - 140.195 
numaralı 3 adet ekmek kartı kay
bolmuştur. Yenileri alınacağından 
eskllı>rlnin hilkmü yoktur. 

Kemal KIRXôK 

Kayıp - Ankara Bclec!lyes!ndım al. 
dıi':ım Temmuz - Ağustos 942 ay arın 
att 43763 No.ıu ekın('lc kartımı kay t 

tim. Yenlstnt alacatımd:ın 

hOianll yoktur. 
1183 KAmran 

ğü binasında kapalı zarf usuliylc ne mUracaatlnn. (5052) 1120 
eksiltme yapılacaktır. Bu işe girmek 
lstiyenlürln (4350> lira muvnldrnt 
teminat ile kanunun 10 uncu mad· 
desinin <F> fıkrası gereğince 10-
zumlu ehliyet ve ticaret ves\kaln
riyle tekil! mektuplarını aynı giln 
snııt 14 de knrlnr komisyon reisliği
ne vermeler! ltı7.ımclır. 

$nrt.namı>ler lşlclme koml~yonun
dnn (310) kuruş hedelle satılır. 

(7483-5360) 1433 

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

mlsyonundnn: 

Yapı işlen 
Ankara Belediyesinden r 
1 - A nkara meyva ve yaş sebze 

topılancı haline a.it taı,ı merdivenin 
b,şaııı işi on beı,ı giln nıUddetle açık 
eksiltmeye konullnıuşıur. 

2 - l\luhamıncn bedeli (2189) lira 
(65) kııru~tur. 

3 - Teminatı (164) lira (22) ku· 
ruştur 

j - Şartllflmc vekeşlt cetvelini 
görmek isti~·enlerin her glin fen iş
leri mlldilrlUğilne ı:e lıııeklilerin de 
24-7-!li2 cuma gQnQ saat 10.30 da be

lediye daire inde müteşekkil en • 
cUme:ıe mtirncantları. (5054) 1121 

Yapı işleri 
A ııacam Belcd1Ycslr.dcıı 

ı - Şehir sınırlan iclnde muhtc-lit 
Yerlerde yaptınlacnk (8) ndct otobUI 
durnı:ı on bel eün mOddel.11.' ve knpall 

tdnremlzln Atsancnk ve Halkapı
nar depolarına b!r senede gelecek 
tahminen <43000> ton maden kl.i -
milrilniln tahmil ve tahliyesi lslcrl 
şnrtrınmcsl '"eçhlle pazarlığa konul
muştur. Kömürün heher tonunun 
tahllye ve lstifl (26> tahmlll için 
!32) kuruş hesnhlyle mecmuu !cin 
(21940> lira muhammen bedel tes
hil edilmiştir. lh:ıle<ııl 30-7-!l 12 gilnO zart usult:Y!e ck&tltmcye konu!muşt.ı.ır. 
saat 15 te t:ımlr-Al~an<"ak'tn İşletme 2 - Muhammen b<!delt ccman ıotı:ı6 
hlnnsıııda komlsyonumtl7..Cll yııpıln- l:Ca 20 kurustUT. 
ooktır. 1 8 - Temln:ıtı 761 Um 72 kuruştur. 

t (r,Jdllerln Işı> girmiye m::ın1 bir 4 - 21·7-942 cumıı gQnU s:ıııt 11 dt 
halleri olmaıltğınıı rlair beynnname IAl!lb1ne Uıal<'i'lf m\l:karrcr bulundufı\ın • 
ile bu ı:lhl lşlı>rl m uvaffakıyP.tle hn- 1 dan tnrt.nnmoıı!nl ırörmck fstlycnll'l1J'I 
ı::arnbllcl klerinı> dnir ilgili mnessese
Jcrd"n nlacnklnrı veı;!knlnrını ve 
<1870.50> liralık muvakkat temlmıt 
makhuzlarlyle mun~-yen vakitte ko
misyonumuza gelmeler! l!ızımdır. 
!'::ırtnam.,.<ıl ı~ıı>tmemlzd<'n bedels1z 
verilir. rnn7 l-5.164 l 1441 
111111111111111111111111111111111111 

Kur'an 
Şiir ve kanuntan 

Çıktı 
Stenley Lane - Poole'den 

dilimize çeviren: 
Avni DOGAN 

75 kurus • her kitapçıda bulunur. 
lllllll!lllllllllllBllllllllllflllll 

Yapı yaphranlarrl 
Demir kUrek toptan ve perakcnde 

beton kilnk kireç mermer kırı(:ı mo
zayık heli\ ıtıvabo tasları ucuz fiyat
la satılmnktndır. Ankara Soğukkuyu 
Neşe sok11k No. 34 ardiyede moza-
yıkcı Cemnl ERC1S. 1097 

Kayıp - Erenköy lisesi 11 inci 
sınıftan aldığım tnsd knameml kay
bettim. Yen nl alacağımdan e ]{;si
nin hUkmU )0 tur 

Mu lll Develi 

Dr. ünev er İ AL 

her ırün cıM'Umen knleın!ne milmcaıı.t • 
lan ve istcklllC'l"ln de Oı.nle ırün(l olaJI 
24-7.912 cuma ırünC lilnat ona. 1au1ıır 

2490 nuımn.rnb kıınunun 82 !net mad· 
dest sarahati veçtılle tnnzlm edecd<lcr 
kkUt mcktuplnnnı belediye dıı.lres ııd• 

mlitcşeldctl encümene vemıclerl. 
(5055) 1122 

Çiçek soğanı alınacak 
.Anka.Ta Belcd1ycslndım: 

1 - Umumi bahcclf'.'!' fht!Yacı ıcı11 
nıınae4k yedi! kalem aP:accık ve eoğor 
on bel ırün müddıctle acık ekslltm~ 

konulmuştur. 

2 - Muhammen bcdt-11 (1850) lli9-

dır. 

3 - Tanlna.tı (138) l1ra (75) 1cıur'l1f' 

tur. 
4 - Şartn:ımcstnl &'Ömıek lst1Yenle

ri.n hcır eün encümen kalemtııe ,.. ,... 
teklllcrm de 24-7-942 cumn ırüntı saaı 

10.80 da belediye dairesinde mtıteeelddl 
encümene mtımcruıtıan. 

(5053) 

-( 16/ Temmuz/ 1942 )-
7 80 ııroı:ram saat 
7.32 vücudumuzu 
~letcllm 

7.40 a.ıaruı 
7.55 mUzlk: (Pi.) 
20 evin sııatt 

18 !lO proırrnm aant 

18 03 cUtc fasıl 

19.30 ajans 
19.45 halk ~ürkü· 

lcrl 
20.15 nııb·o 
gazetı..~ 

20.45 şııt'kılıı.r 

21.00 zirnnt 

takvimi 
21.ıo k11rdlllhlcıız • 
kAr şarkılar 
21 80 knhram:ın • 
J.:lr saati 

21 45 müzik: (PL) 

2230 aJana 

mı 

muhafızlannd:ın b n n de casusluk su
çundıın t " t ed t1 ıt n bl d1nnbUr Bu 

ndo.mın OzM1nde Fart fabı1kalannd:ı 
yapıl:rnış b r lıomtın uç ıt nın başltea 

kUımlannıı alt rer.mı.cr \'C krokl'er bu

ıumnustur. 

1 
zere vakıf kaYıtlar mlldUrlOtOne mil 
racaatlan UAn ohmur. 

~---·-•-••r .<~>. ım 

NOT - Bu ttyatlnr yalnı7. dilkkti.n · 
lıırla haldeki !z:ami sııtış fiyatlarıdır. 
Pa.zar yerlerindeki satışlarda alıcı 
ve aıncı pazarlıkla alım ve satım 
yapmakta serbestt irler. Ancak P3 • 
zarlıkta yukarıda gösterilen pera · 
kendi' tivahn UırtUne cıktlamaz 
111111111111111111111111111111111111 

Kayıp - Be) o~lu 15 ilk okulu 
sınıfından aldığım 929 t rlhll 
nameml kaybettim 1 en nl a n 
dan eskisinin hükmü voktur. 

1186 Ekrem G 1' 
ı 

19 00 d e PO kn 

·------------ 19..15 mil%1k. (Pi.) 
22.4!5 kıaPamt 



16/ 7/ 1942 

·'n ara Levazım Amirliğine kom;syonumuzda mevcut &Rrt.nnme- Çeşitli sebze ah nacak ' k 1 muz 942 Pll7.artesl günü saat 15 te 1 

gelen ilanl r s !le göre 20 ton sıl:ır. koyun veya ---...;;;... _____ a_____ keçi eti eksiltmeye konncaı!ından Asamıııı cln&. miktarı, muhammen tıyab ve muvakkat tcmlnatlan yazılı ııcııcua 
lstekhlerln mezkw günde Ko. nıı kalem 1nıc mnddes1 kapalı ,..arl usul lile ıo. 7. 942 cuma ııiinü saat l6 da yııpı. 

Odun alınacak 
r.elibolu Se. Aı .Hu ı!J.ı. 

_ ı - Teslını ) ct'İ ı:omısy(ln fan 
Ö&renilınek Uzu , SOOO ton .:ııtı,:, ka 
t•'ı zartla e:<~ · ı t .. ele Konulmuştur. 

Uhammen bedeli ifi.000 lira, ·ıe 
llluvakkat temınntı 5.000 lıı adır. 
~vaat ve şartna::ncsı Gelibolu mer 
ı:z Sa. Al. Ko, da gorlılUr. lhal~;ı 

7. 912 cunurtea! ı:-unlı saat 11 
~e rnerkez Sn. Al. Ko. dıı yapılacatt-
ır. Teklif rnekrupl•ıırıııı ıhale saa· 

j121~en hır saat evvel Ko. na vernıe
erı Taliplerin temı:ı t \ e kanu:ıi 

veaaikle Ko. n:ı muracaatları. 
(4875) 944 

Çeşitli sebze alınacak 
n. Bakır Sı Al h.o dın : 
1 - 6 kalcrn $e.ı c .ap lı urf u· 

•ulu ile milnnkn ı) konmuştur. Mu
nakasnsı 20 tcmnıuı: 9.ı:.: par.!lrte ı ı;u
nü &al\t ı ı de D Batur Sa '1.1. Ko. 
do. Yapılncaktır. Sııtıo alın cak Sl"bze 
llllktarı 66 ton taze k ıb ık 5G ton te
le fasal) e 1 R ton ) t ıl bıhcr 60 ton 
ratfıcan 5ı ton donı ıltı. ve 7200 kilo 

9~ze bamynrlır. Urniıın t ıhıııin tutarı 
ıt' 100 lirn olup ilk ern!natı 610.~ lir,. 
ır. Şartnamesi her gUn Ko. dn p:ö· 

;uıur. hıeklilerln hnzırlıyacnkları 
~klif mektuplarını en ı;cç bir snnt 

evvel Ko. na \"t.rınelerl. 0022 1001 

Koyun eti alınacak 
İH. Ko, Pınıltkh Sa ı\ \. Ko. dan: 

t 1 - GUmüŞ uyu hnstaneslnin IG 

1 ~n koyıın eti ihnlesl kn11alı zarf ıısu· 
Yle 22. 7. 9l2 gilnü Sll.!lt 11,30 dn ya. 

~ılacnktır. Tahmin eılilı•n bcdr•ll 

1
.3i70 lira ve nıuvnkknt tt>nıınntı ı ;sa 
ıradır Şartnamesi her gıln Ko. dn 

11'<ırulür. 

2 - lst,.k1!lerln helli ı;lln \'C lh:ıle 
•aatinden bir sant evvel 2.J90 nnlı 
ıc:nıınun hlıkümlerl dahilinde tarızlnı 
~ Ccekleri zarfları makbuz knrşılıjb 

o. na vermeleri. (50G9) ı 130 

· Koyun eti alınacak 
lst. Ko. Fındıklı So.. Al. Ko.d:ın : 

t l - 1000 yaıaklı hastauenı:ı 15 
t 0~ koyun eti ıhalesi kapalı zarf su· 
.,,ctıyJe 24-7-194.2 gUnU saat 10 30 da 
"81>ılacakıır. 

1 2 - Tadmin edılen bedeli 22275 
~ra ve muvakkat temlnaıı 1761 lira-
ır $artnamesı her gün Ko.da gd -

~UIUr İstekll1erin belli ı:Un ve ihn -
e aaatinılen bir saat evvel 2490 &a -

l'ılı ka:ıunıın hUkUmleri dahilinde 
~anzım edecekleri zarfları makbuz 
arıılığı Ko.na vermeleri. 

(5051) 1139 

Koyun eti alınacak 
bt. Ko. Fırul'klı sa. Al. Ko. dan: 
'Yedlkulc hnslanc n n 16 ton ko,un 

ett lhalcal kapalı zart usulb"lc 22.7·!1"2 
&ant 11 SO da yapılacaktır Tahm n cdl
~ ~il :23770 Urn ve muvakkat te -
l'nlnatı 1783 liradır. Şartnnme ı her gtln 
:ı..o. da ııorühlr Istok.llerln oolll illin 
"e ihale santlnd~n bir •aut evvel 249'J 
llıı.Yıh kanun hUkUmlerl dahilinde tu.n · 
l:l1Jı edec klcrt znrrınn mnJ.."buz ıtarsılı· 
tı Ko. na vcrmcl<'l"l. 

(!IOSl) 1141.ı 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sıı. Al. Ko clnn: 
l - Bolnyır iskelesine teqllml vryıı 

G,l!bolu'df\ amhnrll tl'ollnı vevR n ... -
ltıirtepede tc liın 'nrt" le 2 ınllyou 
kUn tel veya ip bnl) nlı kuru ot pa• 
tarlıkln utın alınncaktır. Tel baly ılı 
kuru nlun ıııuhıımıncn b!'dcli UO ııoo 
lıra kntl teminatı 21.000 liro ip tı ıl· 
l'alı kuru otun rııuhanınıco brdı·ll 
po.ooo lira olup kntl teıninatı Hl ı;;oo 
ırndır. Evsaf ve şartnanıcs lıt"libolu 
rnl'rku Sn. Al. Ko. da ıı;örülur. Pa· 
74rlıkln .ltınJ,.si 20 7. !I ~:? zar•rı;i 
ırınıı snııt 16 dn merkez Sa. ı\l. Ko 
da Y1tpıl11tnktır. (61211) 1171 

Saman alınacak 
Gelihnlu Sn. Al. Ko. dan : 
l Gr.libolu'dıı. t esllm şartiyle 15.000 

tarı td haly.ıı.lı anman knp:ıh zıırnn sa
tın alınacaktır l\Juhanınıcn bedeli 
760.ono lira. Mu\·akkat teminntı 
~6250 liradır. E\saf ıoe şartname ini 
Gf'!iholu merkez Sil. ı\I. Ko. d'\ görll· 
lllr. J\ııpnlı z:ırfll\ ekstltme~I 2S 7. 9~'! 
hlı günü sant 1fı da merkez Sn. Al. 
l\o. dıa yııpılacaktır. 1stekl!lerın teklif 
lTıPJctuplımnı eksiltme aaatinden bir 
ıa.at evvel mezkQr Ko. nn vermelrri. 

b
f•oat.adaki vaki olnrnk gecikmeler ka
uı edilmez. (6286) 1813 

Et alınacak 
Sllrt sa. Al. Ko. dan: 
1. - 40 tı>n koYUn Vl!Yll cıtır eU kıı 

o>a!ı zart usuliylcı ıılın:ıeaktır. KOY\UI e 
l!nın tahmin bedeli :28.000 ıtm olup u· 
~atı 2100 Hm.dır. Sıtır etinin Ul.h 

l'ııbı be!dcl1 20.000 llra olup Uk teminat 
ı:soo linı. dır. 

2 - Mün11kuaııı 80 tmnmuz 942 per· 
~be a:iJnQ &'lat 17 de s lrt Sa. Al. Ko 
ela nıpılacakUr. 1stck1 lcrtn 1$bu ııtıattcn 
htr saat evvel k.'Ulunun 32 lnc1 maddl'SI 
l'tıuctbtnct> hazırlıyaı-akl.'ln telci r mek -
tuPla.nnı Ko. na vennelcrl. s:ırt.ıuıme 
~ eovsat Istanhul. Ankara Lv. lmlrllk· 
~de Vf' Db-nrbakır $11. Al Ko. lann· 
da ve komls>'Onurnuzda ıı:örülür. 

(5Z78ı 

Et alınacak 
A rdah n Sa. Al. Ko. dıın 
l - 20 ton lroyun ,·eyıı 20 ton sı· 

Itır eti 2~90 x-,·,ı .il kıınunun 111 ine: 
rııarlrleblnl' tevfikan knpıılı Mrf usulu 
Ilı. nııınııkııi:ayıı. knr.ıılrııııştıır. 

2 - l{oy':ln «"tinin tahmin heıteli 
16.<ıOI) lira. İlk tenıln ılı 120ll llrnrlır 
Şı~ır etinin "ıtıınin hedell 1 ı .ooo lıra. 
ilk tenıin'llı ti~.~ !lrnrlır gvsnf ve şı:rt 
llı1tnl'sl >-:o. d" ı:örUIOr Mün ı"asa ı 
29. 7 912 çarşamba ı:;Unü sant ııı tc 
'komisyonda yn,ıılnı-nktır lsıft .. lılrrın 
lş hu Sllllttrn lılr s:ınt evYel k nun•.n 
82 el marlrlesl mucibince haıırlıyncnk
lıırı tt.klıf mektuplıtrım Ko. na ver : 
nıclcri. (112Fi3) 1332 

Et alınacak 
Ardahnn Sa. Al. Ko. d;ın : 
1 - 70 ton koyun Vl"Vll 70 ton sığır 

f'lı 2'9{1 sa)ılı knnunun 30 ıınru ınnd· 
dl'sine le\ fi kan kap ılı zarf uşulu ile 
ırıunrıknsıı)R kıınıılnıu~tur Ko) un eti• 
nln t!lhnılrı heılcli 66,000 lira. Temi • 
natı 4200 lirnılır. Sııbr etinin t ılııııln 
hı.ıtclt 3t;S1Hl lirn ilk temin ıtı 25011 
lirac'lır. g\'6Rf ve ~nrtnıınırsi Kn. da 
lttirıılıır ~ı ilnakastısı 28. 7. 9.ı2 <:ılı 
ltlırıü saııt ı 7.RO dıı korııiRyıınuııııızcln 
'b'".lPılııcnktır. isteklilerin lşhu &antten 
ır saat eV\r.l k nunun 32 lnd nıad· 

~e&! mucibince hnurlı\ ıcnkları tek · 
ır mektuplarını Ko. nn verınelrrl. 

(52S~) 1333 

alm cak 
Corlu SA. Al. Ko. dan: 
1 - 2490 snyılı kanunun 46 ıncı 

lnaddcs!nln A fıkrasına göre 20 tem-

mürncantlarL (5318> 1378 lan elaılltmeslnde tallı> cı1anndıtıncıan kıı nunun 40 ıncı maddadnc ıe-.·ruran blr ııy 
Kuru ot alınacak müddcUe pazarhtn konmU$lUr. 

Izmlt Sn. Al. Ko. dnn: 
l - 1200 ton bnlynlı kuru Qttı ta

J,p zuhur etmc<l {: nden yeniden pa
zarlıgn llrnnmuştur. Pazarlığı 17-7-942 
pazartesi ı:;Unü sant 16 da lzmlt Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

'.l - Beher kllosunun tahmin fi
yatı 7 k'!.ruş katt t<.'mlnatı 12600 li
radır. 50 tondnn aşıığı olmnnıak ti
zere ayrı nyrı lsteklllere de ihalesi 
yapılııhlllr. E\•saf ve ş:ırtnnıııes! her 
gün Ko. da görillür. 15321 ı 1380 

Yeşil mercimek alınacak 
Isı. Şişli Sa. Al. Ko dan: 
Kapalı zarı usuUyle 400 ton >'1'611 

mercım~ alınaenktır. Evsaf ve nusu • 
si &artlar Ko. da ı:orUlür 400 ton mer
C1mek otr lstcklı>c ihale cdllebllecctl 
ı:lbl dhha ıız miktarına da tnlip cıKU · 
tı takdirde ihale )apılablllr lhnıcs1 

21-7-9-12 salı ı:Unü saat ll de yapıln 
cnktır. Muvakkat teminatı 6~:SO ll:ııı.lır 

Taliplerin ihale l.laatınden bil' a.ut ev· 
ve! kanuni \'e&ikalnrtylc tılrltktc Ko na 
mUracnatlnn (4S13l ~!jl) 

Et alınacak 
Çorlu Sıı. Al. Ko.claıı ı 
1 - 2490 sayılı kıınunun 46 ncı 

mndılesinııı A fıknsıua gl:ire 20 • 
temmuz . 1~2 pazarıesi giınil saat 
16 da komisyonda mevcut şarma • 
mesine göre !!O ton sığır. koyuıı ve· 
ya keçi eti eksıltmeye konııcRtı-ın -
d'ln isteklilerin mc:r:kur ı;:-Uncte Ko.na 
müracarulnrı. (S317) 1411 

Kunıot alınacak 
Gelibolu Sa. Al Krı . dan: 
ı - Gelibolu'da i kele ıcslimi 1000 

ıon ıel hal yalı 'eya İp bal)ıılı kuru oı 
pazarlıkla satın alın;mıkıır. Kazanç hııh
ran ,·ergilerİ) le danıgn resmi tenik edil
mek şartİ)le nıuka"ele masrallari)·le mu· 
a)cnc m.ı-raFları nıuıcahhidine inde edil
mek uzcre ıcl hal)nlı kuru oıun mu • 
hammeıı bedeli 70.ıl()ıı lira, ip b,ıl)alı 

kuru otun muhammen heJeli 6500 lira • 
dır. Kaıi ıcmin;ııl.ırı hu mikıların ı;t. 15 
şi üıcrinclcn al ınaı akıır. h>af ve 5arı -
namesi Geliholu merkez Sa. Al. Ko. da 
!:Örülür. Pazarlıkln ihalesi 30-7·9 İ2 per· 
şembe ~ünu saııt l6 da komh)'onumuzcla 
)apılacakur. ('> .. 05) l•f27 

Koyun eti alınacak 
l\Jalat) u ::,a. \l, Ko. d ın: 
l Pazarlık ~ur .. ti) le :?.5 ton koyun 

<= i aiınacaK~ır. Reher kılu ... na tıı'ııııln 
edilen fi) t 60 kıırıı~. nıunJr ~1t tem'
r ıo tı ı 125 lırnılır. Satın ııııı~ koıı ls,·o
nı. 17, 20 ı c :.!3 ncU gıjnlerı lı,;ti na ha
ıir.clcdlr. Tnli:l ~rın ın ·ık~ı· ı;ıınlcrcle 
., .. t ili te ton. H. K<ı ıı' ınhrn<'ıınt-
ia!I ( ı:dı.ti) 1 .Uri 

Peksimet yaptırılacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - U1ıu blrllkteıı' verılmek tuz 

ve odunu tıılibıııe nlt olmak üzere 
40 ton p.-ksımet J.ıtıallyesı pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. .l\tuhnm
men bedeIJ 28.000 111'11 ve katı temi
natı 4200 liradır. Evsnf ve şartna
mesi Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da. 
görülUr. 

2 - Paznrlıklıı !halesi 18-7-942 
cumartesi ı;ünU saat 11 de merkez 
Sa. Al. Ko. da >"ımılnt'.'aktır. 

(53881 1450 

Zeytinyağı alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
l - .'lenuatlı anbnra teslim 42 ton 

iki buçuk asitli zC)tİn )af;ı pazarlıkla 
satın alınauıkur. Knzanç, buhran, vergi· 
!eriyle tJUI nıasralları ıcvsik edilmek )ar· 
ıi)le diJ;cr ınüıeforrik masraflar muıe • 
ahlıidiııe iııJc cdiln;ck ilzcl'r muhıırıınıcn 
be<leli 4%-f4 lira, kati ıcııılnatı 7 l 16 li
ra C\U kuruıırır. fvsııf ~c şarıııame~i Ge • 
libolu merkez ~a. Al. Krı. da ı:im.ih.ir. 
ihalesi 20·7·942 parrırıesi ı:ünıi saat 15 
tı: merkez Sa. Al. Ko. d& >•rılrıcakıır. 

(5394) 1455 

4 çeşit sebze alınacak 
lzmit Sn. Al. Ko. dan: 
1 - ~af;ıda cins ve miktarları 

yazılı dort kalem sebze> e talip çık
madıf:ından ) enldcn tıazıırlığı 17-7-
9-12 cuma ~nü saat 16 da yapıla
caktır. Evsaf 'e 5nrtnamesi Ko. da 
görülür. Isteklllcrln temlnatlarlrle 
birlıkto Ko. na mtirncnatlnrı. 

Cinsi 
Kabak 
Taze fasulye 
Patlıcan 
Domntes 

.Mlktnn Fl)·at KaU Te. 
Kilo kuru5 Lira 
33.000 12 594 
3G.OOO '30 1620 
36.000 30 1620 
26.000 30 1170 

(5~~5l H56 

Kırpıntı satışi 
lst. I.v. Amlrlltı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - HC'pı;lne 44 700 Ura tahmır. c:di· 

ten ll ton beyaz pamuklu kırpıntı ve 
60 renkli kııınntı satılar.aktır. ı>a

zarlıkla nrtınnıun ~. 7 . 942 pıızartcsl 

ııünü saat lll 80 da Tophane lst. Lv. A 
Sa Al. Ko. d:ı yııpılncaktır İlk temin•· 
tı 3377 11.rn 50 kuruıtur. Numuneleri 
denerdarlıkta \'C Tophııne d k\mevıe.in. 
de görülür. Tnllplerln belli vakttte Ko. 
na gc!ml'lerl. (5433) 1523 

Kuru ot alınacak 
Eskişenır Lv. Amirli~! Sa. Al. Ko. 

dıın: 
ı - !500 ton tel balyalı kuru ot 

kapalı zarfla ek!iltmeye konulmuş -
tur. Balya t eh hnylo alt olmak üzere 
beher kilosu 7 kuruş muhnmmen fi
yattır. Eksiltmesi 4 ağuıotos tı 12 sa
h günü saat 16,30 ıla Eskişehir Lv. 
Amirliği h nnsında Sn. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Teklif mektupları Jh.ale 
santlndcn bır snnt evveline kadar 
Ko. nn verilmesi IAzımdır. Postadaki 
ı;cclkmeler kabul edllmc~ Evsaf ve 
şerait her gün Ko. da ı:orUlür. Istı
yenlere 50 tondan rır:altı olmamak 
Uzere parça parta rla verlleblllr. ls
tt'klllerin ilk teminatlarını taahhüt 
edecekleri mlkatra göre verecekler-
dir. C5434) 1524 

Et alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko ılın : 
Beher pnrtlsi 50.000 kilo olmak ~

zere clört nıusavi parıiıle 200.000 kı
ıo koyun. keçi veya sığır eti p9zıı.r
hkla satın alıııncaktır. İhalesi 24 -
temmuz . 19·12 cuma ,ııllnU Hal 15 te 
yapılacaktır. T;ıliplerln yUzcle 15 ıe · 
mlnatlnriyle tayin olunan zamandıı 
Ko.nı müracaatları. !5480) 1530 

Zeytinyağ alınacak 
Sarıkaıııı~ s~. ı\I . Ko. dan : 
1 - ıo ton ıey1IJ1 yağı M. fıkrn,ı

nıı atfrn nlınnraktır. Paznrlığı 22. 7. 
!Hl! çar~arnha ı;Unıl saat 1' te ynpılR
cnktır. Tahnıin cdill'n bedeli 16~ ku
ruş ve teminatı 217S Ilraclır. Sartna-
mcsi Ko. da görülür. (6469) 1689 

2 - Pazarlıtı 20-2S 7. 942 ve 7. 6. 942 ~llnlcıtl saat Ui te Balıkesir Sa. Al. Ko. 
da yapıla<'.aktır. 

3 - Dokuz ıcaıem la$e maddl!6! btr taMba lhıılc <'d lebilccE'll't ırtbt ayn -un ta
llprerc de !.hale edlleblllr. 

4 - Ev&a! vs laI'Uarını ı:ömıck tı;Uycnler Ankara, lstanbul Lv. Am.lrl[k}cr1 ::ia. 
Al. k(l'.D'l:syonla.rmda ve Balık lr Sa. Al. Ko. da ıtorülür. Tal plertıı temlnaUarlyle 
blrl.J:kte Ko. na müraeaaUan. (5495> 1546 

Balıkcstr Sa. Al. Ko. dan: J\Iuha.mmen fiyat Muvakkat teminat 
Cinsı .Miktarı Kilo Kuruş Sa. Lira Kr. 
Yumurta adetı 30.000 5 113 00 
T. sobn 7.000 10 !54 00 
T. bıbcr 4.000 20 60 Ol) 
T. bamya :uoo SO 70 00 
Yemeklik domat,.s 14.!500 15 164 00 

.. paUıcan 2~.500 17 50 309 00 
Semizotu 6.000 10 45 00 
T. Fasulye 21.000 20 315 00 
Kabak 12.000 7 50 6S 00 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
ELA.zıt .Sıı . .Al. Ko. dan: 

Miktarı Muh. bedeli l\Juv. Te. 
Cinsi 
Tuz 

Ton Kilo ı.ıra Lira Kr. fhall' ~ünü !hal~ saati 
5 425 31 SS 30-7-942 saat 15 acık eksilt-

me. 
Kuru famlyl' 15 2250 191 25 
Kırmızı biner 2 1200 90 00 .. .. 
samnn 25 1250 93 75 3-S-!J42 
Zeylln tanesi 3 3000 225 00 
Kuru so{:nn 2 500 500 37 50 
S3lca ı ıooo 75 O() 6-S-!'J42 .. 
Zeytinyağı l 500 2025 15 ı SS 
Kuyruk )al:ı 1 1400 105 00 , 
Pirine 10 4500 337 50 ıO-S-942 .. 
N"ohut 2 260 19 50 " 
Mercimek 1 500 225 19 SS .. " 
Kuru ot 7 4200 315 00 13-R-942 .. .. .. 
ı - Yukarıda ı-lTı~. miktar, t~lnat ve tahmin hl-dt'lll'rl ihale ı:tlJn VI' saati )"il· 

zılı 14 knlcsn mııht.ell! Yl'm vP yly<-ı•Pk mndd<'l<.'rl acık rks ltmr 5Uf<'llYIP Mtın 11· 

lınacakur. Taliplerin hlr,a!Annda yazılı ihale ı;:ün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzlnr!Ylc EIAzıcı Sn. Al. Ko. na müroc:ıatıan. (:1493) 1:145 

Et ah nacak 
Hnı:at ~a. Al. ı<o. dan: 
ı - A54tıda mlk!Ar ve mulınmm"n bMl'lll'rl W! ilk lPmfnatlarl:;l~ lhnl,., ı:Un 

ve a.ıatlrrl yazılı movat a>Tı ayn 2490 9ayılı knnumın kapalı :ı:art ve acık Pk· 
slltme hUkUmlerl da.!rl!ı!ılnde thMlP. edlll'reıtlnden tal Pl<'rln mezkur ırunlcrde Hn 
ıat ~atın aımn komisyonuna mUnıraatları 

l _ Taliplerin lhllle gaatlnrien htr ıınat evveline kadar kıınunı t~mlnatlarlY· 

it> lC'kllt m~ktuplannı ko:nlsYona vermeleri. 
3 - Ev5ar ve aıırtnamel r uıın alnın komısıronun;1a ıtllı-UlcbUlr. 

1107 4 - Postadaki ~cctkrnelcr kabul edilmez. (72i5·5033) 

Miktarı Tutarı 'femlnntı 
Kilo Gr Lira Ku. Lira Ku. İhale günü Clnsl 

Sığır eti 17000 . 5GG6 10 42..1 95 27-7-942 pıızartesl .ı;unu 
kapalı zarf 

Koyun eti 
Kec! eti 

26000 
26-000 

l5165 80 
12565 80 

Et alınacak 
İnegöl ~a. Al. Ku.dan : 
ı 15.000 kılo ı.o)·un vey• sığır 

eti pazarlıkla satın alınacaktır. Pa -
zarlık sonunda tekarrur eden belle! 
lızcrinılen yUzcle l!ı kati teinat aıı • 
ııııcaktır. Bvsııı· ve ~arınamesı Iııe -
göl Sa. Al. Ko.larınd.ı ~örülUr. lh.ı· 
lesi 20-7-1942 pazartesi gUnu saat 
15 te İnegöl Sa. Al. Ko.ıla yapıla -
caktır. (M79J 1529 

Kuru ot alınacak 
Erzincan ~a .Al. Ko. dan : 
1 - Behrr kilosuna 6 kuruş 60 san. 

t!rn fiyat tnhının eılllen tiOO ton ıp 
bıUy•h kura ulun kap h ıtarfla ) apı. 
1 ın eksiltmesine talıp çıkmadığınılnn 
pazarlıkla eksiltmesi 20 Temmuz 
o.ı2 pazartesi günü &aat 16 te Br
zlncnn Satın Alma. Komisyonunda ) a
ınlncaktır. l\lııhamnıen ~deli 10800 
lira olup olup ilk temlnn.tı 3060 lira
dır'. $artnamesis h'.o. ıla g/lrlılür. İs
teklilerin lıelli 6 ıaı"le Ko. ılıı bulunmıı-
ları. (5Uil) 11131 

Kuru ot alınacak 
Gelihıılu Sa. Al. Ko. elan : 
ı - !&kele teslimi ıuou ton trl 

bıılyalı \'l") a ip lıalyalı kurn ot pa
zarlıkla satın alınncaktır. l'el bıılralı 
kuru otun muhaınıııco hccleli 10.ıııın 
lira ve ip balyalı kuru ntun nıuhıım
men heılcli b5,ıı00 liradır. Kati teıııi
nntları bu mlktorJnrın "i 15 ti tize. 
rindeo alınncaktır. g,·saf ve §nrtnnıııe
&i Gelibolu merkez ~R. Al. 'Ko. dn. ı;<i. 
rfılfır. l'ıu:arlıkla ek&lltnıe&i 21. 7. 912 
snlı gıınıi sant J 6 <la merkez Sa. Al. 
Ko. da ~ apılncaktır. 
(~i82) 1532 

Kuru ot alınacak 
Geliholu Sıı. ,\!. Ko. dnn : 
ı - 2100 ton tel halynh kuru otn 

talip çıkııı&elığıodnn trlcrıır kaı•alı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. .\i u -
ha111ıncn bcrleli 1.58~10 lirn. Jl.luvak -
kat terııınRtı 11111 i lirııılır. EvARf ve 
fnrtnnınesi Gelibolu S l. Al. Kıı. rl ı 
gnrıiliir. İhalebi 3. b. il ı :.ı aut 17 de 
(:elilııı!u ı :ısıı Sa. Al. Ku. da ~apı. 
lnC'akhr. İstrklilerlıı llll'Zkur sün \'e 
sııat iti ya krttlar teklif ıııetııplArını 
Ko. na vermeleri. (148") ı.;aı. 

Samal\.alrnacak 
Gt'llhıılu Sa. ,\1. Kn. dan : 
ı - Gelibolu Tepealtı ve Gnlıtta 

iskf'leleri )'akınlarında karada tesliın 
şartlyle ~00 ton balyalı srırnan pnzar. 
hklıı satın nlınacııktır. llluhammen he 
dclı 20,000 lirn. Kati teminatı 8000 
lirnılır. 400 ton &anıana i tekli bulun· 
rnndığı tnkıllrde parça parça ihale e. 
dilir. Evsaf ve şartııaıııesl <1elihnlıı 
merkez Sa. Al. Kıı. dn glırıilUr. lha.. 
lesi :23. 7. 9l2 pcr,e111he glinh saıt 
ili na merkrz Sn. Al. Kn. ıla yapıla. 
cnk tır. (6 Ul7) / 1637 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Gelibolu'da TepP.altı veya 

Galaıa iskeleleri yakınında knrnıln. 
teslim §arliyle 400 toıı ıel veya ip 
balyalı kuru oı pıızarlıkla satın alı· 
nacaktır. Tel baly.alı otun muham • 
men bedeli 28.000 lira ve ip balyalı 
kuru otun muhammen bedeli 26.000 
lira olup ihalesi gUnUnde tekerrür 
eden bc<lelden v11zıle 15 kati temi -
n·at alınacaktır." 400 ıon ot bir istek· 
11 bulunmadığı takdirde parçll parça 
da ihl\le Pdilerekıir. Evsnf ve şart -
namesi Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
da r:örfl!Ur. Paznrlıkla ihalesi 22-7-
1942 çarşamba gllnU sa•at 14 te mer· 
kez Sa. A 1. Rn.cln yapılacaktır. 

(5458) 

Odun alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko.dıın : 

1538 

l - 3000 t on oduıı:ı talip ı;ıknındı· 
ğından !iyuıında ıleğio!klik yapıla • 
rak tekrar kapılı zarf usullyle me e 
odunu eksiltmeye konmu"tur. Mu • 
h•ammen bedeli 64200 llraılır. Mu • 
vakkaı teminatı 4815 liradır. Evsaf 
ve ıartnamesi Gelibolu 1250 Sa. Al. 
Komlsyonund~ gorUlUr. ihalesi 80-7 
-1942 saat 17 de Gelibolu 1250 Sa 
Al. Ko.ıta yapılacakıır. İsteklilerin 
mezkfir gün ve saat 16 ya kadsr tek· 
lif mektuplarını Kona vermeleri . 

(5492) 1~41 

1137 '13 
942 43 

H 

Kuru ot alınacak 
~arıkaıııış ::-. \ .• \1 •. KO. ıian • 
l JOOO ton tel balyıılı kuru ot 

nlınneaktır. Kilrısıtnn tahmin edilen 
fi) nt 7 kıırıış 4:? snntinı. tik tl'ınınııt 
HıoO liradır. !;ııırtn ı ıııl'si Kıı. ıl.ı gorıı
lür. \ ' e alınır. Kapalı ıarfl.ı rks ltnır>
.ı 3. s. !H2 pawrtr•i ı;lırıü b·•at ıs te 
y:ıııılnc:ııktır. 1-teklilrrin tl'nılnnt ve 
ıı•klif ıılt'ktııplarını hl'lli p;lln ,.e 81lAt
ten bir s:ıat rvel Ko. na vermeleri. 

c5190) 16~0 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko.dnn : 
l - Gelibolu iskele ıesliml 5000 

ton tel veya ip b:ılyalı kuru ot kapa
lı zarf uS\llıylc satın altnııcaknr. 
Tel bal)•alı :kuru otun muhammen 
bedeli 830.000 lira, ve ip balyalı ku
ru otun muhammen bedeli 326.000 
liradır. Muvakkat teminatları bu 
miktar Uzeri111len yUzde 7,5 tan .ıılı
nacnlmr. Evsaf ve şartnamesi Ge -
libolu merkez Sa. Al. Ko.dıı. ı-orU • 
lür.Bksiltmesi 3-8-1942 paz:artesi 
günü saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. 
da yaptlacakıır. İsteklilerin teklit 
mektuplarını ihale saatinden bir H· 
aı evvel Ko.nn vermeler\. Postadaki 
gecikmeler kııbul edilmez. 

(5485) 1535 

Çeşitli sebze alınacak 
İzmır Lv. Anurlı&i Sa... Al. Ko.dın : 

ı - Cinsi kabak miktarı 16.000 
kilo cinsi teze tasulye nııkıarı 
15.uÔo kilo, cınsi taze biber nılkuırı 
4000 kilo, cinsi patlıcan miktarı 
38.000 kılo, cinsi K. domates mlk • 
tarı 10500 kilo, cinsi baş ı;oğan mik· 
tarı GOOO kilo, cinsi ba~1ya miktarı 
lOUO kilo muhnmmen fıyatı tutarı 
yedi kalem sebzenln muhammen be
deli 18205 lirarlır. 

2 - Cins ve miktarı yukarıcla ya
zılı ihtiyaç pazarlıkla satın alına • 
cnkıır. Pazarlık ve ıhalesi 20-7-11142 
pazartesi günü sant 16 da İzmir Lv. 
Anıirliğl Sa. AL Ko.d·a yapılacllktır. 
Knıi teminatı ihale bedelinin yüzıie 
ıs ldir İh'.ıleclen önce alınır. Vasıf 
ve ıarİlar her giln Ko.da ~örUIUr. 
hteklilerin mu:ıyyen ı;in ve 1'13~tte 
teminatl~rlyle ve diğer ve.ııikajıuiy
le birlikte Ko.da bulunmaları. 

(5486) 1536 

ANKARA V ALlLlGl 

Temizlik malzemesi 
alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi muhasebe ihtiyacı için a

ık eksiltme ile 10 kalem tem!Uilt 
nalzemesi alınacaktır. 

lılrcmuunun mııhıımmen bedeli 
79 llra 50 kuruştur. lhalesı 20. 7. 
·12 pazartesi gilnıti ı;aat 15,30 da vl
Cıyet dalıınl encümeninde yapılacak
tır. 

Tnllplerln muhammen bedelin yUz-
e 7,5 nlsbetinde muvıık'kat tomlnat 

makhuzlnriyle birlikte ihale .ı;ünU 
muayyen saaLte vU(ıyet daimi encü
menine şart.name ve numunelerini 
s:lirm!!k lstlyenlcrin dl' daim! encU
ınen kalemine müracaatları lltın olu-
nur. (4944 1024 

ZlRAA T VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat Vekiletinden : 
l - V eklletin bir 5encl\k 85 len.

lem evrakı matbuası açık eksiltme
ye konıılmuıııur. 

.2 - MUhammen bedeli 19 O liro
dır. 

3 - Muvakkat teminatı HS lira 
50 kuruı;tur. 

4 - Taliplerin 3 ağustos pazarte i 
gUnU saat 15 ıe vekilette müteşekkil 
atın alma komisyonuna mUracnnt • 

ları. (5463) lSH 

Duzcltmc: - Gazetemfıln H . 7. 942 
üolu nü5h ında lnUşar eden M. M 

Y. şatın almll komi yonıına ait (2.5 
kaJ,.m nkrk \ lınmnst ) il Anı ) anlıt
lıkla 25 kalem err.l\k alınat'nk şeklin
de çıkmıştır. Aslı (:25 kalem erkek o. 
larak t11hihcrı i!An olunur 

Vffl.U MUDAFAA v. 

Yapı itleri 
.M. ::il. V. Sa. Al. :Ko. dan ı 
Küçük Yozgat'ta 489. 69 Jirn 90 ku

rut kefif bedelli işçi evleriyle br.kl'ır 
pıwyonları 30. 7. 942 per~embe ı:;lın!I 
saat 111 te kopalı zıırfln eksiltmeye ko
nulnıuŞtur. İlk teminatı 23.3 H lirn 
80 kııruııtur. fı;tcklilcrin kanunun t.rL
rifatı d1 hilinde hıııırlıyaraklnrı teklif 
mektuplarını lhnle gün saat on dilrdr
knılar ııınkhuz nıuknblli .M. M. V. ~ 
!\o. h Sa. Al. Ko. Rd5lil!:lne vl'rmclc· 
ri. Şrırtnıııııe,j :ll lirn 99 kuruşa '·eri-
lir. (42ıJ7) 1811 

Harta ,yaptırılacak 
:\l. :\1. V. Sn. Al. Ko. rtıı n: 
Muhtelit mahallel\lc 13.000 Um kesi! 

bedel Ue tesv!ye mUnhnn:U ve Jmdıstro 
tnks•:nnUı isUmlAk hartası yaptınl.ması 

işi 2fı·7·942 ('aT$<tl'llba ııiinü sant 1~ te 
kapalı zarfla ek-s!ltmeye konulınu•tur. 

tııteklllerln 975 liralık tik tem maun rlY· 
ıc b rı :te kruıunun tartrau dnhlllnd• 
hazırlı)ncaklan teklif m<>ktuplannı ek. 
slltme günü snat 14 e knd.-ır mak!>uz 
kan;ılııtındn M. l\I. V. 4 No. lu Sa. Al. 
Ko. Rs. ne venneıert Sartna.."ncsl koml<ı· 
>"onda ıı:örUlt'blllr. (5249) ısıs 

Büst yaptırılacak 
:'lf. ~f. \'ek. Sa . .\1. Ko dıın: 
:'ltllli :;lrflııılr.in bir nrlrt hlıs11erl 

ynrıtırılnrıtktır. '.\lııh ımrıırn hcıleli li50 
lira ulııp kati teminatı 82 lira 110 kıı· 
rııştıır. l'ıır.nrlıih :!O. •. •az pnr.'lrtl'•I 
ı:;Unh ~I :il. V. a N'o hı !"n Al komi • 
)'onunda saat 16 t~ )apılncnktır ~nrt
nnnıesi koıııisyonch glirulrbillr 

Tnliplrrln muMyven gun H saatte 
komisvondrı hulunnı-ıları. 

. (5~13) ll26 

Ocak yaptırılacak 
M. M Vekiıleun!ien: 
1~ llrıı ıs kuru. keşif hedı!lle ıtnr

nlzon komutnnlığına paznrlıkln bir ı 
ocnk 3i arıtırılacaktır 

1steklllrrln 23 lira 51 kuruşluk 
k11U tt"mınntlnrlyle birlikte 18-7-942 
<'umnrteııl günil saat 11 de M. M. V. 
IV. Ko. lu sntın alma komisyonuna 
s:elnıE'l~r!. <5340) 1428 

Ordu Hasta Bakıcı 
Hemşıreler L>kuluııa ait 

bazı i~ahat ve o.mla kayıt 
ve kabul şartları 

ı - Ordumuza ırn:>tai>aıucı ve 
hcrıış re yeUştırmck uzcre Ankara'
da M. M. V. tarafından 193!J sene -
sinde acılmış olan hastnbııkıcı ve 
hemslrelcr okuluna bu sene de 45 
talebe alınacaktır. Okula girmek nr
zu edenler, bulundukları mahallın 
valilığıne. ka) makam.ığına veya as
kerlik şubelerıne dllekce ile milra
cant edeccklerdlr. 

2 - 3433 sa~ııı kanun muclb~ncc 
bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekn!idı) e nlacaklnrdır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik 
mecburi hizmetlerınl ordu ha tnne-
lerinrle y:ıpncnıdnr; ondan sonra nr-
zu crterlerse memleketteki bUtün 
lllhhl t~ckkül!er kenrtllerıne ııçık 
olacnktır. 

4 - 'l'nlısll müddeti 3 sene olup, 
bu miı<idet iclnrtc okurlara nydn bcs 

-s-

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT ASI 
KURULUŞ TARlHl : 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 
Zırnat aankasıncııı kumba.rah ve thbıı.rsız taaarr'!.lf hesaplanndll 
eL az 50 !ırası bulunanlara ııenede dört defa çekilecek kura He 

aşağıdaki plana göre ikrA.miye dal;ıtılacaktır : 

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 ~enede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eyllll ve 
11 Birlnciklnun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesııplarındaki paralaı bir sene içinde 50 llradan 
a~ğı dUomiyenlere ikramıye çıktığ'ı takdirde 320 

tazlaııiyle verilecektir. 

İmtihan yapılacak 
M . M. V. motorlü vnsıtalar dalres! ldn 

nazırnn sonuna Kadar mUracaat eden 
lallplertn 20. 7, 942 $:Unü saat 10 dn 

Büyük Millet Meclisi 

lira harclık verıle<·ek. İaşe ve libas- Asker1 Faıır!knlar umum müdürlUCün-
Elbise diktirilecek 

TUrkıye BUyUk Millet Mecllsl 
İdare Heyetinden : 1.arı tamamen okula alt olacaktır. de untlhanıan Y•Pılacatıodan 

5 - Okuldan mezun olanlar, ba-
mezıcur 

lllrllkte 
ız.u 

rem kanununa ~re 20 Ura asli ma- mQdürlOte t.nhsU veıı!.kalartyle 
&$tan bB.ilamak üzere maaş alacak- müracnauan llAn olunur. 
Jnr, ve bu miktar glt.lkçe ~~a a<'nk
t.ır: bu zaman dnhl ıasc, giydirme ve 
barınma orduya aJt olacaktır. 

6 - Okul 15 - Eylül - 1942 de 
tedrlao.ta bn&lıyacnktır. 

7 - Okula .kayıt ve kabul şartları 
ıunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeıi teba sın
dan olmak ve Türk ırkından bulun
mak, 

b) Slhhati yerinrle olmak ve du -
rumu her iklimde vazife gllrmiye mil 
sait bulıınm:ık (bunu herhanırl bir 
haııtııne sıhhi heyeti raporu ile tes
bit ettirmek ve evraka baA"lamak IA
zıındır). 

c) Okurun yaııı on alııdan aınıtı 
ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 

Radyo cihazı alınaccık 
M. M. \'. Slltın Al. Ko. dıtn ı 
l'aıarlıkla 200 adet rrıdyo ah<'I ci

hazı, Hoparlor nkimüll\torle hirlil.-tc 
satın alınrıraktır. •la dan aşağı olınn
mnk u.ıere a) rı U) rı isteklilere de lhıı
le <'dilebilir. 100 adedi her cerynndrL 
çalışır ve 100 adedi akiıuülltörle çalı 
şacaıctır. \'ermek lstlyenler 26. 7 .9ıl2 
rıııııa gllnıı saat 16 ltndar tiplrrl, cin -
leri ve katnlnklıırirle birrr numunı·&i
nl frn ve annatça tetklk edilmek üıl'· 
r~ .:'il. l\I ,\', :?. Xıı. Sn. Al. Konıl~yo. 
nunıı gıındermt'ltrl. Şıırtnıme komis
~onda her ı;uo gonilcblllr. 

(53 ı) 1.51 

d) Kendisi ana ve babnsı iffet eh· M ·M y 1 5 
!inden olmak (bu vaziyet poli5(.'e tev.... • • • · No.lu a. Al Ko. 
sik ettirilerek evraka baıtlanacak • 
tır). Çe§İtli sebze alınacak 

ı - Meclis polis memurlnriyle 
mUstahdemınıne aıt elbı&e ve ka -
puıların ııcılıl;ı kapalı zarf uııulıyle 
eksıltmeye kon4lmuıtur. -

2 - Eksıltme 24 - temmuz - 1942 
(cuma) gu:ıU sant (15) te İdare He
yctınde ynpıl':ıcakıır. 

3 - Şannamesı her ı;:Un, mesai 
saatleri dnlıilindo daire müdürlü -
ğtinden alınabılır. 

4 - Dlktırılecck elbıse ve kaput· 
!arın yalnız dikıulerinin muh:ımmen 
bedeli ( 5328) llradır. 

5 - Muvakkat teminat (400) li • 
radır. 

6 - Knpalı zarflar ekBilıme g-U. 
nü muayyeı saatinden bir saaı ev -
vellne kadar kabul edilir. Her ne 
şekilde oturan olsun ı:eclkmeler şa
yanı kabul değildir. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunrla yazılı vesiknlarl:ıı 
ve bu gibi taahhUt işlerini ifa etti• 
ğine dair vesikaları ibraz etmek 
mecburiyetindedirler. (4951) 1150 e) En az orta okul tahsilin! bitir

miş olmak (eleme imtih!lnlarındıı 
muvıı.ff'ak olmak ıınrtlır) veya bu cle
recede tılhsil gördUğtlnU isbat etmek 
(tasdikname veya bunun bir tasdikli 
sureti muameleli evrakına eklene • 
cektır. 

~i:_!iA:;~ıİ.S:"\/~{n~~eAl.m~:t::ı:r; = 11111111111111111111111111111 lllL. 

f) Evll veya ni~nnlı buluıımamak 
(evvelce evlenip boşananlıırla koca· 
sı blıııu§ olıı.nlar kabul edilir ı buna 
aıt medeni hali bilclirir m\ısblt ev -
rak ke . .m eklenecektir. 

g) Okur sıhhi sebt'pler dışında o
kulu kendiliğinden ıerkettlğl, evlen· 
me suretiyle veyıı. diğer inzibaıi se· 
beplerle okulrlan çıknnldığ"ı ve allı 
senelık mecburi h!zmoti yap-
nındığı veya ıanıamlamadığı, 
ve yahut sıhhi sebepler dışında o -
kuldan çıkarıldığı t.nkdirıle tahak • 
kuk etılrilccek mektep masra!lnrını 
ınmamen ödeyeceğine ve ı::!lsterdiği 
vesikaların tamamen doğru olduıtuna 
dair not erlikten tasdikli ve kefilli 
bir teahbllıname verecektir. 

8 - Yukarıdaki ııerniti haiz olan 
okur, okula imıihansız olarak ka'bul 
edilecektir. 

9 - Yukardnki maddeler mucl -
blnce evrakıııın muamelesini bitiren
lerden, vilıl.yet, veya kaza. merkez • 
lerln<le oturanlar, bu makamlar ve 
askerlik ııubeleri v:lsıtasiyle evrak
ı·arını ılo~rudan rloğruya Ankara Or
du Hasta B'lkıcı Hemşireler Okulu 
MUıliirlüğOne göndereceklerı1ir • 

10 - Mllracaatıarın aıtııstos 1942 
nilınyeı!ne kadar sona erdirilmesi 
lllzımdır. 

11 - Okurların kabul erilldikleri 
ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makmalar tarafından kendile
rine bildlrllecekıir. 

12 - Knbul edileceklerin okulun 
bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek 
ve okulda tekrar yapıhcnk sıhhi 
muayene neticesi ha!!ıalıkları tebey· 
yUn edenlerin memleketlerine git -
mek iı;ln masraf edecekleri yol pa • 
nı.lan kendilerine ait olacaktır. 

( fi45.1,) 1548 

Yapı i,leri 

yazılı 9 kalem sebze pazarlıkla sa - : 
tın alınaca'ktır. İsteklilerin 16-7-1942 : 
de saaı 15 te knti temin'ltlariyle Ko. 

Taşıma işleri -----na mClraca tlan i!S.n olunur. 
Cinsi Mikt'an 
T. :fasulye 22000 
D. biber • 4-000 
T. bamya 4000 
Patlıcıın 19000 
Hıyar 7200 
Patates 12000 
Domrıtes .1 lOMO 
T. Erik 6000 
Kab ık 25000 

(5483) 1533 

4 çeşit sebze alınacak 
M. M V. l. Xo. ::-.11. Al .Ko. dan 
ı - A§nğıdn cins ve miktarları yo. 

7.llı dort knlern srbzc pazarlııh l 6. 7. 
H2 ııaıtt 16.RO dft Ankııra I.v. A. bina
sındıı M.M. \'. ı Xo. Sn. Al. Ko.dn ya. 
pılncaktır 

Z - ht«-kliler!n kıtti teminatları ile 
Ko. na mfırnuaUnrı. 

l'insi 
1'. fa ulya 
T. knhak 
l'atlıı·nn 
0Qmalr.s 
(11197) 

Miktarı 
500 
1>00 
ırno 
260 

IM2 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SINEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Büyük aşk 
Charlu Boyer 

lrene Dunne 

2 - Casus kadın 
Karen Morley 

Robert Baldwin 
SUARE 20.30 da 
CASUS KADIN 
--ve--
BÜYÜKAŞK 

Telefon: 6294 

- -- Cocuk Es1rıo:l'.lltc Kurumundan: ~ -

_ Kurumumuzun yıllık s..ırfl- : 
- )•atı olan ?00 ton kömürün : 
: nakll~ls açılc tndırmeyo ko- : 

nulmııştur. Istcklllerln 20-7-942 : 
: p11,..artcsl gllnll saat 10 da ı;e- : 
: merkez muhasebesine ırelmııle· : 
: rL 1143 

~11111111111111111111111111111111~ 

ENSTİTÜLER 

Talebe alınacak 
Gazi •rerbıyc 1-:n.ıtllOsü Müdür· 

lüğilndcn: 
Ensutlınün TUrkco • Edcblyııt, 

Tarih - Co:rnfyn, MatenuıUk, Tabii 
ve FlzJkl lllmler, Pedagoji, Resım· 
lş, Beden Terblycsl, Müz.kl, yabancı 
d 1 (frnnsızca) &ubclerln!n birinci sı
nıf arına yeni ders yılı için yatılı ve 
yntsıız talebe alınacaktır. Kayıt mu
amelest 8 aıı:ustos tarihine kndıır 
ynı:ıılncak ve 10 ağustosta imtihan· 
!ara başlanacaktır. Gırmek istiyen· 
!er kayıt şnrL•nrı llc imtihan şekil 
ve ıı:ilnl!!rlnl bulundukları yerlerin 
mnarif mUdUrlUklerlnden öl!:rcnel:ıl-
1.rll'r. <5256> 1425 

ORMAN KORUMA 

Sadeyağ alınacak 
ômıan Koruma Genel K. sa. Al. Ko. 

dtın: 

1 - Taltmı:Ah taburtannın ihtiyacı 

için SOOO (6('!1ctz b!n ı kllo 6.'ldeya tı ka· 
palı zıırt usultylc ltmt'yc kon~~ 
tur. Eksi tmcsı 31. 7. 942 cuma ııünll 

&aa t 11 dcd'ir. 

2 - Mllhamm<'ll bfıdell 16800 ıırn o
lup muvnkk t. tem ru tı 1260 ıtnıd.r. 

3 - l&tclct l<'.rln kanuni ves ka larlYle 
hlrnıcte tllklıt m('ktupl:arını lhıı c ı:.1aun
dcn btr s:ınt evvı-J ne kadar Ycnl~eh!r
ıie Orman Koruma Genel K . b nasıruhld 
satın aımn komi :.onuna venn<'lerl. 

(5379) 1~16 

Kayıp Ankara Bl'led > l'' nden 

M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
37344 lira 47 kuruş keşif he<lelll 

F.llimesğutta tbir depo insıısı 3-8-942 
pazartesi günü sant 11 de kapalı 
zarfla Ihnle ed'lecekUr. tik teminatı 
2800 lira 83 'kuru tur. Keılt ve &art· 
namesi 187 kuruşluk makbuz muka
bl1lndc satın nlma komisyonundan 
verılmektcdır. Istck11lcrln 2490 511)'1· 

lı knnunun hUkUmlerlne göre hazır
lıyacaklan zarflan münakasa günU 
aast 10 na kadar M. M. V. 4. No. 

lu Sa. Al. Komisyonuna vermeleri. 1 '-~u•••••••••• .. -'• 
(5382) 1517 

aldıl!:ım temmuz \C aıı:u tos 1942 ay
larına alt 25067 • 25066 - 115625 nu-. 
maralı 3 adet ekmek knrtı kayboJ. 
mu$tur. Yen !er alınııcnğından eskl
Jel'lnln hükmü yoktur. 

Muhlis KA. TAK 
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KUcuk Tasarruf 
Hesapları 

8 AC STOS 
keş de ne a>nlıın 

lkram1ye•er: 
ı adet 2000 liralık 

1 750 
8 250 

10 100 
M 
:?5 

10 

~-----------------------------------

ÜYÜ < EN .,ıllllllllH - 1111111111 L. ----------
YASTIK, YORGA:\, YATAK kuUıınmak hem kes nlzc ve hem dt 

s!Nı.t n:.ze 
fa> dalıdır Bir kuş tüyü yastık iki liradır 

------:: --Yatak. Yorcanlar, da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Cakmakcılar. : 
•Sandalyacı nr sokak Omer Bal of;Ju Kus TUyil Fabrikası Teleton· : 

-"" 
- 230">7 • . -: - Ankarada satıs ;ı;erl: Yeni Bursa p:ızıırı Azız Çapcı Anatarta· : 
: tar caddest 42 -- -'"ılllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll;: 

Satılık evli bağ 
T r.-l)-e OimhuıiJ;et! Z.raat B.ınkaaı Merkez Müdür! "'ünd-· 

ıı h ~ ~ .. 
Tapu senedinde 
yazılı mıktarı 

Cınsı Hcgtar l\12. 
Evl bat ı 37 5 

nkam n h:es.r.de bulu:ıan >'Ukanda c:ns \e m '"'sn 
artıma ve PC$1Il para .ıe sat sa c karılmıştır. 

Hls;:"sl 
tem 

yazılı ı.ayr!menkuliln 

1 6 1942 tarih de basla.mak ve 3. s. 1942 t.arlhlnde bltmek üzere 
11 d \am ede J.."t r Alıcı clkmadıQ'ı \eya sü .ılen pey bankaca ha.idi 

ıt .ı m dit ta d rde bu muddet daha on bes ı;un u~atılab Ittck•ı..r 
3 19~ tap h n e paz rtesı günü ssat on rutıda mUclur.üQ'llmilz bina· 

'lk ıp 

klııtıdınd:ı. yazılıdır. Tal plerin muayyen sr'ındı! 

'e fazla malt'ımat olmak 

fyonkarohısar ta ii sodası 
Ta ii gaz ile kuvveflendirifmiılir 

Piyasaya çıkarılmı~tır. 
Ankamda 100 ıtıe k sandıklarda sıı:ıarls yen: Yenlsehlr 

ııs nda depo. telefon: 5153 Taam tein slparls > erı· Hamam 
tasyoııunda K zılay membaı ırt:bat memur!uQ'u. 

Kızılay knr
(Afyon> Is· 

1078 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
An~'da: Hatay Gümrük l\Iu.'ıataza Taburu Sa. Al. Ko. dan: 

C nsi 
Koyun eti 
S tır \ f'ya erkeç 

Tahmini Muvakkat 
Miktarı Tutan teminatı 

Kilo Lira L'.ra thale gilnO ve saati 
39000 42900 3218 4-8-942 salı saat 11 de 

k çı eti 39000 19500 1463 4-8-942 salı saat 17 de 
Odun 933000 17727 1330 5-S-942 çar5ıunba saat 11 de 
Kuru ot Ctel ab.yal.> 
Mok.ım hal.nde olur-
r.a beher k.losunun 
muhammen fıutı 
(7ı ıkuruşturl 220000 19300 1485 5-S-942 çarsemba laat 17 de 

l - Y anda c:ruı 'e m'.ktıın yazılı dört kal~ Y1H<'ek Hı yakacak ma 1es. 
k alı zartla eksl.tmeye konuımustur. Ekıılltme Tabur Sa. Al. komls31onundd >a· 
p caktır 

2 - Tahm nl tu•arl n ve muvakkat tem nat m ktarlarlyle eltsiltmen n ı:Un ,.e 
~ .erl h y r.nda ııö ter im t r. Şartnam !eri her ı;ıün ktmıls}onda ı;ıörüleb.llt 

S - !&tek ' t m ııat m kbı;.ı.ı \t')'ll b n'a mektup ıırble kanunda >azı' 
" lkalarlyle b ber ihale ı;ıün 'e sıla tinden bir saat ev\ e ine kudar tekli! IT'&k· 
tı..ı>lannı ko:n!s}ona vennelerl. 

4 - Kıru ota at b IcUmle kanuni res'.m \C verı;ıUerl taahhLdün itasından mU
te elllt m kavelc 'e sair masraflar te\stk ed imek ıartlyle ihale be<lell Uzer nd n 
mJteahhk1;ne aynca tabur taratından ödenecef'l. 1525 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -----: Cevher öğütme değirmeni satılacak 
- = _ E' bank Um-"'! :\lüdJr Ut nden: 
: l\!ur&"Ul lıletmem de me\ cut aşaıtıda °''satı yazılı b!T küreli d ~ r· : 
: men naha! nde o!dJ/tU &' bl tes tm ed imek üzere ıı acu tos 942 &alı ı:U· : 
: nu en Yük k t g2f ed fi tal ne satı,ac.ı.ktır. : 
: Yazılı tek l! e n Cl'I c 10 atus•osta bankada bulunabUecek \'eçl\11 
5 ~önd r lmest Vl') n bankamız t care-t tnUdUr O.t"Une. tc\ d ıazımdır : 
_ Marka: Hanbıg ebat 2ı:;ox2.ıso, tip: Konk. kürelJ deQ'lrmen. hallhıı· : 
: zır vazl.Yet.: eski fakat ku Ianılınamuıtır. "Llncr Plat.e !eri >Oktur. lkl E 
- vaz:yetted.r, muhammen bedel: btn TU k • ruıdır. 1182 -

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııi= 

Bmr mu asebeci aranıyor 
Ankara da bt.yı,.k b r a rxet tarafından )"apılmakta o an büyük blr ınsnatın mu· 

h e ~ nı mJstak ı en 1are ed l>llec k tecrtıbelJ b muhasebectye ihlil-ac 
' ır Ta P o anıann hal tercUmelcrl ı md;ye kadar bu undukları tşlere alt ve· 
U!.J< ııu· ' e • b r a~t fJ o~ratı ı.e istedik.eri eartlan b Id ren bir mektupla (Pos 
ta Jrut u 1019, Ank ra) adres m:.ı caatıan rlea o'unur. lı-J 

İsi an"'ul' da ve iaırada kitap~llc:r, gazeletiler 
ve il •mum gazele b yi!erine mahsus 

MÜHİ '1 İLAN 
B.:ıd=a A manen ı:Un!Uk gazeteler. haftalık ~ınııı harp mecmuaları 

kadın ve moda mecmuaları 

SiG Al Almanca, İtalyanca, Fr nsızca 

tnıı l:zce ve 'autnca 

pzete 'e mecmualarını tesI:m &artlar nı ve t Yat l:stelE':'fnl anrak aaa 
~ TW"'Sl.Ye ç;n umumi bay .nden tedarik 'e tem:.n edeb ın nlz. 

Umumi Bayii: Johann Bayer 
Eski Cllır.rük sokilk No. SS Galata • İstanbul Posta kutll3u: 1580 :r.? 

ULUS 

VlLAYETLER 
1 

saat 17 de parU b nasında yapıla
caktır. 

---------------- 5 - Proje, kesi! ve 5art.namc ile 

Ekmek alınacak 
Aydın Cumhurbet MUdde1uınumJl1 -

C'lnden: 
ı - Aydın ceza C\ 1nJn :?3 temmuz 

1942 tarihinden maJ;ts 1943 wnuna S.:n· 
dar on ay yedi ~ünlilk ekmek lht:)'acı 

eksl!tmeye konulmuı o up şart.namc-

l sınde muhaITer evsatla beheri ciOO 
., gramlık ııunde lzaml ~O ekmek hesa-

biyle tutarının haU haıır nuie.e naza-
1 ran tahmin bedcl1 9885 llradruı !baret. 
• Ur 

1 ~ - Eksıltme kapalı zart usu!ly!c 

1 
yapılacak ve lhale 23 l.cmmuz 19'12 per
şembe gCmU saat 16 da A)dın cumhu
riyet muddelumumlllC'lnde mütcsekkll 
komisyon taratınd.ın yapılncaktır. 

3 - Şartnam!'6l A)'dın ceza evi mil
dllrlüf:Unden bedelsiz olarak alınabilir. 

4 - Taliplerin 
mu\alckııt teminat 
kabil taahhütlere 

742 liradan füaret 
makbuzlarlyle bu 
~rebllecek erln<ı 

delr ticaret odasından alacaklnn vesi· 
katarın ve tekil! mektuplarını yuk!l "1· 

da yazılı ~Onde en ~cc S3at 14 e kndıır 

sair tafsillıu öğrenmek Jstiyenler n 
her ~n :katiplığe rnUrncaatlan ııtın 
olunur. (540S) 1519 

Veteriner aranıyor 
Cr~ han Rtledi~ c Reıslıırinılen : 
Belcdıyemiıın 35 lira 11 li ııına~lı 

\'etcrınerli:d nçıklır. Şer ıtı hnlz t ıllp
lerln en ıkı mü ıitr•leri) ıe birlıktr 
Ce) han Beledi) e rcisligınc ınlıra<' ınt
lıırı. 
l>e,·Jet lılzrnrtinılr'n enı<'kl.) c u) rıl • 
rnı~lu r rl ı tıı) in olıın ıhilir. 

(5l61) ı.ıı:ı 

Mühendis aranıyor 
'Kııy•eri Ikkdı) e H el(liginden 
1'11) eri lıcledh e ine lhlıs.1s rnc\ ki. 

li 'e 300 lira ucrr.•li ıııııhendi~ 'e'a 
) uksek ıııiıııar ulırnıc J..tır. lhtı a 
ı ıc' kimi h ıiz olıııı) an ııı hrnrlı ve) ı 
yuksek nıinıar d ı b ırrm derrt·c~inr ı;v 
rt' 11labılec!'ı!ri ucrrtle t •> ın olıııınbllır. 

l 11liı) olanların ao. 7 912 tar.hıııe 
knd r kı~ ı tercuıııcı halleri 'c foto. 
ırr ıflı isticlalari) le Kn\Serı bclcd) r i 
r!'ıs!iı;ine ıııurne ıt e•ıııell'ri ılıln olu. 
nur. (i5i;' IHtHı) 1628 

Kereste alınacak 
1 

komisyon rtyasetlne tevdi etmeleri ıa 

zım oldut:u ~lbl po,o;tadu vuku bulac"'lk İnhisnr!Jr ~amsun 'fütUn Fabri • 

l teahhilrlerden mesull>et kabul ed lmlye- ka.,ı Mu:.ıurıui;Jnclen : 
cet:L ı - F.ıbrıka ıhtıyucı için ayr ı ay-

!5 - Ekmek bedeli mliteııhl\ldc •d.... rı ve bıııcr metre mık, bı olmak u • 
nlrken kanuni ver~llcr harı; ve resim - l zere cemaıı 20000 metre ıııtkabı 

1 
!er IU'ıveten m!lteahhlde tedl)·e .ıdll"· kukıı ır Vt)B bc.y z ç.ım l'.nsınıien 
cektlr <494."l 102!5 sandı!dık t ılıta k p.ı ı zarf usulıyle 

eksıltn ye konulmı ur. 
Köprü yaptırılacak :? - her par.ının n u~amı J n be· 

Erzıncan İnhisarlar BaıımU;für· dc!i (110000 J lıı ı ol ıp muvakı:at ıe· 
hiğlınden : mlnatı <B2~0) lıı!ıhr. ,

9 ı _ Kemah kömtir çayı uzerın • 3 - Eksıltn! .,ı ı-19 - cuma gU. 
de yapıırılacak ( 15442 ı !ıra keıı f nü uat 14 l Sa. sun Tı..ı un Fııo • 
bedelli köprlı ınşaatının i temmuz rıkası Mud11rlu unde mı.te~ kltıl 
942 gUn\i yapılan kapalı zarf ml:na· alım komtsyo::ıun1a y p lacak ır 
kasasına ıalıp zuhur ctmedıl;'ınden 4 - Şarıname S. m ı.ı•ı d:ı. fab~i • 
on beş glL, muddetle açık eksiltme ka lcvazıı:n il ıl:ıe n en, İ tan u, rlJ 
ye konulmuştıır . Umum ılildurlıl Lc~a ım r!Udhr • 

2 - Temınatı 1158 lırsdır. ltiğunden ve ~nl,ara B~ mUdı.lrlli • 
3 - İhale 22 ıemmuz 942 çar • ğünden b"t~elsız alına'l),lır. 

vamba gUnü saat ıs te ınhisarlar . 5 .- Ek~ıltnı"' e ı;rır-ccklerl'l !'lll • 
Erz.ncen başmUdUr!UğUnde yapıla • hürlıl teklıf mel.tuplarını kamını ve
caktır • 1 saikle yüz:le 7,5 ıı: ıveıı""e P • ı ı 

4 - Bu işe ait fenni. hususi şart· makbuz"!nu. vey ı bal''!a ıcmınııt mrk
nameler. projeler Ankara' da lnhl • tubun u ıhtıva eclccel: olan k P •Iı 
sarlar başmUdilrlüıtUnrlen. htan • zarflarını ihal,. gllnll ek ltm" saa • 
bul'da inhisarlar umum mUdUrlUğü tinden bir saat e\'Vctine kad >r vıı • 

' inşaat şubesinden alınarak ırörtile karııh sozil geçen komi yon b ş!tıın· 1 
bilir. (5161) 1215 lı~ınn mRl\buz mukah linci" verme • 1 

• . lerl lazımdır. Post da vukua ıtele -
Yapı ı~lerı cek gecikmelr- ı-•'bul nlunmaz 

Kon)'ll Nafıa ~IüdurlUtllnden: C-468) 15t7 
ı - C!hantıc>ll kaza merkezinde yap. 

tın!ınakt.n olan ilk okulun lk net ıruın M M VE J( A 1 ı;o, T l D r . N l Z 
in~antı kapalı zart u ulble cksıltme>c 

konulmuştur. ı Sabun alınacak 1 
2 - Eksiltme 27 temmuz 942 tarih - • 

ne mQsadlf pazart.e6l ~ünü saat 15 te Deniz Lc\·azım Sntın Alma Kom~-
v.13.H:t daimi encümen!nde ).ıpılacak - j yonundan. 

ı - BC!her k'losunun tahmlrı olunan 
tır 20 t la 4'000 S - Bu inşaatın keşlt bedeli 30.000 bedeli 87 kuru& san un o n 
Hra 29 kuruı ve muvakkat teml!1ntı kilo sabunun 20 ~mmuz 942 paurtl'ı!I 

l 
ı;ı\inU saat 15 te pnıar!ıkla eksll!.znl~ 

(22&ı) ltnıdır. 

4 - Bu in aU evrak: yapılacaktır. 
2 - tabu .;o ton sabunun tamamı 1:ı.· 

A - Projeler, 
B _ Kesif cetveli. mite tesı•m edllccl'ktlr. 
C _ Sllsllel ti.Yal cet\'elt, a - tik teminatı '2bl6 lira nlup 1 t•l· 

namesi hl'r ıtün 175 kunıı bl'<lel mnıca-o - Hususi eartname, 
E _ Bayındırlık leleri genel prtna blllnrl" knmlsyondan alınabıtır. 

mest, 4 - ts•P'dllerln bl'UI ııiln ve ~aattl' 

F _ Yapı "lert umumi fenni eartzın· Kasımpnsnda bulunan kam ~v'lndn ha • 
zır bulunmalan. (7522 5M2l 147ı:; 

mesı. 
G - Eksiltme ııırt:ıamcst, Münakasa tehiri 

ASKERLiK 1ŞLER1 

Ankara 
den: 

Çağrı 
Yerli Askerlik Şu besin· 

l - 339 doğumlu ve bu doğumlu
lnrla muameleye tabi daha yıışlı 
eratın son yoklamalanna 13·7·9·12 
günü bıışlanılarak 28· 7-942 gUnil son 
\ erlJecektir. 

2 - Bunlardan mekteplerde ta
lcbı> olanların okullardan alacakla
rı ıahs.l vesikalar! ve nii!us ciizdan
lariyle talebe olmıyanların nüfus 
ctizdanları. 

Askeri fabrikalarda müstahdem o-
Janların fabrikalardan alacakları 
Ve<; kalarla, 

Srrb"<t çalışan sanntkıirların be
lediyeye tasdik Pttıreceklerl sanat 
'es kalariylcı, 

$oförl 0 rln ehllyetnnmelerlyle. şo
för mun\·J.nlerinln şoför cemlyetle
rln<ien alaca:Clan \"esikalarla. 

Sannt rnPktı>plerındrn ve di~er o
kullardan mezun olan1'ınn dlııloma
lari) le >;Plmelerl U\zımdır. 

3 - Yoklama 19 Mayıs Stadvo
mundn yap lacaktır. Her erin yu -
karda yazılı vcsa ki<' \'e ta)'ln edllen 
r,ü n:le askerl'k mPr'ı~,n,. gelmeleri; 
r.elm!;yC"nler hakkınd:ı. kanuni tnkl· 
bnt yapılac,.fı ı'iın nlt•nur. 

('i'18C)l 13~ 

ÇAGRI 
\nkara .\ skcrllk !;inlıe'i Rei sliğin· 

den: 
Ankaradaki nrlresinde bulunamı

~ an y ::l<'k P. Tef:men 44373 Emin 
ı nrık t'l!im 'nzifesi almı tır. ti96i sa
) 11e •ubenıize ,.e, a hu!unelıığu yerin 
sı.he inC' nıılracantı ilan olunur. 

(~l~'l 1~11 

İLAN 
Türk Sancağını hamil İz· 

mir limanına mukeyvet S ümer 
ısımli vapuru!1 1941 senesi hA· 
ziran ayında Port Salt s~!e.._ 
rinde ~C'çirdi~i o~ıırm~ lılidı
Ele!!lnıien mtlıevellit r.arardan 
dcıl"YI yapılaca k ıllsper ıdn 
is•anhııl Asliye Birıncı Tıca· 
ret mahkemesi kararıyle. tıız 
Hayreıtin Knraar.slan, İhya 
Glir~Un ve tilccarclan .Meb · 
met Karamanl'ı dPpecrı t~" n 
ec!ilmi;:ı oldu~umuzclan ışbu 
hlıdis de alaka•ı olar'arın im 
hususa müteallik vesikalarını 
hl\.m len ve 10 eğusıoıı 19142 
tarıhine kadar İııt11.nbul'd11 
Bahçekapı da Atabek h'lnın • 
da birinci katında 37 3'< nu
maralı yazıhancve rnUraraat • 
l erı !Uzumu ilan nlunur 4fl 

SATILIK 
Ankara -;amnnpazarı mevkllnde 

htilılfı. .. tı kahvehane51 ile muşteınllfı· 
tı bulunnn 3 dUkkı\n , .e esnaflar ce
mlyC'tınin bulundııi:u kısmı hR\'t hii· 
yUk b nanın nısıf mUlkl~·ct hls~esl 
sntıl> •tır. Hamıımöniinöc ~arıkaciın 
snkafünrlıı 1!l No. lu e\·dc Bay Ali 
nı-..,.•va m!iraraat. 1140 

MAHKEMELER 

Pot 

16 7/ 1942 

Beklenmekte olan 

Traş bıçakları gelmiştir. 

Çeşitli 
• 

yıyece 
EnsUtüııU l\!Udilrlüt:Unden: 

Dikkat : İstanbul'da ı 
adedi 5 kunı~tur, 

İsıanbul'da 10 adetlik 
paket 45 kuruştur . 

Taşrada l adedi 5, 10 
adedi 50 kuruştur. 

aenac 

Tutan İlk tem nnt 
thnl nın 

Cinsi 
Hıyar adet: 

Miktarı 
Kilo 

1000 
Marul adet: 
Limon adet: 
Enginar 
Teze sokan demet: 
Maydanoz, nane, 
derMlu 
K~revlz 
Karneonhnr 
Havuç 
Taze bnelye 

.. Bakla 
Pıra.sa 
Lahnıt 
Taze bamya 
Dolmalık biber 

İspanak 
Semizotu 
Domates 
Patlıcan 
Ay.:ekadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Ta2P yaprak 

Kuru soğan 
Tuz 
Salra 
Sermısak 
Kuru bamya 
!'oda 
S'rke 
Kuru üzllm 

500 
1000 
2000 
1500 

6000 
2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

4000 
2000 
4000 
4000 
3000 
2000 

200 

5')00 
1500 
1000 
100 

• 250 
2000 
500 
500 

Fiyatı 
Kurus Sn. 

8 
15 
15 
20 

2 

2 
25 
30 
15 
25 
20 
15 
15 
60 
30 

15 
15 
30 
40 
25 
15 
15 

30 
l'i,50 

100 
80 

3(1() 
17 
30 

Lırn Kr. Lırn 
80 
i5 

150 
4 o 
30 

120 
500 
300 
150 
250 
4)0 
300 
300 
600 
300 

3955 
600 
300 

12'>0 
1600 

i50 
300 

3C 
47S0 
1500 

217,50 
1001) 

80 
750 
340 
130 
3i:> 

35!) 

y .. 
ı;..ın 

24-7-942 

24-7-942 15 

4-H2 50 334 2'-i-!l"" 15 ':\O 
Pııtnte' 101)()1) 40 4000 300 24-7-0~2 16 

1 - Ankara pc:-1 o; c ı ıu~un:ııı rıı:ı m 11 yılı lhtbacı için alın ak >" 
yazılı 4 pnrtı erzak ~cık c-kslltme U$Ulble mUnnknsa>n konulmuş ,e n<'r 

1 nln temınııt m kt'-lr!.:ır y!e ihale ta~ h \'e saatleri h zalırır 1 ııı l' -n t 
2 - Ekslllml' Ankarnda polis P!lstlt\i,ü b n ~ında toplan cak ı.o :ı;or hU 

1 
zurunda YAtıılnc- ktır 

3 - Eks ltme)e 5: •rrekll"r !l42 m'lll yılı tc n tırnl"C't od sınd n aldıkl:ın ~ 

2400 snyılı kan•ınun 2 \'e 3 cll mnd l"I •ne ıı Jre elle ndt' bulun n r. lııe e•ı bl!'
llkte tkart>Lhnne adına bulunacnkl r n notnrl kt n muq dd k 't'k~ tnnm ıbrtıZ 

etmeleri 11\zımdır 
4 - Ekstıtme ~artnamesın iö!'tllek l!tbenl r!n 'lO' ~ enstitüsü muhaseb sıne 

müracaatları. (~ !il ll!lO 

..11111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111. .... -----Saman ve ot alnac ----- ----- Z(lng ı, tnk'ta Er<'A'll K ımurıerl le • ncs nd n. -----lsletme lhtbncı len 1000 ton ın'l1an ile 600 ton ot knpnh z:ırnıı sa· -: tın ahnııcaktır. --.... ------H - :Mukavele ömetın<ten ibaret o 
Iup l:Stlyenler bu eı.•rakı her ı:run Kom-a 
nafıa mUdUrlUC:Unde gör!lP tetk'.k ede 
b!llrler 

Df'nl1: Lv Sa Al. Ko. d n: 
500 adet scphl.>c eamandırasma att Ankara Asliye !kinci Hukuk HA· 

24. 7. 942 tarihinde yapılacdı IIAn t'dl· ıkimlığ n<it'n: 

: Eksiltme 2-t temmu7. 9~2 cuma ı;ıUnU s '\t 11 dt' Z0!1iUldak'tn 1ıle•me 
- b'nasındakl tıenret mü •ur!Ul!Unde yapılarat<ıır. Yn nı m zkQr saate ka= dar gelen tekllncr n'lZan ıt.b ra alınır. Şartrame ~e mukn\ele proJelerl 
: Anknrndn EllbanK umum mUdUrlüll:U Ucaret m\iılUrlUjhı'l<I , t t.ıııbui'· 
: da Yeni \'alde hanında Etlbıınk bürosundan ve Zo guld k tn ttc~ mü
: dUrlU~Unden alınabilir. ------

1 5 - Elaıiltml")'C giroblbnek l(o!n 3 Üll• 
len kapalı zar! eks ımest görülen ıuzu· Nafıa Vekaleti Demlryolları İnşa-

at Dairesi Rclslıği muamelfıL memu
ru Mehmet Sadık Bayrıtuğ rnnhkc· 
me)C mürncaatla GUncü olarak nil· 
fusn tescil t·dılın s bu uııan so,radı
nın Ba) ııtuğ so)adı ıle df't,;lştlrılme· 
s nı ,slt>mis \I! duruşma sonundn: 

: Taliplerin tekıtrlertyle blrlDcte t~kl't caccckl t1 bedel fiıC"rlndcn Ytız= t\c 7,5 nl.sbetlnde teminat akcsi veya muteber banka tem nat mektubu ---ma binaen durdıurulmuı;tur. 
cü maddede >'llZllı muvrıkkat temlnııtın (7570_5411 ) 
hususı muhasebe vezncs ne yııtınldıtın:ı 
d:ı.lr makbuz VeJil\ bu miktar eayanı kıı· 
bul banka teminat mektubu ile t'!ks lime 

1520 

Fasulye ve yağ alınacak 
lı.ıııit Deniz :,:ıtın ı\lm ı ı,oııı is) o. 

tnrOılndt'll en az üc ıılin l'\'\CI (tatlllı:ır nunda'l : 
1 hancı mümasili tıısnau muvartnkıyet!P Cinsi kıırıı fnsııl) e ı ,oı)O kile>, oıu-
bıı&ardıklarına dair refranslarl)'le bir· h ııııııır.ıı bcılcli ı ı;aoo ı rn, tcııılııatı 
ı kte Konya vlllyetbıe mürııran tla ah· 220.i lira. 
nacak ehliYe't ves knınnın ve l!'l 1'2 yılı· !'in•i ıe,·tin vnılı 5000 kilo. ııııılının· 
na alt ticaret ves1kasımn nıw 7.arra ko· nırn bedeli tJ:ıÜo lirıı, le ıııınatı 915 li. 
nubnaın ve dôrdUncU mad.:le<le ~·n7.ı· ı ra. 
C\Takm görülüp hnza edUmle bulunma-! J - Yukarcl 1 cins 'e ıııiktn.n. ~ 111.1. 

IA d I" iki kalem \ irec• k ııı cl<klcrınırı pa. 
61 nZill\ tr • •I t 1 

6 - tstekll!erln 5 lnl'! maddede >'C7'ı· zarlıklnrı :!O. tr.ıı.ıınıır. !11. ııaı. r es 
ı.ıunıı ant ili te Jwııttc lcrs il<' kn-

lı evrakı ,.e t<'klif mcktuplsnnı 2'1<ı0 
1 

k' k . rl , ııııl cn k tı r 
k Jll lnl il 1 OllllS) 011 l , • 

sııyılı kanunun tarlfl<>rlne U)~Un olnra 1 2 _ hım ıııaddt•krin nıe\1.ııntı biU-
tanz ::n edip 2 hıcl maddede >1ı.zıh ta· heılel anlıara tcrkolıınıı k lı7.t rc 'c 
rlhte saat 14 c kadar makbuz: Muka'>l· 1 bir partide tc~lıın rlİ) le bir .'.eya a) 
Unde vlllyet daimi cncümm reisl1C:lne rı il) rı taliplere ih'.lll' ol~n ıhılır. !:.\
tevdi etmeleri ve poı;tndn \ llkl ı:eclkrnC'· tf \C •artnnıııcleri k-,ıııı )ondan pn· 
Ierln kabul ntunmıyar.ağı Ulın olunUT r.ısız alınır. 

(73i2-:5274l ıa2n 3 - lsteklilerın hu l!'ibl i•krlc ll~l-

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu \ 'l!Ayctlnden: 
l - Ekslllme)e konulan b: Düzce • 

Akcakoca yolu ikmali tnaırntı. K~l f be· 
deli 67744 lira 14 kuruştur. 

:? - Bu 14c alt eıı.rt.nıı.meıer ve e,•. 
rak sunlanlır: 

A ı EkSlltnıe ıartnamoo 
BJ Mukavele ıırolesl 
cı Bayıgdırlık lal.eri gmel ıartn9m~s 
Dl tıanal1 tnşaata dair teıml \e hu· 

susl ıartname 
E) Keeır hullsası, si' •ıcı tlyat. mesa

hat cetveli 
tsUyenler bu ıartnamelerl ve e\•rakı 

Bolu Nafıa müdürlUC'ünden ~örcblltrler 
3 - Eksiltme ıı. s. 942 tarihinin aalı 

G"Unil saat 16 da. 
j 4 - E'ks!ltme kapalı zart usullyle >a· 
'pı!acaktır. 
1 ıs - Eksiltmeye rolrebllmek tein lsti'k· 

linin MSl Ura muvakkat teminat ve•· 
mest bundan baıka aıatıdak1 vcslkalan 
halz olup ııostermest !Azımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıUı bulun· 
duıtuna dair vesika. 

11 olılnkları tir ırct ,.l'~ik ıl ırh il' hir • 
ilkte hizalarındıı ) nıılı teınin"'lt mnk. 
tuzlıırırıı lıelli ~un \C' s ıatlc konıl•)O· 
n·ı \t•rnu·leri. (75t, ı lS~bi) 1027 

Hemşire aranıyor 

İşletmemizin maden h~sta
nesi için Kızılay Cemıyeıı 
Hemşire mekıebinclen dıplo • 
malı ve ameliyat!ınnclcnle ça· 
lı,şmış tecrlibeli bir hemşire • 
ye ihtiyaç vardır. Hastanede 
ikamet etmesi meşrut bulun
duğundan ıa:.ıe ve lbnıesl has
ıanc tarafından temin rclilecek 
ve kendisıne (100) llra)a ka
dar Ucret veril cektir. Talip 
olanların hal tercümeleri ile 
birlikte diploma sureti, cvi 
huy vesikası. evvele" <:alış· 
ukları yerlcrclen aldıkları 
bonservisleri ve üc adet fo -

tografı : 
(Ergani Bakırı T. A. S. İş 

lecme DirektörlUğll • Manen) 
adresine göndernıelerl ilAn o-
lunur. 1048 

BnHıtuı:: soyadının başkası ıarııfın
daıı alııımaciılh niifus d:ılreslnden 
gelen cevapt.an anlaşılmakla ~oyndı 
kanununun JO uncu maddesi dı-IAle· 
tiyle mPdeni kanunun 26 ıncı mad
d<'slne glıre c;nnC'\i sayndının Bayrı
tuğ olarak def:. Urilmes ne 28·5·942 
gmınrlt> karar verildlf:I ilAn olunur. 

MALiYE VEKALETi 

Motosiklet alınacak 

--: tevdi etmeleri mesruttur. ll2G -'"1lllllllllllllllll lllf ll! llllllllllClllllllllllllll llllllllllllllllll,. 

Et ah nacak 
Hnzat Sn. Al. Komisyonundan: 
l - A&at:Hla miktar vcmuhnmmcn !)(ı(lell<'.'111 ve tik temlnaUnrıv111 lluı.le glltı 

\'e saaUer1 Fızı!ı mevat R)T1 a~rı 2-l!JO sayılı kanunun k:ıpalı zart ve acık ek· 
slltme hükümleri dal.rcsınde ihale e<Llereklnck!n taliplerin mezkQr günlerde ııo-
1.at satın alma komls)onunn milrncnatıan. 

2 - Tı\llpleı-ln lhnle s:ıatınden btr s..ınt cv,·cııne kadar kanunl tcmina.Uar!Y• 
l~ teki t mC'.ktuplıırını komisyona \'ermc-leri. 

3 - r:\'ıınf \"e şartn:ıme-lcr S.'l tın n ima komisyon r.dn ı: :rO:.el>U.r. 
4 - Postadaki gccllan<'ler kabul ed lm<'Z. (7Zi4-5C32> 1106 

Cınsl l\1lktan Tutarı Teminatı lhelt' gtinU 
Sığır eti 8500 2833 05 212 48 27-7-!>42 pazartesi acık ek 

~!aliye YekAlrtinden : Koyun eti 13000 7582 90 568 72 27·7-'142 
H<'~ını hır dnirt! i~·in bt'~) iıı &nn. Keçi 'ı>tl 13000 6282 90 471 22 27.7.n 2 

slltme 
k:ıpnlı zarf 

tımctrclıkten ıı:ın~ı olınamnk Uır.rc .J l il l il il l l il 111111111111111111111111111111lllIB1111U111111111U1111. 

E·;~~{:;·.~.}~i1a~:i i::i~~~:?~,~.~'.a
1

J'~!~t = Memur · ah nacak § 
zcrt• 5eprlll bir nılet ıııoto iklet paınr. 1 : -
lıkl ı ılır,traktır. : Ankara Memurlar Kooperatif ş rk tinden: = 

\'ı•rrııl'~c t.ılip cılanlarırı :ı aC'.u~to' - :: 
•112 torılııne lı•sııdııf rclrn paıflrtrsi : ŞlrkNlmlz !cin. muh~.wbe \C mıı!ı •bere S., crtndc yetl$mJş lkl memur = 
gunu ı; ı ıt ı ı te 'l ıliye \" ı•kAlı· ti le' n. - alın:ıf'aktır. : 
zıııı ıııılrlıır,uıı:ılnılc tesckkııl e<lcctk : tsteklll<'rln, şlmdbc kad ır bulunduklnn yeri r1 de b ldl•m<'k &artıy- : 
koıııis) un ı ıııurnnı ıt etııırlı·rl. : le el yııılları ile yazılı birer m ktupla totoı:ıranarını Anafartnıar cadde· :: 

(61:! ) : ılnde kA n flrket merkezine gcindennclerl \t'Ya ~c~clcrl. ıı l :: 
u 

ULUS - 23. Uncu yıl. - :-:o. 7.ı .. 3 

lmlll'az 38nloı 
tSKE.,DEH AHTUN 

Nesr!yat ve Mur~s~e MudUMJ 
NAŞl'I ULUG 

ULUS Ba'lmevı ANKARA 

- -"'1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111" 

Satıhk bağ l r 
Turk ye Cumhurb'etl Zı.raat Bankası l\I ke-.t l\ludUr.u Jndcn 

Muhammen fapu s"ncd ndc 
kıymeti ya.zıh m klnrı 
Lıra Mevkii c·nsl Hektar M..!. Hisesl 
2500 (Kubbeli Ba~ • 5507 Tam> lkl e,; vardır. 

<l>l ec '1.ye E\'li .. 5 'l. 9 .. ) 
Bankn:nll:ın uht<'ıılnı!c bulu :an >ukar da cm \ m k lan yazılı cayrtmcnkul· 

!erin he) eti umuml)l'fil at k artırma \e p n p ra le s. tıııa cıkan!mı~tır. 
.Artımın 16. il. 19tı tnr h nde b:ularnak \e 31. 7 1042 tarih ndc b'tn- k Uzercı 

bir buı;ı.k ay d 'am l'd(l('C'ktlr. ,\ IC'I ı;ıkmnrtı4ı ' n .&J'il1<'fl pey b n'mca 
!tıyık ııöM.ı'med ı:ı tııkd rıle bu müdckt d~lıa on bcı gUn uı. t•lnb :ecck+ r 

thalr, aı. 7. ıı.ı2 tıırlh.nılc cumıı ıı ınü sant 113 dn ınl.<U ı..ıtUmüz 

haddi 

blnn· OIKKAT: Gazetemıze &'Ondert ıen .ıeı ,eo sındn ) •ı•ıla,.ıı.ktır. 
ııev ı yazııar. neşredilsin e<JUmeı;ın 

verıtrnez ve ıtayt>oluşundan dolayı 
ııc Satış ıartları nı.'tk artırma ktı~ıdınıla yaLı ıdır. T ı pi ln muancn ııiindc 

mt;dti•lilt'tlmUzctc bulunmaları ~c ınrtname»I ıtonn k ve fazla mali'ımat alma!C 
b U>cnlerln müdilrhlktimüzı.n Zlral ikrazlar Sen s ne mt.r cıınUarı il n o unur. 

2 - tsteklller eksiltmeden eıı az ilı: 
gün e.,;vel vlltıyete mliracaa~ ederek a
ıacaldan ehUyet veı;;;ca& nı tbraz etle. 
wklerd r. 

.JlllllllllllllllllllllllllllllllllllSlllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111. 

6 - Teklif mektuptan yukıında fü;Un· 
cü maddede yazılı saatten bir saat e\·· 
vellne kadar daimi encümen &!resine 
gettrlle.rck eksiltme komlıı)onu re 1 f:I· 
ne makbuz mukablllnde \er\!ecektlr. 
Posta ile ııBndı'r11ecek mektuplıınn nllıa· 
yet Qcilnctl madded" yazılı saate kadaı 
ee!mlş olmt1sı ve dl$ zarfın mUhür mu
mu ıı~ l)'i« kapatılm1' olması llızım.ıır 
Postada olacıık ıırr!'kmcler kubul ~11-
mez. (7!57;i-5465> 15:?6 

Yapı işleri 
C. H. P. KUt..nhya VllAyet İdare 

HeyeU Reislığlndcn: 
1 - KUtahytı küçilk oarşıda par

ti binası karsısındaki partimiz malı 
bulunan arsada keşif ve projesıne 
"Ôre yaptırılacak blna açık eksilt· 
meye konulmu~tur. 

2 - Bu işin keşll bedeli 28144 llra 
26 kuruştur. 

3 - Mu\·akkat temlnat miktarı 
2110 lira 87 kuruştur. 

4 - İhale 31·7-942 cuma dnil 

- -- ! BUGÜN 21.15 te K ki b h ,. BUGÜN 21.15 te ç k C d 1 BUGÜN 21.15 te E: 
- Cebeci f M 'k· A k ava ı a çe 3 A' b Ç 1 r an ırı a . Mac ·a, A"k, Heyecan -: ıısı .ı ve. ş ÇlÇEK 11 ap avuş a YILDIZ " E: 
- yeni doğan İ f ılmı . Altın Arıyor s· Ormanlar Hakimi : 
: Sineması ! SON BESTE Sıneması -( Türkçe )- meması i -( Türkçe )- :: -"'tl1111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111,. 

Yeni Sinemada 
Bugün ı ı 30 dan it barrn 

l t.30 • ıs 30 seanslarında 

HAVAY GECELERİ 
16.30 • 21 ' 'ln~ııırında 

SEVEN KADIN 
"Hedy La.'Tlorr" 

Tel: 8340 

Park Sinemasında 
Buı:Un Bu gec:e 

14.M • 1830 ~c-anslannda 

Zorla tayyareci 
16 30 · 21 seanslarında 

CHARLİ CHEN 
DEFİNE PF..ŞlNDE 

12.HI te ucuz ha!k mat n~ 
YALANCILAR ŞAHI 

Tel: 1181 

Sus Sinemasında 
Bugün bı.ı gece 

14 'lO • 1 .30 it' ' rında 

Eğlence ka.dını 

16.30 • 

YAŞASI SAADET 

Sümer Sinemasmda 
BugQn 12.1:5 ten itlbaren 

<\mcrtkan pol 1 ganııstcr1er n ıc yU
zünU ve maskcaını a'l)<X' 

DEMi PE f CELİ ÜClE~ 
~ " 

tklnel devre 15 kısım 

• 1430 • 1 .30 • 1sao acce 21 

Tel: 8590 

~----..................... _. ................................. __, 


