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Karadeniz havuzunda 

Harp Okulu su sporları 
• "' .~ . '111'!!1":11~1 

• ~~ - .· ~4~1 

gösterileri dün yaplldı 
Gösteriler 
etti ve 

büyük 
seyirci lerin 

bir intizamla 
takdirlerini 

cereyan 
kazandı 

Milli .Şefimiz, Baıvekilimiz le birlikte genç 
harbiyelilerin baıarılarını alkı§lıyorlar 

.. 
Dun Harp Okulurnuz, Ka.r4<1en.z YUz· 

ma Havuzunda yılık su sporları ba)'ra
mının Jklncl5!nl kutladı. orman çıru l:ı· 
nln blnuı.c .Yll once 1:1>rak btr l<.'J;>e51 .., -
lu.n )erde, bu;ün ıoul&ıekrin1 ıulara \e· \ 
ren af:'aclar arruıında b.nlercc anAAra· 
lıyı bir araya tuplı~an bayram, Mllıl 

Şet lnonu·nun huzurlarlyle bir kat da· 
ha <lel}l"l"lcndl. 

Cumhurrels.mlz Karodenlz'e 16 ya 
do{:Tu sayın rctlkalarl.Yle birlikte ,,.ı er 
verdiler >e daha önce ııelen BaıHkıl 

B. Şukrü Sa.nıı:o#lu, Adlı H', MUll MU -
dnfna, Gıimrtlk ve lnhbarllllr, z.r:ıat Ve
klllcrl.Ylc Genelkurmay lklncl Relsl Or· 
ırmeral Aı;ım Gündüz. ParU Gcnt>I ~rl<

retcı1 B. Memduh Sevk.et f~cndnl, An· 
kam \'nll ve Belediye Reisi B . Nevz:ıt 

Tandoğan, Hnl'll Okulu Komutanı Kur
may Albay Musuıro F:?"Cn ve GenerAllı?r 

lnrııfından kııreııandılar. 

Gösterilere tam &ant 16 da batlandı. 

Büti.ın ekip havuzun kenanna ıtt-al'ln· 

dıktan sonra, ırenc bir harblyel;ntn ır'Jr 

soslyle hoı,arlonlen ıu sözler bir su ırl· 

( Soll\I 4 üncü sayfada> 

Harp Okulu talebeleri Milli Şefin önünde geçit resmi yaparlarken 

Ticaret Vekilimiz radyoda bir konuşma yaptı 

Dr. Beh(el Uz yeni kararları 
anlath, (ill(iye ve millete 
yeni vazifelerini hatırlath 

lskenderiye,deki filo için 

İngillere ve Amerika 

Fransa'ya 

ültimatom 
mu verecek? 

Kendisini müdafaa 
i(in filoya emir verildi 
Berlin, 17 a .a. - İ$tal altındaki 

Fransa'da hususi murahhas olan 
Büyük Elci de Brinon Fransız bası· 
nı mUmessUlerlne şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

lskenderlye'dekl lransız &'Cmlleri 
hakkında pek yakında Fransa tara· 
fından Birleşik Amer ka'ya bir teb
llgat yapılması beklenmelidir. öte 
taraftan Fransa'nın pek yakında bır 
!ngJJiz: • Amerikan ultimalomu kar
şısında bulwunası muhtemeldir. 

lskenderl~'de filo kendisini mQ. 
dafaa lc.ln lransız hükilmetJnden ~ 
mlr almıştır ve başka fransız gemi· 
!erinin bu filoya )ardım etmelerl 
dahi mUmkUndUr. 

Fran•ız demecinin 
Va§ington, d aki akisleri 
Vaş'ngton, 17 a a. - İnglllzler 

lskı>nderlye'dekl fransız harı> gem.• 
1er n.I batırdığı takdime bu hareket
ten mtitevelllt af:ır mesullyeUerln 

(Sonu 3 ıoırii saJ/ada) 

DİKKAT! .................................... 

Kurultaya 
doğru .. 

Dışardan getirilen 2500 ton buğdayın gereken 
B. Saffet Arıkan Berlin,' e yerlere çabucak dağıblmaaı İçin tedbir alındı 

Yeni Büyük· Elçilerimiz 

Halk Dağıtma 
Birliklerine 
kaydolun uz 

Aııkara ValiliJindeo. 
ı - Halk I>aittma Birh1cleri kendi 

böl.ıtelerindcki nüfusu Halit Daittma kü
tüklerine evleri dol~rak yumaktadır. 

2 - Halk Dağıtma l\ütükleriııe yazı. Falih Rıfkı AT A Y 

Dördüncü Dil Kunılı::ayıoa }'8klaşı}~ 
~. Dil meselesine, başlıca 'inkıllp dl· 
"aluı arasında a}'<lınlarca. De\·leoı~. 
b.:ı.Jk~ elkoyduğumuzun onuncu )ıhnda· 
Ytt. Acaba, 1942 ağustos kurulı.t)ında 
llasıl bir imtihan 'ereceğiz, }olumul.un 
llcresinde bulunu) onız? 
da liiç bir milJC't, dil ilerle, işinin sonUD· 
., ~bulunamaz. l larekettm duran dil, 
u~uror demektir. Fakat, 1932 garp mtde
~>'et O.lemi için<k, millileşme pttnsiple
rı. henüz toparlanıp kararlaşmıyaıı tek 
~llet biz idik. Her te)de keodimizc 
d avuşma, şahsirC'timizi bulma bilinde ol· 
lc~~uzdan dile de sıra gelecekti, niıe-
ıın geldi. 

liakilcaııe 1932 Türkçesinio uıl tdı 
O ına.nııca idi: hatiplerimiz Ö)le konu · 
::· bir azınlık dışında, muharrirlerimiz 

le YRZar, butün <le' leı onu beııim~er, 
~Otuklarımız onu okurdu. 1942 dili 
ı....Urkr;edir: bugün kimsenin aklına )'a • 
-ncı Osmanlıca kaidelerini kullannı:ık, 
0ıılara göre yeni kclim<.'ler ,.e terkipler 
hı_iurmak gelmez; eğer dilimiıe kale • 
~ize eski klişeler ıakı lırsa, hunlar ya 
le Urkçeye mal olmuşlardır, yahut alış • 
hetııl·ı~ ve' niha}ct biraz da karmızltk ~e-

bı ıledir: }oksa Osmanlıcanın Turk 
llıİIJeıinin külıur dili olacıjıııa inanmış 
0 lan Türkler parmakla sa> ılabilir. 

Dil kadar ana bir da,11da a)ırıcı 
l>re.ı:ı$ip münakaşa~ından çıkmak ileri, 
t~ ileri bir adımdır. Bugün dil ıİşlcrı • 
~~ için münakaµlarda bulunmuyor de
liıız: fakat bunlar prensip anlaşmazlı • 
ğ1tıdan ileri gelmi)or: en zengin, en ı:ü· 
tel, en milli TürkÇC>e nrmak herkc•in 
ISt karsısıdır. Şimdi münakaşalar İşte 
hlnız bu ka)gıdan dojiu)or. 

Gazcıele.rimi.zdeki }eni imzaları oku· 
~z; dcrgilerimiz.i gôzden geçiriniz; 
~ tıkan tercüme ''e}ıı telif kiupları 
~~.,>okla>ınız: anık kararlı bir dilin 
kil u gelişme hali içinde bulunduğumu· 
~receksiniz. Bu hal, nesiller ncsli 
iti . edecdcıir. fakisindeıı ıu fark ile 
., • hız nasıl konuşma diline sadık k.ılan 
~•sırlık metinleri bugün aolı)'Or ak, hu· 

lt\in )'llı.ılanlan d.ı asırların ötesi anlı · 
>'l~ktır. 

lı ~eni Kurulıa}<la >-alnız de,lct ı.e 
d u k dilinin pek geride •rmakı.t ol · 

11iunu göreceğiz. De'1let razıları 'c ka· 
rtunlar, 1942 de }Uk~k okullardan çıkan 
~uriyet ,ı;cnçlcrioin artık anlamadık· 

rı, 'e hiç hir zaman anlantı}ııcıkl.m 
~~ anlamaları için ele emek urmclerine 
ıç liızum olmıran melez dile bağlı kal· 

lllaktadır. Buoun sebebi, de,let kadro • 
sunı.ın dil prcn ipleri birliği içinde ol· 
lllaınasında:n, }ıthut, terkipsız dille )ıız • 
rııayı bilmemesinden değildir: de' let, 
~ı~arn ''e didplin içinde }Üriır. H:ikim 

ukuk terimi <ll•ğişııremez; mü•ıeşar, ka· 
l'lUJı t • . • d 

h erımı usıun e O)'tlıramaz: umum 
ltı1ıdur, klişelerle mücadele edemez. An· 
~k bu bilin devlet dıli bakımından da 
/2an gulünı;; dC11ebılccd< tezatlara gİt· 
ıfjni gôriıyoruz: kadro hizmetleri ara· 
~ında h ltl . l'm genehekreıerler, hem umum 
~Pler görürsünüz. 7..ati biz, devlet ve 

uo dili çalışmalarının JU veya hu lf. 

(So,,,, 3 İİ1Kil ı"7f.U) 

B. Cevat Açıkalın da 
Kuybişef' e tayin edildi 

B. Sallet Arıkan B. Cevat Açıkalın 
• Erdncan melııısu B. Saffet Arı - p.-iirmu~ olan devlet rükilnleriınlzden-

Ticaret Vekilliği teşkilôtına şimdilik yeni memur ahnmıyacak 
Ticaret Veklllrtılz Dr. Behçet Uz 

d!ln akşam Ankara radyosunda, hU
kümetce hu• Jbat hakkındı& alınan 
yeni tedbirlere dair yurttaşlarla bır 
konuşma yapmıştır. GünUn en mü· 
Mm mevzuuna, laşe işine taalluk e
den bu konuşmayı, olduğu i'.ibl &Ü· 
lunlarımıza alıyoruz:: 

::ıayın vatanda.slarım, 
Hububat meselemiz hakkında ye

ni Hükümetlnizin aldığı kararlan 
evvelki gün ve dlln öğrendiniz. Yal
nı7. buğday hakkında değil, diğer lı· 
lerlmlz hakkında da haberler bek· 
!ersiniz. Gündelik ekmde dokunan 
hububat meselem en başta gelen !§i
miz olmakla beraber, dlJrer sahalar
da da blrcok meselelerimiz bulun
duğu şüphesizdir. 

Ben şimdilik, yalnız hububat 
mevzuu üzerinde kalacaıtırn. 

Alınan Jtararlar, şu Uç mühim te· 
mele dayanır: 

1 - Hububat tıyaUan 
2 - Hububat alım satımı 
Üçüncü il de: beslenme emniyet 

stokunu teşkll edecek hububatı hep 
beraber ve pek çabuk HUkürnet am· 
barlanna taşımaktır. 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Ticaret Vekilimiz 
Dr. Behçet Uz 

mikrofon btı§ıncla 

BERLİN'E GÖRE 

hah ede-yim: 
Hububat fiyatları • ~vcut hubu

bat fiyatlarını bugünün şartlarına, 
vıızlyetlne uygun eörmedlk. BunlarJ 
Luzurnlu \'e haklı gördiU:ümüz blr 
ölçU dahlllnde artırdık. 

HUkOmet a!Z<lcn hububatınızın an
cak bir kısmını alıyor ve artanını da 
tamamen sııe bırakıyor. Size bıra· 
krlan kısım lcin bir fiyat tayin et
medilt. Bunu serbest.Qe tanzim satısı 
yaptJA"ımız yerlerden başka yerlerde 
satabileceksiniz. 

llUkUmet, ekmetlnl temln ett1tl 
bazı şehirlerimiz lçln, bllyük ordusu 

... için, yeni mahsulden lllzumu kadar 
stok yapacaktır. İşte bu stok içindir 
ki, HUkUmet çlftçlnln ilk müs-terlsl 
olmaktadır. Ve bu maksatla da adl· 
ta.ne bir prenslplp 

KUçtik çiftçilerden malının yalnız 
yüzde yirmi beşini, 

Orta cıttı;;llerden malının yalnız 
yüzde otuz beşini, 

BUyUk çlft(;i.lerd8t de malının 
yalnız ~1hıde f'llislni iyi bir fiyatla 
slz1erden !ı;teme.ktedir. 

Yeni sene mahsullind&n, şimdiye 
I 

(Sonu 2 inci sayfada) 

lırken (ne bir fazla ae bir eluik) ya
ıılmamalıdır. 

3 - Kütüklere yuslaa ~lu 
y;r değiştirmel~rini, t'\'liJik, dolum. a. 
lüm, nakil, a\kerlik, h~p ve misafire
ıen gitmek gibi uzun veya lm• aynlık· 
ları mensup oldukları birliklere günü 
gününe hildirmeğe medıurdurlat. Aksi 
halde haklarında (haksız İ5tibltb 5ebe
biyet vennckıeıı dolayı) Millt Korun.mı& 
kanunu tatbik edilecektir. 

4 - Birlikterlıı çalışma -tleri, ça
lışma >~rlerinio kapılarında yuılıdır. Bu 
natlerde birliklere müracaat edilmC9i 
ilin olunur. 

Ziraat Vekilimizin 

dünkü tetkikleri 
Ziraat Vekilimiz B. Şevket RaJlt 

Hatipotlu beraber inde öğleden sonra 
B. AbiıHn Eğe v e Yüksek Ziraat 
EnstltUsU Rekı6rU B . Süreyya Gen· 
ça olduğu halde O rman Çiftliğine 
gitmiş ve Vekilliğe ai t müesseseleri 
gezmiştir. 

kao'ın Berlin Hıiyük Elt"iliğln<', lln
rlciye Yekı\lctl Umumi KAtlp Muavini 
birinci sınıf Bu> tik mçl n. Cevat A. 
çıkalıo'ın da Kuylıişcf Büytik ElçlliJi
ne ta~;nıerl Cunıhıırrelsinıiıln yuk~ek 
tı,.dikinc lktlrıın etmiştir. 

dir. ı 
Kurmay subayı ol ııralı: Yl'men'de, • / 

1 1 Çanakkall''de, Irak Cl'phl'slnde umumi · hnrlıin snnuna kadar Cllh·ılşen :.\nka.n. VoroneJ de A ma n ar 
ı !120 de .\narlnlıı'ya .ıı:ec;erek mılll mil. 

B. Saffet Arıkan'ın. 
hal tercümesi 

Ankan Türk inkllfıbının içinde ara 
, ermeden lıuyllk memleket hizmetleri 

cndl'lrye iştiı·nk ile Garp cephesi kur. 
ınny h11~k11nlıjtını ifıı. etmiş ve lstik
lı\I eava~ınıla )1osknva ataşemllileri 
olarııfc: nılıhirn vaıılftln gormlİŞtılr. 

fstiklAI harbinden sonra ikinci Bil-

1 
( Sonu 2 nci sayfada ) 

Doğu cephesinden dün gelen haberlere göre a s k e r i 
durumu göıterir harta ( aakeri harekatın bir izahını 
üçüncü •aylamızcla ( H AR 8 E D A 1 R ) •Ütunumuzcla 

bulacalrıın~>ı 

alman kıtalar1 

durdular 
Millorovo bölgesinde 
de çetin bir savaş var 

M oskova, 17 a .a. - S ovyet tebli· 
tine neıredilen bir ekte bildirildiği· 
ne göre V oronej ceDhesinln bazı k e
a mlerinde sovyetler teıebbüsU ele 
almışlar ve bu k esimler le almanlar 
mtidrıfaııya geçmişlerdir. Gene bu 
ekte mı.ve ec111digine ,;öre Millerovo· 
da ıovyet kuvveUeri yeni mevzileri· 
H çekilirken dUşmanla çarpııımııılar
dır. Sayıca üsttin olan alman kuvvet
leriyle yapılan muharebede kıtalıırı· 
mı:r. düşmana Rğır kayıplar verdir· 
mişlerdlr. Yapılan ıtddetli muhare· 
beler esnasında birlıklerlmizden biri 
4000 kadar alman öldllrmUş 35 tank 
tahribermiılerdlr. 

Bir ruı z.a.f eri 
Londra, 17 a.a. Londra'nın sa· 

la.hiyetll mahfilleri, almanların V o
ronej'de durdurulmU§ olmal&rını bir 
nıı aıferl olarak tellkkl ediyorlar. 
HiU .. 'i R u.ya'da btr k1t daha se-

(ba 1 iDdl ..,flda>, 

Voroıilovgrad' ı 

zaptettiler 
Stalingrad'a giden 
demiryolu kesildi 
Berlin, 17 a.a. - Führe r umumi 

Türkiye atletizm birinciliklerinde koşacak atletlerden 
bir kı•mı Burscldaki müsabakalarda 

karargAhının hususi tebliğ'!: Bugu·· n başl ıyacak olan Günlerce süren savaşlardan aonra 
alman piyaOOıJI buı;:ün Vorosilof
grad şehrini hücuml!l zaptetmiŞll'rdir. 
Bu şehir I>onetz sanayi çevresinin 
en önemli şehridir. Şehrin bir cok 
nıah.nllcleri ale\'ler içindedir. 

Alman reımi tebliği 
Bcrlin, 17 a .a . - .\ lmao ordulan 

hı kcııııulanlığuıın tebliği : 
H us C<'phe inin cenup hsiıninde 

nıotor!U tr killerımlz duıınanı Do -
netı'ın doıhısunda n şağı Don htikıl -
uıetinde taklh!'hııektcdir. J> eh çev
re inden talıngr d'a giden denılryo. 
lu kesilıııı tir. Dil ınaııın gerilerinde 
'e ccnahlnrında derio bir ~urette iler

bölgeler arası atletizm 

Türkiye Birinciliğini 
hangi bölge takımı kazanabilir ! 

lemiş o~an ?'otorlü. tcşkıllerim~ıle cı::p- BölWl« ara1o1 TUrkb'e atlıet.tzm ııı -ı kal.ar ıcm .Ank&ra'ya ls4..anbu!, Zorunıl -
heden ıler~ıyen pıyade tcşkıllerimi~ 

1 

rlncll1al buWil21 tıqııyac&k ve )l'lll"l.Jt 18• d&k. Tre.bzon, Ada.na, El5:klıchtr temsU1 
arasında bir çok dU~man tUmenlerı t l9.30 da 19 Mayıs lltadyununda final takımlan ıreırru. bulunmakt.adlr. 
bulunmaktadır. Bunlar lcarma k-.ıtık a: ___ ,__ ....._ Bu Usa.bil • ··· "'-'-) 

' Soaıı 3 ijocü ısı:fada ). mila~ ,,___ .... • m • ( Socıu 2 oa. -



• • c ret yoda bir iZ a 

(8.ııı 1 iı cı sayfada) J o un. 
kndar \ rd n z hubu t ~d llert İste T\Jrk Mllletl, bUyUk mllll 
de a;>n n bu !r.}'.ıt lız r n J n ~er. e- 1 kurtuluş tarih mlzdenbcrı ateslt bir 
cektır. 11 alin etrafında Ustun bir teragaUe 

Muht r m vaUırıi anm, canla, ba in ca tŞ:ın iyi ldarecıler tn-
\ erd m şu uıhat g rafın an s v.k \'e ld:ırc edilmek bah-

Hilk m t, hu .ıb t nde L;ı..nrlı ınd.ın dolayı da mesuttur. 
h K .ını tam rn Y e Bu mı !et n tarı.hl boyunca bır 
dan sonrası ıcın d mJlc n Ynı>:ımı>acnğı fcdaktırlıklar-
mc ııl teş\ k ctm r. ı ::ı do u bır ha) atı vardır. Hudutları· 

Bundan sonra azıı c ttc m ze du- j nın dört köşe ııde > nşıynn ar en 
ıen a ·ır m lll \'&Z f Y1 b m n haur- ha s. en ıclı kardc,s se\ gısıyle birl-
i at ınk lcabeder ıru? b rıne bağlıdırlar. O hlcblr mlllete 

C ftcl l'Url a ' n v t bu ycnı nas p olmıyan m z ;etlerle dolu ve 
himaye- nln k dr nl b I! Eld kı Kararları dıı.tma bli)ük mlllctl tein 
mahsulUnU do •ru g ter, d'>ğru tah- hayırlı netle .erle tecelli etmiş tec
mın \C te bit ett r. rtıbelt ve gu\' nlllr b r l\Illlet Meclisi 

konusma 
I 2 _:: _,._,. 

yaptı 

diln öğleden sonra ticaret ve iase 
işleri üzerinde çalı§tıktnn sonra ak
şam Uzeri Toprak Mahsulleri Ofl -
sine giderek geç \*akte kadar meıı -
gul olmu~tur. Ticaret Vekili, mUs -
ıahstlden saun alınacak zahirenin 
ambarlanla toplanması için alınncak 
tedbirlerle bu işler için yapılan ha
zırlık plflnının tatbik oekilleri Uzf'. 
rinde direktifler vermlc,ıtir. 

Hariçten geıirıilen 2~00 ton bu~
day memlekete gelmiş olduğundan, 
bu btığdayların Acil ihtiyacı olan yer
lere sUratle dağıtılması ic;ın de Ti -
caret Vekilliğinde dUn icabeılen e · 
mirler verilmiştir. 

-2-

leöı el arası 

atletizm 
(Ilaıı l iıti sayfada) 

Her ta.kınım ka>.anm:ık Uınld1 var. 
Umwnı tıısn:trte kv.."bed bUe hlc de. 
C'Usc btrk;ı.ç btrlnctlk ve ~llk ka • 
zana.ra.k ön planda .ııl.irünmeı::e çalııılıı
eaktlr. 

'.:II!lsabakamn Klll!btnl ı!mdldoıı U!Yln 
etmek .ııllc olııca:kın da lııtanıbul, Ank ı· 
rıı. ve grup mcrk<.":lerinde elde cdllml& 
bazı basanlan rnlltayeııe etmek gu~e -
tiyle bl~ nc-Ucel-'C •nnnnk kab 1 olur. 

100 ve 200 met'e<lc milli clcnınnlon 
takıma a1ınuı bulı.nıuı lstıınbul en bll· 
Yllk tmkAnJnrla Je baılamnktadır. An· 
kara, Es.~tr. S!>'han ve Zongukbk ı 

ıUrat<:tıcr bıntıırtm hcıın a>·ar serer fü
t<mlzde ırtirllncn Umıclcrd1r. 

400 metrede üstünlük An1aıra'yn 
meyl <ter. lstanbu ,.c Seyhan 11r:ı. ile 
yer almaya gaynt sarrccıcbUlrlenıe ,fo 
Zonguldatın sa!lırın<13 TürlcJ)'c a:ı.mııl· 

yonu HU cYtn özek, mWI aUct Galip 
Yener ,.e Muzaffer Kullukrnanı netice 
~l!ndc bulab ır ve bazı ıUrprlı:lere <I" 
knvusablllrtz. 

800, 1500, 5000 de lstnnbul daha ku~
veUJdtr. Gülle ve C'CklC'te Anknrn'yn 
kaylıcdeccklcrt &u'lllın buradan tekrar Devlet borcunu vaktinde Devlet o du u ıc n de eok m suttur. 

ambarına ulastır. Vcreee n mahsul- Ordu, Turk mılletlnln o yüksek 
le mustnJ 1 olmıy n knrdt~ erlrun l ve asil cevheri her zamankinden da
) i) e<-eğ nı sa lı:ı1Bcıık \C her <.>yden ha kuv"l;etJ1, knrnı tok, gözü daha 
Ustun kudret m z o an ordumuz b<',.- pek olarak hazır oldu~ için de me
lencccl<Ur. Borcunu tamam ödedik- suttur. Denizi, karası, göğll, hn\ası 
ten sonra kalan mn ın sana hayırlı ve su:ııu ayrı ayrı b rcr ervet ve 

Hububatın bedeli mukabllinrle ve elde etmeye C'llıtacalc:lar<lır. Anknn 
muayyen nlabetlercle satın alındık - baştn olmak ilzu·c, Seyhan, ~sooır 
ıan sonra geri kalanmın scrb st bı- \'c zonını!da.k bızı aürprlzler >aıımı~a 
rakılması hakkınd'.:ıki karlU"name ıle, muktedir klmscl:rlc tcmsU olun:ıcnk -
satın alma fiyatlarının arttırılm.,sına 1ard Tra.b 1 u K 

1 
T k 

olsun. r fah knyıuiı o nn topra.l;ın sahip 
dair kararname dilnden itibaren yU- ır. zon ' n et c.'Tlln ara •ı 
rUr!Uğe girmi§ ve Tic~ret Vcklllıştl bu sene en büYik temkkl.ı-1 kayt1t.> m ;ı 
ınrafındruı telgrafla valiliklere bıl •

1 

btr ı.cnctlr. Umllma<lık bır nctıce knr-Sevglll kard 1 rlm, ve eocuklarıyu:. Karşımızda crlmlye-
C hanın b rb r nı :yoketmrk lcln c k bir zorluk l oktur. Yalnız., her 

boi';ustuğu ısu ıstıraplı ctinlerdc mt>- 'b r.m ıunlan da :na hatırlıyacni';ız: 
aut TOrkiyc'nln s z bahtlı oocuklan ._. tte parada, lstlhllık ve tst hsa.1-
lle s zlerı en cok flJr I ndlren hubu- de p il.n ı \"e tutum u olaca •ız. Tem-

dlrilmiştir oramda knlınıı r. 

bat meseles üzerlnd konuştum. b 1 ğ n \C tek bir bu •day tanesinin 
Türklye'yi m sut.tur detlim. Cün- fının b r c nnyet olduğuna lnann-

Atlamalarda Ankara yükscQ"I, Swhıı11 
ÖbUr yandıuı la§ede bulunan ve uc adımı, Eııkb?htr uzunu ,e ı~anhul 

merkezde çalışmakta olan umum mU- ,;ıntı al:ı.bl!:rler. Trabzon 'l>u .s:ı.hrıda 
dUrltrd. n mUrckkep kollar ~d~na. nl6bctcn kuvvetsiz k lacaktır. 
Balıkesır. Ege, Trakya Jtlbl ııtıh - a 

ıtn, onun başında emsa z b r Şef cağ z. B ılarım z ıc n kıymt-tsız o
vardır. O mil ettne, m l eU ona A - 1 n b r ıs y n h r hangi blr yurttaşı

Bal bölgelerine gitmek üzrrc yola Atmalard:ı '8c <:ekici '\"e ırlllleyt An· 
çıkmışhrdır kara. d n:I Ankra veya İstanbul, eırldl 

tır ve 'blrtblrine ln:ınmı tır. $ (lrun m z c n mahzı n mt't olnb leceğinl İaşe teskilA.ıı erkanı kararname
etrafında, bu kadar lct n kilit nen anlıya n • z. Yalnız kenchmız.l değil, l<'rin tatblkan ile yerln~ıe meş:?ul 0 • 

b r milletin hakkı rn sut olmaJ.."1ır. da ma toplu u .ı dus n"C<'ğlz. ıacnklnr ve muhsultln <l~vlet a';;,bar-
• Medeni bir m Uet n sonu ıı- imi- E r cok cnl1Şmış \"C ckmlı; isen ı ıarına bir an evvel önılel'ilmesi 1 _ 

:Yen b rcok ihUyaçWırı vardır. M de- mllkt\.f tını görec('ksln, arkndll$ını. çln gereken Acil ted;lrll!ri muhabe
n yet dt' budur. Bu lhtlyaı;lar, mil el çoluk çocuğunu da mn b·lye, dalma re ile vakit ka betmeden bizzaı y•. 
hayatında her gUn. h r nt de~ı.s- do ru) a Vt' dürJ tlUğe ve d:ı ma ça- rirde alacnkln ~ 
~k znrurrt m:le k lab lirler. Mede- !ışına a sürükle. Sevgll clftcı. gU- rı ır. 

ise lsu:ı.nbul alacaktır. Diller bolc~lcrl

mh: aUcUzmbı bu &Ubcs ndc ycnl ral«ıt 

nld:.ıkca yaHı.ş b r ııcı mc ııostcrm~kr· 
dtr. Gilniln en ırtızcl dercccll'rtnl lıelkl 

de ntmrılarda almak lmMn d hlllru'le o
lacaktır. Bu sene TUrnb"<' rckoıı.ı ıu~ -
mı& ol.:ı.n Balcı Aleıı ı;c K<'lllal kı)mct -
lC'rlnl bir kı:-.e daha oruu-a atmaya en· 

n1 ve teskllll.tıı m ilet bünyesi odur n $ kadar güzel ve feyizli yQzUn 
kt lilcblr buhrand:ın korkmnı. Do- gGJs n. Sağ ık \'e afiyetle calıs. yu
l:an buhranı bugünün z ruretlcrl ne vanda mesut ol. Sen blzım le kale
ise cevaplarını verir ve karşılar. mlzs n. Biz size gUvenl)oruz. Sizin 

Ticaret Vekilliğinde lı$acnklardır. Bahusus ki bu ml hı\ka. 
"d k lartıil ırıc Oda lhtıs:ıs rozeti ta!bı:ıtna· yenı en tayin yapılmıyaca mesı tntbtk 00 e<'ektlf'. 

Yaştyan, )-ÜrUyrn bir mlllet haya- b'ze ~vendıı;ın z gibi. ~ 

tmdn buhranlı, sıkıntılı. acı ve ~tlı Ticaret Vekilimizin 
Ticaret V ekllllği, görılUğU lüzum 

li:ı:erlne ikinci bir emre kadar vekil
lik dairelerine yeniden tayin yapıl
mamasını ilgili dairelere bildirmiş -
tir. 

ı:ünler srormckt n tabu ne o'nb lir? 
Elvl:'rir kl, ıdru-e cd n'e ed len ara- dünkü temasları ... 
&ndakl sev.ırl ve gUven bizimki g"bi Ticareı Vekilimiz Dr. Bchçeı Uz, 

Te e e 

ko e 
Emnı) et Umum M 1ıclUrlllJtU belli 

terfı müddetlerini doldur uak sıc,ı 
ve rh ı) rtlrri te llt olun n k"lmiser 
nıuavinll'rinden k dronun ıuusa ık -
ıınl gor. •n ne alar k bD ki iyi terfi 
ettirmiş le bu ara la l S komiserin 
7erlerınl de ı~t rml~ir. Bunlan ve 
vcr.Hdıklerı yerleri ııra 1) le ) r.ı) o -
ruz 

Yeni komiserlerimiz 
Ank ra'd n .\. H nıılı 1.ha.lk o, A. 

\eh ı Doıııı eı. lsıııntl Lrdım, İbrahim 
Ba ıı.rao, ltu tıl Ozdcnılr, H kkı Co
van el Zı) a Ulu oy, ;. • el Özarnr \, •• 
.k ıra'.)a, .:u r t D n.fat ::innd r Sam
suo'a, :11.ırdln'den 1 evfik J! lkret l)z. 
unur Amnsyıı.'yn, fzmlr'den Ali J\ıtny 
. t.drcplit'c lstanbul'dan Cemal Öz -
tlırk, \Hıza Cenan! BUyllkkalp, AdU 
'farka)', Ra im Karo!, J::oırullah Bo
ra. Ali Akman, ltafct Oztunç Ali İr-

Torpil lenen gemimizde 
• ·ci se ol 1 

..> 

de yaralan 
1 

• • 
iŞ 1 

2 • • tamamen k rta dı 
Aldı_ımız mal!imatn göre Türk 1 ÖztUrk §ehit olmuş, ateşçi Ali Re

Sancağım ı ıyıın 5100 tonluk Anta- lsoğlu nğır yaralanmıştır. Diğer mU
r s sarNçlı petrol ~lsı Hayfa'ya rettebat sağ ve salimdir. Beyrut baıı
ak ryakıt almıya giderken Trablus- ! konsolosluğumuz mürettebatımızın 
şam'ın 24 mil eimallode Puad ada • 1 aihhat ve bakımlariyle yakından a• 
sınm 3,5 mil cenubunda meQhul bir likadnr olmaktadır. Geminin acen -
dcniT.altı hırafından tazrruzn uğrı - tasına ve mUrettebaıın nilclerlne ı;:oe
yarak makine ctsiresindcn yaralan • reken malQmat verilmtısılr. Geminin 
mış ve bu mevkide karnya orurmuıı- kurtarılması için gerekli tertibat a -
tur. 26 kişilik mürettebatından ma- lınmıştır. Kurtarılmıı.sı Umitli kuv • 
klnist Ri:ı:cli Salih, makinist Eyilp vetlldir. 

e 1 ü•ük 

cil 
.:» 

1 

iZ 
(Baıı 1 md sayfada) 

) uk lif. l\Jeelisi Ar.alı~ınn seçilen ~•ffet 
\rıkan, Cumhuriyet llnlk Partisi U
munıi k(lllhl olarak yıUarca hizmet 
rtml~ ve lllaarlf Vekilliğinde Türk 
kilittir 'e sanat hnyatınıı. hil)'ilk ham
leler kar.nndı rıın meslllslylr. tanınmış
tır. Kıs:ı hir zaman evveline ku<lnr 
'-Jilli Mudafaa \'eklllliini lf!I eılen 
Arıknn'ın ) llksek bllıtl, fazilet ve ıe
kt'ısiy le yeni 'azlfc inde ele vatanına 
hu> lık lıir.ınrtler ıtor.eceğine inanıyor 
ve kendisine muvnffrıkiyetler dileye -
rek r ınclan tchriklerinılr.I sunuyorııı. 

B. Cevat Açıkalın'ın 
hal tercümesi 

Malatya'da yeni bir 

kooperatif kuruldu 
Malatya, 17 a.a. - Vll(LyeUmlzln 

merkezi Besni ve Arapkir k8Zf\lnnn
dan sonra merkeze bağlı 1smet Pasa 
nahiyesinin 460 dokumacısı arasın· 
dıı. blr kooperatif kurulmasına te
sebbUs edilerek sermayenin dörtte 
biri olan dört bin lira Malatya İl 
bankasına yatırılmıe mukavelena
meleri vekil.Jete gönderilmiştir. Bu 
suretle vilflyettekl rlokumacı kUcllk 
san'nt kooperatif sayısı dördU, ortnk 
sayısı da l!l70 1 bulmuştur. 

Demiryolları heyetimiz 
Almanya' dan döndü 

fan Ku,rçrrcn, M. Hasan Erturk, ~u
le) ımın Alpagun, H. Edıp l'cnı;oz, Sa
lıh Okay, ~ııkrü Tonguç, A. Jl ımdi 
Örde, Galıp A)l"v, Jluliıııi Tuuıer, 
Ne)ir Teze n 1st nbul'a Aydın'dan 
Hu e~io Lütfi Agun Il n ol'e, ey -
han'dnn Kenan Sarık )n \"an'a la -
tanbul'dıın Haif Cnlilakın Vnn'n İs -
tanbul'dan Halit On or Bitlıs'c h
tanbul'dıın Alıd.ılkndir Uora Duzee'~e, 
Agn'dnn Sıdkı C rtork 'ı.grı') a, Hur
H'dan Hamdı Darc n Bursa'.)a, İ -
tanbul'dnn J·,r ılıı Özkan Bur a'ra, h
tanbul'rlan M. Nuri Gı.ıneıi hmir'e 
l-~dlrnc'den Vehbi 'lllç Çannkkalc'ye, 
btnnbul'dan tııh in Faıırı J.rol Dı
) arbaklr'a lst nbuldan Fıkrl Öge Bs
ltl,<'hlr'e, Blazıg'ıl ın Snbrl Adıgıizel 
J;llzıg'a, G r.iııntep'tcn Halit Çetinel 
Ga7.ı nteıı"e, Kocaelı'den Xilıat Atlıl
nn Kr ın' ı, 1 tanhul'dan İbrahim 
Özlen U. 'Kopru'ye, İznıirden G ıllrı 
{I kan Ödenıı 'c, Dltlı 'ten Ali Hııt 
"\ nonr İr.mlr'r, t tanbul'< n t. Hu
hisı Acun hmlr'e, fstnnbul'dnn A. 
l\n7.ml Katıgoı Gumu hnne')e, İstan
lıul'd n Cerrı ıl l r.un-ı,rlu İr.mlr'e, İz
hrr lr'deıı tiukru G ıvrn lr.mlr'e, ls- B Cevat Açık lın l 9 de do •ınuş
tanbul'dan Kem l fu ,el İz ıılr'e, İs- tur. Bab sı n erhunı Ali Cc\at Bey -
tıınbul'd ın 'ı.lı Hıı:ı Bıe k Mardın'e, dır. G lat saray'dn t ıh llfni bltırdik-
1 t nbııl" i.fl ı. Salim Dem reın ten sonra 1921 de Cenetre Hukuk 
ıonguld ı ~. 1 t nbui d n ~c t Çl- fo' k ltesındeo ne et ctml lir. Cenev
rrıen ~oru '11, i t nbul' 1 n S ı 1 Tur- re Bıı konsolosluğu ktitlpliğlnde bu -
~ut l n al furgııtlu'ya, 1 t nhul' :ın lunrnu tur. 

Bir mücldettenberi Almnnya'da bu
lunmakta olan Devleı Demiryolları 
Umum MUdUr Muavini Fuaı Zincir· 
kıran'ın reisliği altınl;ıkl heyet ech -
rimize dönmilştlir. 

Heyet Almıuıyıı'da bulunduğu mUd 
det zarfında muhtelif maknmlnrla 
temaslarda bulunmuş ve buı:Unkü 
§artlara göre demlryollanmızın ih -
ıiyaçlarını göz önUnde tutartık bazı 
mukaveleler lmzalamıetır. 

Bir beraet kararı 

110 rnıı.n1:ı.lıı:la milli auet Balkun 
ıamı>Isonu Faik önem ı tokrar 1ıi b:ıa :ı· 
da ııiinnclt bllyilk b.r ZC\k omcaC:ı ı;:.bl 

atlctlzrri scverlor l<:Sn ne büyük blr he
yecan meıı:b:u •• Gen~ a.rnsında 

bU!ıruısn t.cmııyUz eden Güncr Frlk, SP
l;m Yalın \e Kmm! Kvksal'd:ın aonro 
110 manıacı Merih Şamil ı;:clmekt..'l!lr. 

Jcrn Fıratlı, Muzaffer Balo~lu, Yav
ru Tmmnz, Cczm.l Or, lfa.>Ti Anı;ün, 

Nadi Eyupo{:tu. Rıza lmı~. Recep Ko· 
taır, ôml'l' ÖZkaıı, Sab:ıhatthı Tuc. lb· 
rnhbn AtC$, Eşref A)'dın, Fıılk önem, 
Selim Yıı.lın, Güncr Frtk, Şc\1d l{onı, 

lbmhlm Tinıll, Hllıqln Öztck, Halit 
Anıovcr, h..'llAll Kocaercn ve :Mu.rt..ırıı 
Kaplan ırtb1 mfill J'C!"..k?er:trntzı taıımn>oı 

ö~ ve bu ren.'k'lcTO Bıııkıın lıtrln· 

cUittnl ve Maır entem.:ısyonal mllsaba
kala.nnı ~ otıın ı:Uzkle ~t; 

lctl~ ~ cnı.d:ı gormct< her h:ılde Mr 
'aktt ruıs1r> olnuyan b4.r h!tdls001r. Bu 
meynnda tılrt<ık yem WlırolC'l' anısı re
korunu \'e be!lct de baZı Tllnkb'c rekor· 
lnrmm kınbtıası mümkUndür. 

Bu mllsa.bakamrd:ı puv~1 Uısnttl o· 
luşıı umwnt vazb·~c bUsbUtiln ZC\ k 
katacaktır. lst.ıınbul ve A n1tanı, bl· 
rtn<:!Uk peştnQe calısncakUı.rdır. Zoniul
dak. Esldşch!r, koşulnn bilhassa mü
kemmel oıdutu htssml vett.n Seyhan, 
en n1h9J·ct i:Ct'Cll yıldaııbcn en bürtJk 
tcrak".dyi kıı.ydctm1' olan Tra:bzcm Ucün· 
cillU~ paylaşna.k 1cln en bO.yUlı: ı;:ay • 
reUertnl sarfcdcccklerolr. 

Tahminler.in b:ızıın sahada tahakkuk 
etmedi~ ırCirlllür. Ankara \'C tstan. 
bul'un Ycnllmcst mümkün olmıynn bir 
sey <! ittldir. Pazar gUnU en he)·ccanlı 
müsabaka olaca~ muhak1aık olan e:tı • 
nün son yansı B:\lktın ]3aynılc k01uAu 
ootkclcmnoocm evvel ıı;al.J"b1 alk1$1nmak 
nııs!p olamıyacıı.ktlr. 

Nalll MORAN 

Müsabakanın programı 

Buı;:ün whrlrnlze ~clcn ııtlct1zm tu · 
kımlnn snat 16 da ı;t;.ady(>mda toptıınn· 

ea.klar ve başta mızıka olduC-U halJe 
Ulus m<!')danına klluıır .ııclcrek Anıla 

cclcnk kQ!.-ncaklardır. 
Ulus rne)'danmdan doitrucıı stadycmıa 

ıı;ldcc<ik olan atletler ııı:uıt 17.SO aan 1t1· 
tıaryn 100, 200, 400, 110 ımım!nh llC!Qllle

lcr:tnt ve ('(!kfç atma ve uzun aU;ıma 

ttnallttlni yapacn!c:la.rdır. Asıl mUs:ı.ba-

İstanbul' da bir 
deri f brikasına 

el kondu 
Koordinasyon Heyeti, Kazlı Çe§· 

me'de Aleko Dulo mahılumları deri 
fabrikasına Slimerbank'ç-a iı.ıleıilmek 
llzcrc el konulmasına karar vermiıı -
tir. 

Bolu' da Atatürk günü 
Bolu· 17 (Hususi) - Ebedi Şcf'i

nıiz ATATÜRK'Un şehrimizi nere!· 
lenclirliği giinlin yıld5nUmU, baııta 
mebuslarımız oldu~ halde vilinin, 
sivil ve askeri erkO.nm iştirak eıtl#ı'ı 
bir topla.'ltı ile kutlRnmıştır. 

VAlimiz Durmuş Evrendilek top
lnnuyı bir nutukla açmış, bunu ı;:enc· 
llk ve b:ılk adlarına baeka söylevler 
taklbetmiıı ve yilce Milli Şefimize 
sağlık dilekleri ve lazlmler sunul -
muı.ıtur. 

Çimento komisyonu 
Bir müıldettenberi Ticareı V ekil . 

11/;inde vekillikler delegelerinin de 
iıı~irnkiyle toplanmakta olan çimen
to komisyonu dUn çalı§malarını bl -
ıirmiştlr. Komisyon, bugllnklı ihtlya. 
en kafi ı::elmiyen memlekeı çimento 
istihsalini bir kere daha gözden ge
çirmiş. i tihS'ıı.lin tevzii iglnl dU -
zcnliyecek kararlar almıııtır. 

Milli türküleri derleme 
heyeti Bayındır'a gitti 

Tire, 17 a.a .-)ımlr Hnlkevl adı
na folklor gezisine çıknn heyet Öıle· 
m sten kntamıza gelmf~tır. Bir halk 
ceresl tertibcCilımi§. ml11i o)-unlnr 
oynamn ş ve lürkUler derlenmiştir. 
Heyet tetkiklerine devam ct.mek lııe 
re Bayındıra gltmi.ştır. 

l(epek satışı 
Ankara Vallliğ nden: 
Ellerinde kepek alma kartı olan

lar ıs. 7. 942 cumartrsı ~UnU ew~l
ce ndlnrı bildirilen dükkanlara gide
rek ı sayılı kupon karşılığı dükkAn
lardnkl tasdikli listelerde )'!lzılı mik· 
tarlar dnlrcs:nde kepek satın 11labl-
llrler. 1138 

kal:ı.r yann E:ıat 17 .30 da b:ıslıyncal<tır. 

Gruplar arası 

atış birinciliği 
Beden Terbiyesi Umum :Mfültir -

lUğU Atış federasyonunun seııelik 
ç:ıll§ma progrunıma göre 19 temmuz 
pazar günli saat onda Ankarn Atıl} 
Poligonunda grup birinciliği mlisa -
bakalnrı ynpılac•akur. Bu müsabaka • 
lnrn Anknra, Çnnkırı, Kastamonu. 
Bolu• YoZ4;'at, Bilecik, J<.;ski11chlr 
bölgeleri mUkellc!leri arasından se
çilmiş atış birincileri gireceklerdir. 
MUsabakalara girmek üzere, Çan -
kırı, Bilecilf, bölgeleri birincileri 
Anknra'ya gelmişler ve ekser.sizlere 
bıışlamışlardır. MUs;ıbıı.knlanla bi -
riııciden onuncuya kadar derece ka
zananlara umum mUdUr!Ukçe mllkli -
!at verilecektir. Bölı;-e atıcılık nja -
nıııın baııkanlığmıla teşekklll eden 
mUsabııka tertip heyeti icıı:bedeıı ha· 
zırlıkları yapmrştır. Genı;lerimize 
har;arılar tlilcriz. 

Federasyon yüzme 
müsabakaları teşvik 

19 temmuz pazar gUnU sn~t 15 te 
Karadeniz havuzunda federasyon 
yUzme teşvik mUsabakaları yıapıla • 
cakur. MUsnbakalarda derece alacak 
yUzUcU!erc muhtelif hediyeler ve pu. 
van itibariyle birinciliği alacak ta
kıma da su sporları federasyonunun 
bu müsabakalar için koyduğu kupn 
verilecekıir. 

MUgaba.kn hakemleri, karırr ha -
kemi su sporları ajanı. ıliğer ha -
kemler: Enver Sırmaçek, Ziya O zan, 
Cihat Denizmen, mUsabakn progra
mıı 1) 100 metre serbest• 2-) 100 met
re sırtUetü, 3) 50 metre serbest (kli
çUkler), 4) 200 metre kurbağalimn, 
5) 1500 metre serbest, 6) 50 metre 
&e!"best (mtlkellefler), 50 metre kur· 
bağalama (mtikelletler), 7) 4x2QO 
Bayrak yıarışı. 8) kule atla[)'laları: 

A) Öne adi !balıklama, koşarak dUz, 
B) geriye adi balıklama durarak bU
kUk, C) ters balıklama durarak dUz, 
Ç) iki akrobasi atlnyış. 

J\lıdıllkadlr Kor ıy il ıkArı'ye, 1stan - 1923 te )lllll Şef İnonU'nUn rlyase
bul'd'ln ne im Onuk Kır 'a. f,, ~n- ti altında Laus:ınne'a giden Bil> ilk 
hul'dan Dur un \ura! 1\ rkl rdı'~ e Mıl et !\leclisi HUkilınetl heyeti mu
Bnlıkcr.lr'den Mrhrnet O uz h'.Utnhya. rahh ı ındn !\inliye ve İktisat ko -
~ a, amsun'dnn Mustafa 11 ~ ri Talı is- misyonu kAtlpliğlnl ifa etml~tir. 
psrta'ya Malnt)a'd n llaınlt Okay 1928 le sulhun aktinl nıuteakıp Ve-

Bir kaç yıl önce şehrimizde ku -
rulmuş olan KüçUk Evler Yapı Koo
peratifi mlieesislerinden Kdmlran TU 
giray, Vecihi Işık, Bnml Hekimci, 
Saffet Dayıoğlu b:ızı idcllalar Uze -
rine zannltına :alınmışlardı. 

Volgo nehri 
hrnş'n, latanlıul'dan Nazmi Acar kli.lctte Hukuk Müşavirliği nıunvlnl!

Uıı.e'~e, l'rln'tl n \bldın Toksavul ği vaz.lfeslni deruhte ctnılşUr. 1921 
l'rfn'ya, H tay'd n Ih an rı ınlrer, tc Vnr O\n sefareti kltlpllğlne ,.e o
lhta)')a, Nlğde'den llnlıt Uçın 'l'o- radan 19211 te Veklllette Daşlıukuk 
kat'n, h'.(•<' ıeli l aık Sa lıım Ordo'yıı, Mıı,avir muııvinllğlne ta) in kılınmış
!..: \ rrı'ılcn \ ilamdı 1 ucmr ,K • h - tır 1920 da Cuıııhurl~et llükuıııetı ta
)R ~ a, ı r 'ı m d n 'ı.I fokcl 'J'rrıb- rafından Af ınlstan llukurneti nez -
znn'a, Bur 'd n h'.4 ıı 1 M r' l 1 - dıne Hukuk Mu avlrl olarak izam kı
zık' , h ın'clan \bdı 1 ah Den:ıra - lınmı tır. 1928 te KAbll'den avdctln
ynk U M ge, Kon> a'd n l\J. Dural de Prııg mnslnlıatgUzarlığına tayin 
Kırı~ı;ı Dharl kır' • htımh l'd n \- kılınııııtlır. J930 da 'lahrnn \'e 1931 
ı;ını Kuı; lkl>.•r ı • l"Yh ın'.!ı fst nhul - de MoskO\'n BCı)llk Elçiliği l\lllste -
<lan Ömer O:ı:tel, Ak"f On ıı, Hı r~lt :ırlıklnrıoı ifa r mıştlr. 1!188 te kA
Ra ol İzmir r. lstanbul'd ın O N•ıri tıhı unnıınllik mudllrü olarak Vektıle
.Atcş Tokat'a l'. !llüd ten Kadri Kur t ..-d t t."tllll~ \ 'C yaı ene lkln<'i Dn-
tan CI. M ıd ge. ıre Umum MüdLirluğllnll ve 1935 tc 

Nakledilen komiserler Bırınrı Daire l\IüdUrlil ·lınU deruhte 
et nl tır. 

Elnzı~'d-ın ilan ıll C nb:ıy Ankn - 1!136 dıı Jontrcux llof:'n7.lar kon • 
rıı'> a hrıurum"cl ın Sl') feıUn hr~un fepnn ına Türk He) eti l\lurahlıa ası 
Hnmsun,'a, V n"dıın Etem n ıı{ı'r Baf- ı k&tibl uıııumlsl sıfntl> le 1 tlrnk etmiş. 
ra') a, hı lr'deıı Hllml \cet l~rzu - tir. 1987 de Elçiliğe terfi etmi~tir. 
rnm'a, Cire un'dnn Hı .t ncdr ttin 1938 sencsindr llntny milli d~vası eı.
i'n ldı Kııcacli) c, 1 r lin'den Talı - 11 n la hlıedl Ş t Atııtllrk t11rnfından 
sin Ertl ıu Ank r "' ı, Ank ra'd o tanı "al· hiyetle fcvkalüde mllrahhns 
1 mnil Safn • et inç n lık ır'e, Enu- olıırok Hn•ay'n izam kılınmı ; bu va
rum'dan 'hn:d G ıncl •A'an Ianisa'y , fesinde bllAhare Mili! Şef tarafın -
Knrs'tnn !il h S hn Üz n G pe-
sun' , E kı clılr' 1 n Ilı ın ı., ' Bd r
ne)r, F.dırm"clrn 1 hırr nodı r \'an'n, 

F.dlrnr'dcn ( frr Pınaı J lşl'hi -
re, Çnruh"tan 11 :ın Talı • :\1 K pıı
fa'yA Çorum'dıın u:ıt Demiralp 7.on
guldak'a Tckirdağ'ılnn İsmail Hakkı 

T :ı: n Muı:lı'~ n, İspartn'dnn Asını 
i) lrre n il 1tay'n, l'rfa'd:ın Şükrü 
Çctın lfot11y'n. İr.mir'dcn ı. Ç..emnl 
\ mınvermeı Çorub'n lııyln cdilmlf -

!erdir. 

Ankara Asliye !kinci Ceza Mllh -
kemesi, cereyan eden muhakeme ıo
nunda iddiaların yersiz oldu~nu 
glirmUş ve dördllnlln de berantlne 
karar vermiııtir. 

Ziraat Vekilliği Hususi 
Kalem Müdürlüğü 

Ziraat Vekilliği Hususi Kalem 
MUIUrü B. R3ğıp Adısnnlı Kasta -
monu Ziraaı MUdUrlUğUne naklolu
nnrak yerine YUksek Zlrnat Ens -
titUsU asistanlarından B. Nevzat 
GUrpınar tayin edilmiştir. 

dan dn ipka' edilmiş ve llatny'ın ,\nl\
vaıana illınkına knılar hu sıfntln orn
d!l kalmıştır. l!lıl!J ılıı lhriclye Kiıtlhi 
Umumi l\Iuavlnlij!'İnc ta) in kılınmış ve 
birinci sınıf l~lçliiı'tc terfi etmiştir. 

Cevat çıkalın doğnıdln do~ruyn 
Cumhuriyet rejiminin ) etlştlrdlği gll
zitle bir diplomattır. Bulundu~u ,-ad
f elerde s!y kııblliyetl, var.He hissi ve 
ilmi seviyt>sinln y!lkst>kliı-:ı ile tema -
) u& etmiş ,.e muvaffak olmuştur. na
r.etcmig, \nkara muhitinin çnk sevdi
ği bu p;enç Büyllk Efclye yeni ve mü
him va:ı:ifeslncle de haşnrılar diler ve 
kendisini canc\.an tebrik eder. 

. -·-~--~-

Yolsa, Avrupa''flın en uzun nehri· 
dir. Uzunluğu 3400 'kilometredir. 
1.460.000 kilometre kıı.re scııi~liğinde 
bir sahanın sularını boşa.tur ,.e havza· 
sı Rusya'run orta kısmını, doğusunu 
kapl:ır \'c cenup-doğusuna kadar ur.a
mr. Volga'ya e<ski Türkler itil adını 
verirlerdi. Volga, Valday )'"il)lası üze
rinde, Sligcr ,ı.:ülüniın garbindc deniz 
~}esinden 249 mette )iikseklikıe 
küçük bir kaynaktan doğar. Birçok 
küçük koller meyda03 getirdikten son
ca Runa kolu ile birleşir ~c Volga 
çölüne girer. Bu gölden çıkııktan son· 
ra ccnup-<loğuya doğru yayılarak R$ll· 

~1 inmiye ba~lar. R5cf'ıc 181 metreye 
inmiş bulunur. Sonra ~imal-doğu hıi
kameıini alır \'e Tvet'de SC\ İyesinin 
\-Üksckliği 136 metredir. nuraıla Vol· 
ıı:a M~kova'nın 1 SO kilometre ıimal
baıısındadır. Durad.ın sonra }imald"n 
gelen birçok kollarla bü;ür ve Neva 
t1ehrine giden knn:ıllann ba$ı olan 
Re)binks'ıe mühim bir nehir halini 
alır. Gorki'de mühim bir kolu olan 
Oko ile birle$İr. Bundan sonra doL'1.ı· 
\'a doğru akar \'e Kazan'd:ı cenuba 
döner. Daha sonra Ural'I:ırd:ın gden 
,.e mühim bir kol olan Ka.ma ile bir
lc~ir. Saman. civuında Vol;;a yarla· 

~ının sert bir ~ırtının etrafında bü • 
tiik iki ka\'is çizer. 

Don '\·e Diniem'de olduğu gibi 
Volga'nın da •ağ <ahili dik ve sarp -
tır. Sol sahil alçak ve düzdür. Bura· 
I:ırda nehrin derinliği 12 metreyi hu
tur. Buı )'trler<lc geııİ$1İği 3 kilo · 
metredir, üzerinde birçok adacıklar 
'>ardır. Nehrin sağ kenarın<la ve )'a)"• 

la üzerindeki Saratov ve Uljanıo'·'k 
nehrin tahriplerİlli.len ı;ok müıce,sir 

olur. Volg11, buradan gcniı bir dir • 
ıekle ccnulu doğru döner. Burııdaki 
Volp ile Don ~enis bir dir-t·kle ce
nup~oğura döner. Burad1ı Volga i le 
Don arasındaki me~afe 75 kilometre
dir. Sovycırer iki nehri birleştirmek 
ıizere hurad.ı bir kanal acmak ııııan·· 
\urunda iıli. 

Volı;a, Sralingraı'tan sonra sıepler 
içine girer. Volga'cbn a)Tılıı.n Aktula 
adındaki kol denize kadar uzanır. Bu 
ıki kol arasını birleştiren daha bir • 
çok ıkollar nrdır. 'chir bunıbrda taş
ıığı 1aman 40 - 50 kilomeire}'e kadar 
}'ll)ıhr Asırakan'dan 40 mil ccnup
ıa Volı;a deha ını '\'C 200 ağız -
la Hıızer denizine dokulur 

Volga hakkınd21ci dıga tafsillu 
yarın gene bu ıutuııda bul um. 

Mahsulün serbest satışı 

hakkındaki koor • nasyo, 

kararını aynen yaz yoru~ 

Bu karar yapılacak bütün işleri 
etrafh şekilde tesbit e mek edi~ 
~1ll3))'cn ni betler haridndeki m:ıh· nc,·lcı tşldilun:ı :ıit bir memur \e}11 t 

sulıln çiftçilerimiz uırafından scrbc-;ıçc İşe dııl bir \lltandaşın başkanlığı \C n 
~ulaCilğını cwelki gun haber \ermiş · sulİ)eti alıında, köy ıhıi)ar hcyeu. su 
tik. Koordinas)'On Bc)ct.İnİn bu önwılı şı \C k6} d;ığııma birliği remnin iştir 
kararını a}nen )11zı)ON1· edeceği heyet tarafından yapıbcııkıır. 

ı - llu kr.rıırııanıcnin n~ri ıarihin· 5 - Borçlandırmada cs:ıs, hubub, 
den itibaren htihsal kabili) etlerine göre un kemale geldiği 'e orajbı girilcc 
bir kısım müstahsilin 'c 25, bır kısmı • sırnda 'ubası \'C dkorma karıırnamel 
nın % 35, bir kı,mının da ~ .So lıubu· rindeki esaslar dahilinde )ııpılacak i 
b.u mıhsulu, bedeli mukabilinde alın • tahmindir. Harmanda tesbiı esa ı kaldı 
clıktıın sonra aşağıdaki esaslar dahilinde rılmıştır. 
kalanı scrbesı hır<ıkılııcalwr. 6 - İşbu hram.1menin ııt'$T'İ ıari 

2 - ;\filli Korunma Kanununun mu· hinde ilk ıahmin VC}a ıe'1liıi >oırılm 
addel 1 { ünrn nı.ıddcsi hükümlerine )'ani ekinleri orıığa gelmiş olan huhıı 
nıihıenidcn memleket dahilinde l\l·i2 yı· batın borçiJ.ndırılııı.ı.'ı hu tahmin ve 
lı zarfında i,ıih~ll C<.lilcn bilumum bul:· IC$bİıe giire rapılır. 
ı.lar, ça,Jar, mahlüı, nmır, akJıırı, )'Ulaf 7 - Dnrçlal'dırıl:ın huhubaı h:ırm 

'~ nrııa nuhsu'ünün ıanıanıından a.şağı· yapıldıkı;n koy ihtiyar h(')cti 'e suhn 
daki nhpcıler dahilinde bedeli nıukabi- nın mcsulireıi altında ''C tercihan der 
limle Devlcıçe ~aıın alınacaktır. h:ıl alım merktzlerine seı.kedilerC'k ı 

A) İ\tih al euisi bu cins mıı..'ı<uller linı edilccekıir. Alım mC'Ikezlerine ~<."' 
mlkdarı elli tonıı kad.ır olan müstalısH. geciken hububat, köy ihtİ)ar heyeti 
!erin i11ihsal cmklcri biıtun bu cins malı· r:ıfınchn teslim ıılın:ırnk köy arnhan iı 
sulün her rı~\ inin <;(. 25 i, haz edilecek hir hiır.ı)ot depo edilccekı 

B) lsıilısal cıtij;i ın:ıhsul mikdan Bu hububatın muhafnzasından '\e alı 
>üz tona kadar olan müsıalnillt>rin isıilı- merkezlerine sc,kından köy ihıiyıır 
sal eııiklcri büıüo bu cins mııhsulün her )eti nıC'lulJılr. Ko)' ambarında huhu 
tK'\inin elli ıona kad.ır olan kısmından un muhafazası i\in nakliyatın devam 
% 25 ,.c elli ıon<bn >uz tona kadar ohın dği mılddcıe münha ır olmak üzere 
kısmından ~ 35 i, çok bir buçuk lirıı gündelikle ambar 

C) Yılz ıondan faıla mahsul htihsal ~i'i isıihdarn cdilebılir. 
eden nıüsıah\İllerin ise inih•al ctıikleri 8 - Dorçlandırılanlar horçlandıkl 
hiitiin bu cıns mah•uliin her nevinin el· rı lıububau kendi vasıtalıri>Je alım m 
li ıona kaılar olıın kısmından ~~ ır;, ci- kczlcrln.c s~kctnıcyc mecburdurlar. Alı 
li ıondarı > ü1. ıonıt kııdar olan k"mından merkezlerinden sonraki se'\-kl)'lll Bük 
3 35 "e yÜL ıondan faz.la k.-mından meıe aittir. 
% 50 ,i, Ticarcı \e Zir:ı.ıt Vek.iletlrrince mü 

Bu miktar mahsul, horçlaııdırıl:ın . terlkcn yapılacak bir talimatname i 
(ar uırafından Hükümcıe ıeslim edilin- Ul> in ve Ticaret Vekll.letince ilin edil 
cİ)'C kad:ır birinci ma~e göre serbest cek müddet ıarfında hu merkezlere t 

bırakılncık mahsulün ihara ıemliki, nak· !im cdilmİ)en hububat hu müddeıin i 
fi, hibesi Mıllt Korunma Kanununun 21 kızuıncbn iıibaren 20 giın zarfı 
inı:i maddesine ıe,fikan )a<ak cdilmiı· 2/18364 numaralı kııramamc ile meri 
tir. Anaık bir nnhirc VC)'ll kaza mınta • )'et mc\kıine konulan 365 sayılı karar 
kası müsıah illerinin umumunun horı; • ikinci maddesinin ikinci fıkrasında )ıu 
!andıkları mikclıtrın % 7ı; i alım nıcr • lı !(."(lıiliılı fi)11tlarla saun alınır. 
kczlcrine teslim edildiği ıakdirde o na • son mıiddc:t zarfınd:ı da borçlandığı h 
lıi}C \C)a kazanın müstalı•illeri borçlan- bubau l<'slimdcn imtina edenler hakkı 
ıjadıkları hubuMtı ~rhe"çc );!tı a ar • da Milli Korunma Knnun...,mn 4156 
ıedcbilir. 1"icareı Ylkili lüzum g1irülcn } ılı kanunla değişıirilen (,<; inci ve 55 i 
ruıhİ)'C \'e kazalarda bu nishcti aınluıhi· d maddeleri hukumlerinc te\ fi kan ta 
lir. Tan1im saıı~ın;ı ve ıah~iı cq<ı ıİlC• kibar )'llflllır. 
rine karıla l"kmck ft'\ıiine ıabi ıne-rkl'7· 9 - IIukümtt namına yapılaca 
lerden her nevi hububatın alım \e ~\il• miib~)'U 1'oprak M.ılı-ulleri Ofisi şub 
mı }asaktır. 1 lerini? bul.ıı~uğıı )'erlerde Toprak .Ma 

3 ~f' h 1 .. l D 1 sııllcrı Ofı,ı , lıu!unnı:ıd ğı yerlerde b 
- 1' - .nıa ıu un. .. en ~~ cıı;e <a· Ofh r.aııı ,e hc$3bına Ziraat Banka• 

ıın alııı:ıcak nııkdarlar nıusıahsılıne horç- 1 "k" - • hul d - ı d de ı. 
landırıl:ıcakıır. ıcr ı ısının. uruna ısı )Cr C'r e . • 

z:ı a\nt Ofıs nam \'e iıC'Salıııu \"lllılerı 

ıensihl)lc hdcdi)clcr \era zahireci b" 4 - Horı;lanılırma, 324 s:ı}'ılı rlkn)'· 
ma \'C 320 sa)'ılı wb:ı,ı karnrnnmclcri 
\C bu kuarnamclcrc l<.'V(ikiln ilı;. r edi
len ıalirn:ıtn:ınıcler esasları d:ılıilinde va
li ve ık:ırmakamlnrın memur edecekleri 
Ziraat Vl'klleti mcmuplariyle herhangi 

tikleri ıarafınd.ın ;.ıpılaC11kur. 
10 fşhu k:ırarıun enin tatbik ,e 

killeri Timrcı '\C Zir. .ıt Veldletlc · 
mü~terrkcn hıızırları:ıaık rafımauıame 
lcrle tanzim olun:ıC11ktır. 

nır ıınzctııellcr hey~lc l\Iat.1>uat Umum MUılıürllnlin, J\hnR.n);ı llllktlmcll~ 
davoWsl olarak blr z.tyarcltc bulunmak llzcrc Alrnruıyn•ya h::ın'kct cttikleıill 

haber ve.mıtşltk. Heıın.1ml:z, hC)cU \"C ~1albuııt Umum :MUdU.rUnU Shkccl elU'Ut 
da ı:östcnnclctcdlr. 

tstaııbul'<\ıı blı1uı~ tomstı vererek bil,) Ult b:uıanı.ar ktlZ.'.l.llnn ve s:ın:ıt m,,raıı 
Iılarının alkııılnnnı toplwnn Dcvıot Konscrvatuvıın Tiyatro Hcyeıt ıerertıı1 

E.mtnöıı.U Halkl•vlndc b r cay z ~·nfetı H!l'ilmlştlr. ltesmlm!z, lla!kc\'1 rc!slnl mi.S$' 
tlı'Jıcr:hıe ~mcla bulunuıican göstc~ ur. 

3' n.."lll cılanııı, d rt dükk:'ın y;ınmı' s dükkAn da hAsBr' 
itta.b~ ;yanguu söndUnn<.'k ıcın ç:ı ışnmkı.rını ı:Oı;w-t>of 
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fransız filosu 
• Anıerika'dan biJdirilJJğine göre, mib· 
.
1
tt kuv\·ctlc:rinin fskendcri)e·)'C doğru 

1 
ertc)i1Ieri bu Liıııa.nJ<1. s.iLih:ııı.l.andırıl· 

~ıJ "e s:iiı ahına alınmış bir halde bu
b~narı fran.,ız filo~unun mukadderatını 
kır me.~cle halinde ortaya aımıııır. j, -
et'ıdcrıye·deki fransu. ~milerinin hanR.İ 

"1ıttlar ı '· · h · h ~ tınua Mil ~ızJ::ıııtlırılt..lıklart ha· 
ltırlardadır: Fransa te"ılim oJmw, Al
~>-a ile mütatt:kc:: imz:ılanuJtı , lnıti . 
ı:ı tr, kendilerine iui(;ı.kla baAh bulu • 

ııa:u Franu'y1 bö,Je bir mLitarekc)i iın • 
~ hu.~wunda ~rbe~t bırakmak için 
dt'a.nsız donanma~ının, harp sonuna ka . 

1
.ar rnuhafa.ra cdilmtk iuere bir inı.:ilj;ı 
•~anında f::ÖL altına alınmasını isıe • 

°;1 1 ılerdi. Fransız hükümeıi bunu rc<l<let· 
: 'Ve Alman)'& ilt! mütarekt)·i imıa.la<lı. 

•hnun üzerine, donanmanın, bir .tlllru'n 
crıı •ercı·ı · ı· • · d _, trden . ~~ın e ıne ~çttegın en t!ırt.ıi~e 
~ . ıngılıllCT, zorla {ran<ız gem;· 
lı nı keneli nüfu1la.rı altına almıya sa . 
°'nıtar. ~1cr~ell.r.ebir·dekj d(l{lanma buna 
~I "'met cuiğinden io_l(ilizler bu ıı:e -

lbı'. ~ yakmı)·a çalı~ular. ı:akaı İsken • 
ki 'de-ki fran,ız ıunitali, bu limanda· 

Aftnilerin siUh,ızlandırılmalarına \·e 
IÖı. •ltlnı. alınmalarına ra1.l oltfu. 
h. İ~kender_iye'dt.-ki ftan\ı:t gemilerinin 
~ılıca şu parçalardan ibart=t olduğu an
t 1 lttıaktadır: 22 bin ıon hıt.mıinde 
~traine zırhlnt. Onar bln ton hacmin· 
le. Suf~reo •. Tourville "e Duquesne ağlI' 
ruvaı:orlen, OuRUay - Trouin hıtfif kru· 

"•.
1örü, sa)ısı bilinmi)en deniıalu ge -

h'ııleri)·le rorri<lo nıuhripleri \.e N,,ka 
>:-rdımcı gemiler. Bu gc-nıilc:r ı 9.fo o;coe
tl hariranındanberi J kenJcrire lima -
Oıll<Ja bulunnıakt.a.dırl:ır. 

ıSimJi J~kendcri\·e'nin mihvee<:iler 
~afından i~AAl.i >akın bir ihıimal ha· 
11nde he!irinçe, Cumhurrti .. i Ruz,eh, 3 
ternmu1da \'hi huküuıetine, donanma • 
0 •n başka bir ,\frika hm.ın:J02 113kJeJil
l\\eıioe r1.zı olnıaqnı ıeklif etn1i~. harbin 
;onunda. ~e~ilerin lr&nsa')a tt:!ıÜm <:di· 
, C'{eklerıne aıı teahhü<le Anıecika'nııı da 
~"irık edece~ini bildimıişıir. \.'a,İn!tfOn· 

an bildirildiğine göre, \.'i'i hlıkümeti 
~u teklif reddtımiş gemilerin bir fransız 
l~manıtta ıe~lim edilmelerini talt'ht tmİŞ· 
~r, ~ir~a(' ı.:ün s.on~ Ruıvelı, ~cm.ileri~ 

enı 'arınıküre dckı fran~ız ,r,murgesı 
olan ~tıninik ad.ı.,ına nakledilmelerine 
n.'uvafakat e<lilmt'Sirı.i Vişi'dcn i~tcmiş
t~r. Vi~i bu u.klifi de rcd.deıtiji~o, 
• 1.rndi va,İn_l:tC•n'un kanaatine göre, İn· 
llhtrt, hu ~mileri ha•ka bir lim:ına 
naklttml'k "·e buna imkin J:Öttmcdiıli 
h.kdirde hunları batırmak hakkını elde 
•tm.iı bulunu)Or. 

lokrndeıire'dd<l fn•nm filoru fiili 
olarak in~iliılttio etlerinde hulunduğu. 
Dıl gi5re, belki de gerek ingilizler tara -

f~nda.n >·apılan bu teklif 'e gerek bu tek· 
life Vişi hükümeti tar;1.fından verilen ce
vap •l4cırı Rİhi ftÖtünÜ)or. Bununla be· 
raber, in.siliz . frano;ız müna'tt"betlerinln 
bu~n tekil "'C mahi:retioe gl>tt', fngiJ. 
tere'nın böyle bir t'dclihe huJunmau ta· 
bi; lt'Örillmelidir. Gerçi İuEtiltrrc He Vi
Iİ a.rasındaki si~'ilSi müna,ebetler çoktan 
keı;;ilınişı.ir. \'e inellizlcr, Oögol'ü Fran· 
ıa'nın münıesWli olarak unıma.k ister ~ 

miş R"İbi bir politika takibetnıekıedir -
ler. Bununla heraher BirJe,ik Amerika 
Visi'yi tantmakt• olduı(undan io):!:ilizlcr 
de bu noktada Amttika'dan :t)nlmak 
istememi1lerdir. Si)·asi müna eht:tlt:rio 
ketilmi, olma\ına ra.R:meo '\'isi, İn
gihere'nin na.tannd1 da ~mi Fran· 
sa olarak kaJn1aktadır. Bö} le ol • 
dulun• gö .... hkeııd•ıire'drki fran· 

llt. donanmao;ının mukaJderariyle allka-
h bir işce donanmanın ~hihi olan Vişi 
hükümetinin muvafakatini a.lmı)-a te,eb
büı etmeleri inıı:ilİllcr için ı:aruri idi. Ve 
kendileri doğrudan doğru) a Vi,i ile ~ 
ma." edemirecdderinden tt'~bbüs Birle
tik Amerika va,ıtasi)le }ıtpılmıjttr. 

Fakat lngi.kett'oin bö)le bir tcıeb • 
büste bulunması ne derece tahü ise, Vi
ti'nin bu~nkü ~artlar altında teklife 
ret et\·abı \.·e.rmeıi o kadar tabii RÖcül • 
melidir. ~r.tUmdur ki ,~işi. filonun İs • 
kenderiye'de p:ö:z ahına alınmaunı kabul 
etmM1i1, in,Olizlerin bu hırdı:etini pro
tC1to etmİjÜr. Vj~'nin tclikki~ine gött', 
donanma haksız olarak İırtkendcriy-e'de 
tuculm.Jc.tadır. Bu tartlar ahında <lnnan
rnanın haşka bir Hmart.'1 nakline nz.ı ol
ma.u. Vişi'nin, dola)'ı\İ) Je,hu hoıreketi 

tl.'vibeunni demek olaaakrı. Belki de 
Mmanya. Vtşi'oin bu mu\.afakaıini, mü· 
t:attke hlkUmle-rine ark.ın bir hareket 
sayaalc bd9 ileri jiı:İdect.kti. Emni)-et 
altına •~ bakınundın gemilerin 
f~riye'cko u1akla~ıırılm11lan lhım 
ve ururi olma.kit herther Vi~i'deo, bu· 
aQnkü fl-nlar ahında ba.,-ka türlü hare
ket ~i de beklenemezdi. 

J9k:enderhe ,imdilik mih"·e-rin eline 
düjmek tdılik~in<len kurtulduğu için bu 
timanda ~öz altıN. .a.lınmış olan framız 
filosu metclesi de ıimdilik ortadan kalk
mıı oluyor, Burıunla beraber, :r.1uır'ın 
büsbütün ttblikedcn kurtuJmadıAt da 
meydaıı<ladır. Bu seheple tekrar börle bir 
tehlike ile lc.a.rşılapnamak için ingiHıle-
rin fn.oo;ız filo.sunu bu limandan uı.:ık
&.,tı.rmak i~ti) eceklcri tahmin edilebilic. 
Bu ve-.ilc ile ıuou belinmek )'erinde olur 
iri, fransız !ilo\u h.ıkkında ıı;erek jagi· 
lizltt ve gerek Umanlar tarafından bes· 
lenm endite tahakkuk edlııernistir. to~i· 
Lizltt, doaaııımaJa.o Vi~i elinde k.aJan 
kı~mınıo almanla.r tarafından kullanıla· 
ağını zann-etmişlerdi. AlmiLll.lar tara • 
fından böylt bir isteğin ,·aki olup olma· 
dığt bili"lffl1CJ11t:kle bt-raber, vaki ol • 
mu,,a hile, her halde Vi~i hüki'ımeti bu
na razı olmamıttır. Çı.inki.i hiç bir fraa· 
o;ız harf) ttmİ•İnin almanla.r carııfından 

kull'\..,tldıit hakkında bir haber gelme
mi,ıir . 

DlP,tr taraftan f keoderire'deki fran· 
•ır ~tmilerinin in~Hi1:1er tarafından kul· 
lar.ılacağı hakkındaki ıln1an endi,efinin 
de )'trintic- olma<lı~ı f:firillmüıtür. lnl(i . 
Hder, iki •ene evvel 'titi,tiklcri teahbii· 
de riavet rJere-k frant.ız ~emilerindcn 

l•tifaôe etmek )·oluna 1titmedikleri ~ihi, 
bu defa bu Jtemİlerin l~erwkriye'den 
aynlmalarına hbum hıcıl oluoca, di.irüst 
davnınarak. bu huo;us itin Vi,i'nin nu· 
ıınt a.lm&k ('lre~ini. aramı,lırdır. Fran • 
ıı:ı doaanmuına ait mt'1elede ıi.mdire 
bıdm, oıt İnııı;iltett:'nin, ne Almanya'nın 
W ne de Vişi'nin politikasında, giriıilen 

Voronej'de 
alman kıt alar1 
durdular 

<Başı 1 inci· s.:ıylada) 
çinnek zorunda bırakabilecek olan 
bu durdurma kendi başına bir almah 
bozgunu teşkıl euniıtır. Bu ara(Ç,i 
pyretlerini kat kat arttıran alma.u· 
tar çevü·me hareketine tekrar ba,Ja. 
mı~lardU' ki bu hareket Don nehrı· 
nın bit· yerden daha Kl::Çilmesini ta
zaınmun etmekıedic. 

P..u3 ordusunun ııaıirt olan (Kızıl 
.Yıldız) gazetesi, alntanlaruı muha • 
rebe alıınınıo §Unal keı:ııuıiııde neh • 
cin b.:.ıtı kıyı.":JJ Uzerinde çivılenıJık 
!erini iddia etmektedir . 

Ruı resmi tebliğleri 
Moskova, 17 a.a - :::iuır)et ıı.bli 

ti : 
Kıtalacımız dUn gece Voronej çev

cesınCie düşmanla nıuhurebe eımış -
lir. 

Cephenin dtğer kesımlerinde de
ğifıktik olmamıftır. 

••• 
Moskova, 17 a.a. - Sovyet tebli

ğine ektir : 
Almanların VoroneJ'de yavtıkıarı 

ilerleme teşebbüsü akim kalmt§tıc. 
Yığın hllliıu.le alman cesetleri ve yan
makta olan dilı.inelerle alman tankı 
n1uhart:be meydanını doldurntakta . 
dır. Almanları kovalıyan aovyel 
tan.klan bu ı:eı>hcde meskCın bir yere 
girmişler ve iki ıopçu batar:>·ası t'a.h
r1beın1işlerdir. 

Voronej cephesiııin diğer bir ke
siminde otomatik silihlaclu nıUcelı· 
hez sovyet asY .. ~rleri alman mliatah • 
kem mevzilerine varmışlar ve tank 
\'e piyade kuvvetlerJyle takviye e
dilmlşlerdlr. 

].tillerova'ntn cCnııp doğusunda 
şlcldeıli bir muharebe olmaktadır. 
Ricat muharebe1eri yapmıya devam 
eden sovyet kıhılnrl almanlara atır 
kayıplar verdirmektedir. 

••• 
Mo~kova. 17 a.a. - SoVYet tebli-

ğine ektir ı . 
Millerova'ntn cenup kesiminde. 

tanklarımız ve piyatleıl)iz, ilerlemiye 
muvaffak 0J.1n bir düşn1an bicliAini 
heztmcıc ug"rıatmı,tır. ll alman tan
kı tahribedilmiş ve 1800 alman öl • 
dUrUlmU!1tlir. 

Millerova kesiminde 
MO!'kovn, 17 a.a. - Kızıl Yıldız 

gazetesine bugün öğleden sonca ge 
len btc telgrafa Köre, alman kıtaları 
Millerova'nın cenup doğusunda yeni 
bir ileri hareketi yapmıştır. Alman • 
lar sovyet kıral·arını çevirmek için 
azami aayret earfetmiıılerse de mu· 
v"ffıık olamamı1l11rd1r. Ruslar mun· 
tazam sureıte geri çekiliyorlar. 

Alman denizaltıları 

115.000 ton tutarıadı 

on "'beJ gemi batırdılar 
Berlin, 17 a.a. - Bugllnkü re!!ml 

tebliğe göre iki alman denizaltısı 
M islsipi nehrinin ağzınla ve Pa • 
namıı. kanalı önlinde 68.500 tonilAto 
tutarında 10 g~mi ve Buz denizinde 
7.000 tonilA.toluk bir gemt batırmış~ 
tır. Bu .suretle dütşmAn yeniden llS 
bin ıonilito tutarında 15 cemi ile 
bunl•arıo kıymetli yüklerini kay • 
betmi.,tir. 

HAVA 
HARBİ 

Londra, 17 a.a. - lnal!W' bomba 
uçaklarının dün öğleden sonra Al
manya üz.erinde uctuklan haber \·e· 
rilmektedic. BuluUnrdan istifade 
eden ucaklarımız Almanyanın şi
mal batı taraflarına, Ruhr havza
sına ve Hallanda topraklarına bom· 
ba atmışlardır. Hnva fena olduğu t
Ch\ av uçakları ancak mahdut faa· 
Uyet ,röstereb!Jımlılerdir. Bununla 
beraber devriye uçaklarımız lransız 
aahlllerlndekl ma!'landi:z &&rlacını 
\te difer hedeOeri bombalamıflar
dır. 

Almanlara göre 
Bertin ,17 a.a. - D.N.B. ajan$ı 

nın öğrendiğine göre Britanya bom· 
ba tayyareleri dün akınm geç vakit 
şimal Almanya ve Dantmarka'ya 
kar!)ı hırpalama akınlan yaprnııstır. 
Düşman tarafınd:ın atılan infilA.k ve 
yangın bombaJ·a.rı bilhassa Lucbeck'· 
de hafit hasara .sebep olmuşrur. A· 
lınnn son haberler iki dli§man bom· 
bııı tayyareelnio lUşUrUldUğünU a·öı • 
termektedir. 

Kurultaya 
doğru .. 

(Başı 1 inci aayfada) • 
ratlı iddia dışında, tabü konuJllt& dili 
esaslarıodm ayrılmak,ıztn, ve her dalıe
nin, her şefin ke>·fine btrakılmaksı:ı1ı11, 
pek dikkatli dü:ıeıılenilmesi filu:indeyiı:, 
Roman )'aı.an bit gencin dili ile, kaowı 
koyanların dilleri arasında, her memJe • 
kette, bürükçe bir fark ,·ardı.r .. Onu oy. 
nak den.lzin dalgaları üsıünde bLr de,·am. 
lı çalkaoışa vermek doğru da olmaz. 

Her halde 1942 ajuoos Kurultayıo
da, ki.iltür iılerimit:e ıö:ı gezdirdiAimiz· 
de, dil dlv;uının bizi övündürür bir ile
rilije van:hjıru götteefiı. ve Kurultay
d-a.n >·eni ve !;ok dıha umudu hamleler 
te\.-kı ile ç-ıkacaAu .• 

Falih Rıfkı ATAY 

teahhi.itlcre ve \"erilen sözlere ayk.ın bir 
hareket görülmeroiıtir. 

A. Ş. ESlllER 

Almanlar 
Voroıilovgrad'ı 

zaptettiler 
<Başı l inci sayfada) 

ve davıııık oldukl'.\rı halde dojhıya 
rloğru kendilerine yol ıu;urnğa c;alışı
Jorlar. Btilün hu tC'Şebbüsler şimdiJe 
kadnr dü~uıan i~iıı pek kanlı kayıplar
la Bkinı kalıuıştır. 

Alnı::ın haı·a kuvvetlert ilerleuıekte 
olan ıııotürlü tc7killeri111izi arası~ ta
arcuzlıırlıı d;,lekltnıekte ,.e clüşıuıının 
çekildi.Ki yı::rlt"rıJe bu çcklli~in düzgün 
ceteJunına engel oluırıktıuJır. Jlare -
ket lıalinlleh.i kı)llnr, uüın:lkale le!>ıis~ 
lcri, tak\'İ)'eler alı;11ktan , ... yuksek -
ten pike hüt'uınları ile bomb·ılanıııı~ -
tır. 

Cenup keı>imiıulckl büyük hareket
lere nıuıtcfik kıtahr g·eni";' iıl\·üde iŞ· 
tirak etmtktedlr. :.?9 hazirandanberi 
ıııal'ar orı.lu~u ulınan kU\\'t'llerinin yn. 
nında hnrbl'tıııektcdir. '1 eııuııuıı:uo ilk 
Jriinlerin<ll·n beri 1911 uJ(uslusuııdan 
itihnren rus et-phe.cıinde h·ırekette bu
lunaıı kuv"·etler <le dolıil olıııtık üt.ere 
bir it;ılyan ordusu "e krza llarkof 
ıııeydan uıuh;ırebt>-~iııde tf"ıııayüz <'den 
roıııen kolordu:;u ı-e bir llırv:ıt te~kl· 
11 Tinıoı;enl<•) orrlulannn kar ~ ı saı·a~. 
nı11kt1dır . 

Bir baskın t.••trruıu netlce!iinde ıııo
lürlü bir te~kilirııi;ı; ·bir so\·yet tıt~ Y.ll
re ıııeycLınını hıra! ederek 50 !io\·yet 
taJyıırcsini tahribctnıi~ veya ele ge~ir
ıui ~tir. 

K11.fkR.<1Ja kıyılnrında Poti Jiıııanı
n=t. ynpılan bir ıtkında birin('İ ~ınıf bir 
SO\)'Ct kcuva1.orlini.ie en ıtğır ça1ıtıı 
bir boıııha isabet etmi~tır. 

\roront'j küprttba';'ına kar~ı düşuıan 
yeniden boş:l. giden taarrıı:ılnrda bu -
lunıuuş ve aj(ır kayıı>lıtrl\ u~rı.nııştır. 

CeDhenln n1erkez bölges.lnde hücum 
un.sıırlarınııun bir knı;: tıtnrruz te~f'b
bü.:,ıi ıne,·zli neticeler verıııl;.tir. 

llijevıı'tn C'enup doılusun<laki kesin1. 
de orıııanlık arnıide yapılan tenıltle
ıne hareketleri neticesinde, J3 tetu -
muzlla blldirill'n e~lr ve J{&nimet sa
yısı 40.000 asker, 2:ltl t11.nk, her Çe
şitten ısa top ı·e 1.660 mitral}'öı "e 
nı;ıynatara ~ıkmıştır. 

Uzak şimalde, A1urıııan<1k df"tıılryolu 
bir c,,·ok }·cclcrindt'U tarn i:ı.abetlerle 
kc~llıni.7tir. 

Almanlar bir tayyare 
meydanı ele geçirdiler 

Berlln, 17 ıta .. - Askeri bir k~v
nıtktAn öjl'renih.liii;ine ~öre alınan hÜ
cunı kıtıları do~u CCJlht'sinln cenup 
keslnıinde bir tayyare meydanını. bA"
kın suretiyle i~~al etmı,ıer ve on beş 
tayyareyi seğlam bir halde ele ge -
çirml~lerdir. Alman ve mihver ku1' -
vetlc:rinin bu kesimdeki ileri hareke· 
ti de\·am etınektedir. Ayrıca kuvvetli 
dtiı;tm'\n müfrezeleri de &A.rılmıştır. Bir 
aln1an zırhlı alayı dUn 47 dılŞmıtn 
t11nkı ile 46 top tahribeylemlştlr. Du 
alay şimdiye kadar 700 düşman tank 
veya topu tahribc:tmlş ve~·a f'le ı;teçir
mtştır. llava kuvvetleri büyük f-.all
yet göııtermiş ve sovye.t hıttlırrı ,:eri -
sindt kıta toplııluklnrınt bir ('Ok defa 
hombalAınıftac. Hava kuvyetleti dün 
e~phtnln yalnı• bir k~~lminde 200 te
şıt tahrlbeylemlftlr. 

Amiral Leahy yeni bir 
vazifeye tayin edilecek 
Vaşington, 17 a.a. - M. Ruzvelt, 

Birle~lk Amerlka'nın fransız büyUk 
elcisi amiral Leahy'nln yeni bir va· 
zlf•ye tayin edileceğini söyleml$llr. 
Leahy'nin ordu ve donanma harekl
tının koordlnuyonu Jçln Re-ls Ruz
velt'e muavin tayin edllecett sa.mi· 
maktadır. 

"Güllü 

adam" 

Bundan °" yıl kadar lltıoo, Hemi 
Bıuille'ın bu adı tatı)'aD bir pİ')oe:sİ.• 

ni okumuştum. Bataille eserinlıı Öft. 
söıüıxle, güllü odam ılbirindrtı aeyi 
kastettiğini, aıalı yukarı ıöyle anla
tırordu: 

"Hayatta herkesin gıpta ettiii ter· 
leri edinen kim-9eler ellerinde 9tltlki 
birer gül ruıa.rlar. Gelen geçenlerin 
dikkati htp bu güle takılır ve bu çi.· 
~ bu.an parayı, bazan tanı. ha.tan 
da ıöhreti temsil eder. Gül herhangi 
bir sebepteo dolayı elden giıti mi, 
onu taşı;yan adamın da ötekilerden 
farkı b.lma:ı ve yanındıao ıpeçeol« 

onu tanısalar dahi, elinde kül olımadı
lı için batlannı çevirin yüzüoe bak· 
mulu bile .. " 

Don Juan'ın 

ölümü 

Bata.ille'• göre dünya kuruldu ku· 
rulalı birçok "aüllü odam" 1ar Yata· 
yıp öloıüştüc ve Don Juan da bu~ 
lard:an birisidir. F.dı:ck kadın, hake-
sin mera.kını, ..ıw,ını. ve gıpWlDı 
çektip için, Bau.i.Ue'ın o p.iye~ını.n 
kahramanı da Don Joan'dır. Hıtınm· 
da kaldığı.na göre mevzu IÔ)·le idi: 

Pi)·esio bqlan.nda, bü>'Ük bir !m
ttdralda muhteşem bir crnaze mera· 
ıiaU rapılıyoc. Kadın erkek, mQUZam 
bir blabalik, lot kubbelerin &lunı 
doldurmut, erkekler memnun gibi 
ama gen' ibti}-ar bürün kadınlar aj· 
l.qı}-Of. 

Bu 11nda Don Jue.n bir kadLDa 
yaklqa.rak 50ruyor: 

- öı .. kimıııiı? 
· - Don Juan ! 
- Don Juan'ım ! 
- Ya ... diror vt uzıklaşıyor. Ha-

yatından memnuodur; pires ilede,.·ip 
geliıtikçe &nlı)-orw. ki hu sahteklrlı· 
ğı yapan bi:uaı °kf.ndiıidir. ÇW:ılı.ü fÔb· 
rcueo bıkmıı, kadına., W\.·ke, iK}·ec•· 
na ka.oıksamııtır. Biru: dirUenmek ni 
yeıi.ndfdir. Onun "için, Don Juu'ın 
şöhceıioi öldürüy0r, fllkaı kenditini 
saA btrakıro.r. 86,·Jelikle kiımıe tatt.· 

lından rahatsız edilmrden ,.......a1r 

KAHIRE'YE GORE 

Elalemeyn önünde 

üçüncü defa olarak 

mühim bir 
tank savaşı 
gelişiyor 

Durum memnuniyet 
verıcı 'addolunuyor 

.L..undra, 17 a.a. Mihver kllaları 
h"ııı:ıır loprl:lklarına ~ırl1ıt<.ıeıı \ot: !!.: -
hutmeyıı de Uutı.ıurı.11t1ukca11 ~ou!';1 
uc,;uucu u~ıa oı.ı.1-aK bu 0011' ... Je e • 
ht!ııtmıyetlı bır taıut ınutıart:ue~ 1 ııt:· 
ıışıue.K.t~ır. 

J'ı..ahıre ı.le ahnaıı son lıabtorleıc .1ıı;O
re. munarebe satü<Jları ıngllızh::r ıı,;ın 
n1emnunıyeı \'t:rtcı uadedı.meklethr. 

lngııiz resmı teotıgı 
Kahır .. , ıı a.a. - urı~~r.~ J.ngl

llz tebhğı : 
ltleı·kcz kesiminde Ruveisop le . 

pesıne yertewını§ ulıın kıtal&.rımızı 
çıkarn1•ak için duşıuan dün ele gayret
len ne t.l~vaın etmııJ ve xeııı!ilü.YeD 
~ıddetli bir muhareoe olnıu~tur. lki 
carafııı da zırhlı kuvveLıcrı ~ab.ıh;e
yin ınuharebeye tutu~mu§ Vt' bır 
miktar dtışman tankı kullanılarıu -
yac.ık h1;1.le getırılnuJtır. liizun ken
dı .kayıptaı·ıınız henuı. bilıun1lyor. 
Akşam tizeri bu çevrcdı:ı tekrar 

muh..ı.cebe başlamuı ve aeceleyin de 
devaın etmı§ıır. 

Şimal ke~ıminıle de muharebe 
gi.indüzun devam etmiştir. 

Cenupta <lllşman hattfçe çekilmiş
tir . 

Bomba, av - bomba ve av tayya
relerımız .rün doııdukLan batıncıya 
kadar muharebe sahasında kaıa k:.1v
vetlerimizi desıeklen1ek ve düşma • 
nın !l't-rllerinde hedeflere taarruz ct
n1ck sucetıyJe geniş faaliyetlerine de
vam etmişlerc.lır, Av . bomba tayya
releri dU.şman taşıılnrına, ı.uıkları na 
ve top mevzil~rıne ta.m isabetler 
kaycletnıişlerdir. Taşıt tophıluklaıı 
hafif bonıbA ıayyarelerintiziıı JiıdUE'ı· 
li taarcuzların:ı uğramış ve büyük 
:rangınlarla infilaklnr olmu~tur. 
BUtlin &Un av tuyyarelerimiz muha -
rebe sah·a.sı üzerinde devriye ucı..ı.ş· 
larına devam etmişler ve en az dört 
dılfm&n tayyaresi dil§UrmUşlerdlr. 

Bu geniş hareketlerden 6 tayya
remiz dönmemiştir. 

Mısır'da clurum iyileıti 
Vaıinıton, 17 a.a. - Bugün Pa· 

alfik harp meclisinin t0ı>lantısınde.n 
sonra Yeni Zelanda'nın V.a.şln.ırton 
e!çiıl Mc. \Valter Na~h şöyle demiş· 
tir : 

- Muhakkak ki Mıaır'dakl du -
rum eekiz gtindenberj tyile,mltıir. 
Yenilecek daha çok zorluklar var -
dır. Fakat Rommel'in kuvvetleri, 
Auchinleck'ln kuvvetleriyle kıyas -
Janırea. muharebenin mu.avı kuv -
vetler arasında cereyan ettiği f!:Öyle· 
Debilir. Alma.olar Mııır'da bu kadar 
ilerlemiıı olmalarına. hayret edebilir· 
ler, fakat bir veya tki hafta sonra 
aksi istikamete dotru hareket et • 
tiklerinden dolayı '8)'111 hayrete düş
meleri muhterp.eldir. 

Rommel'in hücumu 
akim kaldı 

Londra, 17 a.a. - Royter ajanın -

• , 
·~-+-++-+-
• ı.......ı-+..-ı-..+....ı 

Yeni bulmacamız 
Solda.n uta: 1. Ha:llt mU$tül dava. 

bir nevi buton. 2. bb- ka.4m ımnı, kaYl· 
tı yQrUtmek 1ç1n ıtunanJJatı tahta. a 
80Dun& M ilA vea.l)'~ ıetra1 b~ mf\dde, 
raythalı., •. a-ttzeı &an&t, }laydat1hl,NI. • 

Ankara yolu tlzer1ınde bir ~tn9>'00. S 
blr hartın OkunUfU, ter8I mnlah. 6. 
bUyük zil, dfınlzm rtikeelmeM, 7. teni 
~ emtr, tee nin kllll ve kalın 

tekli, 8. muhareberun taıtlH, balık tut· 
mata yanr, 9. tuue.ıar, teni be':-·ııelr, 

10. l@reftm, kul 91kıtımayll'lca o yeLiı· 

mez, n. aıtıııl\n, V8ıPU'l" OC)am. 

YuJcardı\n 8"tı: l. HakM mana~ın
d&n p.)'ı':I btr manada aöylerıen aöz, •· 
tel tutan alet, 2. iıfaret. hız. 3. nota. 
kUcök vapur, ._ ""1ıl1Jık, S. tatlı ıu ba· 
tıtı, tle tdn kta tekliı tabl Olın'l, 6. 
taba)ca, vücuttan 91.zar, 7. kopmai<!11.n 
emtr, kabaca evet, 8. kon\lıllll1A. tet"!"I 

90ru edatı, 9. baf'ına M nt. V8Qrle t.ılr 

bf.b'iile töyleınHtın teYl!U, teni ('f)k. de-
ttı. 10. tkl tan:ı11n rastlayınca blf'lblrle
rtnP etllklert ııa.ret, yazı &UWll, 11. va. 
kartı, Jronuk, 

Dünkü bulmacanın 
halledilmit tekli 

8oklan •IA; 1. At1, ama.de, 2. anı. 
trt, 8. kilt, lt&Y9., ab, 4. ay, karablnf\, 
5. <Z> Kil, kn111at, 6. ana, llA, 7. tm. 
ra.lı, (K)me., 8. hdtalık, hu. 9. al 
(E)mnı.z, kul, 10. tu, ayı, 11, hrntk'I. .... 

YUkardan a.eatı: 1 Aka, ctha. ... 2. 
üye, mal, ~ tat. Klanı, to ff)t), 4 ln. 
kanat.m.ak. !5. ntA, alttrU, ff. an, t•\ı· 

ııa. 'T Ml.Yıvnt. 17.8 Caın, ~ ara.t,alk. 
~ 9. cıt, ilan, kıt, 10. ana, ahu, 11. lha • 
... ulu. 

MIHVER'E GôRE 

Elolemeyn'de yeni bir 

hücuma kalkan 

İngiliz 

kuvvetleri 
geriletildi 
Mihver uçakları 

akınlar· yaptılar 
B<'rlin, ı i a.a. Bugünkü resml 

l4"'hliğe &öre, 1\lısır'da düşman Elale· 
mp:-· n n1rvziinden tekrar taarruz et· 
miş.tir. IJü!;mnn tnnkları bir kanı 
taarruzla. harPket noktalarına atıl
mııtır. 

Alman dPnizaltılart, A!rika'nın 
batı snh:linrie kuvvetli bir himaye 
altında. gldt>n bir inglll.t kaCileslnc 
taarruz ederek 39.500 tonil!'lto tuta
rında fi tırarPI gf'mlsl batırmışlardır. 

ltalyan resmi tebliği 
Roru;ı. 17 a.a. İtalyan umumi 

kararg!ıhının tehliğl: 
'F.lalen1ryn ke.~lminde taarruz e· 

dt>n dil$man :t.ırhlı birlikleri bir kar· 
&ı taarruzla hn!'t•ket noktaiarına sil· 
rülmü~tüc. Düşnutn on tank kaybet
miştir. D11ha cenupta dü$nınnın 
tankların giriştl~l diğer btr teşebbUs 
df' torıçumuzun isabetli ateşiyle }>Üs· 
kilrtUlmi.i,..tUr. 

1\f!hvf'r hava kuvvetlerı muhare· 
he!f're pek büyUk ölçüde iştirak et· 
mis, ll{"ri mf'vıilerde ve a:erllerde 
dütman ml'ltörlü ta~ıtlacını bomba.· 
h:ımı~ ve mitralyöz atf'şfne tutmuş· 
tur. 

Hava muhnrenetPrlnıie 9 \n~llz 
tayyarPsl dtısürUlmüştür. 

Tobruk k11rşıkoyma toplacı bir 
!nglFz tPYYRresinl alevler !cinde dU
~l rmliat Ur. 

AlmAn Vf' ltalyan Mvaş tayyare· 
lPri Yllntıklnrı mük .. rrer taarruzlar· 
rla ta}'}'Rrf' mey<hı.nlarına birçok 
hoôrnha atmış.larchr. 

nın Elalemeyn'in batı cenubundakl 
ingiliz t:ı.nk birlij!iyle bulunan husu· 
s! muh11blrl telgrafla bildiriyor: 
Rnınnıel'in dUn merkı:-z bölgesinde 

başladığı hücum akim knlmı~tır. Sid· 
detti çıırpı,malardan sonra, Rom -
m•l'in zırhlı kuvvetleri a&at 20 de 
'l&V!l§ı kf"smiş ve hafifçe batıya çe· 
kllmişlercllr. 

Mısır'daki harp ve arap 
memleketleri 

Baı.;<lat, 17 a.a. - "Irak" gazetesi 
"Şunları }·azıyor: 

l\'lihver'in plAnı arapları hUrrlyet 
ve istiklı\llerinden mahrum etme-k· 
tir. Biz araplar Mısır itin sevgi bes· 
Jlyoruz ve bu mPmleketin, mihver 
tarafındıtn bUtün Ortasark hakkın· 
.-ta hefılenen fpna niyetten dolayı 
Uuydu~u endıııE'Ye iştirak ,ediyoruz. 
'Bundan dolayı bQtDn ılofu rnt'>mle· 
k~IPrlnln v~ bilhıuaa lr"k· Suriye 
ve Flllstln"ln ıu 11.ndA gözlerlnl f'n· 
t1ise ile Mıııı:ır'a çevlrml• nlmaları 
harr<"t e<lllecl*k bir 5"Y dE-1!'.lldtr. Mı
~ır. tarihinin en nazik devlr1l"rindcn 
birini ge<:lrm~ktrolr. 

0 tArRfl\ bakıyoruz, c0nk0. harp 
arap Mııur'da ırkının ıantı geomlşl· 
nln l~lerlnl görür. Mısır hakokındakl 
bu his umumirlir ve Irak teClerlnln 
'harPketleM bu umumi. hllle tettU· 
man olmsktadır. 

imklnını bulacak ve • ikimbiJir? • bir.a 
>ılflılnmasına, uçlarının lc:ırlqm•u:a& 
rağmen, brU<l de "'-.fek hayatı" 0111 

baıındoki hryecanlan yeniden ,..ı.. 
cakur. 

Sadece "adam" 

olmalı yetmez mi 1 

Piyesin ortalarında, vakıa onu, m .. 
bl "" rahatlıiı Uldarkea ııörmütrilk 
ama, huy anın ..tuod.dır derM!r, 
onun itin Don Juan gene kadın pe ~ 
ti.neledir. 

O o1r,.... bir oıele ıPdiyur .. gü. 
ttl pnon kıl't. kur yapmıya ıkallıu
fl)'Or; fabt lı:ız oralı delil: çünkü 
delikanlılardan hanp,i ile istene N

vişehilir. Para için bu iti yapanksa, 
o ,utman da vücudunu ı:engin bir 
adama satahilir. Ancak bu va.kıı kibar 
tavırlı \"e yakışıklı, fakat yüzünün 
çi:zjitileri }'QrftU-0, saçlarLD& kır düt
müı adamı ne yapsın? 

Kız alc:ltndan bunlart geçiriyor 
Mıa Don Juan '°" ko~unu 0}~'1nCI. 
işlerin düzelecc~indm emindir. Nite
kim kız tıaılanmalna devam edince 
onu kolundan tutuyor ve: 

- Ben kimim biliyor mUIUD 1 di· 
ror. 

- KinKİn~ 

Don Juan'ımt 
Kı:ı bir kahkaha atı)l'Ot': 

- Hadi br '<;" dr .... Don Jum llfe. 
li üç M'ne oldu. &nimle alay mı edıi-
yorsun? 

w illw ediyor: 

- Eirr bu RK• brnimle kakııok 
İ!iriyonan bu gibi yalaftlan bU m. 
fa bırak da kftOY< davnın: OD dwo 
verirsm ten.inim f 

Ba1.1ille'ın pi)'fti burada bttiyo~ 
du, fakat onun tasvir ett.i,i:i Don J-.. 
nın uahı, uurabı da ondan tonra 
haşlı)'Ordu. 

Don muharebelerinin 
dünkü manzarası 

( Bu yazıda iami geçen yerler hakkında b i r i ri c i 
sayfamızda nnredilen h a r taya başvurulması. ) 

Cenup kesiminde 

S ARK ccphniııe dair dün ati.en 
haberlerden hem~ hiç biri 
rusların Jchinde değildir. Yal-

nız londra ka)·nakh telgraflar, Voro
nej'in Jimalinde, alman taarruz.unun 
durduruJduğonu, haul ru.sJarın ıeıcl>

büJii ele alarak almanlart müdafa.ava 
mecbur· bıraktıklarını bildirmektedir. 
Dundan ru.,ların lehine bir nılna çı· 
karmak kabil midir? Çünkü alman 
ilerlemesi cenupta olanca ~İddt'tİyle 
dc\.&m etmektt<lir. Yon Bodc Mlki de 
Voronej ch,arında, evvelce de tahmin 
tuiğimiz gibi, n1üda.ta.ayı tercih et • 
miş, ve bun.'itOt bir ~nnİ)'el supabı 

gibi kullanarak daha çok cenubu bas· 
urmak ''e kuşatmak çarelerini ara • 
mııur. Fakat Voronej etrafındaki nu 
kartıko}ma\1, ruslann bir boı~un 
\.'ermediklcrini ''e topraklarını adım 

adım mi.idaCaara dc"·am etmekte ol • 
duklatınt Jı:Ü$tetmek bakımından 
önemlidir. H.tbuki. .\fo\kova'nın bir 
itirahna göre dahi, iki ardaki Kızıl· 
ordu kayıpları 400.000 askere >Ük\el· 
mi1tir. Buna rağmen mukawmetin 
bu kadar şiddcdi olman elbette dik • 
kate ~ğer. fakat harbin ralnız mu· 
kavmıetle ka1Lntlmıracağınt da uout
manıak Jlzımchr. Bunun dttında CnlU• 

ha doğru alman ilerlemesi süratıe in
ki,af ermi}'e ba,Jamışur. 

Don'un boynunda 

G ENE dün g<len haberlrrdm öi· 
rendiğimiıe 1ıöre, Dooetz bav· 
zuından doflu-ttnuba dojtu 

raptlan alman cebi, sivrilip 1itmi}'e 
bqlamııur. İnp:iliz ka>·naklarının ver
dikleri malÜmal& güre, alm;Ullar, Don 
havza~ında, bu ~hrin hüküldı.iitiı ye· 
re kadar ıtelmişlerdir. O halde Sıalİ· 
nograd'a (Ok yakla.şılmış <knıektir. 

Bu haberden bir defa daha anlı)·Oru.t 
ki, almanlar, birkaç j:.Ün evvel yaJ'dı
jımız ~ihi, l)in)t:per'de J..ullandıkları 
takıike haş"'Urmuşlar böylece, l)on 
nehrini timal<fcn cenuba OOğru ııva7-
lanu)'a baılamıılardır. (iare, ltt'f\İ'f bir 
~re i~nck bü)'Ük bir kuşa1ma hare
keri >·ıpmak, ve Donca hıvıatu•dan 
aynlan ru~ıılan jmha eımdcti.t, Niıe • 
kim almanlar, burada rus kuvwtltti • 
nin da.ltınık hir ha.-1.de Jtt't"İ ('ekildikle
rini hildirn1ckı<."tlirlcr. Bundan cenup. 
taki mukavcn1etin Voronej'<lcki kaı.lar 
kuvvecli olmadığı anlaııfnıaz mı? fa· 
kat umumi man:w-ı)"ll bakılıadt olur· 
1&, hu geri çekiliı. rus mukavftl'ltt 92· 

minin azlığından daha çok, '"ima.o 
plı\nlarının çok kuvvetli olma1ınd.uı 
ileri ~Jmekıedir. Ru.slann bir Di~ 
>TIM!t' pllruoa Jl'Üte hlu:ırlık yapma -
auı olduldannı da ~damak ka'.Wtdit. 

Kesilen demiryolu 

R USLAR için cenup kesiminck du
rum hıa)·Ji vahimdir. Çünkü a'· 
manlar, sode ıoprak kazarmak 

p)'Hİnİ. gücmüyotlar, al""' zamanda 
büyük NŞ &tuvvedttini imha p.rele-
rini de1 a.tı)-orlat. Dünkü alman teb
lijine aöre Donm havzasİ) ıe: Stali • 
oogrMl'ı bejhyan dcnıir)'Olu keQI • 
mitrir. Bu keşHiı ne~ olmu1rur? 
Alman ka)-nakları bu hu~•ut& bjç bir 
islın vermiyor. Fa.kat rus oehF1rtinio 

l•lıenderiye'deki lilo için 

inaHtere ve Amerika 

Fransa'ya 
ültimatom 

mu verecek? 
m... 1 inci il&)' tada) 

AmerLke.'ya terettüp edecetl hak· 
kında Laval tarafından yapılan lh· 
tar hak.kında denlUyor ki: 

Vich.}·'nin tuta.cağı yol ne olursn 
olsun l\tisl'er Ruz\•ett bu hususta son 
sö.tilnU ~i.ylemlş bulunmaktadır. Fil· 
haklka Ameı:ıika Devlet Reisi a:<"çen
lerde yeplıiı bir ck>mecte Amerikan 
tekli!lert Vichy hükümetince kabul 
edilmiyecek olursa İngillere'nin 
fcansız harp mf'"glelrine Süveyş ka· 
nalını 8'.P('m('k emrini vermrkte hnk· 
h olacağını ve bu emre Hnnt ed.il
medlA'l takdirde behsl g~n geml· 
leri tahcibetmek hususunda gerbcst. 
bulunacağını açık('ıı söylemlşUr. 

Vatlna:ton'da hflk1m olan kanaate 
göre, ne olursa olsun, lskenderlye· 
deki fransı:z harp gemil<'rinln alman
lacJn eline dUşmf'-mCSi lıizımdır. 

Berlin ne diyor '! 
Bcrlin, 17 a.a. - Yarı resml bir 

kayna.ktan bildiriliyor: 
lskendt'rlyt"'de göz altında bulu· 

nan franınz harp gemileri hususun· 
<dakt Amerikan mildahllles.l müna.se· 
~iyle franaız hükUmeLlnln verdiği 
'tavzih alman siyası mahfillerinde 
bilytlk blr alA.ka ile kny<ledilmlştir. 

ln.giUz • Amerikan tehdit teşt'"~ 
't>il'>lerine Laval'tn verditl ttl<lalll fa
kat kati cevap ve Vichy hOkUmeti· 
nln mütareke ıartlarına kal"'$ı dil· 
rüat harekPLI Bt"rlln'de ehemmiyet· 
le iıaret olunmaktadır. 

Bir düzeltme 

~Ciller"·o'nuıı d0i'u-ccnuh.Jnd.ı .. ;d._ı t· 
li nıuhatchclc:r o!Juğunu sliırh..!·t(l • 
ne bakılır,a, almanl.:ırın hclki de '.\1ılo
ro.S\.Cl\ .. k ci'.ırınJa hlı h:ıırı kesmiş t'll· 
dukları ıahmin C<.L!Llıilir_ O halJc ta· 
kihedikn µye 11.çıktır: lıir defa o. -
radan 1t:kr.ır l>on nehrine h:1~l.•nııı;1.k, 
,., l)(ll'll'll havJ'a.sından çekilen n.ı'i 

kuvvetlerini KaH,~')·a')a ata rak Su. · 
ltn,.:rod mücl.ıJa-,.'1nı za}ıfl:ıun_,ık! Son-
ta da lh>ıı<'lz hot\J'asır.Ja hJJj, rud .. -
ttn elinde bulunan han Ş€hirlerl ol· 
~un lıir m4.j•Va tulinıle ıonla.mıK! Bı..: 
plin tahak iuk cdt:c-rk olur•.:ı, \ "nro<;İ

lo' k'un, 'e h::uıl, Ro,ı.ıv't•n <uraıle 
alm.ı.nlatın eline f;_eçnı~i n1unli un • 
dür . 

Stalinogrd 

S °'TAI.1~C)GRA11'a L"C·l'nce, \'cıl· 
ı::a ta,.ı.rruzuoun ha~t •ıt• •hı ı\İn, 

harckt.•tl.:rin Don havu~ınJa 
biımiş nln1a•ı arnı z.:ın1.ıntıa \,.oro • 
nej'dcn Saraıov htikam.t'n<le )<'ni 

bir caarrulun lıa)lama. .. ı U.<'ım ,uhidir. 
Alm.ınlar ~imdiye I..ad;ı.c.. yapukla. ı ha· 
rt'ketlerde hiç hir ram.an kanadlann• 
ihmal eııııemi~lt:rıı..lir. llunnn dı~ında 
ccphe ne kJd.lI' ij;ri Ye gi.rıntili çı -
kınult olut\a, o ka<l.ır {aıla ku\.'\Cte 
ihlİyaç vardır. fşte Sıalinı'):!:r:\·1 '3:tr
ruzu, elhcue cepht."Yİ hir dil ı::ihi u1at 
mad.uı \e muhcclif )·erler dfut:l!ıdi:.
tea <;onca bahi:ı mcyzuu olru.ıilir. l'al.<ıt 

ıüphc yok ki a.lm.:ınlar. ~ürarlc hu ça
reye de ba~'·ur.:ıı.:aklardır. Çün\.-~i dôrt 
dcmirınluaun haşında bu!urıan lıu <;~ 

hir v~11a~iylc H.11'er yoluna hlkım 
olmak kabildir. O zaman Kafkas N"t• 
rollerini ıaşı)·an ikinci )·olu da tık:1· 

mak münıkü.n olahil«ckrir. Çünkü 
Kafkaı pcırollerinin mühim bir lu-.
m1, Vol~a yoluyla. ttemi ile S:.ıli~ 
grad'a. ta~ınm3kta ve buradan demir""' 
yollariyle Ru.,ra'nın muhtc:ht )eden. 
ne da~ııılmakıadır. 

Netice 

S ÖZLERl~rlzl hulha rddim ı 
Don ve Doneu ha"·ıasınıd"lki 
büyük alman ilerlcme~ine r.ıi• 

men Rus)·a'nto vaıiy·eci tam 1thlikeU 
!'Öriiornm1tku.•<lir. Her ~y rut.bn.a. 
mukavemet azminin dC\amına baJl:h· 
dır. Bu harekeıltt ~a.ıtınJa alman~ 
rın önenlli bir ~ urette }"t('ra.nmakta o~ 
duklarını <la inkir eımek kabil dc~il· 
dir. Fakat almanlac şimdi, macarl.r. 
rumcnle-r, italyanlar "·e ha111 htrvat· 
lardan hile büyük {ardalar temin tt

me-kce<lirlrc. Dünkü alman n..-htiğiN.!e 
\.·c:ri len maJümaıa ttllre KafLL!i)-a için 
yapılan muharebeler bir neri h.ıçlılar 
ıaeferi halini. almı511r. Rommel oau.1 
Lih)·a l'lt[erindc iıalranlan kumandan 
ahına alıp h.-ırptc kuilanmak imk.."~ 
Jannı bulmu$-;a, Von Bock da ayru I°"' 
lildc m.ıcar1 italyan, rumen ve ba.r • 
\.<ttlar<lan f.:ırdalanmakuJır. Böylece. 
alman lwrıpla.cı ıü\bctcn dilha ıaz o• 
cakıır. Tckni.k şudur: Avrupa niza • 
nıına dahil clmak i~ti)-er:t memlekecJe. 
rin bütün canlı \.'e caıuııı: maddderinl 
aJman kUl'llandası altında birle,t:idp 
onlardan lz:ami fa}~ayı dde ec:mdc. 
lıre diin ı:clcn rrı,,...fıar<lao ,.n. -
ferine dair ,ıkarabil.Jiğimiz mSm:t. 
bunLırdır. 

ÜnitedPress'e göre 

sonkanundan beri 
Amerika 395 
gemi kaybetti 

Vaştnp;ton, 17 a.11.. - Bahriye n 
zırhgı, orta büyüklükte iki ticar 
gemisinin claha ıorpillendigini blldl 
ntektedlc. Bunlardan biri Atlantik.' 
Cenup Amerika kıyısı açıkların 
dlferi Meksika körfezill'de batı 
,mıştır. Bu gemilerden kurtarılanı 
Meksikıı'nın doku kıyısında bir 
mana çıkmışlardır. 

Antil dentzjnde 20 haziranla 
rılmıı olan bir gemiden kurtulan 
gemilerinin haber verilmeden tor 
lenJigini söylemişlertlir. Bu aem 
mürettebat ve topçu efradını tee 
eden 49 kişiden yalnız birl k 
.muştur. 

Binden lazla esir boğul 

Tokyo, 17 a.a. - Domel 11j11 
nın bahriye n1alı!illtrinden öğr 
,tine göre bir japon nakliye ge 
nln emin bir yere nakleımekte o 
ğU binden fazla sivil ve aekf'r 
geminin bir amerikan lleni:zaltutt 
rafından torpillenmesi üzerine 
ni:zde boğulmuştur. 

Amerikalılar 395 ge 
kaybettiler 

Yf nazırlığının bildirdiğine ~r 
denizıtltı Atl:ıntik s1-htlinden 3 
aı;ıkıa orta bU~lklUkte blıl: N 
vapurunu torpillen1i1J ve batır 
MUrettebattan !Jaf kalanlar Aı 

DUnkU sayımızda, Pariı'ten g~ ılk'in dotu uhillnde blr liman 

Şu halde "«fil.lü adam" mı olmalı, 
"jı:ültüz adam'' mı olmalı? diye IOl'

mıya ne hacet? Stdece a d a m oJ. 
malt. ı.; r insana. Muü boyı>nal _. 
cck bir meı.iret dejil midir? 

SA .• TIR. 

ten "l.~kender.lye'dekl fransız filo· mışlar~ır . 

l 
'IUnun durumu" hakkındaki haberin p , ...x ı 
'bir!M'l ıayfadıkt b&flılı "lakende· United re!ls e ıı::;urt ikin<' le: 
run'd&ki" ı•kllndı Çlk.mıit.lr. Dü.ael- ı dan bert amerikan ticaret fil 
Urla. gemi k<ı.ybetml§tir. 

• 



• 

Karadeniz havuzunda Harp Okulu 
su sporları gös erileri dün yapıldı 

( Ba~ 1 inci sa,.·fada ) 
bt caQ'lad.ı; 

'•i\l\.k.d.ra run en hAldm bir noktasında 

ot.a."ı.ru kura.ıı, ıcunlcrinıl.zJ rcıun. v~ SJ.

a.tlet. h;ı.nııe >·,ı.şu.Lan.lan. al..n~uıden cık.a

ran o muk..aı.idetl ı;:ılı u.il..mda Yeli.o-en 
ordwnu..:wı ~ene ve tL.nc ckınJll.Lann.ı 

mavt U.t.>t.-rrı.>L,·cır,;wt uı...atuıu.a.k..l 1:1ıjl:uc 

ıa.nn koyu n..-n.kl.c le >c:tı.llcttn havuz:• 
da, hl"r aanailiı. uiUutu ~ bi ~\ k, hcjo-c
can, i.ı;U>ıU< ııc &C'";rtetmıJ•~ a:ctd1k. 

Ata w.r, lnunu ..et, k..ı.h.ıa.trıwıJ.ar oca
i:ı, o.zh.:ri t>utun tcCkaUJdc Wtrına ~
la.il mUtl K )U\'a \eru.a.n fc)z ve ilhanı 
lle kabaran runun1u.tl<i yıkıltna.k tJll
mu en n urriJ. et nıa lk."ll nı > <i!'at.Lık. 

Bu ma.bc-ı.ll kurmanu..:a )d.fülJTl ede 
rek unu tCrL"litl LBuz omu;e.larınuza tc ı<.

edenleı- OnUnı.lc hUr-:nct.e, iia;.-ı.Y1a e~Uı
>v: u..:. 

l.:>ub~ •.• Su .• 

E\ et. bıldıa-ınız a-ibl subay a:lrd.111"1 ka-
bın .c.Kllni ala..lıoı.k•n W):a benzer. 

Suba.Y kuza kaııar mu h;Ur .. 

sut.hı.Y aalc>n ad.a.mıtlır .. 
Subay daıl' a~ı.mıdır .• 
Subay nıemlekt.•t mi.ı.J raa.sı mc\·zuu 

ba.hl.8 olunca bır arslan k.t.Jn.r Yırtıı.;;ı. 

p&.rÇdl.a.)ıcı ve korkun otur.. Un.ın en 
ha.ııs:ıa ya~uıa dokunulunca kılcr _ lıı:. 

te o zaman ona dokunma. \"atana. ı:-ı· -
muk ~OObüsilndc buluna<'ak kustahla
n Mbalar, at 1bl'Ylcrl &'ibl, bol'$U<l
tıld i.ı.r&iln. 

Cünkü bu vah1etten dolacak a7 .. a.hı 
• kendi&tne %(."Vk etmusinl de ötren 

Bundan tonra, bti.tiln okurların :.ŞU

raktyle .OylcınC!ll İlltiklAl }.tanı. )Urt 

ve mWıet eevırtaın1, la ıı dtU ~unu 
canlandıran bir ha\·a >ıı.rattı. 

Bkr ııecit töreninden aonra, Uç saat 
~Ue üzcai.nden. a:üzl.Pt1ml7.I bW' tür· 
atı ayırama.dıA'unız blrlb"ir'ınc.len 1rUzel, 
birtbirmden Cb.nlı ve her ıeydcn evvel 
c:ok muntazam olan ıustorilec' batlnJl 

P18t kenarında &ra.ıa.nan yllzc yakın 
sencin yüzme vazıycti<'rm.1 mlizik1e be

rabur lhenklcnd.lren hareketl:ıerlnln zev
kıni lıQbnlze •Wııdll1rken at.il yüzmelertne 
seçlld.1. ~t, kurbahlarna ve aırt Uş
tU ywm,e.lıerırun en ınce ve uatalık.h ö:· 
netmt veren bu &'öeten)1 .u a.ltıncla 

)"Uz:me müsabakası t&lt!bet.U .. Ge('("n yıl 

su a.ttında 93 ıanb·e kalan ı<>.nC Kadir 
Altay bu yıl da 50 met.re>i trir11lc:llk1e 
blı.tr<ll. 

At.lama .WIC'ii de t'<>k sOz alıcı ve 
mUkernmeldl. LUll1 Okay bl.rjnd, ~nhre.· 

ha.tün Emıan tkinci ve ŞCıkrU Atakllh 

üçUncil oldul.-ı.r. Fakat a.r\uub.tlannın 

arasında bu tetr1k1 yapma;k fçln OQ'n.~~

menler1 ('Ok dQıilnmüşJ('rdlr. CUnkü 
e1dden hepal muv.:ı.IfaluyeUi kıner .. 

ro metre aırt u il, 100 metre kurt>a
laJ.am& ve 50 metre )'ilzilele ya:pılon 

be.)TaJr: yarısında Fahri Genç, Kenan 
Göloer, SalAhattın Saltı ekrbl kazandı. 

Dünkü löeteı1lerde ıöQ:ısümUzü 1ftl
h8.rl& kab&rt&n mllmttbe.kalar .enst, t.a ~ 

Um ebt.eıenyle, eerert tam techizatla 
)'8.llı1an yÜZmelcr ve a.Uarna.lardl. Yan· 
nın ordusunu l.ftllırn ~e-ımtz senı:

ıe.r, bu mesk-.ld kıaımda Azamt kat>lll>·"t 
ve U8lün bir basan eö&~er. Talim 
eJ.bWeelyle yapılan 1!50 metre kurbata
lamadıa Kcwnal Karman 4.33 dakl:SaıJa 

bln:ncı oldu. Bel met.re yü)c9eıkteh aUa
mada ~ 24. saniyede suya e.t.ıarnak, 
IOYUNTl&k ve kara.ya cıJannk ıruretlyle 

btrtncWtt '.kazandı. 10 mel rede R Jml 
Emı.m bu d~ 23 sa yere tnd1rdL 

Elıblee Be y\h:m~ ırtll a:östertlerl blr 
m U!t8..be.ka ııe net.l<"eJendl. Sa.b3hntt!n 
U•t.Uner bu m!lsab:ıkııda üstlinlüQ:ünU 

oaterdl. 
Bu aıra.da yatlı direk müabnkası 

tadı. Bu k1tl.a.lk au erıencesı havuz.un 
on.a.n.nı dulUura.n bi.nleroe a.nkanll.ı)·a 

nıevzuu oldu ve nıeşe da~tu. 

Ata.kan dlrc~ ucunda.ki ild 
Taıl'ı, }':;u-et Azlrn U...·ı.i.ncu.&Unıı.I. yaka

•ta muval!ak oldular. 
Suda bu~uema.. kurt.arma Wtmlerl, 

kaı.a ile düstükl\!'rt eıın.ılan ve et
rıa teıa.a u.>a.ndırn.n bu- manzara ıc.n

yapıldı. •ram t.A..i:hiza.tlar})'le 5o mel· 
Y1 aıan. atı.r ınak.ıneli Ulruklırinl, 

btı.aan?a.n uzun uzun a»cııısndı 

nlar a.rwunda birlncl olan Jiayrettın 

ra.n, Uuncl ıtıza Yalım, Uı:uncil Ali 
ı ıerue hır ta.kd r ıopladılur. 

Kırnuzı turarın t>eynz ekibe tca:-sı 

ka.zaıuruı&yle biten su topu mUfJ<1 -

aaı vu n ha.>et au tızerlnde (H.tJ > 
ıerinl c zen a:encJ.erın harekeU<"ri. 
aı.nı.da blnLerce taıebcrUn .0> 1t."\l.ıtı 

p O~uıu !'olanının iur.UUcre v~ Cı 
hlık a.raaında acy-ı."Cllldl. Qöst.erllt•r 

k b tmı~u. Horıa.rlurdt n tekrar au 
eea yı.Ucae dl: 

H. O. ıanlı )uva ve bu ça.U altın.da 

ıı~cllk ml!WL ve bı.lyüklcrirn'z 

dalme. ıttJhar edl,)·pr_ 
raktıklan emanete aaraılm.a.Z, ıonu 

blr tınan 1le 88.nldııl'ıru, aade<:e 

, ıaadece havac.La de~U ecda.dımı

nlatiYle yutrulan bu topnıkları 

<ıa lı,:ln naaıl b!r uımlc çahıt.~ı-

mıclcte 'hepsi ecvlnc lçmde .• 

.• Belki oHnıll ~trunda ecve •~

ını aJuLmıya kotluQun ana va 
topra:klannda e~t uykunda.sırı. 

hayır, be.kl detU mutlak K0kle
n azJz ruhunhı. üzerımtzdc 

lan L>t kb:ıl.:n oz bt.•ktUcrını. ko-

Tam teçhizatla atlayış 

Tam teçhizatlı harbiyeliler makinalıyı sudan geçiı-iyor 

A tlama.far ve yüzmeler 

Harbiye Bayrak yarışı 
CUmhurreıs:mı.ız, Ita.rı> O.ıcuıu Spor 

ÖılretrnenJ HU.samcltln Gilrel'J, mua\ln· 
ıcrt OateAitkn Sabahntt..n Doraa, C•tct
men Nedlm A)dmo{:'lu, V teP'!ffi Hıı.y. 

r1 Altan, C' etm n 'Hilsnü Oı.ner'l de 
hUZU 

r k et.m ş e r. 
ı lan> Oıtuıunun dllnkU su spôti.ıın 

a 
tarını sen de bizler eib.t aevınç, ba)Taml muvaffak 
ve ınlha.r ile leYttill>'Ol'Sun.. BtiyU \etimiz aamtmt 

o u~ :>1r eserttt. 
hltaplarb1e bu -

at u,:,u \e ınan ki TUrl<lük 11::-ntn 
Ukbal ... e hUJTlyet ıcın damarla -

asU kanın 10n dıımlu.sıııa kad lr 
dan ca.rpısacak .• 
ıımuda aenln en yakın arkada,m 

sevine ortaA:ın !1.blll Şet tncnO 
G&.t.erd tın )'oldn tam bir mıaa 

onıı. 

)'arının ordusu ıanarın•la yer a-
ıııenc. Sana bab:ı.n .. Ulll Ştr in 

nu al kal ra duyurmuılar, hııvıızun 

elrnfını dol urın binlerce halk co,kun-
ca aUas yle Şctk:1n taJttUrlcrıne ıs 

Urak etmiş1erd r. 
Yazımızı b Urıneden törent cok dik -

katli vı.- ırüıt:l naltleUt:'n ısplker sene 
h.a.rb) :1.Y1 de anmnda.n ~·ecctiz. 

Harp Okulunun talim heycl.nl ve 
a~c subay namzet?crtnı:! ha.ran:'t1e teb
r k ('llJ , kendl.!erine her sahada baıs!l.

Urperen vt.ıcudunun bu~lanan rıtar dHe iz. 
e ba.kı1or. !\llllct için, ı.tı1'lb.l Saffet GÜROL ltaretl:ı-le seni ölüme aevkL-d ~ -
ıtler bua-Un c:e1 k vUcudunun. 

t ve tntlzamının ona verd -.ı 
M)-Ot. 

utlu 1ana .... 
bıı.kala.rdan ıt0n-ra &e.Yın lıot'll~ 

U Jlnrp Okulu Komutanı Alba> 
Ereın't tebrik etm111cr ve haf· 
okula eetcrek hem sp« ala· 
törenlnt npmatı ve hem de 

lo.rda kazanan Kecıclerin mt
blzzat vemıett va.ı.t buyu::- -

, 

Koyun eti ahnac~ 
T. il- K. Gen l l\I nttc>n: J 

1 Ia'l;cı k ,r 1 t 1 ' ~n·n thfl~:a- t 

cı olan JOOOIJ k o kO~n f"tl. kapalı zart, 
uRUliyle ve eUnlUk bel.edIYe nılrlcı esruı: 

1 
tutulm k üzere eks m~e konmu1Jtur 
1\tuvaklı:at teminatı 825· liradır. Eks1ıtmc 
20 temmU2 pazaret"Jl. 

ya:pılacaQ:ından ıstek!il('T' bu taate ka -
dar kapah zarflannı komisyona venne 
!Odlrl<r. 922 10 metreden atlaytf 

1

111111111111111111111111111111111111 
iCRA VE iFLAS 

-------- Sebze ve meyva fiyatları 
Kay!lerl İcr& IIA.kimliHinden ı 
Kayseri"tle llııstnfa Kocatürk"e 

borçlu Gilhık nıahalle!ıinde !Astık mü
tl!hıısı.ısı Jlib:ni üi.iuıti,han& aidiyeti 
iddia ile ihtiyntl"n hııcedilen bir kı
sım eşy11ya kenrtisine aidiyetini iddia 
ile istihkak dtlia!tırıda bulunan borç
lunun karısı !\ahide Gilıııilşhıın'ın İs
tanbul'dan gUndcrdiği istihkak iddia
sını ha\'İ isti lasınd!l ya7.ılı adresinde 
ıuurafaa lı;in tebliı(at gOnderilrniş ise 
de burada bulunruuaınnsıııcl;in ve ıııa
halli ikaınetinin de anlıışılanı:unac;ln
dıın billı teb!iğ hale etlilıııE"si üzerine 
tıı) lıı olunan 31. 7. !11.2 cunıa p:ıinıine 
miisadit saat 10 da !-\ayı.eri irra trt
kik hılkiıııliğ:ntle bulıınıııak il ~re iLi 
nE"ıı trbliıiiııt" kar·nr verilrııl~ olılıı.iun 
dan herrnııcioi karnr d:ıvucı üı:ün<'ii 
Ş!thıs :N' ıhicle Gıiıııiı7h1n'ın giıstl"rilen 
,ır:iın ve saatte icr:ı. tetkik lıı\kiınliı!ın
de buluıııııa,.ı ak"i lınlde kı·ndisiııe 
dıt.vetnıırııe tehliK edilıııiı; nazariyle lJa
kılarak p-ıynlıındıı ınahkt'ıne ,-e ıııiir.ı 
f;ının lctkik \·e rü) et edileceği telıliı{, 
il:ın olunur. l'.?1!1 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri 
::-,: n.fıa \ ı:k ılttinden : 
l - Ek·,iltıue' e konulan iş: jnn 

ılarınn. nıuhafız iahuru için Ç ınkay ı
ıl • >·ııpılucıık otı•ıııubil garajı ııı atı

dır. 
l'-t·;-iflıcdt'li: (1011 "1) lira (.'50) kı:-

Belediye Reisliğınden 
Sebze ve Meyvelerin toptan ve 

perakende sauı;ı fiyatları ı 

Semizotu 
Kabak 
Ay•• ka!m 

~~ 
C N 

:::::ı O'l 
b< N -
N>; 
~~_::, 
"1 Q. rx. 
';- o ..... .... 

(Ankara) 
( A nkura) 

8 
6 

(Muhtelif) 40 

(Ankara) 25 
(Muhtelif) 30 
(Muhtelif) 15 

(Muhtelit) 23 

(Ankara) 45 

(Tarsus) 20 
(Bilecik) 50 
(Ankara) 60 

(Arian.1.) 30 
(Tarsus) 40 

(Tursus) 20 

fasulyesi 
ÇalI 
fa.:.ulyesl 
Domates 
Patlıcan 
Dolmalık 
biber 
8ivri 
biber 
Sivri 
biber 
Bamya 
Bitmya 
Bamya 
Patates 
Kuru 
SOğfln 

Kuru 
ııoğıın 

Erik 
(Beypazarı) 16 

eksı ra 
Erik 
biriııci 
ı~rik 

(Sapanca) 

(Snpanca) 

35 

20 

10 
8 

32 
40 
20 

30 

58 

25 
65 
78 
38 
52 

25 

20 

48 

30 

TU!ilur. "k' . (S ) 
:.! - Ek .. iltıııt" ı_ 8. !I t:l ııalı .ının•ı k ıniı k ap:ınc:'I 15 22 

I ıı:ıal ~~ t~ ~·a~ıa \ ı·k?ıle.li yapı n: ı· \ e lkc~BU ·ük D ) 

l 
ıuar ı ıerı t'" ıltınt' koıın«) ııu ula - Vı-ne J erbeııt ıo 

~s 
60 

•• ı,ttı kap.ılı .1;arf usuli) ıe ~·rııııl ıc- ıl.- ( A)"'l ) 
t•r Arm•.ıı M11strı-

b~y (Büyük Derbent) 
3 - Hk .. iltıue şartrıaıııe«.İ \e huıı.ı 

( 1 A.r!nut (Geyve) 
40 
30 n.l·tt· err c\·rak (.'S:J) ~lli u~ kıı ı ,ffi 1,. 1 • 

lt•(lt•l ıııukabilinde 'ıpı ve =ııır.r ıqe·r· r .z:.ım 
rl' •liginılcn alını,hiİir. Ü .~r::ı 

.1, - J.k.,illıııcye l(ıreb!lıııek iııin ı~- "'
1 

m 
tcL:lilt'rin U'5Ulıi d.ıirt":J:rıde ('i"ll a~n 1 ~eftall 
;,etli )ti.t sek .. cn bir lir-ı otuz ı!n,.uı; ekstra 
kııııı~luk nıuıakkaL tcın·a~t vt·rnıt"Jı.rJ $."~tal~ 

().'fuhcelif) 
(Muhtelif) 

35 
30 

·18 
42 

(Sıpanca) 35 48 

lio:ırndır. · 1 bırıncı (S:ıpa.nca) '20 2q 
6 - h.tekliler trklif nıektuphırını 7."'rd li ( Ank!1ra) 20 28 

ihale günü olan ı. 7. 912 snlL p-iinü Karpuz (Tarsus) 9 12,5 
ı;aat ı ~ cif' karlar ıııakbuı: ıııukalıilinılc NOT Bu fıyaılar yalnız dUkkan 
t·kı,iltınt' komisyonu reil'iliğine v~rıııe- lnrıa haldeki A.ıami satış ttyatlarıchr 
lcri ltı.ıııııdır. Pazar verlerindeki satışlarda alıcı 

Po~t.ıdıı. olacnk 1ıtrcikmeler kııhııl e- ve B. ııcı p:t?arlıkla alım ve s1tım 
clilınez. (ö ıı .5) ) .')!IS vaµ.,..'\kt:t RertJeqtlırler. Ancı:tk nn 

zarlıkta yukarıda göı-.ıterilen pera -

P. T. ve Telefon Umum Md. kenc1P fİ\'atın llı:ıtitne cılulamaz 
1111111111111111 1111 111 1111 11 11111 11 

Benzin alınacak 
Ankara P. T. T . Müdürlü ünden: 
Ankara Posta ·relgrat 'felefon 

serviı:;lerinde kullanılıın otomobiller 
lcin 1,1062 lira 50 kuruş muhamnı"'n 
bedeli 45000 litre benzinin 31 tcn1-
nıuz 9-12 cuma günü saat 15 te ı\ıı
kara P.T.T. :!\-Iüdürlüğünde kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. Muvakkat tem:nat 1054 lira 69 
kuruştur. (5420) 1492 

ADLiYE VEKALETi 

Taınna itleri 
Adllye Vekıl.letinden: 
Adliye V ekA.ll!U ve T emyiz Mah

kemesıne Etiba.nk mahrukat depo
sundan alınacak 268 ton ko'.k kömü
rü binala rın depolarına boıaltılmak 
üzere n akliyesi pnzarhkla bir mllte
alıhlde ver ilecektlr .. Taliplerin en 
cok 21 temmu7. 942 akşamına kadar 
VekAlet levazım ve daire müdürlü
ğüne mUracn~tlan. 

(5592 1635 

Yapı işleri 
ErcfH h.uJııürlt.'ri İ§letı.uesi U

mum .. \l ıidilrli..ığünden : 
ı - 1~letıneıui:r.ın hav~a. da.

hilinde yaptıracağı i-;;çi yur<lu 
ve nıeuıur ikaıuetı:rAlı bln ıaları 
hı,aah kapnlı zarf usuli~ le ay 
rı ayrı gruplıtr halinde eksilt .. 
rniye çıkarıtıııı~tır. l n~aatın ya
pıla.enğı mıntakalar ve ke~if tıı 
ta.rlart aşağı<la gösterilıni~tir: 

a.) Kozlu 11 ıı u n1 ara.h ocak 
civarında : 

8 Yatakhane binası t utan 
118.9\0.- T. lirası , 1 yemekha. 
ne binası tutarı 58.399.- T. li
rası, 1 pansiyon binası tutarı 
ıos.ooo.- '1', li rası . 

b) Karadon civarında 
2 yatakhane binası tutan 

81.568. T. lirası. 
e ) Gt'lik' t e : 
12 adet (F) tipi Jojman t u

ta rı 41.0iO.- T . liras ı, 6 adet 
(~) tipi lojoın ı:ı tutarı 66.2ti6.
l pı:ınsiyon binası tutarı 
108.000.- T. lirası, l pıı.vyon 
tutarı 80.000.- T. lirası, 

d) Üzülııı ez ' de : 
6 ade t (E) tipi lojman tuta-rı 

36.000.- 1'. Jirası, 12 adet (f<') 
tipi lojnı an tutarı IS0.000.-. 

2 - Bu eksiltnıel ere ait fenni 
şartname, mukavele, projeler, 
eksiltıne şartname.si vesıtir eY -
rak, Zonguldak'ta Ereğli kö • 
mU rle r l işletmesinde görülüp 
t etkik edilebilir. 

3 - İ hale : Kozlu ve ÜıUlmeı 
mıntakalnrı inşa.atı 27. 7. 912 
pnzar tesi gUnü; Karaclon ve Ce
lik nıı ntakAlan inşa.atı 28.7.9-J.2 
salı ırünil ZonEt"tı1t1ak'ta hletrııe
uılz ınerkeıinde saat l ·I. te ya
pılacaktır. 

ı. Tatip olfl nların bu gibi ı,_ 
IPri yaptıfi:ı na drılr ihraz ed~ct'k· 
ler i evrakı nıthbitel t"riyle en 
flt'Ç 215. r. 91.2 tarihine kadrtr i~
Jetıııemize mtıracaatla ve.~ika al 
ınaları ve ihnle gilnlerincle en 
ıu•ç snat 12 )·e kada r zarfln.rını 
tevdi etmiş bulunmnları Jü:r.ıı:nu 
i!An olunur. 1 2~0 

JANDARMA 

Yem torbası alınacak 
J . Genel K. Satın Alma KomW)-'onun

dan: 
Eksiltme ~n'Ü talip cılonadıtından 

tekrar kapalı zart eksıttm~lne konul -
muına karar verllmil olan (4700) adE"l 
yem torbnllının beherlıne (2"-5) kurul rı

Yat tahmln olunmuıtur. Tahmln bl.ıdcll 

(10375) Ura olup Uk teminatı 793 11rn 
13 kuruolur. NUmuneeJ her ailn ko· 
mtayonuımuzda eörülUr. Şartnamesi Pıt· 

rasız ve-rlllr. lhale$l Ankara J. şatın 

aJma komJsyonu odaaında 20-7.9-12 pa

zart-esl cünü 11a.nt l~ te yapılacaktır. 

lsteklll.ertn kanuna uy111n veelka ve 
temina.tıann.ı muhtevi kapalı zart tek • 
l1.t mektuplannı ekallt:me vaktinden blr 

l saat evveli.ne kadar makbuz mukablUn
dıe koırnlwona vermekrl. 

,(4'73:5) 809 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Mı:-rkez Tapu S cıl 1luhafızlığın· 

dan: 
Ankara'nın Altındnğ mahal!e.-in

dP- <ıarkan; yol, xarben: Sadık, ~1-
ınalen: Hliseyin Oıluz, cenubı·n: 
Hal O ile cevrilf ve 1-Jasan Karahan 
tarafından fuzuJen üzerine ev yapıl
mış olan arsanın ~[aliye hazinesi na
mına testili defterdarlıkça isten
mektedir . 

Tapu sic11linde ka}-dı bulunmıyan 
bu arsanın senetsiz tasarruf hnk· 
kındakl ahlclma tevfikan keşif ve 
tahkikl için 23 7. 9-12 tarihinde ye
ri,ne memur göndl'rllecektir. Bu 
yerle alakası olanların keşif günün· 
de n evvel e-..-aikaları lle l:>ir1lkte mu
hafızlıJ ı mıza veya keşif günü yerin· 
de Jceşlt memuruna mürncaallan 
ilAn olunur. (5548) 1618 

Tapu tesçili 
Cn.nk.nya TaPU Slccl • !uhatızlıtın<t.uı: 
1'tamakta dcvLcUn hüküm ve ta!iclr. 

rurunda olup AU! Ektn tararından iş. 

aal olunan şarkan )-'Ol p,rben A llnhı 

•imal~ t.nau Hakklnın ecnuben !''ee
dot özkanın 1'cnltnd k1 hazine yerler- y
le cevrt11 bulunan m::ıhallln detıcrd:ır • 
bkca hazine namına tE'!ICiU fstenllmll • , ... 

Bu yerln tapuda kaydı. buhınmadıf:ın
dnn ta&ruTUiunun tahkik ve- m'9a.hııo;ı -
nın ıcra&J f-cb'.I 31-7~9'12 tarftıtn,le m11-
hall ne memul' aönd••rllCC""'~rn hnk 
tdı1to.sında bulunan n n e-llert'tldeld ve
alıka1ari)"le blrtlkte tahkik m~unına 

veya. daha evvel muhatızldhmız.a müra
caatları UM olunur. (5547) lf121 

ANKARA V ALILIGI 

Yol yaptırılacak 
A nkara VAllliğind en : 
ı - A':lka.ra ~ Kır§ehir yolu Can. 

lmya il tisakı Küçük Esat yolunda 
yapılacak §ose inşaatının ihalesi 27· 
7-1942 tarihine rastlıyan pazarle~i 
gUnü saat 15 te yapılmak Uzere ka
pn.11 .zar! usuliyle eksiltmeye konul. 
mu.ştur .. 

2 - Ke§I! bedeli (18461) lira (01) 
kurUJtu r .. 

3 - Muv.akkat teminatı (1384) li
ra (58) kuruştur. 

4 - İ.stekll l e rin tekli! m ek tu pla • 
rınr, muvakkat teminat mektup veyı 
çı.akbuzlariyJe ti caret oda.sı vesika • 
tarını ve Nafıa müdUrlUğündea bu 
İ§ için alacakları fenni ehliyet ve
sikalur1n1 hamilen yukarıda ad ı &-e
çen günde saat 14 de kadar daimi en
cümen reisliğine vermeleri 

5 - Bu ioe alt keşi! v e şartname· 
yi her srün !'lafıa mUclürlüğiinde gö 
rebUecclderi. (5056) ııs~ 

Boş teneke satışı 
Ankara VallUtinden: 

1 - (2000) adet bol berı.zln tenPke!JI 
acık arltırttıa usutıyle satışa konul
mustur. 

2 - İhale 30-7·9 ı2 tarihlne mtısa .. ur 
~be Rilnü 1:1at ı~ te ctefterdar
hkta. yarııkıcaktır. 

3 - Ten.._-kelcrın bcherlnLn muham ~ 
mm bedell 110 kuruştur. 

1 - İstek! lerln (165) 11.ralık muvak
kat te:r.!nnt makbuzly\e blrlfkte &ilnlln· 
de komts;-ona mUr.ı.ca.1'.ttan. 

(5346' 1431 

ENSTiTÜLER 

Talebe alınacak 
Gazi Terbiye En.;titUsü Müdi\r

lügünden: 
EnsUtünUn Türkce ... Edebiyat, 

Tnrih - Cografya, Matematik, Tabii 
ve Flzikl ilimler, Pedagoji , Res-im
!ş, Beden Terbiyesi, ?vtüzkl, yabancı 
dil (frnnsızca) subelerlnin blrincl !":!~ 
nırınrına yeni ders yılı !cin yatılı ve 
yatsıız talebı:- alınacaktır. Kayıt mn· 
amel.ıosı 8 ağustos tarihine kadar 
yapılnC"nk ve 10 aılu~tosta lmtlhRn· 
Iare basla.nacaktır. Girmek istiy<'n· 
ler kayıt şartJai-1 ile lmt han şek 1 
ve gUnlcrlnl bulundukları yerlerin 
maıırlf müdürlüklerinôf'n öğrenPiı' 
llrler. (5256) 1425 

ANKARA BELEDiYESi 

Benzin almacak 
Ankara Bclcd.lye&lndcn: 
1 BeJOOJ.ye ihtiyacı ıç:.n alınacak o· 

lan (1138-1483,50) ton benz.in on bet 
ailn müddetle ve kapalı znrt uaouı yle 
eksl1.tmeye konulmwttur. 

2 - Muhammen bedcl1 (633,0!56) Ura 

(68) kUru.ştur. 

18/ 7/ 1942 

M. M. VEKALETi DENiZ 

Fasulye ve yağ alınacak 
İzruit Deııiı: Satın Aluıa Koıniı•>"" 

nundan : 
Cinsi kuru_ faıulye l 5000 kilo , rod• 

haınıııcn bedeli 15300 lira, tenıiııııll 
:t:!!J;'i lira. 

l'ınsi zeytin ynf(ı 5000 kılo, ıuuhnı ı~ 
ıııen bedeli t.i30U lira, t<"ıııinatı 9 ı..5 li-

3 - TemlnaU (29,152) l!ra (27) ku- ra. 
1 - Yukorda cin:-. \·e uıil..:ları yı~ 

t l d h iki kalt"ırı ) h ec-ek nı.ıılclt•lf'rinin r .. 
4 - 24. 7. 942 cuma aünU aaa 1 e larlıklıırı '..!il. İeınuıuı. !;I ~2 p. ı.ır 

tallbllle lhalt.'tıl mukaITcr bulundu~urı-ıl l-!unü saııt 15 te İ~rrilte lersnne kı · 
et· n ıartnamellnl Körmclc 1stlyenlerin pısındaki konıisyorıdıı Y"Ptl.ıraldır. 
her' aün encümen knlC'Tlllne mtıracaatL-ı· ı 2 - İ~hu nıadrlrlerin ıue\'ıııntı lıil • 
rı ve U.teklllerln de thale aünü olan lwılel anhara terkolunrn lk üzere \ 
21. 7. 942 cuma &'ilnil saat ona kad· • lıir parlidı· tt>sliın ş.1rliylt' bir veya 111 
2490 numaralı kanunun 32 tnct macldı-sl rı ayrı taliplt're ihale olunabilir. E, ,. 
sarahati vec;hıle tanzim Mecekler1 tekil! ~:ıf \·e şartıınıııeleri komisyondan p -

ra .. ız alınır. 
mc-ktupl:ınnı belediye dalre&mde mlıtP• •• j teki"! . b "b" . 1 1 ·ı · ..., - ~ · ı erın u j(l ı ış er " ı !?t• 
ıekktl en~Umene vermeleri. li oldukl:ırı tic·ıret ve:,ik·ılari~ le bir .. 

(4996) 1196 ilkte hizalarında. yazılı teınln;ıt uıak· 
Motorin alınacak lı:u:lrırını belli gıin ve snatte kumis,·o· 

na vermeleri. (7:S65-tı Hl7) 1.527. 
Ank.<ır.1 Belrdi~·e~inden : 

1 - Belrdıye şuahn~ı ihtiyacı l<:in 
alın:ıcak olan (~ Ui-:JOli) tun motorin 
on b~~ gun ınhddctle \'e k·q1alı 1arf 
u~nlü ile ek !ltnıcye konul~ııuştur. 

2 - 1''1hrnin bedeli (70,0'T\) lirll
dır. 

3 - Tcnılnntı (1753) lira (70~ 

Zeytin ve zeytinyağ 
alınacak 

Crutakkale Denlz Komutanııtı satın 

Alına Komtsyonundan: 
Cinst zeytlnyatı, 20 ton, muvakkat te 

hı.D.t 1797.43, !:hale ıilnü ~~7-942 sa 
aU 15 te. 

kuruştur. 
-t- - 21.. 7. 912 cumn ı:ünii sııııt 11 Cinsi ze)'tln, 16 ton. muvakkat temi· 

dt" tall\ıin~ ilnlt"~i nHık.ırr"r bıılur.rlıı- nat 743.76, ihale Kilnü .21-7·~ aaat 
A:undan " rtnunıt>sini J,'.("lrınf"k isth enlf'- 16 da 
rın her gurı encıirnf'n kııleıııine • ıu ı - 1 ı - Yukarıda yazılı lld kalftll erzak 
r:ıC':ıatlıırı \P ı teklilt'ri dr ihnle r,ııııli · lrnpalı zarfla ekslluneye konulmus.tur .. 
oltın 2ı. 7 !lı.! cıınııı ~ıinil s:ı~t ın 2 - Tallp!erirı mezkOr .Un ve aaat· 
n.t k:trlar 2PHI nun1·ır·ılı kanunun 3:? ıe Cantıkkale denlz komutanlıRı ıatm 
in<'i nııdılc~i !'1r1hati vr<:lıile t.ın7!tn alma koml•ynnuna mllraeaaUan: 
erlecrk\Pti teklif mt'ktııpl:ı.rını brlt:cli- 3 _ Bun:ı alt ıartnamcler Ankara 
,.r dnirf'«.\nrle nliite~ı·kkll enei.lmtne 
;ııiir.-.ca:ntları. (l9!l7) 11•)7 

Lastik çizme alı,nacak 
Ank:ı.roL l!t·l(di~esintlcn : 
l - )fc7.1Jalııı ic,;in alınacak (ISO) 

çift lA.ı.tik çiııııe on be~ gUn nniddetle 
çık eksiltıııeyc kunultnu~lur. 
~ - ~luh·ııuıncn bedeli (100.5) lira 

(70) kuru"'tur. 
3 - Tcuıiı•;ıtı ('i'.5) lirıı. (~3) kuruş

tur, 
~ - ~artnaıııe:.inl gormek istiyen

lrrin her gliıı enci.Jnıen knlı:nıine ve 
,.e isteklilerin de L 8. 9t.2 salı gilnu 
ı:.,ıat ltı.311 da Belediye dairesinde ıuü
te7t"kkil encliıııene miıracaııtları . 

( .550!i) 1609 

Kablo teli alınacak 
Ankara Beledıyeı..lndt"n : 
1 · - Su i;>lerl ihtiyacı için alına

C'ak rbeş nev rie (12()(1) metre .kaOlo 
tt'.'li on beş gün müddetle acık ek· 
siltme}e korıuımustur. 

2 - ~fuhammen bedeli 
(8,18) lira C28J kuruştur. 

ceman 

3 - 'len1inatı t63J Hra (62) kU· 
ru .. tur. 

4 - Şartnamesini eörmek Istiyen
lerln her &ün encümen kalemine ve 
iSteklilerin de 4. 8. 942 salı günü 
saat on otuzda belediye daires.inde 
müteş~kkH encümene müracaatları. 

(5506! 1610 

Elktro pomp alınacak 
Ankara Belediyesin.den: 
1 - Atpazarı su deposu lçln alı 

nacak olan bir adet elektro pom.p ve 
teferruatına ls.tokli <;ıkmadığındo.n 
ek~1ltmesl on gün uzatılrruşttr. 

2 - :\Iuhnmmen bedelf (2730) JI
rndır. 

3 - Teminatı (204) lira (75) ku
rustur. 

4 - Sartnamesini görmek lstlyen
lerin her gUn encüm"'n kalemine ve 
lsteklllerln de 24. 7. 942 cuma günü 
snat 10.30 da belediye dairesinde 
müteşekkil enciinıene milracartUarı. 

<55491 1622 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk HA~ 
klmllğ.nden: 

Ankara posta caddesi Hanef a· 
partmanı 90 No. da Klı.zım Haner, 
1.lehmet !lanet, Ahmet Hanef vekili 
avukat İrfan Erdem tarolından acı
lan soyadı tnsrlhl davasın ı n yapılan 
dUrtt'.· ması neticesinde, müvekkilleri 
dılvacıların evvelce aldıkları Hanef 
soyadının He.nit olarak tashihine 
kablli temyiz olunmak Uzere 19. 6. 
942 ta r ihin.de karar verllmiitlr. 

A nkara Birinci Sulh liukuk HAkfm
litbıden: 

D:z:. Levazım milrtUrlUğUndm ve Can.ak• 
kale dfı.nlz komutanhtı aatın alma ~ 
mlfcy'()nuna mllracaatla alınablllT .. 

(495!5) ıı:n 

KAZALAR 

Kapalı zarf ilanı 
Akyazı A?>krrt 

~fudtirli.ı.iiınden : 
Kereste Fahrlka~ı 

1 - Akyaın askeri kereste fflhrika
ııının Süleynıaniye orınnnında mevcut 
(5:13) nıetrekiip diş budak toınrukla.
rının <leıııiri nıiı1eahhicle alt olmıık ol'" 
ıııak i.ııo:ere iki ba;.ına (5) şeklinde tle
ınir çnkınak \·e .\ dııprııllrt i"t.rıcoyo .. 
lll!nfl. n&kJrı\ilrrek VRJtOll içinde teslim 
ediluı e k şartlylr n.ddiy:ııtı kap.uı rarf 
usulıyle ek.,iltıııe~e konmu,tıır. 

2 - Ek«iltııı .. 2~ tt"nuıııı't. ~~t·.! eıınıa 

p:üc.u &<ı.nt rın durtte Ad·ıpazarın'rlıı 
park ksrŞısrntlıı tahriknnın yoJ!auıa 
daire!'inrle y11pıl11erıkt ı r. 

3 ~ Ilı"her nıetrekpün mühammt'n 
J111kliyatı 25 lira nıuvakkat teminatı 
bin liradır. 

4 - Nkıııiltmeye girebilmek iç:~ tl
t"nret odalıırındıt. kayülı bulundukla. • 
rınıı dair l haziran 9-12 arihindea. 
tıonra al ı nmış vesika ibraz e tmek şart• 
tır . 

5 - İsteklilerin muayyen Jf'ft_ndı 
saat on dörde kadar kapalı .. 'll'fl&rını 
komisyona. vermeleri ve ıartnamcslni 
gtirmek fstiyenlerin fabr lka müdürlü .. 
güne mUrııcaatları i!An olunur. 

(7307-5109) 1202 

Veteriner aranıyor 
Ct-yh ıı. n Belediye Reisliğinden 1 

llrlediyenıir.in 85 lira asli maa~lı 
vett'rinerliıei ac:ıktır. Sera.iti ha.Is talip
lerin e\'rnkı müsbitel eriyle bi rlikte 
Ceyhan Belediye reh.liğine müracaat
lnn. 
Dr' let hhmf'tindro em~kUye aynl • 
ıııı~lllr da tayin· olunnhlllr. 

(5 161) 1 ~~8 

ORMAN KORUMA 

Yün battaniye alınacak 
Omıan Koruma Genel K. Satın Al. 

ma Koml.S3o'bnund:uı: 

l - 500 adet kapalı zart U1Uliyl4 

yUn be.ttanı~-e alınacaktır. 

2 - Ekstltrn(.'91 20 tenrnuz 942 pa • 

zaru..t lf{inü Mat 1l5' ted1r. 
S - l\.l u.hammen bedcl:1 7000 yedi bln 

l'lra. ol\ıp muvakkat tan:inall. ~ Ura~ 

der. 
4 - Ta.111.pleM.n »ıaı.e aatlnden blr 

saat evvel!ne kadar Yent~h1n1e orman 
kof'\J'fJI& l'E'fM"l K. blnasında'ki ae.tın al-

Yen.i Sinema UstU.nde 2 No. da SUk- ma lcmn!BYonuna mUrac:ıa.atıan. 
men e!hl!k bürosunda Fethi El'\Wner: (4918) 997 

Ankara Pmtane cadd ntle ~1 No. hı 

dülclc!ı.nda :'\'t)az1 vekttl Ankara avuklll· 
ıanndnn Emln HU~"lll AA'ar tara.tından 
alO)'hlntze acılan 175 Jılra alacak d-:t,n· 
sının ynpılmakta olan duruem8.Slnda 
ndr mız mt-çhul oklutunıckı.n usulun 
1-11 in<"l mndde91 mu<' hince ve 20 ailn 
mUd.d1.-•tle Ulıua i'll:Zet~iyW :ll.''ınen a-ıyarı 

karan Ctkanlmasrna knrar verllmLI ol
du~ndn.n duruş.mas:ı bırakı!Rn 14-9-94::? 
gün-O ~aat 9,5 ta mahkemede blzznt hıı.

zır bulunmadığınız veya blr vekil ı1,. 

&"öndermedlı!intz tAkdlrde mahkemeye 
ııı)-'8.btnızda bM<tla.catt tRhl\ğ makamın'\ 

katm olmak üz1.•re U!'ın olunur. 1203 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Mücellit aranıyor 
Vakınar u. ~tildürlüıl'Undm: 

Vakırıar Umwn J\.t.UdlirlüQ1l tein üc 
retU bir mllcclllt alınacae-ın 1an tal: 
olanların kabul ıa.rtlarını öt .. enmek u 
zere vnJcır kayıtlar mUdQrlüAüne mü 
racaatıan lla.n olunur. 

(53:.'.!5) ;.3S2 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
2 Film birden 

1 - Büyük aşk 
Charles Boyer 

/rene Dunne 

2 - Casus kad ın 
Karen Morley 

Robert Baldwin 
SUARE 20 30 da 
CASUS KADIN 
--ve--
BÜYÜKAŞK 

Telefon: 6~94 

Alakadarlara 
T. Kızıl ay Cemiyeti Umumi ?-!er

kezinden : 

Harpte veya işgal aJunda bulu· 
nan m\.-mleketlcrdcki yakınları ve 
akrabalarının sağlık babetlerini 
öğr~mek istiyenler :için Ankara.
da Klzılay umuml merkezinde. t,.. 
tanbul'<la Yeni Postane caddesin
de Kızılay hanınd a Kız.ılay m ümes
si ll iiinde ve İzmir merkezimizde 
haber alma büroları kurulmuştur. 
Ali.kal ılar b u bürolara müracaat
la haberleşme klğnlannı doldur-
ma.lacı illn olunur. 1201 ., 
l~\11 
-( 18/Temmuz/ 1942 )-
7.30 proeram •aat 
7.32 hatwun be
dı•n terblyt91. 

proırranu 

7.40 aJana 
7.5!5 müz k (Pl) 

18.30 proa-ram aaat 
1;t33 müzllt (Pi.) 
13.43 e.Jana 
14.00 Rlt)'ak•Ucum
hur bandosu. (Şet 

Uıaan Ki.lncerı ı. 

E.. Urbach: "Heli· 
n , ı~Iara'-; :.1. J. 
Ful Uc:: ala - En • 
~eı:zo; 3. A. 

19 ,SQ aJ8.NI 
19.4!5 serbest 10 

"'1klka 

1 9.5!5 klM. fuıl 

20.l:ı; Radtvo .......... 
20.45 mAhur 
tnrkılar 

21.00 ana eaerler 

21.1:ı; d!~.>1cl 

18Wklerf. 

21.45 ıtır ve n8lt 
22.00 salon o:-kes~ 

t!"ası. (VJyoJonıst 

NC<"tp Aşlun). 1. 
Lortzhııı: UVl'r'tür; 
2. Brahms, m&<';:\l' 
dansı, No. 17. S. 
ntlele: :..ta.car ran
tezts!: 4. Mo•ıs
aorzaKY: danı; 5. 
Fe bet"; lflovak -22.30 ajan• 
12.45 lıaOMllf 

" 



18/ 7/ 1942 
-------~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

A - ı Sabun alınacak ~kara Levazım Amirliğine Konya l::ia, Al. Ko.dnn : 
....._ gelen ilanlar l - 30.000 kilo çamaııır sabunu 

1 
1 - Kapalı zartla ilk ihalesi ya-

Odun alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 

Saman alınacak 
liadımv.o> :sa AL Ko dan. 
l - llalya nallndc .u;oo ton saman 

lcaııllh Z&J".Cla satın alıruıcalcur.' ı-::ıcsut 
llıe&ı 24-'7-942 cuma gUnU $t1 t Ju ı.e 
ı.ıunakoyQ Al.. Po. 790 Sn. Al. Ko. d.ı 
hııııacaktır. lstekWcrln cltsl!unc saa -
llzıden otr sant evvel tc.k.ill mektupla · 
~1 J.:o. na venncler1. Otlar Deher par· 
l&ı 200 tonrtnn ııımın olmamnk uzere 

ııotrta c•arcn da Utale edlleblllr. Şartıın
rnesı Ko. da ıtörUIOr. Teminatı 5r."~ ıı -
rarıır l4 66> "33 

Ekmek pişirttirilecek 
Bursa Sa. Al. Ko.dan : 

r 1 - Unu bırliktcn verilmek Uze
ke 1.104.000 adcı ekmek pi irmesi işi 
apalı zarfla ıhale edilecektir. 
~ - Kapalı zarfla lh!ılesl 20-7 942 

t 16 da Burs:ı Sa. Al. Ko.da ya -
f.1lacaktır. Muhammen bedeli 17223 
rıra Ve muvakkat teminatı 18&5 li
ilaclır, Şartnamesi mcz.ktlr komtsyo~ 
l'e Ankara ve İstanbul Lv. Amir • 
r~kleri ve İncg!U Sa. Al. Ko.da gö
t • !Ur. İsteklilerin ihale gUn ve s:ıa
t~nden bir saat evvel ıeklif mek -

Plarını Ko.na vermeleri. 
(4920) 99!> 

Odun alınacak 
~· Bnıkır Sn. Al. Ko. dnn: 

ıu' - 450 ton odun knpnlı uırf usu
nakııe mUnnkasnya konmu&tur. MU
ı.a asası 24 temmuz 942 cuma günU 
)·aa.t 11 de Dıynrbakır Sa. Al. Ko. da 

1~1acıı.ktır. Umum Uıhmln tutarı 
<lır O llra olup ilk tenunatı 1242 ı rn
rtıı'· Şartname her gün Ko. dn go-
111 Ur. Teminat \'e teklif ınektupları
k.~ ihale saı:ıtlnden bir saat evvel 

· na Vi!rmelerl. <4923> 1002 

n Odun alınacak 
· Bakır Sıı.. Al. Ko. d n: 

lcy. 1 - lSOO ton odun knııalı :rarr usu
ı..~ tnüııaknsaya konulımu1tur. Mluıa· 
~ 22 temmuz 042 car&amlm .:1.ınu 

;aaı ll de Db"'llrbakır Sn. Al. Ko. da 

1 
'ı>Uacakur. umum uıJuntn tuınn 6C20 
rıı. ol;up Uk teminatı 4:562 Urndır. Şaı-t
~l'sl her ~ Ko. da ı;:örUlUr. lstek • 
ın·~ ı.hu aıı.tten tıır saat ev\ el tekili 
t>lttuıııannı Ko. na vcımel rl. 

14924) 1003 

Kuru ot alınacak 
d 

F.skişehlr Lv. Am.rllğl Sa. Al. Ko. 
an: 

kapalı zarfla cltsilımeye .konulmuıı
tur. Evsat ve geraıt Ko.da Ankara 1s
tıı.'lbul Sa. Al. Ko.luı ında gurültir. 
Eksıltmesı 27 - temmuz - 1942 pazar
tesı günü saat 15 ıe Konya Sa. Al. 
Ko,da ynpılncakur. Ekı;iltnıeye ko
nul-an bırtncı nevi kukusuz çamaşır 
sabununun beher kilosuna fiyat nıU
rnkube konusyonunun toptan sntıe 

fıyım olarak teııblt edileo ı:ıo kuruşa 
torba bedeliyle nakliye ve hanıma -
liye m:ıarafı zammedllmek suretiy
le beher kilosunun muhammen !hıatı 
S2 kuruş 00 santimdir. İhale netice -
sinde taııyyi.ın edcı.:ck bcılele gure 
tediye sııasında kesilecek olan bi -
lümum vergilerle ml.lteahhhlin ya
pacağı pul ve diğer nıasrnflar tev -
sllt edılmek şartiyla birlikçe ayrıca 
ıcıliyc edilecektir. 

2 - 30.000 kilo sabunun loobındn 
ah"lllcak yUzdc 25 fo:ılaııiylc birlik· 
te ilk teminatı 2331 lira 56 kurıor tur. 
İsteklilerın ilk teminatlarını vakit 
ve zamnııiyle yaıırıp 27-7 1942 pazar
tesi gUnU saat 14 c kadıı.r teklif 
mektuplarını Ko.na vermeleri. 

(5129) 1179 

Kuru ot alınacak 
Trat>Zon Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile 600 ton 

kuru ot alınacaktır. Kuru otun dii
kilm hnllndc muhııruınen heriell 
28080 lırn ilk teminatı 2106 lirnchr. 
lp balyalı otıın tahmln bNlell .J05GO 
lırn. llk teminatı 30J2 llrarlır. Tel 
balynlı otun tahmin edilen b<•ılell 
43G80 !ıra ilk teminııt.ı 327G liradır. 
E\ s::ı! korun bütUn garnizonlarında 
vardır. Eksl'tmesl 30 temmuı !.142 
perşembe gUnli s:ıat ıı dlr. lstekli
lerın belH gün ,·c sıı.atte kanunun 
32 lncl madd sinde tarıf edildiği \'~
hile hazırlıyacaklnr ıtekllf mrktup -
!arını ckslllme saatinden blr saat 
en•el Trabzon Sn. Al. Ko. nn verme-
leri. (5133ı 1207 

Çeşitli sebze alınacak 
Tophnne ist. Lv. \. ·a. ,\1. Ko.ıbn: 
l - ~llcı ırn.ooo Y. Bnrhunyn fn

sulyr. 65,500 pntll<'an ,ıı.:.r;oo kırmızı 
domates ıtU500 b~ııl\ .ı ıı.oo ı ı:ıılı.ın
lık bibt•r 1 '.! OOll clı·n;et ıııoı~ danıır.. 

2 - Yukarıda )a:tılı ı;rlııder ıı ka
p:ılı zıırfl ı eksiltnıt"lcrı 27, ':. ıl I!! pn
ı ırt!' ı ı;lırıu b'lnt ı:; :rn ılı l'nplıaıı<' 
İfit. Lv. ,\, Sa. ,\1. h.o rln v,qııı ıı·alt· 
tır llepslni:ı tahııılıı lted<'li ı:.:12~~ llrn 
ilk teminatı 3!112 liru !!.~ kuruştur. 
Şartnnme.ı hv. ıl.ıt ınırul!ır. Tu!lplerin 
ıcıcllf ınrkt :ılurı,.Jr te•nlnatlnrın• llın
le S'lııtiııu n bir til'nt ene! Kıı. 11rı 

''crmelı!rı (.51 ''! ı22ı 

Odun alınacak 

pılan 500.000 kilo oduna teklif edl· 
len bedel 11\yıln had gorülmediğln· 
den bir ny zarfında Is bu madrlenln 
pa.zarlıkln alınmasına karar verll
mlştlr. Tahmln bedeli lG.000 lira, 
kaU teminatı 2400 liradır. Evsaf 
bUtUn garnlzonlarda mevcuttur. 
Snrtnamesl Ko. da g5raJeb!lir. 

2 - P:ıznrlığı 2S-7-942 salı gOnü 
sant 9,30 da komisyonumuz.da yapı-
lacnktır. (5402> ı..ır>3 

Odun alınacak 
Ardahan Sa. Al. !(o. dan: 
ı - 400 ton odunun kapalı ,._1rt u ıı

!lyle 6-7-9;12 pazartC51 ı:Unil saat 15 te 
)apıL'Ul mUnnkasasırı.iln Uıl1rı tıkmadı · 
{nndıuı knnuııun 4ı.l ıncı marldesl mucl· 
blnce lsbu maddclertn pazarl1ıkla nlın· 
masıM karar verilmiştir. Tahmin bede· 
it 18.000 lira tcmlna tı kat!Yl'S'I 2700 ı.
rndır. Evsaf korun b!ltiln ıııırnlzonııı

nnda varcıır. Şartnaml'Si :Ko. da ı:öl'll -
ıur. 

2 - fhnlcsı :!'1-7-942 cnr&amhıı ııün:ı 
saat 1" de paznrhlh komisyonda yııpı· 

lacaktır. (5405) 1466 

Et alınacak 
Hadımkl:Sy Sa. Al. Ko.rlnn 
Beher partisi 50.000 kilo olmak Ü· 

zere clbrl nıusavi partide 200.000 ki
lo koyun. keı:i veya sııtır eıi p 17.nr
lıklıı satın l\lınııcakttr. İhalesi 24 • 
ı cmnıuz . 19 12 cuma gUnll saat 15 t e 
yapıl.ıe3ktır. Taliplerin yl\zıle 15 ıe
mlnatlariyle ıayın c•lunan zamanda 
I<o.n:.ı mUracaatları. (54 0) 1530 

Kuru ot alınacak 
<:rlibıılıı Sa .. \1 l\u. d~n : 
l - İskele teslimi 1000 ton trl 

balyalı ve~ n ip hah :ılı kıırıı ot ııa
zarlıkl11 satın alınnpktır. Trl hal~ nlı 
kuru otı ıı mııhıuıırııt"n hrdeli 10 000 
lira 'e ip h:ılyalı kuru otun ıııııh:ım
mı.-n hedı-li ti5,0fl0 lirnrlır. !\ati tı-mi
n1Ltları hu rııikt.ırlnrın '"t ıı; ~i iıze
riıırlerı ıılın:ıcnktır. g,·~ar ve ş~rtrınıne
sl C.elibolıı mı.-rkez Sa. \l. Ko cl;ı ı:ıı
riıliır. Pazarlıkla ekslltıne•I 21. 7. ıı 12 
snlı ,:ünh ı;ant 16 cin mrrk<'z Sn. ,\1. 
Kıı. ela ynpılııı:nktır 

(5~81!) tfi:i2 

Saman a lrnacak 
Grlihnlu Sn . .\1. Kıı rlnn : 

k 1 - 500 ton tel balyalı kuru ot 
lllarıaıı :r.arf usulil ıle eks itmeye kon
li Uştur. İhalesi 26-6942 günü blr ta· 

ı> 2Uhur etmlı ise de pahalı gBrUl- Kars Sa. ,u Ko. <bn: 
~kle tekrar kap::ılı zarfla eksiltme- ı - Bir ktloııuna tahmin oollen rı-

l - Celiholıı Tepraltı ,.e Calnta 
lskrlelerı yakınlıırınrla karucla tesliıu 
şnrtı) le 100 tun hnlyalı snınun pAznr
lıklrı satın alınncnktır. Mııhaınıııen br. 
deH 2(1,•)00 llrn. KaU teminatı :ıooo 
liradır. 400 ton samana istekli lııılıın· 
ıııaclığı takdirde pnr\·rı parça ihule e
c1111r. B•·saf rn şartname 1 Gdiholu 
rncrkı-z :::ıa. Al. Kcı. ıla gorlılUr. lhn
Jcsi 23. 7. 942 perşeıııhc gıinü saııt 
16 da merhı: .Sn. Al. Ko. dn yapıla-

e konulmuştur. yat 5 kuru~ 50 •:ıntlmdcn 2000 to:ı o -
&0.2 - Eksiltml'Sl 20-7-942 pnzartrsl lcıunun knpnlı :r.art usullylc 8·7-042 de 
Al nQ saat 11 ele Esk1$ehlr Lv. A. Sn. ynpıln.n mUnakas:l.slndıı. tstckıt ı:ıkmndı
ıu' Ko. da yapılac::ıktır. Beher kilo- ğından bu kero 1475 ton odun knpalı 
tu~.a tahmln edilen bedel 7 kuruş- zar!Ja salın alınacaktır. ınc teminatı 

cnklır. (5 Hi7) 1637 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Su. Al. Ko.dnn : 

.,_ 3 - 50 tondan aşnıtı olmnmnk ü- cos.ı Ura. Tckam.tr cdn fiyat tız~lndcn 
"""re Parta ı:ıarcn da alınabilir. kati tcmtnıı.t alınacaktır. Evsat korun 
trııı EVsaf ve şerait her gOn mesai zn- e\"Safıdır. OdU114 alt eartname Ko. da 
trı: nlannda Ko. da görlllUr. İlk te- ııöhııur. 
...;lnatı taahhüt edll<Jcek m ktarn gö- 2 - MUn.'1.kasası 31-7-942 l'U!lııa ~u
&i!~ınaeaktır. Teklif mektupları ek- ntı s:uıt 16 da Kıı.nı Sn. Al. Ko. da ya-

l - Gelibolu'da. Tepealtı veya 
Galata iskeleleri yakınında karada 
teslim ııartiyle 400 ton ıel veya ip 
balyalı kuru ot pazarlıkla satın alı
nacaktır. Tel bnly3h otun muham -
men bedeli 28.000 lira ve ip balyalı 
kuru otun mulııınınıcın bl'dell 26.000 
lira olup ihalesi gUnlhııle ıekerrllr 
enen bedelden yll:ı:ıle 15 kati temi -
n'J.t alınacaktır. 400 ton ot bir istek
li bulunmadığı takdirde parça parça 
da ihııle eclilecektir. Evsııf ve ııart : 
n:unesl Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
da görUlUr. Paznrlıkla ihnl esl 22-7-
1042 çarımmba g{Jnll s:mt 14 t e mer
kez Sa. A l. K o.da yapılacaktı r. 

kar1a; ::~~ı"~~~llr.bll'p::~a~vel~~: pı!nca.ktır. tstekUll.'.rin mczkllr ~n ve 
Cl.kıneler kabul edilmez. c4927ı 1006 ı;aı~ucn bir saat cv\'cl hazırlıyncnklıırı 

• tekll.t mC!ktupt:ınnı ve tcmlnıı.t ııkçele-

Ge! Saman alınacak r1Ylc blr.ııactc Ko. nn vcrmclcrf. 
ibolu Sa. Al. Ko. dan: <5304) 1401 

11 
1 - Deın1rteııe Bol.nyır iskele tl?sllml y ~ Gclıbotuda arnba.ı'a w.;ıım ·'.lOOO oğurt alınacak 

"ırı tel tıa:ı:yab vcJın hıuurlı saman P4. Konya Sa Al. Ko.d::ın : 
>;;r1ııcıa s:ıtın alıruıcnktır. Bilumum ril· l - 85000 kilo yoğurt kapalı zart 
'llııı usuliyle eksiltmeye konulmuştur, 

ve masraflar müteahhidine att ol- 2 - Evsaf ve ııeralt komisyonu - (5488) 1538 

'tıt 11zero muhammen bcd<>l1 100.000 muzda Ankara \'e İstanbul ı.v. A • 
ta ve kati teminatı 15 000 liradır. :V- mirlikleri Sa. Al. Ko.Iarıncl!ı görli -

Ve ıart.ruunccl GeUbolu mcıict:'7. Sa. !Ur. 
1. ko. da ııörUlllr. lbnl\'!61 20-7-942 pa- 3 - 85000 kilo yoğurdun kapalı 
?teeı ~rı.ü saat 16 da Gelibolu mcr z.ırfla eksiltmesl 31-7-1942 cuma 

Zeytinyağ alınacak 
Sankamış Sn. ı\I. Ko. dnn : 
1 - 10 ton zeytin ya~ı 1. fıkrosı

nıı atfen alınacaktır. l'a:tıırlığı 22. 7. 
il 12 çnrşamh11 günU saat a tc ynpıln
cnktır. Tahmin edilrn bedeli J li5 lm
ruş n teminntı 2 l75 !irarlır. $ ırtnrı-

S... Al. Ko. da yapılncnkUr. gUnU saat 15 ıe Konya Sa. Al. Ko.da 
(4975) 10-15 yapılacaktır. Eksiltmeye konulan yo-

K 1 k 
ğurclun muhammen bedeli 25 kuruş, 

Unı ota ınaca ve icabında nlınuc.ık yUzde 25 faz • 
l'>. Rcyazıt Sa. Al. Ko. elan: !asiyle birlikte ilk teminat 1992 lira 

mesl ı<o, ela gllrülUr. (11 18!1) 11'1149 

Saman alınacak 
Kayseri Sa. AL Ko. dan: l - 800.000 kilo kuru ot kapnlı 19 kuruştur. ı 

;n" ekslltmerc konulmuştur. Tuh- 5 - İsteklilerin ilk teminntlarını 
ın hedell SG 000 lir olup ilk temi- vakit ve zamaniyle yatırıp 31·7-1942 
a:ı 1700 Jirndır. Evsnf korun ev· cuma gtlnU saaı 14 te kadar teklif 

ı - Pazarlıkla 500 ton bnb-n halln
dıe ı;aman alınacaktır. Tcl.1 talllımc al'1 
OldU~UM &ÖN snrnanınm kUosu 5 kJ -

~ •dır. mektuplarını Ko.na vermeleri. 

11 
2 - Eksiltmesi 24". 7. 9.t.2 ..:uma ~ll- (530G) 

ru.:ı olup knzıını: buhron ve muvazene 
1402 ver.ııllcrl)"le t.cv&l.lt edlhnck i<!~lc mu

knvelc masrofb.rı vu damııa resmi tl • 
Kars S:ı. Al. Ko.dan : yata =nmcdUecek't!:r. Teli btrl!.kt.en vc-

~ saat ıo dn. yapılacaktır. ı tekille- O du·n alınacak 
111 bf'l!i gün ve santt<"n bir s:rn t c~ ve! 
•rıunun 32 lnd m.nddcsl mucibince 
~tırl{yacnkları teklif mr.ktuplarını 
o. na vermeleri. (6060) llll6 

0 
Kuru ot a l.n acak 

· Bayazlt Sa. Al. Ko. da.n: 

lıa 1 - 550.000 kilo kwv. ot .kap:ı.b zart 
tıı lllU.ıc eksUtmcye konulmuıtur. Tnh -
l hı bcdeı1 247M Um ol'up llk temlnab 
8:il) ltre.dır. Evsn! koron evsarl(!ır. 

2 - Eksiltmesi 24-7-942 cumn ı;Unü 
~t ll ele yn.pılacaktır. J&teklilc'1n 

11 
111 ti!n ve saattm bir sant evvel ka

tı Utıutı 32 lncl maddc91 mu cl.b!ııl'E' ha • 

11 
rııncaklan teklif mcktupktrmı Ko. n.ıı 
~eıerı. (5061) 1157 

Kuru ot alınacak 
b . B<"Yıızıt Sa. Al. Ko. dnn: 

ta 1 - 800 000 kilo kuru ot kııpnlı 
Ilı rfla ekslltm<'yc konulmııştur. 'fııh
ıı 1n bl'dt"li 86.000 lira olııp ilk tenıi-
1111tı 2700 liradır. Evs:ıf korun evı;n-

( ır ". 
ıın" - Eksiltmesi 2.ı. 7. 9 l2 cum'l ırtı
tl &aıtt ı ıs te ynpılnt'aktır. İ&teklıle
'tırı hazırlıyacaklıın tckllf mektupla· 
nı .Ko. na vernıclerl. 

- (li07ı5) 1169 

Kuru ot alınacak 
~ntcp Sn. Al. Ko. dan: 

lı:ıı - ;:>arlnumcsi mııcilılıı<'c 600 ton 
ırı ru ot ınlılıııyaıı erllll'C•·~tlr ~I uh'lrn· 
li~~ bed.eii sırnoo kntl t""·ınıııı 112110 
ıı~ ır, i hale i 23. 7. !1,1.2 p<"r t:n he 
!\onu saat l ~ te As. Po. 881 2 Sn J\I. 
l!ıı · d11 ynpılncııktır. İstckıllt'rln ayaı 
J.;0

11 dvc snatıe teminatları' •e birlikte 
t.~i 

1 
a bulunmnhrı VC) a telgraf ı n· 

Y e mürncantlnrı. 
(ı5127) 1173 

n Kuı • t ot alınacak 
Bayazıt sa. Al. Ko. dıın: 

lıı. l - ~ 000 k11o kuru ot kapah ı:art-
12~11ekııııtmeye konmuıtur. Tahmin bc

lıra 24750 lira olup llk IA.'mlnatı ıSJ7 

2dır. F.vsnf korun cvı;nfıdır. 

1111 - Ekı:tıtmesı 24-7-942 cuma s;:flnU 
ıı at 16 da yapılacaktır lstt'klllM"ln ocl 
l'ıııll.Qn aııat ıo n. kadar tPkllt mııktupla
'l"I;.~ 32 et madılcsl muc:'lblnce hnzırlıyn 

l<:o. na venncleı1. (5129) U~ 

M Sivri biber alınacak 
l UhaköyU Sa. l. J\o, dnn: 

lıı tk 1 O tfln sivri b'her k.malı nrl-
2 5•ltınryı' ı.onulr ııı~tuı 

ı:ıı - P.ksiltrıır~ı ::1 7 '42 rıınııı qil· 
~1ı1 t•at 1 l ıc ) apılıı•:ı c•ı t~•rkllle
b1ı nrınlı r.arflarını ih ıl~ a~tin.~rıı 
~'lr~aııt evvel Ko nn vrrmel .. ri. 
l'ııı arne~I Ko, dil ırorıl!uı lcteklile
latı ~ 11YYCıı vnkitte l\o t<n lmhınıııa· 

· uvakknt teminatı Ci33 ı:rııclır. 
(~130) 1176 

1 - Kilosun tahmin edilen ti- J:lllmek IMU)·lc mahalll tıyat rnuralmbe 
yat 5 kuruş 50 snntimıleıı 2000 ton komtsyonunca tcsbtt edil ek tel fiyaU 
odun kapalı zarflıı 8-7-1942 tarihin- muhamm<m bedelden dil1Ulcrcl< s;ıf\ sa
de yapılan mUnakasasında istekli çık-
madığınd::ın bu kerrc 475 ton odun man bedellnc ı:"öre llcbıcıl maddede ynzı-
kapalı zarfla yenirden eksiltmeye ko lı masrıı!lar h~bedtlcc~tır. Samanın 
nulmuştur. İlk teminntı 6084 liraılır. mccmuunun tutan 25.000 l1ra, kıı.U te
Tek.:ırrUr eden fiyat üzerinden kati mtrı.:ı.u 3750 tlradır. lhalest 23 temmuz 
temiıınt alınacaktır. Evsaf Korun ev- 942 perşembe ırUnü ıı.1at 15 tir. Evaat 
safıdır. O duna alt 41artn·.ınıe Ko.dıı ve enrıtnamcst Ko. da ve tstarrt>ul, An. 
görtiltlr. kıırn Lv. Amirliği S:\. Al. Ko. dn ırörU-

2 - Eksiltmesi 31-7-19·12 saat lür. 1stckHlcrln belli ırün ve saııtte J;o. 
16.15 te Kars Sa. Al. Ko.da yapı la - na mtımeaauan. (~22) 1613 
cal<tır. İsteklilerin mezk~r glln v e 
saaıten bir sıınt önce hazırlıyacnk - Taze fasulye alınacak 
lıırı teklif mektuplarını ve t eminat Tophane lsL Ko. Fındıklı Sa. Al. 
akçeı.ıriyle birlikte Ko.na vermele- Ko. dan: 
ri. (:>310) 1405 1 - 60 ton tazP fasulye 22. 7. 942 

O dun alınacak gtinü saat 14.30 da pazarlıkla satın 
Knr~ ~n ı. Ko. elan : alınacaktır. Muhammen bedeli 
ı - Kllo~unıı. tahnıln edilen fiyat 19800 lira olup kati temlnatJ 2970 

ı5 kunış 60 santimden l 00 ton odun liradır. Şartnamesi her gün Ko. on 
kııp~lı zarf u~ulU ile S. 7. IJ,2 tarihin- eörülür. lsteklllerln belli gUnde Ko. 
de istl'kli eıknıadığındnn bu krre IR.50 na mUrncaatları. <5523> 1614 
ton odun kapalı zarf usııHı ile yeniden Kuru f111ı sulye alrnacak 
eksiltı ıeyc konmuştur. İlk tcıninnll r-Gelibıılıı Sa. Al. Ko. dnn : 
ı55ti9 liradır. TaknrrUr eden fiyat ıi-
zcrlıırlcn katf teminat alınacııktır. g,.. l - Blitnn rıısum ve \'ergller mn. 
saf korun evsııfıclır. Oılıııı 1 alt şart- trahhltle ııit olmak Ur.ere Ye:tııatlı ve 
name Ro. da ıı: ırUIUr. l~kslltıııesi 3 1. anlıara kndnr teslim 60 ton kuru fıı-
7. o.ı.2 cuınıı. ıırllnıl sıuıt 17 ılc Kıırs r.ıılye pazarlıkla satın alınarnktır. ner
Sa. Al. Ko. d:ı. yupılaı-nktır. İslekllle- mason ve hayrnmıç horozun ııı ııham
rln rnı.-ıkıir gıin YC saatlrn bir sant mrn hrılt'ii 16300 lira ve lstanhul ho
önce hıııırlıynı-aklnrı trklif ırıektııpl l ' roı:nn 1380ıl lira Annılolu tonıhui ve 
rını ~-e tenıinnt nkeelerlyJc hlrliktc Ko. yuıııuŞRk çalının 12.)50 Hra balta! ça-
na vermeleri. {li!ll l) UOti h Of, ,.e Hizı-nin 1:;300 lira Bnrhun-

odun alınacak ynnın ınaııo lira Karadeniz. Bn.yrııııı!ç 
Yenke, ufağın lllbOO llraılır. KAtl te-

Kanı !'ıı. Al. Ko. elan: ıninatı alınarak fasulyr.nin mııhnmmen 
Kilosuna tahmin cdtlcın 11ynt 5 ku bedeli üzerinden alınır. Bvr.af 'e şıırt-

na 50 s.-ınUmdt"Jl lSOO ton O'!un kapalı nnmesi Gt"libnlu nıerkcz. Sa. Al. Ko. 
zartln 8-7·042 tarihinde ıs.tekli cılana • rln goruliır. İhalesi 2 ı. 7. !H2 cumıı. 
dll!ındnn bu ker.c 1350 ton odun kapalı günii sn.at l fl da merkez Sa. ,\ 1. Ko. 
zart usull)Je >cn1dm ckstıımeyc konul- da ynpılnraktır. (/l.~2ı) 1615 

muııtur tik teminat 5569 ıtmel1r. Tekar- Odun alınacak 
l'll:' cdn rtyat Uzcrtndm kati teminat e.- Kıır.ıko~e S:ı. ,\1. Ko. dan : 
lınncmctır. Evs:ıt korun evsa!ıdır. Odu- l - Aşa~ıila mlktarlnn yazılı ılç 
nn alt ııırtnııme Ko. da cl)rUlUr. El<J;llt· kısım oılunıın 10. 7. IJ~2 cııınn günil 
mcsl 31-7-942 cuma ııllnU sn:ı.t lG.30 ôn kapalı zarfla yapılıın eksiltmesinde 
Kars Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lstck· talip cıkınndıjbnilnn bi r av ı:ıırfıncla 
l'lcrln mczkllr ı:"Ün ve .ıı..-ı:ıtten Mr ıınat pnıarlıkla nlıoıı<'aktır. T ahmin hl'ılel
uvvcl hnzırlıyıı.caklan tck11f m<'.ktuplıı • lcıi) le ilk teııılnatla r ı ve pRzarlık gii
nnı ve t.cmlna.t akcelertyJe birlikte Ku nii s:ıalle r i her birinin hizalarınıla 

gl.-terilrniştir. Evsaf korun hıUıın l(ar-
na vermeleri. <53ı2> 1407 nizonlnrımla nıevcııttur. İst~klil!!rln 

Et alınacak hclli glln YI" sııntte terııinat makbıır.la-
Çorlu SR. Al. Ko.daıt ı ri) 1<" Ko. na miirıı<"ant!ıırı. (552.5) 
1 - 2490 sayılı kanunun 46 ncı Cinsi oclıın miktarı !100 ton Tnh. 

mndilesinln A !ıkr.ıısın!l göre 20 . nrd. 82400 lira. 1lk Te 2'80 llrn 
temmuz • 1942 pszarıeıı! gllnll saat )lıınakasn gunıı 20. 7. 9~2 pazarte!I 
lG da komlsyoncla mevcut şarma - sant 10. 
mcsine ı:-~re 20 ton sıA"ır, koyun ve- C'iMi odıın nıiktarı 16000 ton Tnh 
ya keçi eti ckslltm<>ye kon'acaf:ın - ı Ilı-d. 6'000 lirn, ilk tl'miMtı 4o.'i0 11-
dan isteklilerin m ezk(lr ~nele Kona ra miln11kasa günü 20. 1. ll'2 P ı11rte-
mUracaaıları. (5317) 1411 si saat 10.30 da. 1616 

Ot ve saman ah nacak O dun alınacak 1 (3) llncD maddede yazılı sanLtc-n bt;: 
Ka.ns Sa. Al. Ko. dan: saat evveline kndnr v 1 lY •t ma m • 
ı _ Bir k1losunn tahmin <ıd len 11 _ mm~ makbuz muk.nb lınde verı C• 

nt ~ kuru 
50 

t:!nı fkt artlde ;;oo. C<>ktır. Posta Ue gönderilecek mck· 
) 11 ı>:ın P tuplann nihayet 3. eU madi de ) a-

IJıkerıderun Sa. Al. :Ko. dan: 

Miktarı ton Muh. Bed. llk Te. lh. Ta. Saat 525 GC::T ton odun M ttknısuuı. göre pa- saate kadar gelm ş olması \'e Clns1 
Llrn Lira K. 

Kuru ot tel balyalı 
4p bal) nlı ) 450 

40500 3037 50> 
38250 2868 75) 20. 7. 942 10 

7.ar!ıl!'a konulmuştur. llk tcınmnu 2165- dJs zarfın mühür mumu ile ıyice 
2072 ~r ı dlr. Tckartlr rocn tt:Yat il· kapatılmış olması Utzı.'\dır. 

döküm halinde> 31500 2362 50> zcrlndcn kati umıln:ıt ahnncaktır. Ev- Postada olacak grclkmeler kabul 
&at korun m5:ltıdır. edilmez.. (5'.'169) U37 tel balyalı > 40500 3037 50) " 

:: - Pıızıırıır:ı 22-1-942 e:ı.l"'$8JTl'ba ıril- yapı işleri 
ntı ıınnt lG da Kars Sa. Al. Ko. da >-a- Transll Yolu F.rzurum Mıntakn ~ıu • 

ip balyalı > 450 
döküm halinde> 

38250 2868 75> 20. 7, 942 15 
31500 2362 50) 

.. 
pıl:ıcaktır. lstt!ktllcrln mC2kl1r gün \'C dQrlUC:Unden: tel balyalı > 

ip balyalı > 190 
17100 1282 50) 
lfil50 1211 25) 21. 7. 942 10 " 

tel balyalı 175 
t~l balyalı 
ip balyalı ) 335 
dl>kilm halinde) 

J5750 1181 25 21. 7. 942 15 
23450 17s.,q 75> 
217i5 1633 13) 22. 7. 942 10 
15075 1130 6.'i) 

" 

tel balyalı ) 
ip balyalı ) 275 

Ul250 1443 75) 
17875 1340 6.'i) 22. 7. 9·12 15 

6:Ul.ttc temtruı.tlarlYle blrl:kte Ko. na 
mtırnı-.aat.ları. (5584) 1633 

ViLA Y E TLER 

Ekmek alınacak 

Transit yolunun 330000 x 3!l9000 ki • 
lometrcll'ı1 nrnsındıı.kl altı bnkun evl:ı n 
1nsnsı kapalı zar1la ek itmeye konul -
muştur. KC$lf bOOrll 2iı992 Ura W ıru • 
rustur. thalesl S0-7-042 tarihine mu .. a
dlf Pl'rteınbe srOnU saat 15 tc Trar.s t 

tel balyalı > 
ip balyalı ) 450 
dökilm hal.nde) 

" 
31500 2..~62 50) 
29250 2193 75) 23. 7. 942 15 
20250 1518 75) 

Kocaeli • Arlfiye KBy Enstllllsil ve yolu ı-:rzurum mlntakA müdUrlUI': mJe 
E~.t.mc-n Kursu ~ıJtın Alına Korrus- mQteşckktl kcımls>onda yapılııt'aktl". 
~nun<la.n: Taliplerin Uıale so.aUndt'n b r -ııat 70000 5250 00) tel hnlyalı > 

Jp bn.lyıılı ) 1000 
döküm hnlinde} 
tel balyalı > 

" 
" .. 

ip balyalı > 1000 

65000 4875 00> 24. 7. 942 10 
45000 3375 00) 
70000 5250 00) 
65000 4875 00) 24. 7. 942 15 

Mlktan IıyaU Tutarı tık Tc. evvel 2490 No. ıu l<a.nun &rl'reğtnce tek· 
CJnsl Kilo kurus Lira Llra K. ıır melttuı>larına mınt.akn mUd!lrlU!:'üne 
Ekmek <be· makbuz mukabilinde vcmıelerl mf'C!:>u
h rl GOO gr. 
tek t P 192500 10 19250 1443 70 r1dtr. Post.ad.-ı va.ki ol.-ıCftk g~eler ,. döküm halinde> 

~aman yığın hallr.dc 
Saman yıf:m hal nde 

ba4-·alı 
dökilm 
balynh 
baly::ıh 
döküm 
bnl:ralı 

380 
380 

45000 3375 ()()) 
19000 1425 00 25. 7. 942 10 Yemeklık nazara ntınmıyıı<'a.ktır. 

sadeyağı 6250 220 13750 1031 25 Ekallune>e ı:lmıek: lsU;ııcnll'.nm Utale 19000 1425 00 25. 7. 942 11,5 
) 25000 1875 00) Zeyt n- gününden Ilı: ı:l1n evvel Trans 1 Yolu 

:ı:af;ı 4000 130 5200 390 00 Erzurum mıntnka mUdilrlütune mUnı -> soo l!"ıOOO 1125 OO> 28. 1. 9~2 )O 
300 15000 1125 00 2!!. 7. 942 15 

) 37500 2812 50) 
) 750 22500 1687 50) 30. 7. 942 10 
) 40000 3000 ()()) 

Yukarrln )azılı Uç kalem yiyecek rant.hı alacaktan ehll;)"("I. ve tlcarct oda· 
kapalı zart usuliyle cksllımcyc ko- sı "'ı'Sikalarl)'lc 2024 lira 45 kuru$ te -
nulmuştur. mmat mckturııannı b!Tllkw komlsYtına 

lhalc 20-VJI-1!>42 pa1..artcsl snınn vl'nnelcrl lfı:ı:undır. 
döl" m ı ı::oo 24000 18)() 00> :m. 1. 942 ı:; 

A5!li'{'1:t m1't rıan yazılı 9 kalf'm kuru ot ve 5 kalem :ımrın k'lpıı.lı 

z. rrııı rkslltnı<'YC konulmuetıır. 
2 - l\luhamm<>n bNi<'llerlyle ilk tC"l'lllnatlnrı ve lh11ll' ı:ünlcrt cc-tvclclr.'t hi· 

zıılnrın in ı:östrrllmlştlr 
3 - Tl':,:ır mektupları Lhale tarlhlerLnln muııY)l'n vııJclttrn bir snat evvel 

Ko na vı>rtJmlş olmnlıtlır. r.ı-e ıı:<>len mektuplar knbul cdl m<':r.. Teklır mı>klı:p
ııırınn. eartnamt nın 4 cQ mnM~ııln lstımllı>n kanuni Vl'S&lk konulmnhdır. J~!l'l<· 
merln anrtnnmc»1 ııonnck len 1 l'nd<"nın Sa Al. Ko nn mUmcal,ltlan. (-19~6) 

Çeşitli sebze ah nacak 
Balıkeslr sa. Al Ko d n: 

saat 10 da Adapazarı Belediye bina
sında toplan[l('ak komisyon tnrafm
dnn yapılocnkllr. 

HükGmetcc fiyatları tE'sblt olu
n::ınların bedeli ödenirken kanunt bil
umum vergı, pul ve sair kap, nakli
ye gibi IT'asrnflar ilaveten müteah
hldr tediye edlll'cekt!r. 

!haleye iştir k cdccekl!'rln kanu
ni cvsnfı haiz olmalan ve gerekil 
evrnkı ibraz etmeleri. 

Not: Ş~rlnıırnesinl ,:llrmek ve da
ha fa?Jn m"ı!Omat edinmek lstlyen
lerin EnstıtU M!ldürllll!'{lne müra-
cnat.ları. 1018 

Yol yaptırılacak 
lstnnbul lkll'dt)cstnoen: 

AP ıda en.~. mlkınrı, muhammm rıyntı 'e muvilkkııt tl'ITI nallan )azılı d uz 
knl<"m ıaee maddesi k p:ılı z:ırt usul_yle JO. 7 942 ı-um:ı ııllnü saat 16 da yıırı. 

lan c.kSUtmcslndc llll • cıkmııdıf:ından k ı nunun 40 ınt'ı maddl'61nc tevr :an b r :;.y 

mü lı1elle ı•a:mrlııta k >nmuatur. Atııtt.ıit tıııl\arın n Atatürk köprU
Kadar 2 - raznrlı{:ı 20-23 7 !M2 \e 7. s M2 ı:Unlcrl saat 15 tc Balıkesir sıı. Al. J(o. sünden Utıa.cıı Schzadebasına 

cıa yapılacaktır. 

ıı - Dokuz kalem inse maddesi blır tal l>C '1ıalc P.d ll'tıllecer: ı:Hıl n>n ayrı ta
l pll're ıle ihale ed lehlllt. 

4 - F.vsıır ve a:ırtlıırını ı:ömıek L<öUYMllC'r Arıknra, 1stnnhul Lv fımlrl kll'rl .Sa 
Al. ı-omısyonlnrırda ve B.'llık<"$lr s.ı Al. ı<:n. rlu corU\ür. Tallplcı1n tcmlnatlRrl~lc 
biri &le Ku. na müra,..aatıarı. (54951 1546 

cınsi 
Yumurta adet: 
T. sof:an 
T. bıber 
T. bamya 
Yemeklik domates 

.. patlıran 

Semızotu 
'l'. Fnsul)·e 
Kabo.k 

J\tuhamnıPrı fi> at Muvakkat teminat 
MLktnrı Kilo Kuruş Sa. Lira Kr. 

30.000 !'i 113 00 
7.000 10 54 00 
4.000 20 60 00 
UOO M W 00 

14 500 15 164 00 
23.500 17 50 309 00 

6.000 lO 45 00 
21 000 20 315 00 
12.000 7 50 68 00 

Et alınacak Taşıma işleri 
Brıurum Sn. AI. Ko. ılan l~rzıırııııı !Sa. \I. ho <lnn : 
ı - Kurrıııtu bernhcr olırtak fızr.rr. 1 J<:rzurum ;o;ıırbı-hıın transit ) o-

ı .. lı.ı .ıı ı rı lX.'lUı ı:ıı:ıatU-le mozayik 
parke knldınm ımaıa.u knpa!J zart u -

ullylc clts itmeye konı.ılm~tur. Kc, t 
bed .ı 165090 11rn 9S kuruş ve Uk temi
n ılı !i:i04 ı rn 55 kuruştur. 

:.ıuknHlc, <'k&UL"'l~ naha l&lerl, <J· 

mumı. hususi ve lcnnl sartnnmelerf, 
proje keşif hUIAsnB1yle t>una mUteterrl 
dll':cr evmk R"...S kuruı mukahUlndc e. 
IMlye fen lllcı1 uıüdürlüf:Unden ver! -
lcc~Ur 

lh ılc 22-7-912 eareambn ıt!ln!l ~t 

ır; te d:ı.1ml t!'n<'Ü:ı'l<"ndc yapılacaktır. 

Tallpl<>rln. ilk tl'ITI nat makbuz veya 
m<'ktupla,.ı, ihale taı1h ndcn (8) ıtUn 

evvel bclcd ye fl'n isten mUdQrlUı1'ünt! 

Milrat'natl:ı al.'lt'aklnn rcnnl ehl1Y<::t. 
lm.mlı aıırtnaml' ve s:ılrc ve kanu:ıPn 
lbrn:ı:ı !Azım ıwıen dl.lrer veslknlnrl.Ylı> 
blrllkte 24<\0 No lu kanunun tarlfıı.U 

ı:evrl'S nde na:r:ırıwa<'llklnn tl'klU mck -
tupınnnı Uıale ııUnU snat 14 c kadar 
dalml enrUmenc vMtnclcrt lA.zımdır 

(5018·7204) 1096 

Fazla mnlOmnt almn'k ve kool!:l'rt 
ı:Brm('.k tı;Uyen\rr hl'r ~n mmtaka mU· 
dürlUtune müracanUa aôretıll~,.kleıl 

lltın olunur. (5369) 1471 

Yol tamiri 
Corum Daimi Encümeninden: 
1 - Corum Cerıkli yolunun 

67 t 000 - 69 t-400 kılom~relerl ara
sında esaslı ş<>se tamırl ı.sı 30-7-942 
perşembe ı;linU sıınt 05> le hükll· 
met konal;ınn müteşckk.l Daiml En
cümende lhale cdılmek Oıcre kapalı 
zarfla ekslltmt'ye konulmuştur. 

2 - Keşi! bedel! (22059> lira <S4>. 
kuruştur. 

3 - Muavkkat t mlnnt (1654) il· 
re (49>. kurustur. 4 - Bu ise alt 
evrak şunlardır: a) Eksilme şart• 
namesi, b) MUkavele proJesı. el Sil· 
silel fıyat ve k('şif hu! n cctvellerl. 
d> Grafik ve vasati mesafe cetvell, 
c> Bayındırlık lşlt>rl genel. şose köp
rül!'r fcnnt ve hususi şartnnm<'lerf. 
fl Bu evrak her gQn dalmt Pncllmen 
kalomlnde ve nafıa mlldUrlilgünde 
görllloblllr. 

5 - lsteklllerln ~karda yazılı te
minatı yatırdıklanna dair belg!! ile 
eksiltmeden en az Uç gUn evvel v!-
11\yet makamına müracnatln alacak
lan chli)·et ve ticaret odası vesıkala
nnı ve ayrıca kapalı hlr zarfa kon• 
muş, yuknrrla yazılı evarkı okuyut> 
tamamen knbul etlikleri şerhini ha
\'I teklif m<>ktuplnrını mevzuata uy
s:un şekilde d ğ"r bir zarfa koyup 
ihale snntinden bir saat evveline ka
dar daimi rn<'llmen re si {:ine mak· 
buz muknb llnde vermeleri veya 
göndC'rmc>lerl lllın olunur. 

Postada olacnk ı::eeikmrl!'r mute-
ber d!'~ilrlir. (540!!) 1485 

Lahit yaptırılacak 
lstanoul Bclc<lb'<-slrul.l'Jı: 
Mezarlıklar müdıllrlül'ıUnce 942 mayuı 

100 ton koyun ve 100 ton sığır eti pa- lıı üzerinde )apıl:ıcak 11100 ton nnkll
ı:ariıkia ek~iltıneye konıılmııştur. Gk- yntın 13. 7. 9~2 paınrtr..si gıınu )ft >•· 

slltnıesi 7.8.9'2 cuma gilnıl snnt ı 6 ıla lan pıız ırlıltına istek il \'ıkııınclıJ,:ından 
Erzıırııııı ~a. J\ I. Ko, ıla vııpıltıc:ıktır. ınıınaknsası 2:!. i .!H2 ııerşı-mlıe guııu 
){oyun etinin muhııııın;cn lıeıleli ııant ili yn bırakıl!11ıştır. l' ı:r.arlığı Er
!05,0(!0 Jiııı olııp knli teminatı ı:ı.oon •:ırıını ~n. Al .. .Ku. ıhı . ynı:ılncaktır. 
lirııclır. Sıı'hr cliııl:ı nıuhrırnıııcrı berlrll I Naklı~at tıın kıloııı<'tre ıızrrı~den yu. 
65 oun lira olup kntl tı-minatı 8000 pıl ıcaktır. )luhıımııırn lıcdelı ıo j ~00 
llr~chr. Şurtnnnıe-i her gün Ko. ela 

1
11rn oluıı katı trmlnııtı 219~0 lirnrlır. 

gorıı!Ur. fsteklil~rin hclli ~ıin ve saııt- ... artnnıııe l her komi yondn gorıililr. 
te tcmlnııtlarhle Ko. nıı mUra<'nııtla- isteklilerin belli gün \e ııııaUc tcml-

Satılık çimento somuıa kadar yaptınlacak tahm nen 
1stanbul GUmrUklcıi llaşmUdUr- (35ll) !Ahit kapalı zart usu le ö1< u:-

IUğUndcn : ll\Cl'"e konutınuatur. Mecmuunun kcııt 
!hale gUnil ı 24- 7. 942 tıcdlct (18854) l;m (50) lı."U~ ve lllc 

rı. {li57S) 1624. natlari)·lc Ko. nıı mılrııcnııtları. ltil~ 

Et alınacak Kuru ot alınacak 

M. K. N. lSS miktarı kilo 351SOOO teminatı (1414) J1ra (S) kunıstur. Ke
değerl 289131 lira 74 kuruş es~a ıttr ~e ı;artname zabıt ve muamc:tıt m!l-
eınal çımento. nmbarı Tophane. durlCtll kaleminde ı;:öril . 1hnle 

J<;rmrum :;a. Al. Ko. dıın 
• l - 110 ton ku)Tı.ıklu koyun eti ı . 

le 110 ton sığır eti knp:ılı zıırf usıılU 
ile ınilnaka•ayrı konulmuştur. M unıı
kasası ı5. 8. 9 ~2 çarşamba gunıı koyun 
eli saat 17 de sığır eti 17.15 te Hr:tu
runı ~ıı.. Al. Ko .dn yapılııc~ktır. Ko
yun etinin kllosunn 10.~ sığır etınin 
kllı1sunıı .55 kuruş hede! tahmin eıiıl
ıniştir. 

Koyun etinin tutarı l ll'l!IOO lira mıı
vnkknt trıninatı 702S lira sıjiır l'tinin 
tutarı 60.500 Jirıı. muvakkat teminatı 
4275 liradır. Şartnamesi hrr glin Kıı. 
na görUllır. İsteklilerin ihale sa ıtln
den bir ı;nııt cV\'elinc kııclnr kanunun 
32 ci maılrlesine tedikan haıırlıyncak 
ları teklif mektuplarını Ko. na V('r-

mcleri. (55iG) ltl2:i 

Tereyağ alınacak 
Kıı.rakösc l'a. Al. Ko. d:ı.n: 

1 - A&n~ıda m1kt.arlAn YüZıb Od kı· 
8llll tcrwa~ 13-7-942 PllZllııtesl günü 
kapalı zıı.rtıe. yapılan eıksllUncs;.nde ta
lfı> cİlı:nındıAından bir ~ zartında pa -
uı.rtıkla alınacaktır. Tahmin bcdellcı1 
Uk ıemtınaua.rı ve pazarlı:k ıtilntı ve ııa

aUcrt her birinin h!Za.Lı.nnd...1 ıı:östcrll. 

mloltr. E\sa! korun cvııa!ıdır. $nrl.na -
mcs1 her ıriln Ko. da ı:örilllir. 161.ckllle
rin bclll ıtiln ve saAtt.e t<mlnat mak· 
buzlarlylc Ko. M müracııat.ınn. 

cmsı: tc:twa~ı mtktan 1.000.000 kilo, 
Tnh. Bcd. 20.000 llnl. !11< Te. 1500 lira. 
ihale l;ilnü 22-7-94.2 "31\tt lUlO. 

ansı tereyağ m!kt.an 1.300 OM kilo, 
Talı 800. 82.500 ıtre, ll1< Tc. 24.17 llta 
50 ıcurua. Uıale ı;:ünü 22·7-942 saat 12. 

(5577) 1626 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - Murakabe komisyonunun fi· 

''atı .,ahllinde bulunmak ve veklle
ttn matbu evsafına uygun <>lmak ve 
15 gUnde teslim şartıyle 200 baş et
lik 6ığır ayaktan pazarlıkla satın 
alınacaktır. Paznrlığı 28. 7. !>42 salı 
ı:UnU sant 16 dır. tsteklilcr!n muay
yen gUnde mllracaaUarı. 

(5578> 1627 

Odun alınacak 
Kara köse Sa. Al. Ko. dan: 
l - 450.000 kilo odun 9. 7. 942 

perşembe gUnü kapalı zart usullyle 
yapılRn ekslltmcsındc talip cıkma
dığından b!r ay lçindr ı:ıaznrlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 18000 ll· 
ra olup ilk teınin:ıh 1350 liradır. 

Evsaf korun bUtiln gamtzonlann
da vardır. 

2 - Pazarlığı 20. 7. 942 pauırtesl 
y,ilnü saat 11 de ynpılacakur. lstek· 
lll<>nn belll gün ve saattr teminat 
makbuzlarlyle Ko. na mllracaatları. 

(55i9) 1628 

Odun alınacak 

Gelibolu :;ıı. Al. Ko. dan ı Yukarııl.:ıkı cıya lri49 sayılı öa 3~_942 paznııt<.'SI ~nQ ı lG t.c d 1• 
nun muclb nce 24. 7. 942 de saat ııııa 11 

l - Cielibolu 'fl'pc:ıltı \cya Galata 
l6kclelcri ) akınında karuda te !im 
şa rli> le 400 ton tel ve) ıı ip bnl) alı 
kuru ot pazarlıkla 5ntın alınıı<'nktır. 
fel loalya!ı kuı·u otun mııh ıınnıen be. 
eldi 2tı.OOO llrn ip balyalı ku -
rıı otun mulı:ımmcn bedeli 2GOOO 
llra olup lhıılcsı gilıııınrle te • 
karrür erlr.n herle! iızcrinrlen % 111 
krıti t!'nıinat alınncııktır. rno ton k11-
ru ntn lıir istekli hulunınadılb tnkclir-

l3,30 da kapalı zarf usum ile ııatı- 1 mı cnctınw.ndc )"Rtıılacnktır. Tnıııııerııı 
lacoktır, Kanuni vesikalar,n ibrazı l ltk teminat makbuz \'CYR m<'ktuplan 
ve teminat ile teklif mektuplarının ve kanunm ibrazı lAzım ı: lt-n cııtcr 
s:ıııa gtlnli saat 12 ye kadar veril • vcs:xalarty e 2490 No. lu k n nun t.Ar1-
mesi il~n olunur. Satııı Reşadiye talı ı:cvrcs nd" hıı.zırlııracak an tc'.d r 
cndclesindekl GUmrUk satış mUdUr- mcttt\rplnnru ~e cUnU s:ınt 14 e kn· 
IUğUndedir. Şartnameler anılan d.'lr d:ılml cncllmme vcmıclert lbmı· 

gtlmrUktcn parasız vcrillr. 1264 ıtır. <7G31-5516) lGll 

Ekmek alınacak 
de p:ır\'a parçada llınle eclilecektir. Tokat C. MUddeiumumı!HUn -
Evsaf , .c ~artnıınıcsi Geiiholu merkez ılen : 
Sn .• \1. Kıı. ıla ~ürillıir İhnlrsi 23. 7. l - Tokat ceza ve ıevkif evmin 
!l ~:.! perşrııılıı• ı;Unil ıı:ıat ııs tc Geli- bir haziran dokuz yUz kırk iki Jı;ti
lıolu ml"rkez ~u. Al. Ko. dn ynpıla • nUnılcn muteber 31. 5. 943 tarıhine 
l'nktır. (IS5Sl) Hi30 kadar bir yJl!ık idtiyrı.cı olan ckme-

Odun a lrnacak tın 80000 seksen bın ilii 00.000 dok-

t s.: n bin kllo olmak Uzere 2490 sayı-
'f opbnne r.t. ı.v. A. :--a. ,\f, Ko dan 1 k 
1 - 6G ,1100 kilo tutuştıırmn odunu ı anuna tcvflkaıı 30. 6. 942 tari -

alınacaktır l'a:r.nrlıkla eksllm<".~i 20. 7, hinden itibaren bir ay içinde pıızar
lH2 pıır.artesl gıınlı sant 14.SO dn Top- !ıkla halli lüzumuna karar verlldl-
h ı t l \ \ 1 K finden taliplerin beher kilosu i"in nnc . .v. ı . .:-.ıı. ı . o. da yn.pı- " 
ln<'&ktır. Tahmin hrdeli 26i rn lira. raıca ı:öre ıahmln edilen 15 kuruş 
' l'nllrı!erin belli ,aklltc Ko. na gelme- sek en Uç santim hesabiyle ezami 
lrri. ilk tcıııiontı 200.5 lira 110 kuru,- İhtiyaç miktarının tutar bedeli o • 
tur. (!iri83) 1632 lıın 14247 ondört bin tki yüz kırk 

Çellitli sebze alınacak yedi liranın yUzde yedi buc:uk ku-
:1' rll§ muvakkaı temlnnıı olan bin alt-

Bornova Sn. Al. Ko. elan: mış ılokuz liranın emaneten yatırıl-
1 - Aşağıda clns ve miktarları dığına dair makbuzu veya banka 

>""a:>.ıh yedi kalem ynş sebze pazar- mektupları ile birlikte Tokat C. 
lıkla satın alınacaktır. lhaleırl 22. 7. M. U. llğinde mllıeşekkil komisyo. 
942 carş::ımba gilnU saat 14 te Bor- na bu nılllı1et zarfında ve 31.7.942 
nova Sn. Al. Ko. rlıı yapıla<'nktır. ı;:-llııUne kadar ıatll ırUnlerl hariç her 
Muvakkat teminatı 15!!9 lira 94 ku- gUn mUracnnt eıleb!leceklerl lllzu-
ruştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul mu illin olunur. 1298 
Lv. AmlrllkJcrlyle Bomov11 Sa. Al. 
Ko. da görülilr. İsteklilerin rnuay- -Yol yaptırılacak 
yen ı::Dn ve saatte 2490 snYJlı kanu- F..sklsehir Vallll~inden: 
nun 17 inci mnddeslndc yazılı temi- l _ Ek.o;lltmeye konan ıs: E~se-
natlarlyle b!rllkte l<o. na mUnıca- hlr-Afyon hududu yolunun 52 t 800-
atlıırı. Mlktan 64 + 220 kilometreleri arası toprak 
Muh. Bed. Cinsi tesviyesi \ e s .. esi lnsnat.ı olup keşif 
~~~ ~· 13500 Kabak hedell <260.000> liradır. Hu us! sart-
4..".120 name muclblnce rayıcte husule ge • 

3
",
80 

1
13

3
500
500 T. fasulye len yUksclmrler nıilteahhlde a)Tıea 

Patlıcan JlA 
6750 13500 Bamya uueıı-mektedir. 
2700 9000 Taze biber 2 - Bu Jsc alt ıRrt.nameler ve ev-
J 200 10000 Domates rak sunlnrllır. 
1300 10000 T. soğan baş A - Eksiltme sarfnamesl, 

B - Mukavııle projesi 
21332 50 Yf'.kfin 1619 C - Bayındırlık isleri genel ... arı. 

Kuru ot alınacak namesi, 
Kn>'BCı1 Sa. AL Ktı. <lan: D - Tesviye! Turablye &<>se ve 
ı - Pazarhkl& 1000 ton balYR haltn· kArgir inşaata dair !cnnl şartname, 

ı1ıP kııru ot alınn<'aktır. Tetı t.'lllbtne nıt ını!lll soscler umumi istikşaf şartna
oldul!\lna ııöre kuru' otun k1k>su 7 ku - mest 
l"lUI otup kazanı:, bıılınuı ve muve:r.ene E - Hususi sartılRme, 
vcr~ıernle Wvs!k edllmclt şartb'lc mu· F - KC'ŞU cetveli, fiyat bordrosu, 
kavelc masrotı ve damga resmi fiyata metraj, 
zam ed lccekür. Teli ım-ınctcn vmld _ G - Ocak nraf!k!!lrl ve yolun 
~ ı:öre m.'\hall1 fiyat murakft.'00 .ko _ profili olup bu sartnamc ve evrak 
m )'Onundan ~t eıd:lecek tel tlynıı bC!delsiz olarak Nafıa MUdürlQğün-

de görUlebllir. 
muhammen bede den dU$illcrCk san ot 3 - Ekslltmc 4·8·942 tarihine 
b<'(lcl!ne ı:örc lktnC!I ma.ddcdc y,uııı mUsadif salı gllnD saat 14,30 da vlll
mıı. ratl:ır hcsabedUccekttr. Otun mcc • yet makamında toplanan daimi en
mu tutan 70.000 Ura, kntl temlmı•ı cllmence yapılacaktır. 
9500 Urııdcr. lholcsl 23 tmımuz 942 ııer- 4 - Ekslltme kapalı zart usully-
şcmbe ırttntı r;:ınt 16 ıtır Evsaf ve s:ırt- le yapılacaktır. 
nnmetı1 lcomlsyondn. ve 1 tnn'bul ve An- 5 - Eksiltmeye girebilmek lcln 

Taş ihzarı 
Samsun Va! illıllndcn: 
1 - Samsun • Bafra yolunun 

41+570--45+000 kılometrelerl ara.
sına 2572 mt'tre m.kfibı ham taş ih
zarı ıtnpalı zra[ usuliylc ıhale edil
mek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıllme 3 af:ustos 1942 ta
rihine rıı.st.lıyan ı:ıazartesı günü saat 
16 da vlllyct damıt encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Kesif bedeli (30489) lira <52> 
kuruş ve muvakkat tem nalı (2286> 
lira <71 > kuruitur. 

4 - Bu l$C aıt keşıf evrakı Sam· 
sun nafıa mlldllrHiğU ve \JIAyet dal
mt encümeni kaleminde olup istek
liler bedelsiz olarak her gün görebl• 
lırl!'r. 

5 - İ!t!ekll!er ihale tarlhlndrn en 
gec üç gUn f'\ıvel Sam~un vallliğ ne 
istida ile mürac:ıaL !erek alacak
ları e • !yl!t v<!sıknsını ve cari sene
yi! a t .ticaret oıtnsı vesikasını tcldit 
mektuplarına eklenıel<'rl ltrzımdır. 

6 - Ekslltmryr girecekler yalnıs 
tekllt mektuplarını havi ve kapalı 
hir 7-"lrfı ve Qı;:Uncü maddede ~"l!zılı 
muvRkkat teminat maklbuzunu ve 
bt>şlnci m.'llldede ynzılı vesikaları blr 
dış :r.arf l~ne koyup ve mühür mu
mu ile kapayarak ihale ı::Cınü s:ıat 
l°5 e kadar makbuz mukab!Hnde 
daimi encümen rPI lll?lne vermeleri 
veya iadeli taahhlltlU olarak po!'ta 
llP g~ndermlş olmal-arı 11\zımdır. 
Postada olacak l:'t'rlk'llPler kahul o-
lunmaz. (5515-7639) 1597 

Yapı işleri 
A ryı1n \'!ili.) etindt'n : 
Afyon 'ili\) ı•U lı csınin ı 9ı1'7 lira 

M kuruş ke ıf hr.ılelli ikıııal in nalı 
kapnlı :t ırf ııstıli)lc rksiltnıc) e konul
ıııuştıır . 

l - lhnle 7 ağustos !t12 tarihine 
nılısndif cuma gfınıl ı>a'lt iti te , .. ı
) et n ıfıa koınis) onunrl yapılııcnk • 
tır. 

2 - Mmakknt teııılııat 1439 lira 
he~ kurıı<ıtur. 

3 - Kı-şıfnnme, p!An, umum! hıı
suı;1 fenni ~artıı ıme muk 'ele örnc 1 
nafıa nıudurlu •ünde ı:;öruliır veya a
lınabilir. 

4 - l&tekli olanltlr hu işe glrı. ek 
Uzere al caklıırı ı-hlı) rt 'c ıkal.ırı i. 
çln ihale gunıınrlrn en a:ı uç ırnn ev
V<'le kad&r •ll~)l'lc i tııl ı !le ıııüraea
nUıı vesikn olacaklardır. 

Kars Sa. Al. Ko. dan: knm J.v. tım :rll~l sıı. Al. Ko da görU- lst.cklll('r)n, 

.5 - Ek illıııcve lt"lirak için alın:ın 
ehliyet vesikası H mm nkkat teminatı 
havi teklif zııçrlnrını ) uknrıd'I ) ıızılı 
ihalt" ~natinrlen hir •ant e" rlinr. ka
rlar koıni~yon rd liı.:in<' \Crn l'leri ve. 
J& pustıı ile ~ıındermdcri lli\n olu • 

l - Bir ıkllosuna tahmin edilon ıur. ım~kHll'rllı be.lll ciin ve ı;aattc 'Ko. a> <14 250l liralık muvakkat te-
bcdel 5 kuruş 50 santimden iki par- na m\lracnatınn. (5:SS0) lll!l!ı mlnat vermesi, 
tide 450 &'-'r ton odun <M> fıkrasına b) En az <80.001)) liralık hir inşa-
sı-öre pazarlıf:n konulmuştur. Odun alınacak· at işi bas:ırdı~ına dair hir bonservl-

2 - İlk tf'm n!lt 1856 sar liradır. Topn.nt' tın Lv A S.-ı. Al. Kcı. ıtnn: si ve bu ısı idare eilebilecek rnııll 
Tnkt1rrllr rdcn t yat ıızerlnden kati '1 - 2784 ton tınn nd u almııcnk- lktldan haiz oldu~unu m!lş'lr bir 
tc>m net alınacaktır. Evsnf korun t r Pııznrlı'k :ı Na; 'tın 20.7.942 nn· hanka referansı ile ek.c;lltmenln ya-
1'\'Safıdır. Pazarı ı 22. 7. 942 car- 7::ı.rtl'S1 gUntı tsnt 14 45 t.c T<ıpnnc 1ı:+. pıla<'alb ı::llnden en nz {!ç gün evvel 
~m~! g~nU r.aalt 15k,3t0 dal tKkalrsll &la., Lv. A Sa Al. Ko. da ynpılaraktır Tııh· bir ı ldn ile vllCl.yPt nafıa mlldilr-

o. a Y'f\Pl aca ır. s e er n 101 ne mOrncRııt ederek alacağı bu 
m ~Or gün ve santtc temlnatlarly- mtn ~il r.o 70 nm ilk tcmtnntı '4$!11 t' itmeyi' ı tırak vrslknsı ihraz et-
le Ko. nn mUra<'aııt.lan. ı ;a 40 ı..-uruştUT TnUplertn belli vnklt- mPırl şarttır. 

(5585> 1634 te Ko na mürecaatıan. CMS2l 1631 6 - Tckllf mektuPlan yUkarda .. 

nur. (761J!l 5!1fıll) ı fıl 7 

Sa tıh k buz dolabı 
Az kullnnılmıs 7 <ıyaklı Flr j der 

markalı bir buz dolabı satılıktır. 
Hamnmönll cıtobOs dura •ında 13G 
No. da Aı'l ı Göktnn'a. n1unır11at. 
Telefon: 2830 1224 



ULUS 

ıVllLLt MUDAFAA V. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 11·7·1942 vaziye 

abrik a ın nazarı dikkat· ne 
Fabrikamızda yapmakta olduğumuz 

TRANSMiSYON VE VANTiLATÖR KA YJŞLARI 
Avrupa mallarrnm kuvvetine faiktir. Satış teminatlıc r. 

if arsl n r < mıza dil,kat 
nbul, Yed"1<ule, Kazlıçeşme, Giiderici sokak 

• • r ncı ve '\asrm 
Kösele-vaketa fabrikalar1 

raf: Organcı - İstanbul, Telefon: Fabrika: 203SO, 
) az hane: 22574, M i!aza: 21825 e müracaat. 

S:ı.tıııı v ri: Galt dn Tersane caddesi 126 No. . 
evı 

Yapı i§leri 
l\I. M. V. ~a • .ı\I. h.o. dun 
l80tiU lıra tıO kuruş kcşıt bedelli 

Kırıkırnle'de ınşa· ettırılecek br ambar 
:ıs. i. 94.2 tialı gunu saat 15 tc kapalı 

1 

z.ıırfla ek ıltuıcyc konulacaktır. ilk te
mınatı ll71l llra H Lmruş olup keşif 
\ e şartnamesı satın alma komısyonun
da gosterilwektedir. isteklilerin ek -

l .sıltmc günu saat 14 e kadar r.arflıı.rını 
:'.il. )1. V. 4. Xo. lı Su .. \1. komisyonu-
na vermeleri (6158) 1240 

Yapı İ§leri 
M. M. v. sa. Al. Ku. aıın: 
~3396 Ura keştl DedeW Kınkkalede 

tic ambar 1n$uı 29-7-942 carşamba eı. 

nu ı;aat ll dcltapalı zartla ekslltme)e 
Konulacaktır. llk teminatı 3966 lıru ıı:ı 

kurua olup Keaı.t \'e e rtnıımcsı 4'>7 

KUl"U61Uk mııkbuı: mukabili satın alnııı 

kum syunundıın vertlmeKtedlr. lstcldlle • 
rın ek.sl.Lme ı:Jnu saat ona kadar ıa. t· 
ıarını .ıı.ı M. \ 4. No. ıu sa. ,\J )(omu. 

(51551 1- .1 

Yapı işleri 
M. M Vek ::... ..u .... o oan: 
10 460 ııra 40 Kuru• ı-:e~u bedelle 

Kll'lkka.e cı' annda iki depo oınası ın 

aaau Kapa.ı zarfla <'itS!ltınc)e Kvnu. 
muştur. Bkslltme .. o-7-94'.J .:unu saaı 

ıı de )lapılac.ıkur. llk tem nau 761 .1 

ra 53 kuruıtur. Sartnanıcsı 52 ırnrut 
mukaoı. nde \erilir. ısı.eki ıer n Kar.u 
nu:ı lsted ti aeınıdc naz:ırlanmış tekııı 

meklupıannı eksiltme ıtunü saat 10 a 
kadar M. M \', 4 No ıu Sa. Al. Ko ıU 
ne makbuz mukabll,nde \'ermeıcn. 

(5337) 1415 

Yapı işleri 

KASA 

AKTİF 

Altın : an.n ldlogram 74.616.385 
BanKnot 
Ufaklık 

OAH1LDEK1 MUHABIR.LER C 

l'ü!'.k Lirası 

HARICTEKl MUHA BtRLER : 
Allln : san klloi:Tanı 23.919.323 
Altına tah\ ili Kabl! serbest dö· 
vızler 

DltC'r dovızıer ve borcıu kllrlnıı 

bak.yeler! 
P.AZIN~ f AHVILLERl : 

Deruntc Edl evrakı nakdlyt 
Ka!'lılll:ıl 

Kanunun 6-6 ıncı mııddeıertn-ı 

tevttKnn nııztnc tnrııtından vaki 
ted1yat 

SE.N'ED \ 1 t.:UZDANI 

Tlcarı ıcnctıeı 

ESHAM ~·e rAH\'lLAi COZDA:O.., : 
Aı Derutıte -. eHak. nakdi· 

yenin 1<arsıııı:ıı esham ve tan· 
vtı:H lltıoarı kı>me·ıeı 

Bı Serbest eshnm ve tahıll" 

AVANSLAR • 
Altın ve döviz Ozerlne avans 
Tah\ ll'ıt ızer ne avans 
Hazineye kısa vadeli • var.J 
H.,,zıneye ~S50 No ıu kanuna 
ırore açııan .. ıtır. 1<arEı.ıK ı il\ an~ 

HfSSEDAHL.AR 

MUHTELiF 

Lira 

104 ~.914,15 
7.847.012,50 

204.457,61 

712.641,64 

83.644.722.S7 

- ,-

5G.S5S.711,ı6 

l5S. 745 553,-

23790.220.-

331 615.8'12 ... 

44.533.819 P3 

l0.2S9.143 45 

3.0fJ6 31 
7 9"0 723 4; 

2~.000 000,-

YEK01" 

Lira 

113 005.3S4,26 

712.641,6~ 

90.503.43~.03 

184 !'l5S 3~3.-

331 815.842 ss 

55 ı22.oo..~. :ıs 

257 "S3.Sl9,76 
4 .5(1() .000.-

10 .l 71 955 78 

09S.i7-t.35 I 7:1 

PASİF 

SERMAYE 
İHTİYAT AKÇESI 

1 ıtl ve !evkallde 
Hususi 

TEDAVVLDEKl .:JANJO;OTLAR ı 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6·8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vakl 
tetllyat 

Derunte Edt evrakı nakdiye ba· 
klyesı 

Ka!'lılıA'ı tamamtn altın olarak 
ııa.veten tedavUle vazednen 
Reeskont mukabllJ tıa.veten te
davüle .. ııudllen 
Hazineye yapılan altın karaılıklı 

avans mııkablll 391Y.! l'o lu kanun 
mucibince llA \'eten tedıl\'Ule \'aze· 
dllen 

ME\l>"AT : 
Türk Llnı~ı 
Altın : satı Kii'. • 877.422 

3830 No. ıu kanuna ıröre hazineye acılan 
&\'an~ mul\ blll tevdi olunan aııınıar : 

S.ıfl Klır. 55.541.930 

DOVIZ TAAHHUDATl: 
Altına tahvili kabil dövizler 

DlA'er do,·ızıer ve alacaklı kllrlnır 

bakiyeleri 

MUHTELiF 

Llra 

!"41~.ı35,73 

6.000.000,-

1.58.748.363,-

23.790.r.ô,-

134 9~'!.343,-

40.000.000,-

288.500.000.-

l-10.500.000,-

118.710 636 03 
l .234.164,05 

78.1:?4.167.790 

-.-

26 .106 .SS0.:>3 

YEKO:"l 

15.412.13 

119.944.SO 

78.12U6 

26.106 qg 

140.228 

l\J i\I. V. !:>atın Al. ho. dnn : 
tı3.titi3 lıra 25 kuruş kc'll bedelle 

Adnpaırnrındn kopalı zartlrı ınşaat 

ı tl'mmuz 1931'i tarihinden itibaren: lsk onto hadd1 % 4 altın üzcrtne 

> ptırıl ıcaktır ilk teınınııtı 4 rn.1 lın re nler her ı;ı.n komi•> onda ,cı:orulf'-
llı kuruştur. Eırnltrııc ı :JiJ. ; !H::.! bilir i tf'klilcrin ınuaHcn ~un "sn- M. M. V. L No.lu Sa. Al Ko. 
pcr,enıbe ı;unu snat )ti da )' ıpılacaK· alle ıwıni )11nda bulunın 1 ı rı. 
tır. hteklılerın k ınıınun tarıf ılı cl.ı • (557) lfi!:I Et alınacak 
hıllııde hazırlı> acakları ı, idi( ıı ek - Y npı isleri 
t it t on t,ır e • .M. M V ı. No. Sa. Al. Ko.dan : 

u1• arını eıuı ıne ;;unu 6 an M !Vl. \'el\. ::>a •• ı. Ko. dan: 1 - 301) ton ku~· ı uklu ko~ un etı 
k dar \l :M. \'. 4 :-.o. lı Sa . • \l. ı~o "" 'U lı .. a _, k 1 UŞ n ,f oed~llı 05 

1 1 .,., , ' ~ ve l t :r.ı sı,,ır veya ıtoyun etı ita· ıı ı ıııa buz mukabl ime u·rııı .en p 0 t 1 " a tı•tn ttt.r le ek la\1anın 
1 ı \c· - ~ pılı zs.rffıı ekıı.ltıne~ı Sl-İ·lll42 saaı 

;. ır name 1 Biti kuru kar,ı ıgını ' 4. S. !J.12 JaJJ gltnü saat l5 te ktıpıılı 15 ıe Lev ,um Amırl j'.;'i bınasınııa 
rılır (533~) 1 Hıı zo.rı.a ek trne~e konulmu tur. lix M. M. '!./. ı. No. Sa. Al. Ko. nunda 

Arap sabunu alınacaK tem natı 2511 lira 06 kuru.tur. Ke-1 vapılacakıır 
~ı. ıu. •ek. Satın Aı. Ko. dnıı: şif ve şartnamesi ı ,7 kuruş muka- 2 - Kuyruklu koyun eıı için mu· 
Beher kilosuna 70 kurut uyat hıll satın a ma kom syonundan \ e- hammen bedel 345000 lıra ilk temınat 

~ı mu ıbince 1 gırm e a::ımı tahm.n e<1ılen .:>O ton arap saounu rılmekt rlır. lstc-kl !er n eks. tmc su- 175'ııı lıradır. Sığır eti için muham· 
h nuni bu uı:ıı:ı:ıdı uia d ır be .ınnanıe 31-7-942 cuma gunu saat 16 da Ka- nll saat 14 c kadar 2490 sayılı kanu- men bedel 84000 lira ılk temınat 

Aske,ri F abrikabr tekaüt ve palı zarfın eks itmeye konu mu tur. • na ı:,öre hazırlıyacnkları za.;tıarı M. 5450 lıradır. 105 ton ko~ un etı ıçı:ı 1 e nı gun ~ute ıcııd:ır OM on r b· tık teminatı 1575 Jırarlır. Par<,;ıı par· M. \ · 4. No.lu sa. Al. _ı..omısyonuna nmh ımmen bedel 120750 !ıra ilk ıe· 
ne mur.ıuaıları ı:ızın dır. muvenet sandığına memur ca da alınnb.llr. lsteklılnin kanu- vermeleri. 1" 17•» 1606 mın!lı 7287 lıra 50 kuruştur. $11rtnıı-
B:ı ı•e aiı • rın me B lıke ı• de '> un· l k h ı k y · 1 • · · d ' ~ a ınaca nun tarıfntı dahilinde azır ıynen - apı ış erı meııı Ji lıra 2n kıı~u" mııkııbıJln e 

cu ı .e e ınu ı.r.ı.. .. nden p.ır sız temin Şartlar : !arı tı:>kllt mektuplarını ihal.e gür.ti M. l\I. Vek. sn Al. Ko. dan: komı11yonılan nlınnbılir Kanuna uv-
ol r.u •. (5

2"'1' 1 _ E:'I az Orta okul mezunu 01• saat on b se kadar M. M. \. 2 ' o. 9. 7• 9 t2 .ı::unu atık ek llt:ne e ko· ğı.ın teldif mektııplerının sıat 14 de 
3 unc.ı .etme O'\ın a ı d'lh lind ki ıu :;n. Al. Komls)o~una \ermelc_n. nulan 9474 lırn kr~ıf bed Ilı Ankara kadar komisyona verilmesi. 

her hangı bır uca ıeslım edıle · ma2k._ Askerlikle alakası bul..ınma- Şartnamcsl komıs>ondıı gôrU!ehllır. A kerl fııbr k larındn ıkmnl lnşaa- !5176) 
cek ansı: sonmemı~ kireç, mak (milsabak.sya bayanlar da ka· <5243> 1422 tına ıstekli tıkmadıı;ındıın 20. 7. 942 Sabun alınacak 

13!M 

Mıkdarı: 200 tı>n, bul ed lir.) 1 Meşe kömürü alınacak paz:ırtesl giinU saat 10 da ıtrar M \I. \. ı ~o. ~:ı. ı\I. Ko dnn: 
Muhammen oedel: 2'l lir.ı, Yukarıdıkl evsafı haiz talipler l\l. l\l. \ "e)\. Sa. Al. Ko. rlan: açık ek ltme:ı;e _konulmu tur. stek- 1 _Askeri fabriknlarn teslıın şar-
M ukkat teminat 3-s Lira, arasında 22 temmuz 94-2 çarşamba A•kerl l'nbrikalıır için J25 ton nıe- lilcrln 7~0 llm 5., kuruş ilk te~ınat- ti) le ı O ton be) ıız snhıın k ıııalı zarfln 
lb:ıle s:ıau: 14. 1420 gtlnU saat 14 te mll~abaka ypılaca-ı şc komtlrü kıtpıılı zarfla ckslltıne)e larlyle birlikle eksll~me gün \C ~:ı- cksıltıı e ı 31. 7. ııııı sıtat il de \n-
Meı:e kal Si nlınacak ~odan tal plerin lmtıhan ı:i.lnU ı;~ - konulmu tur. İhale 1 80. 7. 91-2 per- atinde M. M. r 41. ~o.!u ~a. Al;;t~.: kttra L\· ,\. hiıııı•ınd 1 \1. \l \ ". 1 :'\n 

~ a• 12 ye kadnr evrakı mıisbltelerıy. şembe p:linli sant ı 6 dıı ~l. M. \'. 2 misyonuna ge me er • ..,nr ~nime 1' ~a. Al. Ko d ~ apılaeaktır 
D. D. Yollırı ~ tın \l. Kn d n: le blrlıktc Askeri Fabrlkalır umum N'o.hı ~a. Al. komisyonunda y11pıl11- kuru!<IUk maKbuz muka 11 \'eri • 2 - .Mııhıınıen bt"df'li 9500 lirıı ilk 
\fo mmen bede 1 2 O 1 ra 0 an "lllld ırllığU dahilinde sandık mU r- caktır ... -.artnarnl'sl her guıı komi yon· mektedir. CS15.'l> 1602 tı>mlnatı 712 lira :;11 kuru<tur. Şıırt-

S O adl't traver ık me e kn a 3. 1 u ı (5498) 1569 L b I l ğ!lne m :racaaı arı. dn "ırtıleblllr. 'l'utarı J.5.000 llrn olup a oratuvar masa arı ınnne i Ko. el ı ıı:orulHr. Kaııunn uy -19 ız p d te ı g nıı şa t ııs te k rıa- "' k 
lı arf u ıı.. ile Anbra'da idare hın _ ilk teminatı 1125 liradır. Tl'klif me • 1 k ırun ı .. kllf ınrklııplnrının s:ıat ırı ka· 

D O ·· tuplarının lhnle santtndcn bir saat "'.v- a ınaca dar Ko. na 'erilmesi. (5:1:.!:1) ıaıı ~ 
ın a toplanan aıerkl'z 9 uncu koını - r. perator v..tine k ular me7.ktır komls)ona veril- 111. lll. Vele Sa. AL Ko. dan: Yogu~ rt alınacak _ 

Y ne tın alın caK ır. M Ş . f K k me i. (ll:;?ıı;) 1 , 23 5435 l!l'a 65 kuru.. kcstt bcd tJ hu- • 
Bu e gırm k ı t enlerin 2ıt>O 11-

1 
• eri Qr Ut l k tnne l!ı.bomtuvar rnnııalnrma lll·7 94~ M. )'!. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 

r lık muv \kk t teminat ile kanunun Büst yaptın aca dcs itme ı:tınü istekli çrkm:ı.dı4ın:lln l - 130 ton )Oğurdun pazarlıkla 
ta n dtı 'esikalıırı ve teki flerinı Nümune Hastanesi M. M. \'ek. Sa Al. Ko. dnn: 20•7•942 ı>nzartes! .ırüntl saat 11 de pa- eksiltmesinde ta lip çıkmadığından 
a nı p:tın saat U de kadar adı ıı:eçen Milli ... ~r.fiınlzin bir adet bılstlerl tekrar pazarlığı 22. 7. 942 saat 15 le 
k liğ 1 1 l • ı Ş f O t•• " zari kla ekslltmffe konulacaktır. ls+.ek-ı )0'.1 reıs ne verme er uzım - e pera oru yaptırılacaktır. l\Iulınmmr.n bedeli 650 Ankara Lv. A. binasında M. M. V. 1 
dır. Balıkpazan Ali Nazmi Ap. 5 lira olup kati teııılnatı b~ lira 110 ku- l.lertn pa:...arlı:k ırtin ve saııt nde 407 lira No. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Şartnamder bir lira muk bilinde No lu evinde her ,.un 15.30 dan ruştur. Pnzarlığı 20. 7. 942 pazartesi 67 ku:-uşluk Uk temlnaUarlylc tnsnnt 2 - Muhammen he<lell 65.000 ıı-

Ankarn Vl' Hııyd rpa ıı ver.ne l'rinden so:ıra hastalarını kabul etmek· günli M. l. \'. 8 ;\o.lu !'ill.. ı\I. komi~- dal~.nden ehl!s<!'t alarak M. L\t. v 4. ra kati teminatı 9.00(1 lira.dır. Şıırt-
t muı olunı.r. (~H9) 16 l1 tedt:r. 7756 >onunda 6 ıııt ı 5 tc yapılat'nktır. ~11rt- Nn. lu satın alma kon1Jsyonunn ırc1 me. namesi 125 kuruş muknbilınde ko· 

Çam tomruk alrnacak nıımesi komls)ondn görulebillr. !eri. (5473J 1604 mls>ondnn alınabilir. 
D. Dem:.ryollan Erzuııım 10 lal tme Tnliplerin ıııuny) rn gun ,.c saatle y . l . (5417> 

MıJdilrlüe-ündcn: ZİRAAT VEKALETİ komi~onıl. ı bulıınnıaları. apı ış erı 
1600 

f5SO ~ bllı bes yUz seksen metre • (5213) ı '26 ıı. M. Vck. Sa. Al. Ko. dnn: 

mlkAbı travcrııUk çam t.o:nruk karınlı Ölçme aleti alınacak 00244 Ura 9 kuntŞ keşi! lıeclell1 l\fıı• 
z:ırt usıillylc l'cnlden ekalltmcyc konu.- Benzin alınacak M. 111• v. Sa. Al. Ko. dan: mak'ta i1cl pavn:ın ~ası 3-8·942 ı>azar-
muŞtur. Ziraat Ve-kilctioden: • Muhammen bedeli 3ô03l ıırn olım tC61 ıı-Unü &aat 16 da kapalı zar!L;. .ık· 

Eı.:s tme 3-8-l942 pazartesi ırUr.ü 111 ı - Vekalet makam otomobili ıçın iki tipte ceınan s adet serı.ıı:ıc öleme /ı _ ırtltmeye konulacaktır. llk tcm:natı 7216 
at ıs te E:'zurumda 10 uncu la etme 1875 lira muhammen bedelli 6000 litre let1 24•7.942 cu:na gün1! saat 15 te pa· ıtra 80 kunı.s kesit ve aartnamesl 4 1 
mildLir'lutil binasında yapı..acaktlr. ve motosiklet için 625 lirıı muhammen zarlı.kin saun alınacaktır. Katı tcmlna· kuru$ mukabll1 salı.n alma kom:syonun· 

Muhammen bed 386100 uc ;ı:;ız !111.K- bedelli 2000 liue benzin 27. 7, 9~2 pa: tı MCH llra 65 kUnı~tur. ~artnamesl dan veril r. 
&en alu bm yUz 1 0 P mu..,ak!kat tc- zartesi sunu s:ıat l'l te açık eksılıme51 

1 
komisyonda her ırün ıroıillcblllr. ts:ek· Jsteld111!rln ekstltme ırünU saat 15 e 

r:ıWt m.ltt.ıırı 19694 en dokın! bin altı )"apılacakıır. 1 lerln mezkQr ~ün \·e •ııatte :M. hl. \' kadar 2490 tlll.Yılı kanuna ırorc hazırlı. 
yUz doksan dört dır. 2 - Muvakkat teminat 187 lira SO 2 No. ıu Sa. Al. Ko. na gelmeleri. :racnklan zartL-ın M. M. \'. .ı. Nn. lu 

!steklll n muv kkat tcmlnatlıırlyle kurujtur. (5199) 1268 <53421 1429 •:ı.tın alma komisyonuna vermeım. 

K ı k (54i6) lii07 
kanunun taytn ctUtı vcsa.lld "e bu ıs umaş a naca 25 kalem erkek 
beeereceklerlnc da belgeyi ve tekil! Ziro:ıt Vckileıinden: l k 
mPktu:plınnı belli ıı-Un ve sa t 14" ka- Yek.ilet mwıabdemini için gri renk· a maca 

Soğuk hava tesisatı 
M. M. Vek. sa. Al. Ko. dan: 

R. Cumhur Filarmonik O. 

Sıva, badana, yağlı boya 
işleri 

Rlyaseticumhur Filarmonik Or
kestrası Şefllı;inden: 

Orkestra bınasının iç ve dıı; kıs
mında sıva. badana, yağlı boyıı VP. 
çatı kısmının aktarılması işi 23·7-942 
perşembe günU s:ıat 10 da mektepler 
muhıısr.heclllğl satın alma komisyo
nunda l)talesl yapılmak üzere açık 
eksıltmeye konulmuştur. Keşif he
df!lt !1216) lira (10) kuruş, muvak· 
kat tem nat 92 liradır. lstekliler n 
teminat makbuzlariyle 1912 ~·ılJna 

OTEL 

TOKATLIYAN-TA A YA 
AÇILMIŞTIR 

~--
Bir muhasebeci aranıyo 

Ankara'da hUy(jk bir ılıitet tarafından yapıtmakt.'l olan b'.lytik b!r lr• 
hasebe ısıertnı mü~taklllen idare edebilecek tecrübeli b r muhasebeciye 

t,r 
ıh 

varılır Talip olanl11rın hal tercUnıeler1. slmdlyc kadar bulunduk rı l~lcrl' n ı • 

saik surl'llerl. b:r ackt fototrnrı \'c lsted klcrt aartıan b ld ~en b r mektup! r 
t11 kutusu 101!1. Ankara ı adrcsıne murncaalları rica olunur. ıı~ 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırırırııııııı ııııı --
: Cevher öğütme değirmeni satılacak 
------------
-

Etlbank Umum .MUdtirlüttioden: 
:ı.ıurl{UI ıaıetmemlzde mevcut aıaA'ıda evıınrı yazılı bir kUrcll dcıl r

men mahalltnıle oldut:u gibi teslim ed imek Uzere 11 a~stos 0-12 salı gU· 
nU en )ilksek tekllt eden talibine &atılacaktır. 

Yazılı tekliflerin cn ırec 10 ağu8tosta hanknııa bulunabilecek ve<:hllt 
.:önderllmcsl veya bankamız t.lcaret mtidürlilA'tine tevdü ltızımdır. 

Mol'.kn: ltartllnır. ebRt: 2.80x2.50, Up: Konik, küreli dcıllmıen. hallhn
zır \'azlyetl: eski takat kullnnılmanııatır. "Llner Platc" teri )Oktur. ~I 
\'BZIYcttcdlr, muhammen bedel: bin TUrk l'rasıdır, 1182 -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Çeşitli yiyece~ ve yakacak alınacak 
pre>entorlwn - sanatorlum 1942 mail yılı )'bccclc ve 

eks.lbne Utını. 
)1lkacaJ 

Erzakın cins! 
Grup ;.;o. 
1 36 kalem yq sebze 

2 
3 

4 

ve meyve 
Ekmek 
Dağlıç, kuzu, sığır 

61600 

etleri 2ı:ıooo 
:-.ade, Trabozn, 
Tur yağlan 7000 

5 8 kalem kuru er· 

6 

7 

8 

zak 19300 
Patates;, soğan, ııa
rımsnk, yumurta 19000 
sut. yoğurt, tere-
yağı 32500 
Meşe ve g!irgen o-
dunu 

9 Beyaz ve kaşar 

1500 16500 
50000 

40000 

800 

11305 1297 Si' 
5250 393 75 

46350 34 76 25 

15800 1155 00 

19080 1431 00 

7350 552 25 

16625 1246 87 

8000 600 

d • kcım1s:von re .1 e vcrmele:1 l • te 204 metre 40 santim elbisclık \·e 52 M. M V. Satın Alma Ko. dan: 
unıdır. Postada o ca:k .: c!kmt> er kn - metre 80 santim si)ıth renkte palıoluk Askert fabrikalar iht:)acı için 7595 

11·7·9-I:! ı::tinü P.kslltmcyc cıkarıım.s 

olan 4749 Ura 27 kuru& ke.s t bede!H as· 
kert doktor tatbikat okulu sotuk nava 
tcsisııtına tallı> çıkıınadığından 27-7-R4:! 

pazartesi günü 61lat 16 da pazarlıCa 

ıconmustur. llk teminatı 356 ıra 20 ku· 
ruştur. tste!cl ı~ lntaat d trestnden a
ıac11kl11n ohU),t Vl'Slkalarb'le ihale sılın 

ve saat de 1\1. l\1. V. 4 No. ıu satın al

alt ticaret odası vesikası ve Nafıa 10 
1\lurlürlilğ'Unden alacakları fenni eh· 

peyniri 
Retcl 

3000 
1500 

4500 
1800 

337 50 
135 00 

bul ed.!.-nez. kumaş pazarlıkla alınacakur. Taliplerin lirn muhammen bedeli 25 k2lenı erktk 
Tomru":elar K roe- u ormanb.nncııın 27. 7. 9-12 paurtesı giınü saat ıs te Ve· 31·7·942 cuma günu sa.ıı 16 d_a kapa!ı 

10 17, 16, 19 20 24 N'o lu M ktalardan kiletıe müte,ekkil S:ı. Al. Komi,~onuna zarfla eksilımc)e konulmuştur. ilk temı: 
biner ve 6, 7, \l· 12 ve 14 •·o. lu mak- muraca:ıtları • (5196> 1293 natı 56? lira 63 kuruştur. Şarıname,ı 
talardan beser yUz metre m ı k te- l k komh)·onda goriılehilir. İsteklilerin bel· 

Ayakkabı a ınaca 11· ,.uunde ıeklif mektuplarını saaı nn he-d. C<'.'eKUl'. d "' 
Te!:l.m yer1 Sarıka.m!I Hı.ur !a.br!ka· Ziraat Vekaletin en: şe kadar .\l.M.V. 2 ;-.:0 • ıu !'a. Al. Ko • 

\ ekllet mu~tahdemini için siyah renk· nıis)-onuna ,ermeleri. (5341) 1432 
lld r. _._ d .,,._ te 73 çift iskarpin pazarlıkla alınacak· Yapı 

1
• •ler"ı ~1-wıa."lle er Ha» ;-pll$8, ... ,-,u'"Urr. ~ 

Vn-e' ..... -den .. e Sankam•• ıs ur. Ta!ıplerin 27. 7. 942 pazartesi giinu .;; Al K da • 
~ """'" • .., yon n- saat 15 te Vc!d.lettc müteşekkil Sa. Al. M. M. Vek. ~atın • 0 • n. 

dan 19 U.-a Sl kın-uş mukabil .alı - 4198 lira 19 kuru-: keşif bedelli 
nab ıır. (5450> 1599 komis)onun:ı müracııatları. Ankara.'da septik cukur ve h"IA ln· 

('ll98) t'.?94 şaab 27-7-942 günü saat 11 de açık 
Karosiman alınacak .11111111111111111111111111111 lll I !:. ekslltmeyP konulmuştur. l\Iuvakknt 

g S t 1 k = !etv~a5t~r:~:~~~~ ~:r ~~~u~a~:~Pııl~~ : a 1 1 : komi!l·onunıia g5sterilmektedlr. ls-
: . : tek!Uerln ekslltme gün ve saatinde 
_ Tabakhane caddesinde No. : 

1 
M. M. v. 4 No. ıu. ~a. Al. Knrnlsyo-

: ıo Ere yaş Kahvehanesl acele - 1 1 1 (S383) 1484 
: Stıtılıktır. Ali Nazm Ap. Ali : nuna ge mc er· 

h ?ınd ' •- _ Kltzım bakkallyes ne mUraca- : ı Tel çekme had desi alınacak 
nın b ~e; a- : at. • 1209 - ~l. )J \', Satın ı. :Ko. dnn : 

e lı on, ıkı <"ı- j - - · · ooo il ı· t tah ,llllllllllllllllllllllllllllllllr"' Hrpsıne bırden 9. rıı ı)ıı • 
Jnun) rmı t.;ç mln ı-clilen ıtı kalemde 1611 arlct tel çek 

Ba ast mü na kasası 
m~hac!dclı-rl 2.ı.. 7. 9<J2 cuma günu sa. 
nt H tc pazıtrlıkla satın nlınncaktır. 
KHti tf'minatı 1:!5!.l liradır. Şartname
si tomi•yonda gorülrbillr. isteklilerin 

D D Yoll:ın S:ıtın Al Ko dan: ııaıarlık gun vr. saatinde ){ , '.\I . \ '. 2 
Aa tıda miktar an. muh mmen bedelleri. muvakkat temlnaUan, lsUhaal Xo. lı n. Al. Ko. na gelmf'lerl. 

maha erı ve ihale saıı.Uert gö • rUm s olan ile r?"llP balııst kapalı zar! us.ıllYlı! (6544 ) 1 fü!O 
ayn ayrı satın alınacaktır. Eksllune 2'1 temmuz 942 ııa1ı s:Unü 'e htzala:rındıı h . · 
ır • ı.ıen saaUcrde s rk cl de 9 ısıctme binasında A.E. komls~ o:ıu taratındıın Ba çe tesvıy~sı d • 

l\I. 111. V. Satın Alma Ko. an • 
yapılacak' r lli990 lira 31' kuruş kl'şif bedelli 

lstekl leı-ln temtna• ve kanunı vesikalarını lhUva edccl'k kapalı zartıannı Ce-lıeei hastııne•i bahçe tes,·lyesi ve 
aynı ır n ner lr"UPD'l lh le saatinden bl:r saat e\'Vel ne kadar komisyona \'enne 1 \allan 4.. s. 9$2 snlı gıınu saııt ı 1 de 
le:i ıazımdır. Şutname er parU1z olarak komisyondan verilmektedir. 1094 kapalı r:nrfln eksiltrney e konulmuş -

Mu)ıammen Muvakkat tur. İlk teminatı 48 '9 lira 28 kuru~ 
bedel İhale teminat olup şartnamesi 2ı.ıı kuruş mukahllı 

Oı-o.k Km. Lira ~aatlerl L!ra Eatın alıua komi )Onundnn verilir. Is-
• Cekm~e" 27 241:ı0 10 1856 25 teklilerln eksiltme gunu s:ıat 10 a kn-
'1 artekule" 41 24000 10.30 1 O.- ıtıır :11.90 <ayılı kanuna ghre hnzırlı -
"Mııratlı" 16..<ı-1~0 24500 11 l83750 )acakları zarfları M. M. V. -'· l\o. 
L:!ci:~::.==~~~~2=~~1"ıi!.&!~~milı:ı;:t;:::!ml~!!m!m~i!lll!lm!ll!:'I' 111 atın alma kom is) onuna \'rrııırlcrl. 

(5,71) 1603 

·r müdür vem Masa ve saire alınacak 
.M. M \ ', :,atın \ima Ko. dan : 
20 adet üt ı;oılü yazı mıısıı ı, 4 a

det kııtüpane masa ı 4 ach·t rln~\ n 
dıllabı 'c 4 adet eleJer .ıtın alınaeak
tır. 

b!uhammcn hr.rlell 2.000 lira nlup 

ma koml<;)(mun:ı sıeL-ncl<!l'I. 

(5400) 1603 

OKULLAR 

Kereste alınacak 
Ankara Yapı Usta Okulu ;\1üdtirltl-

tünden: 
Okulumuz 1ctn t hta, kalas ve k:ıd -

randan ibaret olmak Uzere 100 M3 cıra· 

lı kereste mlitrohhtt hesabına ı>ıız.:ırlık· 
la ekslttme>-e konutmll$tur. llk tcmtn:ıt 

llyet vesıkalarlyle birlikte yukarda \'nldcba~ı pre\•ımtoMum - sanatorium \'I' ı>a.rıslyanunun yukarıda c:ns \e l'1 

sözU ge('('n gUn ve saatte komlsyonn tarlan yazılı l!H2 mH11 yılı > ~ ecek ve ) akacakları ek& itmeye konmu$sa d.ı t 
gelm. elerl. Bu işe alt ke~ır. şartnamP, l l.bl zuhur t•tmel'I ğlnd<'n ıo ırün snnra lkı.ncl ekg!ltmesl )apılrr. '< üzere t it 
mUk8\'elennme her J:Un O~ke~tra IJfın•na karar \"ert!m'·tlr "'3 7 19'2 .,,,..llCmbe ı;:unU :ıal 1020 d!ı a gc 
S CI - · d . 1 bil (~0~6> 11'H ~ . """·' ' ..... 
· e gın e J:'Oru e r. ;, ' ıı b:ı ren Jstanbuld ı c.atal<>ğlund:."l )Uksc>k mektepler muhıı.setıccı f:, bln.ı~ı 

1m uyaz Sıı n ı bt 
lS K El" O F;R A RTIJ!ll 

Nesnyaı ve MUC' ~eıe Müdilı1l 
NASCT ULUO 

ULUS Ba.~ımev> ANKARA 

l toplaruırak olan kom~> onda elcs!ltm(• )-apılacaktır. lstekl le n gruvlar h!Zl s 
dn )ar.ılı s:ıat erdi' tcmlr.at mcktuplıın, ycnl 8<.'ne ticaret oda"! '\CS!kas yle m 
r11ııt Nmclerl. Pl•Ynlr. reçel ı:rupların<11n ı:ayrı lknpnlı 7.art u ullyle !hal )llP 

lacak olan ı;:ruplara alt teki f mekturılnnı eks tır.e saat.:ndtn bir 11 cv\el I' t 
mls)On..'I tc.sl!m rt:mell'l'i ıarttır HOkümcl<:e tl.)atları tesblt oo len erzak bCd .( 
lerl mUtcahnıde ödmtrken kanuni \erı;:I, han: ve reslmleı- ~:ıhhüt bede !:ıe D!' • 
ten mU e tamtındn mUUıhhlde {\cl('nccr.ktlr. ı;ıtrtn.:ımelCT prcv'iı tor1uım 'c-~ 
nntorlum ldares!nc mürııeaat edUerek ırorUlebltlr. l7623-5512) ll? 

TALAS (Kayseri) Amerikan koleji 
ıS:?:ıı liradır. thalc 20-7-942 ı>nz ırte"I DIKKA'I, Gazetemıu ıronaerııen ler 
günU saat 15 u:ı Ankam mektepler mu· nevı )'aı:ılar ncsredılstı:ı edllmesın 'l!' 
hıısebecllU'ılnde yapıl11caktır. lı;telclllcr verıımez ve ıca.ytıoluşundan dolayı ııc 

Bir ihzari üç orta sınıf 
lhzart sınıfa ilk okutdıın b1 derece ile mezun 12 - 14 yııs!annda yal-

nız :l.'l rrkC'k talebe alın ıcakUr. 
&artnameyt her gün okulda görnblltrter. 00 ın ?SuJlyet ıca1>uı @dllme7. Leyli Ot"re~: 3.'50 ı nı. Den!lcre 23 eylülde b11slanac11ktır. 

C5502l lr.os ~ -------
.1ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

- t f BU GECE 21.15 te 1 BU GECE 21.15 te ~ 
: Cebeci f BU GECE 2 ı. 15 te Kavaklıbahçe 3 Ahbap Çavuşlar Çankırı Cad. Macera, Aşk, Heyecan ~ 
; yeni doğan İ Zorla 1 ayyareci ÇiÇEK ı Altın Arıyor ~ILDIZ Ormanlar Hakimi ~ 
: Sineması J Türkçe slh:lll ve şarkılı Sıneması -( Türkçe )- Sıneması -( Türkçe )- ~ - ( ':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Yeni Sinemada Park Sinemasında 
Bugün bu ~ece Bugün Bu R'CCe 

10 - l ~ 30 - l .:ıo ııennslıınnd<l 

10 - 14 30 - 18 30 &eanslannda 

Zorla tayyareci 
HAVA Y GECELERİ Tlirkce sözıu ~ ş:u1nlı 

12 - 16 30 - 21 senslannda 12 • 16.30 • zı scns ~ nd 

SEVEN KADIN CHARLİ CHAN 
DEFİNE PF.Şn..'DE 

Sus Sinemasında 
Bugün 14l!O dan itloortm 

14.30 - 1 80 seansıarınd:ı 

Mr MOTO CANlLER ADASINDA 

I 

Sümer Sinemasmda 
Bugün 10 dan !llbaren 

Slmd.lyc kadar R'ÖrdUtünQ:ı: tllınle:rlrı 

en E'llzell, he) ecan. ko ku f trol 

DEMİR PH ÇHİ ÜÇLE~ 
SO kısım tekin ll b rden 

Seanslar: 10 • 13.30 17 ırcce 21 dr 

Anadolu nun $lrln H ınuıı. havası çok elvcrnll blr kasabasında ta
al tte bulur an b1r ıst hsal koopera t fi ıc n y(jksek ticaret meKteb nden 
ve a ıktısat r k it nd n m un bir müdürle orta Uca.ret veya mua!1ı 
m" te;ıl rdcn ır.ezun b1r muhasebeci aranıyor. Vertlecek Ucretle:r tallple
rln ml!Nelertne ve lbraz edecekleri reteran'1ıanı ~'ııre taYln ed ıecekUr. 

Aranılan vasıflan haiz oıar.18.nn lst..anbul belcdly~ matbuat mü. 
mcwlZ1 Osman Eti'yc taJırtren blldlımclert. 1072 

kaU teminatı 800 liradır. Pazarlığı Tel ın Tel: 3559 Tel: 3590 

/ 
22. 7. 9ı2 tnrşamba ı:-ünu saat 10.80 ı Tel: 3540 • 11 _ 

da M. M. V, 3 Xo. lu satın alma ko- ......... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!• ... mlsyonunda yapılacaktır. Bu işe 'ait ~ 

HedY La.marr • Robcrt Taylar 

• 


