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a (elenk oydu a 
Gençler halk tarafından hararetle alkışland ı lar 

Ulus meydanı, dUn güzel ve heyecanlı gtlnler ntlcn 
birini daha yaşamıştır. Ank.ara'da askerlik kamplarını 
)npmakta olan yüksek tahsil gencllğl Uç haftalık 
kamp devresini muvatfıtkıyetle bitirmişler ve bu mü
nasebetle Ulus meydanındaki Atatürk anıtına bir çe
lenk koymuşlardır. Ankara Hukuk Fakültesinden, Sı· 

yasal Bilgiler Okulundan, DJI Tarih - Coğrafya FakUI· 
tcsındcn, Gazi Terbiye Enst.llUsUnden ve Konservatu
vardan 1500 e yakın talebe muntazam adımlarla, Ulus 
meydanına gelmişler \-.ı anıtın etrafında toplanrnt$1ar- ı 

Kamplarını bitiren gençler Abide önünde geçit resmı töreninde 

dır. Torene, ünıversite talim taburu da emrinde bu - --------------
lunnn Yedek Subay Okulu Kornutnnı Kurmay Alb:ıy 1 
sayın Ali Rıza Gllrcan riyaset etmekte Jdi. Hazırlanan 
ı;elengin Abideye konmasını ve IstiklAl Marşını müte
akip birinci bölUkten ve Hukuk talebesinden Adli Kı

sagün cok alkışlanan blr nutuk lradet.mıetır. Bu nu t

MOSKOVA'YA GÖRE il BERLİN'E GÖRE 
1 

Abideye çelenk konurken 

Kurban 
verdiğimiz 

e izciler 
Falih Rıfkı A T AY 

ku aynen aşağıya alıyoruz: 

- Sayın bü~·Uklcrlın, komutanlarım! Sevıılll arka
d!L$larırn! 

BüyUk ve engin tarihi ikadar, bil)11k ve kahraman 
ordunun sinesinde gecirdiğimlz kısa bir kamp devre
sinden sonra tekrar okullarımıza dönilyoruz. 

Bugün bu kutsal yere, Atatürk'ün, büyük ve ilnlQ 
ııskenn mluıevl huzuruna ordunun birer !erdi olarak 
ruhlarımızı .snrnn, knlblerlmlzl kabartan büyük ve 
asil bir heyecanla geldik. 

Blrocn evvel \'at<ını canlarlyle, knnlarlyle kurta
ranlnrın ve kuranların lzlnde ve eserinde biz de canı
mızı, kanımızı son dıı.mlasına knclar nkıtnrnk aziz 
P.maneU milda!na ve muhafnzn edcreğlz. Sonu 8. de 

Voronej 
ve Millerova' da 
siddetli 
..;, 

savaş var! 
VoroneJ kesimtnde 

Yon Bock krtaları 

durakladılar ve 

müdofa~yn çekildiler 
Moskovu, 19 a.a. - B u sabahki 

sovyet tebliği: 

Almanlar 
ruslar1 kovalamağa 

devam 
ediyorlar 
Rosfofun doğusunda 

almanlar geniş bir 
cephe üzerinde aşağı 

Don1 a ulaşhlar 
Be:'Un, 10 •.A. - Resın1 tebllll': J)o. 

tu cc;>hcsmtn oenUJ> kes:mtndc, >"!'nllen 
düomanm taklb1. >"Ollan pek z:lyade ha· 
rabolm~ olma6ına. rağmen, le)Tbıt ta· 
kt~ektcd!r. Hava. kuvvetleri, Voro • Çaıukkıtle açıkları.ııch, bir Türk de • 

r.izaJusının kazara uğradı4ı haberi bir 
rh-a}ct ola.rak yayıldığındanbcri, istirap 
~e merak içinde idik. Bütün kurıarnıa 
vasıtalarının fada >erinde toplandığını 
hiliyorduk ve gnzctelcrde bugun yarın, )"a 

hir rnujde. }a bir k:ıra haher bckliror
c!uk. .B:ışvekilimizin ıehliğindcıı üğreni
H>nız ki Atılay d<nlı.alusı \'C 38 deni2-
ciıniz kaybolmuştur; ''atan hizmetinde 
C1i!lla.rını ~ermişlerdir: ha tınıları önünde 
rfilir ve aalı ailelerine başsağlığı dile
riz. 

Bu gece kıtalarınuz, Voronej do
laylannda ve Mlllerovo'nun cenu
bunrla düsmanla şlddeW savaşlar 
yapmıştır. 

eııovrra<l Qevreslnde oekllmekte olan 
hiç yenllmtıı covyet kuvvcuer.ıne baııartyle 

hücum etmt.s, <lem1ryolları ve Rostov 
sabahki cevrcsinde toı>lanmıt <tU..<omnn katile-lCJ'I 

Cephenin başka kes!mlerlnde 
bir değişiklik olmnmıçtır. 

* ~foskova, 19 a.a. - Bu 

BQ§vekil 8. Saracoğlu dünkü atletizm miisabakalaruıı 
•eyrederlerken 

Bölgelerarası Türkiye 

Askerlik vazifelerini ha\';lda ve dc
nizaluoda gören gençler, bütun memle
ket!Mdc, kahrrun:ınca bir ha)ııt )~amnk 
kaderiodcdirlcr. Her sillhın b~ındaki 
asker, harp olduitu ''llkit ölümle kurşı
laşacııf;ım bilir. Fakat uçak ve deni1ıl
tıluda çıalışanlıır için, banş zamanında
ki talimler d:ı:hi, '8)'111 :ıamanda birer 
kalıramanhk irnıihanıdırlar. Japonlar 
hava ıt:ılimlerinde, hil'kaç yıl içinde 
l 5000 den fazla kurban \"ermişlerdir. 
Hava ve sualıı ,;illhlarmın n:ızik cihaz· 
larınds bir 3.:iiçiik ak!k1nııı, çok defa, ha
)at pah;ısın:ı olur. 

Yeni cihan harbinin ilk yılında, hir 
ay için<le, in1:ilalcr, anıcrikalılar ve 
fransızlar l;Cfle kaza )iizündcn birer dc
rıiza.lu kaybcuilcr. Cumhuri)ct denizalu 
filosunuo kurulduğu 14 )'lld:inbcri ilk 
l;aza, bu Aulay facıinsı olmuşcur. Türk 
denizcisinin, denizaltı silahını, acı gibi, 
kanadı gİbİ, topu \e tufcği gibi hükmL'
derck lrull:ındığını hiliroruz: bununla 
heraber her makinenin b:ışııu sık .sık 
J;elen 5.rızalardan huılan h:n-a 'e deni· 
Mltı silahlara için netameli olmaktadır. 
lielc biraz derinde hatan denizaltılar için 
kurtarma vasıtalarının da <laha çok mü· 
kemmcllcşmi)c muhtaç olduğu, bii) ük 
deniz dcvlı;tlerinin ba~rn<lan gq:cn kaz.t· 
l.ınJa sörülnıüşıiir. 

Atılay kurbanları, \"atan uğruna ~e
h:t düşmüşlerdir. Harımlacı, ~siz dc~-
1.ınlarla dolu Türk dcnbcili.!H tarihinde 
kalaaı.k, yeni genç )i,l;iıler, ölmuş ol.ın· 
la.rın kadrod. ki boş >erlerini doldura -
caklardır. 

Cumhuri)et llukümetinin M-\'gi~i 'e 
ıcfkati, duodC'flbcri, olnıu~ olanların bı 
rakukları ana, baba \C evl:iılan üsıunde 
lduğunu <o} lem he !uzum bile gormu

)'Oruz. >.'atan hiımetindc olenler, ahlak. 
çılığının esau kahr:ım.ın~n bir harat olan 
'rürk inkılipçılarından her birinin a)rı 
D rı C\lddı \e)a kard~idırlcr. lier gen 
cin ölümü ile hepimilin canından bir Je>' 
kopar gibi olur \C gene hepimizi, onlara 
layık olmak, onlardan olm:ık ve onların 
)'erini boş ~ıra.'cnıamak hl')ecanı sarar. 
Atılay'ın sevgili ,e ,.jğit kurbanlarını 1 
da, Türk olan bu hisle cimli ha)aılıırın:ı 
\ ğıırlu>oruz. 

Yedek Subay Okulu Komutanı, Kurmay Albay Ali Rıza 
Gürcan ve kamp talebelerini yetiştiren Tabur Komuta.nı 

Kurmay Binbaşı Sadettin Ôzoğul geçit re•minJe 

Milli Şefimiz Adana' dan 
Ticaret Vekilini kabul 

dönen 
etti 

Ticaret Vekili Dok1or Behçet Uz, tetkik seyahatinden, dün '4.8.t 20 de tay
rare ile Adana'c:huı Ankara'>ıl avdet et miş ve Milli Şef Reisirumhıu İmıet lnö
nü tarafından kabul edilerek Adana ve meninJilerin aevgi ve uygılanm Milli 
Şef' e iblağ erlcmişlerdir. (a.a.) 

1 ............................................................................................. 1 
iHarp Okulunun 330 mezunları 
• 

~ovyet tebliğine ektir: 
Sovyet l'ank grupları Voront'J çev

resinde dilşmanı me\.-zllerlnden cıka
rarnk Jlk alman mildafııa hattında 

-( Sonu 3. üncü 53yfııda )-

Mısırda 
karşılıklı 
hücumlar 

' devam ediyor 
Londra, 19 a.a. - Londra sel&Jıl-

yetll mahCillerlndP blldlrlldiğlne iÖ· 
re cuma günü Mısırdaki nı.uharl'be
lerin başlıcası merkez kesiminde ol
muştur. Almıınlann Ruveysat teı>e· 
sini müttefiklerin elinden nlmak fı;!n 
yaptıkları muazzam gayretlere bakı
lırsa bu tepenin muharebe s:ıhasının 
en ehemmlyctll bir noktasını teşkil 
ettiği gittikçe daha açık bir surette 
belirmektedir. İtalyan radyosu dün 
geceld n~riyatında fnglllzlerin mlh· 
ver hatlanna bir nok-tada nüfuz et
tlklerlni bildiriyordu. Bu noktanın 
Ruveyııat me\-zllerlnde olduğu zan
nedlliyor. Dünkü tebllğdl' şimal ke
simi için bahis mevzuu edilen nokta
nın neresi olduğu henüz blllnmlyor
!'la da burasının ya Telellsa tepesi 
veva t.'\m cenupta bulunan Telel'aht 
ol~ası muhtemeldir. Ilıınglsl bahis 
mevzuu olursa olsun hu noktaların 
şiddetli topçu hombardımnnları al
tındıı tutulması gUı; nokta lardnn ol
rluklan ihtimal dışındn değllolr. 
~'Iuharebenln muntazam bir eekllde 
<'ereyan etmec;inl bu htıl izah c<lPr. 
İnglllz hava kuvvetleri taarruzt fa
aliyetlerine durmarlan devam etmiş
ler ve b!lhn~a dllsmanın taşıt ve 
tanklarına ve Tobruk'dakl asker1 
depolarına tahrip edici hücumlarda 
bulunmuşlardır. Bu hava hücumla
rının düşmanı hırpaladı ·ını ve rahat 

ettlfrlne hlc şüphl' yoktur. 

Mihverin püskürtülen 
hücumları 

Loııdra, 19 La. - Ro)ıerin Flıılemeyn 
yakınındaki husmt mu:h:ıblri bil<liriror: 
Düşman cumarıe~i <ahahı ıılclat:ele kam· 
}'onlarla piya<le ıı:ıklcdcrek )mi hir kar
şı hümm )apmı1ur. 1'01>larımıı \e cc· 
nup Afrika tof><'U~U hemen MC$ açmış ve 
mermiler kamyonlardan ir.m lctc ol ın al· 
n•:ın'arın o•uısında ııa•lamıştır Tan8'1ar 

Harı> Okulunun 'bll mezunlarından ,\nkar.ı \C ('i,arıııdn huluııa'lların okuh 1 •inı1l drı,; mnda zemini rokll'1111 Fak t 

E r 1 i .. .. .. .. hiıirmcll'rınin 28 ind ) ılıl ~>numıı encll.ı .ıkşam Çiftlik'te )apıl.ın .~u7tl hır ınplt'l• h •nl:ır .1.1 tonçun'Ul ıırafırtd:ın puirnr· rzurum ~a ıDODUC!JRU ıı ile l.uılanını~tır. B ışto ı ~k:in Mufeııi•i Tümı::encral ~3)10 revn \ll'Il uç tı!chığu culnı ıştur Durum d ku n arnıdır 
1 h:ılde bütun me7.uıılar çok <:ı.mimi bir hava içinde mekıeıı \'C askerlik hlıırıl.ırını Yıni avu~t 1 alıla• zaocctııklcrı ıop • 

E 19 M lli ş f' . ıınmıs lar, vazife dola}ısiylc aralarında buluıımı)an ark:ıdaşlarını haurlamı~lıırdır raklırı muhafua edirnrlar. 
nrnrum, a.a. - ı e ım.z ı · d' . da . . h 1 b d k'k Uk' H' k 1 _._ k • ' nd-": al Cunınurrelsimizin Erzurum'u 6eref· Sım ı)c kadar muhıelıf sa'·aşlar şehıı o!Jln ların uız atını arını ır a ı as ut- ınt ııa an me.-.-ez ·esımı ~ • 

lendirdiklerl gUnUn yıtdönUmil dlln la tuiz etmişlerdir. Bundan S<>nra yÜre Milli ~fiınize ve büyüklerimize sonsuz bai- ınaıı mevzile.rinde daha &ıce yaptıklım 
lialkevlnde b!lyük bir törenle kut • lıhk hisleri ve tazimler anedilmi~tlr. Yukardaki resimde 330 mezwılarından Anka· çıkıntıyı .ı;cnişletnıiye çaltŞJyorlar. • 
lan~ ra'da buluıwıları hep bir arada &ÖIÜ)'Ô.t'6\IOlll. -1. ~ J. 6oeü ~ ~ 

arasında tahriplere scbel> olmusıardır. 

Mnrlupol'un do(:usunda, nırncn kıta. 

lan hant dümı:ı.n kuvvetleri taratındıın 
yapılım lı1.r cıkanma tesobbüııiln.ü ak1nı 

bıra.kmıslıı.r<lır. Macar t.e$klllc11 Don 
nehrinin batı kıyısında kalmıe olan bil' 
d!Uman ımıııunu nehrtn öte tarafına 
atmıslıu'dlr. Bu mUnıısı!beUe 25 düımnn 
tankı ele ırectrnmıs veya t.ııhnbC(!r.mıt

Ur. 

atletizm müsabakasında 

Almıın hııva kuvı.-eUcrl Yllka.n Don 
Uzcrtndc düşmnn kuvvctlerlnl ve a.ııs.e

rt hooencrt ııomooıamıııtır. D11$man cok 
önemli kııYıl>lnrll uğramı~ır. 

tıımen ırölUnilıı oonubunda boltevllt -
lft' muvatt~ hücumJ.a.nna devam 
etm1şlerdlr. Kola k(5r:fez:~. Roet'takl 
ltma.n tesisleri Yeınidcn ve f!ddctle bom
bnlnnmı~tır. 

Ankara atletleri 89 
puanla birinci oldu . 

İslanbul 1 ~a 80 puanla ikinci oldu 
Hava akınları 

Bcrlln. 19 a.a. - D . N. B. aJan•ının 
askc.rt kaynaktan ötrmtlltıne ııöre, 

kuvvcU1 alman bomba teşkillerl dün 
Rosto! ochrlndckt asken hcdetıere dal
ııaıar halinde hücum etmişlerdir. 

Abnan cmtıılan başkomutn.nhtından 
blldlrlld1ttne gore, alman stu'kaları dün 
Murmıın.'l'k )'11.kınmdald Rosta'>'ll otır 
cıı.pta bombalarla hücum ctmtşleııilr. 

Ol!Jltz tamir atelyelertyle nhtımlar 

bomb.'llanm?ı. müteaddit tntı.ı~k olmus 
ve mUteadd t Ym\gın ıı:örifünüstür. 

-( Sonu 3. üncü sarfada ) -

Bolu'da Atatürk günü 

'L'urkh·e utleliıuı ferdi birincilik. 
!erinden ~Hcl lıolgeler arasınrla at
Irtiımıin gell~ıııc ,az[) etini tespit et
ıyı·k Uz.ere terlllıulunan bulgclcr ara
sı 'l'urklye atletlı.ın birinciliği dün An
kara'ıla son!l erınlşlir. 

1k! gün yapılan çetin urüsabnkalar. 
don sonra, Ankara bölgesini temsil e
eden atletler 89 ııu\·anlıı. birinciliği 
knznnnıışlardır. Yıllarca Tıırk atle -
tlzmlnde ileri safı tutan İstnnbul at. 
Jetleri de 80 puvanla ikinci olmuşlar
dır. 

Üçüncülükten sonraki dcrecc!e.rde 
gskişehlr, Zonguldak ve Se} hnn ÜZ.C"

rlnde yUrUltüğumıiz tahminler n~ai{ı 
yukarı >akın neticeler vcnııişlerclir. 
Bunlnrd:ın bazılarının ,.e bu arndıı 
Zoııgulrlnk'ın l~tediklcri atlcllrrl 1111!. 

sn lmkalara gelireıııeınelcri \"C bnzıl ı-

1 
rınııı ela diğer lınşka seheplcr yllziııı
drn nnksıın knılrolarln ıııilsnlın kala rR 
ıdrrııeleri puvıınları diişılrıııtıştiir. An. 

Bolu, 19 a .a. _ Ebedi Şef A ta _ kara vf' İstıııılıul'un birindlik ve ikin. 
tilrk'Un Bolu'yu ııereflendlrdlkleri c!Ilk için ıııUcadell'leri rlı~ındıı, başta 
gilniln yıldönUmü mUna11cbctiylc dUn Hasan c'htek ve Falih GUıtekln gibi 
Hallcevinde bir toplantı JRpılmış, iki kıy?ıdll elem ınından ıııahrum bu. 
nutuklar söylenmiıı, hAt ral t ı lunan Zonguld.ık olduğu halde Scy -
edllml,tir. 

1 arı ar; z ı hnn ve gskl elıir'in temiz ve ı:ıport • 
nıenee ı;ıyrcli Turk ntlelizminin is • 

------------- (:-01nu 4 uncii 5arfada) 

Muhittin Akın 3.40 tan 
geçerken 

1600 •*• miiıabakanmn ille 200 metredeki "~ 



-• • 

isme paşa Kız Enstitüsünün 
• • • güzel sergısını dolaşırken ... 

• 
stıtü e 

gayemizdeki ev kadınına 

· er beşik 
Yazık ld bUt.1.ln nnkıınW1ar i'Öf"e. 

r.ıcd.en k.aı>andı. Bu tır&atı kncırmııı 
o!anlar hll.Yl!laıırnakt hıı.IW<lırlar. 
Cilnldl, lsmetı>aoa Kız EnsUttlı.unlln 

bu &on eerırls1. önce, ~ t.etmı
tlndc bir tıcr~!n, ııonra da, cl hU. 
nerıerın:n en incek'rtnde harOcuUl· 
dclıkler )'IU'aUın Tilı1t coeuk!a."'mın 

eayıtı &eneler ıcmde eritUk!crt mu
\'&f~ cnnb ınJs:ll!CJ"lo dolu 

• r 

idi. 

El ve ev &ımat.ı.ıın. bl:zıın bo.bo. ınl· 
rasımıZdlr. Btrnz sonra birlikte <10-
l:ııaea:un ıı blr Balonda. on bcş1ncl 
a.sırda .Ya.şma)clı Bursa ıazıannm do· 
kuduklan sımıaıı kUm1141an gör'ece· 
l\'17. Bu böy~.. Fa.kat bu ııan:ı.tııuın 
arada b1r can cCklşme devresi vardır 
\"O TUrtcl.Ye'dc, en&UtUlcr ve ısanat 
<>ku Llarb"le )'11.I)ılıı.n yeni hamle, ye

n \ btr ~va,, nın hı:ımlc81 oımuıtur. 
El ve ev ıı:ın:ıt.ıan, ne t(!)c t>&Gına 

l:>:r marırcı. ne ev ilttısııd!Yatının 

b:r ~ Jı.nııcs1. hatt.tı. ne de b1r &Us 
d."ıvnmd!r. lnoc parmaklann arasın

da, altın n.lı11zlı 1tncicr:ln kumula· 
re. o!z<m1 tolcmclcr, eu \"11ZOdak1 blr 
demet l{')"!Ak, belUk::k1 sade ıııtaı.t 

vaıaı...~ elblse ömcf'l. öbücyanclald 

cocuk k:acyoJ.aaı. biluın bunlar, tert 
ve a.ıc s:uı.dctmın aöze ~l'Unıncz tıl· 
~. 

Ben ııalon1an ~ hep bu
nu dllşUndUrn. lelerln!n ıuirasını'la, 
ıı;ıı 1111 aözlcrlc m aRu'lı)"11.1l sc
vimll kızları. birer ana ve ev hanı
mı olanı:lc dü$Ündüm. El.blsclcı1nl bı

çlp dlldyor, örtülerln.! cıyup nakıslı· 

>-0r, vıızoıanruı çlcddcr dolduruyor, 
coetıtunun 11st.Unc Utrb'O!'du. A Ua 
llalldet! denen 1CY de. gallbn, pdt 11-

zakla.nla ıır:ınnm.-nalıdır. 
Ailede ıuı:ı 11:ayemtz, gayemiz olan 

ımalann ıı:ı.yısını arttırmaktadır. 

EnstltUlcr _ llkör kııdclılcrlııc süslü 

el~ &tl:ııı )'O~Bnlıım \flcme :vaı>· 
mıı.k tctn &.-Cil. bu ırııye ıoın ve bu 
a nlan Y<ıtletlmıC!k 1c1n kuruldular. 
1stm1K':ll!z, scrgtyt dola.,a.hm: 

D!llJ'ld.'.ı as!o.?tın ı>cltcleet1tl. e:ı.n. 
11 tns:tnıann burom buram ter dDk· 
tü~ btr BICn.Jtta. Enstitü Sergisini 
~ezenler bu ztynrcUcııtııe btr p!AJ 
rn.a.n.7.'.lrıU b:ıf llyoı'Jıırdı. Bu, :ıa

nr bh- bull!Ştur. lstcr ıstcmcz ıcen· 
d:ruzt o ~ afilzesinde, ıu 

mlnder:tıı ti tünde dütünilyorsunuz. 
Varsm ıılcır ıtkır ırünce, kumda vo 
daı!zdc kıışruyadu:mın.. Bu l:llontıa 

stirdfilclertm.U: - öt.cldlcrtndo ırörecek· 
~ frtbt - Enst!Ul!'IÜn tlcilnı:ll, 
dordUıı.cü ve b<>etnet tııı11rlar1)'1e llt· 
retmen kısmı tıılctıes1 tanı tından ve 
dcrıı t&tblkatı olarnk yapılmıştır. 

Fakat asıl htlnerl1 ıeıer, bu tmın 
Ak>ndndtr. 8ayısuu blleme:n, GU ke
nardalc1 ve orta4:ı.!cl :YllYatlard.ıı. bel· 
ki y(lzl.crcc 1' var. Hcrt>1rt, yanında

kini mlmndıracak kadar zal"'.t, aıs
ztı eaatıcrce kcnd!stnc batlıYncak 

kadıır ılWU ve hUncrl1d!r. O kad.:lr 
ki. ııabırsız bir insan. bu cscrıetı 
R)'t"C<lf'J'lren bile lc!n1n tahammül• 
aazlUkten bul'kuldutunu duyar. A· 
VllC' lot kadar kumllttıı, eönıertı;t 

harearun11 aöı nuru 1zlcı1 vnnhr. 
7.ekn ve kıı.blll)"l't dolu bu nur, mee 
parmaldardan 1ltn<'Ye. orııdmı lı>ll~a 

~ allı morlu kumıı.eı:ını ' sc:ı>l$tlr1.l· 
mb~. 

Fakat bu c!Qf.'ldcr.- Bu yaz orta-

aında. bahar ~ ho.rtkulAdc 
ne!lsUr. h>ek ve c~ bu sıılotıdıı, 
Cok aöz alıcı ve aönül cek1c1 bir 
do.sUuk kunnuşlardır. Pembe CIC'Cklc. 
r1 olzwı meyvıı.ııı.r vAdcden bl:r kinız 
&tacının diblncle, taze bahar lr\inle· 
r1nln terahlığını dUYUGOnsunuz. Şu 

.kartıkl blr ktı.e&k lQ}·.lA~ kuklıı.rılaK 

lht.1.>cı.clyle kıvnın.ıyoıırunuz. Kıvk:ııı 
kara.ntlller o ka.d:ır ca.nl:ııtırlar Jt1. 
daha uzaktan Jcokuaunu dU)"U.) or al· 
blstnl:z. Ortruıcnınr, salmılnnnda ııu 

zarnan!annı bekll.Yorlar. 
Cocuk oda.6ına nctı:ln!z zaman, 

önce duvarlardaki &evWli çocuk to
totnıtı:m )'ilzünüze ~Uler. Bu odıı, 

evin kücüklerlne ııtu.ır. lıte b!r do
ıç k1 ~inde nvrunım bütün eoYMı 
6U'IUU konmuttur. Iıte )'e:lleklcrt \"e 
~emek llaıcı.crt... 

Dncı. ve ruıkıl atclyclerinde, yal· 
ruz ı:1lzcl leler ııeyrotmcklc kalma. 
dık. Dısa.ndan - hele eıitclderln 
gözlY!a - hiç de ku'ln<ıt venncdl~t

mlz Selerin, tarnza blr 1l!k örmenin 
bııab 00.ına blr ma.rueı oldatunu 
~ördük. KO&kooa b!r .lpl1~1 sürüyen 
koskoca bir ltne, bir Wte takılı du· 
ruyordu.. nu. cocuklarn dorırte aöa· 
terilen tatbikat maheıncııld1r. 

Resim odasında. Adot4 >-eni bir 
ıc:t ~tel.mıe olmanın ecvtndnl duy. 
mamıyıı lmkA.n Yoktur; blzJm ynlnız 
ora ~-en ve kumıuı biçip diken dl· 
)"e tanıltıkl:uırnıı metl!l' ııyru zaman
da birer remı.mmıılar. Koca bir &&• 
ıonun dört tanıtım dol<turan bütün 
bu reslmlertn tıımamb'Jıı kendi zeka.· 
ıannın mahsulü, kendi buluetnn 01-

d11tunu duYdllktan IOl'ml. ta.laUr ve 
M.yranlık dunı:ınuz btr k&t daha 
arttı. 

Fillaı.t 1t1nı! etmek 14ztm ki, ser· 
ırtnın m >'imi oldutu kadar, en dD<· 
katdder köşesi, ressam Kenan"ın 
moUt ııaıonudUl'. &ntıtklr Kenan'· 
dan ve eserlcr:lndm bu ıUtunlArı:J.ı 
bir !ld kere bahactmil olduturnuzu 
hatırlıyoruz. Fakat onu yııı.ı Ue ta
nıtmak mllmk:Un dctll<tlr. bu d:ıvar
lan bo>'dan boya g{lslb'C?l ku:nat 
pnrcaıan. cs$d Tllr1k evıertndcm d'1r· 

lcnmb rnotınerdil'. Bwril1l g5zlcı1· 
mızı e.1An ve lı:ırlkultıdcl1l\1 öntlndc 

ha)Tnnhk dU)'dutumuz lllmlll 1olcme• 
lerl biz yapardık. Ta.rlhkr1, )'ilzyıl· 

la.re& aortıcro ırlJcbll!r. lelerd:k ve 
butilıl dUl\Yll)"l haY1"'Qn bıra:kınlık. 

Sonrasını bl.llYoruz: bu ı;;ana;lla.r 11. 

nutulur oldular. Mcra.klı bir ıuita· 

dat. bu parca.lan eıııbwı kokıın 111n· 
dlklıı.rtn d.Wlcrinden burup cıkardı 

ve herb1r1 iizcrtnıdc, e\ kat ve eeıi)te 

ka.n t.ı.armı kantt.ını.rıık. eonıp ııonı•· 
t.urarak tctk1kler )'Ul)tı. 

Bundan böyle Ensttt.ü Cıocultları, 

bu )'tlzde YÜZ Türk moWleri Uıerln· 
de ('&1.ılacaklurdır. Her birinde bi· 
01 ıcuıuzı okeın.n b!r renk, bir ıı.ıv· 
rım. b1r bUlua vudlr. BlıaUniln co
cıuklanndan ıunu bckl.!yoruz: l>al 
bizden ohnıyıın. ~ oızı:ııcr· 
dc."ll kUl"tar&nlar; büYük ruın:larımı· 

ıın aöı nuru kanean rnotttıerc. bize, 
lrendlmlze döncllm. Bu motıtıcr rol· 
nız bir dene mevzu olmata detti, 
blıze kahl'llft, yepyeni bir enaUtü aç
mata dc~er. 

En8UtünUn &On zl)-:ırct etUllimtz 
&alonu eocuk ltrcl1 ve ev ld!U'CS1 kıs· 
mıdU'. llldn<le bir Yflal?ll doldurma· 
mıt r.ı. vrulo.r blb11 tülürlcr vo tıı.le

be, QOcUk btlyü tmerıtn inocl!Jclcrll'li 
bunlar üzortnde il~. Ev lıctırcs!n. 
de de, ha1dkt ev Jcndınlıtuun sırn 

ötrcnlllr. 
Ev ~ her za.man ve bll· 

hassa buhron :vıllaruıda ccmvet 1çtn 
ne büYllk ehc:ırmnb'et kazandıtını 
tekrar etmek lüzu.-nsuz btr cancı o
lur s:uunm. Geclm!.n cündcn ırune 
etıc!eştltl ınrtıar IC".nıh! eskiden >C· 
n1 yapmanın, bir btl)'(lktcn blrkıı.c 

ldlcUk vtıeuda acUmıcımı, hUIAs:ı 

hlc ınr dcil'eri atmamanın mO.nn.sı var
dır. 

Bereket versin ki, b1z1m laıt!ınlnrı

mızın bllYük ekser!YCU. olıtum olası 
lill<se al1Şkın değildir. tcı:ıre:ı .lınyn t· 
tan zfippeliğe saı><mlnn <la, hayntın 

sert şartlan )'01.ıı. ccttnneC:e b:tflamı,. 
tır. 

Enstitünün detcrll mild'res1 !'n 
Anc':ıre vedll l('ln odasına tnd Lk :.tıı 

sanın üstündeki ırüllcrlri tab11111tl 
hlzi btr kere daha hA)'l'Ctc düt<lttcek 

oldu. 
Fakat cartp, bunl:ır kokuyorlan1ı 

tll.. . 8ahld id::hr. 

ardından .•. 
Rcf.ah'ın acılı yarası d ıha kavunııı ı -

dan, sulara 38 kurban dahıı \erdik. 
Çanııkknle bo~ lıırınııı kı.ıhraıı ııı 
ıııu.ı:bine, hazin bir Iıtltıru d,ı1,_. ka
rışlı. Vıızlfc bn~ıııdı.ı) 1lılar. (;un an 
ışıı;.-ını.1.nn, denizin karasııııı d ldı -
lar. Bu, gımcşe ı;on wıla olcıu. 

,\nalnr clovtınnıektc clhettt:kl h ıklı
dırlar; dullar kocnlıırıwı, c;ocuk -
lnr babnlıırınn elbetteki yon ıcak
lardır. Fak.ot, facıa, bu ;ı: n lılnrıı 
tcscllllerlni de blrlıkte getırm.ş -
Ur: kara alın y zıhırınıo ,ıstıme, 
şu nk şerefin beratı > nııldı: on -
)ar, Çanııkkalc'<lc ve va.ı: fe ha n
da C!ln vercıılerln anal ırı, lıal.ı ıla
n, karı ve çoeuldıırıdırl ır. 

Cnnnkknle sularına her nk nın U tli 
golgesi \"Uran bu kıyı tepderl d ı
ha nice şehidin ynsını tutar. 38 
yiğidin son hııynt 'e topr k hlitı
raları bu dest.,"ın dagl:ırı, bu gnzl 1'-'..-'-'-""'"""-_;___:;._~.---..:---,,.;,f;;_,;..;;;..,;ı..j. 
tepelerdir Ye yeQ ıızUndc son dcfn 
dğerlerine çektikleri lı:n·a, Çanak
kale tepelerindeki siperleri yalı
ynrnk gelen ak~nııı ruzg"rı olmuş. 
tur. llür vııtıııı havnsrnın, genç \"e 
şlşkln ciğerlerin knsubncıklarında 
kalan zerreleri, onları günnhsız 
melekler gibi, gilkyüzılne çekıne
ğe y1•ter. 

Öltim, acıdır. Fnknt J' iğitçe olınenln 
de gururlu bir tc clli5i vardır. Ya. 
ı:ifc b:ı,şında olenler, hele vntnn 
müdafaa ıııa h. ızırlanı rkcn lınzııı 
kaderleriyle karşı! ışanlar, nrka : 
da bırnktıklnnnn bu trsellinin de 
üstlınde kun-ct verirler. Biz, şe. 
bitlerden arta k:ılanlıır, kun etimi
zi hunun iç n he~ lı.1 sığrııaı: bulu
yoruz. insnn eeıııb etlerine, cliriler
drn c;ok ullılerin hlıklm oldugu sö
zil de, ancak şehit olmnsını ve şe. 
hit yası tutmasını bilenler için doğ
rudur. 

Ölfıııı acı, fncıa müthiş ve yıısıaıız clc
rinrlir. J.'ııkat biz, kıılıramıınca kın·
beclill"n lıer damla knndnn, bir kıtİı
rnıııonlık d.~rsi alngelıııişlzdlr nln
giıkceğiz. Ulcnler, An.ııfarta '11rs -
lıınlıırı Knra l\Iehıııet ve nrk ılnş • 
!arının çocııklarıyclılnr. llabalnrı _ 
nın mir.ısını koruyorlardı. J' n ıyan
br, gidenlerin yerinde derhal ııu
lıet nlıııı~lnrdır. 3R genç ,.e \ ı it 
deniz aslanının arknda•lnrı \C. c;o
cuklnrı, onların > erl<'rinl boş koy. 
n ıyacak \ e şanlı ndlnrıoı unut _ 
rnıyoC!lkl:ırdır. 

Ülülc~e son borcumuzu odiyelinı: Du, 
azız ruhlorı ömlnue olanca s:ıygı 
mızlıı eğilml"k ve ~US'Daktır. -

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Tokat Halkevinde bir 
toplantı yapıldı 

Tokat, 19 a.a. - Dün Halkevlnıle 
köylU ve §ehlrli, miisıahsil ve nılis
tchlik bir çok yurıtn,şlnrın iştirakiy
le yapılan bir toplantıda Vali, HU
iktimetin hububat hakkında vermiş 
olcluğu kararı anlatnıı,ştır. Karar bU
yUk bir memnuniyet uyandırmııııır. 

Maliye müfettişliğine 
terfi eden maliye n üfett?ş 

muavinleri 
Maliye müfettiş muavinlerinden 

B. Burhan Ulutan, Necati Oktay, 
Memduh AyıUr, Yekta Teksel, oa
hlt Kaya, Barık Ulu~. Dervt§ Gılava 
mııliye mUfeltiııliğine ter.fi ctmİ§ -
!erdir. 

Ankara Halkevi 
köycülerinin dünkü 

köy gezileri 
Halkcvi Köycll!Uk kolundan dok· 

tor ve dlşı;:lnln dahli olduf;u bir c:op 
Kayı köyü ve Çubuk'a giderek mu

t tnt calııımalanna devam etmişlerdir. 

1 
Doksan yedi hastaya bakılıp gere -
ken tedavlleri yapılmış ve 170 kisi· 

1 nln de aynca dişler! tedavi ed lmls-

1 
Ur. 

Doktor ve d~çl t:ırafından ayn 

f 
ayrı halkı aydınlatıcı s:ığlık ö •Utlerl 
\"erilmiş ve sağlıf;a, zlrnate dair fllY· 
dalı broşiirk>r, köylilyü ilgilendiren 
manzum kitaplar verOm ştlr. Hnlk· 
e\•l'nln köylere eveJce vermiş oldu· 
f;u ecza ve kltnı:ı dJıaı:ılnrındn öğret· 
men, eğltmen ve muhtı:ırlurla ince· 
lemeler yapılarak kliylilmlizUn bun
lardnn fnydalnnması ıtcmln edllmı,. 
tir. Bu gezi seki7.de başlıyarnk on 
dokuzn ıkndartlevam et.m14t1r. 

Bosna ta raflarında 

çetecilerle mücadele 
Budnı:ıeşte, 19 n.n. - Bosna'nın 

doğu • şimal bölgesinde Koznrn dng
larındn bir aydanberl Cemil< ı:ot le· 
rlne karşı yapılan tem zlcme hare
ketleri sona ermiştir. Almnn kıtala
nndan yaroım gören hırvat kuvvet
leri bu harekat esnasındn 3000 den 
fazla ası 6ldllrlllmüşlerdlr. 7000 asi 
teslim olmuştur. Çetecilerle çarpış. 
malar devam ettJl'..1 sırada bu bölgu
de halkı baika yerlere kaldırmnk 
kabetmlşttr. 

Aatrakan, Volı;n'nın son kıym 
fü;erlnde ve nehrin Hqzerdenlzlnc 
dı.ikilldlığü yerdedir. Nehir deltn. -
sında ıı.eydann gelen adalar tıze
rinde kurulmuştur. Şehir, Hazer -
denlıinrlcn 116-20 metre \ Uksekllk
te ve Paris'e gtire 4"6 ıncı urz V•· 
41l inci tul dereceleri Uıerinde hu. 
lıınur. gı(er, Knracleııiz:'ln sulnrı 
llazcrdenizlııc akıtılncıı k olsayclı, 
Aslrııkan ~ehri sularu gcimıılllrtlu. 

Şehir, orta çaAın başlarında, llıı
ıcrler tarafınclnn kurulmuş olnn 
eski bir şehrin yerinde kurulmuş -
tur. 

On dordiincü yfü: yılıl:ı. bUy k 
A ltınordu de\ Jetinin lnkır zınrlnn 
sonra fııtar hnnlnrındl\n birinın i
dare mt"rkezi oldu 'l'imurlerık J!J!lli 
tr ıehrl znptctU. Sonra, tatn.r Kı. 
rım ve NogO hıınları tnr"f;nılan 
ve l:Sll4 te de Rus prensi knrkıınç 
İvan tarafından zaptcdildl. l'N'ns 

Dünkü 
attş· müsabakalarından bir 

görünü§ 

Atış poligonunda 

1 bölge birinciliği 

müsabaf alan yapddı . 
Ankııca Hol c Auc.ılık Aj.uılığından: 
l9fı _> 1 lı beden terbi)esi fcdcraS)on • 

l.ır {a lı)et pro ramı mucibince 19.7.942 
ııaz.ır guniı Ankara Acış Poligonunda 
(7) b(ıl •c nııikellcflcri birincileri arasın
da bir müsabaka yapılmışıır. Alınan tl-k· 
nik ncıkcler ~unlardır: 

Calut Ôzıezd •San (EsJd~elıir) 48 
puvanla hirind, Nurettin Saka (Kuta • 
monu) 48 JlU\anla ikinci, 11.ıcı Bakır 45 
puvanla üçüncü, Ali lliza Gürkan (An • 
koıı:a) 44 pınanln dördüncü, Ccm:ıl Öner 
(l~ılecik) 44 ınmınla beşinci, Mehmet 
Gur~l (Çan'kırı) 37 puvanlıı altıncı, \'a. 
kıf O,eri (Dolu) 32 pu\"arıla >edinci ol· 
mu,IJrdır. 

~ana'da atmhk grup 

birincilifc müsaba alan 
Adnna, 19 na. - Beden Terbiyesi 

U~um MUdUr!UğU tarı:ıfındnn Ada • 
na da İçel, Hatay. Kayseri, Niğıle 
ve Se;>han bolgeleri beden terbiyesi 
mükellefleri ntıcıhk birincileri arıı· 
sında grup birincilik müsabakası 
yapılmı§tır. Seyhan bölgesinde Feh
mi YUceyar birinci, Hatay bölA"esin· 
den Ferit Özel ildnci, Kayseri })8). 
geı!inden Ömer Slltl.htnr ilçUneil ol -
muştur. Atıcılık federasyonu kaza -
naıılara mUk{l.fatlarını vcrml§tir. 

Yüzme Teşvik 
Müsabakalarmda 

Ankaragücü 
iri ci oldu 

ve federasyon kupasını 
a J d I 

DUn Karadeniz havuzunda meYs1-
rnln Uçilncü teşvik mUsnbakası olan 
!ederasyon yüzme tcş\1k müsnbn:ka· 
sı yapılmıştır. MUsabaknlar gayet 
güzel ve muntaznm olmuştur. Bil. 
hassa ilk defa yapılan ve cok uzun 
mesafe olan 1500 metre ve 4X200 
bnyrnk ya~lnrı lle kule atlnmalan 
çok h Y canlı olmustur. MUsabnka
larda d re" alan yüzilclllere yllzme 
kcmerlcrl ve ııuvan itibariyle birin
e 11 1 alnn AnkaragilcU tııkımına dn 
federasyon kupası hediye edllmlstir. 

r------ --"\ 

Yurt içinde 
lstatıbul'dan bildlriliyrm 14 ki· 

ıitlm miirt1kkt1p bulıman itilaf ı:ır· 
kası, azasından dört H1i1i i/:1r.ıla 

korar 11nmiıtir. lfrrl;tıs b11 hartı -
kttltı a/111 ttnıckttıdir. 

Yurt dı§ında 
Prnnsız g.ızettlm Uhr, kon· 

fermmnın nıukaıüln olan akıbe • 
tinden müteessif güriinmenul:lt! • 
1irler. T 1111 goıetesi, "A.ı rupa'ımı 
rm11rın11 ıt1rktt111 dtığil, garptm boı· 
la11m1111 la:ımgeldl[;itıi Loyt Corf 

\..tahdir ttmelidir" diyor. 

Aatrııknn çarı denildi. Tntnrlnr, bir 
çok ınmanlnrdn buradn müstakil ol
dular. Uııs) a, ilk defa olıırak hti _ 
k~lmet!ere ayrıldığı zamnn burası 
h.azıın n bağlamlı. 

Astrnkan, llnzer denizinin bir 11-
ınnnı olnrnk tl'!llkkl cdilh·ıır Fa 
kat şehir, Hazer denizinden İoo ki: 
lomı•tre uzaktadır ve llazerdenl -
zlne kıın ıllnrln bn.U.Innııııştır. 

VnkUylc buradn ticaret çok önem
li idi. J\strnknn, lb70 yılınn knclar 
lılr lınrp şehri oldu. Sonracı n tüc. 
"arlnr, Oreııburg \C Tifıls deniz 
'.:ıllanr.ı tercih ettıler, el r n t c _ 
ret noktnt ncl n onl"nıl nz !ılı 

A tr knrı, lıu d y kerl" •e, d 
mir ve ıııanif tra e > sı Ih ç 
ckr. n tık, tuıı, iprk ~ m ) l" • ı 
lır. Balık avı fl11. burad çnk 
il yer tı t ır. Aetrıı.k n'ın iki şeyj 
meşhurdur. : birı~ı lıavy r, d eri 
,\ı;traknn gtirkleri denen kilrkU. 

20 7 1942 

Yollardan notlar : 

Biraz da İsta n •• 
K.ı) l't"i°de k.lldığım ge<:eııiu bir

kaç saatini :k~disi)"le beraber ~eçirdi
ğim azİL arkaJa)ım, Aµh Sırrı Lc
nnt, )~renlik arasında hana yeni ba:.· 
urmakta olduğu bir eserin tamamlan· 
mış formalarını .ı;ı; terdi. Bu kitarı, 

dhan cdebi)-atın<la felsefe, usan uf, 
ilim, telakki, sanat v.s. ~ibi ~,!erdeki 
iiLclliklcri J.;ÖSıcrmek, açtklamak mak· 
sadi)le kaleme alınmıştır. Tamamlan· 
dıkıan ,.e bir tane~i de bana armağan 
edildikten sonra t"SCri <lora dora oku
mak Ye ÜLcrinc bir Je>'ltr ral:mak İm· 
kiinırıı bulacağımı sanı)orum. ~imdi 
onduı bahseditim, bu kitapta divan 
e<lcbi)ıttında "htanbul" üzeri~ ya • 
:t1lnıış şiirlere de sayfalar a)·rılmış ol· 
ı:ıın ıdır. 

Oiv;ın ş.ıirl~-ri htanhul i~in, gali
ba, pc.k fazla bir şey yı11madılar. 

"llcşiktaş'a rakın bir hlnei viranı" 
olan, ha~aunı To1>ka1>1 sararırıın ille 
bahçcsirle Saıl.ıbad"ın havuzları, cet· 
veli simleri ara ınJa geçiren Nedim, 
bu güzel şehre dair wzın , .e kafi>·e 
harcıtlllll!ın, oramazdı. Onun için ls
taııbul"a d.lir y;wlmı, e~ki mısralar 

arasında en önce Nedim'inkileri ha • 
ıırlarız: 

Bu ıcbri Sı.ı11bul li bi·mislü balıaaır 
Bir srngi11c yt1kptİrt1 A.um mülkü ftı-

dndır. 

* Hlr geı·hcri ,tıltpare ilti babr nas111d4 
I111rıiJi ciha11tap iltı t11rtıh11 stızaaır. 

* Ucdri'nin şu bc>'ti de, bir yön • 
den lstnnhul'a dairdir: 
Mc,·ha11t1 mi, mcsciı mi nedir ıtıhri 

Sttnıbul 
Ebruları mihrap o/a,ak haJli ıt1tıem 

tar. 

* l,te divan edebi> atının bu )okla 
'"asfcııiği lsıarıbul'un bir iki gündür 
misafiriyim. Yollardan gi>nderdiğim 
notlar arasında bu !:Üze! ,,e bü}'Ük .ŞC· 
hird~n bahseder beş on satır da )'U· 

masam olmıyaı:ıık. Fakat ne yazmalı? 
.. Güneş alumla dü~ünülmerui,, ra· 

:ı.ılmaınıJ ~ey }'Uktur." ~özünü hatır • 
!arınır. İstanbul güneşinin altında ise 
bu kadar gaıeıe çıkar ,,e bunlar, htan
hul'da sade olanları <le~il. olmıran • 
!arı bile )"aıar; g~ici hir ka{ll yol
<la5ına yaı.acıık konu hırakmazlar. 

iki seneJir gelmedijim foanbul • 
da gözü ok1ar dcıfüiklikler gordüiü· 
mü ~aklı)amam. Bu bayındırlaşma ve 
gUıelltıtirme garreti tamamlandığı 
ıam:ın: 

l111111bıl/'11 4(, &iilur y11p ı • 
vasiyeti yerine gelmi1 olacaktır. 
İuanbul'un bü}-ük mimari eserle

rini mc,-dana cıkarmak icin gfüterilen 
gayret, bir baş1ca noktarı da meydana 

• 

I stanbu I' da 

çıkan}or. Bu ölmez e~crl ~i ı. Patı 

atalarımız ralnıı kudrptli miır...ır!ar <i~· 
ğil, a> nı zamanda ürbani t inıışl r. 
Çünkü her hü>ük e'erirı en eherı,!i 
ıaraflarıruı onu ıknpatrnıyarnk şck;ıde 

başka eserler de yapmı~ 'e o ıibidele
ri bütünle,ıimıi~lcr. 

Bcy:ız:ıt cımisinin kıır$ısınd:ıki ı::ii

zel mcdrcsC)i uzu:ı )"lllar, kohnc s.ı· 
laş halindeki konakl:ırla dükkanl.ır 
iirtmuşlerdi. Simdi onun iinü tcrııizlc
nip açılınca lle}azu aımisinin 'e mey· 
danının siması kendi ualctini alı)or. 

Yenicami'nin de sol tarafı açıl • 
mıştır. Burada ~ıdcn dünyanın en 
köhne 5:1laşurı kunılur, scnar "c • 
hapçıların, rıih'lvcıl;ırın dumanı ıüıer, 
ı::ene burada dızdızcılar. mantnrolar, 
acemi kii}"lı.ilcri dolandımııyn ~avaşır· 
Jar<lı. 

Hele ca.rııinin denize bakan )iizü
nün (;nı.indc yukselıniş ııipsiui bir bi
na hulunduğunu hatırlarım ki üurin
de koskocıını:ın bir "firrogi hekimi" 
levhasını t:l}ır ve bu kvh:ı hana, hü
yuk bir sanat eserinin yüzünde çıkmıJ 
bir ~:tnkr gibi gelirdi. 

Şim<li oranın yıllara kapalı, kir
li ve tozlu kalmış eseri de tuvaletle • 
rini tamamlanuktadır . 

* ı 
Yazıma haşlarken dil-an şairlerinin 

f ~anhul'a dair )ıırdı'ldarından k :ıca 
bahseımişıim. 

Hcyazıı'tıı, Ycnkami'de, Tcpeba • 
,ınıla ve Tı&sim0

dc açılan sahaları fZÖt" 

dükten mnra insanın aklına rnhmetll 
IIaşim'in 'u mısraı da geliror: 

Çıkar.ıl sm bu t11erdfreıılt1rdm 
. Gerçekten, 1'ıanbııl 1-elediycsi ~h

rı bayındırlaştırırken mcrdinn ve ba
samaktan ~yndesİ)·le fa)-d:ılanmışıır. 

imar tamamlandıkınn sonrıı hu 
menfü·enlerin ha!l:lmaklarını a) ;Jl bir 
tarafa kıı}-dedenler. bi•den onra ı::t"le
cek olanlara, her IL'lldc. de~rli İ•ta· 
!İstik bilgisi bırakacnkbrdır. 

Ondan sonra, artık, şair Yahyn 
Kemal de: 
Mert!iı mltr bu sisi nt1Ttt1;,,i tkmaniyle 

mtısl 

imli bi11 i,ı e~ltı bir l:atanri /agfurdan 
beytini )'ll7m;ık için lı:ıralinde Sa· 

dabid 'a kadar uzanmıyn liızunı 1:ör
miyeak, bunu fstanhul'un ha~ındır· 
Ia,ıırılmış her hangi hir alanıntla sör
li)"ehilc<d.ı ir. 

Evet, "busi,ıi nernıini damln°'! Fa
kat bu mı-raın tekrar sörlemhilmed 
için, uzun crtklerirı, )"Cniden moda ol· 
ması J!.um. 

Halhuki ı~tıınbul'un .,ebrulan 
mihnıp olacak sanem .. lerini bugün 
hep kc:ıa etek (:İ}er J:ÖtÜ)uruz. 

T. t. 

Dün yapılan atyarış arı 
İstanbul at yarışlarının ikincisi 

dün Velletendl yarıe yerinde çok ka· 
lnbalık bir meraklı topluluğu önün
de yapılmıştır. Ekseri ko.şular favo
ri hnyvanlar tarafından kazanılrnıı 
olduıiundan mUşterek ibahs!n verdiği 
miktarlar tnblatlyle ehemmlyetşlz 
olmuştur. Slmdl size bu koşuların 
neticelerini bildireceğim: 

Birinci koıu : 
Uç )'aşındaJd yerli yarım knn ın

glliz erkek ve diş! taylara mahsus 
handlkaptı. İkramiyesi 300 lira me
safesi 1400 metre idi. Koşuya yazılı 
olanlnrdan yalnız Mene\·tş koşturul
mamıştır. Dlf:erlerl arasındaki ya • 
rıfı B. Suat Karaosman'a alt Tirya
ki taşıdığı nğır kiloya rağmen ook 
kolay knzanmL$lır, Startla beraber 
öne ı!UşmUş ve rakipleri kendisine 
yaklalmrnıia bile muvnl!ak olamamış 
!ardır. Bay Ali Ertek'in Acan ikinci 
D. M. J<:klm'ln Cey!An'ı UçUncil ol: 
ınustur. Koşunun zamanı 1,42 dakl· 
kn idi. Müşterek bahis ganyan 150 
kuruş vermiştir. 

/kinci koşu : 
_Bir deftıcln 2000 liralık bir lkra

mıye kııı:annıamış olan üç yaşındaki 

li
ycrll halis knn lııgill:z erkek vu dişi 
aylara mahsustu. ikramiyesi 355 ıı

r.a me :ıfcsl 1800 metre idi. Koşu B. 
f ehml Simsaro~lu ahırına mensup 
taylarıtı kati hAAlmlycUerl altında 
geçmiştir. Startı Buket almış \'e ra
kiplerinin kendisine yaklasmalarııın 
fırsat \'ermeden kolaylıkla koşuyu 
kazanm~tır. B. Fehmi Kadri Yılma
saroğlu'ıııın Demet ismincleki tayına 
de ~n 0aıılar<la gene B. Fehmi Siın
suroı;lu nun Duket ismindeki tayına 
Jklncillğı vermek mectıurlyetlnde kal 
mıştır. Bu surPtle Buket birinci De
met lklnri, Sen kız ii<:!inrü olm~şlar
clır. Znman 1,55 dnklkn idi. MUşte· 
rek bahis gnnyan 100 pilse sırasiyle 
150 ve 100 kuruş verml&tlr. Bu ko· 
sudaki ikili hnhlste de Demet-Buket, 
Duket-Demet ynnl 3/4 ve 4/3 numa
ralı biletler 150 kuruı vermiştir. 

O çüncü ko§U : 
Dört ve daha >"Ukan yaştaki saf 

kan nrnp at ve Jusraklara mahsus

yalııu; Gul.soy koşturulmamışt.ır Dl· 
~erleri ua&nda gı..-ı:eıı ko;ıuda ~taru 
il. 1''ıkrel Atlı'ıı111 Vııratlln isınlndek1 
tayı tı.l!lllf \ ' il Pulat He Varndln'ln a· 
hır arkııtlıı.şı ~hrüıııar kendisınl tn· 
kip etm~lerdlr. Koşunun sonuna doğ 
ru B. Fc!ııııl Simaroğlu'nun Pulat'ı 
Jı.olaylı.kln hücum ederek Varadln'i 
geı;:nuş ve dort boy ara He bırlııcl 
olmuştur. B. 1''ikret AUı'nın ZclırU
mnr'ı Jkıncl, B. Sunt Karnosmnn'ın 
Vido'su ücllncU olmustur. Zaman 
1,04 dakika idi • .Mü terek bahis gan· 
yan 100, pllisc sıraslylo 100 ve 150 
kuruş vermiştir. Bu koiUdakl Iklll 
bahiste Pulat-ZehrUnınr konıblnezo· 
nu yani 1/4 numnra.lı b Ictler 175 
kuruş verml ur. 

Beş inci k o§U : 
~ııtJş koşusu Jdl. Dört ve dnha yu· 

karı yaştaki sat kan arnı:ı nt ve kıs
raklara mahsustu. lkramtyesl 155 11· 
ra ırnesafosl 2000 metro ldl. Koc;uya 
yazılı olnnlnroan Yavuz UçUncU ko
ııurla koştu~u !ı;:ln bu ıko~uda lkoştu
rulmadıf:ından yanş !k.I hayvnn ara
"ındn yapılmış ve Bayan Zekiye Ay
dcmlr'lıı Kilı;:Uk lilttıı tsmlndekl kır 
atı :kolaylıkla ve cok uznk bir arn 
ile koşuyu Jmuınmıştır. Kocagfineyln 
Fl<lanı ikinci olmuştur. Zamnn 2,34 
dakika idi. MUşterck bahls ganyan 
150 kuruş vermiştir. 

Bu koşudaki lkU! bahis 125 kurut 
vcrm'o;tlr. 

İkinci lle Qc;Oneü kosular anuln· 
dakl <:lfte bahiste Buket - Sava, De
met - Snva, Buket - Tuna, Demet -
Tuna komblnezonlnn ynnl 3/ 1, 3/2 
ve 4/J, 4/ 2 numarnlı biletler 130 ku· 
rus, diirdUncO ile besinci koşular a
rnc;ındnkl c:lfte buhlste Pulat • KO· 
çilk mıttı komblnf'7.0nu y:ınl 1/2 nu
mıırnlı blletlrr 230 kurıış vermiştir. 

Koşturulmı~·an hnyvnnlar iizer•ne 
bilet nlmış olnnlnrın pnrnları jıı,de 
edilecektir. 

Gişelerin dDn a.kşamdanberl açık 
olıiıı!:unu ve hlll't tedlyatının ancnk 
salı ırtınilne kad:ır ynpıldı-·ını mun· 
terem okurlanmıza bildirmek iste• 
rlm. 

Hikmet Y AZICIOGLll 

tu. lkraınlyesl 255 llra mesafesi 1600 ..ı lllllllllll lllllll ll lllllllll l llL. 

~ee;I~ ~d;kl~~:ş~~r~f!~ı.01;~~~~=~ = LJ :: 
arasındaki koşuyu Tuğbay lsmall = n SOtlŞ I § 
Hakkı Tekçe'nln Savası üı;: boy ara _ -
ile kazanmaf:n muvaffn.k olmuştur. : Ankara Valiliğinden ; 
Vakın startı Bahtiyar almış ve ko- : 20·7·942 ııazc.rt 1 ı:tınU evvtl· ---
şunun &onunn 800 metre kalıncıya : 
kadnr ile boy önde giderken burada : cc illin edil~ ~rlcrdcn o ~ünktı :: 
Sava ve Tarzan'ın kuvvetli hilcum- - elanck kuPonu ka!"lılıf:ı aatın alı· :: 
larınn dayanamıynrak geri kalmış. : :'7.~n Wu~;ıv1 _ ... u~""t'.:lktalml$rtvırle. ti· _:: 
tır. Bay Fehmi Vurnl'ın Tnrznn'ı : .,u.... ... ... "" .~ -. _ 
ikinci i<'ne Tutbay !smnll Hakkı Tl.'1< ttı> 1.1 kuın Fiyatı:: 
T k<:e'nln Tunruıı Ocilncil olmuştur. : Atır tşclye 4.lO JH :: 
Znmıın 155 d k ka idi. MU erek bn- : BU.YUkll.'n! 210 8 :: 
h 1 ı:ııru<.' sırnııble 100 -

' rm t r Bu ko,.uda- : Oocuklara 105 4 :: 

&\ Tarz n kombin • : * :: 
ı er 300 kuruş ,er- = K a 

Yalova k u d . Ikı yaşında ve 
hlc koşu kaunmtt..'tll$ yer af kan 
lna 1 z erke ve tay ara mahsus
tu. lkram y 500 lra mesa!esl 1000 
metre 1dl. Koşu yazılı olanlaroan 

- epek fiyatı : 
= -Alı:laırn V11 llt nden: :: 
: 20 7-1942 ıarlhındcn jtibaren E 
: PCN'kendc kepek satış tlyalı :: 
- (lUIO) kuruştur. ::: - ... 
.,1111111111111 111111111 111111111 ır 



20/ 7/ 1942 

Dl$ POLİTİKA ! 
• 

Mihver'in 
1942 hamlesi 

b' 1939 eylülundc bapı)an dünya har· 
inde mıhvt'r devletleri dalına ,.e her 

(ephcxk teşebbthü ellerinde bulundur • 
ınu$lardır. Bunun birkaç M!bcbi 'ardır: 
evvel' · b .. mıhvercilcr ı.enelerdeııbcri ooyle 

ırl muharebe için hazırlanmışlıırdt. Harp 
on ar ta.rafından gi.rişikn politika taar· 

ru.tuoun neticesinde rıkmışur. Demok· 
rat de,Jeder cephesi mücadele için ha • 
z.ırlanınamışlardı. İkinci bir sebep. mih· 
~~r devleılenııin kendi aralarında ıııkı 
;, l~aıııit kurarak işbirligi halinde ha· 

r et edebilmeleridir. MihH·r duşınanla· 
rı~ın hangi dcvk'tlcrdcn ten'kkiıp ede • 
~e ôrıccdm kstirilmcdiği &ihl. mücndc· :a uz.:ı.~ık~ bu diişııwıJar kombinezonu 
ı,~egışmıştlr. lkınokrat d<" letlcr, harp 

Çı "lllaZdan al C\'Vcl, aralarına Rus)-a')ı da 
toacaklarını ümit etmişlcrili. 1939 ıığus. 

5 Paktının imzası iızcriııe bu ümi ı ııu· 
nd·-ı 
1 

U$ıu, Ik safhada Almıınya'yı, logi\. 
e~e, 1 tansa ve Polonya karşıladı. Üç 
:uııefik devlet arasımla hfr İ$hirlil!i ni· 
İ ~la!Una7..dan ev'cl Pvlon)ıt yıkıldı. 
~~here , .• l1rama )ııloız kaldılar. Son· 
n 

1 
~ ansızın Norveç, Ilollıında ,-c 

r:ı ı;ıka katıldı. Fransa dü~tu. lngiltere 
. 1 nı:ı:. kaldı. Bir scrıc sonra Rus} a in • 

ı:ı ıc · be ~e ~c kaııWı. Sonra da 1\merik;1 har· 
la &ırdı. Gorülii)'Or ki mihver diişman
d r;;ın bu kombinezonları o kadar çok 
. eb_4mişıir ki bu devletler arasında bir 
'4 ırr·· t-;· 11,"1 lrumıak mumkıin olmamışur. 
ıha}eı üçuncü ve belki hepsinden de 

~u?ıın bir şcbcp, mihverin coğnıfJ a İti· 
rıyle elverişli bir vaıiyette buluoma • 

'~ır, Mih,er devletleri, mücııdcle sahne· 
11~11 İç haıunı işgal eunektedirlcr . .Mü
ııa ale }oll:ırı kısadır. KuV\-etlcrini bir 
:rafıan oıcki tarafa kolayca alctanıbil • 
d~kleri iı;in <löğü~ccklcri .sahneyi kcn • 
dılerı ~cçchilirlcr. 1') 14 dün)a harbinde 
~ o 2anı11n '"merkez! <lcvlctler" adı ve· 

tılen Alman>'a ''e müttefikleri aynı vazi. 
>eııc bulunu)'Orlnrdı. MUharcbe 1914 
~nt'.$İnde Almanya'nın Bclçika')-a karıı 
:a;ırruıi> le başladı, Almanlar ilk ham • 

de Bclçıkıı'dan geçerek Fransa'yı Vlk· 
f"ıa talışıılar. lhın:ı muvaffak ola~a • 
Yınca 1915 şene inde prka döndüler. 

1 
nra ı;:ene şarkta müd;ıfııada t.ıılarak 

d916 sene inde garbc dondiller ve Ver • 

1 
Un musıahkem şehnni almı)a çalıştı • 

b:r. 1917 'e 1918 senelerinde de ıeşeb • 
U\ daima ıılmanbrın ellerinde kalını,. 

~r., liauiı Almanya'nın )ttıJısı, 1918 se
tli~ martında rapılan sonuncu bir ham· 

tuın mu,affnk olmama~ı üzerine vuku
ulm~tur. 

Mih,erin harp pllioımla da bir hu • 
~İlik dikkati çekmektedir: mih,·er, se
~ hir kısmını, ekseriya kış aylarını 
a~ ı rlıkla geçirmiş. Ve ilkbahar ile yaz 

•Ylarında da ~iği ceph~e tıı.arruu 
~etmiştir. 1939 sonbaharı Polonya'nın 
tasfiyesine ınhsis edi l<li. Bundan sonra 
... ~ .. bütün kış ayl:ırı zıırfında ha -
tı~landı. Ne yapacağını k1ırue kestire • 
lnı:rordu. Ken<füi, hele RUS}'& ile anlaş
llktan sonra artrk i&Je vaz:i)-etinln çok iyi 
O}du~an ve taarruza gqmek lüzu -
llıunu duymadan senelerce mücadelet-e 
~am edeceğinden bahsediyordu. Fa • 
'O\&t 1940 senesi ilkbahar ve yıı.z ll}lann· 
el. garp Avnıpımnı wfh-e eden büyük 
haınle geldi. Bundan 10nra 1940 • 1941 
&enesi kışı da takin geçti. Ve 19.ft -
li İlkbahu ve yaz aylarında Alman)-a 
krkt A'Tllpa ile m~gul oldu. 

Ru bakımdan mihver, bir elektrik 
llciimüllı5nine bemetilehllir: hu akü • 
?'iilitör, kış aylnruıtlıı enerji toplar. Ve 
ilkbahar gelir gelmez, topladığı enerjiyi 
&arfeder, Enerji sarfının da bdirmi' hir 
hususiliği varoır: ilk hamleleri müthiş 
ioklar lulindcdir. Tıpkı iyi dolmuş bir 
akiiınüUıörün yıı.ydıJ!ı eldctrı"k k~·...-eti 
gibi. Mak~ııt, ilk ~larla hedefe var • 
::kıır, Hedefe '-anlmazsa, akümüliıör 

Jaldıkça, tôklat da zayıflar ve niha -
}'et kuvvet ddeta söner. 

imdi mihverin bu mücadele usulü 
göz onüne getirilecek oluna, bugünler 
~.ıtrfında )ııpılan hamlmin mahireti de 
~a iyi a.ııJaşılır. Mihver ıimdi 942 yılı 
·-.ınlesinin en büyük hızı üttrinde bulun
~kıadır. Hedefi nıcy-dand:ıdır: ıiınalde 
USya'yı )-ıkarak Kafkaslar üzerindaı ve 

~upıa da ııcki:zind ing:iliı. ordusumı 
rokedett"k Mısır \!zerinden Orta·Sark'a 
doğru yürtimektir. Rus ccphesh"le Mıstr 
teı'>hesi anısındaki yakın münasehet 
tçd.ur. Doğrusu şudur ki bunlara a)"M 
•Yrt iki cephe adını vcrm<ik bile yerin
de olmaz. Mı ır cephesi, hakikatte. buz 
~ Afrika çölüne kadar uzanan 
bir crphenin cenup kanadıdır. Bu cephe
nin mukıtdderan, ıimal<leki daha büyük 
<lephenin vazirctine b:ığlıdır. Eğl'1' rus 
t"ephcsi inhillJ edecek oluna, Almanya 
Iİınaldcn de Orta-Sark'a geçeceğinden 
~fı.st.r cephCJinin müdafaa5ı ehemmiyeti· 
ili ~ hattl mlnımnı kaybedeceği gibi, 
eğer almanlıırın Rusya'da v-.ın)'Ctlcri ko
layl141rsa, Mmr'a daha bli}llk ~-etler 
('elbedebi!ece1derioden bu cephe yıkıla· 
hi!ir. 

Almanların ilk hamlede her iki cep
hede de büyük mın.,,ffakıyctler kıuan • 
dtklarına ~phe )ukıur. SimalJe nuları 
T\,n nehrinin 1arkına atmışlardu ve 
Voıga'ya doJ!nı kowlarnaktadırlar. Ce -
nul'ıa J;ı ingiliıleri, Gaz.ıla'Jao F.lale
~eyn·e kadar geri atmışlar ve lskende -
rtye'ye yaklaşmıslardu. Bununla bera -
her, almıınlımn hentiz hedeflerinden 
Uzalcta buhmduklan da bir hakikattir. 
:Rir defa almanların bu netite>i ekle ef
mek için bir buçuk R)danbcrİ ufraımak· 
ta ve akümüllıürlerindeo enerji aarfeı· 
rrıckte oldukları unutulmamalıdır. Şima
li Afrika muhanbesi 26 ma)ısta baıladı. 
Rus cephesindeki hareketler ise, temmuz 
haşın<la hızlanmıı olmakla beraber, on· 
lar da ıı~aG1 ')'uknrı &)1\ı zaırwıda başlı
ll\ışıır. Sonra gerek lngiliz ve gerek ~ 
ordulan tarafından uğranan mağJubiyec· 
lcr, rağmen, her iki ordunun da bozuJ
duJhırı:ı dellleı edectk bir hclirıi yok • 
tur. Mım'<laki sC'kiıinci ordu çabuca1c 
Vaziyeti düzeltmi~ıir. Rus orduları da 
~'~en senC)-e nazaran daha bii)iik bir 
ınthamla seri ~-ekilmekte 'e daha az kıt· 
}'ıpJar ''ermcktedirler. 

Su da ''ar ki geçen sene)·e nazaran 
Alınanya mesafe bakımından hedefine 
tl)l;, d:ıha )Utn gclmi$ bulunU)'Or. Ge · 
ÇCQ sene Almanya'yı Kafkasla.rdan bin -
lerle kilometttltk mesafe &)"trırkeıı, ıim
di ~ o"asında bu bölımıin ka('tlan
lia)'allmlJ bulunuyorlar. Mwr"da da Is-
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TELGRAF -TELEFON~ RADYO HABERLERİ 
Voronej 

ve Millerova' da 
siddetli 
~ 

savas var! _, 
-( Ba)ı ı. i.nd U)fada )-

gedik aı:mıstır. Tanklarımız blrcok 
tanksavar topları tahrlbetmlş, 200 
alman öldUrülmli.ştür. 

Başka kesimde de, adı verllmlyen 
bir mcskQn yerde sokak savaııları 
blldirllıyor. Burada alınanlar arka
arka)·a ka1"5ı hUcumda bulunmuşlar· 
sa da 400 kişl ve 20 tank kaybettik· 
ten sonra ilk me\'7.ller.lne ı:ckllmlş
lerdir. 

TebllSde, Mlllerovo'nun cenubun
dakl düşman birlikleriyle yapılan 
şld<letll muharebeler Jııı.kkında ına
lilmat verilmektedir. Almanlar Ros· 
tor dotıusundakı hUcuııılarını Mllle· 
rovo'nun cenubundan yapma!\a ı:a -
lışıyorlar. Almanlar altır kayııılar 
vermektedir. 

Cenup ccpheslnln bir kcslrnlntle 
almanların ıırkaarkaya yaptıklnrı 
hücumlar pUskllrtUlcrek 19 alman 
tankı ile 70 kamyon tahrlbcılllmlştlr. 
Başka bir kesimde de 23 tank, 35 
top ve lkl piyade alayı savaş dışı 

edllmt,ıır. 
Kallnin cephc!ılnde mevzii mohl • 

yette sa\•aşlnr oluyor. Burada al -
mımlar akim kalan bir hücumların
da 12 tank kayhctmlşlerdlr. 

Daha şlmalclı!. Lenlngrat cephe· 
sinde sovyet toı>eusu ve siper toplan 
düşmanın tahkimli me\'Zllerlnl 'bom· 
balnmağa devam edb·orlar. Bu cep· 
hede 300 esir alınmıştır. 

400 uçak ara•ında bir gün 
• Üren muharebe 

Moskova, 19 ı.a. - Pravd:ı gazetesi· 
nin muhahil'i )"IUt)'Or: Barenız denizinde 
bi r kafile)·e yapılan bir alman hü • 
cumu Jolayısiyle 400 S<l\1 ı.:t n alman 
uçağı .ırasında bütün gün dc,·am eden 
bürük bir ha'-a muhatehcsi olmu,tur. 
Almanlar bomba ,.e torpil "uça.klan ,.e 
denizaltılar vasıtasi}'lc a)'DI ıamanJa hü
cum etmişlerdir. Smıct Jeııizihıü ve de
nizaltı gemileri y;ırdıma koşmU$ ve 50V· 

)-et u-.rkbrı dü~nıanla muharı.:beye prİt· 
miştir. Almanlar hiç bir isabet kayde • 
dememi2 fakat 30 dan fıızla ucak kay • 
betnıi2lerdir. lkınlıırın yamı sovyet bah
riye uçakları tııra.lından dü2ürülınü~1ür. 

Bu muharebenin tarihi bildirilme • 
mekte<lir. 

Alman taarruzunun 
ağırlık merkezi 

.Mosko~a. 19 a.a. - Alm.ı.n taarruzu· 
nun ıtgırlık .ıı.ıerkeLİ. ~inıdi Kafkasyanın 
Jim.,ti çcvreiind~'llir. Burllıliıl ınWııırebe 
bll} iik bit genişlik üıcrinde Cete)·aıı et· 
mckıedir. 

Cepheden Kızıl Yıldız arazeıeslne 
gelen bir t elgnafta fÖYle ı.leıılliyor ı 

"Almanlar takv iye yağdırmakta 
devam ediyor ve mUdıüaalrımızdakı 
zayı.f noktaları arıyıırk bir ıed1k aç· 
mıya ve arkadan hUcumı& çalışıyor -
lar. En son gayretleri sayıca bı.lytik 
bir üsttiollll;e malik buluıınıalarınıt 
rağmen ~itldetli mukııvemetimlı.le 
akim bırakılmı11tır. Almanların bu • 
radaki ordulun o kıadur büyüktür ki 
dUııme.n ilerleyiıini yııluız kıtaları • 
mızın en kudretli nıUclafaa ile aynı 
zamanda yapılan ıtddetli muhare -
beleri durdurıı.bilmektedlr.,, 

Almanlar Voronej' cle 
müdafaaya ~ekildiler 

Moskova. 19 a.a.. - Royter'in 
Moskov'd'aki muhabiri bildiriyor : 

Cepheden gelen en son haberler, 
Voroncj )-akınında ,.e ~chı in ceııu • 
bunda alman ilerley!Jılniıı durdurul -
muı oldugu v e dUı1t11anın mUdafaa -
ya çekildiğini bildiriyor. Doıı ııeh • 
rinln doğu kıyısındaki alman kuv • 
veılcri VoroııeJ kesiminde doğU kı
yısında çok sıkıııtırılmıı olan zırhlı 
kıtalarını korllmak iı;in vııpurlarlıa 
köprüler k,urmıik için çalııııyorlar. 

Pravda &'BZeteslnln harp muhabi
r!, almnnların şimdi harekAtı Voro
nej'ln ötesine nakle calıştıklanm, 
fakat ~!maide bir ııııırtma hareketi 
yapmak uğrundaki teşebbüslerinin 
cuma gUnU akim kaldığını blldJri -
yor. 

VoroneJ'in cenubunda, birkaç gUn 
e-.-..·el başlıyan bUyilk muhıtrebeler 
devam ediyor, alnıanlar Voronefln 
cenubunda iki köyU boşaltmı.şlardır. 
bir (fcUnc(fsfinü de boşaltar.ak nehrin 
batı kıyısına çııkllmek üzeredirler. 

Londra'ya göre a•keri 
durumun tahlili 

Looılrıt., 19 e..a. - Almanlar RUll)'a'· 
om oenubun4a b!ıt .Mlllerovo'nun ee· 
nubunda. öbürü Roetor cıotnıeuruıa ol· 
ma.k ~ lk1 Uıa1Tuzlartndıı. da tehll
keli 8Cf<Ude tlcrlcme:C devam edlYOr· 
J.a.r6a da buııüıı bu l.lcrleY!e temposunun 
ha.tl!ÇC aaırlııştıtı lnt.ıbaı mcvcuLtur. 
sununla beraber, bu aaırlaama arkacı 

ıuta1:ı.nn ha.roktıtb"le mmıntaza eti.il· 
mekte olan rua mukavemcUnln •!<ide. 
Une aU:edUmcktedlr. Alnuı.n ordusu bel· 
ld de ıan.rruzun bıı.$tndanbt.'11 ıröet.ert· 
ım de"/ ııayretlnıe dovam euneden önce 
br ~ nef(.'9 .. !ma.'k nolctaaına "1m1'· 
ttr. vorone.ı ~ ruslar wveıt. 
bu 9ehrm pnallnde muvattakımıer 

ıtazanmı.alnrdı.r. A.tınanıar edırt aldık· 
lann1 UAn edcl1 ll ıtün oldu~ ha.ide 
&ehlr hAIA rustnnn el!ndcdtr· Ruslar 
bwıdıln sonra cevrllme tchlikeıstr..m d.a· 
ha clıddi oldu~ oenupt& cı.a muvattakı· 
yeUer elde etm~terdlr. Ruslar Don neh. 
:r1n1 t~ar tıaUya ırcomete muvarrak ol· 
mll4 ve cok llddctli mWıarel>e~rde bir al· 
man piyade tAlı:ımb'le :oı l'Nlaı.r tümeni
nin bir kısmını ;yok etmUılcrd1r. Dili· 
ma.n kuvvcUer1 nehre dökülmüıı büyük 
btr kısmı bo~lm114tur. 
M~ kCGlml.nde, Gonerol Zuk.ot al· 

man hUeumtanna tlddct.le ka.r&1 koY?nak· 
tadır. Rjet cevrcstnde dUşmıuıfl aliır ita· 

yıplar verdmnltttr. 

kenderi> c'nin karılarındadı rlar. Fakat 
her tc)'e rağmen, henüz ııeıice hakkı nda 
bir tahminde bulunmak m\imkün değil
dir. 

A. ~-ESMER 

Almanlar 1 

ruslar1 kovalamağa 
devam 

ediyorlar 
-( Başı ı. inci pyfada )-

8 erlin a•keri durumu 
tahlil ediyor 

Berlln, 10 a.a. - D. ~. D. nin as
keri muharriri yazıyor : 

Alman CJtduları başkunıandruılı!ı ta.. 
rafmdan rus-sov)'et mareşali 'l'lmo -
çrnko için hazırlanıın heı.lmetln un1u
ıııi hııtlıırı gitgide dnlıa aı,;ık bir ~ekll
ıle belirmektedir. Alııınn plAnı, 'l'imo. 
c;eııko'nun bu seııenlıı mııyıs ortaların
da llıırkur biılgcsimle y.nııtığı taar
ruzdan alınan tı.:crillıeyc istinat ettiril
miştir. 'J'aıırruıı~ eden bir ordunun 
nıulıarelll'niıı ilk sıırhıısııııln uıüılufaa 
lınlinde bulunan bir ıııuhasıııı ULra -
fındaıı taıııanırn lınhn edilıııl§ ulınnsı
ıııı. askeri tarihte ilk misal 'l'iıııoı,;en -
ko'ııuıı bu llıırkuf tat1rruzuılur. Öyle 
gllrıınilyor ki alman 'e müttefik or. 
dıılnrı geniş bir cephe Uzerlıııleıı cenup 
lsllk.ıımetinde aşnğı Don ınecruıoıı 
doğru sarktıktıın ve \'oronej yakı -
nında ve bu Şehrin hemen cenubunda 
Don nehrinin dogusıındn kllprılhllşlan 
tesis edildikten sonra almnn genl'l -
kurmayı hesaıılıırını değiştirmlşUrı. Zl 
ra bu hesaplar, düşmanın elıemııılyet
Ji bolgelerılen 'e hııttll elıeıııııılyetl 
ınuhe.rehenin netice ini lıelirtecek ka
dar lıüyUk olan bu bölgelerden ı,;ekll
miyeceğini ve burıılnrı son nskı-re ka
dar inrıdla mtidafıı..a edeceği esasına 
dayanmııkta idi. 13unun içindir ki Tl
moçcnkn'nuo ricat emri Jlk bnce bir 
ı;ürprlı te şkil etmiştir. Fakat bu silrp
rlz iki buçuk saııt siırrııUştiır. Bu ı,;ok 
kısa ınü<lılet içinde y'ni vaziyete uy
gun emirler Doneç bölgesi gerlslnde 
ilerllyen alınıın \'C mil ttefik kuman -
dnnlıklarına gonderilnıiş ve bu yeni 
emirlerin faydası rlaha ertesi &abah 
görfilnıcğe lııışlanııııştır. 1.ira Tiıııo -
ı,;enko Dnneç hOlges!nclc karnrlnrında 
serbest bulunduğunu zıınnetmckte bU
tıin vaziyeti tekrıır etmiş ve en iri kı
tıılarını alman haşkıımı•n..lnnlığının 
bcklcdigl yerlerrlc hırakmı§lır. 

Almanlar a§a.ğı Don' a 
ı;arclılar 

Alman Başkomutanlığının buglln· 
kil resmi tebliğinde bildirildiği i:lbl 
aşağı Don'a ]{ostorun doğusunda 
geniş bir cephede varılmış olma.slyle 
Timoçenko'nun Doneç orduları lcin 
bir felA.ket bnşlamış oluyor. Bu fe!A· 
ket bu sovyet mare~e.lının şimdiye 
kadar uğramış olduğu hezimetlerin 
en bilyUğüıiür. Sovyet stratejisi bu· 
rada lflft.s etmlsUr denilebilir. Alman 
ruıkerl tebllı':lerlnde yalnız sona er
miş olan olaylardan bahscdllmekte 
olduğu gôz önünde ıtutulunıa alman 
taarruzunun ı:ok geniş hedefler gllt· 
tUAO nQ :tarzl"t.l'llt"k lcaboder. Vorool
lofgrad'ın zııııu ancak bir safhadır. 
Fakat Donec bölgesi Ue Sta:ılngrad 
arasındaki başlıca demlryolunun al· 
mnnlar elinde bulunduğu hesaba ka· 
tılncak olursa bu ~ehrin ele ge<:irll
mlş olmasını ehmnm!yetll bir safha 
olarak kardetmek 16.zımgellr. Bu 
mUhlm endüstri merkezinin ı:ellk ve 
kömürüne lhtiyacı olan Moskova 
harp !'ndllstrisl bu suretle bu çelik 
ve kömürden mahrum kalmış olu -
yor. Fakat ııovyetler lcln daha. va
him olan nokta Kafkasya petrolle· 
rl nln eimale pek mahdut bir ıekllde 
ırönderlleblleceğldlr. Fllhakl.ka Ha -

Mısırda 
karşılıklı 
hücumlar 

devam ediyor 
-( B~1 1. i.1lci eayf'llda )-

Kahire, 19 a.a. - Royter ajarmrun 
husust muhabiri bildiriyor: Hint tümeni 
dün meri;ez lccsiıniııde küçük bir ilerle
me ba.,armış "e dü~manın tanklarla kar
JI hücumuna uğramıftıl. ~karşı hücum 
topçu tarafından büyük bir :rorluğa uA· 
ramad.uı püskürtülmüştür. 

Şimal kesiminde, avusturalralıJar, 
cuma günü cenuba doğru yapnklan hll
rckcııe vardıkları iki tepeden birindsi 
olan Tclil Hakkııd'ı geri almı$lardır. Te
lili,a garının kimde olduğu henüz beUi 
değildir. 

Cenupta. fosil.iz şcyyar kolları üç 
gün cvvcl geri çekilen düşmanı ıakibct· 
mi~ler<lir. 

İngilizler batıya doğru bir mikdar 
ilerlemi,lerdir. 

iki defa e•ir clü§Üp kurtulan 
general 

Lord Halif aks diyor ki: 

Amerika 
geçen haziran ayı içinde 

günde iki 
gemi yaph 

Bırml1ıg.1clm, 19 a.a. - cumartesi 
gü'.1.'l !ı'r:n:nıchıı.m'<:la bir nutuk ısôy· 
llyen lord Hallfa.ıc Ler.lz nakliyatı 
meselesi halledildiği takö.rae mOtte
tilderln harbin ne".ıcesine güvenle 
bakabileceklerini söylemiş ve söz
lerine şByle devam e-tmiştir : 

Amerikalılar vnpur yaınnuna bO
yUk bir hız vererek geten ay 57 gt?
ml yaıımıya muvaffak oldular. Bu 
hemen hemen gUııde iki vapur de· 
me.ktlr. Amerlkıının yakında gfinde 
3 vapur yapabllecek bir duruma gir· 
rnesı :muhtcmel<lır. Henry Ford, Det
rolt'rle yeni bir uçak fabrlkası kur· 
muştur. Bu fabrika bu ay sonunda 
lki saatte :tılr bomba uçafı imal <!de· 
cektlr. Fabrika tam randımanla işle· 
mefe 'başlayınca saatte ı uçak yapa· 
blleccktir. 

14 Temmuz günü 

Yedek Subay Okulu Komutanı ve 
dünkü törende 

diğer mbaylca-

Kamp talebeleri b razanları ve trampetleri. 

Kahire, 19 a.a. - Riwclsat tepe • 
sindeki Yeni Zelanda ku"-vcrlerine ku
manda eden General hir gün itinde iki 
defa esir düşmüş ve kurtulmusıur. Ge
neral birinci~nde müttefik karşı hü • 
rumda. ikincisinde de kaçarak mütte
fik şafla.rına dönmdc suretiyle kurtul· 
muştur. 

Almanlara göre 
Rerlin, 19 La. - Bugünkü r~mi 

tebliğe göre, .Mısır'da, ingilizlerin mev· 
zil mahiyetteki müteaddit hÜ<.umu düş • 
mana kayıp verdirilerek J>üskürtülmüş • 
tür. 

Grinoble'da sokak Kamplarını bitiren 
muharebeleri oldu talebeler Atatü~k 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 19 a.a. - İtalyan ıehliği: Son 

günlerde F.lalemeyn çevresinde mevzii 
mahiyeıre çarpışmalar olm~tur. 30 dü~· 
man tankı tahribcdilmiştir. 

Yapılan cürcıli bir hürumda havıı 
ıcşkillerimiz. bir \nk motfülü tasııa isabet 
kaydederek kullanılrnv. hale koymuılar· 
dır . .Muvaffakıyetli hava 5avaslannda 

ital)'SJl avcıları 4 ingili:ı:. uçağı dü~ür • 
müşlerdir. Bir Hurricane de alman taY· 
ya.recileri tarafından düJürülmüııür. 

~tihvcr hornba uçakları Malıa'da ~· 
kert önemi haiı hedeflere )'f!llidrn hü 
cum etmişlet<lir. Alman koruma uçak • 
lan üç Spiıfire düşürmüşlerdir. 

zardenizi'nden ve Ural'dan şlrru\l•ba· 
tıya ve !batıya dokru giden bazı dc
mlryolluı hııtlan varsa da bunlar 
~iden o ~adar vazifeler yüklen -
mlslcrdlr Jd Moskova-Voroncj ve 
Ka!.knsya hattının durmıısı üzerine 
kendllerln11 yilklenecek yeni vazıtc
lere tahammül edemezler. Görülü· 

Loııdra, 19 a.a. - Royter bildiri
yor: 

Londra'daki hUr fransız umumt 
karargahına gelen haberlere gore, 
H ıemmuz gunil Grenoble'de sokak 
muharebeleri olmuı:;tur. Notredame 
ve Grentte meydanlarda toplanan 
halk makineli tUfeklerle mücehhez 
polis ve asker kıtaları tarafından da
~ııılmı,tır. Kıırgn§alık, Petain lej • 
yonuua mensup 20 kişinin "yaşasın 
Petaln" diye bağınnası Uzerlnc baş
lanı.şt ır. Halk bunıı "yaşasın de 
Gaulle, yaşnsın cumhuriyet,. diye ba
ğırmrık suretiyle mukabele eımio -
tir. 

J,yon'da 100.000 kişi bir arııya top· 
!anarak sokaklarda dolaşmıştır. As· 
ker ve polis bu halkın Lonclra'chki 
hllr fransızlar karnrgCı.hı tarafından 
toplantı yeri olarıık kararlaı,ıtırılaıı 

Cnrnot meydanu:m gitmesine engel 
olmak maksndiyle korrlonlar kur -
muştur. Nllmayişçiler "ekmek ve al· 
lah isteriz. yaşasın de Gaulle, kah • 
rolsun Laval,. rliye bağırmışlardır. 

Portekiz' in kazandığı 

yor ki tehlike sovyetler Jçln nıuaz- yenı· arazı· partaları 
zam bir h.al almıştır. Bunun iclndlr \ 
ki alman askeri mahfllleri Jklncl bir 
cephe açılması huı:usundnkl sovyet ı Belra, 19 • a. - :Manica ve Sofalo 
isteğinin mô.nasını daha iyi anlıyor· arazisinin Portekiz hUkfimetlne dev· 
lar. Fakat lnglllzlerin şimdi her ne rl merasimi cuma günü yapılmısur. 
bahasına olursa olsun girl,mclerl Belclka Kongo'sundan uçak ile bu
l~mgelen böyle bir teşebbilsü bile raya gelen Portekiz nazırı M. Mac· 
almanlar hesaba kntmıslardır. Al - hado'ra Befra ıbeledlye relsl şehrin 
man genelkurmayı, Amerikan tnglllz anahtannı rtesllm etmiştir. Nazır bu
eetlerlnln llk bulu!'ımalanndan cok nu müteakip umumi vali Debetten· 
evvel bu husus Jcln hazırlamıı oldu- court tnrarınrlan kabul edJlm!~ir. 
ğu harp mak!nRSını harekete- getl re- Mancla Sofnla arazisi Mozambik 
bllmek saatini bekliyor. kumpanyasına altti. 

anıdına ıelenk 

koydular 
(Baıı l ;,," sayfat:Lı) 

Kudretlnl kanındıın, savaş azmini 
"larıhlndcn ve yurda olan Jmanından 
alan bizler bu kısa milddt!t içinde 
mangalarımızda, takını ve bölUkle
nmlzde her gUn toprak ve güneşle 
d<ucaklaşarak, koşarak, yatarak, kal· 
karak askerlik sanauru ö~renme.h 
~alıştık. 

Kulaklarımızda OiiU anda, tüfekle -
rlmiun patlıyan sesini, damarlan· 
mızıı dağılan bnrut .kokularını. kıı • 
nımızdu ecdattan ıkalma bir yakın· 
lıkla duyuyoruz.. Men up olduğumuz 
mmeun J>Slkolojlk blr vetiresi olan 
askerlikle o milletin ı:ocukları olan 
blzler de hücreleııımize, 111klerlmlze 
kadar meşbuğ idik. Zira kllreyvat· 
su kan olmııdığı gib1 askerlik kablll
> tJnl ihtiva etmlYl!ll bir Tilrk kanı 
da liOktur . .Bizde esasen me\·cut olup 
günlük hayat kaygılan içinde hare· 
kc:tslz kalmış olan bu kabllJyetmlzl 
20 cUnlilk kamp müddeti l<:>lnde gQ. 
zidc ve gayreUl komutanlarımız tıü· 
tun kudretiyle meydana cıkarmağa 
muvaffak oldulnr. 

,:,ayın ve kıymetli alay komutanı
mıza, tabur komutanımıza, bölük 
komutanlarımıza ve gene subayları
mıza bUtnn arkndnşlanmın minnet 
ve şükranlarını sunarım. 

Arkadaşlar! 

Talebe namına bir gen~ 
nutuk iradederken 

Dil§nııı.ııa ba:ı ekdır aslfl eğilmez 
bu bOi. 

Mademki Türk oğlusun hep bur 
· yıışıyacaksm ı 

Kı7.gın toprak EO.l:silnde1 guneş 
bll{!ında ye.adı, 

Çalan bonılar bUtUn zatcrlerınl 
cndı, 

Yapacağın hamleni tarih bile 
kıskandı. 

Mademki Türk oğlusun hep hılr 
yıışıyacaksuı l 

Kızlarımızın bile kurşundur 
mücevheri, 

Blziz, biziz bu yurdun dıle 
destnn erleri. 

Blze ölüm.". yapma:ısak aldığımız 
her emri. 

Mademki Türk oğlusun hep hür 
yaııyacaksın 1 

Gayen e kadar bUytik, o kadar 
geniş, derin, 

Ülkü havaaı easln içinde scrın, 

zs::s<_ 
Beşeriyet asırlardanberl :pek ~k 

ahlAk prensipleri, terbiye aistemlerl 
ve devlet şekUlerlnJ tecrübe etmiş
Ur. Fakat bugün de dilnyanm ufuk· 
lan korkunı: ve s~mğyah bulutlarla 
ört010 bulunuyor. zuım~ı ve ıstırap 
devam etmektedir. Buna kal'$llık 
muhayyelelıırlnizln zemlnine Tıilrk 
tarihinin yapraklannı yayarak ıöz 
atmanı:ıı lstjyeceğlm. Orada ruhu 
'blllün, Jma.nı yüksek fertler, saf;lam 

serin 
Önünde diz çökecek hep düşman 

derliklerln, 
Mademki Türk oğlusun hep hUr 

y şıyacaksm 1 
Kudretimizi '8ldık milliyeı 

denen hızdsn· 
Tek varlığımız olan şerefli 

Ay - Y ıldızdun, 

. 

. 

Bir kara gün 

do•tu kitap: 

Harbin be.zı f83'dah faal-ty~rt 

durduramadll!'ı lal.dar, twızı %ll'Va ve 

faydamz marltellert oo~ed!Allll 

dün )"8.Zl'lllftık. 

Kltııı.p, ıtkıntı Ue dolu harp ııUnle

ıi.nde CE>Phcdcldlcrln oldu~ kadar, 
cm>tıe ırertıı!:ndck:Ucr1n ırilndelllı: ha
yatında da l>Uırtlk bir yer tu1makt.ı
dır. Bazı ordular repheı.\citi erlC'l' 
lQ1n ıreı:1C1 kütUpıınclcr kuımuslftr· 

dır. Qephelerde vuruanruanı. ~he 

ırorısınoon h~·eıeır ırörulerenler lıle, 

kolilere COk dcla Yb"e<ıek ve ır~l
Msı yanında, btr de kttnp UA.ve f!!mek

tedlrler. Kitap da Yb'oodk ~a &1.Ye
cek kadar, aa.vQ boyunc2a llCVlnCle 
ka.reılanmaktadır. 

Fak&t k.Ağlt yQkluA'u. kttaJ>C1lan 
<tUeUndili'en ba.olıca meseledtr. HattA 
Fnuı&a.' da lc1ta.p da ves1.ka l1e dıtlh. 

tılmai'ra baf.)anm~tıı-. Bemardln de 
St. Ple!Te "İ).1 bıı" l< 1 tap b'il bl r dost • 
tuır.,. dermtı. Bu haıı> yılları kltahın 

aynı zame.ndll kal"ll ırün dostu oldu~u· 

nu ı:öeterdl. 

Sekiz yılda 3,1 -
milyon •ayla kitap -

!ı1Ac&t'18taJl'l5'\ lcit.a.P ırün<l dolayı -
ıdyle, bu mem1Skette!k1 kıta» ~atı 
halııkı.nda alAka uyıındıncı ra'ltıı.mlu 

verıtmekte(11r. Yapılan heeıu>lara rö
re 1931 do 193S e kadar .Macar1stan'· 
da çıkan lc1taplann aayta sayııı 

3.700.000 ı bulmakt.ıı.dır. Bu sayıdan 

1.200.000 la.Yfa.ııı edebi kitaplara alt· 
tir. Onun aı1aı.s.ı eıra 442.000 ıayfa 
ile 808Y8l llimler ıreJmektedlr. Dini 

edeblıYat 280.000, Oıkul lcitAptarı ve 
oaeka ölireUcl eserlerle tar!h kit.ali· 
an ve bb'o~ral'Ucr de uatı )'U:ka.n 

200 blıri Nlo"fa tutmaktadır. Spora ve 
eıtlendlıiel mevzuı..-ı.ra 66 000, tahıt 

ilimlere 73.000 l&Yf• ayrılmıJUr Bı.: 

ıstatJstlktı! en az yer tutan neerl)'ll t 

şut>eş1, telseted!r 1931 - 1938 anııın· 

Mtcı devrede cıkan re re ldtaı>lan 

tOPU ı.ıpu... 41.000 aayta tutmakta· 
dır. 

' 

,, 

Yeni bulmacamu: 
Soldan •ta: 1. Han>, kımnet, 2. ha· 

ll, hlr rel9in tc:ta.reımıde huluruın akın

cı böltltu, s. mn, 9ÖZ, tanıt <ttllnde al
tı, 4. hlr ırıdfl. lı:a.tı rabıt deatı, 5. ipti • 
dal 'bir taşıt, 6. cem\ edatı, ıısııı.n, '1. 
A\TUı;ıad.a blır nclıir, 8. ıuıker:I llllha, tren, 

lk1 ck>ta tekrar edlUrııe Peder, 9. elmal 
Afrlkrunnda bir ycır, blr nevi dokuma, 
set, 10. bl!r ışın ust.nsı. vatanına ka· 
vusm11, ll. et 911.tc.n adnm. ôlımek. 

Yukardan aııaQ'ı: ı. dcla. bir 11Jab, 
2. V&Blta, e.1an, s. b1r vU.'\yeUm.tz, reı.. 

~a'k bulut, 4. ıatıza. btr no+.e., ıs. ter· 

ırl hızla aJauı ııu. A?lah, 6. l'llJll, ucıuou 

tııır me.dde. 1. bir h~ teY1e. a. kar· 

m acı:ıaru., ı.e n1n kıaa lekll, 9. kurca· 
la, ıramz. ııcrt ti}y, 10. ettııııcntn blr ktl• 
mı, afet. ll. b1r e!'ltdt 2lrn1, !azla C&. 

mu:r. 

Dö.nkü bulmacanın 
halledilmiı ıekli 

Solıı.1.an aat:ı.: 1. l>tllYo. ~. 2. ke· 

za, ra. s l!k, nac!z, az, 4. var, mk (:ıttnı, 

ham, ıs. a.)'ll}c. ktra, 6. ahu (ııııha), ~

ha, 7. anıt, ti~ 8. Mt. ret, Jıır, 11. ne, 

ıaınat, rn1, 10. i3, tzm. ll. zıınuın, ızab 

1 Anlıyabilene 

01kolsun! 

Dün eJ.lmlzıe ail?:el basılmış, re
.stm.ı<r.te aUak'nmı. bir derırl ıreçU. 

Aapatm Ust tarafında, bUlıtın he
m~ yımında. bu de!"&'bıtn .,. &oıın cık· 
tı~ı )'112111: 

''Revü 
l<:dn,, ( !) 

AVl'l.lpa 

Sayfalan oevtmıe~ başlıyatım. 

Blt1ne:I sayfada .lsı>aıcya•ya ait ırUzel 
rcsımıcr ve &ö.Yle bir yazı var: 

11SPANYA ZİRAAT TOPRAGl· 
DIR: Hcıtc:cıı lspa~ ya!mz roman· 
tik t.os>ı'ıurt oldU&"Umı zıın ed yı:ır, 
lıaJbuld ır\1Ze1 &lyah söı:lerdcrı. oYUn 
kadlnlmkm. toreroalerdeıı w kuv
~tll earaı>lnrdan ııcınnı. o l:llYet ııtrııt 

b1!r topnı.kUr. Bu !kınat lııı>anya bu

lılld8r rclrlamlt detı:lld1r, hlllblld. mil
leti >-emek vennektcdlr.,. 

50nd4 tkl A)JT1 reanın altında da 
ıunw okull'U)Y>r: 

"300.000 m. c. cc"'12 ııerı<'dt' almflk. 
tadır Valenc1ıııte ve A Ukantcde. 

"Buı:Un lAllanyada i1d detaa fazla 
ııcnc<lo patates ve tcmııı.tes clıt mtıy0n 
al:man mari<a kl')nıe<Unde vardır.,, 

Hnl'P I'<'S'lmll'rlYle dolu ~ aa.yra. 
dil IJUnlar okumı~: 

'~ARP StMALt AFRlKAOA: 
HA.tJ> dnha kuvveU!. devam etmdtte
dtr ttma11 .Atrlkada, ~ Ru,.ye
de. Kınada Aleut1 ad:ı.?ımn ve Ame
rfkanln au?artnda. Am muvlltnlclc
rl!n enm!yet1 )'Oktur ına.hıra.t ıtıaman· 

lanı hC'l' taratdan lı vcmıdrtir ve 
ııoıım \"'llnnllk.,. 

Gil:rcl btıtcac nehir resm!nln 
ıunda da ~n'!ar yazılı: 

" UFAK SANDALt~ CF:.'INETT: 

(bnzı> ! 
Yukardan M11tı: ı. Deva. dcntz, ·.ı 

kıu'il, 11e, S. ak, nıllat. im (mi), 4. )'('il, 

kan, k.sa (aşk), 15. ozan, ınTa, G. acık. 

l«rl. 7. llctz, ta:r.ı, 8 arı.. rıı.t Uz, 9 ya, 

Dere Drtıııı. Yüksek Drlna bu urnk 
ımndala:r lçln mükemet b!T flr!ıatlr 

cUnkl lkmd1 ırun:ı.rı nıktl~ yol ııaYet 

ronumUk gııcltmcleri vardh'; nıya 

ı:ibt. Drlna ~ Mfuıtaktl mrvat 
l)cV'kıU amıımdıı. hu<tııtt:lr, salt t.arn
fl yan~ Mustaktl Hıl"V11.t Dcvıet.1 ııııor· 

MJlıtrln cenh<!Ud1T \e her tıı.rıı.tlndıın 

bvradtl tnp?:ıntnla.r .. 

j;aııı. na (an!. 10. AA, alem, ıı. kazme, .. 
Bu m('("ltlUA:n cııtıımn L'l;t, ~ nl 

vt'UN\'11tn c<'n\lll-dotu.~ e>tunın 

TUr'kl~ bu d le anlatacaksa vay 

hat1ne'-

.SA. - TIR • 

allcler, Adil devletler ve muzaffer Askerliği öğrç_ndik 
ordular gl3rccekslnlz. BUtQn bunla_ komutanlarımızdan, 
nn sım bir tek şeydcdlr: Dlslplln." Mademki TUrk or;lusun hep hür 
CaMaŞ!arım! yaıııyacaksın 1 
Dlslpllnslz milletler yaşıyamaz. Sesimiz duyulmalı daha canlı. 
Türk bir bünyenin yaşaması ıcın daha ıcUr • 

yalnız tenef!Us etUğlmlz havanın Ölmesini bilmiyen yııpyamaz 
'nleVt'uıilyetl kll!I gelmez. Muhakkak a.elA hür, 
bu at.mostere dlslplln zerrelerinin ÖlUm korkusu bi:ıl kahkahaylc 
karışmn.sı şarttır. Bu rnahlfit ne za. &LildUrUr. 
man ıbozulmussa o zaman başımıza ı Mademki TUrk o~lusun hep hUr 
fclfıket celmlş ve ne zaman disiplin- ynşıyacaksm 1 
le yuğrulu bir halde bulunmuşsa Çok alkışlanan bu şiirden sonra 
MalazgirtlP.r, Mııh~lar, 1nönUler, talim taburu talebesinin l<urmııy Al
Dumlupınarlar yaratmıştır. bay sayın Ali Rıza GOrcıın'ın önUnde 

Dllnyanın bugün Jçlnde kıvrandı· yapUğı muntazam bir geçit resmiyle 
ğı fclll.ket ruhların sefaletinden, alle· merasime nihayet verlltn~tlr. 
lcrln cözUlüp dağılmasından, madde· 
clllğln benlmşenmeslnden, kısaca 
mtınevt dlslpllnslzllktendlr. 

Binaenaleyh bütün seelmle hay· 
klrı)·orum. 

Ruhte, ailede, mektepte, vazifede, 
asker ocaiında olduju gibi d!slplin! 

Büyük İnönü ! 
Bunun lçındlr .ki, haktan evvel 

vazifeyi tanıyoruı. Parolamız müUl.
kll bir vatan ve rlalma göklerde dal
galanacak bir bayrak ve yahut o· 
lumdUr. 

Nevyork Times' e göre 

japonlar 
Mançuko Sibiryasına 

asker 
yollıyorla r 

Dlr giln sl!Ah başına boru:;u ca -
lusa bil llin varlığımızla, hatta Jm· 
ktlnı, mantı{:ı ve aklı bir tarafa ibı
rakarak Okyan.o !ar gibi caJkanacak 
ve coşacağız. Saldıran .kim ve ne o
lursa olsun hudutlarda imanlı gö
~Uslerlmlze carpacak w kınlıı.oak -
tır. Ölünclye ve öldürllnclye kadar, Nevyork, 19 a.a. - Nevyork Ti -
son damla kan ve son aüngümUze mes gazeıesi Ur:akdoğu'da umumi • 
kadar ı:upı,,acaftz. BI% de o &On, yede &ilvenillr hususi kaynaklardan 
bizden evvelkiler gibl kendi hlsseml- Vqington'a R'elen bıızı habcrlerde:ı. 
ze dilşenl yapacnıtız. Göğsümüz Türk bahsetmektedir. Bu haberlere göre, 
vatanının, Türk Cumhuriyetinin Japonlar, şimal istlkamellndo Mnn -
zapU?dilmcz en son ve en sarp kale- çuko • Slblrya hıulurluna harp ~ör -
s!dlr. mtıa askerlerden mUrekkcp kıtalar 

Bize gQveninlz. Gözlerinize bakı- l!evketmekıedir. 1 

yoruz. Gazete. Husya'da belli baolı ba7.ı 
Alınl11nnda Tilllkün bahU, '11Qrkün hedeflerin ve belki de Rostof ve 

büyük yarını okunan ienç arkadaş· Stali~ad'ın almanlar tarııfında.-ı 
lanm! ele gecirilmesinden sonra japonların 

B ze ıore!li ve hUr ıblr vatan bıra· Rusya'ya knrşı taarruza geçmeleri 
kan Atatürk, damarlarımızda kan, için japonlarla almanıarııı anlaşmış 
bağrımızda ateş!lr. Onun kıvılcımly· bulunduğu hııkkıncla Vaşlnı::-ton'dn 
le ateslcdl~lmlz meşaleler dalma ve mevcut lnıibale.r bu haberleri bu ha
ebedlyıın ı)arlıyaC"ıık ve böl1ece ta- bcrleri tıiriblriııe uygun bulmakta • 
rlhln karanlık dehllzlerlni aydınla - dır. 
tacııktır. G zeıc eunu ilive ediyor ı 

Buna Atamızın mAnevt huzurun- Eter jnponlar Vlıdı\'o •ok'a ya-
da bir de/fi. daha andlçlyoruz. kmda hllcum ederlerse Vaşington -

Bundan sonra birinci bölllklen da buna hayret cdtlmıyccektır Taı>on 
Fııat Remok (Dalma hür) iılmli rıu ların Alautlan adalarınd K" :ı A • 
elirı ln~ac etmiştir : gam ve Aıtu"yu hfila ellerinde 

0

1uı -
Şu ytloe heyl<el gibi tunçlaran 

1 

mal::ırı, başka her hanı:! bir hedef -
. &'enç arkadaş. ten ziyade Slbiryn'ya veya Kamcat-

Mademlu TUrk otluııun hep hUr kaya ealdırınak için bir hazırlık ma-
~.,ıyacauın 1 hiyetlnde sayılmaktadır. 
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Türkiye atletizm müsabakaları 

• 
1 

1 

(&qı l inci say/adi:) 
tikbali için bize büyük ümitler nr • 
mişür. 

Geçen yıllarda 8 Te nihayet 4 bU. 
> ük bulgeyc inhisar eden atletizmin 
63 vil.i> etten 32 sine ginn.iş olması 'c 
bu bölı:elcrdcn çoğunda birinci sınıf atlet 
lerin adı ıı:cçmesl bu sporun lstıkbııli 

M J N J C A N 
hakkında en kuvvetli İll).!lnJ telkin et. 
mektedlr. 

Atletlerin dünkü mUsabakalarna 
yapayım non()fum, 08•rn.ım 100, ı 1500 ko:vılarlyle gülle atma, disk 
00!1 ı:ırens:ml ıı:öreb!lecek mi. atma ,.e yuksek atlama dışındaki nr

ticelC"r çok iyidir. 
Teknik neticeleri sıra.siyle yazıyoruz 

Koıular 

100 metre: 
ı. Cezmı Or (İst) 11 4/10. 
2. ~ami Erdinç (Esk.) Jl 6 ıo 
3. Hılmi Ermin (Ank.) 1 ı 6 10. 
4. İsm.ail Orhonlu (Ank.) 11 7 /10 
5. Do an Dülgc (İ t) 11 7 /10. 

200 metre : 
1 - Cezmi Or (İst.) 23 2/10. 
2. ismaıl Orhonlu ( nk) 23 15/10. 
8. sbahattin ( \nk.) 28 G/10. 
4. ~aml Erdınç (f,sk.) 23 7/10 . 
.5. Nihat Calba (!Se)h.) 28 7/10. 

11 O metre engelli : 
l. Faik Onem Zunr:) !il ~/JO. 

((Y. R.) 
2. Nihnt C lba (Se.\ h.) l 1 1ı 10. 
3, Merih ~anılı ( 1 t.) 17 ı; J O. 
~. Turan Uz (E~k.) 1 • 
s. Salahauın Ca.nka (5e)h.) 18 3/10 

400 metre : Atletler geçit resminde 

kapanıp kald.aımı hatır l)O um O za· 
man o, kapı amııaınd n b. ıı Jge ı;:!bl 

ı:ı.rlyor, )avııı;ca yan :na ıı.:1 ~or ı 

- Sen mı gc::.dln, L e \b ?. d >Or· 
dum. Ne iYi en n. Bak, bu.: lrı de snnıı 

ı. Osman Ka~ nak (Ank.) 62 .5 10. 
((\. R.) 

2. Ra it Gıra> (Aak.) 112 6 10. 
8. Remzı Akkor (lst.) .53 
4 . .Muzaffer Kutlunıaa (long) 

.53 1/10. 

800 metre : 
1 - Rıza ls:nan <bt.) : 02 9f10, 

(Y. nı 
2 - Ahmet Hata)lı <lst > 2,03 1 l•. 
S - ÖkkC$ (Sl')h.) :i,03 5/10, 
4 - Osman Es:n (Ank ı 2,05 S ·10 

5 - GnHtı Darılmaz ~Ank > 2.fJ..> /10 

1500 metre: 
ı - Rıza bman (İ&t.) 4.18 4 10 

a acl&rının tepe- ne cok ihtiyacım var. Ama bir e.ın (Y. R.) 

en mavı t o~a b,r bUtUn bunlann hePSI ı:el P ı: cec k oe· 2 - Edlı> Ba)ar (Ank ı 4 22 6f10 
"U Ü b l • ğll ınl. Nauı.n' • lm "'-k ..,., 7 1" 1 

e n m 1 .f. .f. JI. 3 - Zürret Aıı az (ı:.o .ı 4 ~~ , 
6 e lıajT e c<o,: • 4 - tsma ı Kocaettn (Zonır.> 4 ::G 

K ı ı ' dı. LA Sen ııo) akıp i cu. Onları oır 4{10 

~ anla he daha ne iu e mış, no b.r halJ • r.ıı. 5 - Mustata Kala.Yel (E&k.) 4.29 4/10 

i uzau~; almıştım. s bahar 60nu, A aıua da ı SOOO metre : 
, o z an u· uzun su n b tatıs d n ıı: ı dOnuy.:>r· 1 _ E$-:-et A)d n Clst.) 15 56 Sf10 

nır, Yana.klan CUKUI'· dum. BılyUk &U l iş uıde ca ı.ınak (Y. R.) 

s 0 rcıu .Krl2ıanteınc'.ıc ı tun. Asıl t>un· ı 2 _ Behzat Akden!z (E&k ) 16 23 klmses!z bır u .ın b r ha) at 
1 0 mücadclesıne ~ek lcabedi)'ordu. Be· /13 _ Mustata Kaıılan <Ank.) l6 44. 

nım lribl 1tlmses1z ve muurtaıc olmak <IJlO. 

Abla dt.'Vllnl cdjyontu. ic!n CU"Pıııman mah.kOm blr insanın 4 - Hüse;ı.1n Alba)'nık CZonı > 16.58 
- Bu ıcccııcr, lnsanda ne ıar'.J> h1s· bUtUn arzularından t aırat etmesi ı.a • 16/10 

d:ınyot. Bann örte gcllyor kt. zmıdı. Ne bir emel. ne b!.r hulya_ lhU· ı 5 - Ratı ne-.-eııoaıu ıtııt > 115.55 7J10 
nıssız bir it ha.yauna kendbni vakfede· 
cek ve mukadder oııın omrU bö)'lece 1 Balkan Bayrak : 
ı;ürüp ırtdece;.<Urn. 1 - lBL. takımı 8.33 6 (Y.R.) 

s r akı m, ruı ınn köprü n ıec yor- ı 2 - Seyhan takımı S.34.6 
dtı:m. B rcıe:ı Krizantem ı.ıı &<$1 kulatım· S - Ankara takımı 8.84 7 

ııaa d< da cın1adı Dönüp baKum. O idi. Suzan 1 4 - .Ankara ta!tımı 8 48 2 
'" ıı.cı:ıı. ne kadar det°..$1Tl:.O, SCl'tlll.-nlt \C ııUzel • :5 - Esklsehlr takımı S 4-14 

ıe.m ıı • o. bana aesıerunemta o:ı;a, ta· Uz.un atlama : 
Uba ben onu hk bır zaman ta.rııyamı • 1 - Me11h Barlas (Anlc.) 6 94 

au ~ .... er1i'l ncakUm. (Y. R.) 
- Sen mi eldin, NeJat Atab~y?.. 2 - ömer Ozltap (Esle.) 6.4 

"e ~ 
dedi. Bız de ne zamand.ır bekl:ycr.duk. a - Mıızalter Balo~!u (Esk ) 6."0 
Eniı;tcm her z:ı.man Almanya'd.an haber 4 - Fallc Oncın (Zor..g.) 6 33 

Atletler istiklal Marşını okuyorlar 

ICYi ) v~ )avna llYULur

t tıcrı. bilmem n.cm. bu ıı:ec.e 

alır ve b!.ze aöykırdl. Artık doncc l . 5 _ GUner Fer (lst..) 6 27 

de ondan du>'\1uk. Fakat şen, nlı:!n he· 3 adım atlama : 
b ı. rd z.oı: tılml:zl bu kadar unutt.un .. Bir tek mek· 

Atletler 100 metre çıkışta 
..ı U)ı.cy.ınuyo anı. :ı.ıı. ı.ru'\ 9 u. dl bl ı - ömer Özka.p (.E.$1<.) 18.78, 

li.l jta,p <1 ~w g ... • ae ha,pscdilmı:j tup bile yazmaz oldun • .• nu e • 
~e ... d~ .. ız.. Adnan, b 1sen ne sevine. 2 - Sabit .Aktan (Sc)1ı l 13.43 

~~ı.ar iOZ kapaı(l:ı.r=n lctn1 )ıı.kıyo~; ~ ... ~~~.. s ,, __ , Sllman (Ank ) 18 44 
cak.. Sahi. haberin var mı)dı? .. B:ı: ev• - \.A.Uıuu • · 

"""' ;,mm uc u ~ı..ı.wor, e.cıU)or- 4 - Fallc önem (7,onır.> 181:5 
ı:ı-.ı. bontu, artık llYIU"llJJU)'UClltmıl an· l<'nell aıu ay olu.>·or .. Ha.)'U", itlmz yok .. 

Senl mutlaka evime götUreceC:lm.. B r 5 - Halli Bakın (Arık.) 13.10 t.ıı.Yınca, YoıVa60& ka1kum. A)"aklanmın kl 
ucunıı. b:ıs:ı. b:ı.8a. ı:ıencererrun ontı.."'le .ita· yere mı utnyacaktın? .. Ben de beraber.. Sırı a atlama : 
d ırclıılm Dıearıd:ı &Olgun bir meh· Yok, yok.. Ellmdcn ku:-tuı111 1mk!n.,ız 1 - Muh tlln .Akın (tı;t. l 3 40 
&.aP 'ardı. .Dennden deı-..ne ı:cıcn &u 
fiC ı. bu ıı:ece g ı:ı bir huzünıe .Karı· 
6 or, uzak bir ıtadın hıCkırıC:ı.na ben • 
ır.ıy rdu. 

&r a.rahk, AlaC: n K ntemln se-
al u una EC: k baktım 

O r, üc'J de t.erasta toplamn1Slard1 
Demek CULllkte bu atte benim gibi 
daha lıal1<a uYUY&mll'Wllar da vardı. 

Beni ı.Orcn Krtz tem oldu. O· 
b 1ne de o irö&terdi. O zaman illI1. 

ı.ıımem 1 ~et ettiler. LAie 
Ab 

- su Krlz.ıntcm )Ok mu?.. Bizi de 
ıran h ;> o, NeJat!.. de<l1. Ge<:c 

a 
mnc1ı. • 

Hıı.d tr-nd1 !!)'1c 1se Adn n, s!z ön • 
den )'ilrUYiln'- Yalruz, bak ı:>e1ln ~~I • 
ywtm Suzan' • H;ç ~ il etnu:k yok. 
soııra en t.cn d:uarı;a, kı~ıunet kopar 

u )Ürtb'etek51nlz" 

az. 
tuttu: 

..mlz öncü· 

ıu o un. 
_ Krizantem hlc eöründtltü Zlbl 

dettl. Na.zanı dedtm. Onun eh hls.1", 
hcıyceanlıı dolutı tııa:ın ruhımda öyle 
b'r ıı.teo var ld, hlc bı.r zaman ııönmtye. 

7. 'Ti k ti. cekln ııen· 
b 

d 
a,.kaı!<t'ı" n tın '" 
~ns onu b<" 
ctt•.cn aşırdı. Fı 
et"!JYOrdıL 0na cı ıd a ıı ı !.b ordtık. 

_ N yapıyorsun ııcız?. A."1aı.dan biz 

kadar 

~"Oltu. 

Çaresiz razı oldum. O ılır 1 le> beli • 2 - Ha t Ar&ever <ZOnır ) 8.80 
de oturu)orlardı Ad:.-ın mektebini hi· 3 - Z~a Unüvar (İst.) 8 31.J 
tirelı iki sene olm\4tu. Sıwırı. ban:ı )Ol· 4 - Fna'et Sa)m\ll' (Ank.) S.SO 
da ba)'Bılarıruı, C'\lcri.. e, Ule abla\a, 5 - CeW Yeme.noc-ıu (Eıık) 8 00 
çıftliğe aiı uzun uzun izahat •erdi. Na· Çekiç atma : . 
za.n, çıftlikten hiç ayrılmamısu. Ad- ı _ Balcı (An.) 40.86 (Yeni rekor) 
ııa.n ın da hugunlerd bir iznı ''ardı, onu· 2 _ Sıırl Turan (An.) 27.16. 
da &hcak; gene hep beraber Ada.p:ııarı· s _ Aslan (ZOn.) 26.80 
na gidecektik. 4 - Sadi Aktay (F.8 ) 23 ~ 

Hepimizin o kadar ümitlr. dolu kalk· 
tığımız bu sabahı biç unutmırncağım. 
Çiftlikte hayaı, fecirle haşlıyordu. Biz 
de, kuş sesleri}le kendimizi dısan at · 
mışıık. Ule abla, 1:-ize kendi eliyle süı 
~a,;dı. Kıiçuk kremalı paualar hazırla • 
dı. Dordümuz ~-ardağın altında, terasta 
neşeli hır sabah kahvaltısı ettik. Sonra 
hep beraber. a.ağıd ki kuçhk dere bo}U· 
na indik Rüzgarlı b r gu du. lçJerim11· 
de kanad açm:ık he\~leri u)11ndıraa 
bir hava içinde )"UCU)Orduk. Adnan'la 
Suuın hila çocuk! ı!..la.nnı hırakrnamış
b ·dı. Önumüzden zırılıya zıplı}a ilerle
d·ıfi. Onunla akar suya doğru eğilmiş 
bir söğuı d'bindc, bir n durduk. az:ın 
bana ilk defa si tem etti: 

- Sen, bizi niçin bu kadar çok, bu 
kadar rabuk unuttun, Nei:ıt?. Galıba 
Suzan la karşılaşmasanız, scmıimıze bile 
uğraırıraakııa ..• 

Go len • oniıme eğdim: 
- B nu )alnız, \en anlı)acaksın Na· 

zan! •• dcdım. Ben ı;onlumun içinden hiç 
ayrılmıya:ı nazlı bır mısafiri her ı.:itti cım 
)<'rde beraber gezdirdim. Ve ölünci)e 
kadar d:ı bu, böyle dC\am ffiecek .. Fa • 
kaı, d.ıh? f zJa~ını istemiye kendimde 
hiç bak bulal!lıyorum. 

- Ben de, bugune kad bir a}'!U 
misafiri hep beklcdlm Ncıat 1 •• Hem ne 
bu)uk <ahırla ve bir gun bile umıdimi 
ka>iıetmeden... Bu kad:ı.r hicran çt:ktik· 
ten, birihınmizı ıekru • uldukıan sonra 
nıçin hepsil"i 'o lememelı >.. 

Ok ı)anık bıl !derinden tuttum Ga· 
liba ı • rnız de ağl 'Ill)'B başlı)-ııcaktırk. 

- H )"ır, ha)ır! hiç bir şey <o) leme 
bana artık, Nazan! .• dedim Hepsini an· 
ladım._ Seninle ber:ıbCr, bu sularla be
raber koşmak, uçmik isti)'Onun. Hadi, 
biz de onlara yeti~lim! •• 

Onunla elele tutuşnık. Örnek aldıfı· 
ınız küçuklerimizin pe~ndcn biz de ko,. 
mıya ha,Iadı~<. Ba larımızın üstunde, bi· 
zimle ya•ış:ı çıkan o\"nak r 11ı:'ırlar, sö
ğutlere takılıp g çhorl.ır: cJHlıl' bükü 
len ince dallar, kahkahadan kırılı51~0· 
!ardı. 

5 - A!Aatttn Baıak 22.01. 

Almalar 
Gülle atma: 
ı - Ham Angün CAnk.) 11.48 
2 - Nadi Eyup0~lu (Anlt.) U.27 
3 - Yavru Tınmaz (lst.) 10 44 
4 - l\luzatter Kılıcot-tu (Trnb.ı O.tı.ı 

5 - Vahap Demirel (ZOnı:.) 9.83 

Disk atma : 
l - Ya~-nı Tınmaz (lst.) 83.~ 
2 - Hayrt Anının (Ank.) 83.50 
8 - Qıvat Tuıı;ay (!ı;t.) 82.52 
4 - Nadi EyuJ)Oğlu (Ank.) S0.76 
:5 - Sad1 .Akta)' (F.&k.) 27.82 

Cirit atma : 
1 - Kemal Köks;ıl (lst) 54 M. 43 
2 - Varak Pogar (İst) 'iO M. 97 
3 - ıustafa Kapla.o (Ank) 46 M. 46 
4 - SulC)'lllaD Erol (Se>'h) 44 M. 'i6 
~ - Nuri Turan (Ank) 42 M. RO 

Atlamalar 
Yüksek atlama : 

1 - Jerfi Fıratlı (Ank.) 1.73 
2 - Halil Balçın (Ank) 1.M 
3 - Ömer eh.kap (f k) 1.60 
4 - .Muzaffer A>dın (Trab) 1.60 
5 - Vahap Drmirel (7.ong) 1.60. 

Ankara -İzmir -İstanbul 

İaşe kadroları 
genişletildi 

Koordinasyon heyeti yeni bir ka
rar ile Ankara, İstanbul bölı::e ve 
lzmir iaşe mUdurllıkleri memur 
kadrolarını genıı;letmİ§tir Yeni kıı· 
rar ile Ankara. iaşe mUdürlUğÜ kad· 

Yun an kıralı ve başvekili rosuna 85 lira Ucrctll ıo. 75 ve 60 

Amerika'd n döndiiler ,!~am~~J;~~~~ril~t~~!uh!ö;~~ ~~. 
l--..ı- ın y • 120 lira ücretli 12, 85, 75 ve 60 cııır 
~.., "' ~·· - unan Kıralı Ge· lira ücreUt ylrmlcıer, İzmir laee mil· 

oxge ile ~ekil 1'-L Tsuderos Bırl~ik dllrlügilne 85 ve 75 ger lira ilcretli 
Am.erika'ya :rapaklıın bi:rbc h&ftalık ona.r 60 lira Ucretll .20 memurluk 
zi)"Z.t'Cttrn b:ue;ün do.ıım~ il.iv~ edllmütecli~ 

Harp Okulunda beden ıcrbi)<'si ve ~r>or bilgisi \ermek uıere hir kurs nçıldıj;ı· 
nı haber vcrmişıik. Ru kurs mezunları hak<"ın Jısansı alnı:ık İ\İn ,\ıleııı.ın fLdcms· 
yonu tar~fından bir imtihana tahi tutulmuş ve <lünku mihab.ıkalard.ı bu İmlilıanın 
neıicclt>ri ameli olarak .cörülmi.ıştür. 
Yukarıdaki resim 17 ki~ilik rnh:ı) hr}et İ}le öğrcınıenleri Hüs.ııncııin Güreli'i, \e 
J\aıleıırm Federas}onu Hei ini, müıehas5tst bır arada gosu:rmtktedir. Bu .ı:ençlerc 
Turki>e ntleıizm hakem lisansı 'erilmi~tir. 

• 

İngiliz milletini daha 

iyi aydınlatmak içın 

Amerika 
Londra 'da bir 

büro açıyor 
Va~ington, J9 a.a. - Hııberalma da· 

ircsinin hildirdi~ine göre Amerika hü· 

kumeti İngiliz millerini harp zamanında 
Amcrika'daki Mer hakkında daha t)i 
aydınlatmak mak5adi) le Londra'da bir 
hum nçını)a karar vermiştir. 

Amerikalılar $İmdi bilha sa üç me-
sele ile mcş~ olu)'Orlar: 

1 - F.nflas)On, 
ı _ RuS}'B ve ikinci cephe. 
3 _ Ik~ci kol ve baltalama hare-

keti yapanlu. 
Enlla )'Ona ve bayııı< pahalılılınll en· 

gel olmak için .M. Ruzvelt'Uı muhtelif 
ıcclhirleri aynı zamanda alacağı s:ınıl • 
rn:ıkıadır. Bunlar ara•ıııda hilha~'11 ver· 
gller hakkında alınacak ıcdbirlcre chl'nl· 
mi}·et 'erili)Or. . , . 

l)İgcr ıııraftan Don '"ııdmnı ele ge· 
çirmck için )apıla.-.. muharebe burada 
bıı>iık bir merakla ,.c h:ıttli hC')CC'llnfo 
mkıbedilmekıedir. Amerikalılara göre, 
Don nehri etrafındaki ovalarda cerC)ıın 
eden muharebe henüz ı,a,ıangıcında bu
lunmakta.dır. 

Aınerikakl:ııtnıl m:rıa. -- ldııd 
eepbtniıl ~ ~ ~ 

T eyidedilmiyen 

bir habere göre 

Maraıal Gö ing'in · 
yerine Himmler 
tayin olunmuı 

Zllrich, 19 a.a. - Buraya gelen, 
takat henüz teyit edilmemiş olan ha. 
berlere gorc, Göring alman hava 
kuvvcıler1 başkumandanlığı vazıfe . 
sınden alınmı,ş, yerine Gestapo şefi 
Hımmler tayin edilmişıir. Bu ha _ 
berlere göre, Göring bir alman hcı· 
va birliğine kumanda etmek üzere 
Rusya•ya gönderilmiştir. 

355 ton f ahrip bombası 

30.000 yangm bombası! 
V:ışi~gton, 19 a.a. - H.ırbi>e na.zır· 

lıgı, hazıranda l'mden limanına )'llpıl.ın 
hu>~~~ i~giliz akını hakkında bı.tgua neş 
rcıııgı bır demeçıe liman uzcrıne :;~o; ıon 
tahrip bombası ile 30.000 yan ın bom ı 
bası •tıldıtını bildirmektffiir. • 

DC"meçıe, doklarla petrol depolan • 
lWl aı..r.ttr iı;iııdo -ı...ıs......ı:ı..ı : .. ..ı 
edili~ -...~ ve 

c o ( u 
ııııııııııııııııııı;illl 

MASAL: 
1111111111111111111111 

Yedi kapı 
Geçen yazın ağustos ayında idi. 

Bir akşam uzerı ıı.ta bındım, Ed.rne
kapı'dan ııykırıldım Csaptıml l'eçc· 
n~k rlenen )ere vardım. 

Pccenek'te .f~şe teyze oturur. 
Ak saçları al nl kınalı, bO ı .. < bır .h· 
tı) ar kadındır. Attan ındım, eıını 
optüm, koca bir karaağaç•ın altına 
hasır :ı;aydılnr, oraya oturdum. Ho, 
bes ctt k, üzUm )edik. Gun de dağ· 
!ardan kes ld . 

B r aralık dort ~anımızdakl koca 
dnğlardıı.'l b r sınden bır tUfc-k sesı ı 
geldi, Ayşe te)zeye sordum: 

- Bu ttifck se 1 nedır? 
1 

- Tnşabnsrmız'ın oğlu Tekiri k'te 1 
tilki nvluyor, dedi. 

- 'l'cklrl k ııeresı? d ~·e sordum. 1 
Karşıkı koc-a da .nrdnn blrıs n 

gö terdi. 
A> c tC'yze, rl dim, orn~·n ne· 

den Tekiri k dem le r? 
Oradı Y<'d kapılı bır yeraltı 

sarayı vardır, orada cok dcığ' ke ı ı 
bulunur da on·lnrı Teklrlik derr $· 
!er dPdi 

Ben küçUkk n, Tek rl k'tekl ~·eri 
kapılı ma ara ç n b rcok ,ı; ı r an
latırlardı, fakat hepsini unutmu$
tum. Ay e t YZ den sordum. O da 1 

bana "-Unu anlattı: 

Tek r' k'te yed kapılı b r ver· 
altı sarayı \ardır. Odıı odıdır. Şım· 
db e kıırl!!.r yed tane kapı ı bulun· 
mu • "daha aranııa ç kar d vorlar. 

"Evv('l zamandıı dUsmanlarla b • 
z mk lf'.>r ara ınrla b r muharebe o'· 
muş. B z mk !er düşmanı yenm ş 
fakn• Tek r' k't kalan dil man elP 
ge~'Tlrrn ş. r.undUz oldu mu, Üzüm· 

Faydalı bilgiler : 

Cııman yangımmn zararları 
\ nz oldu nı u, uıı ş her ) erı ka· 

sar kavurur. Ot nr kurur, ~aprak ar 
so ar. Ormandan geçenler d kkat et
mej n sigara arıı.ı sondilrmeden a· 
taılarsn; ;ı.ahud bir ı;e~ p ı;ırıp d 
at<.> ı söndürmezlcr e, rüzı:;ar kıvıl
cım. rı kRldırır, kuru otların Ustu· 
ne ntar. Ollar b r K re tutuştu mu 
ynngııı glt.g de Dti) tır. Ruzgıi.r ale\'· 
IE'rl uznı ır, alf'vler ormana dalar, 
çok ı;:cçmedım büyuk bir orman kUI 
olur. 

Orman yangınlarının zararı çok· 
tur. Bir kere, nl!-aclar yannrsR, hlzc 
ker stc ve ortun '"rmcz. Yakncak 
bulamayız. Sonı ıı, b zlın nefes alır· 
kcn lı'tmi.ze C"kt ı.'tımız ha\n el er· 
!erimizde yanar, kirlenir. Bu kirli 
hn\ a) ı nğııç ) aprnk arı tem"zl<'r. 

Bilmece e 

'frm z hava almazsa, in :ı.n sa lam, i ın )O"ltı ı k ol.ulu 

Orman ar §.ı.ddetll sellerın önüne J.nnbul Be> ıt K 
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kanlı canlı olmaz. l ıldı \e ı.·r kol s 

geç r. h.okler ~ e su arı çeKer, gov- apart m n G n ır: 
delerıyıe suların hızını kırarlar. Or· dı ve bır doırino tJ ımı zandı. l n 
man olmazsa, dağ başına duı;en cüluğu Ank ra dan fh an &ı. y aldı ' 
ya mur taneleri çartabu - top anır, rekk r d 1 kal k d d 
iniş aşağı hızla 6kar, bağlan ve bah· mu .. cp ı 0 ma. · cm a n ı, o • 
çelerı bo?.ar; C\'lcrl alır göv,iriır. dunculu ~ Ank r ı d n M mut Çcld 

aklı 'e b r kuıu O)'WIC k t kımı k ııa.n 
Orman, kuı;ueük . kurtların kuş- dı ı..-indli i Ank ıra'd:ı.n ismet T ım 

!arın ve bil) ük vahşı haY'\anlnrın da • '"'~ • • uz. 
1 cok bulundukları ) er1erdır. Orman· ~ldı ve in~ crp <l fterı k andı: alııncılı• 

!arda, faydasız \e zararlı hay\ anlar R1 Ank:ını dan Ba> m Ö demır aldı ,. 
bulunduğu gibi, bize faydası olan, bir şişe ıkolon)a kıl ndı, > Jinc:Ji&ı ı\ 
tıırlalnrıınız.ılnkl bôooJderı ve kurt- k.ıra'd:ı.n rcrdı S ky:ı.i nldı \"C bir cep 
!arı ;ı; iyen b rçok kuştur ve a" hay- R)"rta ı kaı.andı. 
''anları )aşar. Bu gunnhsız, dil ml
mez ha)vancıklnn cayır cayır ;ı;ak
mak dot:ru mudur? Orman kı)lılu
rında çok d.kkUI oLmalı. Ateş dU· 
şlırmemeJ;c çalı,malı. 

Köpek bahğı avı 
Salomon adalannda oturan.ar, 

kopek bahtının eUnl çok se\ erfor. 
Buranın a\cı~arı da, son derece go. 
zU pek cıdnmlnrdır. Bakınız bu ko-

PORT AT/F SU IJARTJAC:I 
KA.7 Ar"-:..tf.l\'LAR 

Ankara'<! n Giı er O)lu, En\Cf Fe
rah, Hurşit Gu eşli, Sam n \:ı:iL >e so
k:ık 7 nJm rıı ı Ytl'Jlaz B )k.ıl. 

DIŞ PASTA l KAZ-1 A""LAR 
A kara'dan Fethi n ç, Ankara • 

da.n 1$ 1 Ökıem, Rcfık H ou. 
D( }'(. K ABl N KAZA 1"\ l AR 
Ankara'<! n Orhan Çağ, Mu:tll:ı. Bıı1" 

kal, Halit Oğuz. 
pek b:ılığı avcıları, avlarını nasıl 
ynkalnrlnr: DOLMA Kt RŞCJN KALElıf 

Oç dort kisi d<ınl.z kı)tsına gider· KAZANANLAR 
ler. lçl<'r nelen blrı elıne• bir ip alır, Anknr:ı'dan Kemal A}v.cn, Mehmet 
denl..:e girer. l.pın ucu tlmeklıdir. Sarpağa, B. ki Akansel, D"ıla .ilk oku • 
Yani hlr > crcı gcçlı P (.'.('kince dU- lıınd:ı.rı Yılmaz Koprulü, Ak lıir İnhi • 
t:lımkncrek lxı •!anır. Balıkçı, ~üze ,arlar l\t.idııru km l lvi)e B •krnan. 
>ilZc kıyırlan aı;ılmı)rı başlar Onun l LC <; UOZI lf KAZ 1 .ıJ"'LAR 
s~sını, rluyan

1 
köııek balıklarından bl· Aıık.ını'd, n Hıfkı L\nlu A 

01 
Kısa• 

rı <ızcrlne ıı ılır. Fakat balıkçı 0 kn· k k N la N ı "' k H 
dar çe\lk "ilZcr •~h' k . k ı ure • C<' ura• "ut o ten, a • 

~ • .,._. " r~e o adar 1 k F ı· D • • 
alışmı tır k koppk bal "' t'"- u · rsumer, or y l}nno lu, Ne • 

• • lıo;I n Hlnt· ı · ÇT · • Ö na kadnr Ri'ls b le soğukkanlıİığını rıman ı ını:ım lu, Mtl-ı ıeı zgcn. 
muhafltza eder. I Yucçl Al. lı •. 1 d"p Scnka.l, Hay:ıti Tcg-

Blr aralık O) le bir harı>ket yapar men, lzmır l ıralcm ort:ı okulundan Ke
ki, el ndl'ki llm"'kll pi balıgın çene- mal Onar. 1 tanbul Galaı.ı.saray lisesio· 
sine geı: r r. Balık cnbalamağa ba - den A> tekin Tulunay. 
layınea, kı~ıdakl adamlar ipin ötek! 
ucunu tekmi)e bıı !arlar 
. Fakat balıkçı, kı~ J) a 

0 

J«ıdar yüze 
~ nze ırn mez; köpPk balığının sırtına 
hlner, kıyı)a kadar ö~ I<' gelir. Kuy· 
;uğuna )Maşma1_ Ciinkü köpek bıı· 
ı •ı kuHuı'\unu iivlf.' h•z n çarpar ki 
balıkı:ının knrnına dl' e lkivc bö· 
ler. ' • 

AMERlKA'nın 
Macaristan ve Bulgaristan'a 
harp ilam dün neşrolundu 

Am rka 

kararı 
. Ne lnsanlnr va.r ki, > a"nmrık tein buı:ıun ı " r 

'>lUmle karşı karşı)·.a duruyorlar. 'N<.> 1 Ilu mc>m' t 1c>r harp llfını hak· 
vnpsınlar ı.:ı memlc>ktlerl hol mey· kındn pnrl ment<Jnun knbul etm'Ş 
\"e, bol Pt, sebze \'e huğ la~·. darı YC· oldu ·u lllyıhayı C'tinılıurre si 5 hazı· 
Uı;tlrnı1yor. randa lmzalıını.ı tır. 

Oralıır çok sıc:lk meml<>kPtler. 
GUneş her sı>yl kı."\vuruyor. Bizim 
memlc>ketlm zde hemen hl'mı>n YE'· 
ll$IDlyen bltl?i. vnşıvamı~·an hayvan 
vok gfbWr. GtizPI ve zı>nı::"n :>urdu
,, uzu dn.hn ZC'nı:: nleo;flrmc>k \"erimi· 
ııl D'"fırmak ir n bü,·U ·lpri!"l z c:ecf'll 
ı:Uncı .. ı i ~ ıı l\orlor "z k'",,lik -( 20 Temmuz 1942 )
va\•rıııa .. ım•z dn cnlı•ncakcınıı. tslf. 
vf'n d"mlr ısıldamıs. lşlC'miyen pas I 7.30 pr 1 8 

t 
tutmuş. 7.32 , ıo .mı ıo 

111111111111111111111111111111111111 caı ı;tıraı rn 

Kur'an 
Şiir ve anunlan 

Crktı 

Stenley L ne • Poole'den 
dilimize çe,,;ren: 

Avni {)OGA 

'n5 kurua • her kita.Pclda bu unur. 
lllt 111111 1111111111111 

7 40 aJ n 
7..55 Balon 
trnsı, 

Neolp 

Stnıu 
\' Is 

eU 

ıo 

ve su· 
ZITUılt 

20.15 radyo ı:nzetc· 
61 

t.ıkv 
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20/ 7/ 1942 

Almanya ile İngiltere 

üzerinde karşılıklı 
hava faaliyeti oldu 

Toplantı 

D. DEMIRYOLLARl 

Meşe odunu alınacak 
D. D. Yollnrı Malatya il. inci hletme 

.M udUrlüğıinden: 

Türk iktisat Cemiyetinden: 1 - Yevzııını;ıa - Malatya hattı üw 
rinde her hangi bir ıstasyoııdan vago
na teslim Şartiyle satın alııı.tcıık bOO 

.ı. 1. 9<12 curuartesi günü saat 111 te ton oıeşe oılıınıı kaııalı zarf usuliyle 
C. H. l'. Yeni~ehir biııuırıda y.apılnıı eksiltmeye konulmuştur. 
uuıuml heyet lo11iııııtısıııdn aşağıdıı 2 _ F.kslltme /j. 8. ~2 tarihine mü
) azılı kararların ittihaz olunduğu, nl- snılif çarşamba günü saat 11 de ~la
zaııınnıneniıı 7 inci maılılesi gcre~ince ıatya rı. inci işletme binasında yapı-
lliın olunur: lacaktır. 

1) g5aı; niznııııınıııt•nin 7 lnd mad- a - _,tuha.mmen bedel (16000) llra-
Eerıın, l!J n.ıı. - Askeri kaynak- ıleslnln 3 Uııcil lıencli ıııucibinre hu dır. 

lardan nlınnn ınnlQmatn söre alman toııl•rntıya: Hcls Fnıt ,\ ~ter; reis ve- " - .Muvnkkııt teminat (1200) lira-
..ı,aş ucnklnrı dUn anbah erken ln- kili Cevdet .SaHau: kAtipllğe Orhan dır. 

IS tPı en n cenup saiıilinde b.r sehlre 1 C,:ııpçı; ı;eçilılllcr. fj - Bu işe girmek istiyenlerin :t 190 
lnJHıf!uk Yetil bir hUcumdn bulun- !?) Birinci 111 ,ıdde mucibince oııite _ 611) ılı kanuııuu ahkAıııı ve ş.ırtıı ıme 
nıu 'ardır. şckkıl he) et, il ın \arak"ll:ırmı ve ni- ve ınukuYelenaıııe tnrlfııtı •lairı•sinde 

Lnam n ·ton'dnkl ucnk fnbrlknln- zaııınaıııcnın 7 inı•i nınddcslni tetkik lı;ızırlı> ocakları teklif ıııektuplarını 
rınn ) nııılnn nkınn nlt !oto{:rnfüırın ederek bu tıııılııntınııı ııiı.ımnııınc' e tn,·ın edilen eksiltme aa ıtlnılen hi r 
l<-tk ki nelıcesınde Gt Snntlycnin uyıı:ıın olduğunu ın ş ıh ede etti. • s ı.ıt en dine knılıır ~l ıılatyn /j. ind 
ta name ı tnhrıp cdılmlş olduğu mü- 3) Huznnmeye geı;ildı. lşlctıııe artırma ve ekslltınc koıııis' on 

hnd • cdılmıştir. Leamlngton !nb- n·isliğine vermeleri \'cya gondı·r;ııe-
r .a nrı h:ırp sillhlıın bnkınundan ° - Ccıııi) etin uınumt nıenfnatlere Jcrl. 
lng ltcrenln mi.ıhlm fnbrlknlnrınd:ın lııidıoı nııksscı;eh r Jnl') ıınıııa ithııli i- Po tnda. vukua gelecek teehhür ka-

rıdır. Fabrıkalann Uzerlndc kalın çin lazımgt'l cn leşcbbıısıe~de bulunul- bul eılilmez. 
.r duman tabakasının mevcudiyeti 1' !l .. nu; Du işe nit şartname ve ınukıl\clenn-

1 o d mU.:ıahadc cdılmekledlr. b - Son ııııııııııt topl!lntıclan sonrıı rııe projeleri işletme kaleminden ,.e 
8 temmuzda öğle üzeri münferit ldure heyetinde 'aki rııunlıallere, irb- Knnılıı, Knıııdcrc ı~ınsyonunclnn pa-

h iliz uçakları Almanya'nın batı hu- de heyetince seçilen :---u ret Uzgıırcn, ra~ı~ alınır. (5097) ı tıı8 
lludu topr.aklnrına gelişi gtizeJ bır '.\Iuhli~ Ete \'e ~nrııet ,\ğnıığlu'nun in- y 
t.kın y ıpmıı;lardır. Askeri bakımdarı tihuııhrının tastlikiııe: Ün keçe ve keçe çizme 
:ın~n:ıııız oldug-u kadar neticesiz de: c _ Billlhare ıııcrinılı· hinn ~ upıl- alınacak 
Olan bu akın sivil ahali arasındıı. ka· rııak ilzcre hususi kııııuıılıır ı hukuıııle
:'rıp!ara sebep olmuştur. Alman av - ı·i ıı) nrıııca 11ıuıı ıslp rıı ılıalılı· hir arsa 
cııarı derhJl dUsmanla sava§a ı::iri · ırıiıb.ıynası n: hu husust ı l ııwııılu ııı 16 

ııcrek in.l;"illz U<'aklarını dönmek zo- Tafl rırı irr.ı ı için itlnrc ıııecfüinı· s ı
fUııda bırnkmışıır, Şimdiye kadar a- !ahi~ et verilıııeslııt•; svz tıırllgi~le k ı

Devlet Deııılr~ ollnrı Yedlncl 1$
lelıııe ;\Ili<lürhiJ.:ıindt•ıı: 

lınan mıı.lOmnta göre İki İngiliz bom- rnr verildi. 
ba uçağı düşUrUlmU!!tUr. 

l\luh:ımmcn tıedelı 162000> !ıra o
lan ı620Uı metre murnbbaı yun ke· 
r ile 110001 ç,ft kete ç.zme 30 
temmuz 942 perşembe gUııu saat 15 
le Afyon Yedinci lslctme MUılurliı
f:U blnıısıntla kapalı zarr usullyle 
e~lltme ~npılacaktır. Bu işe g,rmck 
!stJycnlerin (4350> lira muvakkat 
teminat l'e kanunun 10 uncu mnd
desfııln <Fı fıkrası gereğince ıu
zumlu ehliyet ve ticaret vcs~knln
riyle teklif mektuplarını aynı gün 
snat 14 de knclıır komisyon reisliği-

Bir kaç in.ı;illz bomba ucağl dlln Heis Heis '<'kili 
&UııdUz Almanya'nın bazı çevresine Ferıt A,ter C<'11lct ::iaHan 

Kfıtip 
llrhan 
(.'apc;ı bombarar atmıştır. Sivil halk ara -

liında bilhassa Dulsburg'dn kayıplar 
Vardır. İki inglliz uçağı dtişilrUl -
nıUştUr. 

DUn gece, sovyet uçaklarından 
ntUte3ekkil znyıf kuvvetler doğlı 
l>rusyn'da bazı yerlere knroı iza~ 
h Ucumlannda bulunmuşlardır. 

lngiliz tayyarelerinin 
faaliyetleri 

Londra, 19 n.a. Ingllz hava 
nazırlılhnın cumartesi teblic! : 

BugUn ö!;lcden sonra ilk saatler
de L:mcaster tlp ndekJ bomba ucnk
larımız Rhur'dald hedeflere hOcum 
etmlş\('rdir. Bu ucnklarımn: hiçbir 
ka~,ba uğramamışlardır. 

Dalın sonrn Hurrlcnn bomba uı;nk 
!arımızla Spltfir'lnnmız Cherbourg 
Yarım adası aç1klarında bir dUşmnn 
knfıleslne hUcum ctm şlerdlr. Bir i
aşe gem.si yanarken ve yana doğru 
bntrken bırakılmıştır. Başka bir iaşe 
aemtslle lkl ucaksavar gemisi hasara 
umml$tır. Bu harektten bir ucnr:ı
rnız dönmemlstlr. 

Tek ~ına uçan bir alman tay -
Yaresi bu Babl'h cenup İngiıtere'de 
bir şehre hücum ermiştir. Hasar ,.~ 
1nsanca b ir kaç kayıp vnrdır. Ta:v -
Yare şehrin ııokaklarını makinalı til
fek ateşine de tuımuştur. 

Florida' da yapılacak 
kanal i~in müzakereler 
VasJngton, 19 a.a .- Ac1lacnk ne

hir kanalı tein ayan m<'cllsl. tarafın
dan kabul edilmiş olan kanun llı)-ı
hası bugOn mUmcssiller meclisinde 
:müzakere edilmiştir. Yapılacak ötelti 
yollar ve petrol borularına alt kanun 
Projeleri de milzakere ve kabul e
dllrnI:ıtlr. Bu petrol borulannın dö-
enmesiyle doğu kıyıları bölgesinde 

!benzin noksnnının önUne geQ!lmiş 
Olacaktır. 

R. Cumhur Filarmonik O. 

V eston yaptırılacak 
Riyaseticumhur Fılnrmonlk 

kestrnsı Şe!llı;imlcıı : 
Or-

Madde 1 - İki takım vt•ston <ku
maslnrı mücsscserlcn verılecek ima
lıyes. t<?rLıye aittir.> 

1\lııdde 2 - Oc takım vcstoıı <pnıı
tolon kumaşı milesscscden verilecek 
ynlnız caket ve yelek kumaslarlyle 
!maliyesi terzlye aıttlr.J 

Madde 3 - Bes tnkım ,·eston ku
m~ları ~·e lmnliyesl terziye aıtllr. 

Orkestramız üyelert i<:ln yukardn 
yazılı şartlar dahilinde 10 takım \"es
ton acık ekslitm('ye konulmuştur 
Muhammen bedelı 5i0 l!rn olup ilk 
teminatı 43 liradır. Talip olanların 
ihale gilnO olan 30-\'Il-J!lU per
seınbe ııı:OnU snnt 15 te ilk teminat 
m:ıkbuzlan \'e Ticaret odasından al· 
mıs olduklan en aşnı'.:ı lkıncl sınıf 
terzi olduklarını blldırlr ehliyet ve
slkalariyle h!rUkte Anknrn Mektep
ler Muhasebccllii':l hlıım;ındn satın 
alma komisyonunda lıa}:ır bulunma-
lan. <5425) 1512 

Ruğan iskarpin yaptırılacak 
Riynsetknmhıır FilArnıonlk OrkP., -

trası !;iefliği nelen ı 

1 - Orkestrnınız üyeleri itin lllı;ü 
Ozcrine irı.sı; çift rugıııı lsknrpin açık 
eksiltmeye konmuştur • 

ne vcrm!'lcrl lli.ıımdır. ' 
Şartnııml'.'lr.r iş!('tme knnıl~vonun· 

dan <310> kuruş berı<'ıı(' ımtılir. 
<71!!3-53601 1433 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. D. Yolları 8 ine! tşletmc Ko-

mısyoııundnn: 

Idaremiun Alsnncnk ,.c Halkapı· 
nar llepolnrırın l:ılr senede gelecek 
tahminen (43000) ton maden kö -
mUrüniln tahmil ve tahliyesi işleri 
şartnam('sl \'eçhlle pazarlığa konul
muştur. KömUriln beher tonunun 
tahliye ve istifi C26) tahm!ll !cin 
C32l kuruş hesabiyle mecmuu lc!n 
<249rnJ lira muhammen bNlel tes· 
bıt edilmiştir. lhnl<'sl 30-7-ü4~ günU 
sııat l:i tc !ı.mlr-Alsan<:nk'tn hlctme 
hlnasındıı komlsyonumu7.ca yapıla
caktır. 

hteklilerln işe glrm!ye mnnl bir 
hnllerl olmadıl:ınn dair b('ynnnamı> 
lle hu ~lhl işleri muvaffakıy .... tlc ha· 
~nrnbllrlikll'.'rinl'.' cl:ılr llı:lli mO('sse~P· 
lcrdı>n nlacaklan vr.siknlarını \ 'I' 

<1870.50) liralık mu\"akkat t <'mlnat 
mak+ıtı71ariyle mua:ıryen vakitte ko· 
mi«yonumuzıı .ı::clm,.lPrf 1 1\zımdır 
Ş.:ırtnaml'•i i~ll'tmemizdf'n hedeloi7 
verilir. <~9'i4-53h4) 1441 

Çam tomruk alınacak 
D. DcınU'Yollan Erzurum ıo lale~e 2 - Muhammen bedeli 1810 lira 

olup ilk teminatı J40 lıra 26 kuru§ _ MlldUrJUC:Undcn: 
tur. 8580 sekiz b!n bc1 yüz sckımn metre 

3 - Taliplerin ihale günü olan 4• mlkAbı traverslLk cam tomruk kapalı 
8. !J ~2 salı gUnU sııat 15 te ilk temi- zarf usullYle yemden eks.ltrneye konul· 
n.at 'makbuzları ve ticaret oda ından muştur. 
nldıkları vesikalarlyle birlikte Ankara h'kslltme 3·8·1942 ııazarte&i ınJnU sa 
lllektl'p!er MuhMehcdliğl b!nnsınrla at l5 te Erzurumda lO uncu l&lctme 
toplanan alıııı . sntıın komı~yoııunn gel ınUdilrlüf:il binasında yapılacaktır. 
meler!. (11598) 1703 Muhammen bedeli 3l!G100 Uc yUz 11>ık-

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
sen altı bi.n yüz 11rn olup muvn.ldult te· 
mlnat m"'1.an 19'194 on ookuz bin altı 

yüz dok!ıan dört ıırııılır. 

:tstekltlerln muvakkat temlnatlaı1yle 

kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu 111 
berPl'e("('k!er\ne ctalr lıclı:cY1 ve teklif 
m<-lıtuplannı belli ıı;ün ve ı:ant 14" ka
dar komisyon rclsl1J!'lr.e vermeleri Ul
zımdır. Postada olacak ııectkmeler ko -
bul edilmez. 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Tomruklar KöroP,lu onnanlanndan 
10, 17, 16, 19, 20, 24 No. lu mnktnlardnn 
bine!' \'e 6. 7, 11, 12 ve 14 !'o. lıı mak· 
tala.rd.'ın bf'şer yUz metre mikabı kate· 
dllecektlr. 

Eski harfli nüfus kôğıtları değişiyor 
Ankara ValUl{:1nden: 

l - Ellerin.de esk1 harncrlc yazılı nUtus hUv1)"Ct eUzdıınlan bulunanlar bun
Ian yeni nUtus hüviyet ellzda.nla.rtyJe detl$Ureceklerdll'. 

2 - Hanııl mahallerin hnnı:ı tarihlerde nütuıı müdürtü~nc mllnıcnat edeıek 
cüzda.nla.rını detlstlrecekler1 e.ıa~ıda ı:österUmlştlr. 

MAHALLAT 1S1MLER1: Müracaat ~Qnlerl Saat 
CBozkurt rnnhaUesi 20 Tonunuz 
(Yen i Turan " 1942 pazartesi 9 dnn 12 ye kadnr 

Fevzlpnşa ,. 21 " " salı ,. " • ,. 
lsmetpaşa ,. 22 ,. Çarşamba ., ., 
CKöprilbaşı ,. 23 " 
C Benlderesi ., 
1nkı!A.ı> 
Oıo:tUrk 
Altıııtaş 

cTabaklar 
(Ege 
Anafartalar 
Doğanbey 
l\Ilsnkım!llt 
Yeğcnbey 
Yenice 
Kızılelma 
lnkılAp 

(Özgen 
<Snknlar 
Koyun pazarı 

<Su tepe 
<Şenyurt 
<Necatibey 
(Demlrfırka 
!İtkale 
<Kılıçaslan 
IO{:ıız 

Akbaş 
Erzurum 

<İnöni\ 
<M:aıar 
(Çimen tepe 
CB:ışkır 
(Yalcınka)·a 
!Çeşme 

<Xıızımbey 
(Özbeyler 
<Turan 
(Altay · 
<Kırkız 
({Jrgijp 
<Kurtuluş 
(Dl'mirtaş 
<Dumlupınar 
crıuatl'pe 
( ll! ovdıın 
<Siinıer 
rr.Uıırloı'Mu 

<Y<'nlhnyrıt 
cı-::ilkrtvr> 

Yl'.'n cfor.an 
i \ ıı ınc!R.ğ 
Atıfhey 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

.. 

!Aktnş ., 
(İSmelOaŞa !Pf)e>SI ., 

24 
25 
27 
28 

" 
.. .. 

29 .. 
30 " 
31 .. 
l Afustos 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

li 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 
2fi 
?.7 
28 

" 

.. 

u 

" 
" 

" 

" .. 
.. 
" 
" 

" 

" 

.. 

.. 

" 

" 

" 
.. 

" 

" .. 

Perşembe " 

Cuma " 
Cumartesi .. 
Pazartesi., 

salı 

Çarşamba ., 
Perşembe .. 
Cuma .. 

Cumartesi., 
Pazartesı" 
salı ., 
Çarşamba ., 

Perş('mbe ,. 

Cumıı 

Cumartesi,, 

Pazartesi,, 

salı 

Carı;amb:ı .. 
PerşE!moe ., 

Cumn 

Cumartesi., 

Pazartesi .. 

salı 

Çarşamba ., 

Perşembe ., 

Cuma 
" 

Cumartesi., 

Pazartesi .. 

salı .. 
Carşnmba .. 
Pe~embe., 

Cuma 

" 

" 

" 

" 

" 

Yiyecek ve yakacak ahnacok 
Anta.kYa'cla: Hatay GUmMlk Mu.l\afaza Taburu sıı. Al. Ko. dan: 

" 
" 
" 

.. 
" 

" 

MALiYE VEKALET! 

Siteno daktilo ahnacak 
Malı) c \' ckıllctındcıı: 

Müsabaka ile sıeoo - daktilo alınacak
tır. 85 liraya kııdaı: ücret verilcccktır, 
Mı.isaba.ka 5. 8. 942 ıarihiııdc )'lpılacak· 
ur. 

Taliplerin ut i~leri müdlirlüğüne fo-
toğraflı nüfus hüviyet cüzdanları n 
tahsil ve~ikabrirle müracaatları. 

(5192) 1291 

VİLAYETLER 

Odun alınacak 

Veteriner aranıyor 
Ceyhan Beledı) e Heı i ınden ı 
lleledıyeıulzin 86 lıra asli maa:lı 

\'etcrinerligi otıktır. Şer iti haiz talip
lerin et rakı ınusblte erı~ le birlikte 
Ce) han Beledi) e reislı ınc müracaat
ları. 
I>cı !et lılı.ııı~tinden emekli) e •) nl • 
nu,l:ır da ta)in olunalııl'r. 

(G:'61) J ı l8 

Kereste a!macak 
İnhisarlar Samsun 'l'Utün Fahri • 

kası .MUdUrlü(;Unden : 
1 - Fnbrika ıhtlyac1 için ayn ay• 

rı ve biner metre mil< ıbı olmak Ü -
zere ceman 20000 metre mikabı 
kökıı ır veya bey.ız çam cinsinden 

1 

sandıklık ıolıta kapalı zart usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her p:ırtın.n muhamrıen be
deli (11000:)) lmı olup muvaltkat ıe

İzm!r Guınruk Muhafoııı Alay Sa- nı 1 ııatı (b2W) lıradır. 
tın Aloın Koıuısyoııundan : 1 3 - Ekı:ııltme 31-7-1942 cuma gU. 

l - lınıır guııırtık ıuuhafaııı alayı nll saat 14 ıe Samsun Ti.lt~n Fab. -
birlikleri ıhtiyilcı ol!ı.rıık (5~1>000) ki- rıkası Mll< UrlU@nde milte;ekkıl 
lo odun ı; ıuıı alınmak u:ı:cre kup·ıılı alım kom ıs~ onunda y ıpılncaktır 
urtla ek ıltrne~ e konulmuştur. ı 4 - Şarıııame Snmsun da fabr! • 

2 - Muhammen bt•cleli ~1700 lira ka levazım şubesinden, İstanbul'da 
ollp ilk teırıınatı lfi:.!b liradır. Umum MlıdUrlUk Levazım Mıldiır -

3 - ~ ırtnıımesı koınıs) onda olup Hlğünılen ve Ankara Başmtidür!U • 
istıyenlere goııderilebillr. ğtındeıı beclelsiz alınabılir. 

ı - Eksıltıııe :.!il temmuz 91~ snlı S - Eksiltmeye gireceklerin mil • 
gtınfı sıı.:ıt JO ıla komis) onda ) apıla- hUrlU teklif mektuplarını kanuni \'e
eaktır. ı;:ıikle yUzde 7,5 g üvenme per'.lst 

li - Talip olanların ilk teminatları- makbuzunu V<'Y banka ıeminat mek. 
nı guıııruk ıııııhnselıe H~nclerıne yo- tubuııu ihtiva edecek olan kapalı 
lınlıklarına ılııir rnııkbuzl, tıcarct o- z rt:ıarını ih3lc ~UnU eksllıme san -
dasııııla kayıtlı cılcluklnrın.ı d'.lir vl'si- tinden bir saat evvel ne kadar yu • 
k L H tekli. nıeKtupl rıııı t'Ksiltıne ı;:ı. knrııl ı sözü geçen koı ııyon ba.5knn• 
ııtiııclcıı lıır s ıııt en dine katlar İı:mir- lı ına mııkbuz mukab l!nde verme • 
ur b ı luııan kuııtıs) ı nuıııuı ı teH.lı et- lcrı laz.ınırlır. Postnd:ı vukua ı::ele -
ıı•elerı \CVa post ı ile ı ıahhullu 0111 - cek gecikmeler k' lıul olunmaz . 
ı aı.: L.ı1 1 •rn eler! \'e ı~lıu odun fıya- (54G8) 1541 
tına millı.'nhhıtlerc tcdıye e:l imek İstanbul buz nakil ve tevzii 
Uzere vı :·gı \'e resımlerın ve şnrtna-
nıede yazılı mahallere kadar nakil işi ihale olunacaktır 
Ucretlerlnln ild\ e edildiği ilfuı olu- j6 ı ınlıııl Jleledı)esınden : 
nur. (5105) 1234 l\ ır'lllgaç l\ltıesseı;atı Buz Fabrika. 

Yol yaptırılacak sınıl ı istihsal oıunac.ık tiene'i tnhıd. 
fstaııbul Beledi>c inden : nen (altı nııl>on) kılo buzun, İstıın • 
.Eıllrnekapı _ Yedlkule ·olunun bııl bcleclı) ~si huclutlıın ılahıhnde na-

\I •16 k l'k > k.l \C tevdı i,ı hı.ıl cd len şn.ı·tnante 
. e' nıı ııın - 'ı eı ı ·ııle kısmının şose 111 31 " ll·H t ı k d d 
lnşantı kapalı ı:nrf usııllyle eksiltme- HÇ ı t' • "· clrı 1 ne ':: D.r t" • 

) e ~•nulıııu~tur. Kesif lıcdcli tı!?.!?lfj 'aı.ı . Ccıeı.'ek. ıııücldc;: ıçln kap:ıu ı: ıırl 
liru 'iS kıırıı~ \'C ilk t ·nıin l 53 (jıJ Ji- usulı~ it· cksıltıııcye koııulrııuştur. 

• • c ıı ı • Beııcr k lo buz azan t lıcş kuruşa 
ra ı!I .kuruştur. 1\~ukavcle, eksıltıııe. balılııınk iızcrc na .il \(' te,•zii içiıı bir 
nııfıu ışl .. rl ıımıırııı, hus~si ,·e. f~nni lrnrıış dlı snntiııı nıııh ııaıııeıı bedel 
ş Lrtnnrııclnl, proj~, ke~ıf hulas'lsıylt' ınzolunıııu~tur. İlk trııılnııt miktarı 
lıuna mul<'frrri llı~~r nr.ık (~) llrn (lı.it .iO) ,iıodır. El.Mltınc şnrtnnmesi 
(11) kıırıış ıııukabılınılc vıllıyet n ıfıa ıe ı•Hıkı nıılkfcrr " (019) kurut 
mı_ıılıırıue~nı!en al~~ncııktır. .. ııııı ılıil adı: .Knrıı ıt:'I<: mucssesatı nılı.-

lh ıle -•· '· l!H. P ııırtesl gunü t. ı•.ıı ıcıınılcıı nlınn Uir ihale 4. S. !Ht 
snat l ~ tc daııııl enclı.rııendc > npı!ıı - s ıl ııı:unu ıat lli te 1 nbul belediye. 
ca.~tı~. . , • ~ ıiıııi en~ um eni J 1 ,ınd:ı y:ıpılacak. 

1 ıılıplerın ilk tcnıinnt makbuz \'eya ı r. 
ıncktuııları lh ılc tarlhinılcn (3) ı;tin 'fallplrrln ilk temin ıt makbuz ve
C\ \"cl 'l"ll ı>et mıfııı ınlıclurlui!;une mtı- ~a uıektupl~rı ıc kanuııen ibruı ııı. 
rocantlıı .ıılncnkları. fenni ehli) et. i~u- zım ge\t>n diger , e ıkn ariyle birlik • 
z:alı Şnr•nıııııc \'C5nı.re 'e k.:ınunl'n ıb- te(:? ıDO) N o. Ju k!lnuıı un tarif atı çeT .. 
~azı lil.zıın gelen rlıı;er veslknlarlyle resinde hazırlı)ııcnkıarı teklif mek ,. 
• .ı90 l\o. lı k ınıınun tarlfatı ı;evresln- tuplarını Ilı le ı;unıl 6nat H c kadu 
de hnzırlı) nc..'lklurı teklif mektupları- daimi encuınenc varmeleri Jlzımdır 

Tahmini Muı·akkat nı ihale günu saat a de knc!ar dııiuıt (i'i1") _ 6 1i6) lti 0 • 
Miktarı Tutarı teminatı encümene vermeleri lı\zııııdır. T . l .. 

Cinsi Kilo Lira Lira !hale günü ve !'aatı (73G1-520t) 130.5 aşıma ış erı 
Koyun eti 39000 42900 3218 4-8-942 salı s:ıat 11 de p k k Jd Kastamonu lnh!sşrlar BıışmUıtt,.. 
Sığır ,·eya erke<: ar e a ırım taşı lüğün.len: 
k('<:f eti 39000 l!l500 1463 4-8-9-12 snlı saat 17 de alınacak ı.ı. MJktan .l\r. Fiyat M. bed9I 
Odun 933000 17727 1330 5-8-942 carşamba saat ıı de KUtnhya \'aıtııı:tn~n: lOO kilosu 
I<uru ot Ctel ablvalı> l - ~-~"ı•-"'-. f Mahalli 

200
Not 

7
Llra Lira 

....,,. ""''" A )On ve T11Villnlı Knstnmonu lA"""' 
(döküm hnlln<ie olur- l'" .,. 1 ~ yo .. ,rın ..... yaptın acnk olan ..arke kııl- Tosya 60 •" 7200 
sn hr.her kilosunun d ı bt ~ ırım ar iç nlınaeak 80').000 adet mn- Arac 50 10 5000 
muhıımmeon fiyatı 

220000 1485 
mul P:uicc kaldırun tnsı Kütahya vllA· Dndny 50 10 5000 

C7) kuruştur) 19~00 5-8-942 çarşamba saat 17 de yeU tarfından knpıılı zar: usulMe ek- Tnşköpril 50 10 5000 

l - Yukanda cins ve mOctan yazılı dört kalem :yiyecek ve yakacak maddesi slltmc,ye konuhnu~tur. Dc\'r<'ktlnl 20 7 1400 
kap:ı.lı zarrın c'ksllt.m~·e konulmustur. F..ltsUtrne Tabur Sa • .Al. komisyonun& ~a- 2 - Tahmtn bed<'ll ll{)I')()() llrn ve KUre 20 5 1000 
pılncaktır. muvakkat t.c.'mlnnt nke<'SI zı;;o liradır. Karın 20 15 3000 

2 - Tnhm!nl tutarlan ve muvakkat tcmtnat m1ktarlarlylo c'tsi?t.menln ı:Un ve 3 - Eksiltme 31-7-1942 tarfhlnc ma-
1 

_ 
942 

470 41600 
1 mnll )ılı cinde yukarda 

saat eri hlz3lannda ıı:östertlmlstlr. Şartnameleri her ıı:Un komisyonda ııörillcb lir. 13.dlf cuma ı:ünU ıs."lat 15 te toı>lan:ıcak göstertldiğl ÜZ<'re Inebolu'dnn Kas-
3 - l&tektnenn tcmmat makbuzu \"eye. banka mektuı>tal'1yle kanunda )azılı ola.n dalnlt cncUmeıı huı:urlyle :-apıla - tamonu. Tosyo, Aro.c, Daday, Taş. 

vesıkalartyle beraber ihale gUn ve saatinden bir saat evveline kadar tekl1.t mt>k- caktır. köpru, Devrektınl, Kure, Kargı lnhl• 
tuplannı komisyona vermeleri. 4 - lstckll!crln tekııt me-ktuplannı .sarlar fdaresınc ve b.ı idarelerden t. 

4 - Kuru ota alt bllcümle kanunt reslm ve vergilerle taahhüdUn 11nsmdan mü- ihale ııaatlnd<'n bir saat e\\·el yani s."l- nebolu lnhlsarlnr ldnreslne nakil v• 
tevell1t mukavele ve sair masraflar tevs'.k edilmek tartiYle ihale bedeli üzerinden at 14 te dalım\ encümen rlyn~etlne ver· SC\'k olunacak tahminen 470 ton ttl• 
müteahhidine aynca tabur tarafından ödcneceğ'I. 1525 mis bulunmnlan şıırttır. l!u saatten ilin, !eki, ispirto, soma, boş sandık. 

&<>nrn tok.lif mektubu kn.bul olunmıynca- boş b!don, musnmbn, barut, av mal• 
Ilı glbl post.oda \'nk1 olacak gec\kmclcT u-mesl. kırtasiye ve sair ıbllcOmle 

inhisarlar idare emval vı- eşya51n11\ 

4 çeşit yiyecek alınacak 
Hat.ay 5 Sayılı :tandarma Er Okul AUl)-ı Sa. Al. Ko. dan: 

Koyun etl 
Rığır et.1 
Pirine 
Sııdeyatı 

Beher kllosu Miktan 
Kuru"ij Kilo 
120 45000 

50 45000 
38 108000 

225 36000 

Tutan 
Lira K. 
5'1000 00 
22500 00 
411)10 00 
81000 00 

Yüzde 7,5 temlnat akcesl 
Lira kuruıı 

405Q 00 
16S7 50 
3078 00 
6075 00 

de naznn 1Utınra alınmıyacaktır. nakliyesi şnrtnnmesı mucibince ylr. 
5 - Eksiltmeye ı:lrmclt lcln rn az Oc mi giln mUddctle kapalı zarf usuUy. 

gijn evvel nntıa mUdürlül':ünc mürac:ı- le P-ksiltmeye konulmuştur. 
2 - l\luhmnmen ~>edcl 41600 mu

vakknt teminat 3120 liradır. 
8 - lhnl,.sl 31-i-!142 cuma gtln! 

snııt 15 te Kastamonu !nhl arların• 
ttıbunu teklif rncktuıılann:ı. koymaları ela mUleşckldl komisyonda yapıla.o 
mccbur\d1r. nu vetıalkl vcrmlycnlcr ek- caktır. 

atla nl:ıra.klan chll.}et vesUUlsını ve tt
cnrt't odasına knYttlı bulunduklanna 
detr Vl'S!.knyı muı·akk:ıt tcmlnat mek -

gll!meye giremezler. 4 - Şartname Kac:tnmonu, T06Ya. 
6 - Bu Is hakkında tazla maUlmnt 

!Amak ve dosyo.yı ı:ömıek 1.c;tlyenler 
her gijn daimi cnctımen kalemtne mu . 

1 - Yukarıda ckuı ve m.ktan eahul yazılı erzak Hatay 5 Sayıtı :r. Er. Okul nıcaat cdcbl11rlcr. (5366) 14,H 

Arnı:. Dndny, Taşköprü, Devre.kft.ni, 
KUre. Kargı ve İnebolu lnhlsarlu 
ldnr('lerh le Anknra İstanbul lnhl.sar. 
lnr Bnşmlidür!UklcrlndP görüleb!llr. 

alayının ıtıtıyacını karwılamıı.k Uzcre 20·6-942 tru1h1ndC'll itibaren ek:slltm<'Ye ko 
Teslim yeri Se.n.k:ı.mıt Hızar tabrlka· nulmutlur. F otin alınacak 5 - Eksiltmeye iştirak edecekle

rin knyıth bulunduklarına dair tıca.• 

Para biriktirenlere 28 .800 lira ikramiye 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az l50 llrnsı bulunanlara senede dort defa cekilecek kura ile 

a.ııağıdakl plalll\ cöre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
Adet 500 Liralık 2000 Lira 
Adet 250 Liralık 1000 Lira 
Adet 100 Liralık 4000 Lira 
Adet 50 Liralık 5000 Lira 
Adet 40 Liralık 4800 Lira 
Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylUI vı 
11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı • bir ııen-e içinde ôO liradan 
&falı dU,miyenlere ikramiye çıktıtı takdirde %20 

fulubı• nrilecektir. 

oıdır. 

Şartnamel~r Hııy<t.~·p8'ft, Erzurum 
veznclrrlnden ve l'nnknmış istasyonun
dan 19 lira 31 kuruı mukııhlllnılP. ıılı -
nablllr. (54J0l ı:ı:ıs 

Meşe kalası alınacak 

D. D. Yolları Sn tın Al. Ko. dan: 
:'lluhBTnmcn beorleli 2HOOO lira o lan 

ı.ooo adet tra\'erslik me~e knlns 3. 8. 
19 12 pazar tesi gıinU sant l :S te kupa
lı zarf usulı.i ile Anknrn'da idare lılna
sıncla toplanan merkez 9 uncu koın!s
nmca. satın alınncaktır. 
• nu işe ız:irıııek istlyenlerln 2100 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tııvln ettiiii nslknlnrı ve tı•kliflerinl 
a):nı gün ı;ant 14 ıle kadar adı gl'çen 
koıııb}'on rcbliğine' vernı elcri lfızım • 
dır. 

Şartnameler hir lira mukııbilincle 
Ankara ve llayclarpaşa veznelerinılen 
t l'min olunur. (5U9) lliOl 

ENSTiTÜLER 

Çeşitli ecza alınacak 
Yükıck Ziraat EnstltUıü Rektör -

lüğünden : 
ı- Kurumumuz eczanesinin sene

lik ecza ihtiyııcı teslıit ettirlll'n mu -
hanıen bedeller llıerindı-ıı acık ek -
sil true ı.uretiyle ı.ıaıcsi yapılacaktır. 

2 -- ı :ıı; :.111 ........ ~•·z:uı .. ı :nuh.ırıı:nen 

rı, :ıh (~ııuu) ı raclır. .... 
3 - lhalc 6 ağustos !H2 ı;lınli snat 

11 de rektlırlılk binasırııhıki ıııiıtrşek
kil komisyon tnrafınılan yııpılnraktır. 

4 - :'ll ul'nkkat teminat 3 7,ô dlr. 
6 - !;lartnaınesini ve daha fazl11 iza

hut alınnk istiyenlerin l'nstitüsü d11i
re ınilclHrlüğilne milr.ııcaatları. 

(1Stj~6) 1705 

Dr. Üperatör 

M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Şef Operatörü 
Balıkpazan Ali Nazmı Ap. 5 
No.lu evinde her gt1n ııs.80 dan 
aoo.ra haatalarını kı.ıbu1 etmek
tedir. '1766 

2 - tııaıe 22-7·942 Ca.rtnmbıı ııUnü ı:ıat 15 te 3nndanna al:ıyı satın alma ko 
misyonundan yapılacaktır. 

3 - Tallı> olanlar bUtUn evralıı mUsbttelcr1yl.c blrl!.k:te ve muhammen bede 
linin yüzde 7.3 tunu pey akcesı olarak yııtınııak surct1}1e komisyona müracaat 
etmcıcrı. 

4 - tun ücreti delll'ıHye ve ealr masraflar mUstcr\ye aittir. Talip olnnınrın 
komisyona müracaat ederek ta.rtnamc:yl avrebllccekll'rl Utın olunur. 10G3 

• EN EY/ FOT06RAFLAR 

KO· 

Bütün •KODAK" Satıcıfanndan 
Kodak Film isteyiniz. 

' 

• iLE 
• • 

CEl<ILIR 
' 

!'ntın ret odnlnrındnn V(' bu nakllyat işl e
rini başarabllecı?kler ne,. dair beledt• 
ycd"n musnr'ldnk vc~ka ibraz etme
l('rf mecburidir. 

Kayseri Tnyynre Fnbrlkosı 
ı\ imi\ Komi~' ıınunrlnn: 

1 - l'nza;lıkla dort hin çift a~kerl 
r'·sn(tn er fotlııl ~nlııı alı•ıncaktır. ~lu• 
haınmen lıcdell 48 bin lira olup mu· 
\nkknt t••nıiıı ılı :lli(l<ı liradır. 

2 - Pa7.nrlığı :ıt. 'i. lH~ cuma günlf 
sııat l 1 ıleclir. 'l'ııllplerin helli gıın ,.e 
saatte Kaysrri ııınli~ e vezne ine yntı
rar.nkları ıııu'l"akkat trnılnst ınakbuz
lnri) le koınhyona mlirnraatları. 
Xumıınc ,., şeraiti her ı:ı;ün mesai 

r:amnnında kom Is, ondan öğrenilir . 
(5369) 1439 

G - lstt:>l<lilerin muayyen ihale 
s:ıntlnd('n bir sııat önce teklif mek
tuplarını ımnkbuıo: muknbll!nde Ka"" 
tamonu'dnkl komisyon reisliğine vel'I 
mrlcrl veya s:!indem1elcrl llızundır. 
Po~tada vaki tl'ahhOr kabul edilme2. 

i - Her mahal !cin ayn ayn vı>
r!lccek f vatları ihtiva eder pey Us· 
tesl mcmhur bir 7.arfn ve bu zarfla 
teminat makbuzu ve tenllen vesaik 
bns1-nca memhur bir 7nrfa konula • 
caktır. (55~7) 1702 

Yol tamiri 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Bolu Vllll.yetlndcn: Trıınslt Yolu E!"zurom Mıntaka Mil• 
l - Eksllunc)e konulan 1$: Düzce - dürt Cilndt'l1: 

Akcakoca >olu ikmali in~aatı. Kesif be- Tmn~· yolunun Ka 1dSso ectırı da • 
h ı ndek1 23121 11rn M lku~ koot !.!!. dell G7744 ıırn H kurustur. 

:ı _ nu ı e alt şart.nameler ve ev- d ll l$.'1Sh OO!K' tam!r:t•ı işine fhale g0. 
n ı obn 10·7-912 rl!niln<k- tal~ cı!."Illa• ra.k eunlnrdır: 
mıı bulunduıtundnn l3-7-942 ı:flnüntlt'!\ 

A) Eksiltme 111.rtruımcsi 
B) :.tuknvcıe proJes1 blr ay müdd<'1'e pazarlığa konu1mut-
C) Bayındırlık işleri ırenel ıartnrunesı tur, ŞNıılt uıuw &mzMf'S1nlın 30-11-941 • 
D) 1lanal1 inşaata dair !emıl ve hu· ,.~ 8 , R, 9.7.942 gUrlerlndekln1n 8"11U 

dır. tsteklllcrtn mUmeaırt?an. 
ıust .a.rtzıo.me 

E) Kcett hulAsası, ~ tıyat, m.eııa
hat cetveli 

İ.RUyenlcr bu aartnrunoleı1 ve evrakı 
Bolu Nafıa mlldürl\l~en ıı;örebtıırlcr. 

3 - E'.ıt!'lltrnc 11. 8. 1142 tarihlnm salı 
günO ~nt 16 dn. 

4 - Ekslllme kapalı zarf usul.Jyle ya
ı;nlaeııklır. 

5 - Ekslltmryc ~bilmek lc!n ts•ck
lln!n 50 1 llm muvakkat tem!nat ver
mesi bundan ba&ka ualhdak1 vcs!.kaları 
hm olup gö.<ıtcnnm Jl'ızrmdır. 

l - Ticaret odasında kayıtlı bulun· 
ttu lhıntı. dair vesika. 

2 - tııtckl11et" ekstltmed<m en a:ıı Uc 
.-Un PVVel vntı.yC'le mUrnooat ederok a
lll<'n'kbın e>h l!)'et ves1'klı.61.nı ibraz ~

ccklemlr. 
6 - T(>kllf mektupları yukarıdıı UcOn

cU madd~ yazılı ~ntt"n b1r saat ev
vellnt' kodaT daimi encümen dairesine 
ırettrllettk <-lıslltmc komisyonu re:Sl!l'!i
ne makbuz muknb llndc verilecektir. 
Poırta ne ır ndcrtlccek mektupların nlh.ıı 

~ tlctınctl maddede yazılı ıı:ı:ıte 1'"..ndar 

<l5:S97) 1T11 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
-( İki Film Birden )-

1 -Züğürt milyoner, 
Janet Gayneı

Paulette Goddard 

il - Yabani atlar 
Bob Ailen 

SUARE ı 20.30 da 

YABANlATLAR 

ZOCORT MiL YONU obmua w dlt zarlm Aıohar mu· 
rmı ile b1oe laı.cıe.tıbnıa o'lmıısı llımndı r · 1 
~ o?acak ~ lı:abut edll-

--. ~M!8}; Jıl:M .................. ~ 
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ZIRAA T VEKALETİ 

Matbaacılara 

Zı.raat Vekiletinden ı 
l V k lelin bır senelik 85 kn· 

lem C\•rnlu m tbuası açık eksiltmo
ye konıılmu ıur 

2 - Muhammen bedeli 1980 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı HS lira 
60 kuru tur. 

4 - T liplerin 3 ağustos pazartesi 
gtinll saat 15 ıe vekalette mUtcşekkil 
satın alnın komısyonuna mUracııııt -
!arı. (5463) 15H 

JANDARMA 

Yapı işleri 
J Satın Almn Koınlsy0nundan: 
ProJI', ketlf \C ı:ı.rtnamcsl muc!bln

ce Ankam 1nndanna maU:ınuında yapı· 
l;ıl'ltk dokUm ovt acık tmc)c kon· 
muştur. Keıs!t bed l1 (4 54) Um o.uıı 

Uk temlno.t (364) l!nı (S) kurııstur. 

Eks tmcst 31·7·942 cuma günü s:ıat ıa 

tc 1ıındanna ı:rnel komutanlık da're
ımlde satın alma komtnonu odasında 

yapılncaktır. Pro1e ve ~ıımcsl he!' 
gUn kom!syonumuzd:l s::ırtilür ve para 
ile alırur. Dcll1 edilen !hale ı;:Un ve Ul· 

alto k4nun1 evsafı haiz lst.ckWcrtn tlk 
teminatı muhtevi vezne ma!Cbuzu veya 
bnnkn mektubu tlc b1rll'kte konUs.yonu-
rnuza mürncnııtlan. (5375) 148'.> 

ANKARA BELEDlYESl 

Harta işleri 
Belediyeler lmıır Heyeti Fen Şef

liğınden: 
1 - <Enlnco.n. ve mülhakatı be· 

lediyelerl hn.ritn b rlı • > namına 
mesldlıı ve gayri meskQn sabalan • 
nın tutan 590 hektar olan Kemaliye 
085 hektar), Kemah (165 hektar>. 
Tercan 000 hektar), Ilıç <80 hek
tar> ve Refahlye (60 hektar) kasa· 
balıı.rının 1/500, 1/1000 ve 1/2000 
mıkynslanndn halihazır harltnlan
nın alımı 1&1 kapalı zarf usullyle ek
siltmeye konmuı>tur. lş n maktu be
deli 12500 lira ve muvakkat temlnatı 
937,5 llrndır. 

2 - Eksiltme 3·8-942 pazartesi 
s:ıGnll saat 15 te ErL!ncnn vllll.yeU 
B rllk relallitlnln emrinde toplana
cak eksllttne komisyonunca yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekle
rin Nafıa Vekll.lc>Unden alncaklan 
~hllyetname mukab!llndc :ihale gü
nünden beş ııUn evvellne kadar Be· 
ledlyeler imar heyeU fen şefliğine 
müracaat edıırt!k iştirak vcslknsı al
malan lft.zımdır. 

4 - Bu ise ait eksiltme şartna· 
me , mukavelename ve fennt t;art
name ile teferru:ıtı Ankara'da Da
hllJye Vc>klıletı l3e!t'diyeler İmar he
yeti fen ş fliğ ndıın ve ErL!ncan vl
]Ayetinden para ız olarak ahnablllr. 

5 - Teki f m ktuplan 2490 saırı· 
h artırma ve ek lltme kanunu hU • 
kilmlerl daire 'nde ihale saatinden 
bir saat evveline kndar EI"Llnean 
Vallli~lne makbuz mukııblllnde tes-
lim cdilmc-Ildir. (5187> 1469 

Devlet Konservatuvan Md. 

Kereste alınacak 
Devlet Konservatuvan Mlldllrlll

tllnden: 
l - Aşağıda ynzılı 3 kalem mal

zeme açık ekslltme ııc alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1419 lira 

20 kuruş olup muvakkat temlnat 
106 lira 44 ıkuruııtur. 

3 - Açık eksiltme 28-7·1942 s:ı· 
lı günü saat 15 te mektepler muha· 
sebcclllğl binasında teşekkül edecek 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklllerl.n muayyen saatten 
evvc-1 tem natlannı muhasebe vezne
sine yntırmalnn ve resmi veslıkala
nnı hamil bulunarak komisyonda 
hazır bulunmaları. 

5 - Sartnnme okul idaresindedir. 
10 metre mlkAbı 19 Dm3 sC'çme 

cam kereste beheri 110.77 kuruştan 
1107,70 llra, 30 atlet 3 mm kontrplll.k 
beheri 395 kuru:;tnn 118,50 lirn. 40 
adet 4 mm kontrplıl.k b<.'herl 482,50 
kuruştan 103.00 Yekt\n 1419 20. 

(5327) 1386 
111111111111111111111111111111111111 

Sebze e meyva f iyallar1 
Belediye Reisliğinden : 
Sebze ve Meyvelerin toptan ve 

p erakende sauıı fiy.ıtlo.n ı 

Semizotu 
Kab:ık 
Ayşe kadın 

.... ., 
"" ı:: ., 
~ 

(Ankara) 
(Ankara) 

fasulyesi (Muhtelif) 
Çalı 
fasulyesi 
Domates 
Patlıcan 
Dolmalık 
bıber 
Sıvri 
biber 
Sıvri 
biber 
Bamya 
Bamya 
'Bnmya 
Pııtntes 
Kuru 
SOğ'ln 
Kuru 
sof:'an 
Erık 
el<sıra 

Erik 
birinci 
Erik 
ikinci 
Vl§DC 
.Armut 

(Ankara~ 
(Muhtelif) 
(Muhtelif) 

(MuhıeUf) 

{Tarsus) 

(Ankara) 
(Adana) 

(Bilecik) 
(Ankara) 
(Adana) 

(Tarıma) 

(Beypaz.ur) 

(Sapanca) 

(Sııpanca) 

(Sapanca) 
(Ayaş) 

8 
6 

40 

25 
30 
18 

2S 

20 

45 
30 
50 
60 
40 

20 

16 

30 

20 

lS 
25 

Mustabey (Sapanca) 40 
.Armut (Muhteli!) 20 

(Muhtelif) 40 

(Muhtelit) 35 

(Bursa) 80 

<S:ıp3nca) 88 

10 
8 

32 
38 
23 

so 

58 
38 
65 
78 
52 

25 

20 

45 

30 

22 
36 

60 
36 

55 

45 

110 

48 

1Jzlım 
ekstra 
1JzUm 
birinci 
Seftall 
ekstra 
$of tali 
birinci 
$eftall 
ikinci (Sapanca) 20 28 
Karpuz Muhtelif) 9 12,5 
.NOT - Bu rıyaUar yalnız dllkk&n . 
]arla haldeki tızami satış fiyatlarıdır. 
Pazar yerlerınıteki satışlarda alıcr 
ve uc.1 pazarlıkla alım ve sııbm 
yapmakta serbesttirler. Ancak on -
urlıkta yukarıd!\ s:-österilen pern • 
'kende fivatın 1l!l'tl1ne cılulamaz 
111111111111111111111111111111111111 

Mtf.Lİ MÜDAFAA V. 

Yapı işleri 
M.111. Vek. Sn. Al. Ko. dan: 
1711 llrn 76 kuru~ keşif bedelli Çan

kaya muhafız taburu knnaliıu)·on 
çukuru 25. i. 042 cumartesi günü sn 
at 11 de paı:arlığn konulacaktır. Kati 
teminatı 2116 lira 78 kuruştur. İstek· 
lilerln paz:ırlıktnn bir gün önce ir.ışa
nt dairesinden ehliyet vesikası alma· 
lnrı ve pazıırlık gUnUde ve saatinde 
M. M. V. 4 NoJu Sa. Al. komisyonu-
na gelmeleri. (<'lO.ı2) ll 11 

Domates alınacak 
1\L M. v. 1. No. Sa. Al. Ko. ılnn: 
ı - tı0 ton domates kapalı zartla 

ekstltmest 27·7-942 sat ıs to Ankara 
Lv. tımlrll~ b:nıı.sındn llt. M. V. l. No. 
Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. 

2 - Muhıunmen bede?1 7SOO ura Jlk 
teminatı SG2 lira 50 kuruıtur. Şartna -
mest komisyonda görülür. Knnuna uy. 
gun tckUt mektuı:ılannı s:uıt 14 e kııdıı 

komisyona verUmcst. (Sl43) 1238 

Taze fasulye alınacak 
M. M. V. l 'Xo. Sıı. Al. Ko. ılan : 
l - 200 ton tnze fa~ulya kapnlr 

zarfla eksiltmesi 2S. 7, 942 annt 1 !I 
te Anknra Lv. A. blnnsınıh \1. M. 
V. l. ı-.·o. lu Sn. r\I l\o cln yapılncnk-

llhıhaınmt-n beılrll fiOOOO lira ilk te
minatı 4250 llrnilır Şnrtnıımrsl 3000 
kuruş mukııbillnde koml~vonclan 11lı· 
nablllr. Kanuni\ ııyp:un t~kllf nıek • 
tuplarını sut l l ele knılar Ko. nn ver. 
mel eri. (o ı 14\) ı 239 

Et alınacak 
2'L M. \', ı. No. Sa. Al. Ko. d:ı.n: 

l - ~5000 kilosu askeri fabrikalar 
merkez 1c1n ve 17000 k !osu da kücl:lk 
Yozııat ıcın olmak il.zere ccmruı 42000 
kllo kOYün veya lil~ır cU kapalı zartlo 
ekıılltmcs1 S0. 7-942 saat 15 te An.knrn 
Lv. tınılrll:t blnasıooa M. M. v. 1. No 
Sa. Al. Ko. da rapıl.acnktır. 

2 - Muhammen bedeli koyun eU 
lcln 46200 lira ilk tembıatı 34~ liradır. 
Sığır ctı ıcın muhammen bc<lcl 87tı0!1 

llrn tık teminatı 2835 liradır. Şartname
si 231 kurus mukabUlndo komisyondan 
alınab1llr. Kanuna uysıın tckllt mele • 
tuplnnnın saat 14 e kadar komisyona 
verUmes1. C51GS) 1804 

Ta§ıma itleri 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dıın: 
Beher tonuna 3 llra fiyat tahmin 

edllen 6.000 ton nakliyat lşl eartna· 
mesl mucibince 28. 7. 942 salı gün!l 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. lsteklllerln 1350 lira· 
lıft ilk temlnat ve kanunun tarlfatı 
dah l!nde hazırlıynenklan teklif 
mektuplannı saat on beşe kadar M. 
M. V. 2 No.ıu Sa. A1. kıom1syonu Rs. 
ne makbuz karşılığı vermelerL 

(5238> 1312 

Odun alınacak 
M. ~t. \'.Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kllosune. 4 kurua :51> s:ınUm 

fiyat tahmin ııdllcı:ı 242!! ton odun ~ · 
7-942 cnrsamba ı;:UnU aııat 16 da kapalı 
-ı:artıa eksiltmeye konul:muılur. 

tllc t=ıtnaU 818 llm 45 kuruştur. İl· 
tclilllcrln kanunun tanrau dahilinde 
hazırlıyneaklo.n teklif mckt.uı>llLnnı ek· 
slltmc günü aaa.t on bcae kadar makt>uz 
mulcnblllnde M. !>L ·•. 2. No. lu Sa. Al. 
Ko. re1slll';!ne VC!m\Cıcrl. (5252) 131'1 

Ölçme ileti alınacak 
M. M. v. Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bcdell 36.031 Jtrıı o!l\n 

lld Upte ccman S adet sertlik ıııcmc A -
ıou 24-7-942 cuma günü saat 15 te pa
zarlıkb. satın alınacaktır. KaU temina
tı 5404 11ra 6S ktıruatur. Sartnamesl 
koı:ntsyonda her gün ııönI'leblllr. la~ek

mcrın mezktlr ı;:Un ve saatte M. M. v. 
2 No. lu Sa. Al. KD. rıa ııeJmelert. 

(5342) 1429 

Mahmuz alınacak 
M. 'M. Vek.- S&Un Al. Ko. dan: 
Mütetlhh1t rınmı hesabına S ()()'., cırt 

mahmuza acık ckstltm'! flc talip cık -
mn.dıtından bir ay mUddetlo pnzarlıtıı 
bırakılmıstır. 

!halesi S-8-942 cumartHt ıUnU ıaat 
ıo da M. l\l. v. s No. ıu eatın almP ko· 
mis> onunda yapılacaktır. 

sırısıne tahmin oıunan tb'At 130 ku 
rus olup kııU temınntı 97:! Urad•r. NU • 
mune ve sartnamcsı her ~n lcoml•yon. 
& ı;:!lnlleblllr. Taliplerin mull)')"C'D zün 
ve aaatte komisyonda bulumnalan. 

(5151) 1465 

Ustunc kılıfı alnacak 
?.L M. Vek.~ Sa. Al. Ko. dan: 
Müteahhit namı hcsnbtna 1000 adet 

ustunc kıllh s:ıun &lınacaktıT" . 
Acık eksiltme Ue talip cıkmadıtın • 

dan bir ııy müddetle pazarlıCa bırakıl
rn1$t.ır. !halesi 3-8·04~ pazıtrtesi ıUnU 
saat 15 t.e M. M. v. 5 No. ıu satın al· 
ma karnısıronunda yapılacaktır. 

Behertnın tahmin edJ.l(!n tıyaU 100 
kurus oluı> kaU teminatı 150 liradır. 
Tah'ı>lertn munn·e nailn vo ııaa.tte ko • 
mis>onda butunmatan. 

(524-0) 1473 

Yapı İ!leri 
M. :M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
4193 lira 19 kuruş kesif bedelll 

Ankara'da sepUk çukur ve hP.11 in· 
şaatı 27-7-942 gUnU gaat 11 de açık 
eksiltmeye konulmustur. Muvakkat 
temlnatı 314. lira 85 kuruş olup ke· 
şif ve şartnamesi her g!ln satın alma 
komisyonunda gösterllmekteıtlr. İs· 
tekll1erln ekslltmo giln ve saatinde 
M. M. V. 4 No. lu. Sa. Al. KomlsYo-
nuna gelmeler!. C5383l 1484 

Yapı işleri 
M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
37344 lira 47 kuruş keşif bedelli 

Etlmesğuttn bir depo Jnşa.sı 3·8-942 
pazartesi gUnü saot 11 de kapalı 
zarfın ihale edilecektir. İlk temlnat.ı 
2800 lira 83 kuruştur. Kesit ve t;art· 
namesi 187 kuru:;luk makbuz mukn
b!llnde satın alma komisyonundan 
verilmektedir. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanunun hükümlerine göre hazır· 
lıyncnklan znrllan mUnakasa g\inU 
saat 10 na kndar M. M. V. 4. No. 
Ju Sa. Al. Komisyonuna vc.rmelerl. 

(5382) 1517 

Radyo cihazı alınacak 
M. l\I. V. Sntın Al. Ko. dan ı 
Pnznrlıkll\ 200 aılet radyo alıcı cl

hıua, Hoparltır aklmUIAtörle birlikte 
satın ıılırıııcaktır. ıo dnıı aŞağı olma
mak liıere a~ n ayrı ist,.klilcre ıle llıa
le edilebilir. 100 ade<li her ı-erynnda 
çalı~ır ve 100 adedi aklmUlAtUrle çalı 
şacaktır. Yermek lstlycnler 2.~. 7 .9,2 
cuma gilnU a.ıat 15,Jt dar tipleri, cins
leri ve }tataloklnrlyle birer numunesi. 
ni frn fe nnatçn tetkik edilmek üze
re M. lif .V. 2. No. Sa. Al. Komisyo
nun" göndermeleri. Şartname komi•
) ondn her gün görülebilir. 

(GBSG.) iJlllS 

u ı: u s 20/7/1942 

Masa ve saire almac.ak 
M. M. V. Satın Alma Ko. dan : 
20 adet üç göı.lll yazı masası, .ı a. 

det ktitilpane masası 4 atlet dos\·a 
dolabı ve '6 adet ctejcr sa.tın alırıaca·k
tır. 

Türk kooperatif (İlik Çeşitli yiyecek l 
ve tld kAtlp teÇ!Ur. 1 

e) Azalar, reylerini biuat kullanır
lar. 

ah nacak 

Muhammen bedeli 2.000 lira olup 
kati teminatı 300 liradır. Pazarlığı 
~2. i. 912 çarşamba günU saat 10.30 
da M. M. V. 8 Xo. lu satın alma ku. 
misyonunda yapılacaktır. Du işe alt 
resimler her gün komisyonda gurülr
hllir. İsteklilerin mııaneıı gün ve &a· 
atte komisyoııcla bulıınmalan. 

(5117) 1623 

Yap işleri 
M. ?.L \'ek. Sa. Al. Ko. d.ı.n: 

20ı:>S4 llrn 98 ktıru4 kc\f!:f bcdeHI Etl

meııırut'ta. bazı t.cs!sat inşaatı 5-8-042 
canamba ~ü ı:ıat 15 te Jaıpalı zarf· 
la llıale edllcC<'.ktlr. llk tcmm:ı u 1500 
lira 87 kuru$ oluıı kcelf ve 18J1,nnmcs1 
104 kuruş mukabl.I komlsyond:ın vı?rt • 
lir 1stekillertn ckslltrne ıtUnU ~at 14 e 
kadar 2400 sayılı kanuna ı;:Bro h!l?.ırlı

yııcaklan zartl:ı.n M. M. v. 4. No. ıu 

satın a.hna komisyonuna vcrmelcrt. 
(5:556) 1704 

Muhabere malzemesi 
alınacak 

J.l. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 

nizamnamesi 
l - CcmlyeUn adı ve meı1ccz1: 
Madde ı - Jılerkezt Ankara'd:ı. olmak 

tlzcre ''TU~ KooperatttcWk Ccrn.ty ti,, 
ad:b'lc btr cemlyct t.cskll edllın Ur. Şu
bcst yoktur. 

lI - cemıyettn mevzuu ve g~cs1: 
?.lrulde ~ - U.~ctın mevzuu ve 

"'1.Ycsl; Tür.Jdıre'de nazarı votat.blkt n· 
ha.lıarda kooı.ıerattt tlkir ve ~anin • 
rını t.amtme caıamaktır. Ccrn.1Yot.. bü • 
tun calısnııılaruu CWnhurlyct llıılk Par
t.!sln:n iktJsadt prens!J)lcrlne UYi."Wl ola
rak ta.nztm eylemeyi kend!sl lcln bir 
düstur ol:ı.ra.k b •ır. 

III - Ccrn.l,} ct'.:n calışma tnrzı:ın: 
Madde 3 - CCmlyct, 2 inci nu:ııldcde 

yazılı gaycstnı tahakkuk cttlnnck le n 
kull:ı.nd.ığı başlıca calı$:na tanlan eun· 
lardır: 

a) CcmlYct; dzası olsun V<.'YS o!mn
em; memlekette tıı.nınmıs film ad:unh· 
nna \"e muhnnirıcrc, kooııcıraurcmae 
dair tct.kllder yaptırır, )azıl:ır, ldlllı>l r 
ynzdınr. 

b) Muhtelit kOOJ>C'rtı!Jt e Herine 
dnlr Up nluınuıameıcr ve bllilneoıar hn· 

f} Umuınt hc)ct içtimaı müzakere
lerinde mevcut Azanın ekseriyetiyle 
knr.ır vermr. Zabıtlar, reis, reis vekl. 
li ve k.ıtlplcr tarafından imza olunur. 

g) lJıııuml he) ette alınan kararlar, 
cemi) etın ne ri) ti) le "e iki gazete 
lle ııcilir ve ilan olunur. 

.M ılcle 10 - Unıuıııt heyet, aŞa!ı· 
dakl \' zifderl gorfır : 

ıı.) Ceıııi) etin çalı~mıılarına, blltçe 
ve he~apl r.na ın teıılllk kararlar lt
tllı ı: ctı ıek; 

b) Murakıplar heyetini ve idare hey. 
etlni !ntıiı; ıbe) lcnıck; 

c) Niı nınaıı enlıı taı1iline ve lcnbı 
halinde ,cemiyetin fcslıeılilıııeslne ka
rıır vermek; 

u) (.i ) l in t'Dkullerin alıııı ve satımı 
hukkınd ı k rar \'l'rnlck; 

c) !ile ıılıyctl ıı ucip hnllerl gorUlcn 
idııre heyeti dza~ııııı işten el çektir -
ınek ve ıc heder e lıaklıırında kanuni 
taıdlı t ) aptırınak; 

f) Yeni fan i> et ~ılı lıakkınıla idn
re he) ctıne cl.rrktifler \ermek; 

ll - !\hır tıplar he~ eti : 
llfnılde 11 - llfurnkıpbr heyell, u. 

ınımıi lıc~ c t tar fıml ın giıll re) le ,.e 
bir sc e için, o lı ıızfl arn ınıhııı seçi
ll'ıı lkl Azadan nııırekkeptlr. :lhidılet
lt·ri bikn ııııırııkıpl ırın ) eniıl<'rı seçil. 

zırlar vc.>'U hazırlatır. ıııderl e ılzdir. 111 ıırnkıplar, cemıyeUn 
c) Gayelerin tahald."Uku husu unda he rıhruıı \ e mua ıwklerinl hirliktc 

Dıl'vlct ve llUkalı te&ekktillcrkı temas h ftış 'e ıı m·aknbe ederek ııetiCl'\ 1 i-
""' dnr<' lıt) etiıH• hemen \'e de\ re st;rı;ııı. ... -..er. 1 

ı a da uuıu•ııi he) e•e bir rnpnrln hil-
d) MC!Illleket lciındıc Vt"J.'U dıoında ko- Llirirlı·r. 

Polla EnsUtllaü MU.dUrlti~: 

Mlktan 
Cinsi KJ!o 
Hı> nr adet: 1000 
Marul adet: 500 
Limon adet: 1000 
Enginar 2000 
Taze soğan demet: 1500 
l\laydanoz, nane, • 
dereotu 6000 

2000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

Kereviz 
I<arnebahar 
Hnvuç 
Tn7ıe bezciye 

,. Bakla 
Pırasa 
Lnhnn. 
Taze bamya 
Dolmalık blber 

lspanak 
Semizotu 
Domate• 
Patlıcan 
Ayşekadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Taze yaprıık 

Kuru soğan 
Tuz 
Salcıı 
Snrmısak 
Kuru bamya 
socln 
Sirke 
Kuru ilzüm 

4000 
2000 
4000 
4000 
3000 
2000 
200 

5000 
1500 
1000 
100 
250 

2000 
500 
500 

Fiyatı 
Kuruş Sa. 

8 
15 
15 
20 
2 

2 
25 
30 
15 
25 
20 
15 
15 
60 
30 

15 
15 
30 
40 
25 
15 
15 

30 
16,50 

100 
80 

300 
17 
30 
75 

Tutan .İJk temlnat 
Llrn Kr. Lıra 

80 
75 

150 
400 

30 

120 
500 
300 
150 
250 
400 
300 
300 
600 
300 

3955 
600 
300 

1200 
1600 

750 
300 

30 
4780 
1500 

247,50 
1000 

80 
750 
310 
150 
375 

297 

350 

Uıa!enla 
yapılacağı 

~n .illat 

2-1-7-942 

21-7-!112 15 

Mlitenhhlt nam ve hesabına 17 
kalem muhabere malzemesi açık ek· 
slltme Jle alınacaktır. Dcde!J 17.810 
llra olup ilk tc-minntı 1.335 lira 75 
kuruştur. İhalesi 7-8-942 cuma gUnU 
saat 15 te M. M. V. 2 No. h s:ıtın 
alma komisyonunda yapılııcnktır. 
Sartnamesl komlsyonda görU!eblllr. 
Isteklllerln lhnfo saatinde komisyo· 

operatlf te@ckktiill!l'Ine \c bunl.-ıra at 111 ııl le 12 - İd re heyeti, ıııuru • 4442,50 334 24·7·!H2 15,30 
mevzuata. dair HllkUmctı:c ı;oru cak kıplar he)tlnln u7.lfeslnc ınüdnlıale Patates 10000 40 4000 300 24.7.942 J6 

na gelmeleri. C5543l 1705 

Yap işleri 
M. M. Vek. Sn. Al. Ko. dan: 
11937 Iirn keş f bedelll 13· 7·942 

gilnll pazarlıkla ihalesi yapılacak 
iken isteklisi çıkmıyan As. Fb. do 
sundurma ln5:ıatı 1-8-942 cumartcst 
gilnil saat 11 de tckrnr pazarlıkla 
eksiltmlye konulmuştur. lsteklllcrln 
895 lira 28 kuruşluk ilk temlnotla· 
riyle pazarlık gUn ve saaUndc M. M. 
V. 4. Xo. lı Sn. Al. Komlsyonuno gel-
meleri. <5459> 1708 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - EIÔ;.ıtme)e .konulan iş: 
Jandarma Genel Komutnnlıgı tç!n 

Subay Okulu cıvannda yıı.puacak tll
fekçl ateölyesldır: 

Kesi! bcdelı: U9560> lira <78> ku· 
ruştur. 

2 - Eksiltme 3.8.942 pazartesi 
&'iinü saat 15 te Nafıa Vektuet.I Ynpı 
ve Iınar Içler1 EKSi!Lme Komisyonu 
odasında knp:ılı zar! usulıyle yaıııln
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi \·e bu
na müteierrl evrak (9d> doksan se· 
l\ıız kurus bedel mukabllln<le yapı ve 
imar lıilerl reisliğinden ııhnııblltr. 

4 - Eksiltme.ye girebilmek ıcın 
isteklilerin usuıu dnlreslııde 1467.06 
bin dört yüz altmış yedi lira altı ku· 
ru:ıluk muvakkat teminat vennele· 
ri ve Na!ıa VeklUetlnden bu lş lcln 
nlınmış ehll:Yilt vesikası lbrıız ctme
lerı1 ltwmdır. 

lşbu vesikayı nlmok için istekli· 
lerın ekslltme tarililnden <talil glln· 
leri hariç) üç gün en·el bir lstldıı 
ile Nafıa VeklıleUne müracaat et
meleri ve d lekçelerine en az bir ka
lemde bu işe benzer <15000> llrııhk 
blr iş yaptıklanna dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raı;>tet
melerl muktazldlr. 

5 - lsteklllerln teklif mekif.upla
nnı ihale gUnü olan 3.8.1942 pazar· 
tes! günü saat 14 de lrodar eksilt
me komlsyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lCı.zırndır. 

Postada olacak gecikmeler Jrobul 
edilmez. C5416> 1553 

Betonarme köprü inşaatı 
ilanı 

Nafıa VeklıleUııden: 
1 - Seyhan vJlfıyetl dııhlllnde ve 

Adanıı • Karaisalı yolunun 19+000 
ncı kliometrcsJıde betonarme olıırak 
l~a edilecek Cnkıt köprüsü inşaatı 
(150.000> llrn keı;U bedeli üzerinden 
kapalı zart usullyle eksiltmeye çıka· 
rılmıştır. 

2 - EksUtmc 7. 8. 942 tarlhlne 
mUsacll! cumn gUnU saat 15 te Nafıa 
Vekli.Ietl Şose ve Köprüler relsll,ğl 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evrak 
(750> kuruş mukabllJnde Şose ve 
Köprüler ralslllclnden ıılıııablllr. 

4 - lsteklJlerln tatil gUıılerl ha· 
rlı: olmak üzere ekslltme tuıılhlnden 
en az üc KÜn evvel bir dilekçe lle 
Nafıa VekAleUne mUrnc.ııatla bu gibi 
inşaatı yapablleceklerlne dair ehliyet 
vesikası almaları ltızımdır. 

5 - Eksiltmeye işUrnk edecekler 
dördüncü mııddede yazılı vesika 1le 
942 yılına alt ticaret odası veslknsı 
ve <8750> liralık muvakkat teminat· 
larını havı olarak 24!10 sayılı knnu· 
nun tnrifatı dnlreslnde hazırlıyacak· 
lan kapalı zarfiannı ikinci maddede 
yazılı vakit.ten bir saat evveline ka· 
dar komisyon reisliğine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lAzım<lır. 

(5500> 1678 

Matbaacılara 
Na!ıa VckAlctindcn: 
7-8-~ cuma gllnü 1aat l!5 te An· 

kara.da Natıa Ve!t!tou b:.nrun !cinde 
malzeme mUdUrl\l{:'U od:ısında toplıınıın 

malzeme eksUtme lromlı;yonund:ı 8500 
Ura muhammen bcclcllt Cl.da.11 derıtlle • 
rtn tesrınıcvvcl 942 ayı.na ait te'\1\:a ID.de 
nUshnsı) nın kaplı zart usuHyle ekıllt· 

mest yapılacaktır. 

Ekslltme ıartnamcsı ,.e tcrcn1lalı 
bcdels1z olıırn.k malzeme müd~aun
den e.lınabnır. ı.tu\"akk:ı.t tcmtnnt 262 
lira 50 lrurustur. 1stcklllortn tek t mck· 
tuplannı muvakkat tcmln:ıt ve eartna
mcstnde yazıtı ves1kn Ue bl.rtllctc aynı 
ıün snat 14 e kad:ır mczl<Qr kom1syona 
makbuz muknbWnde vc:meıcrt Jn7.ım • 
dır. (5540) 1707 

MAARiF VEKlLLlGI 

Memur ve daktilo almacak 
)taarit VeklleUnden ı 

ıı..uı.llcrl inceler \"e miltalc:ısıru be) an edt·nıı z. İcl!U'c heyeti, ınurnkıplnr t.ıı- l - Ankara polis emtıtllsilnün 94~ mali yılı Uıttıırı ıctn nlınacıık yukanda 
eder. r fın 1 n i tcnccek her tllrlıı ıııal<ıııın. yazılı 4 parU crznk acık eksiltme uııull;rlc münnkas:ıJ."11 konulmus ve her pıırtL 

e) Ccm!J.ct muıı .. ucn zanınnlnrda A. tı vrrını~e ccmi)etin he ıplnrını, ıtd- nbı l<'mln:ıt mlktarlnrlYle lıhale tarih ve ıı:ıat.ıerı hlzalarınd:ı zöstmlrnlttJr. 
za.ıan arasında l.lınl topl:ıntılar yapar, terler ni, ve 31kiııi ve me\ cudatını ib- 2 - Eksiltme Ankıırnda poll8 enst.ltUsU blnııııındn toplanacnk kom!sQ.'on hu· 
mcmlckctın muhtcllt yc:-lcrlillde ve T .ır· r 1 111 <' urdur. zurıında yapılacaktır. • 
kiye nıdyolarınııa ıkooı>erat :il dut· 13 -Cemi> etin ldarcslıııle 3 - 1'.'kslltmrye clrecl'kler 942 maU >,lı ~in ticaret odruı.ındnn aldıklan ve 
!arına ıı:ıır konC=ıs.:ar, .ıcl Yıl luk •ıren mur kıp! r ııı nfcri. 2•90 8'1)'ılı kanunun 2 ve 3 cil maddelerine ııöre ellerinde bulunan bc!ııch!rle blr-
tcrttbeylcr. d ll H > a lll 1 er< kcıı uıı.ııul h >eti llktc ticarethane adına buluruı.cakla.nn noterllkt!'n musııddak vı•kllct.ntıme ı:ıııu 

l Ucr fe\ k. de İÇ l'I l U.İVet e<!crler. etmeleri ltlzımdır. 
O Mt .c nr.ısı koopcraW te ek· :il dele l ~ - :llura.kıplar, rey hak-

kUUcrınln kongrdcmıc işt.Ira.k eşJı:r \e kııı, 111 dik olı ıııak .artıylc icl ıre 4 - Eksiltme eartnamcslnl ııörmek lattycnlertn polis enstitüsü muh:ı.sebes1ne 
TUrk kooı>eraU!c Uk harc.:cctl lni Uı. lıc)etl 111 1 kcrderıııc i,tiraı. t•derlcr. mUrac:ıııtıarı. (5099) ııoo 
nıur. C - İd ırc ht•) eti : -------------------------

ııl Memlekette; kooperıı.tıtıcrln ku - Madde 15 - lclı.re 1 c) eti. r.-mh et. 
rulmnsı, ialetllmcsl ~e mun.::tn.besl ıs. te > ıı.ılı \C \ıık r.ı'ıla oturan asiİ tı. 
lerlYle mcıııruı olanlara ve Jwoıı• rı.tıfle rn ara ınıl ın g!ı.I. re) le \ e bir time ı. 
tlgUI bulunan!:lra htt.-ıbcdcn Jlml bfr ~ ı:ı~ı, 1111111111! heyet t ırnfınılnn seı:il _ 
mccınua lıle koopcmU!\;' 11!'P k 1 h ık l ıı ı~ ) l'Clı d .ıchn terckbılıcder. .Mud. 

Sin,._ -•A•·a u~-nctır ·k a aı a detl biten ld re !ıf')eti fı ılarımn ye. 
ara "" ...,.... '" .mı vo mevcu: 1 1 . · · · t.e.k 1Y 

1 
n c tn 6cçl ıııc ı C'aııdır. Jıl re lıc,·ctı, 

ıılukayı v e Ol' <mı •k ve ha kımızın ceınlyc>•i ı umumi he) etine k ır•r ;ııcfi. 
lu>0pcrat!C kliltüı11nü YUl;ı«?ltmck m.:ık·' uld;Jr ve oı 1.ııı karHlarıııı ve cemi) et 
s:ıd!J.le ı><>PUler malılJ.clte bir rnclmu:ı ni ıı n uııe&i le t ılırıı'l nanu·:erl Iıil • 
ııcşrcder. kıın 1 r ııı tatbikte ın krllcftir. 

h) Koopcmut fiktr ve tatb ıtının .M dclc Hl enl'lik a!el ele unıu-
ncsrl ve tamlml)1e ktıklCG csı ı.cın mi heyet topl.ııntısıııcl ı yeılı a•li ld rr 
wnumı ve ~ckt taııııU m~clerl heyeti Ar.a~ından ma dn lld )edek ı\. 
müfredat procramlanna; kooı>crati!c ıt- za seçilir. 
Cin bir de.."8 obrok glmıeslnc ve •mem. 1\lade ı 7 - İdare hce\·tl, cemh·etl 
leket ic!nde muaIDınfur ~a koopenı. len il eder ve cemiyet i·lerinl çe,·irlr. 

lllndcle 18 - İdnre he) eti, kı•ndi 
tlt!e e.IAknlı memurlar ~cin kısa devre- Az ı nrn ınd ın bir rds, hrr reis vekl-
11 lkooııcrottr kurs.an acar veya bunla- li, bır t.ınıııııt klltıp ve bir umuırıı ka. 
nn acı.imasına tavassut eder. ' tip mu:n ini ile bir nıulı:ısebeel seçer. 

1) Mevcut koopt>nıtıf.cr~'l faaıı~et ve .Macltle l!J - İıl ıre heyetinin koırar-
tcocb1>Uslc."1n1 hlm:we ve takviye eyler: lnrıııı tatbik ve ccoıi~ etin lclnl ve 
kcndllcıiru! her türlü rcltt.'r!Ikte bulu· ıııııll l,leıinl tedvir ve iılare 1ı .. ~·etinl 
nur. Lcıııı;!l işleri, reis n·ya onu izafeten ıı-

ııııııııi kutıp taraı'ın<lıın gorıı!Ur. 
j) Koopcnı.ut ncsrbıı.tmd.m kıymetli lllntlclc 20 - Cemiyetin iclnre ve ınu. 

olanları salın alır. Ocrn~ mcri!:cz:.n • rııkıplar heyeti 41'- ıları, vazifelerini 
de, 1;:ml ve tat.blkl koollmtıtenııı:e dair fııhrl olarak 1fa ederler. 

.Madıle 21 - İılııre heyeti ayda en 
\'C mccınunlarla brWUrlcrclım ve he:r tür- nz lkı defıı toıllanır. l31lı\ mazeret tı t. 
ıu vcs:kn.brd:ın mürekkep bir kooııcra- liste ilç ictlıııaa gelmlyen Clz3 istifa 

etmiş addolunur. Açılan D.zalıklnra al
ınış olduklan rey sırııslyle yedek ıı
z.ılar gcı; rillr. 1\Iusav-i rey alan yedek 

ttı anıtv ve k<ttp:ın<'Sl \'ÜC'U<la s:etınnı · 
>C çnlısır. 

IV - Azalar: 
Madde 4 - Cem1yct!n durt türlU il.· 

Z:l8l vardır. a) Asll tııa: b) Fahri Aza: 
e> Tabü tı.za; d) Muhabir tıza. 

ılzlur arasında kurn çekilir • 

Macide 22 - İdare he) eti toıllıın. 
tılarına, reis, bulunmadığı takdirde 
reis vekilı n bunun gaybubetinde u. 

aı Asll Aza oıabllmc'k ıcın. Jmnunı muıııl katip riyaset eder. ıo.bıtlar ic
tartlan htttz olm:ık. kooııenı.tif t:ıdı"le • tiwncla bulunan l'ızalar tarafından lrıı. 
rini yııkmdan ~ :rıızı He mU-' za olunur. Kahrlnra muhalif veya 
rncruıtt.ıı bu!:unımuŞ ve tk1 aSl1 Am ıtn • ıııllstenklf kalım ll.ı:alar, muhalefet \'e. 
rotmdan ta.VS)ye ve takd~ olunnrııl: ya lstlııküf sı·beplerini zııpta claeede
Mtare :lıt")'Ctl:nee kıl.bul Clfllm~ olma!t l:l· rck lınr.u ederler \'e murukıplnrı kcy. 
zımdır. flyetten yıızı ile haberdul' eylerler. 

b) Fatırt Aza olabilmek ıcın; TUnc ,\I,ı<lde 23 - Uuıumi Kfıtip, iılarc h~ 
koopcrıı.t4.tc111i'ılnl:iı hı~tı uğrunda hlz- yeti toplllllıılarının ruznaml.'Sİni, sün, sa
mct1 dokunm~ olmak ve idare heyeti· at ve }erini içıiın:ıdan en ıız bir gün ev
n1n laı.rartyle ıııcçnm!a bulunmnk ltı.zım· \el Cın \e murakıp!Ma bildirir. 

dır. 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Hozat sa. Al. Ko. elan: 
ı - Ae:ı{tıcln miktar ve muhnmm('n bedelleri ve tık temlnfltlarlylc L'ınıe ınt 

ve saatleri yazılı me\•at ayrı aırrı olamk 2490 sayılı kanun muclbln<ır 1<apa.I 
-ı:arr ve acık ekılltme hUkUmlcrl dairesinde ihale cdllcccC'tndcn Uıllplertn mc:ı.kO 

ı;rtınıerde Hozat saun atma komisyonuna mUracaallan. 
2 - Tııllı>lenn ihale saatbırlen bir saat evvel.:nc k.ııdnr kanun! temlnaUarll' 

le tc:kllt mektuıılarını komls»ona ııctlrmelcı1. 
3 - Ev.saf ve eartnıımelcr Sa. Al. Komlsyonundn ııörülcblllr. 

4 - Poı;ta<1akt cecllaneler kabul edilmez. (7310-5200> 

Cinsi 
Sığır eU 
Koyun eti 
Keçi eti 
Kuru ot 
Sabun 
Odun 
T. zeytin 
7,. ynğı 
Kuru ot 
Sn bun 
O<lun 
Zeytin 
Z. yağı 
Kuru ot 
Sn bun 
Odun 
Zeytin 
Z. yağı 

:Miktarı 
kilo Tutan Teminatı 
8500 28.13 05 212 48 

13000 7582 90 568 72 
13000 6282 90 471 22 

100000 4830 362 25 
4000 4666 40 350 

320000 3600 00 270 
5000 4500 337 50 
5000 7075 530 63 

50000 2415 181 
2000 2~33 20 175 

1!10000 2137 50 160 31 
2000 lROO 135 
2000 2830 212 25 

50000 2415 181 
2000 2333 20 175 

190000 2137 50 160 31 
2000 1800 135 
2000 2830 . 212 25 

lhn.le tarihi lırnle saati 
5-8-042 s:ıat 14 açık eks itme 
5·8-942 snat 14 karınlı zarf 
5-8-912 saat 14 kapalı uırf· 
5-8-042 saat 14 açık eksiltme 
5-8-!142 saat 14 açık eks.ltme 
5-8-942 saat 14 açık eksiltme 
5-8-942 saat 9 .. .. 
5-8-942 saat !l kap:ılı 7.ad 
5-S-912 saat 14 açık ekslltm'" 
5-8-942 ıınnt 14 açık ek~lltme 
s-s-oı2 saat 14 açık eksııtme 
5-S-942 saat !l 
5·8-942 saııt 9 .. .. 
5·8·!142 saat 14 açık ekslltm• 
5-8·!142 saat 14 açık eksiltme 
5-8-942 s:ıat 14 açık eksiltme 
5-8-942 snıı.t 9 
5-8-942 saat 9 

" 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Hozat Sa. Al. Ko. dan: 
l - Aeatıd.a mkltar ve muhammen bedclk!rl. ve 1Ik tcm!ruı.tlarb"lc nıa.ıe ırUn 

ve ma.tlcrl yazılı mcvat aırrı olarak 2490 l!lllYlh kanun mucibince kapalı zart ve 
acık ek&tltme hltkUmlcrt ı1alrestnde ihale edll«dtndcn tallp!crtn rnC'l\1ctlr ı:Un • 
l(!l'(!e Hozat ıNLlın alma koımlı;yonlarıne. müracıuı.tııı.rı. 

~ - Tallı>lcrtn ihale •atlndcn blr ııaat evveline kıt.ıl:ır laınunt teınlnaU... 

rl.Yle tckllt moktuplannı komisyona ~llrmeıarı. 
3 - Evsa.f ve enrtname1cr aa.tın alıntı kom1ayonuında ırörU~l.lır. 

4 - Postadaki acclkmcler kabul edlhncz. 

Cinsi Miktan Tutarı Teminatı !hale gllnU ve snııtl 
Beyaz peynir 2000 2300 172.50 7.8.942 saat 14 t~ ncık 

Süt 
Yoğurt 
Sarımsak 
Sadeya~ı 

1500 
1500 

500 
14000 

249 90 
274 95 
350 

11966 20 

18.74 
20.62 
26.25 

1347.46 

.. .. 
.. 

• 
" 

" 
" 

eksiltme 

" 

" saat'' 14 ka~lı 
7.arf 

e) Koopeırattt t~Ullerl cemtırctın 

tabu tıZllSldır. Bu teııdt'kllllcr ~k • 
lcııl blr mwııhhııs vruntruı!y'le temsil o
lunur'l.v. 

d) AnkTa dı$mda buhmtıp da ccmt
)'Ct!n mcsa.!s!ne yardım eden k!mscler 
ldare HCJ.'etl kıırıırty'le muhab'..r tırıı o. 
l:ı.btUI'leor. 

Madde 24 - İdare h(.')·cti k:ırarJarı. 
oın nıuıcbcr olabilmesi için, en az dört 
hanın içıim:ıdıı hazır bulunm:ısı ş:ırtıır. 
Kararlar, hazır bulwıa.ıı. hanın ekseri • 
)'CIİ»le '\erilir. 1dare heyetinde tt}'.ler K. soğan 
5ah~I olup, başka!annıa }'CJ'İnc rey veri· B. peynir 
Jcmez. Re> ler mıisowi olursa, o ittimaa 
riyaset rocrıin tarafı üstün turuhu. 

14000 
1000 

4550 
1150 

341.25 
86.25 

acık ekııiltm• 
7.i.942 ".sant 14 acık ek· 

sUtme 

e) Ccrn!J'CUn aslt ve tabtt !znlan, 
senede en az bir ıtnı. o.1dnt vcrtr. Bu 
moblA~. her sene başında ve b1r defo.d:ı. 
ödenir. 

Mnıldc ıs - OCmJyct.tcn 8Yl'llmnk tıı

tlycn her Aza, bu cırzusunu cemiyete. 
bl.r mdı:Lupla 'bll~ ve bU tarihe kıı· 
dar, ooınl)'ete kru'f.l ol::ı.n borcl.annı tcs
\VC eder. 

l\1nd<le 6 - c.cmtycte ~ ta.nhhllt· 
lerln1 ita etmıymler, kOOPCratitçlllk ru· 
hunn aylan hıırekAt ıvc ~ıı.tta bu
lunan!:ı.ı'la kanuni şartlannı ~1ıcdcn· 
ıcr, idarch cyct1 auı.rorıyıc tızıılıktan cı

ıranıırıar. KC'Ytbct ıııare heyeti Uı.ra· 

tı.ndan kcndllertne ta.ııhhUUü bir mek -
tupla. blldtı1Ur. 

V - Cemb-etın tc$k1l[IU ve Sdnrcsı: 
Madde: 7 - Ccın!Yot!n murıık.tı.bo Ve 

idare UZUVlan f'Uil].ardn': 

a) Unıumt Heyet. 
b) Murnkıplcr lleyct3, 
e) İdare HeyoU. 
A - Umumı HO)'tlt: 
Madde 8 - ecınışcUn Umumt J!CYC· 

u, asl1 Aza.taroam terolCkÜP eder. C<:ınl -
yeUn tahrt, tabu ve muha.bır tlzalıı.rı, 
ro:ırc l$Umk etmemek s:ı.rt.IYlc, umunıt 

heyet müza.kerelortne ıs~ cdcbllır-
ıcr. 

Madde 9 - umumt hm'Ct, b~ rucl.\· 
de dl~cr1 tevkalAde olmak tizerc iki •e· 
klldc toplanır: 

a) Al~ toplnnU, her tak\'1m :vılı· 

nm ilk 11c ayı lcl!ıdc idare heyctlnl.n ka· 
ran ve davctt 11zcrtne )Upılll". ld:ıre hıı
ycU bu topıantılarm g1lnünü, ıt:ı.atlnl, 

ycr!n1 ve ruznnmes!ni en az bce ~Un 
ev\•e'lndl'n ve btr.I cemb'Ctln merkezin. 
de httlşar cdcnlenk'n olın:ık 1lzcre iki 
ı;:azote Ue iki dcta tıAn eder ve (1)'111 -ı:a

ma.nda keytjycti bUtUn tlza'lruıı nıek. 

tupla blld1rl.r. 
b) FcVko.lAde toplantı t<tırc hcvotl· 

nln VCY'll asll d.zııdan onda btrlnln ve
yahut mumkıı>lnnn ııörecddC'l't IU•um 
ilz!!rlne Ytıl>'llır. nu topJan•ı.lıınn ı;rünU, 

ına.tt, yeri ve ruzruımcst ictımna tuzum 
lörenler tarntından tcsbtt ve beoe ırun 

Madde 25 - İdare heyetinin ,'IUi • 
feleri: 

iJ.ırc hc)'cıi. 
a) Ccıni)·ctin İşlerini idare eder, hc

s:ıplannı tutar \'c;'! tutturur. 

b) Cemiyetin menkul ve g;ı}·ri men
kul mallarını muhafaza eder ve jşJni.r, 

• c) Her ukvim yılı sonunda, cemi • 
yetın bilumum nukut ve mcvcudaıının 
~~1llltcrini hazırlar; hcs:ıpl;uı keserek 
bılan~'U, gelir ve masraf hesaplarım, 
b_uıç9"l ''e yıllık faaliyet raporunu tan • 
:rmı ıle umumı fıeı.·ete a.rzeder. 

d) Umumi heı.·eti toplantı}'1 d.ivct 
~er 'e bu h(.')-etçc alınan brnrl:ın w . 
bil: eyler, 

c> <"..enıi>ctin talimaınamelcrini l'Ü· 
cud.ı getirir. 

!> Cani}ete ait para.lann en uygun 
ıckilde oemal:ındırılmasına karar verir, 

.ı:) faas niz:ınuı.amede lüzumlu görc
~ği delfüiklikleri umumi iıcycıe hHdirir, 

h) Ccıni>-ctin işle::indeıı doğan d! va 
ve hukuk i~l.erine b:ıka.r, 

i) Esas ıılıamnamenin kendisine talı· 
mil emiği İşleri jfa eylcml.'k iUerc, "7.ıuı 
arıısında iş bölümü )-apar, id.ıre he)cti 
n:ınıın:ı imzaya sallhiycııa.r olanların jm. 
za nünıunderini alakadar müesseselere 
gönderir, komiteler seçer ve ha~ olduğu 
s:ılihi}edcre ırmliıroidcn Yııı.ifelcııindtın 
bir kısmını icııbcderse cemiyet itindcn 
\•cya dışından seçeceği kimselere ikret 
mukabilinde yaptırır ,.e bunların ücret· 
lerini te bit eder. 

j) Neşriyat komitesini seçer ve vııı.l
fesini tesbiı C) lcr, 

k) .Müddetinin hitamında bilwnum 
ltllkut, mc~cudaı 'e bilcümle evrak, ku
»ud;ıı ve '~i'kı kendisini isu1ıl!ıf eden 
heyete devir ve teslim eder. 

Vl - Ccmi)etin ne)Tiraı komitesi: 
Madde 26 - Cemi)l'tin idare hc)e

ıi ıaraJından, hir sene müddetle ve a~li 
b.a arasından scçifmi, beş zattan nılirdc
kcp bir neşriyat komitesi teşkil edilir. 
Ccnıi>ctiıı umumi katibiyle nnıa\ini bu 
komiıenin ıabii halandır. ' 

Sadeyaih 
K. so~ım 
B. peynir 
Sadeyalh 
K. soğan 

si t:ık\-im yı!ıdLr . 

7000 
7000 
1000 
7000 
7000 

B - Cemiyetin gelirleri. 

898.3 10 
2275 
1150 
8!18.1 10 
2275 

Madde 30 - Cemiyetin gelirleri, 
aµğıdırki k:ı,.na.kla.rdan temin olunur: 

a) Azanın sendik a.idatı. 

b) Muhtelif devlet mües~ttinin 
para yardımları. 

c) Koorcratifle ilgili lııısust ve rcs
mt nıÜC$Stse ve t~-kküllcrle ,ahıslann 
}'ardım ve ıcbcrrülcri. 

d> Ceınieyıin mallarından ve neşri • 
yatuıd:ın ve aynJ olarak yapıla.o rebe-r
nıların satı$111'Jan tcınin olunan paralu, 

C - Cemiyetin masrafları. 
Madde 31 - Cmıiretin umumt idare

~i. tetkikleri, neşrİ)'lltl ve saJr işleri için 
111.1 nıselen masraflar, idare he">·eti kara
riyle yapılır. 

T> - Cemiretin ~cutlan, 
MadJe 32 - Cemi>·etin nakit mev -

cııılu, idare heyetifıin temibcdcceii mil
U bankalardan birine tevdi olunur. Ce
miyetin p:ıralanna idare heyetinin kara· 
ri»lc ta)'in edilecek iki imza ile tasarruf 
edilir. 

Mıul<le 33 - A>'fli ve :ıaruri masraf· 
hırı &.~ılamak için ~dare heyetinin em· 
rinde elli lirııya kad:ır bir küçük kasa 
buluır.ır. 

VJII - Cemİ)ctİn defterleri: 
Mııd<le 34 - Cemiyet idare htı·cıi 

a.µğıda ,.-a11lı defterleri tuıar: 
a) /.za ka)ı ı defteri, 
b) Karar dcfıeri. 
c) Gelen ve giden evrak defteri, 
d) Varidaı ve sarfi)'!t defıeri, 
e) Dil:ın{O \e he§abı kad defteri, 
f) Y cvm > e defteri, 
s:) Ddtcri kebir. 
1 • - Ccmi)-eıin gayri menkulleri: 
Madde '5 - Cemi,'C'(, 3~12 >,lı 

673.73 
170.62 

86.25 
673.73 
170.62 

.. .. 

.. 
" 

" .. .. 
" 
" " 
" .. " (7622-5514) ısn 

diği t.ıılc<lirdc, iıl.ıre lıeeyti, hirinci ic.ıi • 
ma tarihinden 5 gün '11.>nnı toplanılmak 
Ü7crc ıı.sli Aza>, mektup ı;öndermek \°C 

hiri, cemirct rnerkc-zindc intişar edenler
den olmak Üıcre iki gazetede iki df• 
ilin ermek surctirle <fa,·et eder. Bu ikin
ci toplantıda bulunan asli banın ekse • 
riretiyle brar verilir. 

Xl - Ccmiretin feshi: 
~fadde 37 - lcbre h(.')·etinin V<') .. 

asit Auıdan üçıe ildsinin mucip schcple
ri hn'i }'al.Ilı t&lifi üzerine, umwni he
yet tarufından cemiyetin feshine karıtf' 
verilebilir. Bu toplıınll)'! ait i~ ~ 
karar nisııpları, 3ti ıncı madde hükümle
rine tabidir. Bu takdirde, tasfİ)'e i:şkri• 
ni görinek üzere en faz.la üç 85li azad:uı 
mürekkep bir ıasfi)·e heyeti KÇilir. 

Madde 38 - Ccmirctin wfiresi 9<'" 
mın<la kalan nukut ,.e kı)metlcr; gayele
ri ara~ımfa koopcraıifçilik de hulıınan 
cemirct ve}a te}el~kıillcrc rcsmt evrak 
mu1cııhilinde verilir. 

Xll - Cemi)ct talimatnamderl: 
Ma<l<le 39 - Cemiyet rnuamel.iıının 

intizam <l;ıhilirıde } ürütulme i için 351l 
~ayılı ıımi)·etler kanuniyle işbu nizam • 
name hlikümlcrini es:ı.'I nıtmıık üzere, 
i<lare htı·cti tarafından uılinutnamelot 
hazırlanır. 

Cemtırctln adı: TUt<k Kooıpreat!rc:Uıtı: 

Ccmb't>U • 
T~$cl&Ul mnk&-ıdı: Koopemttfcntır 

hn.kkınd:ı Um! ftlllg! n dahtl!:ııde tctJcl• 
kat yapmak ve TUrkiYc'dc> kooııcrn~lf 
Cllcı1nl CUmhuMyct J ı:ınc Partle::l proı;:• 

ramı dahilinde nl'l!lr ve tamim etmek· 
tir. 

TCS"..<ı tıırllıl: l93t 
ldarc mer.l«'zl: An'wnı.. 
Umumt mct'Jcczl v~-a eu~: Ankarll 
Yukıınd:ı adı ve ıkurulue nıaJu;adl 

Almanca bilen bir memurla eski 
metinleri okumıısıoı bilen ve ayrıcıı 
makinede süratll yazı yn~abilen bir 
dııktllo alınacaktır. Kendilerine yapr. evvel!nden ve b!rl ccm1Yct mC11cl'ztnd" 
lııeak imtihanda glistereeeklr.rl ehliye- lnttşar edenlerden olmak ıızcrc iki ga
te göre ücret verilecektir. İsteklilerin zctc ile :iki <k'ta mn olunur. 
Ycnlşehir'de Ccheci caddesi Geçim A. e) Alelılde ıımumt ıfıryct; toplantıya 
partmanında lıJaarlf Vekilliği İnönü ı,tlrnk t-ılen asli Azil "llcvcud,vle in
Ansiklopedisi bllrosuaa 24 temmuz ı lk11ded~r. 

.Madde 27 - Neşri)oat komit~i. ce • 
mi)et neşrİ)'lltı için gelen yazıbn tct • 
kik 'e hunlardan neşrini mınııfık gor • 
düklerini tcfril: 'c tarin C)lcr. 

ccmiretler kıınununun 17 inci maddesi· 
ne U)l:un 'ide yri ıncnl..'Ullere tasar· 
ruf edebi • \ e teberru kabul tı liycbi • 
lir. 

X - C=ıiyetin aizmmamcsinin dc
ği ,ıirilmcsı • 

)"ll?ılı ecmb-ctin Dahlll)"C Ve'k:llC'tlnc te\o'• 
dl Ol'Unan ana nl1.ıı:mnamcsl 3:112 nunn· 
mlı kanun hükUml()t'lne uyırun ııörlıl • 
müs ve taallyetc g<'oml:$'nl mUMkilıt 

kdmak tlZM'C mczkQr kanu'tun 4 üncCI 
madıks;.no tc-vtlkı:ın bu veılkıı verlJml,. 
tir. 

1942 cumıı günli akşamına kaılu mu. d) 1Jmumt hrycte, mevcut 11sll ha. 
racaa.Uar. l67f, lu araıındlln bir rel~, bir reis vcJrlll 

Madde 28 - Nc,riyııt komit i 'n 
diğer \112.İfcleri, ccmİ)'ttin llf1nyat tali· 
m:ıınaml'$İnde g[ı terilir. 

V il - Cemi)·cıin maU illeri: 
A - Ccmi)ctin h~:ır• senesi. 
Madde 29 - Cemi)ctin 

ladde ~ - Niumnamenin değiş • 
heyet bnri)ie mum • 

toplantıla.rda içtima oi hı, 
ı.rihinde kayıtlı &!it lza. 

edirm. 
Em~u. 

MUdllrQ Y. 

14-&·1941 
v;ddlt 

:x. 



ANKARA V ALILIGl 
1 

cuc evsaf ve ıeralt dahilinde kapalı 
zar! usuliyle ek.sillmeye konulmuı -

----·--------- tur. 

Yapı İ§leri 
Ar.kara Valiliğinden : 
l\C}if bedeli (4548) lira (73) kurUJ 

llluvakkat teminatı (341) lira (11) ku· 
~ıtno ibaret bulunan emni)et karakol 
1 ınci kısım in~aaıı 27. 7. 942 pazartesi 
fi;1nü saat ı 5 te nafıa müdürlüğüııde 
k alesı }apılmak üzere açık eksilmıC)c 
0nulmu)ıur. 

lsıl"klilerin teminat mektup VC)·a 
!71-1kbuzu, ticaret odası vesikası ve bu 
~le ait olmak üzere Nafıa müdürlüj;üo· 
li~n nı~.•a~ları ehliyet vesikalariyle bir· 
ko ıe. soru geçen gün ve saatte Nafıa 

llllS}Onuna gclmdui. 
~Buna ait keşi! , .e şartıumeyi her gün 

fıa müdurluğünde görebilecekleri. 
(SlYS> 1267 

~dun alınacak 
A.nknrıı Vallllğ nden: 

J:: Ankara merkez ilk ok ullnrlyle 

1~ınt:'Sğut, Onuncuyıl llk okullarına 
ıu ton gUrgen odunu ncık eksiltme 
nı:~tlyle sntın alınacaktır. Muham· 
~8 n bedeli 4500 liradır. Isteklilerln 
~l ıtnnmeyt görmek tizere her gUn 
?nlaarı r MUdUrlUgüne ve % 7,5 te
d nat ak(.ıcslrrl hususi muhasebe mil· 

1~~!itlü veznesine yatırarak 31J-7· 
ınt tıerşembe gUnU sant 15 te dal· 
nu l'ncümene mUracaatlan ilft.n olu· 

r. (5103> 1479 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

...__ _______________ __ 
Odun alınacak 

0. Ante:ı> Sa. AL Ko. d.ıuı: 
1 

- 1080 ton odun eaun nluıacak· :r· TaJuıım roUen bedeli 48GOO Uradır. 
~ G • .Antep komisyonunda pa· 
~ e.lınır. 

2 - Ekınltmest 20-7·942 pazartesi 

tünu saat " t Sa. AL xo. ıt:ı yapıla· 
;alı:tır. E:anltmmi kapalı zart wnıli)"le 
•ııııacıı.kttr. 

a - Muvn.k:kn.t tcmınatı 364:1 llradır. 
4 - Tckl1f mektuplan 20-7-942 pa· 

t<.~ s:tımı aan.t 13 ten 14 e kadar 
~ Al. Ko. na makbuz mukabilinde 
~elen, Bu 1110.tten BOM'a gcJ,cn mck· 

tuıııar lmbul ed!lmcz. 
(4!1:15) 1030 

Odun alınacak 
'l'rabzon Sa. AL Ko. dan: 
l - Kapnh zart usuli)"lo 1500 ton 

lldı.:n satın aluuıca.ktır. Mımammcn bc
~U 4:1.000 llıra 1!k ıantnntı S3ö5 \ını • 
dır, Evsat ko:nm ovı;;ı.tıdır. Ekırtltmui 
23-1.942 PCrlCITlbe ırünü inat 11 dır. 
1•tekı l<!rtn bent gün ve a:ı.ntte ı-~nu· 
ııun 82 ıncı maddcs!nde tartt cıdllıll~I 
.,.~itile hazır.ıı,yacaktan tcltllf mektup -
lıı.ıııu t'kalltme aııatfndcn bir saat trVYel 

'l'rıı.bı.on Sa. AL Ko. na vermeleri. 
(5007) 1071 

Et alınacak 
Devrek Sıı. Al. Ko. dan: 
1 - KnrabUk'te tl'Slim alınmak 

la.rtıyle 13.000 kUo koyun veya 13.000 
lt.ııo sığır eU ko.pnlı zarf usuUyle ek· 
~1!t:neye konulmuştur. Koyun etinin 
ueaeli 106 kuruştan 13780 lira 50 ku· 
~ştur. Sığır etinin muhammc-n be-
!!ll GO kuru.ş tutnn 1800 llrn ilk te· 
~nau 585 liradır. İhalesi 24-7·9i2 
tUtıın gClnll sn!!>t 11 de De\Tek Sa. 
J\1. Ko. da yapılaca.kur. Şartnamesi 
'-'e evso.fı her gün Ko. dn görlllilr. 
lsıl'klilerln belll gün ve tesblt edllen 
t<tattl'n bir saat e\-vel kanunt ~ekli· 
dı. hnzırlıyacnklıı.n t eklif mektupln
t'ııu K.o. na vemıelerl. (5009) 1073 

Saman alınacak 
J\arı Sa. Al. Ko. dan : 
l - Dir kilosuna tahmin edilen fi. 

ta• 8 kuruş 65 sııntlmden 6215 ton dö
flinı halinde saman kapıılı r.n.rf usulU 
le eksiltmeye konmu~tur. l~vsnf ko
run 'vsnfıdır. İlk tenılnııb 2969 llrıı· 
<lır. Tek.arrUr eden flyat Uzcrlnılen 
teınınat alınacnktır. Şartnnıoesl her 
;un Ko. da görUlllr . .Müıınknsosı 24.. 
' ıı.ı2 cııma gUnU Sllnt 16 da Knrs 

~l. Al. Ko. dıı ynpılacnlctır. isteklile
lıı nıeı:kt\r gtın ve santten bir sıı.nt 

•\'veı lıazırlıyacakJ.ıın teklif mektuplıı
~nı ve teminııt akçelerlyle birlikte 

o. na vermeleri. (15011) 1075 

Çadır direk ve kazığı 
alınacak 

Tophane 1st. Lv. A. sa. Al. Ko.dan: 
l - 150.000 ndet portntl~ çtıdır dl· 

rek ve kazığı • alınnca.ktır. Kapııll 
~arrıa eksiltmesi 21-7-942 salı gUnU 
~t 15 te Tophane lst. Lv. Amirliği 
ı..~ • .At Ko. dn yapılacaktır. Tahmin 
~eıı 63750 lira. ilk temınnu 4437 
lıra 50 kuruştur. Evsaf ve ııanname· 
:
1
1Yle nümunelerl Ko. da gôrQJUr. Ta-
tılertn kanuni vcslknlarlyle teklif 

lııe1ctuplannı Uıııle saatinden b1r saat 
:vvcı Ko.na vc-rmclerl. 50.000 ndctt.en 
liıat;., olmamak Uzere ayn nyrı tek-

tler de kabul edilir. (5012> 1076 

Kuru ot alınacak 
~~klşehlr Lv. A. Sa. Al. :Ko. dnn: 
1'el bnlynlı ııoo ton kuru ot ı .. 7. 

{2 Çarşnmha gllnU sn.at l 1 de eksılt· 
{'ye lrnnulıouştu. Pahnh .-örilldll-
Uııclcn tekrar kapalı ı:orfln ek~lltme· 
c çıkarılmıştır. İhnlesl 25. 'f. 942 cu· 
ıtrtcsl gllnU nnat 11 ele Eskişehir Lv. 
ıntrllği Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. 
tlııır mektupları ıant 10 a kadar ka
ııı edilir. Beher kilosunun muhıım· 
en fiyatı '! kuruştur. :;o tondan aşa· 
<>lnıamnk Uıere parça parça da alı· 

~hllır. Posta gecikmeleri knbul de· 

1 ı'lklr. Temlnntı taahhtıt edecekleri 
lorıı. göre hc~ap. edilmesi azım· 

ır (6068) 112~ 

Saman ve ot alrnacak 
'ı' nlova Sıı. Al. Ko. dnn: 

11
1 - A~ğııla cins ve nılktarlan ya-
1 iki kalem rem maddesi kapalı 
rf tısu liyle sa tın alınacn ktır. 
2 - Bn mlktnrlara 'nrtnamtlerln· 

: 171 hususi evsnf ve şeraite göre muh· 
r mlktıırlnrda nlınnhlllr. 

o.a - Eksiltmesi Ynlova Sa. Al. Ko. 
n Yarıılncnktır. Evsaf ve 'ernlt An· 
• 1"11, İstanbul Lv. Amlrllklerl Sa. A:. 
11lllrınclıı ve komisyonumuzda her zn· ln !,\'Öriilllr. 

a RlrkliJerln tnvtn eı111en Sllatten bir 
at • 

1 evvel knnunun 2, 8 mnddclcrlnde· 
·a~csnlki hnmll teklif mektuplarını 

0 va Sn. Al. Ko. na gelmeleri. 
Cinsi: bııh·alı sıırnan, mlktnrı: 2420 n • 
il' Muh. necl. : 11 Kr., ihale tarihi 
~il: 21. 7. IH2 saat: Ui 
lnsı ı balvalı kuru ot, miktarı: 3010 

qn' Mıılı Tled.: 7 Kr., lhnle brihi 
nu: 22. 7. 942 ~nat: u. 

(5066) 1127 

Ot ve samC\n almacak 
~İitalıya Sa. Al. Ko.dan ı 

,1 - 600.000 kilo dökUm saman 
700.000 kilo balya}ı kuru ot m ev· 

2 - Dölı:Unı aamıınının muham -
men bedeli 18.000 lira muvakkat te
minatı 1350 liradır. Balyalı uru o • 
tun muhammen bedeli {9.000 lira 
muvakkat teınlnııtı 3675 liradır. 

3 - Eksiltmeleri 25 - Temmuz -
1942 cumartesi glinUııde dökUnı sa -
mnnı saat 11 de balyalı kuru ot snat 
11.30 da KUtahya Sa. Al. Ko.da ynpı
lacakur. Bıtlyalı kuru ot şartnıı.mesl 
245 kuruı mukabiliııde ve e:ımıının 
farlnamesl bedelsiz olar.ık Ankara, 
lstanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. 
larında ve Balıkesir Afyos E skl rsehlr 
ve Kütahya Sa. Al. Ko.larınıla her 
zaman görtiltir. İsteklilerin hıızır • 
lıyacaklım teklif mektuplarını belli 
gün ve saııtten bir saat evvel Ko.na 
vermeleri. Postadaki gecikmeler ka· 
bul edilmez. (5725) 1206 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 

ı - 256 ton sığır eti kapalı zarf. 
la ek.silUneye konulmurstur. Muham
men bedeli 256.000 lira muvakkat 
temin•atı 13990 lira. Evsaf ve cıart
namesi Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
da görUIUr. İhalesi 27. 7. 942 pa -
zarıesl gUnU saat 16 da merkez 
Sa. Al. Ko da yapılacaktır. İstekli
lerin tekli! mektuplıırmı mezkOr 
gUn ve saat 15,30 a kadar Ro. na 
vermeleri. (5074) 1233 

Et alrnacak 
Sarıknnıış Sa. Al. Ko. dun 
l - Aşnl:ı ıcla cins ve miktarları ya· 

1:ılı mc,·.adılın kapnlı znrfln ynpılan 
mtinnkasasıOI\ talip çıknındığından iş 
nçık eksiltmeye çevrilmiştir. Sartna -
meler! konılsyoncla gdriiliir. Ve alı
nır. Açık eksiltmesi 21. 1. 912 pıızar
tcsl ıtllnll hlr.alarıodıı gösterilen saat 
lcrde yapılncnktır. 

Cinsi 51ğ1r eti, miktarı 280, Clyntı •O 
snnt ı.ı. l\luvakknt tr.ıninnt 6850. 

Cinsi koyun eti, nılkt .11'1 21:!0, flyntı 
70, ınat l ı .lı5 hu ınu\•tıltkat kmlnrıt 
11050 (6131 ) 1236 

Çeşitli ıebze alınacak 
Halkalı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Miktarları r•wlı muhtelif ka· 

lem ~ebze ilulesi ,.e muhammen bedeli 
teminatı n~ağıda yazılıdır. 

2 - Taliplerin kanuni: vesikalariyle 
teminatlarını havi zarflarını belli gün 
ve 5aaııcn bir saat evveline kadar Ko. 
na nrmclcri. 

3 - Sartname ve e\•safını Ankara, 
İstanbul lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. la· 
rında giirülür. Postadaki aecikmeler ka· 
bul edilmez. 

Cin~i: patlıcan. mil.tarı: 42500 kilo, 
Muh. Ucd.: 11900 lira, İlk Tem.: 892 
lira 50 Kr., ihale gün saat: 27. 7. 9·f2 
ıs, şekli: K. za.rf, günü: pazartesi. 

Cin.si: bamya, miktarı: 6500 kilo, Muh. 
ned.: 4225 Jirıı, İlk Tem.: 316 lira 87 
Kr,. ihale gün saat: 27. 7. 942 15,31, 
şekli: K. :rarf, günü: pazartesi. 

Cinsi: D. biber. mikuırı: 6500 kilo, 
Muh. Bcd.: 3250 lira, İlk Tem.: 243 
lira 7' Kr., ihale gün saat: 27. 7. 942 
16, şekli: K. zarf, günü : pazarte~i. 

Cimi: K. domates, miktarı: 7500 kilo, 
Muh. Bed.: 1050 lira, ilk Tem.: 78 lira 
75 Kr., ihale gün saat: 27. 7. 942 17 
ıekli: K. urf, günü: pazartesi. 

(5164) 1248 

Saman alınacak 
Trabzon Sn. AL Ko. dnn: 
1 - KaJ)IW zart u.uıl)1e :5!50 tnn .. 

man alınncaktır. Bainnnm taıum:n cdl• 
ıen bedeli 28600 lira llk teminatı 2143 
liradır. Evant korun bütün ıı:ıımiZonlıı

rıııda g!irlllUr. EksUflnı?S1 28-7-942 salı 

e'{lnü ııaat 11,30 dadır. 1stck11lcr'ln belll 

ırlln ve enatte kanunun 32 lnct ma.dde
ıtnde tarlt edUdltl vechlle hazı'l"l1ye<'al<· 

lan tckl1t mcktuplannı eksiltme aaa 
tlnden bır ııca.t evvel Ko. na venneler1. 

U5169) 12!50 

Buğday kırdırılacak 
Balıkesir Sn. Al. Ko. dnn : 
1 - Beher kilosuna 4ı kuruş 40 

anntlm fiyat tahmin edilen 3000 lltı 
GOOO ton lıuğday unu kıruııısı kapalı 
znrf u~ulU ile eksiltmeye konulmuş -
tur . .lhnlesi 2!l. 7. 9 ~2 aııut 16 da Ba· 
lıkesir Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı H320 llr:ıdır. Ta· 
llplerin 8000 ton için ayrı ve 6000 
ton için de ayrı iki teklif yapılncak -
tır. Duğdny koyınağa ve fnhrika un 
yaptıktan sonra unu koymnğa ınah -
sus çuvııllar birlikten verilecektir. Ev
snf ve Şnrtlarını gormek lstiycnler her 
gün Ankııru, İstanbul Lv. Amirlikleri 
ve Hanılırııııı, Halıkı•slr Sa. Al. Ko. 
lnrındn gorUIUr. Taliplerin teıuinntla· 
rlyle birlikte teklif nıektuplıırını ka
nunda gbstcrilen veslkalariyle birlik
te ihale saatinden bir aant evvel nıak 
buz muknbiliıııle Ko.nu vermeleri. Du 
saatten snııra mektup kabul edilmez:. 

~ı~> lUl 

O dun alınacak 
'rrabzon Sn. Al. Ko. dıın ı 
1 - Kapalı zarf UtiUlü ile 700 ton 

odun alınncnktır. Tahnıin eıllle:ı bede
li 15200 lira. İlk teııılnnt 1865 llrodır. 
Evsaf konın bütün gnrnltonlarınıla 
vardır. l\tllnl\knsası 31 teııımua 942 
cun~<ı e;ll:ıU sant 11 dlr. 

İsteklilerin lıelli ıtllnfi ve ~aatte ka
nunun 32 inci maddesinde tarif edil• 
digl, vcçhlle hnzırlıyncakları teklif 
mektuplarını eksiltme anntinden bir 
aaat evvel Trabzoı:ı Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (517') 12152 

Saman alınacak 
Tr&bZM &ı.. Al. Ko. dan: 
1 - Kapa.lı zart usultyle 430 ton lll· 

man aıınacaktır. Samanın tahmm edt· 
ı.eın bedcl1 22360 Hra 1lk temmatı 1677 
llro.dır. Evsaf korun bütün ıranılzonla
nnda va.Mır. EkSlltmes1 29 tcnımuı: 942 
taıııambıı. ırUnU aaat 1l5 ttr. lstdclllmn 
bcllıl l'Ü1I ve e:ıatte kanunun 3'.l ine 
mrı.ddcs:nde tartt edlldlA'i ve<:hlle ha.zır 

lıyacaklıı.n tddlt mclctul>lıuını elksUtm 
ııo.aUn6en bir eaat evvel Tnı.lıı:loın Sa 
AL Ko. na vcnneıorl (5175) 12:5 

Ot, odun ve ıaman alrnacak 
Gebze Sa. Al. Ko. dan : 
1 - A~ıığıda cins ve miktarları 

yazılı maddeler kapalı ıarf usulil 
ile alınacaktır. İhıaleleri aşa~ıda 
gösterilen gUn ve saatclerde Gebze 
Sa. Al. Ko. da yapılacakur. Sarı;ıa
mesi her iÜn Ko. da görülür. Te
minat ve teklif mektuplarının ta
yin edilen gün ve saatlerden bir ea· 
ıat evvel Ko. na vermeleri. Posta • 
dııki gecikmeler kabul edilmez 

Cinsi kuru ot miktıırı 1188 ton 
muhammen fi~-atı 7 kuruş teminatı 
6237 lira ihalenin tarihi 27. 7. 942 
saat 17 de. 
Cilll!i balyalı saman miktarı 894 ton 
muhammen fiyan 6 kuruş teminatı 
4023 llMl ihalenin tarihi 29. 7. 942 
saat 17 de. 

Cinsi odun mikt&n 1080 ton mu· 

bam.men fiyatı 1 kuruf 76 tantfm 
teminatı 1U7 lira 150 kur\141 ihale ta
rihi 31. 7. 942 ıaat 17 de. 1258 

Kuru ot alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 10 taksitte alınmak üzere 768 

ton bal)a halinde kuru ot k:ı.palı zarf 
u,uliyle münakasaya konulmu,tur. l\Iü
naka,uı 27 temmw: 942 pazartesi günü 
~aat 11 de yapılacaktır. İp balyalının 
beher kilosu 6,5 ve tel balyalının beher 
kilo"1 7 kuruş tahmin edilmiştir. İlk te
minatı 4032 liradır. İsteklilczio bu iş 
için huırlıyacakları teklif ve teminat 
mektuplarını bi!Jirileo vakitte na.t 10 a 
kadar D. Bakır Sa. Al. Ko. na vermele-
ri. (5210) 1271 

Et alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
l - 90 ton korun veya 90 ton sığır 

eti 2490 No.lu kanunun 31 inci maddcs.i 
ne te\fikan kapalı zarf usuli)le müna· 
kasaya konmuştur. Kofun etinin tahmin 
bedeli 58500 lira olarak teminatı 4387 
liradır. Sığır etinin tahmin bedeli 45100 
lira ilk teminatı 3038 liradır. Evsaf ,.e 
şartnamesi Ko. da görülür. 

2 - İhalı:,i 28. 7. 942 salı ı;ünü saat 
16 da konıisıonumuzda ıapılacnkıır. !,. 
teklilerin i~bu •ııatıen bir saat evvel ka· 
nunun 32 inci maddesi mucibince hazır· 
lı)'ncakları teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 

(5213) 1274 

ULUS 

!ıra nıuv&kkat teminatı 5250 lira, m· 
tır etinin muhammen bedeli 45,000 
lira, muvakkat ternlnatı 3375 lirafür. 

2 - lhalest 31 Temmuz 942 cuma 
ı:ünU saat 16 da Knyserl mıntnkn 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. :Evsaf 
ve şartnamesi Ko. da ve Ankara İs· 
tanbul Sa. Al. Ko. larında görülUr. 
lsteklllerin tekli! ve teınlnnt mek
tuplarını ihale saaUnden en az bir 
saat evvel Ko. nn vermeleri. 

(5436) 1501 

Kuru ot alınacak 
Es'ldşehlr Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 

dan: 
l - 1000 ton tel balyııh kuru ot 

kapalı zarfla eksilt.meye konulmuş • 
tur. Teli bnyıle ait olmıık üzere be· 
her kjJosuna 7 ıkurus muhammen fi. 
)0ııt tnhmln edilmlşt.lr. Eksiltmesi 
3 ıığustos 942 pazartesi gUnU saat 
16 da Eskl ~hlr Lv. Anılrllğl Sıı. At 
Ko. da yapılacaktır. Teklif mektup. 
lnrı ihale saatılnden bir saat evvel 
Ko. na verllmesl Uızımdır. Postadaki 
g.ccikmeler kabul edilmez. Evsa! ve 
ıernlt her gün rnes:ıl zamanlnnnda 
Ko. da görUIUr. tstl)·enlere 50 oon
dıın aşağı olmamak {lzr.re parca par· 
ca da verllebUlr. 1steklllerln taah
hllt edecekleri miktara göre ilk te· 
mlnatlıırı vereceklerdir. 

C5442) 

O dun alınacak 
llalkalı Sa. Al. Ko. dan: 

1507 

ı - Knııall zarf usutiyle nsaA'ıda Yll· 
zıtı odun ııJ tııne.aktır. lhıılcst 5·S·9n 
cnrı;anıb:ı. ı:ünü ıaat 15 tc yapılacak· 

Kuru bakla alınacak tır. TaUPlerin kanuni vcsllkalnrtyle tl.'k· 
llt mcktuPlannı ha v1 Zlll'!la.nnı tcm1 • 

İstanbul Şişli Sa. Al. Ko. dan: natla.rtylc belli eün ve saatten blr s:ı.nt 
1 - Kapalı zarf usuliyle 600 ton ku· evveline kadar adı l:ct{'n Ko. ruı ve.-me· 

ru hakla alınacaktır. F.naf ,.e hususi 
,artlar Ko. da ı;üriilür. 600 ton kuru 
bakla bir istekli> e ihale c&iidıileceği 
gibi bir veya iki taksidine de talip çık
tığı takdirde ihale )apılacaktır. Menu
atı birliğe ıcrktdilccekıir. Müteahhidin 
ü<liycccği taahhüt vergileri pul ve mu· 
ka\cle ma,rarıan apıca tediye edile
cektir. Muvakkat teminatı 6650 liradır. 
İhalesi 28. 7. 942 salı günü 5aat 11 de 
ı apılacakur. Taliplerin ihale saatinc~en 
bir 'aat evvei teklif mektuplari>le Ko. 
na müracaatları. (521S) 12;6 

Kuru ot alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. elan : 

1 - 12322 ton tel balyalı kuru 
ot kapalı zarfla ekslltnıeye konul
muştur. 197, ton, 217 ıon. 866 ton. 
284 ton, 1158 ton• ayrı nyrı alma
bi!ir. Muhnmmrn hedeli 162510 il • 
ra ilk teminatı 9377 liradır. İhale· 
si 27. 7. 942 pazartesi giinU sanı 15 
te te Bolayır Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır Teklif mektupları belli 
gunılı·n 've bir &ont evvel Kn. nn ver
meleri vtyn p;iinclrrmeleri. Sartnnme 
Ko. da giirillllr. 

(5216) 1277 

Saman alınacak 
Doğubryazıt Sa. Al. Ko. dnn ı 
1 - 156,000 kilo snmnnın k:ıpalı 

zarfla eksiltmesi ynpılacaktır. Tııh -
mln bedeli 22,000 lira ve muv.akkat 
teınlnntı 1500 lirodır. 

2 - Bvsnf korun bütün gnrnizon -
larındl\ giiriilür. 

8 - Eksiltmr.sl 29. 7. 9 l2 çarŞRmbA 
gtinil ıaııt I ıs te yapılıtcnktır. İstekli· 
!erin btlli ıı:Un ve saııttrn l ıaat önce 
kanunun 32 lci maddesi mndhince 
ha?.ırlıyııcnkları kklif mektııplıırını 
Ko. na vermeleri. (11219 1280 

Saman alınacak 
D . Beyuıt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 550000 kilo saman kapalı :rarrıı 

ek•iltmesi yapılacak. Tahmin bweli 
17000 lira olup ilk teminatı ıoso lira
dır. Evsaf korun evsafıdı.r. 

2 - Eksiltmesi 29. 7. 942 çarıamba 
günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklile
rin belli gün ve saatten bir ~aat evvel 
kanunun 32 ind maddtsi muonince ha· 
zırlı)ııcal<lan teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (5233) 1287 

Odun alınacak 
İl:rn't Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Sartruımede ;ya.zıls eve&f v• tem• 

ıt dıııhllliıde 500 ton OOıın k:apııh zarlla 
eksUtmeye konmuıtur. Bu mlkta~n 

hC'P!linl vcmıde lsWkll tı'kmadıQı tak · 
dlrde 140 torıruın aeatı o"1uu1Uık üzere 
eyn un ~t~lk!re de Duı1'e edilebilir. 
Evsaf ve 111.rtn:ımcsı Anknra, l«tan':>ul 
Lv. tımlrUklmyle k~umuı:d& h'll? 
zaman gl!rillür. 

2 - lhalesi 27·7·942 pa:r.artesl sllnll 
eıı.at 16 da. !zmtt S&. Al. Ko. da yapıla· 
caktıT. Deher ldlosunun muham1ll<'!l ti· 
yatı 1 kurue !50 sııntını muvakkat te • 
m!ııntı 1162 ıtre. &> kurtımr. Tclc11f mclc
tul>lannı tam snn.t 15 e kndnr Ko. na 
vennclerl. (6231) 1310 

Odun alınacak 
Ardnhan Sa. Al. Ko .dıı.n : 
ı - 400 ton odunun kapalı zarf u. 

ıulll ile 6. '!. 9-&2 pazıırtesi günü snat 
ıo da y11pılan miinakasasında tıı.llp 
çıkmaılıkından konunun 40 ıncı mad· 
desi mucibince tşbu maddenin pııznr
lıkla alınmasın!\ karar verllınlştlr. Tah 
ınlıı btclcll 18,000 lira. Teminatı ke.
tlyesl 2100 llrudır. Evsaf korun lıiltiln 
gornlzonlannda vardır. Sıırtnnmesl 
Ko. dıt ~örüliir. 

2 - ihalesi 29. t emmuz 9'2 çar • 
fanıbı gUnü ıaat J 6 da pazarlıkla ko
misyonıımnı:da yapılacaktır. 

( 15319) 1'12 

Patates alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usulil ile 100 ton 

yüz ton patates eksiltmeye konmuş· 
tur. Muhammen bedeli 30 bin lira 
ilk teınlnatı 2250 liradır. Evsaf ko· 
run bütiln ırarnlzonlarında vardır. 
Eksiltmesi 3 ağustos 942 pazartesi 
ailnU saat 15 tC'dlr. 1<rt.eklllerln belli 
giln ve saatte kanun\Ul 32 el mad
desinde tarif edildiği vechile hazır
lıyacaklan teklif mcoktuplarmı ek· 
slltme saatinden blr saat evvel 
TrabT.on Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5432) 1499 

Kuru ot alınacak 
Adamı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 t'1lı kuru ot kn.Plll1 zarna 

eks!ltm~ konulmuıtur. :ı.tuharnm'!n 
bedell 70.000 Ura illc tmılnatı 52:50 u. 
mdlr. 

2 - !haıest 31-7-942 cuma s:Unü &a· 

at 10.30 da evııat ve eartnnmest Anka
ra, tılnnblll Lv. Amlr'llktcrt ve Adana 
Sa. Al. J<o. larında 3:50 kunıe mulmbl· 
ıındc alınabilir. 1stckH.ler1n belli! eQ.-ı 
ve snnttcn bir eaat cvvcltnc kadar tek· 
lU mcktupıannı Ko. na vtmncleri. 

(5435) 1500 

Et alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 100 ton koyun veya sııtır eti 

kapalı zart usulll ile alınaeaktır. Ko
yun eUnln muhanunen bedell S0.000 

k'rl. Evsar ve eartnnrncsı Ankanı, tstnn· 
bul Lv. tım!rllkl<'l"lTıdc ~lirOlilr. Posta -
deki ıı:eclkmelcr kabul edilmez.. 

Clns1 odun, muhammen bedeli 50.000 
llrtt, Uk tembuıt 3i'50 

(54l3) 1508 

Taşıma işleri 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bilumum ~yccok, yem, ve 

yakacak ve l.>Şyalnrın vapur veya 
motörden jRta ve şattan iskeleye 
taşınması ve tııhm!I tahliyesi ve lstır 
edilmesi iskelelerden itibaren de 
go terilecek yerlere araba lle nnkll 
lslcıi kapalı zarf u~uıu ile bir ltlil· 
tcnhhlde ihale edilecektir. Husus! 
anıtlar Ankara lstanbul Lv. Amlr
llkleriyle komisyonumuzda her zıı
rnan görOIUr. Muhammen bedeli 
25,000 llrn ve muvakkat teminatı 
1875 lirnclır. 

2 - Pn7.arlığı 31·7-!>42 cuma gQ
nll saat 16 dır. lsteklllerln ihale sa· 
aUnden bir saat evvel teklif mek· 
tuplarl~·le diğer gerekil evrakının 
Ko. na vermeleri ve mOracaat et · 
meler!. (5444> 150!l 

Saman alınacak 
Klı.>ııcml Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Paznrlıkla ı;oo ton balya halin· 

de ~= nlınncaktır. Teli tll!Shlnc a:t 
olduQ"una eörc ııamanınuı kll0su 5 k..ı • 
n.14 olup Jmzanc buhnın ve muvaz<'ne 
verırllerl:;le tev81k cdllmcl< ııartb'Le mu
kavele mnsrnnan ve damga rcsmı n -
yııta zıımmrullreclttır. Teli bir~tm ve· 
rilnıı•·Jc earUYle mahalli ~t mumkalle 
komlsyonu."'lca tesblt edUcock tel tlyaU 
muhammen bedelden cıtısUl<!rck sarı ıın

mıın bedcl1ne göre ncıncı maddede ynzı· 
lı mıısnınar hC!!D.bcdllecektlr. samanın 

mccmuunım tutan 25.nOO l1rn, katı te
minatı 3750 llrn.dır. 1haks1 23 temmuz 
042 pcn<'ftlbo C'(lnU s:ıat lli Ur. Ev11at 
ve oartnnm<'91 Ko. da vo tııtıınbul, An. 
knrn Lv. tı.mtrlılt't Sa. Al, Ko. dn ııörU· 

:Mir. ı.t ekll?erln bclll gün ve 111atte l~ o. 
na mümroatıan. (5522) 1613 

Taze fa sulye alınacak 
Tophane lst. Ko. Fınuıklı Sa. Al. 

Ko. dn.n: 
1 - 60 ton taze fasuly• 22. 7. 942 

g{)nO saa.t 14.30 da pazarlıkla an.tın 
alınac~tır. Muhammen bedeli 
19800 lira olup Jrntı teminatı 2970 
liradır. Şartnıımesı her fr{ln Ko. da 
&'Öıilllir. 1steklller1n belli a;Unde Ko. 
na mUracaatlan. <5523> 1614 

Kuru ot alınacak 
Ka>"'BCrt sa. Al. Ko. da.Ti: 

1 - Paznrllkla 1000 ton balya hıılln· 
de kuru ot nlınncnktır. Tell ta.Ub1ne alt 
ok'luıtune. aöre kuru otun kikılru 7 ku -
rwı oıu:ıı Jaızıınt, buhran ve muvllZ('ne 
vargUerl;ylAı t.cvs!k edilmek llU"tb1e mu· 
Jcavele mıısratı ve cıams:n romıt nyata 
zam edllecekt1r. Teli blrllktt'lll verllıll • 

tıne eöre mnha114 fiyat murrumbe ko • 
ml~'Ol'lundan teSbit edUccc1c tel fiyatı 
muhammen bOOc1deı düeülC't'dt san ot 
bedeline ıröre lklnd maddede yazıtı 

muratlar heeıı.bcdt:ı~. otun mee • 
mu tıutan 70.000 lıl.rıı. ita.ti terntna.tı 
o:;oo ld.rn.dır. !halesi 23 temmuz 942 ı>et"· 

tem~ ırün11 11Aat 16 dır. EVBll.t ~ 1-·ırt· 
nnmcsı komisyonda ve !stnntruı ve An· 
kara Lv. Am1rl1f:l Sa. AL Ko. da eörtl· 
Ulr. !steldt!erln belll ;1ln ve aaatte Ko. 
na mürncaatıan. <5580> lll29 

Kuru ot alınacak 
Gellbolu Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Gelibolu 'l'epenltı veya Galnta. 

iskeleleri yakıoıncla knrada tl'sllm 
§artlyle 400 ton tel veya ip balyalı 
kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tel balyırb kuru otun muhamnıen he. 
deli 28.000 lira ip bnly.alı ku • 
r u otun mulıRmmen btılcli 21iOOO 
lira olup ihalesi günilnde t e -
karrur eden bedel tızerlnclen 3 ııı 
kati teminat alınacaktır. 400 ton ku
ru ota bir istekli bulunmndığı takdir
de parça parçnda ihnle edilecektir. 
Bvsaf V6 şartnnnM:sl Gelibolu merke7. 
Sn. Al. Ko. da gUrUlllr ihale 1 28. 7. 
94!? perşembe gllnll saııt 111 te Geli. 
bolu merkeı: Sıı. Al. Ko. da yapıla -
caktır. (6581) ı G:ıo 

Odun alınacak 
Kars sa. AL Ko. dan: 
l - nı:r Jdlooıma tahmin edllcn n . 

yat 5 kuıoııe :;o lllJI ilim :!kıl partjdc 500· 
525 f(!'(' ton odun M fıkmııma eöre pa
ıarlıta konulmuttur. İlk tcmlna.tı 2165-
2072 ııer llmdır. Tdalrtlr eden fb'nt Ü . 

zertn4en knt1 ıe:nmat ıılınaaııror. Ev· 
r.at korun m·sııtıdır. 

2 - Pazarlıtı 22·7·942 Qll.tjlllmba CÜ· 
nU saat l6 da Kars sa. Al. Ko. ~ :va· 
pılaroktır. !steklllcrtn mczkQr ırtın \•e 
saatte tmı!ruıtlarb'lc b1rl1ktc Ko. na 
mllmcant.ıan. (15584) lG33 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kilosun tahmin edilen 

bedel 5 kurue 50 santimden iki ı>ar-
tlde 450 şer t.on odun (M) fıkrasına 
göre ııaznrlıln konulmuştur. 

2 - llk teminat 1856 sar liradır. 
Takarrür eden fiyat üzerinden kati 
teminat alınacaktır. Evsar korun 
evsafıdır. Pazarlığı 22. 7. 942 çar· 
şamba gUnü gant 15,30 da KerB Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. lateklllertn 

meızko.r ı'fln n eaaıı. tıemınatl~
le Ko. na müracaaUan. 

(5585) 

Ta,ıma İ!leri 
İzmlt Sa. AL Ko. dnn: 

1634 

1 - lzınlt'ten Gemlik ve Yalova
ya nakliyat yapılacaktır. tzınlt' ten 
Gemlik t ein beher tonuna 7 Ura lz. 
mlt'ten Yalova lçin beher tonuna 5 
lira fiyat ıtahmin edllmlşUr. Pauır· 
lığı 23. 7. 942 perşembe gUnU sııat 11 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılncnklır. 
Evsar ve linrtnamesl iher glln Ko. da 
gürü!Ur. (5612> 1681 

Odun alınacak 
lst. Sisli Sa. Al. Ko. dan: 
l - 16. 7. 942 tarihinde knrıalı 

zart usullyle Jhalesl lUın olunan 100 
bin liralık oduna tnUp çıkmııdıf;mdan 
tekrar pıızarlıkla mUnaknsası yapıla· 
caktır. Evsaf ve hususi şartlar ve 
teslim mahallerı komiı;yonrla gôrü· 
lüp öğrenilebilir. Beher kilosunun 
muhammen b edeli 3,5 :kuruştur. tha· 
le"1 30. 7. 942 perşembe günU saat 16 
da yapılacaktır. Tnllplerin :kntl te
mlnatlarlyle Ko. na müracaatları. 

C5613) 1682 

Kuru ot alınacak 
tst. Slsli Sa. Al. Ko. dan: 
l - 15. 7. 942 de ihalesi ilan olu

nan 250 ton kuru ota talip ~ıkmndı· 
ğındıın tekrar pazarlığa konmuı;tur. 
Evsaf ve hususi sarılar ""e teslim 
mahııllerl Ko. da görUIUp öğrenllebl· 
lir. Otlar jp veya tel bnlyalı olmak· 
la bernber C'lnslerine güre beher ki· 
tosunun muhammen bedeli aş:ığıda 
yazılı eckllded r. 250 ton kuru ot top
tan bir lstekllye ihale edtlcblleceğl 
gibi daha az mlktanna talip cıktığı 
takdirde ihale edllehillr. İhalesi 
30. i. 9J2 perşembe> g!lnü saat 15 te 
yapılncakl.lr. Talitıll'rln kati temlnat
larlyle Ko. nıı rnUrncaatlan. lp bal· 
yalı 8 tel bal:ralı 8,5. 

(5614> J683 

Et alınacak 
Erzincan Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher .kilosuna 95 kuruş fiyat 

tahmin edilen :koyun veya beher ki· 
!osuna 70 kuruş tahmin eclilen 12ııoo 
on l kl bin kilo sıf:ır etlnlrt kapalı 
zarfla eksiltmesi 6. 8. 942 perşembe 
gilnü .saat 11 de Erzincan Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Koyun ctlnln mu
hammen bedeli 111.400 lira olup ilk 
temlııntı 8355 ~ağır etinin bedeli 
84.000 lira olup ilk teminatı 6300 11· 
rndır. Şartnnmesı Ko. da görUlUr. 
!stekUIPrln belli &Un ve saatte 10 a 
kadar teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 

(5615) 1684 

Buğday öğüttürülecek 

M 16.80 O.. Balalııla' .... .U. Jr.o. da 

YIU>llaaıktu'. hı bal)-a]a kuN ot'l.ın ı. -
mlnntı 35.000 tel ba.!Yah lcunı otun U· 
mlnatı 87ı!ôO ilntdır. 0000 tan kuru ot 
bir talibe 1halc edllcb1looctl eilıt 200 
tondan aoıı~ oJımamak üzere ayn a.vn 
atltı>lere de ihale edlleb!l'lır, Taliı>ler tc· 
11 'blrl!kten '~ tf'll ı.~ alt ol· 
mnk tızere ''CG'll. il> b.~l:;ıılı olmak tızcre 
ııyrı a)TI ile tcleltt vcrcccl<1erdlr. !\Illte· 
ahh1dln mecbur btılundutu ver~lcrlc 

teslimat e9Mımıdald rnnsratıar birlik 
tıırcıfmdan ödcınecekttr. f:vsııt ve ıart· 

namesi h« gUn Ko. da görülür. lstck· 
l1lforln mua)')'t!n ll!Ul1te Ko. na rnUraca· 
atlan. (5570) 1691 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Fiyat murakabe komisyonun· 

<'il :ip balyalı lbehı>r kilosuna 6 kuruş 
50 santim ve tel balyalı l)eher kilo
suna 7 kurus tesblt e'dllen fiyat U:ıe· 
rlndcn 2000 ton kuru ot pazarlıkla 
satın alınacaktır. lhnlcsl 23·7-942 
tıel'$embc günU saat 15 1e Balıkesi r 
Sn. Al. Ko. dn yapılacaktır. İp bnl· 
ynlının teminatı 15.500 tel balyalı
nın teminatı 16500 llmdır. 2000 ton 
kuru ot bir müteahhide lhnlc edile· 
blleccf:I g ibi 200 tondan aşaf;ı olma· 
mak üzere O)Tl a)TI taliplere de 
ihale erllleblllr. Taliplerin ~eli bir· 
llklC'n verllmC'k veya teli kendileri
ne a.lt omıı.k Qlzere veya ip balyalı 
olmak üzere ııyn ayn Oc teklif ve: 
rect>klerdir. MUteahhldl mecbur bu
lundu~u vergilerle t eslimat esnasın· 
dakl mnsrnflnr birlik tarafından ö
dent><'CkUr. E"ıı:ıf ve sartnamesl her 
gün Ko. da görntar. lsteklllerln mu
ayyen saatte Ko. na mUracantlan. 

(5571) 1692 

-7-

Kars S&. AL Ko. da yapılacaktır. 
lstek11lerln mczkQr s:lln vo saatten 
bir saat evvel hazırlıyacaklan tek· 
lif mektuplarını ve teminat a.kçele
rlyle b!rllkte Ko. na vennt>leıı • 

(5620> 16;)7 

Patates alınacak 
1st.. Şişli Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla 100 t on p:ıtates 

alınacaktır. Evsaf ve ihususı şartlar 
Ko. cin glirUIUr. 
Muhaınnum bedelinin behı:!r k' losu 

30 kuruştur. 100 ıton hır istekll)'e vr rl 
lebileceği gibi iki talıbe de Vl'r leb -
l ir. lhalesl 25. 7. 942 curnartesı güntl 
snııt 10 da }"apılıı.caktır. nTllplcrln 
kati teıninatlarlyle Ko. na m Urnca· 
atları. (5621) J6!J8 

Zeytinyağ alınacak 
Canakka?e Sa. Al. Ko. <lan: 
1 - 25.000 k ilo 2,5 asitli zeytin· 

yaı;ı 24. 7. 942 cuma gUnil s aat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 31075 1 rn kati t ml
natı 4662 liradır. Şartname<: Ko. da 
görülür. !steklllerln m"zkQr gGn 'lie 
saatte Ko. nn mUrac-antlan. 

<56221 J6~9 

Çeşitli sebze alınacak 
lzm:r Lv. Amlırllti Sa. A. h.u d n: 
O!ns1 Mmya. ml.ktan 10.000 k o U

yatı 40 kuruş tutan l:.?OfJSO ıım ıı Ilı -
can 250 000 kflo 2:5, b!l>er 33 000 d• n• 
ını 105.000 15 rnsu Y'C o, k:ttı.'lk 70 WO 

12 ~tan 63.000 18 
2 - Cins ve m!ktnn yııknnda yıızı· 

ıı fhtlYac pnzarlı.1tla saun nlınnr ıktır. 

Pazarltk ve ihalesi 24·7-'J42 cuma R\lnü 
&11at 16 da lz:mtr Lv. Am ~ SU, Al. 
Ko. d.ı. ynııımon.ktıl'. KaU tcmtnatı l ıa· 
le bcdt'l~!:n Y1izde 15 ldlr. 1hnlcdton on· 
oe alnur. \'ıuıtt ve eartlar her s:iln Ko. 

Kazık ve makara alınacak da ırorüıur. tstckillcr1n mu:lY>"ffi gün 
l;tlibolu Sa. \l. Ko. dan : ve sant.te tem nat!arb'le ~e d ft ' I· 
l - - 120 lla 160 ı;antiın uraınlui:ıın. kalarb'lc btrl:lcto Ko. na mumcn>tt n. 

da 12 illi l-~ santim kutrııııd • nıe~c C~2a) l 700 
\f'>ıı k•·stane n~.ıeındaıı ulıııak şnrtir-
le !.!OOO adet knıık il<! nUınnrırşı evsafı Patates alınacak 
\C <ırlnaıııe ı merk,:ı: :ia. Al. ·.-o. da !at. Sı§li Sa. Al. Ko. dan : 
~urulur. ı - Pazarlıkla 1 00 ton pat a tes 

4 ~nnt ııı uzıır.ıcı;; ınıla 1,IJ snnlim al.nacaktır. Evsaf ve hususi ııaı t nr 
kntrıınd.1 1"20.000 aılct makara paınr- Ko. dn gôriılilr. 
lıklıı satın ıılınıı<'nktır. Muhammen bedellJli.n hehı>r okllo-

Kııı:ıkların muhnııımcn bedeli bt-he- su 30 .kuruştur. 100 ton b .r Jsl ki le 
rl 75 kuruş itih ırlylc 15,000 lirn mıı. \'erllcoılecdı F;lbl iki talibe de , er.
knralnnn mııhnmrnen bedeli • htht'rl leblllr. Jhalcsl 25. 7. 942 cumaı t si 
10 kuruş ltihııriy)I' 12,000 lira knzık l!Üniı saat ıo dn yapılncııkl.lr. T a. ,_ 
ve ırıııkaralnr ayrı ayrı ıla ihale edilt- ıerln katı temlnatlnrlyle Ko. na ır. ..ı· 
blllr. racaatlıırı. (5624) 17 1 

2 - ihnlesl 27. 7. 942 paznrtesl 
ı;ılnlı sn at ı 6 rlıt ıntrkeı. Sa. ,\1. Ko. Vazelin alınacak 
da ynpı !acııktır. E.saf n· şartnamesi •rnplı.ane lst. Ko. :.. . Al h o el n; 
m<'rkt"z :i n. Al. Ko. da gorülıır. ı - Beher kllosıınR 218 kuru 1 -

(5672) 1693 )al tahmin edile'\ 0.10 ton \ 8Z 1 n 
Gazyağı alınacak ) ağı U . 7. 9'2 cuma ı:;unu sant ıu d 

Ardahan Sn. Al. Ko. ct:uı: paznrlıkla salın alınacaktır. t' n n 
Knrs Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kilo buğclaym ö!ô;Utme Ucre· l - 2490 snyılı kanunun 46 ıncı 

ti olarak rabrika itin tahmin olunnrı me.ddrelnln M fıkrnamn tcv!lkan 40 tıın 
bedel 4 kuruş 34 santim. Elekli de· ı:aı:yaf:ı paznrlıkln sat.m alınacaktır. 
ğlrmen için 3 kuruş 84 santimden Gazın tah."111n bedcll. 22.000 lL-a kati 
800 ton bufda~-ın öğütUlmesl kapalı tcmtnııtı 3300 l!radır. Püasıı.da bulunan 
azrfla eksiltmeye lkonulmustur. Ev- ı::ızlann en ~1 clns'.!n<icn ve ıraz orısı
sa! korun evsafıdır. Şnrtnamesl Ko. n:n en ~ıl ı:azlanru!ım ol:ıcalctır. Pa7.ar. 
da görlllilr. llk teminatı fabrlkn için j lıtl 27•7.942 paznrtcs'I ;1lnü sıınt 17.SO 
2604 lira elekli de~lrmen 1ein 2354 ll· da k .... _. zd l:ı k• l t t 
radır. Takarrür eden fiyat üzerin- '! om...,.,.. . .. mu n yapı ca ur. 8 c •• 

hedeli 21800 Jirn olup k!ıti teııı iıı tı 
:l:.?iO liradır. lsteklil<'rirı hcllı ı:; ı ve 
saatte Fındıklı ~n. Al. Ko. na ı:;clnıe-

den okntl teminat alınacak. MUnaka· lllcrln tcmtnatlartYle. ve kanunun ~ıtı· 
sası 7. 8. 942 cuma gUnU sant 17 de /.':\ d f;er v~le birlikte Ko. na 
Kar!; Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ts- 1 mürncaatlan. (5573> 1694 

teklllerln mezkQr gQn ve saatten bir Saman alınacak 
saat ~vvel hazırlıyacaklan teklif 
mektuplannı Ko. na vı>rmeleri. 

(5616) 1685 

Patates alınacak 
Tirllya Sa. Al. Ko. dan: 
l - Toptan yahut a;ı.TI ayrı pazar

lıkla 74 ton pntatcs pazarlıkla salın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 34 ku
ruştur. Muvakknl teminatı 3800 Ura
dır. !halesi 7. 8. 942 cuma gUnU saat 
ıs Ur. Tnllplerin muayyen saatten 
evvel teminatlarını muhasebeye ya
tırmalan mezkQr gilnde Ko. nıı mü-
racaatları. (5617 1686 

Meıe odunu alınacak 
Konya Sa. Al Ko. dan: 
1 - 1500 ton meşe odunu kapalı 

zarf usullyle eksiltmeye konulmuş
tur. Evsn.t ve şıırtnamesl Ankara, 
lstanbul Lv. lmlrllğlnde görntür. 
1500 ton meşe odununun .kapalı 
zarfla ihalesi 7 ağustos 94,2 cuma 
günü ı;aat 15 te l{onya Sa. Al. Ko. da 
yapılııcaktır. ~foşc odununun beher 
kilosuna 3 .kuruş fiyat tespit edilmiş· 
tir. Icabındn alınacak ytlzde 25 !az· 
las!yle beraber ilk teminatı 4218 11· 
ra 75 ıku ruştur. İhale neticesinde ta· 
e.yyün edecek bedele tedlye srasın
da kesilecek olan vergilerle müteah
hidin diğer masraflnn Uave edilecek
tir. İsteklilerin Jlk temlnatlnnnı va
lklt ve :>.anıanda yatıntı 7. 8. 942 cu
ma gilnü saat 14 P kadar teklif mek
tuplannı Ko. nıı vermeleri. 

(5618) 1683 

Saman alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 200 ton dö&üm veya hnlya 

halinde saman kıı.pıılt zart usullyle 
alınacaktır. DôkQm .halinde samanın 
tahmin be<lell 21.600 lira olup ilk 
teminatı 1620 liradır. Balya !halin
deki ımmanın ta.hmln bedell 36,000 
Ura olup Uk teminatı 2700 liradır. 
?t!Unakıı.sn ı 12. 8. 942 c;arsnmbn g;ı. 
na saat 17 de SUrt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. !steklllerln l&bu ınat
ten bir sııat evvel kanunun 32 inci 
maddesi muclblnce hazırlıyacakları 
tekllt mektuplarını Ko. na verme· 
lerl. Şartname ve evsaf lstantml, 
Ankara Lv. t\mlrllklerlyle D. Bakır 
Sa. Al. Ko. lanmln görülilr. 

(5619> 1688 

Odun alınacak 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
1 - F1yat murakabe komlsyonun

cn balyalı beher kllosuna 5 kurus 
tcsblt edilen fh·nt üzerinden 5000 
t.on saman pn7.11rlıkla satın alınacak
tır. İhalesi 24·7-042 cuma g{infi sant 
16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. da yapı
Jncnktır. Kati t~mlnatı 27500 liradır. 
5000 ton saman blr istekliye ihale 
edllebileceğl gibi 200 tondan aşağı 
olmamak ilzerc: ayn ayrı taliplere 
de ihale edlleblllr. Tallplerln tel! 
blrltkten verilmek veya teli :kendlle· 
rlne alt olmak veya ip balyalı olmak 
Qzcre ayn oyn .Qç te'kll1 verecekler· 
dir. Milteahhldln mecbur bulundu· 
~u vergilerle teslimat ee.nasındakl 
masraflar birlik tarafından ödene
cektir. Evsaf ve şartlarını görmf'k 
lstlyenler her gün ve taliplerin mu· 
e.yyen saatte Ko. na müracaattan. 

(5574) 1695 

Buğday öğüttürülecek 
Kar .. Sa. Al. Ko. dnn : 
l - Bir kilo buğdayın ö~fittürlllme 

nereli olnrak fabrika için tahmin olu
nan .ı. kuru§ 3.ı. santim. Elekli değir
men için 3 kuruş 8• santimden 1760 
ton buğdayın ö#Uttilrlllml".al kapalı 
knp.nlı zarf usulu ile eulltmeye ko
nulmuştur. J::v111f korun enafıdır. 
Şartnamesi Ko .dn gıırll!Ur. İlk tcıııl
nutı fabrika için 6962 llrıı tl~kli de
ğlrınen için 5000 lir.ıdır. '.l'cknrrllr e
den fiynt fizerlnden katı teminat alı
nocııktır • .llIUıı.nkıısası 7. S. 912 cuma 
gliııl :aat 16 do\ Kars Sa. Al. Ko. ela 
yspılac-uı,tır. 1atekliıerln mukt\r gün 
ve •aattf' bir H'lt eHel huırlıyac,1:
hrı ttklif mektııpbr.nı teminat a<.<ı;e
lcrlyle l:irllkte :K". na vermeleri. 

(66 l) 1696 

Odun alınacak 
Kıırs Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen 

fiyat 6 kuruş 50 santimden 300 ton 
odun kapalı zal".t usulll ile ek<:lltme
ye konulmuştur. Evsaf korun evsa
fıdır. Şartnamesi her gUn Ko. da 
görUlUr. llk ıteınlnatı 1463 liradır. 
tekarrllr eden fiyat üzerinden kati 
teminat alınacııktır. Ekslltmetj 5-8· 
9-12 çarşamba günil ı;ant 16,30 da 

Et ve süt 

lcri. (5G2G) 170l.1 

Sığır eti alınacak 
Cannkkıı.le sn. Al. Ko. dan : 
1 - 120 ton s:.tır ct.ln'.n kaı>:ılı z,1 r 'I 

yapılnn ck&lltmes!nde te-kl!! o u n 9 
knuruş 70 eııntın1 tıahab i:'Örilld 
den 3-7·942 tıı.r'.hlru1cn 3 ·8-!>42 taı • 
kadnr ıınzaıılığa bır:ılnlnn~ır. llk ııa· 

zarlıtı 24.7-942 cuma J:ıınti ı:aııt 16 dır. 

Evsat ve ıartnnmNl :tstrumuı. Ank ra. 
lzm!l' Lv. tımtrınacrt Sa. AL Ko. Jıu-+)> te 
Ba1ıkeıcr mm tnkR sa. AL Ko. nu ı.e 

Canakknlooe lkom1syonuınuzda &örllll'lı. • 
ur. lstı!k!llcı1n rnu'\'1lkkat tmılnnt. il' !t
buzlartyla mczkQr ;1ln ve mA\ttc Ko. na 
münı.cııauan. (5625) 17!0 

O dun alınacak 
Hoşdere Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Komisyonda mevcut evsaf 

ve şartnamesine göre 500 ton odun 
kapalı zar! usulü ile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Muvakkat tl"minntı 1425 
liraılır. Eksiltmesi 4-8-942 salı ,unu 
saat 16 da BUyükcckmcce Akçabur
gaz c fUillnde yapılac&kur. lstekh
lerln mezkQr gün ve saatt<'n b ir sa
at evvel tekllt mektuı>larını Ko. na 
vermelerL C5566) 1711 

Taşıma iıleri 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 200 ton eşyanın muhtrlir mR

lıııllcre nakil işi kRpııJı ıarf usulu 1ıe 
10. 7. 9•2 tarihinde ynptlan ckslltmt
sinde teklif olunnn fiyat ııahnlı g..ırlıl
dilğllndcn 2490 sayılı konunun 40 cı 
maddesi mucibince pazarlığa konul • 
muştur. tık teminal.l 1!121 llrndır. 'l'e
knrrUr eılen fiyat üzerinden kati trnıl 
nRt ahnneaktır. Şnrtnıımesl :Ko. da gll. 
rUIOr. Pazarlığı 4. 6 .9•2 salı gllntı a 
at 16 da :Kus .Sa. Al. Ko. da > apıla.. 
cnktır. lateklilerln nıezk(lr gıın ve 
6antte ljerniUe birlikte l~o. nn nıilra • 
c.aaUnrı. (6665) 1712 

A lakadarlara 
Kadastro MüdUrlUğünden: 
Cebeci mıntaknsında kadastrosu 

Jkmal ve ikomisyonca muamelpJ,.n 
Jntaç olunan 1959 ada dahıl1nde m v 
cut gnyrt menkullerln iki a)lı.- a kı 
cetvelleri Cebeci Cumhuriyet Fırını 
karşısında Evren sokak köşe başın· 
dakl "Osman Kayak" ı>vlnln kö -
sine asılmış <>lduğundan bu ada dn· 
hllinde mülkü bulunanların işbu c t· 
vel ve kroktyi tetkik ederek, ı': r k 
mQlkJyet ve gerekse mıılkl)'cl.ıı 
ga~Tl ayn! hakların vaki tah(I de ltl· 
razı olanların iki ay lcınd~ kadııstro 
müdürlUğUne müracaatlan. 

Müddetin hitamında kesbi katlvet 
edeceğinden tesclllerı yaııılnca~ı ııtın 
olunur. <5643) 1714 

ah nacak 
Kars Sa. Al. Ko. dnn : Gebze S.'1.. Al. Ko. dan: 
l - Bir kilosuna tahmin edilrn fi- 1 - · Aear:ıda rlruı ve mflcta""-n ...... ~ .... Aört •--ı~ 
t 6 k Ş •n ti 1 '"" 1 ··~·•• ... """= .. erzak hlzal:ınnda e>ı • ıl· ya orıı u san 1111 en 7011 ton o- k7ı oeklllcrdc tn.ı.1n edilen günlerde alınacaktır. 

duo kapnlı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Rvsaf korun evs!lfırdır. 2 - Şnrtruımcsl her gün Ko. da görülür. lsteklllerln ~1n ed ·en ırUn ve 
Şartname her gün Ko. da gurüliir. saatten bir saat evvel temlnatlarlyle tcklJ! melctuplarıru Ko. rı.n vemıclcrL 
İlk t<'minatı 8413 llra 60 kuru ştur. Te- Mlktnn Mu. fl~ntı teminat 
kıtrriir C'den fiyat tizerlnılt>n kııti tt>- 6 Cinşl Kilo kurus Lira Kr. 
minat alınncaktır. Eksiltmesi 5. s. 9 ız Sı!ır eti 15.000 00 1012 50 
perşembe günü saat 16 da Kıtrs Sa. Koyun eti 14.000 120 1260 00 
Al. Ko. da yapılacnktır. İsteklilerin Yoğurt 10.000 40 600 00 
mezkt\r gün ve s:ıattr.o bir enat evvel SUt 8.000 30 360 00 
hazırlıyarakLnrı teklif mektuplnrını 

!hale $ekli gün ve san.U 
Kapalı zarf 2'1·7-942 perşembe 16 da 
Karınlı zarf 23-7-942 16 da 
Açık ek. 16-7-942 15 te. .. .. .. .. " 

1078 
Ko, na vermeleri. (.5.567) ı 6119 

ldrofil pamuk alınacak 
Topane lst. Lv. A . sa. AL Ko. dan: 

Çeşitli yiyecek alınacak 
ı - Bdıcr kilosuna 285 tkurus fbıat Sam9Un Sa. AL Xo. dan: 

tahmin ooUen ambalAJh ıo.ooo ııcııo ko- 1 - Asa~da cmı ve mlktarlan l''1.7.ılı d5rt k.'llcm erzıııe.n tnltp tık!lnaıtıııın 
ton :lıdro!ll pamuk Glınn.caktır. Paznr. d.'\n YC'lliden pazarlıkla ve 5 kııloın lil6b2e dıe 1~ olarak kapalı zartı:ı. e ı•wey 
lıkla eksiltmesi 22·7·942 ~a eli- k.aııUlmU$tur. 
nü ısnn.t 15.45 tc 'l'Qp.'Ule lst. Lv. A. Sa. Z - Muhanuncn oooollel"b1t' muvllldcat tt!mbıatı:ınnın ihale lriln ve sanUe. 
AL Ko. da :yapıb.cııktır. 1lk ıcmınntı rl ekııUtme ecldllcrt hlza1ınında yazıbnısur. Sartnamcs1 Ko. "" ;;6ril1Ur. 
2137 llra !50 ıkunıetur. İstcklllertn bel· 3 - Ta~lcrlrı kanuni vesl:kalınrlylo Ko. na mllmcaatlan. 
11 gün ve saatte Ko, na ırcmnclcrl. Muh. .fiyatı Muvakkıı.t Te. 

,(5:168) 1690 Cinsl Miktarı Llra Lira Kr. lha.lenln 
Koyun etl 120000 132000 9900 00 28-7-942 

Kuru ot alınacak Odun 800000 1R400 13, o oo 28-7-942 
B:tiıkc51r sa. Al. Ko. dan: Cel:tek M. Kömürü 590000 7080 531 00 29-7-912 
l - Fiyat murakabe kom!s)"Ollunca. Pirinç 30000 22200 1665 00 29-7-942 

tp balyalı lx-hcr lôl0&una 6 kunu ııo Tnze fasulye 30000 6000 450 oo 

g{}nU saat şekil 
10 pazarlık 
l7 
10 
17 

" .. 
Domntcs 30000 4500 337 50 

santim \'C tel balyalı beher kllosuna 1 Pt\'tlımn 30000 6000 450 00 30-7-942 10 kapalı zarf 
lkul'UI ~1t cdllerı flYat tw!rlnden :50001 Bamya !\000 900 67 50 
ton k'uru ot pazarlıkla 1ı11.tm alınacak· Dolmalık biber 5000 500 37 50 
ttr. lh&1 23-7-942 ııerlCl1lbe rinü 18· 17900 1342 50 fG165) 1249 
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~ Dolomit taıı eksiltmesi § 1 

-----------
TÜRKİYE 
Demir ve Çelik 
Fabrikaları 

Müessesesinden 

--
------ Bartın boğazında ve Bartın :; 

suyuna takr.ben 80 metre me- : 
: safcde klıin ruhsatımız a.tında-: 
_ kl ocaktan lhrııc ve sevkedıle- : 
: C' k 10 000 ton dolomit taşı a- : ı 
: cık ek 'tmeye konulmuştur. _ 
- 1 - Fllyos'ta vagonda tes- = 
: 1 m muhammen bedelı 100 000 -
: (yuz b n) Uradır. : 

2 - E ıltmC' 30 7.1942 tar!- : 
: hlne mu ad1f PE'l'$embe günu : 
: s at 15 te mUesses m zde ya- :,: 
: p .. a aktır. _ 
: 3 - 1 t ki lerln muhammen : 
: b d n c..; 7 5 n sb('tfnde bır : 

---

m b lığı havı blr banka temi- : 
: n:ıt me tubu ve) a bu mıKtar te- : 
: m n t akc(' yle b rl.kte eks it· : 
: me s.'.lat nden b r ııaat eV\el s • : 1 : ne kadar mUPssesem ze mura- : 
_ <"aat etmesi lAzımdır. B fıhare : ı 
: yapılaC'ak m:.ıracaatlan kabul : 
: l'd p e•memekte müesse,,ema : = ~et~ _ 
: 4 - İhrac edilecek dolom·t- : 
: !eri Fllvos·a nakil fç n motör- : 
: ı,.l"".I,, •!mal ed lt'eek takr ben : 
: Hi ton motorin veya buluna- : 
E m!!dı ı t'I' dlrde bu m ktarda : 

D zel ;ı.a ı verılecektır. D zel : 
: va "lnın tonu 155 lira olup b<'· : 
: dı> p nen &! nm k şartlyle : ı 
: m r M zd n verilecrktlr. 
: !'; - BJ ,. a t sartna?l"eıer : 
: •" p r n t tanbul da S'imer : 
: 11!1'- S3•ın Alma \füd ırl "ün-: 
- ' n Ankara'da Sumer Bank : 
:: • m !"1 I 1llr!U ünde'l ve Ka-: 
: ~ tP ,,.. ıesses m!zıien h ıa.. : 
: el ver 1 r · 1243 : 
~ -111111111111111111111111~1111111111 

Satılık motörler 
St IFN.., m rkalı \e 3·5 beyglrllk 1 

7 a t " tı k motoru satılıktır. An-
t e m d,nı Tavus sokak ı 

o. 16 Tol> !ya mn :ızasına müra-
a t 1204 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• p BiR 
PUDRA 

Ü s· 

. 

Birinci Çekiliş Planı 
7 / Ağustos / 1942 

1:-cramlye İkramiye İkramiye 
Adedi Miktarı Tutarı 

l 
2 
4 

20 
40 
80 

400 
400 

2.000 
4.(IOO 

80.000 

Llr/l Lira 

20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 

50 
20 
10 

2 

20.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
20.000 
40.000 
40.000 

160.000 

86.947 - Yekiln - 480.000 
Tam bllet 2 lira, yarım bllet 1 lfrn 

lsf an bul' da ve taşrada kifap~ılar, gazeteciler 
ve bilumum gazete bayilerine mahsus 

MÜHİM İLAN 
Ba<ıtma: Almanca ırUnlük ı:azeteler, haftalık restmıt harp mecmuaları, 

kad n ve moda mettnuaları 

SİGNAL Almanea, ltalynnca, Fransızca • 

lnırlllzce \'I Rumca 
ırazete ve mecmualannı, teslim ııırtlanru ve tlyat Ustelerlnf ancııl< aıa· 
tıdakt Türkiye l<:ln umumı baYl:nden tedarik ve temtn cdeb!ltrs:nız. 

Umumi Bayii: Johann Bayer 
Eski G!lmrük sokak No. 3S Galata • lstanbul Posta kutUllU: l5SO 

Bir muhasebeci aranıyor 
Ankara'da büyQk b'.r ılrkct taratından yapılmakta olan bUYllk bir ~ııatın mu-

hasebe 1slerllıl mUstlıktllm klare edebilecek tecrubell bir muhasebeciye thtlyac 

ULUS 

_:!lllllllllllllllllllllllllllllllla.. 

Metrosu 2,/S liradan satılık -- ---- -
ARSA~ ---

-: B. M. Meclisi İn§aaıı arkaeında : 
: Aşağı Ayrancı'da 4000 metre - • 
: kad'a.5tro par!!ellidlr. 6370 te· : 1 
: le!ona milr.,caat. 1235 : - . -
,ı 111111111111111111111111111111 ır 

Yapı işleri 
Ereğli Kömürleri İşletmesi U

mum .'.\l iıdilrliiğUnden : 
l - İşlctmcınızin tıavzo. da

hilinde yaptırncııgı İ'<;I yurdu 
\ e memur ıkanıctgUı binaları 
inşaatı kapalı ımrf usuli) le ay. 
rı a~rı gruplar h ıll!"dc ek ilt -
ıniye çıkarılmıştır. Jnşaatın rn
pılaca.;ı mıntakalar ve ke~ıf tu. 
tarlan n~ağıd:ı gustcrilnıı~tlr: 

a) Kozlu 17 nunıar.ılı ocıık 
chanııda : 

3 Yatııkhane binası tutarı 
1 !o 9 rn.- '!'. lirn~ı, ı ) cmekha. 
ne binası tutarı oti.399.- I'. li
rası, l pansı~ on binası tutarı 
ıoı;.ooo.- T. liraM. 

b) Karndon civarında 
~ yatakhnne binası tutarı 

surns. T. lirası. 
c 1 Grlik'te : 
12 aılct (F) tipi lojman tıı. 

tarı 41.010.- T. ti rn ı, ti ııdı•t 
(E) tipi lojmnn tutarı IHi.Ztiö -
ı pans yon hicnsı tutarı 
ıos.ooo - T. lir ısı , 1 p iW) oa 
tutan ~o.ooo. r. lirası, 

d) Üzülıner.'de : 
6 adet (!~) lipı lojman tııt ırı 

36 000.- T. lirası, 12 adet (!<') 
tipı lojman tutarı M.000.-. 

2 - Du eksiltmelere ait fenni 
ş.ırtnaınl", mukavele, ıırojrler, 
eksiltme şartnnme i H'S ıir ev • 
rak, Zongııldnk'ta Eregll kli • 
rrıurleri i•letme inde görUl p 
tetkik edilebilir. 

3 - İhnlc: Kozlu ,.e Üzülrnr.z 
mıntaknlnrı in5antı 27. 7. ~ı ~2 
pnzartrsi gunu; Karaılnn vı> C!'
lik ııııntnk llnrı lıışı.ntı !!S.7.!H2 
snlı giınU Zonıı:ıı lılnk'ta Mctınl'
rııiz merkezinde sant ı ı te ya. 
pı lacnktır. 

~ 'l' ılip olonlımn hu ıı:ilıl 1'1-
lrri yaptığına cl ıir ilırnz eılecı•k. 
leri C\"rnkı mlishltrl!'rh·lc en 
r-;rç 25. 7. !112 tarihine kaclıır iş. 
letmemiıe mUrncnııtlıı vesika al
malnrı ve llınle gllnlerinıle <'D 
gl'C saat 12 ~·<' kaclnr tnrnnrını 
tr~di etmiş bulunmaları llı:r.ıımu 
ilan cılunıır. 1220 

!,1111111111111111111111111111111111.! - ----- Çim tohumu 
_ Teminatlı ve iyi cins raygras : 
- c;im tohumu almak istiyenlcrlıı 
_ nşat;'ıılaki adrese mUracnatları -

• 

AME ' 
•• 

TURKCE A ., 
• 

A 
Amerika'daki Radyo Şi 

Türkiyedeki dinley·ci ere 
• Neşriyat saa lerini b · 1 

Türkiye Program 

·8.10- 8.30 Müzik 

8.15- 8.30 Müzik 

8.30- 8.45 Haberler 

8.45- 9.00 H aberlerin tahlili 

18.15-18.30 Haberler 

18.45-19.00 Haberler 

Günler 
Radyo 

Merkezi 

Salı, Çarşamba, Perşembe, WRCA 
Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi 

Salı, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma, Cumartesi, Pazar 
Pazartesi 

WNBl 

WR~A 

WNBI 

Her gün • WLWO 

Salı, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma, Cumartesi, Pazar 
Pazartesi 
Her gün 

Pazartesi ve Perşembe 
Pazartesi ve Perşembe 

WRCA 

\VNBl 
WLWO 

WRUL 
WRU\V 

Z0/7/ 1942 

1 • 
1 

ce _, 

• 
• 

Dalga uzunluğu 
Kilosikl Metre 

9,670 

11.890 

9,670 

11,890 

15,250 

9,670 

11,890 
15,250 

15,130 
17,750 

15,270 

31,02 

25,23 

31,02 

25,23 

19.7 

31,02 

25,23 
19.7 

19,8 
16,9 

19,6 
vardır. Talip olantann hal tcrcUmelıırt. ıtmdlye kaa&r buhmdu'klan işlere alt ve· -
saik surcUeı1, bir adet fotoımırı ve IBtcdlklerl tartlan blldlrcn bir mektupla (Pos· : 
ta kutusu 1019, Ankara) adresine mUracaaUan r1<:a. olunur. 117l 

Niğde' de -
Tohumcu ve Fidancı = -Mehmet Emin Çevik : 

Pazartesi, Sah, Çarşamba, WCBX 
Perşembe, Cuma 

TA AS (Kayseri) Amerikan koleji 
.. Bir ihzari uç orta sınıf 

lhzarf sınıfa ilk okuldan b1 derece ile mezun 12 • 14 yaılannda yal
nız 85 e.'irek talebe alınacaktır. 

LeyU ücret: 8:50 llrn.. Derslere 23 e,ylUlde batlanııcakUr. 

P.T. ve Telefon Umum Md. TÜRK HAVA KURUMU 

Daha gOzel 
görOnebileceğinizin 

Kat'i OELlLI 
BU G 0 fJ bu 

Pudracıtıl:ta şayanı TECRÜBEYİ 
hayret son bir keşif .. ' 
Cıldi guzellestıren, - Yapınız. 
ona güzel bır cazıbe ve venı bir ha· 
yat veren unsur • , • donuk ve çirkın 
bir cıldı, ~ençliğln ta bıi renklerıle 
su,'er. Pudra yağmur'a, Rüıgar'n ve 
hatta terlemc'vc rağmeo bile ııabıt 
kalır ve artık parlak burun bırakmaz 
Bu cevher (Krem.ı köpu2'Ü) namı al· 
tında beratı rstihsıl edılmiş ve yalnız 
Tokalon Pudrasındı bulunmaktndır. 

CiDDEN MÜHlrı1 BiR TEKLİF 
Yüzunuzun b r tarııfına krema 

köpüğu saye~inde istihzar edilen 
Toka 1 on Pudrasını ve diğer ta· 
rafına her hangi bır pudrayı surünüz. 
Şayet "Krema kopuklu pudra" ile 
pudralanın ş taraf d ~e rinden daha 
g zel daha taze ve aaha tazip 2'0 
r ınmezse Toka on pudranızn verdı· 
~ı z p ra ıade olı•l"acalı:tı~ 

Benzin alınacak 
Ankara P, T. T. MlldürlUf;Unden: 
Ankara Posta Telgraf Telefon 

servlaierlnde kullanılan otomobiller 
lı;ln 14062 !ıra 50 kurus muhammen 
bedeli 45000 litre be!lZln n 31 tem
muz 942 cuma gUnü saat 15 te An· 
karn P.T.T. MudCirlüğUnde kapalı 
zarf usuıu ile e itmesi yapılacak· 
tır. Muvakkat tem nat 1054 lira 69 
kuruştur. (5120) 1492 

ORMAN KORUMA 

Sadeyağ alınacak 

Orman Koroma Genel K. sa. Al. Ko. 
d.'ln: 

l - TaUm2ah taburlannm ihtiyacı 
tein SOOO lsekl:ı b n) Jdlo sadeyaCJ ka· 

: Palı zarf usullyle eksiltmeye konuımus· 
' tur. Eksiltmesi 81. 7. 942 cuma ~unu 
saat 11 dedir. 

2 - lltııhaınmen bedeli 16800 lira o
lup muvakkat temlna.tı 1260 lliııdı.r. 

8 - lııtt'klllertn kanun! vestknlarb'lc 
blr!ncte tekli! mcktuplannı !hale saatin· 
den bir cı.at CVl.'el:ne kad:ır Yenllehlr· 
de Orman Koruma Gnıel K. b!nasındgJd 
aaun alma komlsıionuna vemıe eri. 

(5379) 1516 

Erkeklere: krom ve 18 ayar 
altın cep ve kol saatleri. 

Bayanlara : 18 ayar alhn, 
elmaşh ve pırlantalı ve sırf 
p 1 a t i n ve pırlantalı kol 
saatleri. 

Bayanlar için: E 1 m a a ve 
pırlanta ile müzeyyen 14 
ayar altın şovaliye yüzükleri 

Altın plakaları, ç i ç e k ve 
diğer çeşitlerde elmas ve 
pırlanta ile müzeyyen göğüs 
iğneleri. 
p 1 r 1 a n t a ile müzeyyen 
yüksek kalitede sırf platin 
tek taş ve şovaliye yüzükler, 
iğneler, çiçekler ve saire. 

Ev için gayet lüzumlu binde 
900 ayar muhtelif g Ü m Ü ş 

Bir kamyonet alrnacak 
TOrk Hava Kurumu Genel M er • 

kezinden : 
3 Ha 4 tonluk ve mümkün olduıtn 

takdirde kapalı bir kamyonet 5 adet 
lietik ve teferruatlyle satın alına • 
cakıır. Satmak istiyenler bir teklif 
mektublyle birllkc' her ıttın genel 
merkez satın alma komisyonuna m \. 
racaat etmelidirler • 1099 

" 

u L us - 23. Uncu Jı1ı. - No. 7527 

lmtıyaz $ahlb1 
ISKEr\DEH ARTUN 

Neer1Yat ve Mac- Müdf.lr1l 
NASIT ULUO 

ULUS Buunevı ANKARA 

OlKKA T: Gazotemızc cOn<ler1lcn oer 
neY1 Yazılar, nesred11ııUı edllmes1Jl i'erl 

ver1lmeı ve ltııl't>Olu.undan dolaJ1l oıc 
ım m 3IJU11yet lı::atluJ edllmez. 

---a--;;a=z=:as 

eşya. 

Büyük mikyasta stoklarımız mevcuttur. 

Sİ NGER SAA TLARI 
Mağazası, İstanbul - Eminönü No: 8 

iııııııııııııııııııııııııııııııııııi 
111111111111111111111111111111111111 --
§Tulumba ahnacak§ -- Gazmaske Fabrikası Mildilr- : 

lilğilnden: -
Fabrikamız !çln 380 volUn : 

_ çalışan ve 110 metre mano- : 
- metrik lrt!Iaa dakakada <320> : 

litre su basabilen ve mevcut -
: 80 m/m. kuturda emme ve : 

basma borularına uyabilen bir : 
santrfüJ veya emme basma tu- : 

: lumbaya ihtiyaç vardır. : 
: Mevcudu bulunanların Mas· : 
_ ke Fabrikası Müdürlüğüne, a· : 
: cele milracnntlnrı. 1240 : 

iıııııııııııııııııııııııııııııııııii 

ANKARA Lv. AMIRLICl 

Talebe alınacak 
Levazım Amirliği Satın Al. Ko. 

dıın: 

19.00-19.15 Haberler 

19.15-19.30 Habederin tahlili 

21.30·21.45 Haberler 

21.45-22.00 Haberlerin tahlili ' 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, WCRC 
Perşembe, Cuma 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi 

Pazartesi, Sah, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, Sah, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi 

Her gün 

Her gün 

WRUL 

WRUW 

WRUL 

WRUW 

WNBI 

WNBI 

17,830 

17,750 

15,130 

17,750 

15,130 

17,780 

17,780 

(Bu listeyi lütfen kesip saklayınız) 

16,8 

16,9 

19,8 

16,9 • 

19,8 

16,8 

16,8 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler 

okuluna le~·ıı ve meccant talebe a· '-•••••••••••••••••••••••••••••llllllmırır.ilmil'!ll!!lllll'J•lli:BllllD~'lf lınacakUr. İsteklilerin en geç 30-8· 
942 gününe karlar Ankara Cebec.I 1 ...1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 
Ordu Hastabakıcı Okul Müdürltit:U· _:!llllllllllllllllllllllllllllllll!:, -= BOL ViTAMİNLİ ~ 
ne okul ve kayıt kabul ~artlarını - _ ~ 
havi vesikalarla birlikte müracaat· : İplik ve d..ıkuuıa Fahrikalıırı _ B E L F ::: 
lan. : için satılık - : ::: 

Kayıt ve kabul sartları Ankara _ : : ::: 

Levazım Amirliği ve İstanbul Lc\'a• = Mensutat mak'ınelerı' = = ::: 
zım Amirliği Sa. Al. Komisyonların· : _ ::: 

da görülllr. (5400) 
1461 

- - § TEDAVİ KREMİ ~ 
il il lll il lll il il il l lll il l lll l il ll il,! : Bütün aksanıJ:yle komple tcsl· : _ .-

- - - aa.t, mUkemmeı ha)de kelepir mıı- : : Cildinizin sıhhatini kazandırır ~ _ Bankamız Merkezinde : ktne!er: "Stıındard,. tıııı corap : .-
: ve Ereğli Kömürleri ~ : linıali itin mükemmel ıcsısat, ma- : ::, Körpelik verir, sivilcelerden kurtarır. ~ 
: İşletmemizde - : klnentn modeli "Scott ve wtııt· : "1 lllll lll lllllll lll l lll lllll lllll llllllll l lllllll llllll lll 11111ili11 I r' 

c_alıctırılmak ve - - amıı nr. K. ''240-.340 iğncl1 el'kc.k: 
1111111 

,
11 

_:!lllllllllllllllllllllHIUIUlll~ 
: :ı- _ ve spor eoraplan ı:nııu ıcın mu- : ,:! 111111111111111111111. iL _ 

: ehliyetlerine göre ücret : : kl'mlncl tcsısat, mak:neıcrın tıt>· : : § SAYI A A 1lA A § = verilmek üzere makine = = l<?r!: Schubcrt ve Salzer, H lsche, = Bir memur aranıyor = ::: = ressamı alınacaktır. = : SUbbe, Bcondley, Wild. kurnııs lm:ı· = - - İpek çoraplarınızın ipliği ::: = · - : ll !cin mükemmel tesısat, birçok : : llıılk B ınk,•ııı nn ' : : kaçtı diye UzUlml.'y inlz Ato. - ~ 
_ Eti Bank U. Müdür!Uğiln· : : OOkuma ve bükme sanatları. BU· : Tür.ktcsl kuvveti!, makine llc = - tlırk Bulvarı'n la 174 numara- :: 
: den: - - ıu b ~- -'-rcd b 1 - :_ 5Crl ve düzııün yazabilen >ası o- : da :! 
: d kil t - - : tuzdan yukarı ve askeri ı'tlnl •·ap. --- : -

tsteklllerin evrakı. müsbltc- : - n u tcs'.sat uıv.,,, e u un· - ... ~~ 
- lerlnln asıl veya tas ı · sure • : : makta ve maha111nde leler blr : , _ Y · 
: ]erinin bir tercüme! hal dilek- : : halde zı:varct edilobtllr. Adres: : mı.s bir memura lht.bac varda·. : - f N 1 DUYA l .-
: çeslne rapten 15.8.942 tarihine : : SUılı>ostrııctı 841, ZUl'lch, Sufsse. : : Tnllı>ler!n Halk Bıınkruıına mlı· : : ;; 
- kadar Ankara'da EU Bank U- : - 58 __ :_ rar.aatınn. 1211 _: M "'" d f J b" il ı ~ 
: mum Mildürliiğilne gönderme- - - - acazaeın o. u a { ır cret e ::: 
- 1242 - - ' : yeni hale konulm~ktadır. 1082 "' 
iui~~~ 1111~1:11~~~~·11111111111111117 '"111111111111111111111111111111111,. , ı 111111111111111111111111111111 ı r -:; 
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...1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııır ... 

: Ceb · ıı BU GECE 21.15 te 1 K ki b h 1 BU GECE 21.15 te Ç nk C d i BU GECE 21.15 te ~ ecı ava ı a çe r·· k .. 1.. a ırı a . i 3 Ahb r~ l ~ = Yenido ~an Zorla layyareci ÇiÇEK ur çe soz u YILDIZ i ap yuvuş ar ::: 
: . g . Arapça şarkılı i Altın Arıyor ~ 
; Sıneması Türkçe sözlU ve şnrkıh Sıneması f MESUT GÜNLER Sineması i -(Türkçe)- ffe. 

,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııcıııı~ıııııııııııııııııı t 

Yeni Sinemada 
Bu~ün bu ııe<» 

Genel istek üzeı1.n• 
14.:ıo • 18.30 scaruılarında 

SEVEN KADIN 
HedY Lnmarr 

1~.30 • 21 ııeanslıınnda 

Bahar resmi ge(idi 
Dee.nna Durbtn 

Tel: SMO 

Park Sinemasında 
Bus:il:n bu gece 

14.30 • 18.30 seatılıla.nndıa 

Gülmiyen kadın 
Tüıikce eözlü 

ıı;.ao - 21 sean.,..ıannd 

Medeniyet köprüsü 
R!chard Groon • Alke Fay 

12.~ ı.- halk mat.ınes1 
BA T.MIY AN GUNEş 

Sus Sinemasında 

Mr. Moto caniler adasında 

Mahkümlar em isi 

Sümer Sinem"smda 
Buvün 12.15 tm 1 lxıTL--n 

Buı;tcr Gm.'blc'n!:n 8'ıJT1d1Ye kadar 
tllmt<'I'laıln en ~1='11 

Bay Tekin ölümler 

diyarında 
B rlnd d vre 15 kı"'un b1rocn 
Scı • 1" l:! • 14 20.,; 16.30 

18.30 • 21 

Tcl:· 8390 


