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Milli ŞEF'iMiZiN 
YURT TETKİKLERİ 

lnönü köylülerden muhlelil 
hususlarda izahat aldllar 

. -· : ... .;,. . _., • - ... ''1:' i' . - r' 

Cumhurreisimiz halkın ·coşkun tezahürleriyle karşılandılar 
r ~ 

Slvr:lhlsar, 21 a.a. - Azız Vfl Mllll serıtmı:ı: tsmet 
lnönu bu~ &'.!At ıo da kazaınızı terotl8ndinnlflcr 
\e binlerce ha.lk tara.tından yaşa, varol satlalan ve 
•Ul"<!ld1 nlkıılarla karıılanmıslardır. Hükümet bah~

Shıe tnen büyük mls:lfirlmiz yanlanna kfo· muhtannı 
ve clttcllet1 kabul buyurarak kend11erlnden kaz.:ımn 

Zlnll ctu':'Umu luı.klnnda izahat aldıktan &onra koy 
okuııanne. temas ctm.~ler, c:ocuıcıannı okullara 1:ön
dcrtı> ııöndcmwdOdcrini ve koylerderı Cittelcr Kôy 

Enstlt\lı;Unc talebe ı:ldlp ı:ltmcdlilnl lo!ltızııh buyur
m~lar ve kmdllerlnl memnun edlcl cevap almıılardır 
Buı:ünkü dUnya botuımıı.sında kuvvetll b~ ordu br.1· 
lemok zorunda olduRumuzu, bu IUl>arla c:ıttc!mlrJn 

daha cok c:a!ışmnsı !Azım ı:cldl~!nl, esuen bunll <Ilı 

ltlmlltlan oldutunu be)'an bu)-urarak 1:5 dalcll<alı~: 

tevakkuttan 110nra i:Pne halkın co$kun tezahüratı 

arasında Clfteler Koy 1'..'nsUııl&une müwvecelhcn kil· 
zamızd..ın aynlmııhırdır. 

~========================================================:~ 

• s a 9J(IJ sun 2Ja:lOOOd1I 

Fransız Milli Bayramı 

dolayısiyle 

Milli Sefimizle 
Petain arasında 

Ankara, 21 n.a. - Fransıı.'nın mil· 

b
il bayramı münasebetiyle Reislcum
ur 1ıımet İnönü ile Frnnsa Devlet 

Reisi Mareşal Petain aNSında tebrik 
v.e teşekkür telgrafları teati edilmiş· 
t rr. 

• il as il CJfllJllJ1tllJl 

Montreux ve 

Türk Matbuat 
Heyeti Berlin'de 

Bir kabul resminde 
dost~ nutuklar söylendi 

Berlln, 21 a.a. - Mebus ve ma
ruf siyaset adamlarından B. Necmet
tin Sadak'ın reisliği altındaki Türk 
Mat.buat Heyeti ile Tilrk!ye Matbu· 
aı Umum .Müdürü Doktor :-.elim 
Sarper, Alman HükümeUnln daveti 
üz.erine Almanya'da bir seyahate 
başlamak üzere Berlin'e gelmişler -
dlr. Alman Matbuat Direktorll Dr. 
Ditrich dün öfle üzeri Türk misafir
leri ~erefıne bir kaoul resm. tertip 
etmiştir. Merasimde ezcümle :'>1. Ro
senberg ile general Ronımf, ıs hiz
meti dl!'ektörü M. Hirel, Genı;llk Şe
fl l.\I, Axmann, Berlln'dekl Tilrkl\C 
Büyük Elçiliği erkAnı, parti, de\'İet 
ve slllthlı kuwetlerin birçok güzide 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Doktor Ditrich söylediği bir nu
tukta Türk Matbuat Müdürü ile 
Türk gnzetecllerinJ sclltmlamış ve 
ezcümle ~yle demlşur: 

Alman mUleU Türk milletine dost
lukla bağlıdır. ::ı.ıü.şterC'k mücadele· 
nln celin yılları hatıra~ı iki mille· 
tin kalbinde yaşamaktll olduf:u gibi 
her ikisinin de iı;C'rde düzelerek yr.
nlden k,alkınmak !çın kun•ct bul
muş olmalarından ılrığan gurur ,.e 
lrtlharları da yaşamaktadır. Führer 
Ra>·ştak'laki nutkunda, Kemal Ata· 
!Urk'lln irlare etti!:! miicııdclenln \"C 

Türk lnkıliibının y11pıc-ı dehasının. 

( Sonu 2 nci <ayfada ) 

Yeni hazırlanan bir proJe i 1 e 

P. T. T. TEŞKiLATINDA 

ESASLI YENİLİKLERYAPILIYOR 

ve P. T. T. Teşkilat 16 bölgeye ayrılacak 

memurlarının terfihi temin 
Poır;\.a T6lırra.t ve Tel-e!on ltlt'.rt 

umum l\ludurlütu teşkllAt i<anunun..:!a 
ddlılklik yapan yeni bir kanun nazır

illm~tır. Bu proJede, mesleki teıkıIAt 

esaa ı.utu!mak suı~Uyle, bundan cv\"el 
Hll.>llan ılettotkl.tln, altı ~cnetık tatbl • 
knt de\·reslnde, istenen ve beklrne.n nc
Uccyl tmlln etmroıı:ı anla tıtına.kt.l, 
i:Und~n ı:Une 1nid$a! etmekte olan ı:ıos · 

ta tdırmt muamelelerınin buı.:Un uc: 
mtsDıe çıkmıa oldul!"u, modem r. T. T. 
Jdarelerlnln te~kllAllan ıroz önünde tu
tulllml< bu proJenln yeni es~lar danı. 

1 nde hllzırlanmı& olduıtu bUdirllm •Kte· 
dil'. Aynı proJe lle uzun zamllndanl>eı1 

a>-nı maaata kalmıa olan kı..çuk me.ııtu•
ların tertlhleı1 de temin e<iUm~ bulwı
malctadır. 

Georok merkez \"e ııerek tsııra IC$ld!A

tında ııoriılen bazı ıııahzurlıın ortadan 
lrnlc1ınnak, posu. ıeıııra! merkezlerının 

bl:rlblrll'rlyle olan l:ktı~d1 münaııl'h<'l • 
terini tanzim ve. bazı teknik aksaklık· 
lıın dnlem<>k mnksad Ylc me,·cut tcşkl· 

lAl ıı; mıntakllya laks!m Ef. llecck ve 
b\N'r bllıımUdUr tarafından ııenıe all • 
hl,Yetle idare edlleceokUr. 

Münakaliıt Vekilimiz 
Amiral Fahri Engin 

edilecek 
mek surelb'le ISl>a.t edenlerle, m~\{'k 

kurslann<Un me.zun ol.artlara bu kdnun
la b r derece ı.ertı hııkkı tanınaca"b.1.lr. 

Emsallerine nazaran fe\k ili.de mcsals.I 
ı:örUlenl.erUI bu hlzmotl rtnl mUkA:at • 
landırmak malı.!ad yle pro,eye tı..-raml.ı;;ı 

\'Crllmek için blr madde konulmueıur. 

Her sene yenı )en! mc kczlel' ac:mak 
lh~ae<ndıın 'c 61k sık kadroıanıa de
f:lalkllk >«vmnk zaruretinden dolayı 

bQt.çc>c thttyacıı ı.:öre her sene >eıı.l 

~;adrolar bntlllnncaıtı hakıunda da p, o
Je>e dlter bir madde e en."Ill$Ur. 

\'apıl.ncak zam ve vu ccek ikram! -
)ele. le maaa ve tahsisat tutan bulune 
nllzaran bir bUC'Uk mfüon llra kadar 
bir !ark ıröstermekted . B:ı p.'lran:n 
bir kısmı ter.k1Ullll yllJ)ıhC'ak hertıan~t 

bir l!A' eden, bir kı511'1ı d terrı mU·idet· 
ıertııl bltlrdtklerl halde kadro d:ı.rlıi;ı 

yüzünden terli edcmtyen memurı:ırın 

tcrtllerlnc lmkAn \-ercce}' derecede 1 c,

rt kadrularo )apııan zanılllrdan ılcrl 

~et:ncktcdlr. 

Ymt proJe Ue kla.ren!n avukat sayısı 
ve UercUcrl mc,•cut lht ;ı.cı k:ı.ıııılama· 

dıtından bir ın!ktllr arttınlmıa olacak
tır. $a)'1Sı 750 >i bul:ın 'e lhtJyaca r.e • ~lıntalca basmlldurlerl.n~ mat.ı.eUe -

rtnde klllcm hc>etlerl, hesııp ht>yetıerı, 

lhll>ac: nlsbcUnde tefti$ ve teon heyetle· 
rl \'e muavinler bulunacaktır. Bai!llil • 
dUrler, mabt•Uertnde buhındurduklan 

zurtu c6rü!muı oldutundar., l.daıenln l 'ap ~ermben b'.nalar d scn·lsln lht.i· 
bütün ten isleri icra! bir salAhlyetlc yac:lanna uyc-un bir h~ le get!rlleı-e\c: 

bir rel51n ldaseslnde toplanmıs olncıik· ve t:nkAn nlsbetllıde yem b1nalı:ı.r uışa 

tır. Bu suretle teır:rat \•e te.e!on ı~ıet- olunacaktır. 

ml'Dlurlann tayin, nakU, tebdil, be<:'l • melen ayn &)Ti rl':sllkler tarafından 
Y1a \e teczlyeleı1yle doıtrudan dot:"ll)a detll. TelckomUnlkaı;yon Dairesi Rt'ls • 
a!Akadar olaeaklıır. 1$leı1n dııha sürat.! lliU ad~lt', bir rclı;llk tarafından ldııre 
ve muntazam bir ı;urette yurUtU!m.ıs ne olunacaktır. 
c:alısacnklardır. Fım Dairesi Reisli~. mlllzcmc trttt • 

Taıra tetk!IAtındll yapılan bu mu- YllCının t.esblll, aart.nameler n hazırlan • 
hlm rlcltl$ikl1kten başka merkez tcakl. maııı, telefon ve telirat hatlarının u· 
lltında da bazı yeni delt1$ik!Uder ya- zatılması, tam~ ve ısla.hı ı:tbl hlerl<ı 
pılımakladll': meuıul olar.a[:ından kuv\'etll bir kad-

\'eni proje lle mütelt1$ler, ba.8müdUr· roya millik olacaktır. 
)etin emlrlıerhıe verllcook ve buııün ııe- ProJN-cltl mali mevzulara iÖ{'e tat
nıs bir kadrosu olan tetU. he:.·eU, YRI • blk olunan hesııp usulle ınin, memur · 
nız l>1r reill ve altı miltettl.ttcn lb:ıret ıa.n po.1< !azla meQ"ı;:-ul cttl(:i ve bu sc
ol:ıcaktır. Başm(lfetttoıer. mühim hAdl. hepten dolayı esas vazlteterlyle dahi 
seleMn tahk!:ld, bıı&mil.dllrlUklc,. mull· lA)"ı.kı veçh ı.. aKı.kaıı.nr olamlllh!ıbn 

:rnelelerlr>lın tl>ft.lşl 1-lerb'Je Jn<'9ırul olA· llerl aUr1Umekte, 1dan.'n~ teskllAt ve 
<'Ak. leletmentn umum ~ Uzerhırte bQn)estne IQ'll'Un bas t blr muhvene 
totk1klor )'nı>ıımk uı.ldha muhtac: olnn usu~ü t~ edUecell"l blldtn!mc'lctcd.tr. 
hUSW!b'l'tleri btrcr mı>0rla t;mum MU· A>-n1Yat muhaııcbesl de l:'eile bastt \J~ 

LİSE 
--ve-

Orta Okulların· 

parasız yahl~ 

imtihanlar1 
Ankara, 21 n n. - \iaar!f \'ekale

Unden tebliğ edllmlşt.:r: 

değiımiyen 

davamız 

ı dUrlüıte blldireceklcrolr. usule treA ohınacaktır. 
l - Lise ve ortn okullara para• 

sız yatılı olarak girecekler iç.in açı· 
lncak müsabaka lmtlhanlanna gir• 

Mümtaz Faik FENiK 
Dün :Monır~x :ıaferinin 6 ıocı yıldö

n\iınünü idrak ettik. ~1ontreux'yü sade 
Boiazlarda.ki bütün istiklal hak ve $:ı.li· 
hi>-eılcrinin Türki>e're g~indcn do
layı değil, belki, kunetli, sağlam, bir 
l'urki~e U}esindc, hit olmazsa anın bu 
t'evresinde ulha hiunet eıtiğima için 
İki katlı bir SC\İnçle kutlu)onız. Bun • 
dan dola)'ldır ki, )lontreux bir Türk :ı.afe

Türk ordusu uzun hasret yıllanndan sonra 6 yıl önce (anakkale'ye girerken ... 

Montreux'nün 6ıncı yıldönümü 
ri olduğu kadar bir medeniyet zaferi • Mont.reux"de imzalanan Bo~azla.r MU· 
dir. Onunla kendi ıopraklanmızı, 'e ka~eles:nln hUkUmlerl ııere~l:nce, Türk 
barışı kenetledik. Bu mutlu )'tldonümü ordll!lu bundan tıım altı )'11 önce, 21 
dolayısİ)·le bir defa daha ıckrar edelim temmuz 1936 da Hof:azlarn ııtırmlıı ve 
ki, artık Çanakkale'nin 'e Boğaziçi nin TUrk\yc'nln bu hnylltl i:ecltlertnl ilk 
bir t<.'k ve asıl karakteri vart.lır: o da dcta olarok kendi 5llflhlarb'le müdJ.tall 
l'iirk oluşudur. Boğazlar, htanbul'la i s- hllld<ını IM!ynetmllcl tılcme tanıtmıştı. 
küdar'ı, Trak")'il ile ,\ nadolu')u •>ıran Cumhuriyet ııuırtımetlnln dunynnı:-ı 
~ir deniz değil, bunları hirlc5ıirı.-n, Türk bllyük devlNlcrlne kabul ve tasdik el· 
tılkC$ini, Türk \atanının iki parçasını Unlll!'I bu en meşru hnklkatln ııayrırnıı 
birihirine pcrçinli)en bağdır. ol.an Monlreux ı;:UnU, dün bUllin yurtta 

Bu millcı, kendi iiz haklarının nıÜ· coşkun tezahürlerle kullllnrnı&tır. llnlk. 
duiliğini >ıılnız sozle )ıtpmamışıır; ke· evlt.'rhıde, Od:ı.lnrında soz söy!e~en ha· 
"1İklerini kalem, kanını mürekkep ı:;ibi 'tipler. mcmlt'kct tarihi ve col!'ratyuı 
kuUanarnk. Çanal&ale'nin ve Gelibolu· tmlmnınd:ın bir hayat ıtaman o:::ın Bo· 
n~ sınlarına )ıt1mışıır. Schit Mehmet· r:azıarın ehcmmiyetlnl bcllrtmil ve kil· 
t ile Abidesini yalnız hir mermer sütun· zandığl bu hakkı dalma mildataa et• 
dan ibaret sananlar )'llflılırlar. Bütün mck kudretinde bulunan Tilrk ol"du~u • 
tarıakkale, tarihe destan olmuş i mi) le, nu övmUı;lcn1 r. Hnt!tıler, sözlerlnl TUt· 
taııyle, toprağı) le hu abidenin ti kcn- kiln bln bir kııhrnmanlık menkıbec .ne 
disidir. Onun onündeki kara sulara şım· &ııhlt olmus olan Bobzlann dalma 
di karışan Atıla)' şchiılcIİ de bu de' Tiirk cof:rafyası !~inde kalacdını tc • 
Abidenin hir parçası olmuştur. ~lontr~-ux- . mir. ederek bltlrmlşlerd '" 

yet bu mak<acla Dudullu körüne giderek 
orada köylülerle konuşmalar yapmış ve 
)-eni kurulan Köy Okuma Odasının da 
açılı~ töreninde bulunmuştur. 

Kütahya'Ja 
KlltahYa, 21 a.a. - l\loııtreux ııUnu 1 

Ki!t.ah)'8. Hlllke\"inde cotlrun t.eza.hürler
le Y"8.lllmıı. ~ınl.atıcı konferanslar 

Memlekette Montreuı günü ~:~=· :ı:ı:cs:.a_~ K::;~z~1~ 

1 
konser verlknlşUr. 

Niğde'Je Montreux günü Burdur'Ja 
. Burdur, 21 a.a. - )lontroux ırü.nılniln 

r-;!kde, 21 a.a. 7 ?lont.r-eux muahe<ie.sı- yıldonilmü buııUn HaNcevtnde kutlan-
ntn altıncı yıldonilmll ll'hrlmlz Halk- _.. 11 · la;eJ< 
evinde toplanan klı.labalık bir halk hu- mıt ve bu v.,...Je e yu hltıra~ar 

anılırkerı BuyütiJmUze kal"lı duyulan 
zuruımL.'1 samimi bir surette kutlarunı,. candan bathhk ~1dedllmltt.J:r. 
tır. Bu rnllnıısclx!Ue hlltı& Botazlann 
ehcmm!v•·ı ve Montreux ile temin ettı~. 
mız haklar IU'lkıtılmıs. Milli Şerm eot • 
rafında ıımstkı toplanmıt ol:ın Tılril: 

mllletlnln bel' zaman böyle bUy{ik ba -
şanlar eolde edece~ üzcrdnde bilhıısu 

durulmuştur. 

Erzurum' da 

. 
Hollanda' da lngiliz 

taraftarla11 yakalamyor 
Stokholm, 21 a.a. - Ofi: Essener 

nUn )'lldönünıunde, Çı<nakkale'nin >·eni 
ldıitleri önünde ılc· ta.ı.imle eğilelim. 

ULUS, TUl'k mlllettne bu ll\rih! Erzurwn, 21 a.a. - Mont.re:ıx muııhe· 
sam1m\.Yetlyle kutlıım:wı desinin altıncı >ıl<ionilmıl buııiln Ha:k· 

N ational Zeinınıı gazetesi, ~ zaman -
!arda Hollanda'da bin kadar İngiliz ta• 
raftarı ile komünistin tutak olarak tev • 
ki f eıli ldiğini hildiri>or. 

ııünU bütün 
. Roğnzlar Turkııır \e eh«ii)·cn, ta· 

tih bir ,.azıre sayar. 
lx»-unca Tıirk kalac'nktır. Bu sureıle 

evtnde kalabalık blT halk kıitlesl tara-
rındıı.n kutlanmıı \'e bug-Untı.n mlına ve 
ı.ümuiünU oollrt<'n soy!evl('I' verllmls. 
tic. 

Gazete, 1.ondra'nın emirler ine kati 
surette kar~ı bir hareket kabulü ile hu 
tutakların hayatını kurtarmak vvifo~i -
nin şimdi bizıat hollandalılara dü~tÜğ\İ· 
nü ilave ermektedir. 

İstanbul' da Montreux 
harış ve mcdcnİ}Ct alemine k,•ndi cephe· 
ıtıi.ıden hizmetimiz de\am edenkıir. 
'\'tice Milli Şdinıi,in l\lnnıreux muk;ne· 
lesinin ca,dik eılildiği gün Bu>ük ~!illet 
Meclisincle •orlediği nuıuktan 1u par • zalerinİR 6 ln(I ylldÖnÜmÜ 
ta ları hcraheHc oku)alım: 

Aksam Halkevmde hal!k llltıılerl ta -
rafından bir ııaz ~! Y111>1lmıştır. 

., "Hukukan boğazlara kayıtsız hakim 
,,olduiumuz uman, )ııni ıcslih etmiş ol· 
,,duğumuz zıınıanda dahi ~örlüyorum ki, 
.. ~Ynelmild sİ)"a~cııe müsıakim, <ulhçu 
bır )Ol takibetmekıen a) rılmı)ııcıı$:ız. .. B. 
ıtlm bu si)ıı eıimiz.i hoşgörenler, bi· 

İstanbul. 21 (Telefonla) - Mnntreux 
ufe,rinin altıncı )11dönümü münuebe -
ti) le huı;ün şehrimizde llıılke' terimle 
törenler rapılmış, bu 01utlu !(Unun öne
mini ve Türk diplom~İ>inin z.aforini 
belirten •Ö)ievler ,wifnıiştir. • :2İrııle beraber çalışmaktan istifade ede· 

Cciderdir. Biz.im bu sİ)asctimi:ıden ar· 
"rı bir ı.i)ııseı takihcdcceğimiz.i uman· ni 
''!ar elbette inkis:tra uArı>aaıklardır." 

Osküc.lar HalkC'\İ Montreux zafen· 
körliilcr arı1<1nda kutlamı~ıır. 'Rir he· 

Attı sene "'''cl sö)lenen bu sötler, 
bugtinkıi politikamız.ın da ana hattıdır. 
Ve hu da isbat eder ki, bizim l'OIİtika· 
rnız daima açık daimıı durıı•ıtÜr. Onda 
hiç bir kaym~ ,.e ı:iıli ıaraf }Oktur. 

Yıllarca e\HI m)lenen sıl1leri arnı 
kaıi>-etle tekrar edel:ıilınek, <ade l:ıir <i · 
>'a'cti izah ctırn, ıı)rı umanda bir ka
takıcr \asfı'!ı dl ıl'baruz cııirir. Ru, 
bizde ı:;urüş1erin ne kııdu açık H karar· 
tarın ne ka<br urih olduğuna en huyük 
delildir. • 

Bütün Tıirki)e, dün olduğu ı:ibi, 
bugün de hu i~tikrar ve mertlik havası 
Ue mcşbudur. Manzara yarın da aynıdır. 
A&İ"Z Mil!t Şefimizin etrafında milli bir-

liğinıiz tamdır. Nescimiz, sıkı ve kuvvet· 
lidir. İşıe hu milli hirlik ,.e hu kuneı 
•ayc•inde. ta rihin en bürük haclire~i olan 
'on harıııe de Türkİ}I." en hüyuk imıi· 
hanını ,·ermi~ıir. Kuvvetli hir Tiirkiyc 
huduıl:ırda nlclııj;u ı;ihi Boğınlarda <la 
sulh i~in nöbcı bekli> or 

\1ontreux'nü:ı yıhloniinıün<le bu nok· 
tayı hir defa daha haıırlam!tk '"' ta.ıele· , 
mtk içimize, hakiki ha> ram ~ünlt'rinin 

1 
inşirah ve sevincini vermektedir. -'•tlim aıi 1 Bojtaz!ardal..i haklarım ız kadar, H· ~laarl! \',..,,. z 8 H:ı.san-.. YUec in stanbul'dak1 lt>tklkk!rl sı asınd.l 
'f 1 • • • d h"l' D • h- A l kulüp murahhaala.rı ~e ~ spor kla. recller:lyle temas'larda bulundut:unu telefon 

zı e enmızı e ı 1) onız. a.una ur v~ 
mü<takil Türkire'nin her toprak z.erre&i hab@orl olarak yazmıatık. Yukandakl resim Maarif Vekll1mlztn Beden Terbl)'llS\ 
· · - d x.: • dl 1 L..ı.- ı.ta.nbul Böın.t Melite%1nde bulundutu IU'&da l.l~t.. 
ıÇIJl e5,,mıyen vam z INQUl", 

• 

Dlıter tarattan fen ı,ıerinin ayn ay- Mesleğin htısusl)·ett cUmle~bıdm o -

n iki reislik taratından kiare!ıt mah· tarak muhllbere bilgls\nt ımıoıan ver; (Sonu 4 üncü sayfada> 

DOCU'DA 

Mihver kuvvetleri 
Rostof'u 
hedef tuttular 

Diger kesimlerde 
mühim hicliseler olmadı 
Berlln, 21 a.a. - Alman orduları 

haşkomut anlığının tebliil: 
Rus cı>pheslnln doğu kısmında al

rııan 'e mUttefık kıtıılar Rostof'a 
karşı batıdan $imnlden ve cenuptan 
toplu taarruz halinde bulunuyorlar. 
Sehlr aleo.·ler içindedir Don üzerin
deki köprüler tahrip edilmlştlr. 

Daha ılmalde blr alman orduau 

cııımu ' 1bıcG •)'fada} 

• 

\ . .. , 

ir" 

(Simcll Afrikada i 
mühim bir 

hadise olmadı 

karşılıklı 
faaliyet 
devam ediyor 

y 
.....__o 50 f t>O 

--...• 1 1 

~ Kıl o '" ttt,ı 

DO<iU'DA 

Sovyef kuvvetleri 
düşmanı 
geri aflyorlar 

Sovyetler bir kesimde 
alman muvasalasmı kestiler 

Rnlin, ~1 a.a. - n.:-..·.B. ~jansının Mosko\•a, 21 a.a. _ Bu ün ögl • 
a~kerl kayn&klnrd~n \lbendlğın~ gore, yil' neııredilen sovyet teb1if;i : e 
fi.lalenıP~ n cephf'sındf' ıılman pıke u- ' 20 • k ı v ki 1 . . ıemmuz gecesı ıra arımız 0 • 
ça arı son ı:ün erde ın~ılız tankları. roncj bölgesinde \'e Voro•llof rod' 
nın ~ekleml' mevzilerine hucum etmi•. cenup dof;'Usund dlı" ı g ın 
lerdır Bu hü<'ıımlnrla uç günde 80 mı•la d r a man a l!avae· 
tank tahrlbedllml~tir "' r 1 

• 

ltalvan teblig~ ine göre Cephenin diğer ke!imlerinde c • 
.r hemmiyetli hiç bir dekiDiklik olma· 

R oma, 2 1 a.a. - İtalyan tebliği: mıoıır. 
(Sotl# 4 #wi. 111yf""4) (Sonu .C üncü _,.fada) 
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KONU~MA: Jürk Matbuat 
heyeti Berli 'de •• 

Kaymakamlar DİKKAT' 

arasında nakil ve 
.......................... ,, ....... . Ai LE BÜTÇESİ 

< BaEı ı lncl sayfada> 500 
l~tanhul şehrini 500 ünru yıldoıriim.ı

ne na~ıl hazırlamalı>·ız, Herk<'s bir fıldr 
orca:ya aıı}or. Hau:i, ilk i~inıizin F ıih"in 

bir rapı~ı karşımıda ıtrkmloji milıcsıni 
y1km:ık oldujunu bile sorli}enler var. 
Şuphesiz bö>·le a)-kırı bir )Ol<l;ın g.İımi· 
)eccğiz . ..\limarisi etrafı ile ahenkli ol • 
numak bakımınd:ın, zamanının bir zC\k· 
sizliğini gösterse bile, Yeni çağ l'iırklu
iünün kültür ve mcdeniyeı~liğe bağlı· 
Iığım isbaı eden bu bina, 1 ıanbul"da 
)Tni )-arnlabilecck her ~ biıinc;iyc ka • 
dar ,.erinde kalac.akur. Bilakis burad;ı 
.500 üncü yıldönümu için Hükümctimiz 
büyük bir <'5Cr hazırlamaktadır: harp 
sıkıntılanna rağmen, ~ki )aray biıula
nm daha fazla çoktünncmek, ıamir et • 
nW, ve hepsini bir müze hlline geıir
rııa. için devlerin >ıtrdımlarına dC'\ıım et
tiiini gf,rüyoruz. Önı.imüzdcki on yıl 
içinde F.vkaf'ın z:iıi yapmakuı olduğu es· 
ki anıt tamirlerini biraz d.'lha hızlan -
dınr, ve Belediye, Pro t rtanının hu 
ıMUdar euafını açan kı~ınılarını gerçclcş
tittbilirse, SOO üncü yıldc>11ümü hazır • 
hklacının ~lıc.alarından biri bu olur. 
Hemen il:lve edclim ki Süle>·maniye'>·i 
Y enicami m<')-danına açan teraslı yol, 
bu kısım hanrlıkların ilk safındadır. 

üyıl 
1 Falih ;:;~: 'ATAY 1 

yeni Avrupn'dakl genç millC'Ucrln 
lnkı!Ap harekct3erine "Ömek tcskil 
eylcd ğlnl söylc.>ınlştfr. Fllhnklkn, 
Türk ve alman lhtildUer1 benzer se
beplerden dot\'mustur. Ve lk1 hare -
ket. seyirleri baska ba ka olmakla 
bearber aynı nmacları gUt.mUşlcrd r. 

Önlerinde yeni Avrupa'da hüyük 
bir gelecek bulunan iki millet hn -
yatlarının vasıfları şunlardır: Yapı
cı nizam ve milli inzibat. 1k1 mlllct, 
karşılıklı güven esası üzer nt', sa
mimi bir dostlukla blrkşm ,ıerdir. 
Haziran 1941 de Tilrk!Alman dost
luk paktının aktl sırasında, lkJ dev-
1~ iki memleket matbuatının bu 
dostluk ve karsılıklı gUevn ruhu11u 
dalma göz önünde tutması arzusunu 
ifade etm~!erdir. 

yeni tayinler 
Buldan ıkayımakamı Bahaattin 

Kargının Bask.11 kaymakamlığına, 
Karnburun kaymakamı Hulki )Ie
tinln Arpaçay kaymakamlığına, A -
naınur .kaymııkanıı Ihsan Öuılpın 
Hozat kaymakamlığına, Kamlsalı 
.kaymakamı Nacl Akat'm Iğdır k:ıy
nınkamlığına, Sütı;Uler knymakamı 
Sadri Artuı;'un Ki ·ı· .kay:makamlığı
ı11n, Gördes kaymakamı Hııllt Gök -
k:ııyınnk'ın Kurtalan kaymakamlığı -
na, Sarkışla kaymakamı Muhterem 
Vefa Vezncdaroğlunun Nn:zılmlye 
kaymakamlığına, Çumra kaymnka -
ımı Kemıı.I Erenin Patnoa kayma -
kamlığınn, LAdik k~mıaknmı Fnh -
rcUin Ahıshalının İspir kaymakam
lığına, S<'yitgnzl ka> makamı H. Feh
mi Akının Şemdinli kaymakamlığı -
na, Şemdinli kaymakamı Şndan Altı
okun Pasinler kaymakamlığına, Ni
zip knymıı.kamı Cevat Yurttaşın Hi
zan knymakamlığına. .saray kayma
krunı Hakkı öneyln Keban kaymn -
knmlığına, Kırıkhan kaymaknmı 
Mahmut l{Pmal Gürlek'ln Posof kny
maknmlığınn, tskcndc>run kayınmka-

Halk Dağıtma 
Birliklerine 
:Jcaydolunuz 

KJ.'ıs!k :lkt.ıs.U ktt:ı;ıılannm dat.ıtam ııı:ı.tırac.ıı. mahb'ct.te bir (zam) mı 
tıölıWmindc ••ıı.tıe bUt((!fti" mı ~ bile tEhlılik kltUR: t.abi1 lnslYUlQırle kcnd 
ıtecme.z. ;\lCSl'UI. ün a.Jrrı,q, kutsal bllıln- lı1ne bir tedbtr olamk l<'llllwkl ed . 

~ Lerolt - B..--nullC'U'nün, haıttA Cau- dancğlrı katık ması-arını ne n l><t' 

\\"CS'ılın a;crJmndc ibu mevzuım .ızı.ıe bl- 7.ollıltacaı:tını cok b-1 J«:sUrlr. Ali bu 
Ankara Valiliğinden: 

• lıc rnsUo.nmruıı. Mttııut "tcv:.ııl taab,. u - n.nkeUcııl bunkıra ~r nk'e hık• 
1 - Halk Dağıtma Birlikleri kendi mum~ tknrct molaı.nl=uuıırun lzah ıo..vt m<l)"dıınn cı:k:ıroıblUr. llıılkı:ı 

bölgelerindeki nüfusu Hatk Dağıtma kü· ve tahll?lnc hasroLunur. "Ailıe bütçesi", renexıoıme <insana.mık ı. ı.tıc<l n 
rükleri.nc evleri dolaşarak ynzmaktadır, "1s1ıl:hlrut ll<l<ıtlcrı1,, haldkın.ııa ilml U8Ul· dl ~ ltlnrl t.cdbtrlcr <le \ .ıktlaı<! 

bir eseridir. Şchzadebaşı 'e etnı.Iının ge
niş caddelerine bağlanan bu yol, SiJha· 
ne karakolunu ve Hali('USrü }Olunu do
l:ındıktan sonra, ingili.: sanwının karşı
sından Taksim meydanını görNek olur
sa, bir uçıaıı bir uca, h:ı:kiki bir garp ~h
ri cıd<lesi kazanını~ ol:ırnğız. 

2 - Halk Dai,'ltma kütüklerine yazı. 
lırken (ne bir fazla ne bir eksik) ya
ıılmamalıdır. 

3 - Kütüklere y:wlan vaıanda~!ar 

olur .. 
.uıo bütQc6lnin )"Q-im, ıroim 

ınt>l. llf1a truutıarı a.nu;ındakl r: 

haııı> ve bulının zamnnl..uınd:ı t 

rir. Halle ı:IY.lmdcn tcd.l1!Ar 1k 
aWıc Wtcostnı.n aC:ırJık mı'f'kc ı :ıı 

!aslına ooklctrneC;e b."l&l:ır. Ilu ıı:end 

tamınd.ıı.n baŞk;a icllmal \'C lktısndl 

kımd:ın dlkkaU cckeecl< d:ıha n re ~CO uncü rıldönümünde Taksim balı· 
ı;;esi kö)e•inde oıel ve rlorya ıesisleri 
ile Boğaziçi'nde başlanan )'Olb.r tamam· 
lanma.lıdır. Halkın her )"ıl yüzbinlcrce 
lira harcadığı Anadolu )"akasında şehir 
planının belli başlı kıstmlarının serçe · 
lcştirilmesine ihtiyaç vardır. KadıkÖ} 
iskelesinden Alıı)ol'a doğru )'lkılıp açı· 
lan saha, bu İş için me'u• bi.r ba~lanı;ıı;; 
olmuştur. 

Basın, iki millctln his dUsünccle
rlnin tcrcüm:ınıdı.r. Alman basını bu 
vazifeyi ı;lmd ye kadar idrakli b.r 
surC'tte yapmış, daima alman mll
letlne Türk mnıetJni olduğu clbi 
göstlQrmiye çalısmışUr. 

yer değişıimıclcrini, evlilik, doğum, ö
lüm, nakil, as'kerlik, sera.hac ,.e mis:ıfire
ten gitmek gibi uzun veya kısa aynlık
lart nıcnsup oldukları birliklere gunu 
gününe bildirmcğe meeburdurbr. Aksi 
halde haklarında (hııksız istihlake sebe
biyet vermekten dola)"l) .Milli Korunma 
kanunu tatbik edilecckıir. 

.( - Birliklerin ~!ışına o;aatlc:ri, ça. 
lışma yerlerinin kapılarında yazılıdır. Bu 
saaılerde birliklere müracaat edilmesi 
ilin olunur. 

lcrc dı:ıyruın.n ıunştmnıı.lanı., ciddi an • 
lretlcrc klıvıışırb!lm,,lk. :Jc1n ~ <'U'lnn 
tıruıbın.ın sununu bcklçmck Uızım ıı:cl -
nrl$lr. Her ne kadar Le PJay dbl bel· 
~ı EnJrel ırlb! t>u Yeni tetkik çı~r.ıııı 
nemi$ olan!ann bııı?.ı taslnkları mevcut 
ldbııc de, aile btltçesıl ankcllen ane.aJ; 
mc dUnl)ıı savam11 tak!betlcın devrede 
bütün ehemmi.Yet ve ~ll)·lıe mc3da. 
na <:lkmıştır, bWuıs:sa Anl:lo-Sakro:ı 
mcmlekct.kırtnde ve Atmnnya'dll .. 

f Franısa'dn da, İktısıı.<U ve !cU:mal A· 
mştımıalar EnsUt\lsü nlhaJ.-ct bu mcv
zul:ı llglli:ııımlştir. "'ToulollllC., Univerııl· 
~ 1>rorc00rlcr!ındcn "lf.enzy Del· 

e<llet nUanst:ır da gözden kaonaz. 
1''aJaı.t t;Ura&1n1 da unu.uruımab 

ıı.Ue bU tccs1nın clcst.Ua)'l.'<1 ıası.ı.ıar 

lc:ı.dar ırldcı·, dnYıınır, kalır.. Buı:Un 

Her halde 500 üncü )·ıld()nümOO<k 
f tanbul şehrine dhanı dave< tdmilme· 
lİ}'İz. Bunlar, külıürfü bir milletin bakı
mı alıınd.l bulun:uı anıtlar, gene külriir
lü bir milletin canlanımısına )ardım eı
tiği tabii güz.ellik, ve mi,çli bulunmıyan 
ıarihi h:ıva içinde, ~arplı Türk milleti • 
nin reni ha)ııı telakkisini ~e bu ıellk • 
kinin. şchirdlik ve medeni tesidcr ba -
kımından, yeni eserlerini ı;örmclidirler. 
O vakte kadar lstanbul, oıomobil yolla
rı ile Ankııra'yn ve ı;ctit üzuindeki eş
siz K~li tabiaıına '\'C ormanlara, bir 
yandan da Bursa'ya bağlanmış olacakıır. 
Bu bağlanmalar, fsıanbul'n, Yeııiçağda
ki m:lnası ile, harekcıH bir turizm mer
kezi olmak mahi)·eıini de verecektir. 

Doktor Dletrlch, TUrk basınının 
da alman mllfotl hakkında aynı n(
YC'tle muttasıf olduğu kannatindt' 
huhınmuş, sözlerine s<>Yle devam et
miştir: 

Sümerhank ida~e meclisi 
azalıkları 

pcch" Jın dctcrl! ve özlü cııeM eJ ı\k.ıı.lJ • 
l.ıı.rm tnyd,ıla.M?e<·c'klcr:ı bll' ~naktır. 

Diıtıt.ına alruıında orup bttenilEri vıı.k-
t;Ufo sc:robl:l:mok, buhnın ve harp za. 

lcnme konusu tıp tılcmlndc tınşll b 
ne. btı- ııııusns illbffil oıım U6tur. Hor-
sanın mUQYl'Cll İn1ktanln. .dbümine, 

kere, hJdrokn.rıbonlu' mıu.W.l'lcrc tht 
vardır. "'Zlu'w1 w bıll)'[LU 

İstanbul'un harap çehresinde ciddi 
hir değişiklik yapılmak için, gene Prost 
planının iki köprü ar~ında Galaıa ve 
F.minönü )'olln.rını açması Jhımdır. Ye
ni bnun Belediyeye bu yolların iki ta· 
rafındaki İnşa sahalarını da alıp satma:k 
haJdcını verdiğine göre, o kadar ağır ,.e 
ma.vaflı görünen bu iş Beledİ)'C)"C so
nunda kir bırakacak, yahut pek az =· 
rafa mal olacakrır. 

Sözırle "askeri müt<!hnssıslar"ın 
kaleminden çıkan tefsirler, <iyi kay
naklardan> alınan \"C hcrkMS tara
fınclan maalesc-f lnnrılan hııbc>rler 
mantt~ı olan lnsanlılh utandırmalı
dır. Bu husustaki rekor, hiç ~Uphe
slz fahiş bir surett" yalan ı:övllyen 
s<>vyt>t askc>ri te>bl'~IPrln<ledıir 

rnı Mehmet Belck'lin J\furncllye kn~· -
maknmlıl":ına. Hmlım kay.mnkamı 
Melih Yulukun Karlıova kaymakam
lığına, Acıbaynm kaymakamı Salt 
Köksnlın Sason knymakamlılhnn, 
LUleburgaz kaymakamı ı-·erlt Gilr
yüct'lin Tuzluca kD.) maknmlığına, 
Pasinler ka>-mnkamı lsınall Hakkı 
Ba)•knl'ın İskenderun kaymakamlı -
ğına, Arpaçay ktı)'11l:ıkamı Bcdrettln 
Sonelin Pınarba.şı kaymaknmlıltınn, 
Kurtnlıın kaymakamı Hilmi Tunce -
rln Kemalpaşa knymnknmlıl':ınn, Hi
zan knynr.ıkamı Saklr Canalpın r.Qr
des kaymakamlığına, Cihanbeyli 
ka)mnknm.ı Hamdi Orhun'un Çeşme 
kaym:ıknmlığına, Sason kaymakamı 
Nnll Öktcmln Kırıkhan knymakıım
lıf.ına, Mura.-iiye kaymakamı Bedri 
İlhanın Dnhcc knymakamlıf•ınn, Iğ
dır kaymakamı Cc>Hll İ7.glnin Konya 
Ereğllsi knymaknmlığın:ı, • Rnskll 
kaymakamı Ahmet Koçak'ın Llile -
burgm~ kaymaknmlığına, Posof kay
makamı Cahlt Ortaç'ın Mustafııke -
m:ılpa.şn kaymııkamlıfüna, Beyşehir 
koymnknmı Fehmi Kayanın Havza 
knymnkamlılhna, Adnlnr kııymnkamı 
Şevket AltınalevJn Şile kaymakam. 
lıltına, Nıızlmlye kaymakamı CelA -
lot.tln Ünsalın Cine kaymakamlıfı.na, 
Ilı:az kaymakamı AgAh Erozanın 
Şlrvan kıu-makamlığına, Datca kay· 
makamı Fethi Burak'ın Baykan kay 
mıık!lmlığına, Dikili kaymakamı Ve
ctnt ÖT.deşin Sürmene Jmymaknmlı
mna. Malkara kaymakamı Eşref Er
!(utun AOOlar kawnakamlıl'!ına. ka
vnk kııymakamı Basrl Ô7clln Bay -
burt Jcaymnkamlığına ta>•lnlerl ya -
rıılmı.stır. 

MUddctlcrl sona cmılş bulunan mıınlannda 4~1.dmııl ve m ııt bUıııı)l'Cdc.kl 
Sümer Bank ldare Meclısi Reisi BB. tcı:.o'kller1 ~ndan takl'bedd>Umck i<:"ln 
Sami Snbıt Karaman, Aza Cemal E-1 t.cmelll, devamlı btr tnrzda ane bıitcc
sener, HUkilmet Azası Namık Tur- ıcrt Uzerlndc Jncc!ı:ııneror Yaıımak kati 
hal, Mnli~e lL7.ası Şakir Knraaltan bir zarurettir. Kut< yılda b1r aöstertı 
al<Iıklan Ucretl~rle tekrar ıı.ym vazı- ka.bU1ndaı bu mcvzula uza:kttm al.fı.ka.-
!elcrc tayin edilmişlerdir. .... ,__... bl .__, ··•-

w...•utıış o..,...,., zas-. aırnaca ...... &Ura· 

diye t&tm~lğlm12 bu ıııdal.ar 

r1 m11kta.rda t.mıln edilmlQJ>"tp de > 
Yl$ ıım1Ycsl muayyen bir ölcUnlliı 

ll(t u~ıü mü !koyu seruıce. ıırtık tnh 

kwmue dıırn(."Jctıir. lstc ıtı!"Ll"Cre diUıc:n 
ı.l!c buna meydan vcınıemd."l.!r. 

bütcesl ıuıkct.lcr1 ~ tınldik.RU tltln 

OOk.ttr: ~ ''nartl.. koymn'kln v. 
fcmtzl b mm 6:Qıınt:ıyız •• !sınııtık 

nct"lnl ııoz önUndc tutıırıık muhn 

İngiliz sarayuıd;ın dosdoğru Tıtksim'e 
çıkan cadde de hem Relc<liye için karlı 
yahut az masraflı., hem de İstanbul'a ge. 
l«elcler üıerinde pek derin tesir hıl'llka· 
biiecelc; t~bbüslerden biri olarak hlııra 
~)'Ot. İnşa İşleri için ilk düşündükle
rimiz .rtady-om, tiyatro 'e belediye bin:ı· 
111dır. Tiyatmlat' ~ bcledi)·e bin:m, Türk 
•viı mimart~inin hakiki birer anıdı ol· 
ma.lıdırbr. 

Tabiaıtan hah~e..ıerken, f stanbul bü
yük korusunun da önümüzdeki on yıl 
içinde hazırlanmasını i~ı~riz: ilk aklıı 

;gelen, Şişli semti ile Boğaz arasındaki 
s:ıhadır. Bu sahanın bir büyük parçası 
şimdiden Belediyenin elinde bulunmakta· 
dır. 

Mat.buat oln>•lar hakkında hlzznt 
doğrudan doj'jruyn hnbcr almnk Im
kltnına malik olm:ıdığı zam.an ekse
riya objektif hab<'rl tnhrik hab rfn
dcn, gcrccğl yalan<lan a)'lrmnk mcv
kilndc kalmıyor. T<'<'rüb.- RÖ:rtc>l"Mi.s
tlr ki. alman ıı.qke>rt f Pbl1Mr>rl h1>ki
kalln tarihi ve~lkalandır. Bu te>l>llt
ler. her türiO tahrik ve proo1>1:rınlla 
fôk!r \"'f' ruhunıi'ın vaz ge('C'rck sim· 
rlive kadar '<"'<'re;.ran P<'!Pn askeri hl'ı
diseını tam tnm•na ve it r 1z götiir· 
mırL hir cloğrulukln naklr>tmıs. olnv
lıırı sadece ve arık ııure>ttc vliııil gü
nünC' kııvıt l'e> ik'lfn evl<'m' tir. 

Alman basınının mllnnsc-betlerl 
dostluk ve güvene dayanmaktndıt. 
Fakat bu karşılıklı gilvcn fikir ve 
ruhu, samimi bir surette hakikati 
kullanmıya çalışan bir memleketin 
haberler I>OI Ukasma ıUmadı tazam
mun eder. 

Geçenlerde Unkapanı köprfuünün 
~r yanında açılmış ~abayı dolaştım: 
yol bitmek üzeredir. Etrafında inµ arsa· 
lan da, plana göre binalar )-apılrnak 
üze~. yakında satılığa çıkanlacakıır. 
500 üncü yıldi)nümüne kad.u kendili· 
~nde.l tamamlanacağına şüphe olmıyıı.n 
bu oı.dde, ~ fstanbul'un hağnnda 
T ür\: cumhuriyetçilerinin anıı <lcğerinde 

Herke'! bir veya birçok şey düşüne
bilir. Plln eldedir. Bizce yapılmak ı;e • 
rd.:cn ilk şey, bir ~00 üncü yıl imar 
programının hazırlanması, resmi mua • 
melelerden ı:cçme i ve önümüzdeki on 
yıl içinde yalnız onun ~ı;;el~esine 
çalışılmasıdır. Hıı.rp devam ettik~. bu 
programın harp ~arılanmn elverişli ol -
duğn kısımlarını, harp hiııil"1cn SOllra 

da büyük inşa raraflıınnı tatbik edebili
riz. 

Türk heyetinin cevabı 
TUrk gnzetecllcr Heye-tinin Rclsl 

B. Sadak bu nutka cevnp vererek 
teşekkilr cttlkten sonra şöyde de
miştir: 

Komiserliğe terfi 
eden polislerimiz 

Emniyet Umum M.lıtUtliı~i mıııı;-1 den Fevzl GundUz I>o. I~n ., Dolııılan 
terli müddetle•:.ıı ooldurmuş o- Ahmet Oge Anknra, Kny criden Fazlı 

anlardan ehlıyet 'it' /ivakııtl<!rı ıııcille Ö.ı:genç Elı\zığ, l:.t:u:buldıın llayri 
11 olan 12 polifrıı ;i :.omis.er mu- Demirel İstanbul, Antalyadan .Suley. 

vinliğlne terfi etılrm'ştır. Uımını man :lavaş Turı;uıiu, İ tanbulılan 
üdUrlıik 82 koıııl~·r mun\·lnlııi de Hakkı Alkıın 1stnnbııl, ,\ntalynd ın 
aşka yerlere n ~lctmic•u. Yeni ko- Tahir Öz um 1\lnht> a, Trah7.onitnıı 
i~r mııavinlerluı•zlc nııkloluoan ko- Fehmi Çağlıyan 1.onınılıblc, İstanbııl
iser muavlnleriıı1n bııluııdııkları 'e d'V1 ~el/imi 'l'ııncel, N'atık Peküı, lhk

erildikleri yerlcr:n ndlıırıııı yaı.ıyo- met Ak, !'erit Ulusoy, )lu~ı fa J\ibnr

Ankara'dan Jla,a, Yener Ankar.ı">·:ı, 
eyhan'dan 1. H.nl.kı .\danır .::ıe~h ın'n, 
nkar 'dan Ychap .Erl'ı1 lstaııbııl'n, 

zrrtir'den 1. Hakk. \'nrdar bıııit'c, 
latay'dan .Mehmet !>uğru! ! lnt ıy ., 
. Md. lukten Kcm.U 'I a.r.yulaç U . .Mıl. 

liie, U. )fd. Hik~co Ya•ıf Ba~c;ıoğlu 
• Md.luğe, hm.r'<!cn -'_bdullah .Ak

tAll İzmir'e, Teklrtlıığı'nrlaıı ,:,uphi <;c
in Kocaeli, h'.onyıı.'dıın 1 las.ın h.ıı,ı; a 
·oaya, istanbul'dan AbduilnUf Erı.a

lstanbul, Ank.ır:ı'dan ~p:ıaııi Acıır 
st anbul, Gazi.!ınt<!pıen Zeki Oı.kul 
tanbul, hmlr'den Ser .lfetıin ::>aı;"t 

zmir, GumUşhane-ı .... Hıılit J.rdo •an 
amsun, Trab;ıonııar. Mchuıet Yalçııı
una Trabzon, Trabzondıın Kemal Var 
arlı Zongulclak, Ankarndan J\hıuct 
öğend ı\nkarn, U. Mn. Jukten ::.ıınl 

ıı:rın )fıınisa, Anka:a'dnn ' azını J e
ner Ankara, A 'lk&rıı'doo Cevdet 
nyoilu İstanbul, B ılıke lrclcıı ~adet

·n Atma«'a Halık:ll'r, Eclirııedc.n /~yn 
aturer gdirnc, ls·ıınbu!rlnn Husl'yin 
ravuştalı İstanbul, 'l ok.ıtt:ın Faik 
ydal Olynrbakır, .\nknnardMı H ,\ v. 

Tuncer An karı, Brırnrıımdan M. 
abrl Tanuı Ağrı, Trabımncl ın llı·ııızı 
ıığ Manisa, Maniudan \'chlıi ı')zde
ir Aydın, istanbııldan .l\aiın l7ys.nl 
anbul, Knnot ın M . .n vr.ıi Gok Kay
' Bitlisten Haydar Aybar Bitlis, 

ıleclkten Hikmet Yalı;ın Bur a, An
r.adan M. Sabrı llukcleko~lu Ank -
İ&tanbuldnn ı\. Rıza Arıtrkın i -

nbul, İstanbuldan Kemal Raşknl İ.ı.
nbul, 111 latyadıın Bnyr"lrn Jlagalas 
rfa, İstnnbııldıı.n bdullah ı, .. ıyon-

fstanbul, EskıŞcnirıl•n ::.nlıiha.·dın 
tıkba ı Kocaeli, Ank'\rnclan lblf 
enlıoAlıı, lhrnhlm Özkan M. Nuri 
urtmnn, 11. lbrııt-ı:ın Drnıireiuı;lıı \ n-
ra) n, Muğlndıın ~I. l'erıt ı 'lnsnl '1a

sa, Eskiş"hırdcn "Jlıh Oni~ l~:.kı,ı·
r, Dr.ıılzlıclcn llas~n 11:ilblll izmır, 
nraştan Ziyıı Tu;ı.un ~ara" İstan
ıldan /,eki Mutlu,;ıın l•tnnbul, ı\l -
tyadıın M. Fikri Bayrmu l\lıırdın, 
tanbuldaıı nıırlııı.o Akbel e, A. 
mrlı Bnyramh:ışı htaııbul, Kırklar. 

inden lsm Lil Acar İ6t.-Lnhui, Klltıııı
dan Ahmet Kayacan l. dantep, 
rsadan 1'nzmi Ercloı.;ıı.n llursn, J~
n"dcn ~abıın \Durıık:ın Nığde, B -

·esirden Alı KuUu Bursa, ) <•r.ı; ıtt.ın 
A> dar Kanturah Kn)" ·r•. İzrulrdt n 
krü Berk lımır, 1 tnnbuldan Umer 
hri Coşkun 1 tıinbul, Dcrıiı.liden 

ustafa Arısoy \' ylaılll;, lstanbul-
n Muhittin Tekcc, ,\lı Be c Gunel 
tanbul, Ankarad ın ŞUkrU .SUne İs
nbul, Afyondan fevt:k Işık Afyun, 

Md. lUkten Sndi B ı'eğmcz Lı. 
d. lli!i;e, Gırcsundan il. Avni Giın
r Kııstnmonıı, İstaııbuırlan \lulıittin 
vanc;, Bekir Sıtkı Üzkanlı, .\ . Os
n Çiloi(lu istanbul, li. \ld. hıktf'n 
brı Ünlu, Hefık ~ıı.rnç U • .Md. )ilk, 
anhııldnn llıner Ulutaş, Hnkkı < 'E

n htnnl.>ııl, lzmirdnn t) mnn ı\şar 
lr, Se~ hıından il eşit ~u:..cs Gazi. 

tep, fstıınbııldan \. Şrıkru Korkut 
ırnbul, Jl.Llıkeslrrll'n Alim Dılrıclar 
anbul. Habydım il Kemnl Oray 
tıay, tstanbuldan il. Hadi Oğııl 
Nl'<·lp Ann,ar.ı t t nhııl, :-.~m~ıın
M. Nedun Caiın E4irne, Po. Ens. 

oğlu, ltlfnt Atılp:nn, Brklr Sıtkı ,\ip 
Mustafa Sezer lstanbul, Kunyadıın 
Mehm!'t Üzhek }~lbıf, \ fyonclıın lL 
ıncr Hayrettin Çevik Konya, ;\nkara. 
dan İbrnlılnı Erdoğnmş ,\ nkar.ı, lfolıı
rlan~ azmi G llnaydı Hize, Seylıandan 
Saıııl Ökdeınir Cizre, Anl..ıırnd ın l'lı-
un Aykut Çankırı, Hitlı&lt·n !':i1dık 
Duıakın .Mnlııt> a, nkaradan Salt 
Gtikten Ankarn, Edirncde'l H.ayrull.ıh 
Goker İstanbul, <iin:suııd.ı.1 ,\hınet 
S ı) ın Trabzon, ~stnnbııld ın ~alim 
Dine; lstanbul, Jspartııd:ı.n '\II Ynnı&.n 
İ tanhul, lst.nnbulcLın 5anıi Ullı;:cn, 
;\Justnfn GorgUn, Şevket Davran, Kfı
ı:ım A tcş İstanbul, bııılrdcıı Hnsan 
Saruhan İzmir, Ankarad11n İbrahim 
Altan İstanbul, ::\ijdedcn ıılf'hnır.t A
kın İ bnbul, Ankaradnn Sııınl Ozdrn 
lstanlıul, Ankaradnn Salih Ulı• ııı ı\o
karn, Ankarndan Adem 'foker !~hn
bul, Gnzlnntcpten Hayri Uçkun 1 u
din, Kıilnhyaclan Muı;tııta Eroğuz Kıı
tahya, İstnnbuldan Bekir BrgJn ls
tanhul, Bıırdurdan MPlımet B ırı~h.nn 
lstanhul, Çannkkalcrlr..n İlırıılıim 'ı'ıl. 
maz. Edirne, Rıırsadan Hayri Tcıny
sal fstnnhııl, Ankararlıtn Salih Pa> ınt 
Ankara, Ank:ıradan J lakkı F,rtım h
tnnbul, Ankarndaıı ~Jeatan S•rpcl ı\n
kara. 

N ak/edilen komi•er 
muavinleri 

Gazlantep'ten İlyas Ertan GümU· 
şane, .Manısa'dan Yahya Kemal Tağ
ıekın Hakan, Erzurum'dan Zlyaet
tın Yardımcı Gaziantep, Bıttıs'ıen 
Salim Batur İstanbul. Hitlls'tcn Be
kir :::iubaşı Kayseri, Çanakkale'clen 
A. Serveı Demirci Kayserı, Kıısıa • 
monu'dan Mehmet Eren Konya, Ga· 
zinntep'ten ~. Salim Özglll Antal -
ya, .Muı:Ja'dan Hasan Saçkın Eskı -
şehir, Muğla'dan Necmettin Avcı 
Bolu, Bolu'dan Cel.tl Ünal Tekir • 
dağ, Kayserı'den Cemal Oral Ha • 
tay, Tekirdağ'ından Salih İlhan Kır
§ehlr, Tuncell'den Mehmeı DUzı::ö • 
ren Mardın, Ankara'dan M. Nedim 
Vural Burdur, Hatay'dan .M. Faik 
Özel Ankara, GUmU,ane'den Ragıp 
Tümer Denizll, Dcni4'Ji'dcn Abdur • 
rahman Na!ız Kırfat Van, Mardln'
dcn Vahit AJtun Antalya. Antalya.'
dan Tevfik Yurdakui .Mardin, Ha -
kari'dcn Seyfettin Glllıekın Trabzon, 
Van'dan Munmmer UğUraal Tekir • 
dağ, Varı'dan Abdülkadir Uğursal 
İsr.:ınbul, Anlıılya'dan H. Husnü t -
pek Tokat, lzmir'dcn Mecit Uçar 
Mardin, Ankara'dan Mehmet Tevfık 
Ülgen İstanbul. Bingöl'den Asım 
GUç Ankara, Tokaı'tan Cemal Oğut
kan Tokat, Trabzon'dan t. Hayri Oı.
kaplan Sıirı, Kayserı'den Ökkaş Er • 
dem Hatdy, Marclin'den Ömer Sayın 
Kayseri, Elazığ'clan H. Tahsin Öl -
kf'..r Ankara, ı.onı;ı:uldak'tan A. 1'uı ırı 
Ceran Elaztğ', Van'dan Ahmet GU
ven Zonguldak. Silrt'ten Mustafa Ay 
clın Trabzon, Çankırı'rlan Ziya Eri§ 
Konya, Kon~a'ctan Tahsin Atalı İçel. 
İç<'l'rlen İs:ı Hikmet Pekyavuz Van, 
Koı:ı.ya'd~n Mahmuı Ziver Özdamar 
Tqnceli, Tuncell'rlen Yusuf Polat 
Hatay, Konya'dıın Muııt~fa LU!fi 
Coşkun Ga:tiantep. Gazlanıep'ten 

Türk hcyctJ, harp lı;lnde olnn bir 
memlC'kN.tc bulunduğunu hl<: bir zıı
ıuan unutmamaktadır. O lıarp ki, 
belkıl de tarihin ep büyük hıırbidlr. 
Bundan dolayı, bu :z.iyııretlncle bU
yük bir mllleUn gösterd ği gayret
ler hakkında bir fikir edinmeyi en 
as11 bir vazJ!e olarak tc?Uıkkl etmek
tedir. Şimdi olduğu gibi hlı; bir za
man da düşman olarak karşı karşı
ya geçmcmış olan Alman ve Türk 
mlllctlcrlnl bir dostluk bağı blrl~
tırmektedlr. Basının, milletler cfkArı 
ilzerlnde:kl tesiri hakkında söyled k
lerln"zc kayıtsız ve ~rtsız biz de ~
tlrak ediyoruz. 

Matbuatın., bllhnssa geçirmekte 
olduğumuz tiuhran zamanında. kud
retini :ı•nlmz mem1ekctinin hayati 
menfaatforine tahsis ct.mcsl gerek
tir. Bu neviden zlyıı.rctk:rln blıi>lrl
mlzi karşılıkh olarak daha iYl tanı
mamıza ve milleUerlmlzln daha zi
yade yaklaşmasına hlzmet edeceğine 
şUphem yoktur. Buradnn götUrece
ilmiz htıtıralar çok kıymeUI olmak
tan ve toplıyacağımız lnUbalar çok 
faydalı olmaktan hA.11 kalmıyacnk
tır. 

Tıirk gazetecileri. aksam Yabancı 
Basın Kulü'bilnde Hariciye Matbuat 
Direktörü Orta Elçl Doktor Sch
mldt'ln daveUISi olarak bulunmu5-
lardır. 

Sanal okulu müdürleri 
arasmda nakiller 

Sıvns Bölge Sanat .MUdUrü BB. 
Rlfat Şancı !stanbul'a, tzmlr Tesvi· 
ye atclyesi s~n Halil ldc-mcm Sıvas'a, 
Eskişehir MildürU Ali Rıza Gürkan 
Ankara'ya, Kastamonu müdürU Sab
ri Boyan Esklşehlr'e, Kastamonu 
böl;c aanat okulu mUdilr muavini 
Sami Bflg!n Kastamonu'yn, Konya 
mUdUril Nihat Snydam tzm!r'e, lz -
mir l\lüdUrU Muzaffer Hare Konya
ya, tz.rnır bölge sanat okulu müdUr 
muavinlerinden Haydar SUnter yeni 
açılan Bursa mildUrlUjllnc, Anknra 
ınUdUrll Ayşe Ege ld!ln' mQfcttlsll
~lne, lstnnbul müdUrQ Yusuf Ziya 
EUınan da ı;annt okulları basmil
fettlşlığlne la>in edilml.şlerdlr. 

Abdlllhakfm Kaynak Konya, Ordu • 
dan M. Kemal Cilılsun Bolu, Erzu
rum'dan Ali Rıza Limoncu İzmir, 
Tekirda.ğ'dan Halil Altunay İspart'a. 
lsparta'dan Nedim Erdognn Erzu -
rum, Tekirdağ'daıı Sadık Batmaz 
Çanakkale, Kocaeli'den l.lustııfa Uun 
dur Saraç Tekird(tğ. Ankara'dnn He
ecp Kar.ıdcni.ı; 'arı, Yıırı'dan Ali 
Doğaner Kocaeli, Çoruh"tnıı K{ızım 
Sönme.ı: Ankara, Vıııı'dan İsmail 
Hakkı Kurter Mu§, Siirı'ten Salim 
Aycan İzmir, Erzurum'dan Emin 
Erdem İzmir, Samsun'dan İsmail 
İzzet K1aleli Samsun, Trabzon'dan 
Rafet Sezer Samsun, Bolıı'dan Hlıs
nll Yalcın Çoruh, İstanbul'dan Mem
duh Sedat Yalın Bingöl, Nurettin 
Kutlu Çanakkale, t. Hakkı Polat 
Gaziantep, Cemalettin Yanıker Ço
ruh, Mevliit Nihat Atac Tunceli, 
Hasan Utku Erzurum, M. Kılmil 
Berkman Seyhan. Ömer Bnhri Aıay 

Seyhan, 11. Avni Ya~ar Al Seyhan, Ab
dtılk.ıırlir Makuran Gıızinrıtcp, l>urnııış 
Aksu Van, :M. Şemsi Şengiln Binı:öl. 
Arif S,tygan Silrı, Hasan Özıre~ 
Bingöl, İzmir'den S. Remzi Soysal 
Muıtla, Reyhnn'nan Rlfat tlnsal Bit
lis. Scylr.1n'dan Ali Galip Bostancı 
İstanbul, Seyhan'dan Halis Alparslan 
İstanbııl. .Seyhan'dan A. Sabri GU -
naydın İstanbul. Gazianıep'ten Ab
dUlhamlt Sayın Seyhlln• Esklsehlr 
rlen Mustafa Rıfkı Aktekin Mut.la 
Rurdur'dan A . Rıfkı B'1şer Ankara, 
Ankara'dım M. Hıfzı Utku Malntya. 
'fnlntva'dan lhlil Kıırıınıım:ın Çım
kırı, Kavseri'den Tııl5.t Özkan Si -
vas'a nakledilmişlerdir. 

Yeni kaymakamlarmız 
DlrJnci kaymakamlık kursunda 

muvaffak olan maiyet memurlar!yle 
nalllye rnüdOrleıfoden Kemal Kurt
başın Cal ıkaymakaınlığına, Necdet 
Bruıat'ın Akoakoca kaymakamlığına, 
Va!~ Kurt.lz'in Reşadiye .kaymakam
lıCııın, Mckld Kcsldnln IAdlk ikny
mııknmlığına, NeJat Bayraktarın To
rul Jcnymaklımlı~a, AH Rtz.'.l Ak
auyun Adıyaman ka>ımııkamlığma, 
lbrahlm. Argun'un Knrnisalı kayma
kamJıl:ınn, Faruk ôndcr:in Pazarcık 
mk .kay:rnakrunlıfı.na. Osman 'fulga
nın Yeşilova kaymakamlığına, All 
Ul\1 Pınann Anamur -kaymakamlı -
Cına, ŞUkrü Yarımoğlunun Cilıan
tıcyM knymakamlığına. Cemal Tar
hının Mihalıççık kaymakamlıfünn, 
Ziya Knsnakoğlunun Bozcaa"'.l.. kny
mnknmlılbna, NC?jhJ Tilma)~ Me
riç knymakamlıfın~. Burhırn Aı;ka • 
rın Karaburun knymaknmlıi'hna, Ta
hir Alonımın Seylturozl k!l)'J'lll\kamlı
t!ına, C<>mal Bıısaranın Sındırgı kay
makamlığına, Fcv-.ı:I TııŞbaşın Saray 
ka)Vllıı.kamlığma, Nnmık Berk'in 
I~l'ı.psek1 knl-makamlığınn, Hnkkı üı
kerln Beyşehir kaymakamlıfünn. Ni
hat Alnın S!ltçüler knymakamlıihnn, 
VcfkI Ertnrlin Acıpavam kayma
kamlı •ına, Ertuğrul Silerin Datça 
.ıtaymnkamlığınn, Derviş Cığıltepenln 
Il~az kııymaknmlılhna, İhsan Ata
kanın GUmfü::baC'lköy kaymnknmlı~ı
na, Şevket Yunlakulun Ko7.an kay
makamlığın11, Kemal Etlzerln Dikili 

Noter yardım sandığı 
.Noter l " ardını ::.aııdıı;;ırun idare \'e 

rnurnkabcsme dair ru:aunnamcslnde 
yapılcın dcglşıklikler ve tashıhler 
yUKSeK tn.swku ~kuran cınulıitır. l.>e
gışıJrn~e •-orc .11.oter :ı: ardım ,:,nndı
gı uır muııasebccı •c !uzumu kadar 
memur uualından idare olunacak -
tır. Muhnşebccı ve memurlar Adil· 
ye Vckılll);uıcc taym ve a.z:ıı oluııu
cnklrırdır. Katlro llıtiyaca gore 
c;oı'.:ultılııı rızaltılabıleceKtlr. 1942 yı
h ıı:Jn tahmin cdılen idare masrafı 
tutarı ile ön<.-eden .bırtke.n ııuranııı 
ıUısfiycst için gerekli para rncvcu -
dunun > ilzdc bcşınl geçmemek uzc
re ıı.yrıidıktnn wnra 1942 ikincıkfi
n un &Qnuna kadar yardım &nndılıın
da topla.nınıı paradan 2.1 Jklııclklı -
nun 942 tarihinden önee lkrnm yeye 
hak kıı.zaırınuş olan noter veya mi
rasçılarına noter :kanununa göre da
itıtılncMıır. 

1 milyon amerikalı 

cephenin 

istedi 

ikinci 

açılmasını 
Vaşington, 21 a.a, - Sendikalara 

bağlı bir milyon k}§i Mr. Rutvelı'e 
bir mektup göndererek lkincl bir cep
henin açılmasını istemiştir. Bu mek
tupta ikinci cephe a<;ılmasınm yıı.lnız 
Birlcolk Devletlerin davbsı: için ıle -
ğil biZ21at Amcrika'nın ıı:ıtUdnfaası i
çin de hayaıi olduğu belırtilmckte -
dir. 

Avusturalya tebliği 
Melbourııe, 21 a.a. Avusturalya 

tebliği : 
Morcsby'de: "O tipinde 15 avcı

ııın himayesincte hareket eden 26 
Japon bomba u~aA'ı bir hava mey
danına hUcum etmi§lerdir. Hasar 
hafif olmuıtur. 

(;}imal batı l<eslmlnc'le: mUttefik 
hava kuvvctlerlnln fanllyeıl kqlt 
hnrekl'ı.tıııd'}n ibaret lMlrnışur. 

kaymakamlıfı.na, Nurctun Hazann 
Buldan kaymakamlığına, Nihat Tüz
genln Çumra ka) mnknmlığına, .-,n -
dak Art.ukmıı.ı;ın Şarkışla kaymakam
lığına, Mustafa Güneyin Hadım kay
makamlığına. Sül<.'ymnn Recep May
ku tun l\laçka knymakamlığma. $<?
refettin Davranın Uluborlu kay:mn
kamlığınn tayinleri yapılmıştır. 

nuz. Dolrru rolmm, aaC:l:un ma!Omat 
elde OO<ıbl:lmd< tç!n crnniyct ve IUmat 
te~ cdebllınell.. Tü?1k ai!esl dtrd1n.I 
or•taya d5kmet, önüne gcı?ene sıkıntısın- '"zaruri "1tb-ac madde,, .Jcrdndcn m 
d:ın, ~ tarzından bolıseQnez. şu ~ tahnmmül <ıdl.lcbtllr t.ıyıı.t 
kadar ki bu Il(!Vi anketlerin IKl'l'Ml:ııla la hallk:a da~nlQOız. 
nlmm-ı is:ı'betli te<1blr1crln trendi denUne ''Scııt>on Pb<ısa" , eısııatııı, Ul<'c 
d(?VA ol!lu~nu glmirae tetlc!!k vazife. mUıilvveU, ~llt.ul ve lı.W:etJ ı.rlbi reçc 
ıılYll' mllnı.caat edenlere Azıııml kolaylık .fer ek! btzlm dcrdlırniZıC de\ fl <>lam:ız. 
gllstC!l11r. Buırllnlcü panı. bcıUufıuıııı )'ııkı5,ı 

Gcrcck h.1.Y.Ll.tan alınmış "aile büt· W:.:rcc;-c >c hacl:nuW m."ll bollufı'uıı.ı 

N" len tıror.tn<lc yapılan t.etldk.ıP.11ln, vueamadıfımıız muw.ıclce "lk.~ ı•ı 

hıı.ktkl ha)ıtt.lan cıkan mAna.lı rakam· sa.. dan <1ıom vumınk; libcm..117min > 
lıırın ilaız ve trea<loıllal delim eltldEn Y1lawı.ıe iblırılclk mümcı;s.W kes imek, 
c<>k •UYOktur. Maksat ve ıra.ye, mull)'. tın akna 2ilclı ıızrulımııı ot:ııı küLlcYl 
>en blır tarJJıte btr memlıc!<ct h:ı.l'kının )~ büsbüWn clml ett.'tlnl 
ııellr ve mnsra.!rm knbatasl.ak ö~ren- ~ dAvct etmekle CG"tWr. Evet, bol 
malcten ttıa.rut de~. Aırıl ıınıımu 0 • ruı ohınlar dltoo!klcn bazı ı:ııırı m 
ıa.n l'Jhot. bu • ınemlokot ha.Jlanm. aetır OOlerin1 o cakrtlrdc daha koıny.llklu 
"e maı>mtındııkl dettddlklıııri ıtovamıı J.a:blllırlcr. Fa.kat WY\lk mti6t<tılll. " 
b1r tnrzda C<Jk )'Üllldan ~k lesi z:ı.rur1 ve hayatı lht.1;nc madd 
''haldllcıl Am ltrl,, amştınp buılat>Dmek· nl ıronc tcdruik «!~. 
tır. Ancak t>u l!IRJ.~ ııcı her b(l.)o(lk Oyea iki .r.ı 11 Milrodelc cl«m ırı 
6Chr1n, her mUhim coğrafi ~nır~m bamba.ı>ka bir tcmcı. üzenrxıc kuruıu 
''istıh.Ulk blln,yaıi" , ''lst.thh\k ~k - lla.ı1>kı üçüncü >,lı bltmck O ere •• Me 
len", ·~ ııstkoloJllıl,, dolnl ola- ldceUmlzhl özel ~ını üc GCn 

mk tEStıJ:t ohınabll:1r 'YC ona IOı'e de tct3!ıfk cdlıYoruz .• Artt1t karnr i:Ul'l'li g 
lııabcut lmmrlıı.r a.bnır. dl: ne ııııdooe "narh", ne ll('fn 

MCSC!IA mangal IQSmunJ l?l'OYJ~a malılıYmte tovzıııı.t, ne de ~ pi 

umumi bir ııöM!ele bakıbrııa b~ bk' ve esnafın lütuf ve tıtıtetl tcron~>sl
ehmmıtyeU YOlkımuıı aibf bir m\Maleaya Tclcrıı.r cdcldm, bugUnkiil ı>am boll 
snplanıla'bl'llır. Falaı.t 1stanbui toınde ~una Y8ku;;ııı-.ak derece ve haolmde nı 
}"11.Pll:ıe.ıık esash ve ctdıll bit' "afie bUt- bolh.ıjlunrı. knVUılllll'l1'l<lı~muz müd<h't 
ceısı .. ankct1, manıral klimill'U kOMıwnun ''itltılh:wııt kımmık,, tan tıa6ka ~ y 
bu bôlıre 1';ı\n he)'a!t 1 önomfnl w.tl•l be. tur. 
nı.ttr. ıs mib'ona V'CStka dağıtın~. lR 

Aile b0tcc.'9t anlretlel'l ~tr )'Olta ermk Wvzt ctmdc: bnhl8 me 
lal tıib'ük 9Ehlrbır ılçlırı '7ıanx1 ıtı~c detllrttr, olmom..ur ve Oliımınz. Ku'i\' 
madOObi,, ~ ötrEnülr. Xl!ltln- ve ımacAtVlarınuzı daA"ıtmadan müa:ıd 
~ mt.nıM.lc Adc!.lcl1 anlaşı!n'_ M:!llt'JA ~i tık önce nde<tl ~"Ilı tıüYQk eıchl 
ekme~ blb1lk lllhtrleıtmtztıı ~ riml2dc l<xızana!ım.. Mesele wtıame 
ımıru1ı~ rıoll aib!.. Bu~<IQ -..Wllönl dedı.al ~-

SPOR 

Marmara kupası 

tenis maçlara 
30/31 temmuz ve 1/2 ağustos ta

rihlerinde lstanbul'da oynanacak o
Jnn Marmara kupası mnçlanna An
kara'dan iştirak edecek tenlsçhler 
scçllmlşlerdlr. 
Takıma şu O)'Uncular ~rmekte -

dlr'1er:• 
Allıat.Un Taluy, Kerim Bükey, Se

f.tk Fenmcn, Semih UlutürJc. Yen, 
Ahmet 'J'andoğan, Celtısln, Lüy, Er
dal lııönil, Asım Kurt, Bahtıye Mus
Iuoğlu, JUllde Parkan, Vedat Abut 
(knptnn>. 

..-································ . 
~ Küçük haberler 
'"\,, .............................. ~ 

-(r Muamele vergisi l'Plldal 
deler ten:1J!At cetveline otomob· 
kamyon ve diğer nakil vasıtalanııı 
1ı; IAsUklerlnln tnmlrlnde kullanıla 
sıcak lastik yaınadn katılmış 
tenzlllıt zıisbctı yUzde 39 olarak 
bul edllmlşttr. 

-(r Adapazarı, Antalya ve t~r 
lbeledlyelerl memur kndrolnrındıı 
pılan değişiklikler kra Vclcilleri fi 
yetince kabul olunmuş ve mahalle 
oo tcbliğat yapılmıştır. 

-(r Belediye tC'knilt kanunu gere 
ğince llflldar ve l!ıtls:ısından istif 
de ımUmkün olanlarla, bir mQdd<' 
daha ı;:alıştınlmnlann<la faycta gör 
!enlerin istihdamları hnkkındaki tc 
dit tekliflerine mhhat raporu si 
hulAsasının da bağlanması valfllkl 
re bil<lirilmiştlr. 

-(:r Hnvza kaymakamı B. re 
Calın Zdnırnldak mekt.uı>culu~urı 
na.kledilmieUt'. . ----

Modern gemi yapicılığı 
~ 

Oyuncular bir hartadır sıkı bir 
surette çalışarak müsabakalara ha
:ı:ırlanmaktndırlar. Tnkımrla Celi\sin 
Lily ve Erdal lnönü gibi 16 şar yaş
larında iki ııencin bulundui;-u görü
lür ki, bu iki Junlor son zamanlar -
dn hı:ıkıkaten bqyUk llc>rlemeler ~
tercrek takımrta yer almayı h8ket
rn1şierdlr. l&tanbul'dn yapılacaJc: tur
nuvaya memleketin bütün oyuncu. 
lan l$Urak edeceği ve tzmlr'ln tam 
kadroslyle geleceği cihetle güzel 
karşılaşmalara vesile olacafı. ıbndl
den katiye+.!e ~Jeneblllr. 

Gönüllü hasfabakıu 

kursu 3 Eylülde ~ılıyor 
Dünkü cıjaru; haberleri arasın

da bir Amerika teJgrafı, tanınmış 
gemi .lniaatçılanndan iblrinJn, ge
ml t.czı;{thJarını bozarak büyük 
taşıt uçakları yaptınjması fikrin
den bahsediyordu. 

!nsanların su üzerinde yUzen 
herhangi bir vasıtaya blnmeğl a
kıl ettikleri gündenber1 dünyada 
bir gemi ve gemicilik mev.ı;uu var
dır. Saldan ve oyulmuıı ağaçlar
dan lbaret teknelerden baslıyan 
bu l& o kadar uzun bir te
kftmU 1 devresi ~eçlrmiştlr k1 akıl
lnm ha;ı:ret verir. Mesel{ı., bir şap
ka kutusu gibi tekne ile meçhul 
bir diyara doğru açılan ve ancak 
60 yolcu alabilen Knlstof Kolum
b'un tck.ncsl ne 193..1 tc ibilyük ge
milerde>n sayılan 60 bln tonluk 
Ollmplk TrnnsatlantJğ! arasında 
500 sene vardır. Halbuki tik tek
neden Krlstof Kolum'b'un Santa
marl)"8.Sl'na kadar geçen zaman 
4-5 bln seneyi bulur. 

İlk gemileri Mısırhlann 1yaptık
lan sôylen!Yor. Tarihte Fenlkeli
lerJn, TUrklerin de adı llk gemici· 
ler arasındadır. Fakat kUrek.11 ve 
yelkenli gemllerle yilz yıllar geç· 
Uklen sonra ancak 18 inci yQz 
yılda buharlı gemiler görtllmü,
tür. Hudson nehri Uzerlnde ilk se
fcrlnl yapan buharlı gemi Ful
ton'un Clermont adındak.1 1temlsl
dlr. 

!lk demir gemiyi yü7.dürenler, 
"ne:mdr yilzcr mi?" sualine cevap 
verenler olmuştur. Kutuplara gi
den gemilere ve deniz harplerin
de torpil tehlikesine karsı bu fi
kir üzerinde lşlenml$ ve çelik zırh
larla knplnnnn gemilerin yapılma
~ı gittlkç.- Hıorliyerek buı:OnkQ 
cturumunu almıştır. Artık bugün 
gemicilik en 11.-rı bir merhale:rl 
almış sayılablllr. Fakat insanların 

bunları da ldif.i göıuniye<:ekleri 
muhakkakur. 

Gerek lktısadl ve gerekse bu 
lktısndl menfuatleı:ıi korumak ba
kımından danizlere hll.ktm olmak 
lstıiycn milletler her tUrlü gemi 
inşan.tına önem verdikçe nsrl ge
mi )apıcılıfı da büyük sruınyi şu
belerinden birini teşkil etmiştir. 
Bu sannylln büyUklUğUnil göster
mek ltln bazı rakamlar verelim: 

MesclA ge<:en nylarda Nevyork 
limanında yan:ın tmnsıziarın Nor
man<ll vapurunun boyu 300. genıs
llği 30 melrcdlr. Denize :lndlrildf
ği uıman 30 bin tonrlu. Bu ge-ml
)i göz önüne getirmek onu yn
rıan tezgAh.ın büyüklüğü hnkıkın
da bir fikir verebilir. 
ı Neı,.1lcrı sayıla.ınıyacak kadnr 

tok olan bugUnkü gemileri yap
mak için kurulmuş t<>zgahlnnn, 
dokların en bUyUklerl Amerika ve 
lnglltere'dedlr. AJmanya'da, Frıın
sa'da ve t!m11l Avrupa memleket
lerinde de büyük gemi yaıınn tcz
ııAhlar vardır. Bu tezg!hlar seri 
halinde gemi çıkarmaktadırlar. 

l!H4 harbinde alınanlar tara
fından müttefiklere karşı acılan 
deni?.o.ltı hartrl denizci milletleri 
Jylce korkutmuştu. Almanya'nın 
o zaman sllft.hlarını bırıı.kması teh
likenin ı;abuk önüne gCtinlşU. 1939 
harbinde Almanya aynı silfl?ıla 
mUttefiklcrln, can damarlan dbre
blle<'eğlmlz, yollarını kcsmektcd r. 
Bunn karşı müttefıkler bir ta
raftan gemi ln,.ıiatını artınrkcn 
diğer taraftan dıı bn.c;kn tcdb rle" 
nlmak lü7.umunu h etm ktcd r 
ler. Eğer Amerikalı zatın dll Un 
<'"si kabul C'dlllrsr>, şu hald bu
~UnP kndnr drnlz dPvlcrl yap::ın 
l<'7J:Ahlar hava devi r yapaı-alt-
lar demektir. Bakalım d tı 
gibi bu devlf'r!n dı> du 1 rı 
me.rdruın çıkııcnk mı? 

• 

Alman tenlşçilerlnln ziyareotlnden 
ve oyıınculanmızla temaı1lanndl\n 
sonra edilen lstlfadı- hakkın<la bize 
ulak hlr fikir verebilmeS'I bakımın
dan da turnuvanın ayn bir ehemmi
yet! vardır. 

Al yon' da atıı müaabakalcrrı 
Rurdur, 21 a.a. - Afyoıı'da dörc ...ı

layeı atıcıları 11ra.~ında yapılan atış mü
sah:ıkalar ında burdurlu AH oğlu Hüse
yin Savlı birinci gelmiı, keodisiıne bir 
saat hetliye edilmiştir. 

Ahad ıpor günü 

Bolu,!?! a.a. - 19 temmuzda Ab.."ld 
gölünde Aharl &por gUnU mlınnsebe. 
Uylc yuzme yarışları ve diğer spor 
hareketleri yapılmış, Bolııhılu, Abad
lılar ve dvnr kazalardnn ll'~lt'nler çok 
neşeli blr gtin geçirmişlerdir. 

Hububat hakkındaki 
yeni kararların 

uyand1rdığı memnunluk 
\8, 21 a.a - Hububııt ve fi
ha n ki kararnameler (ift

huy ık b r memnuniy"t 
ve bu 1 nn tatbiki Iı;ln 

mr blr içtima yapılmıs.. 

Yardımaevenler Ceml)"eU G~ 
Merkezinden: 

1940 ta Numune Hastanesin~ 
1941 de Cebeci Ordu Hemşire oxu-
1 unda açılan gönUllU haat~akıcılı~ 
kunıian bugUn yUze yalwı ııönüll• 
he"*re yetlştlrmlştlr. 

Hastabııkıcılık bilgisi gerek barıY 
ta serelcae savaşta lüzumlu ve tıa
yatl bir bllıcldir, her 'fürk kadınınıO 
bu bil~le bezenmesi milli blr va:Pt' 
fedir. 

Bu yıl da Nümune Hastanesin~ 
eylilliln blrlncl ııUnil 3. Uncü gönUJlfl 
Hastabakıcılık Kursu açılacaktır• 
Bu kursa Jlk tatı.sll görmUs 20-40 yal 
arasındaki TUrk kadınlan devarJI 
edebilirler. Dersler eylülUn birlnMO 
ıbirlncltetrlnln 90nuna kadar devaı11 
edecektir. 15 temmuzdan 15 a~ustc;t 
sa kadar yardımsev<'nler c>.emiyt' 
genel merkezinde kR>'lt muamelesi 
yapılacaktır. 

Gön\UIU Hnstabakıcıhk KursunııO 
dolup taşacağını şimdiden mUJdell
)0cbllirlz. CünkU: 

Reemf Ildnımız daha bugün yapıl
mıt olmasına raA'rocn bu hayırlı ıs! 
husus( surette işiten hamiyetli Tür1' 
kadını bUyQk bir anu ve hcv~' 
)roeup kayıt muamelesini yaptırmnl'
tadırlar. 

V eki.let emrine alınan 
kaymakamlar 

Göruten !Uzum Uzı:>rıne Gümüştııı• 
cıkoy kaymakamı Maı:har Ba; ~oğııll• 
SUrmene kaymakamı Kazım o·ncer• 
Sıle kaymakamı Haşım Kuvan, Boı· 
caada kaymakamı SalAhatttn Uner· 
Cal kaymakamı Ras m Arda \"e ,.. 
dıyaman kaymakamı $<'\ket tclız'illl 
vekAlet emrine alıwnalan Lensıt>r' 
dilmıat.tr • 



D l~ POLİTİKA! 
.R 

Vişi ve . 
Demokrasiler 
i'lkend • 'd k" f kınd l!fl)..: c ı ransıı. filosu hak· 

ıle da >arıılan amerikan ıe t·bbüsü, Vişi 
5'beı~~kr~ı de\ lcıler ara.mtdaki mün.1· 

ıı hi bircrı ~ıııu <luh.ı gerginleştirmek si
aras dncıılc \ermiştir. lngiltert• ile Vi,i 

ın a s , 
diknıe 

1 
ıı.ısı mwı,;ıscbetkrJcn bahse • 

kcsilı ~· lıı nıunucbetlcr ikı scncdcnberi 
Birle,~~ hır ~aldcdır. fokaı \'~i'nin 
ka•ıu Anıerıka ile ve Hırlc,Ik ,\ltlt'.ri-

n da \,. ·ı lcrini id ~ı ı c knrJJlıkJı muıuscbeı-
l}ile,( :ıırıe .etmek 'e miunküme bunu 
ı :aq lltııek ısı~·diklerine ~uphe )"Oktur. 
ııe 1 

1 0"ı?lar, her ıki carıtfın d:ı istcği
tı:dj~Yle ters olarak tecelli c;ıtirmck-

Alllcrikıı• ıu-ıı· lngiJı nın, harbe ginnnden CV'd 
itidl bedii ere ta_ raf ındın Visi }-c karşı taki
ld ki.kat~ l'Olıtıkaıı tas' ibetmediğı bir ha
,şı. SClkcb~r; ;rnn ıı. donanmasına kar,ı Mer
_. Dalar e. )'aflıL'lll taamız ve sonra da 
i'1' Birlc~~n. t}gal! için gi~ilen teşebbüs, 

~-:ır.1 lı. Bun Anıcrıkıı.'d:ı i) i karşılanınanu,. 
bu ,,ta~ l~rabt-r, Birleşik Amerika 
aracılık rd~ lngılıcre ile \'işi arnsuıda 
lik1 ba va.zıfcsini gi>rerc.-k iki ~i nıime
giltere·~11t•rnu>ıı talışıı. Fran a'nın İn -
le birtik en ~ hutun •> rılanık kendisiy· 
Aıtıeri.:)e Yuriıme5tni t~ti)en Almanya, 
&Öı!e "ıun bu aracılık rolunii iyi 

gurınıi}'Ordu. 

Vişı~~ harbe ,;irdikıcn sonra da 
Ve h~ c. ıt1 nıunascbcderiııi idame etti. 
rd; b ıta lngı lt.:re u«!rine de tesir ede • 
}1Jfı ~- d~.lcıin \ ;~·>e karşı d;ıhıı anla
ıniıı et 

1
.r zıhni>ctle harckeı etnK',ini le· 

sının /'• Harbe ı\merıka'nın da kaıılma
sir ~~tısıı. h.i1kı uzerinde dtrin hir ıe
l'afıan hu etııgırıc ~üphc )oktur. Bir ta -

tl nın <>la>, oıe taı:afıan da Alman -
rında ~9<11 senesi yaz ve sonbahar a}la
tllesi I' ll\)il <la bir netice elde edeme • 
d ı v' ran\acla bu•uk iımitlcr mandır· 

c Al ' . 
hiirlc 0•aıı il nlqhinc bir •'<ım tcza• 
"-- ~ ~aıııldı ı. Nnzoıire'c baskın ra· 
~-n ın ·r 
Yardı I:ı ız kuv~etlt•ri, fcansız halkının 
ıik Anıına l'llllllıar oldu. Vişi de Birle · 
rinde ~~rıka ile bir tnkım meseleler üze-

• rau 1 ır anlaşma)a 'amııştı. itte bu sı· 
ı~ıı '.ıır ki Almanya n.ı'lır ha u. Ln•·al'i 
fra n tıirnırklc Pıui~'u: bir faşist 
il' k 'ih ukunıeıinin kurulrn:ısına katlım· 
4,11 ı tki şık karşısında kalan P~tain, 

l 1 t cıh cıu 
V;11 avnı ın ıkııdarn ~çi~i Amerika ile 
l~tırd~toısındakı mun.ı.•ebetlcri gersin -
ıtılıer 1 

Bu. tarihe kadar Amerika, la -
Viıi')e ~cnııe te ir ederek bu devletin 
le ııa;tk ıı daha anla) ışlı bir zihniyet· 
~ et etnıc:sini teıniııe çalışırken, 
Ye kıı. SOnııı Biri~ Amerika 1Ia Vişi
tııi>·e t İnıdlterc'nin politikasını takibet· 
Rcri ~ı~aciı. ijü)-iik l l~·hini \'işi'dcn 
lı~ ıı. Anıerika basını Vişi'>~ o;eıt 
tııibv rda. bulundular. 1.ımtl'in bir 

• ' kleıı olduğu ileri sürüldü. Do · 
lıtn ~?Jihverdlcre teslim e<l«eğinden 
tftiJ ı. lngiliı.ler 1\-ladagaSkar'ı i,gaJ 
tliif~ Aınt!rikalılar Marıioik adasım 
tİt lıi ~ altına almı)'ll çalı ular. Gıı.rlp
·~is, Sa Sıralarda italyan µzetcleri de 
ileti ''Ua. Kor,ııu., Tunus" dl~-ıasuıı 
~Yet llttıtar. F tkat bir mı.ıddet S<>nra va
~krar duruldu. l.a,'tll donanmayı 
ısıekı • teslim ctmcdip gibi, İtalyan 
Aıa.d trine kar,ı ert bir vnzi} et aldı. 
etti aga kar'ın i•galini şiddetle protesto 
Ya ~llt'tinik oıc clesinde de Amerika· 
li l>oli . n eğnıi}'Cc..'t:.ı;İni anlattı. Bu azim· 
lı:ısın tik. La,aJ'e Amcrika'run da say • 
ti l.f 

1 ~ndırdı. Ve Amerika hukume· 
Rtçı• llrtinlk di \1lsı.nı ul.;ibetmckteıı yaz. 
·~ı~ Fakat ondan sonra I.avnlin bazı 
"ııerik ve hareketleri, zaman zaman, 
rıo1 V:~~ 'ile İngiliz basımnın hücumla· 
lı~r 1şı ilzcrine > uııcltmlştir. Amerika· 
llın; en rok, Fran :t'nın kunulu,uım bir 
\ı~ :taferindc surmc..-kte olduğu hak • 
luıllı 

1
laYn.I tarafından ~u)lcnen soze ta· 

İf-.J~~ :ırd.ır. Bu, samimi bir kanaatin 
ıe lı.i 1 mı? Yoksa Almanya ')-a itimat 
~ n Ctmck için SO)lcnmiş bir söz mü? 
ııı~~lc k~sin ol.ınıi u."\ıtp vermek 
ıııııan: d ğildir. 1 nseo l.n\'al, fransız 
~ ası İçinde ba~lı başına bir mu:ım
~ı:ır. Bu ~-llt hakikaten mih~er J<:,Jeı • 
ı.tlı.irı e .. anıimt bir i,birliği politikasını 
ttdeı 1~0 mi iktıdara geldi? Yoksa mü
~ ~n~ sununa kadar rnzİ)eıi idare et· 
llıı ,. 'tın biı)'Uk bir nnlitika manevrası 

.~.,,· . ··~ 
ıı~ ırı}or? Bunlar, anruk lıarbin w · 
<lir. A CC\ al> verilclıik-cek ol ın sua llcr· 
}1 t 

1 
ncak l.ınal'in ıakihcııiği JlO!İtika

!:Gı:ı ~ ~11ll}'ll çıılı~ırkt:ıı, Froıısa'nın bu • 
1:ı:1 ;{:.0de hulun<luğu ohğanüstü şart -
har~ 1ıı:ıa hatırlamak gettktir. Fran..a 
ltibj ııç sirıııemiş olan bir de' let imiş 
btQ~lll bir ıarafsızlık rıolitikası raki· 
diiğu _ ~ <....uoku muhorc~e girmiş ve 
tt r:rılun ilk safhasında }uıildikten soo· 
llıuı, ('1de1eden çekilmiştir. Mağlübol· 
tı~ akaı bıhbüıun ez_ilmiş de değildir. 
~ t:ıı1ı;· hem eski du,manlarına 'e hem 
ku\'\o ~ IIIÜttefikıne karşı kullanacak bir 
ııuuti~ vantı~. Kendi ! . bir tarnfsızlı~ 
~sı takıbcınıek ı U}Or. Halbuki 
~l '• Frıuısa'yı mağlübolmuş bir 
<\tın~ 53>'ınaktadır. Bedin, Fransa ile 
~ ~ arasında "siya i nıüna5<:bct" 
'tıııi •. :IC<lilcnıiıece,!iini çok defa tekrar 
L. •tir in ·ı· '- . F • • 'f "l!l i · Hl ızı:cr ı c, rıınsa yı, 1111 a-
ltt ~l~ını taılıikıc:n kaçııımı' bir d~·· 
"•~i) ~~>urlar. Bu dert.'<e kan,ık bir 
~k kıc;ıntle Vişi'nin dıımt.'flini idare 
~·Qeki ol~y iş <kiiildir. Simdi l~keıxle
rı11k ftlo nıc:selesi esasen ıor \e ka
ııl'lııaklan lıir vazi)eıi, hü büıün zorlaı
ııi hi ve karı ıırnı k için i in i~rıe )C

lcatııa: ~sur olarak kanşmı$tır. Ameri
ıı~ ' f.ılonun hkenderi)e'den O}Mlnıa
h" hnı 'h 'f • -•-ır li rnı ler nu ll'LU altına gıreca. 

~ı oltıılllandan uzaklaşma ına Vişi'nin ra
~rilka asını im.-diler. V~i'nin bwıa mu
ri~ı.ı.!_ ttın~i nıfunkün değildi. Ame • 
~ ~ da Vi•i'nın bu )Olda harekeı 
~ıı: haklı olduğunu teslim etnı<-kle 
t,,~ v~. halde aınları sıkılmıştır. 
llJak ~ 1$ı dc:n b<ı) le bir isıckıe hulun· 
Caııta/'ru karşuınd,ı kaldıklan :raman (la 
k~tdığı 5ıkılmısrı. Bu i~ıf'k kar~ısında 
huıu~ 'c ~cnfi cevnı• 'l.'rınck zorunda 
llııu1 r ğ~ ıçin Vi~i'nin de mm sıkıl -
"~rtnı' <•oniJii)ı•r ki soranl.ınn <la cevap 
~1kıt 1/rin de cc,ar al:ınl.ırın da <anları 
hışka 'O~: F'ııkaı büıün alikııdarlar için 
deiild' tur)ü har<"hı etmek de mümkün 
•~ı~r .• A<ılba Anglo-~ak•onl:ırla Vi i 
lır hu akı rnuna ehetlerio girdiği bu çı
'fltı 5\ıaJ devlt>tlcri nere>e •Ürukliyect'k? 
~ &İbi e cevap nııark~. birçok mesele • 
le rıı~ • hunun da bürük ölçüde mihver· 

ut~fik <k'\lctlcr aruındaki müca • 

Ba tı Avrupasının 

istilôsına şimdilik 

imkô n ypk 
Yaşinglon, ~1 a.a .- Nevyork Ti. 

mes gıızetı·si yııııyor: 
~IUttcfiklcrin artık ıuuknbil tnı\l'. 

ruLa geçmeleri zamanı geldiği hak
kında Çııııkiııg ve ;\luskı"'ll'ılnn sesler 
duyulınağa başlaııııştır. Pilhakika Çin 
ve Rusya ııylıırl\anlıerl lıarlıiıı lıütün 
ağırlıj:;ını > oklr·nıııişler ,.e lıu arnda 
kendilerine ~ apılan baskıyı hafiflete
cek olan miıtteflk kar,ı tanrrur.u üıııl
dlle cesaretlerini lılaıııe etnıişlerıllr. 

Londra'dan UstUste gelen haber
ler de iııe batı Avrupanrn iettlasına 
ş mdilik tmkin olmnılt~ bildiri! • 
'll· ktertır B. mUt..-ılealann rea.lıi 
ln.;:itö.ı1 n ... kamları tnrafınrtnn ,ın un 
edlldıği rnlıısılmaktoır. Pek t~bi"
dlr ki bu mct0c:le hakkında ancak 
müttefik baokomutanlığı bir karar 
verebilir. 

İşgal alhndaki 

kara sularında avlanan 
bahk~ılara İngillere'nin 

Japonya 
Sovyet Rusya'ya 

taarruz edecek mi! 
lierııe, 21 a.a. - C OI!): Londra'

rıııı si; asi ınahfflerinıle ı.oöyJeııdi • 
ğine göre üç hafta içinde Sıbirya'ya 
bıı· japon hücumunun bu11lanıMı 
mlııııkiirıdlir. 

Bu malumatı veren Besler Nach
richten gazetesinin Loııdra muhabi
ri ıunları illi.ve ediyor : 

Londra'da, japon taorruzunun ani 
bır hücum şeklinde olacağı sanıl • 
maktadır. Böyle bir ihtimal burada 
az çok endiıe uyandırmııktaıı hali 
kalmıyor. Çıiııkll Uzak§arktoki rua 
kuvvetlerinin onemi hakkında hiç bit 
maliimıı.ı yoktur. Husya haberlerı 
ekseriya Siblrya'd ı Mareşal Ulu -
her'in kumandası altını.la bır kuı; nıil
yoııluk sovyct ortlusu ıııevcut olrlu -
&'Unu bihlirnıl§Se de hir çok lnıı;i!!z 
askeri mlıtchassısları Uzakşark'Laı. 
tıaııyıı ônernlı kuvvetlerin sev!rn -
lıınıluğu. ve Sibirya'ıla j·.ıponları 
karşılıyacıık kuvvetlerin bu nisbet· 
te zayıJlaclığı mlıtaleHsıcdsdırlar. 
Bununla beraber lınzı miltehaesı~lar 
bu boşluğun dolchırulıhığu kanaa~in
ıladırlar 

İngiliz ~aklan Almanya 
üzerine akın yaphlar 

Loodra, 21 La. - İngiliz hıwa kuv
vederi dün gece ilk saatlerde şimal batı 
Almanya üzerindeki hedeflere hüc."\ıın et· 
mi,Jerdir. Bütün ııçaklarımıı. üslerine 
dfüımü,terdir. l>üu gece lngiltere ıl:ıerin· 
de dü~m:ının hiçbir hava Eaaliyeıi bildi· 
rilmemi,lİr. 

F ranaız sahillerinde bir 
farpıfma ol.du 

Lonılra 2~~.~ ih~~~!ıtere hUkU- 1 Panama vapurundan 
meti l§ga) aluııdakl kora sularınıla k 1 1 

Londra, :ıı a.n. - ti alınan mayn 
tarayıcı gembi ile hııfif 2 İngiliz harp 
ıı:emisl ara•ında fransız sabili açıkla
lnrınılıL ya111lan muharebede lngtllı 
gemUerl hucumda o kaılnr lleri git
mişlerdir ki hunlardan biri bir duş
nıan gemisi ile ~·arııı,nııştır. ı\lman 
ınnyn tarama gemilerinden ikisi batı. 
rılmış, üçıl ağır hasara ugrntılmı•tır. 
9 trmmıır.ıle ıılınan ve bug!lıı neşreıU
len tafsildtn gtlfe mıisııılcuıc etlen ge
miler bir iki riaklka ıııletu hirilıiriııe 
ıı:trııılş vaziyette knlıııışlıırclır. Alman 
grııılsi lngili11 toplarının açını' olrlu
ğu atı·§ neti<"r•inde bıı.şırırlun kUpeş. 
lesini' knıiar nlev!er lrfrıılc knlrııış ve 
bılyUk bir yora nl nııştır. Ahıınııların 
tor ve ıııitraly<ir. atı-şile ) nptıldnrı 
ınukııbele k ı~a sürıııiiş ve lıirnr; sonra 
dü<ıııan nı'lyn tara) ıt·ısı lıatnıı~tır. 
fngilir.lerin hiicunıu düşmanı ıı kadar 
şaşırtıııı~tır ki bir aralık iki nlrıınn 
p:enıi~lnin hlrihiri ilzerinc ntr.ş ettiği 
p:örıılmiiştür. fki inıriliz gemi 1 ile ııs. 
terine ıHinmliŞtilr. 'lü•adeııır rden 
ırrmlnln baş tarafında bir yara ,·ar. 
dır. avlanan balıkçıhıru aıııığıılaki teb • u rta rl an ar 

liğde bulunmuştur : 
İngiltere hUkUmeti 23 nrarı tebliği 

ile Aılantik. Manıı ve ıimal ılenizı 
sahillerine yakın bir çok suların 
tehlikesi olduğunu illı.ıı etmıştır. 
Buna rağmen bu bölgelerde lıalıkı;ı 
gemileri gorillmckıeclir. DU~man bu 
gibi gemileri tıskc:ri maksatlarla 
kul anmayı lı.dc:t el t iğınden b ılıkçı • 
tara ihııır olunur ki 24 temmuz cu • 
m.ı gilnilııılen itibaren ılilşman kara 
sularındu avlıınmıya \;ıkacak bıittin 
gemiler bunu kendi znmrlarınu Yıl· 
paca klardır. 

Lonclra, 21 a.a. - İngiliz Bahriye 
Nazırlığının teblığİ : 

İnglllz devriye gemileri bu &'abııh 
Pas-dc-Calals boğazında slltl.hlı al· 
man balıkçı gcmılerini püskurtmilş · 
terdir. Düşman birliklerinden bir 
kaçı bas:ıra uğratılmıştır. Bır inıd 
Jlz topçekerlnin kaybolıluğu tahmın 
ediliyor . 

İngiltere' de hürriyeti 
k1r1C1 bir nizamname · 

Londra, 21 a.ıı. - ,\vııın KRnıarası 
bugün devletin ııwııfaatleri aleyhine 
hareket elrııckten ş!lpheli herkesin 
mahkeme karıırı olrııaılaıı tevkifine 
inıkllıı \'eren nlzamnaıneyl mllzııkere 
etmiştir. 

Bugiln 3~6 kişi hu nizamnameye uy. 
gun olıırak mevkuf bulunmnktadır
lar. 
Muhafa1:11kfırlardan Bowers mftr.a

kerı-yl açıarak şöyle derııl§tlr: 
Bir adama yani Datı.Jliye Nazırına, 

vatıındaşın şahsi hürriyetini itlru gô
türmez b•r surette bozmak sııtntılyeti
nln vrrilme 1 haksııdır ve lnglliı: adn
let anunelerinc aykırıdır. 

Dahiliye ıııuırı Hitleı"i kıslmndırn
cak salRlıiyctlere nınlik bulunınnktn
dır. 

Gene ınuh ıf zakllrlardnn Soııthby rle 
§oyle demiştir: 

llalıılerln kurşuna clizllıııesl lAzım
ılır ve biız.at hen lıunlnrııı ipini çek
mek i~in idam yerine giılerinı. Faknt 
Dnlıilh·e .:-iazırı hem jıiri, hrm de her 
türlu kontrolll ve pıtrlllmcnto tc·nkiıln
lıuı reıhleılcbilecı"ğine güre, leıııylr. 
ruuhkeoıesidlr. Amiral Nic11lsoıı'ıın 
l!HO da tevkif cılllen kıırısı lıeş gun 
sıiren bir muhakeme nclice~inde bera
d etuıişUr. Fakat tınıa haplsıınede
dir. 

İşçi mebuslardan Thompson, bugün
kü Dnhiliye Nar.ırının saldhlyetlni, ha
plsaneye yc:nlclen mevkuf tıkınnktan 
r.iyade mevcut ıonlıpu ları serbest lıı. 
rakmak içın kullandığını söylemi~, şiııı 
di lln§vckfilet Lordu olıın Andcrson'u 
bir lokuntnd ı., })ahiliye Nıııırı ihn 
tevkif ettirdiği bir aclaıııla aynı masa
da yeıııek )erken gılrduğiıni.ı söylr
mi~tir. Belki de bu iki ııılurıı blrhlriııi 
tııııınııyorlardı fakut ne ıle olsa tuhof 
bir ılurıııııda ıdiler. 

İş<,;i rııebuslıırıl ın \\'ııtklns ile mü~
tnkil işçi ıııehuslardan Muxtoıı ılı 
D.ılılliye llo"uzırının hirı,;oğu kcmlinılcıı 
enel tevkif edilıuiş olun kimseleri 
serlıest bırakıııakta ,.e kalaulıuın da 
duruınlnrıııı ıllir.eltmekte olnuğunıı tes. 
lim etmlşlc:rdir. 

Amerika' da 
9 büyük gemi tezgahı 

nakliye uçağı 
imal edecek 

Va~ington, 21 n.a. - Vapur inşaatçıla· 
rından .Mister Henry Kaiser Amerika· 
da:ki gemi tezgahlarından doku1unu bü
rük nakliye uçıkl.ın İmal cdchilecek U· 

\Ü fabdkaLırı haline ifrağ edilmesi Jl. 
2ım~el<liğini ~iiylcmişıir . .Misıe.r Kaişer 
ticareı gemilerini tehdiıleden denizaltı 
rehlike.,ine ancak bu 5Uretle kaf1ı komı. 
labileceği kan.-ı:ıtindcdir. Martin Mars ti
pinde uçaklardan tt,kil edilecek bi1} ük 
bir nakliye filosunun Amerika'<lan ln
silrere')c: bir günde 500.000 asi-er ve 
70.000 ıon malLcme ~~ mühimmat ra21-
yabilece.ği hesabedi lmektcdir. 9 gemi 
cezglhır>ın uçak fabrika\ı haline grtirH
mesi ıçln de 10 a>•tn kifi geleceği sörle
ni)~1r. Bu fabriknlar Mars tipinden se
nede 5.00'J uçak yapabileceklerdir. 

Ladik'te deprem 
Llıdik, 2 1 a.a. - l>iln ıı:ıat bir bu

çukta Amasya, 1-;rhna, :\frrzifoıı, l!l\V-

7.&, Llirlik c;nrelerinrte 4 saniye sil
ren çok şiddetl i bir zelzele olmuş. 
tur, r.a~iat y11ktıır. 

delenin geliıım~ine hağlı bir ~le ol· 
duğu uıwtulınamal ıdır. 

A. S. ESMER 

.Buen<h Aires, 21 a a. - Associated 
Press ajan<ının .Mcıksiko'dan öjircndi
ı'line söre: hir rahüsiye moıörü hatan 
Tahira ~dııı<laki Panama vapurundan 
kurıanlan 32 ki~i~i Jucnuın C')alctindc: 
C::ozumd limanına geıirmişıir. Bu Pana· 
ma ı;enıisi ıı ıemnıll7da Karayib deniıin
de ıorpillenmi~ıir. Müreııcb.ıuan beş 
ki'i hadi,e esna~ında i>lmü1tilr. 

Bir fek Ame1 ikan filosu 

2400 gemiyi himaye elli 
Yaşinı;tuıı, 21 a.a. - Bahri.ye nazır 

lı~ı, tek bir amerikan filosunıınun 
ı::eı:en kı~ zarfında şimal A tlantlk te 
2 lOil geminin S• yahatinl himaye etti
ğini ve bunlnrrtan ant'ak Sl'klr. gemi
nin ku,·bl'dilmlş oldujiunu dün açığa 
vıırrııuHur. 

Belçika' da bir infilak 
lon<lra, 21 a.a. - Hür Belc;ika ajan-

ı bildiriyor: Delı;ika'da I.ıimbourg \'İll· 
yetindt-ki Tes)entlerloo kö> ündeki kim
ı-a fahrikasında bir infi lik olmuş 200 ki· 
şi iilmiiş, bin ı.i,i yaralanmıttır. Kijy in· 
filaktan haraholmu,rur. 

Almanya' da yangın 
bombalarıan karıı 

tedbirler 
Scıol<bolm, ı ı .... - 06: Berlİlı ... 

%ete-lerine göre .M-.al Oöring, aiman 
ziraat bölgelerinde havadan 11tıl!K'B yan
gın bomba larına kar~ı iJıtirat ıedt>irk • 
rini k"'•etlt:ııdiren )-eni bir emir IK'Ş • 

retıııi tir. Emir, rasat ve yardım konak
ları kurulmasını dcrpiı eylemek1ooir. Ka
dın ve erkek bütün sakinler ve belli bir 
nisbrl kinde büıün İKİier ~ harp esir
leri bu müdafaa tedbirleri.ne iştirak ro
rwxlaCI ı rla r. 

Yaya kalmaktan 
' 

her halde iyi ... 

Isıaııbul gazeteltırinde çıkan bir 
iı;ıatısıık', tramV1Ayların 1941 yılı 
içınde 81.552.868 yolcu ta.şıdıkla -
rııı ı haber veriyor. 

Bu hesnba gore, her latanbullu 
ortalama hesapla yılda on defa 
tramvaya binmek imkimnı bulu. 
yor demek. ... 

KarikactiristJcr ve fıkracıl1flr İa· 
taııbul tramvaylanndan boyuna ıııi
kfi.yet edip duruyorlar. Fnkat yıl
da ortalama hesapla on defa o l -
sun tramvaya binebilmek, bli.sbU· 
tUn yaya kalmağa mürecceh de • 
.ıtil mıdir ? 

l zmir' den gelen 

güzel bir haber _. ______ ............ 
Bır gazetenin lzmir muhabiri, 

İzmirliler için olduğu kadar 1z 
mir'i sevenler için de sevinçli bir 
haber veriyor : 

"Tarih Kurumu eski İzmir'in 
bulundugu yerde baııl·anan kazıları 

devam ettirmeyi üzerine alm ıııtır. 
Civardaki bazı evleı·ln saıın alına
rak yıkılması ve kazılara dev am 
olunması kararlıışmı§, i§e başlan· 
mı~tır. Kıazılan İzmir M Uze lrlU
dilrti B. Salahatrin Kantar idare 
edecektir . ., 

Bu satırları okuyunca, B. Sali
hattin Kantar'ın neşe ile gUIUm • 
siyen sevimli yUzli KÖZilnıün önü· 
ne geldi. 

Marsa - Matruh 

yeniden bombaland ı 
J,kenderi}e, 21 a.a. - İngiliı do -

nanma.ı .\ lusa · :.\l:ıınıh'u ıduar l>oııı· 

h:ılamışı ı r. Bu, 1 gün i~·incle rapıl:ın iı· 
çüncü hombar<lıman<lır. Bomhardııııanın 
heılcfini liman tc,islı•ri ,.e linııırııl ı lııı

hınan küçük bir ckuire gemisi ile haş· 
ka ,apurlar teşkil edi}'ordu. Hunların hcıı 
sine homha yaı;dırı!mış 'c (Ok muhte
mel olarak i\a~tlcr kardedilnıİjtir. İn· 
giliz harp gemileri l.!aradan hiç hir mu· 
halcf<-ıle karşılaşmamış, fakat l:ıonıh.ınJı· 
nı:uıa iştirak eden bahriye uç:ıklan uçuk 
~uar bataryalarının ağır ate i)le karı•· 
I.ı~mışlardır. 

A 1 mantar, harp gemilerinin aıış İsa· 
hetinc mani ohnak i1,in ümitsiz tc~dı • 
bü,te buluna.rak, bahri}e uçııkLırı ıam • 
fıı'klan aıılao a} dınlaıın fi jc.kJere aı1:1 
açnıışlarsa da yalnız hir iki tanesine i a· 
bet kay<ledebilmişlerdir. 

Hücuma i~ıirak eden bir ~ıbay şun· 
ları ~öylemişıir: 

Attığuııız hüıün memli ler hedefi!' 
varmıştır. Bu bombardıman, şim<li}e 

kadar doııanıma tarafından Mersa • Mııı
ruh'a yarılan bornbardımanlann en ku\'• 
vetfüi oifnu)tur. Yarım !IUI süren hu hü
cumda harp gemileri liman resi !eriyle 
linttnda bulunan vapur.ktra ~ tah -
rip kudreti olan 4-0f! menni atmış ve 
büyük ı.wibet yapmışla.rdw. 

Şanghay' da haslahklar 
~anghıı~·. 21 a .n. - Japoıı ınnkaın. 

!arı Şanghny'ı "kolera bölF.esl" ildn 
etmi~lerdir. Yeniden ha~talananların 
snym illin hlrdrnbire 1117 ye çıknıı§
tır. n .. rhal hlr umuınl aşı haşlnııııştır. 
Jla~tıılnrın 1rkserlyeti iı;tlklerl suyıın 
mrıhlyrllne dikkat etmlyrn dilenci ı;ını. 
fınilanilır. 
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Yeni bulmacamız 
Solıdan eata: ı. Smk, P8h. 2. btr ne. 

vt kumu. sôk, 3. ~ mruızunıcl<!Z'dc 
be)1t ııonJanndıa k.atM:ıdelı llOilTll tek. 
mrlanan kel!lmcler, 4. ters1 eak:ldcn tU· 
tun ı.ı.afeBıne vennı il*n. tersi ureoor, 
5. tenıı b!ır zamir, eG')'V. üzerin.re l'\ltu • 

tıct.1.esı haıııl olan ktııe, 6. ~ 7, ha· 
ti! rtızd.r, r:azı abnmıt mııdt.'11 kömü • 
rU. s. tenıt ~erto bat :verı. tcm 1oy. 

meuı btr tat. 9. üeı!lt.üctl, kırk oora. ıo 
dUtı) .. , -.rı lıaY\fU1l, 11. e.ç ~zlOJUk. 

tıe!lnt. 
Yukardan a68ğı: IJ11' cıltı6 deve, orta, 

2. k!ltaı> ratı, zeov(, 3. t«st e6k1 ııtr no
ma tımr•arat-Oru, tevellüt, 4. ı.ıu;ııurnk. 

Avruı>ada bir nehir, l5. 1.erııd lsknrnlıllde 

kara rM(a, kü(fil< körtez. 6. loprok ten . 
eere, 7. bir ~. v(lcU!ttnkt ına.vt. 8. 
bflşan, taıtı tmin etnıek ı.:-tn oekilen 
kA tıt, 9. )"11.nhm, h!ır meyv a. 1 o. t t'nll 

hanırl adnmı, mswueaıt. 11. ı>o.Tink mu· 
valfakı)"Ct, btr etns peyNr. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekli 

S<>klan saa:a: ı. Fesat, hcsnı>, 2. ıııın, 
mtıe (elim), 3. re. ~ ..... '4. an, ata. 
aml Oma ı. 5. 81 Ctıı>, ~ 6. kuzu. 
aall, 7. AA eç (çel, 8. Rt.u. AM, ova, 
9. bqan, ar, ıo. uzun. koza, ıı. Jtclclk, 
kıllık. 

Yukardan aeatı: l. l. tnnıe, ca.nuk, 

B. Salihattin Kantar ya lnız tz
mir'de değil, Ege havaliıtndeki 
bir çok yerlerde toprağın altını.ta 
gizlenip kalmıo eski eserleri çı
karmak için emek hıırcamı§ de -
ğerli bir bılgindir. Bıısınahane ga· 
rı civarında, hayat ve hareket do
lu sokaklardan geçip onun eski 
bir kiliseden ''muhavvel" rnllzesi
ııe g'irdiğinız zanran, kendinizi. 
seyrettiğiniz eserlerin ait olduk • 
ları çağlarda yaşar sanırsınız. 

Fakat B. SııH\.hatti rı Kantar ar
keolojik araştırmaları gUnUn ge 
reklerine uydurmasını pek iyı bi
lir: Yer yer bıılurran eski eııerler, 
restore erlilen harabeler İzmlr'ln 
ıuriııtik değerini bir kat daha 
arttıracaktır. Kadife Kal.e'nln al • 
tında bulunan çok eski bfr su ka· 
nalı. İzmir'dekl KUlıUrpark'ıo bU-

2. erik, taze, 3 . ııd. ~. 4 , aza, 
ani, ti. ta (at), uzar, 6 ha.ta, ılık, 7. 

1 ~'. ok. 8. ana. ısa, azı, 9 b'nll. al, 
L:_ alkn, ıeva. ıı. JW)e1n. 08.nk. 

yilk havuzunu doldurmıya yara
mıştır. Bir aN B SalAhattın Kan· 
tar'ın İzmir'deki harabelerden bi· 
riıılnde mantar yerini ıutablleeek 
bir nebat bulduğunu ve bunu İn-

Arjantin' de 

bazı sarfiyatta 

kısmalar yapıldı 
Bllf."OOS Aires, 21 a.a. - M. Castillo

nuıı reisliği şlunıta toplanan kabine, yi
)"CCek ve yııkaC'Bk me~elelcriyle tiatrct ıe
mi!tl 'lttın alınması nıc•elesini tetkik eı
ıııişıir. 

Birleşik Dcvletlt>rden yapılan i1ha.Ut 
yeter derecede olmadığından hiikümet 
bazı rııa<hlclerin harcanmasında kıçıntı
lar yapmıyıı brar ·veımi~tir. Akaryakıt, 
kauçuk ve kömür ~fi>>a.U kısılacakar. 

Malta'ya yapılan 

hava akınları 
Malta, 21 a.a. - DUn gece 3 

diişman uçağı Malla'va yaklaşmış· 
ıır. K'araya hiç bir bomba atılmamış. 
ıır. Daha :<onra ııda}:ı ).ılda)an hir 
bomba uçağı inglllz av uçaklıtrı t a
rarıııtlaıı dUııUrUlıııUşıtir. Uçak alev· 
ler lçlncle ıleuize dlişmliıstllr. Öğle
tlc:n sonr.'l av uçaklıırım11;ııı hima -
yesi uıtınd ı kU~lik bir bomba 1eş· 
kili bir hnvıı. meydanına hllcunı et· 
tlği sırada bır dllşman av uçaj:!"ı dU· 
ııUrülmliştUr. Dıı.lıa sonra aynı hava 
meyclnnın:ı karşı diişm.ır> bomba u· 
çaklarıntn bir hli<'.iimu dnha ol • 
muşsa da ağır uçnksavnr toplarımız 
taarruz eden uçaklara nreıı acmııı -
ı ırdır. Ne askeri heileflerde ne de 
sivil binlnrclıı haıı:ı.r olmamıştır. İn· 
eııncn de bir kayıp olduğtı bildiril
memlotlr. 

İnoiltere'de bir U(ağm 

miHetfebahna ni~an verildi 
l.uıxl ra, 21 a.a. - Haz ır.ın ayında ra· 

rıılan bir s····e hücumun<la )'llrarlık ı:;fü· 
tC'Ien lıir llOtnba uç:ıjhııın 6 ki,iden mu
rcldcp mürettebatına dun ni~:ııılaı: da· 
ğııılmısıır. Du uçak Bremen üzerine ya· 
pılaıı gece hücumuna İştirak ettikten son· 
ra iki defa hasara uğramış ve ıelsiıcisi
nin )ııralanmı~ bulunmasına rağmen bu 
bonıba uca&ınıız beş düşman uça(fo·le sa· 
''ll'nıış 'e bunlardan üçünü duşürmiiştür. 

Moyotte adası bir 

deniıalh üssü değilmiı 
l'ıırls, 21 a . .a .- Fransız istihbarat 

nıır.ırlığı )fııyotte aılasının işgali hnk
kınılıı şıı t elıliği neşretmiştir: 

Kıılııyra elite edilmiş muvaffakıyd. 
ler arayıın lngiliz. propagand.ası, 1\1 n
yol.tc ndıısının işgalinden sonra hu 
aılnılııkt gnrnir:onun hlr İngiliz hnrp 
gemisinin mahirane bir mnnevre· 
ııiyle muharebe dışı edildikini bll
dlrmi11ıir. 

Bu ııcl da bir jıındarma tArafından 

kuınıımlıı edilen kilçük bir müfrer.e
dt•n !.nşkıı kun·et bulunmadığı hatır
lanacak olursa bu icldinnın kıymeti 
nnlaşılalıillr. 

M ıyotte'un cleniıaltılıırn bir üs tı·ş. 
kil ettiği hakkındaki ingillz iddiw;ına 
g•·llnce, bu taktın adnların hi<: birine 
bir yabancı deniılatınıa uğramamıı 
bulunduğuna dair ~l.ıulaıı;ıı•kar ıımuml 
vııll inin yaptığı lıt-vunat hu lildiıı.yı 
kııll bir sıırette yalanlamaya kAfidlr. 

hisarlar İdaresine uıvslye ettiğini 
duymuştuk. Şimdi yeniden baş -
lıyae:ığını öğrendiğimiz kazıların 
yapılması için esbabı mucibe ota. 
ruk ıJn B. Salfthaıtin Kantar eun
ları il f'ri eürllyor : 

- Metrelerce derinlikte, fuıt -
leri topı akla ve: taıı tono;o:larla !Sr
tUIU bu hnrabeleri • Allah muhtaç 
eımc.siıı! • hiç hir §ey yapamasak 
aığınnk diye kullanırız ! 

Eııki lzmir'ın ortaya çıkmasına 
6n aynk nt•an Türk Tnrih Kuru -
nıunu olduğu knclar. yıllnrrianberi 
be.sleıliğl bir hayalini nihayet ıcır· 
ı;ekleştlrıliğindeıı Clolayı B. SalA • 
haıtln Kantar'ı ıla ytirekten kut • 
lıyalım .•• 

Fransa'da yeni çqit bir 

ek im selerberliği 

Fransa harbin doğurduğu kıt -
lıkla savaşmak için her ı:üıı yeni 
yeni ıedbirler alıyor. Son tedbir· 
!erden birisi de berber dilkkAnla· 
rınita kesilen eaçlnrın yakılpıasını 
veyıa atılmasını yasak etnfekıe -
dir. ÇunkU bu saçlarclaıı kalın bir 
kıımnıı dokumak mümkünı!Ur. Bu 
haberi veren gazete diyor ki : 

"Belk i glınliıı birinde saçlar i
çin ele ekinı seferberliği ilan edi
lecek ve kııfalar bir nevi tarla ha· 
llne sokularak bunların verimi 
arttJrılmak ve ı:mçların fazla mik
tanla yetiştirilmesi temin edilmek 
Uzer!} herkesin • bu da gübre ye. 
rine olsa gerek - saç eksirlcri kul
lanması mecburiyetl konulacak • 
tır.,, 

Faknt saçsızlnrıa. saçlarını lü
zumsuz yere uzatanlar • meı;ela 
k'aılııılar • ne yapacaklar? Gaze
le buna da cevap veriyor : 

"~ııçsızlardan her yıl istihsal 
etmeleri icaberten saçın ıutarı bir 
nevi pııra cezası olarak alınacak, 
menfi bir zihniyet gtiderc:k saçla
rını uzatmıya, ltizumsuz kaküller 
muhafaza etmiye kıılkışarı kadın· 
!ar rla, bunları keemlye mecbur 
tutıılacaktır . ., 

Gıızete, hir Türk ata 11özfin • 
den haberi olsaydı. şunları da i· 
!&ve ederdi : 

"Böylelikle kadınlaı • çt uzun, 
ıı.klı kıRa,. diye vıuııflandırılmak • 
tan da kurtulmu§ ol:ıcaklardır ... ., 

/ 

SA • • TIR. 

Şark cephesindeki 
son hareketler 

(Bu yazıda ismi geçen yerler hakkında birine İ 
•aylamıza koyduğumuz harta ya başvurulması 
rica olunur.) 

Umumi durum 

Ş \RK rephesinc dair gelen ha • 
bcrlcri, şu şekilde hulasa et
mek kzbildir. 

1 - Yukarda' Kursk'un :200 kilo
rneue doi;'Usufld:ı Voronej ~elıri etra
fında şiddetli bir muharebe gü.olc.rdro
heri dcnm t.-dip durmaktadır. 

2 - Ortada. alınanlar, ıalinı;r.ıd'ı 
hedef alarak ilerlemektedirler. 

3 - Cenıırıa, Hostov'a karşı bau
d.ın ve şimalden, do~ ''e hava -
dan hü} ük ı.ı.uruzlar )'llpılmakıadır. 

Hunlardan çıkarabildiğimiz m:lna 
5udur: So'yeıll"l' ınenılckctlerini va • 
him vazİ) ~'llen kurtaracak hir duru
nı.ı girememişler, biliıkis, alnııın h~
kı<ının anan kuvı.cti karşı•ında mu
ıema<li) m geri çekilmek zorunda kal
mı~lardır. Hııttiı b:ızı ycrleI~ bıı çe
kilmenin bozgun haline geldiğine dair 
ıılman tcbli(;lerinin Hrdikleri haber -
l<"rİn dııında belirtiler de 'ındı'r. Şim
di sıra iyle cenup cephe-inin uç kesi··. 
mindeki durumu gozdc:n ~mıdi.-e 
batl•}ıılım: 

Voronefde 

G 1·1UK almanhrın ı;erck rll51a-
' nn verdiklL'rİ haberlere söre, 

Vol'\ınc:j'dc ru' muka,cmeıi 
çuk sıkıdır. Jhıslar, bu şehrin baıısınJ 
dJ bulunan Don nehri ara.o.ında t>a1.ı 
J>arçııları geri aldıklarını bildirmc.>k· 
ıedirlcr. GL-t\İ Voronej şdıri Don 
nehrinin deı:-iı, Voronci bu nehre ka -
'uşan Voronei ~)'U üzerindedir. Fa
kaı şehrin banliıüleri, Don nehrine 
kadar uuırunakıa<lır. Ve arada rnuhim 
bir mesafe rokıur. Uusbm göre Vo -
ronej düşmcnıişıir. Almanlara ,;öre 
şcfıtr ken<lfü•rinin elindedir. Bize ka• 
lır .ı, her iki wzün de doğru olsn 
ıarafları ol:ıhilir. Belki alınanlar şdı
rin İçine gimıi~ler fal.at sokak muha
rebeleri de\'l\ffi cuiJ;-iıxlcn ruslar da 
~hri duşmemiş telakki ı:ınıc-ktedirJer. 
ı:akar Vuroncj düşrnüş \'C)'ll duşme • 
miş olsa bile, huııd:ın ev,clki rıu.ıla
rımıuJa da işaret cttiği11ırz gibi rıH
lcrin lehine bir mlna çıkamı3k müm
kun değildir. Niçin çıkarmak miim· 
.kün de{;ildir; }İm<li bunu izalıa çı • 
lışalım: 

1 - Almanlar Voronej'i, upkı, bir 
manivela hhmetini gören küskünün 
ucundan yakalar gı'bi rutrn.'lkudırlılr. 
Burasını kavra}"JP manivelaya ccnup
tMı kuvvet ı.'Cnlldc niycrind..'<lirJer. 

2 - Voronej'de Ukrayoa'nın çer • 
noı.İum denilen müıribit iyah ıopnık
ları bitmekte ve 5t<-pler 00,laınakta
dtr. 

Duraktamamn sebebi 

.Mareşal von Kluı;c'un 2000 tankla 
)'1.prığı hücumlar, H Mar~ Timo • 
çenko'nun k;ır5ılık taarruzu, ancak 
Vomnci de bir mun:ıene nokıası bu· 
labilmiştır. 

Alman! r, hıık 'kaıcn Voronej'den 
dof,'U) 11 doğru bir harcl.eti ön pilina 
almışlar mıdır.? Bunun böyle oldu 
sunu ın!ımin euırecck sebepler pek 
me,cuı değildir. Çunku bu takdir~ 
daha •cnupıa talinı::rııd'daıı CV\el, 
Volp uzcnndc !:iorotm 'a ıııarruz bıl· 
hİ~ mcı.7Ull olabiJırdı. fiu takdirde 
Kafkasya mu'h;ırcbc ı )erme bir \.'olflll 
ve haııl Urnl harbi gciL ıınüne alına
rilirdı. Ü) Je ISC :ı;t:ne hareket nokta
mıza ~lcbiliriı. \'oroncj, ccnuptaki 
durum için bir m:ınivcll'nın dayanak 
noktasını teşkil eırncktodir. 

VoroJilovsk cenubünda 

F AKAT cenupta durum, ruslarua 
çok ale)iıindcdir . .Moskm a teb
liği dahi Voroıilouk'un .lü,. 

tüğünü $0) leıııeden bu ~in cenu • 
buncLı lıarckctkriıı dc'am c.·ttiğini biJ.. 
diımckıcd'r. Voroncj'i.n alınıp alın • 
manı.ı'ı hakkında hu kadar taassupla 
davraıı.ın SO\}<.ılcrin, Voroşilovsk'un 
ccntıhl da harplerin de"anı ettiğini 
SÖ)lcrnc i d'kJ.;aıc FJ)'llndır. Bu ~ir
dc rus müdafaa ıuıııi Voroncj'dckin • 
dcrı çok mu daha azaLnışur; )'oksa 
Mo~cşal Timoçcnko, ı.orluğu hi~ede
rd< d~ı.ı ~crilcrc çekilmek liizwnunu 
mu hi setnıişıir? ikinci ~ıkkın daha 
''llrit olduj;ıı::ru :ıanneııirec(..;c scheplet 
'ardır: çımku .Mo~ıva kaynağından 
ı;clc:n bir haber, rus ku"vcılcrinin çev
rilmcıııe.k için d:ıha geri çekildiğini 
bil<lirmduc<lir. O h:ıldc şark cephesi
nin c~'mlfl kc..·simin<le, rwl:ırm cidden 
çok zor bir durumda olduf,'Uflu k~ • 
ıirmck k. bildir. Demek, Rostov he • 
men hemen ı-arım bitil şddinde san!· 
mış bulunmaktadır. Nitekim, dünkü 
alman tcblıği, bu şehrin doğudan, ,;.. 
maiden H: cenuJ>(an sarılmı~ ol~ 
nu bildimıi~ıi. O halde Rostm"twı )"a 

Odcsa gibi dcı.-;ınılı olabilcc<.~ l:>.ir 
mlidafaara ~cili. )-:ıhur kısa bir za
man<l:ı düşeceği mhmin olunabilir. Bu 
ccplıcddd vaı.iycrin hulasa.~ tu<lur: 
l>onetz h:ı\'7.aSt t:ım:ınıiyle alman ~ 
kinıi)•cti altı.na geçmiştir. Don hav -
zası, a)ru '':tZiyeuedir. Ve hu harp, 
ı;oV)etkrin bu harpccki meW.ıW izıııh 
edect'k bk hal alıııttUC. 

Netice 

G ÔRÜI.ÜYOR Kİ, almanların 
Vorc>nei'de dur:ıklamalarının 
bir K-bebi .waıcjik, diğer • 

sebebi ooğufi<lir. ,\lnıanJn.r, bura.da 
müdafaay·a gl'<,'lııİ$ olmakla, 'ıraıeji 
ile, mgrafi :ı.uurcıleri birl~timıiş -
lcr<lir. Ama ruslar müsaade cı-e idi 
daha ileri gitım'Zier nıi}di? Bu suale 
karşı lıırı"ır dernek de imkansızdır. 
Almanlar bumda sadece muka..,cmeıc 
geçmekle cmuba daha faı.la lU\"\'Ctlcr 
SC\ ketmck imklnını bulmakta, :nM • 

br dı burada taarruza geçerek cenurı
ıaki kuv,ctlcri durdurmak gibi bir 
fikre kap,ıtm.akıadıdar. O halde, Vo • 
ronej, harbeden her iki taraf için de 
manivl'lilnuı dayan:ık nokta ı, veya te
razinin dili hizmetini ı:;örmckıcdir. 
Duıxlan dola»ıdır ki. Voronei etrafın-

S ÖZLERfM1ZE bic nokta 1ro,..._. 
d;uı ~-...-el ~tOll işaıu ede
lim ki, aknanlann Rusya hak

kındaki 5011 sözleri, oc Rosto'l"wı zap
Iİ} le, ne de Voroncj'fo dUşmcsiyle 
so)lcnccckur. Son 5Öz, S<aliııgrad'a 
doğru )'llpıl:ı:n akındaıhr. Alınanlar, 
bur:ııda l>on'un dirsek verdiği nokıa
}'ll 80 ikilom<-tre y:ık~ııklannı bildir
mektedirler. Don·b. Volga ara.uıdaki 
mesafe 75 kilometre oldu~ gött, 
ıılman kuwcılcri Sıalingrad'a 155 ki
lometre )'3.klaş111ış dcı.ndctir. AJmanla. 
nn hu u:ııınu.u inkişaf ettirmiye çalt-
pc:ıkları muh:ıkkrumr. Bu, Rosrov'un 
''C Voroııej'in diişmcshıdcn daha 9ık 
işlerine yarı)-aaıkur. Çünkü ba -
sayede Rus)-a sade, askl'rl değil, &be 
ekonomik ku\'VCtleri)'Jc ikiye .,...-. 
cııktır. Mağliıbctmek için ~ 
prcnsipi ~ fikirlerde değil, ..brt 
ku,..,.ctJcrdc de kendisini hissettiren 
bir kaide olm~tur. Bunun i(irı de al
m:ınlar, her halde ilk hedef olanık 
Rostcw'u değil, bclki Staiingr.ıd ,.n • 
IU)·lıı, Astralon'a inmeyi hedef ~ 
.lttdır. Çünkü l:ıu kış i\itı Mt""
sırılarına aldılannı, arcıık p.rtc ~ 

sinde üşümdc bahis mevıuu deiildir. 
da şiddetli muharebelerin ı;ünlcrden • 
b<.-ri ardı kesilnıemi~tir ve Kursk'ıan 
itibaren doğuya d.lğru hareket eden 

Bir alman generaline göre 

Mihver devletleri 
ayrllmamahdırlar 

Bcrlln, 21 n.a. - General \"Oll 

Mett Berlln radyosund:ı sôylcdl~l 
"tabiye, strateji ve siyaset" mevzu
lu bir nutkunda c7.Cümle 6ÖYle de -
mi Ur: 

Jnponya'nın haroe glrmesble, Oc 
bOyOk mlh\'er devletinin stratejik 
işbirliği bir zııruret hnlıne gelml.ştlr. 

Alman kuvvetlerinin Don nehri 
Uzcrlndc yaptıkları baskı ve Maresal 
noııuncl ordusunun .Mısır'da bulu. 
nuşu dolnyıslylc Jnponya'ya yardım 
etmektcd r. 

öte tnrnftnn Aleut ntlnlanna kar
&ı Jnoon hilcumundı;ıkl fayda da al
mnn başkomutanlığının gözünden 
kııQmamaktndır. Buna Sovyctlcr Bir
liğini VJiidivostok yolu ile lıışc im· 
.kAn.sızlığını da katmalıdır. 

Harbin gUdOmünde, slynsi icraat 
da strateji ve tabiye icraatı kndnr 
önemi dlr. 

1ştc bu suretlcdlr ki Almanya, t
tnll)-a ve Japonya arasında slyasl gö
rllş birliği şimdiye kadar hnrC'kntm 
tamamlylc ayarlı bir sur<>tte ecre· 
yanına imkan vermiştir. Buna kar
şılık, slyasl a)·nlık hnllnde, siyasi 
durumun seyri hızla mihver devlet
lerinin zıırnnna dönrecktlr. 

Askeri strnteJlnln ve harh'n siya
si ~üclümüniin tertip ve tcllfi ne ka· 
dar tam olursa, bu devletlerin son
zaferlC'rl de o kndnr muhakkak olur. 

FENiK. 

İaşe bakımından 

İ stan bulluların 

durumu 
İstanbul, 21 (Telefonla) - 1-ınhw 

niifu una gorc iaşe bclgckri hazıriılııa • 
rnışıır. Herkesin ia~ bakımından da.. 
munu tcshitc rarıı'llcıık olan h. bc9 • 
lcr yakında halka dığıtılacaktH'. Ail • 
kadar hir komis)on aı;ır i~çi karnesi ~ 
m k için )en:iden ııı.pılan sekiz bin ki • 
silik mürııc:ıaıi inı clcruiı ve hunlardan 
ancnk bin kadarının ağır 1Ki vasfıru ı
İz olduklarına karar "ermiştir. 

Bir sinema biletine 
bir otomobil lastiği 

Camlıerra, sn a.a. - Bu hafta Av
turalya hükfımct merkezinde owrnohU 
llı;tıklerl sinema bileU ile deı'.:iştlrilf'
lıllccektlr. 

Bu tedbirler kauçuk toplama aefe-
rlnılc h!ıkUmetc yardım maks:ıdiyle 
tcrtibcclilcn haftaya münhasırdır. 

Nadir olqn madenler ve bilhassa b&
kır ınukahllindc de sinema biletleri 
\ erllccektlr. 

JAPONYA'DA 
Yiyecek maddeleri içm 

bir teşkilat kunıldu · 
----, 

Mesleki Ticaret Öğretim 
Müdürlüğü 

Ankara Ticaret Lisesi öğretmen -
)erinden Abdullah AkC'r mesleki tek-
11'1.k öğretlm mUstcşnrlığı ticaret öl:· 
relim ımüdClrlUfüne tayin OOilml.st.ir. 

Tokyo, 21 a.a. - Yıi> cek maddr*i
nin kontrolü istrhs:ıl ve dağıtımı için 
hUkümec tarafınd:ın büyük \>ir konsersi
om halinde kurulan rqkil.it yakında f• 
ıılifeıc ~hyacıktır. Eski ziraat ınan..M
tı ihracıt nazır mua~ini .M. Hisanori • 
tqkiliun .reisliğine ta)in edilmieW 
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DOGU'DA 

Sovyel kuvvetleri 
düsmanı ..,, 

ge i ally rlar 
( Bışı l inci & ı~ fadn ) 

Dü§man kar§ı taarruzlar 
yapıyor 

?ı.ı.oskovn, 21 u.a. - Timocenko -
n un V oroncj den :> .ıpmuktıı olı.luğu 
tıı.ıı.rruz ruslara bıraz daha toprak 
kıızanıt·ımııııır. Sov;ye tler, Doıı ile 
Voronej nehrı arasında ıeııebbilsiı 
ıamanuyle elde bulunduruyorlar. 
Bazı kcsınılcrdc alnıaniar yenı ışı:-al 
ettıklerı mevzilen kuv\•etlendirmlye 
'\akıt bul mil.dan gerı atılmışlardır. 
Bununla beraber düşman kuvvetli 
bır muKavemet gosıermekıe ve kay
bcttiğı toprağı gerı almak içın sık 
sık kıırııı taarruzlarda bulunmakta • 
dır. 

A lman muvasalası 
kesildi mi? 

Aoskova, 21 a.a. - EugUnkU Öğle 
tebliğine ckıır : 

Voronej böl.ı;:-esıncle ııiddetlı bir 
muharebe olmnkt ıdır. 

Bır kcaımdc, sovyet birlikleri .'lıih
\."cr m..ıdafan.lannı )iLrnrnk blr yol 
kavşağını ele gcçırmışler ı.lüşmcının 
muvasalt\sını kesmııılerdır. Bu oir -
likler li.ı tank, bır çok top ve mit -
ralyöz Lahr bc&mışler ve yıizlercc al· 
man oldiınnlı !erdir. 

Ba11ka bır kesımde, 700 alman öl· 
dürülmUştUr. 

DOCiU'DA 

Mihver kuvvetleri 
• 

Rostof'u 
hedef tuttular 

Lise ve Orta 
Okulların parasız 

yallh imlihanlar1 
( Başı 1 inci &ayfnrla ) 

mek lstlyenlerln kayıt muamelesine 
l ağustos' 1912 tarihinde başlnnacıı k 

< Hıışı l ind SU> lııda ) ve 20 ağustos 1042 de son veııilccek-
cenuıı doi:u istikametinde süratle tır. 
ilerlemektedir. Bu ordu ::itallngra- 2 - Milsabakn imtihanlarına glr
d'ın nbtısınııa Don keslııı.Jne 80 ki· mek lsllyt•nler 20 ağustos 191,2 nk
lometre > nkluşmısLır. Düşman artçı- tmınına kadar bulundukları yerlerin 
!arı \ e şura;ı. a buraya dağılmıs olan lise mildilrlüklerihe, lise olnııynn 
du.$man kıtaları yokooılmışllr. yerlerde orta okul müdü rlüklcrlııc, 

Alman tayyare kuvveLJcrı düşmn- orta okul bulunmıyan vJifl.yct mcr
nın tıkanmış rıcat )'Ollarına nehlr kczlerln<le de Mııarlf Müdürlüklcrl
geçitlcrine \e Rosto! sahasındaki ne birer dilekçe dle mUracant ede -
demıryollan mUnakalelcrlne taar- ceklerdir. 
ruzlara de\·am etmiştir. 3 _ Isteklllerln şu şartlan taşı • 

VoroneJ'in &lmnhnde düşman ta- malan Jtizımdır: 
nrruzları püskürtülmii.ştilr. a> Tilrk olmak, 

Cephenin orta kı>siTninde bir al • b) Lise \·e orta okullar talimat· 
man P~ade llimenı kuşatılmış bir names nln her sınıf için tcsbı t C'tt!
dlişman grupunu yoketmlşUr. Gö - ği yaşta bulunmak (Orta okul birin· 
ğils goğllse ıiddetll çnrpışmnlardn el smıf için 12-16, ikinci sınıf !cin 
105 düşman me\·ai hücumla ele ge- rn-17, üçlincli sınıf için 14-18, lise 
clrllmiştlr. birinci !':ınıf için 15-I!l ikinci smı r 

tlmen gölünlln cenubunda ve Le· için 16-20, üçü neli sınıf için 17-21), 
ningrat muhasara çe,·reslnde düş- c) Beıience, ruhçn tınstn, illetli. 
manın milteaddlt hlicumlnrı bir kıs· ~aakt ve kusurlu olmarlıf:ı rnporlıı 
mı şiddetli gö~Us gıiğüse muharebe- tesbit e<lllmlş olmak ( rntlOr örnek· 
!erden sonr

1
a ~ 1~Iın bırakılmıştır. l!'ri okul lrlnrı>IPrlnıien nlınacnktır.> 

.:\hsır'dn ngı ız taarruzları püs- d> -.:• k 
kUrtiılmüştfır. : a lr olmnk <fnklrlık bclgelC'-

Alman hava kuvvetleri geceleyin rlnln orneklcrl okul idarelerinden 
1 kendcrlye dolaylarındaki askeri 1 alınaca~tır.> 
hedeflere taarruzlurda bulunmuşlar- ~l . Çalışkanlı(:ı, zekdsı, ahllık ve 
dır. ı ::eeıyesl, talebesi bulunduğu okulun 

Malta adasında Loka tavynre o~retmenl~r kurulu tarafından tas· 
meydanı testslerlne bomba ~beti ıiık cdılmış bulunmak (çalışkanlık 
olmuştur. ve ahlli.k oolgesl örnekleri okullar· 

Hafif alman deniz kuvvetleri ln- dan alınacakur. ı 
gillz hilcumboUan tilotlllasının lro- f> 1941-1912. d_ers yılında sınıfta 

uı;us 

-;~-~ ~~~1v~!(H:" v ~ ii~. 
L!' - ....... ~ 

Açık teşekkür 
Kardeşim Eşref'in vefatı dolayı -

siyle tccssUrlerimize işılrak cdı:n ve 
bızleri ı;erek şifahi gerek tahriren 
taziye eyllyen ve ccnuze rneraslmın· 
de hazır bulunmak suretiyle merhu· 
ma ve biz allesıne kıır111 ibrazı sa. 
mimiyet·eyliyen biıtiln alıibbiye şük
ranlarımızın iblağına muhterem ga
zetenizin ıawıssuınu rica ederim. 

• Merhumun ailesi nıınııııa 
kardeşi Mnrmnrn ve B.ı

raj gazinoları sahibi 
Al5clldin Erk 

Acı bir ölüm 
Kayseri memleket h ıstnııcsi nl • 

saiyye nıl.ııeh:ıssısı Dr. Hulüsı Kök
len'in 14-7·1942 sah ı..-UnU sa ıt 16 da 
Kayseri'dc vefat ettiği ve ccn:ızcsi • 
ııin ertesi glinli hnzırlıınarak slhhlı 
belediye, emniyet, eııbba, memur v~ 
mustahtlcmlcri ve zabıta memurla -
riyle daha bir çok zevatın iııtirakıyıe 
toren yapıldıktan sonra naşı asıl 
memleketi olnu Afyon vilaycıiııc bnğ 
lı Emırdağı karasına nakletlllmııı 
buluncluf,'U teessürle haber alınmış • 
tır. Mumaileyh mesleğincle çok ıyi 
yetiı:ımiş genç bir doktordu. Gaybu
beti mlihim zıyadır •. Ailesi efradına 
beyanı ıazlyet eyler ıecsslirlcrine iş
tirak eıleriz. 

KAZALAR 

Yapı işleri 
1nonU &>led...ııc H<. ğlnı.lt:.>n: 

1 - tnonu k.ıs.'lıbabımla >·•Pllac:tk 
olan lo-ı=;6 ltnı keş r bede •ı lıd~'(tl)'e 

ı; •kt.rik s;:ınt.ra.l b:n.ısı 16-7-!H2 u:rlh n
d<."n t.baren 6-8-104:.! t.ır'..hlnc mtıs...:dı! 

D. DEM1RYOLLARI 

Çam tomruk alınacak 
D. Dcm~lln.n Erzurum ıo l&lctrnc 

l\IUdQrlU{:Qndcn: 
65SO sddz bm bee yüz sakscn metre 

mlkllbı t.nıvt:'l'lll1k ca.ın ~ kııımh 
zart usullylc ycnlıdcn eks~ konuı
muı;t ur. 

Eksiltme 3-8·1942 ımz.'U'!tc&I &'fi!ltl. Sil 

at 15 t.e Erzurwnda 10 uncu lcıletmc 

mUdiırlilltü bl.ruısında ynpılacnktır. 

l\luharnmon becleli 386100 ile ytız s-ık
sen alb bln yüz J.1ra ohıp muvnkıkat te
minat miktarı 196!!4 on dokuz btn allı 

.YU.z dok..<ı.'ln dört llmdır. 

lstoklllC'rin muvakkat Wnılnatlnrtyıc 

kanunun UıYln ettiği vesıı!kl ve l>u 1$1 
bercreccklerlne dair belı:cyt ve tcl•IU 
mcktu11larmı belli ~rı ve s:ıat 14 o ka
dar ko:nlsyon relsl11!'lne vcnnelcrt ıtı 

zımdır. Postada olacak geclkmclcr ka • 
bul edilmez. 

Tomruklar Koroı:ıu ormanlanndan 
10, 17, ıG, 19, 20, 24 No. lu ma.klnl. rd n 
blner ve 6, 7, 11. 12 ve 14 No. ıu mak· 
tllla.rdan beşer >'ÜZ metre mlkAbı kale· 
dllecektlr. 

Teslim yeri ~arıkamU Hızar fabrl.lrn 
sıdır. 

Şnrtruımeler Haşd~~ı:>n&n, Erzurum 
vcznC'IC'1Jnden ve ~a.nkıımıs lst.nsyon•ın· 

dan 19 lira 31 kurus mukablllndl' ",ı -
nablllr. (:>450) lfl89 

Meşe kalası alınacak 
ll. D. Ynllnrı ~ılın \l. Ko dan: 
\lııhnrnıııeıı l·rclrli ~8000 lira olan 

000 ııtlel tra,·er tik ınese knla~ :ı 8 
ıııı~ rııu ırlr,i ı;iıniı sant 1.'i tr. k ıı1a. 
lı :ınrf ıısulü ile .\nknra'cla lıları• lıin'l
sınıla toplıınan ıııerkeT. 9 uncu koıııiq. 
> onı'!l s ılın nlınacaktır. 

MiLLi MÜDAFAA V. 

Yapı işleri 
M. M. V. !:'in , \ 1. Ko. dıı.n : 
Kbçıık Yozı;nt'ta 189.SG!I lira 90 ku

ruş keşif bedelli işçi evleriyle ~klır 
Pll\')'oıılan au. 7. 91:! perşembe günU 
sııııt 15 tc kapalı zarfla ı·ksiltıııeyc ko• 

1 
nulıııuştur. llk teminatı 23.:JH lira ı 
llO kuruştur. İst .. klilı•rin k.munıın uı- ı 
rifıılı duhiliııılr. hazırlırncaklurı teklif 
mektuplarını ihale gılı; saat on dorde 
kurlar ııınkhıı:ıı ıııuknhili \ t . .\f. V. ~ 
~o. h Sıı. Al. Ko. lfrisliğiııe vı·rıı ıelc· 
ri. Şurlnıııııesi !l l lira !l!l kuruşa \'eri-
lir. ( ı:::ı7) • ı:ı 11 

Harta yaptırılacak 
M. l\I. V. Sa. Al. Ko. dan: 
l\luhtelir mnhıı.1J.C1'<1., 13.000 Hm keşif 

bcdcJ ile tcsvbc mllnhnnill ve kııd·ıstro 
taksimatlı lstlmllı.k hıırmsı yapıınlm:uıı 

Sayın halka 

Sa> ın halkıın•za iıaı1 'lylık .ı.. 
mnk uzcre P. T T. idaresi l'tm
ılilik ,\nkar'I, tıı•arıt.ı< ve hmir 
şehirleri için her lıHale hn~ınn 
valnız bı·~ kıır• i nı·ırı7.aın i;nct 
rııııkabilindc '>~ 'ira~ « kl\.ll?r o
lan hnvalelerin ıkPıı•etgAhta ;ı_ 
tlrnnıesi ınınııır•e i .c lr~:nmıŞ
tır. 

l'ııstn pa u·t .. rivJ.. kıymC'tli 
ııı<"ktııpl'lrııı n.ıı ,.11;ı lıir munY.11111 
ıı<'rr.t kıı r~ılıj:ınıla lk11nıC"tp:Ahtıı 
teslimi nıuıınıelesi lsl' hrr yer
rfo yaııılınnkt.1dır. 

Ru hıısustıı ı·!~,,l··r;nden ·n~IO -
ınat .ıılınahirr. (5700) ı 77.? 

lşl 29-7-942 o;'nrşıımba 2'tin\I saat 15 le 
kaıııı.ll 7.arrıa ckslltmC!)e k<mulmuıtur. DEVLET DENIZYOLLAlt 
lstcklllt.>rln 975 Hr:ılık llk t.cmhıntlarb'· 
le blrUkte kanunun t.ruttat.ı d:ılıllındc 

hazırlıyııca.klan tekli! mcktupla.nru t•k. 
slLtme gUnU saat 14 e kadar makbuz 
'\nrtılıtın<la M. l\l. \'. 4 Xo. ıu sa. Al. 
Ko. Rs. ne vı:>nneıert. Şartnamesi komL,. 
yonda ıröl"Ulcbll1r. (5249> 131G 

Arap sabunu alınacak 
M. :.1. \'ek. Stıtın Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna 70 kuruş fiyat 

tajınılıı eıitlen :ıo ton araı1 salıunu 
31-7-!l42 cuma günü saat 16 tl,:ı kn· 
p:ılı zarfla ekslltnıeyl• konulmuştur. 
İlk tcınlmılı 1575 liradır. Parça pnr
ca dn alırınbıllr. lstc-klllı>rln kanıı· 
nun tarlfatı dahilinde hazırlıyacnk· 
tnrı teklif mektuplarını ihale günü ı 
sant on beşe kııclrır M. M. V. 2 No. 
lu Sn. Al. Komisyonuna vemwlerL 
Sartnamesl komisyonda görüleblllr. 

(5243) 1422 

iskele yaptırılacak 
D. Deııızyotııın İşletıme 

.MüdUrlUı'.;ünden: 
Kapalı zarrıa oks!Juncsi ilAn 

nan 1 laltç Fener ve Balat iskele! 
mn nhşıu> olarak inşalanna 
<:ıkmadıgından pazarlık suretiyle 
sl1Lnl<!sl 25 tcmnur;ı; 1942 cum 
gllııU saııt 11 de T-0phnne'de ida 
ıncnkezirtrle Alım Sntını konılsYonu 
dn yııpılncaktır. Bu işe ait m:ak 
mlsyondıı her gün J,"Örülebillr. lst<'Jı 
lılcrln yukanln )\1zılı glin ve snntl 
kanunun tarif ettiği f'5Rslnr riahUlll 
de Fc11er lskC'IP.Sl loin (356.~.77> 
Balnt iskelesi !cin <3228,52> lirailı 
knti tcmı nat ve (25) bin llralı:lc 
Y. hl lnşnnt ytıptJ klnrına dair vesııl 
ile komlsyıonn gelmcleıi. 

<1783-~l) ıi'65 
.J l 1111111111111111111111111111111 

Sovyeı havn kuvvetleri. bir ıı:iın , 
içinde 24 tank ve 15 top ile mlihim
m ıt depolarını tahribcımiş ve havd 
muharebesınde 7 dllşman tayyaresi 
dUşlırmUştUr. 

mutam bulunduğu bir gemiyi batır- kalmış VPyn biltünl~!Tl(!li otmnm!lk: 
ml!llardır. Diğer b)rçok hücumbotla- . 4 - Müsabaka lmUhanlan bütün 
rı da oblis Jsnbcllerl ile hasara uğ- sın!flnr Jcln şu tarihlerde Yf\Pılacak-
ratılmıştn. tır. .. . 

Dlin gQndUzün fnglllz tayyareler! a> :uı_-k(e - ed<'blyat l eylUI 1942 
hlc bakmadan \'e tefrik gözetl11i?<len salı günü ~aat 9 da. 

?Cf8Cmbc gün;,ı saat 14 e kıdar olnınk 
ü .... cre 20 ı:un müdd Uc nelik ttmeye 
konulınuştur. 

2 - Ekı itme !nonll Bclcdl)·e daire· 
slndc -enctL"llt'ı! huz:urcylc ;yııpılacaktır. 

3 - Muvakkat lcmtnat 784 l:lıra 20 

Ou ise ı:irnıek istivenkrln 2100 li
ralık ınııvakknt temi~at ile kanunun 
t ·~in cltijii veslkalıuı 'e tekliflerini 
a~ nı glın snat 14 de kaılıır arlı g .. c;rn 
koıııisyo'1 reisliğine \ ermeleri liu:ıııı -
clır. 

.;;nrtnaınrler hlr lira ınukalıiliıııle 
\ nkn ra ve l lnyclarpnş.ı vr•nclerinclen 
tı•min nlıımır. (liH!l) ıı.nı 

Meşe kömürü alınacak - 1 
M. M. \ 'ek. ~a. Al. Ko. rlnıı: =MühendİS Ve muhasebe< 
,\skrd 1''abrikalıır için 125 tun nıc· =-

~e kııııııırıı k ıpalı ıarfla eksiltıne~ e I k 
konıılmuştıır. lhnlr i 311. 7. 9,2 per- = a ınaca 
Şcınlıe gılııu sant Jti dıı )f. )1. V. !! : 
No.lıı Sa. ,\ J. koınisyoııuıııla yapıla- - P. T. T. U . .M11durlil~unden: 

llellgolnnt koyu Ozerlne bombalar hl ::'\fntemntik 2 eylül 1942 
ntmıştır. Bombalar bir köy nıektebl· şnmba saat 9 _ıı_a_. __ 

Kalorifer boruları alınacak 
IJ. IJ. Yolları ..;atın Al. Ko. dan: 

çar- kuruştur. 
4 - tst.cklllcrln aı;aQ-ıdald vcsllcnla • 

n 1braz cunclcrl Ilı.mıdır: 

c ıktır. !jıı.rtnaıııı·sl her gun komisyon- Bankamız J<:tüt TC6is Heyeti ~ V oroşilof.ı:rad cephesiıı in bl r ke
siminde 400 alman olclürUlmUıı ise 
de BO\")'et kuvvetleri kuşatılmamak 
için geri çekilmiştir. Sovyeı ı;Uvnrisı 
geceleyin bir b ıskın Laarnızu ya -
parak yllzlcrce alman öldilrlilmüş 
ve tankları, kamyonları ateşe veril· 
miştlr. 

* Moskovn, 21 na. - ıs avcının hi-
m ayesinde 12 alman bomba tayyaresi 
Baltık denizinde bir sovyet UssUne 
&aarnız etmiş ve bombatar atmışsa 
da sovyet avcıl ırı gözUkUr gözük -
mez kaçmıştır. 

ne isnbct etmiş ve birkaç çocuk ya-
rJllanmışt ır. . 

Dün gece mOnforll düşman tay. 
yareler( şarki Prusya'rla 11.ac taor
ruzlarıntln bulunmuşlarılır. Hiç bir 
bomba atılmıımıştır. 

Atlantik'te 
Alman denlznltıları Atltıntlk'te A

sor adalarının slmahnde bin tonllfı.· 
to tutannda 7 gemi batırmışlardır. 
Bu gemiler Atrlka'ya ham m11l1e· 
mest gÖtliren ve kUV\'elll blr hima
ye altında giden kafileye clııhil bu
lunu:ı;ordu. Ru gem !erin içinde mü
himmat yUklU bir de vııpur vardı. 

$imal Afrikada 
mühim bir 

hôdise olmadı 

al Mu,·akkat teminatı lnonQ br.lcdl· 
YC ııanılı(:ın.ı ya.Urdıli:ınn ı:Lıtr mnkİrnz, 

ll) İhale günQn<lcn l~ıknl 8 gUn < v· 
vcl Bllcclk nn!ıa mü<tUrlüttıne mtirn. 
caa.tıa bu lşl ynp."bllcc<'ttnc da!T chll • 
)"Ct vcsl'kası, 

C> 1942 :ırııma aıt Ucıarct odası ve -
sJJmsı. 

M uhamınen bt?deh < 6906,9<1 > lira 
olan muhtelif kalorlfl'r boruları 27-
7-042 ııau..u·tcsl günii saat 15 te ııa
zıırlıkla Aııkııra'dıı İdııre binasında 
tuıılanan mcrke;ı; 9 uncu komiS}'<>ncn 
sa.tın nlıııncnktır. 

Bu d.:;c girmek lstiycıılerln kıınu-

ıln gorı~lehilir. 'J'ııt~rı 15.000 Ji ,. .. olııp : .MlıdUrlllğU kııdroııunda miln • ~ 
ilk tcıııııı ıtı 11:!5 lıraılır. Teklif ınck- : hal lıulıınan monlaj ııeflikleri ~ 
tııplnrıııın ilınle sa.1llnden hir saat ev· ve koııstrktion kısmı i~in bu :: 
vı·liııe k,ıtlnr 111 1 •1.kiır koıııbyona veril- _ ı.;ibi işlertle tecriibell 2 ma k ine 
rııe,ı. (G:! ı H) ı ~23 - ve 1 elektrik mhhenılisi ve 2 

25 kalem erkek = tecrübeli muhasebeci alınacak· 
1 k : ur. • a ınaca _ Askerlikle ilgisi buluıımıyan 

ıııun tayln eUiği vesikaları hnnıilC'n M • .\t. V. !'iaıuı Alına Ko. ı.lan: - taliplerin hal terclinıeleri ve 
_ ıliplomıı suretleriyle Sümer -
- bank ı;:tüt Tesis Heyeti Sube!'i 

ayn ıı:;ün saat. 15 le ndı ceçcn ko - A'keri fabrikalar ihtı}acı için 7595 
mısyon Reısliğlnde bulunmaları la - lira muhaınrnl'n hedeli 25 kalem erkek 
zımdır. ı 31-i·94l luma ı;ünu 'aaı 16 da kapalı 

Sovyet tayyareleri hiç bir kayıp 
v ermeksizin 7 alman tayyaresi dli
şUrmUşılir. 

Don nehri ü zerinde geçitler 
işgal edildi 

l\Ioskova. !!l a.a. - Alınanlar ce
nup cephesinin l>on ucunda ileri hare 
'kcUerine devam etmişlerdir. Millero
vo'nın cenubundan ruslar sayıca üs
tün kuvvr.tlcr knrşısındıı inatcı bir 
mukavemetten sonra yenidell ger i çe
kilmek zoruml.n kalmışlardır. Bunu nla 
hernber bu kesimde ıılıııanlıır yarma 
hareketinin ilk gUnkrine nazıuao da
ba celin savn.ıılar yapıııağa ınf'cbur 
olmakta vc dnha cok malzeme kay
betmektedirler. 

20 blokhavz ele geçirileli 
.Moskova, 21 a.a. - Gece )-anat ocr 

rcdilcıı sovyc< tebliğine clttir: 
Voroııcj bülgcsiodc Don ndıri üzerin

deki birçok geçitler 50V)'t1 kıcalıın ta
rafından i,g:ıl cdilmiştlr. 

Rus kln.,,ctferi ıim:ıl batı cephesinde 
ltr.ltcjik eheınıni) eti olan bir &epe Üe 
28 blcldıaV2.1 ele şeçimuşlcrdir. 

Çevrildiği iddia edüen 
Rus birliği 

~toskovıı.. 21 a.a. - Burada oi(renil 
diglrıe gore ~foskova batısındn H.jev 
b1>lgcslııdı•kl alman lıaUnrıııın geri
sinde lııırckAt vnpan ve kuşatılmış 
olduğu ı;on günlerde alınanlar tarafın
dan iddia edilmiş olan sov) et birli~i 
şimdi t:ı:nln bir mahalde bulunmakta
dır. Ruslar "kayıp" ı;ayılıın 5000 za
yiat vermişlerse de bunlardan bir ço
ğunun ormanlara dnğıldıklıırı ve çete
lere iltihak ettikleri şimdi tesblt edll
nılştlr. 

On alman uçağı 
tahribedildi 

:Moskova, 21 a. ıı. - Sovyet şimal 
dnn ınıııasınıı bağlı hava kuvve tleri 
nlmıın haUarı ıı;crl indeki mlıhim ha.. 
vıı meydrınlarııu bouıbalamışlar ve 
ikisi havıı rııııharehelerlntlr. nlırıak ü
zere on ılüşınan uçağı tahribetın iŞ
le r dir. 

Könisberg'te 38 yangın 
çıkarıldı 

.Moskon., 21 a.a. - l\1oskova radyo 
sunun bildirdlji;loe ıı;ore sovyet bomlıa 
uçaklarının Könisberg'c karşı yaµtık
lıı.rt hucum sırasında şehirde 38 yan. 
ı;ın çıkıırılıııı tır. Butun sovyet uçak. 
ları üslerine donmıışlerdir. 
10 dan fazla infilak oldu 
Moskova, 21. :ı.a. - Könisber~e 

kar ı > apıl n ha~a ~bcıımu fcnn ha
va ıırtları içinde vukubulmuştur. 
Şehrin merkezinde ikisi r'>k bUyük 
olmk üzere 17 ve cenup batı ma· 
hallelerinde 14 ynn::ın mU;ıahnde 
cdilm!gtlr. 10 elan fazla lnfiU\k ol
mu§&Ur. Şimal ban mahallelerinde 
yecli bliyUk y ıngm ve 3 infilak 
kaydedilmiştir. 

Amerika 
• 

yenı 

temin 
varidat 

edecek 
Vaşinı;ton, 21 a.a. - Mümessiller 

Meclisi 6 milyar dolarlık yeni varidat 
temin edecek "erı;iler hakkındaki kanun 
projesini 2 muhalife kıırıı 392 reyle ka
bul e.mıişur. Proıe şimdi a)an meclisine 
ı;önderilnıiştir. 

Bu vapur infilak etmiştir. 
Diğer bir alman denizaltısı ı::;ntnt

Laurent nr.hrlne? glrere.k himaye nl· 
tmdn gfd,,.n bir kafilP.den 15 hin to
nllllto tutarında 3 eı:;ml batırmıştır. 
Bu rlenlzaltı 4.500 tonluk diğer bir 
vapuru rlrı torıılt1Pml$ ve bu vapur 
mürctteb.rı.tı tnrafınrlrın terkedilmlş • 
tir. 

Bundan bnşluı Amerika sularmda 
51 bin tmılllito tutnrınıi.rı sltı gemi 
batırılmıştır. Bir ticaret gemisi de 
torpUle aıiır hnsnra uğraUlmıştır. 

Böylece düşman Ucaret filosu eon 
dört gün içinde alman denl:ı.a.ltılan
nın harf>kl"tlerl ile 104 hin toni!Ato 
tutarında 16 gpmf ka:ı;~tmf.ŞUr. 

!ngillz ve SO\·yet basını tarafın· 
dan Voronl'J dola~1nrındnkl durum 
hakkında yayılan haberler baştan 
aşağı uydurmadır. Bu kesimde har· 
beden tümenlerin üsleri ile muvnsa
lası kesllmed'ğl glbl bu tümenler 
Don'un beri tarafına da cekilnli;ı.'Or
lar. Düsmanrn ~er tuttuğu Voro
neJ köprübaşı VoronPJ şehri nlman 
kıtnlarının elindedir. SovyeUt'ııin bü
tün taarruzları düşman için kanlı 
kayıplarla pliskiirtülmüştür. Voro· 
ncj ÇP.\'resln<lekl durumu gösteren 
harta alman basını tarnrından neş
r .. d:Je"!'ktlr. 

Doğu'dan yeni bir haber 
yok 

Berlin, 21 a.n. - Yan rcsınl kay
naktan yabıı.nCJ memleketler !cin ve
rilen blr telgrafa göre, BerHn ns'ke
ri mahfilleri bu akşam dotıu snvaş
lan hakkında yeni haber almamış
lardır. 

( Ba~ı 1 im•i snyfnd11 ) 

)1 ısır <"eııhe inıle müdafaa ıneailcrl
nıize k'lr~ı clıı,mıının ıııütcaılrlit sızma 
teşdılıııslerl kıttı olnrak onlennıiş blr
ı;uk ıiıışnıaıı t ınkı tahrllıedılıııiştır. 

Ha,·a kU\wlleriııılz duşııınn toplu. 
lııklarına ıııukcrrer tnnrrııdnrda bu. 
hınııııı~ \.'C bir ıııiktıı n .. n ıığır tipten 
olmak Uzer e birçok düşman tankı 
y.ııkılmı~tır. 
Alınan a.vcıları hava. mııharehele. 

rinde 6 diı~ın ırn tftyyaresl diişıirmüş. 
Jcrdir . ) t ihver hava kuvve tl .. r inln \ fnl
tn'ya yaptıkları bombardımanlar esn a.
~ında da d üşman .ı, t ayyare dıı.ha kay
betmiştir. 
l>cnizalt ı l11nmıedan biri üssüne dön. 

meıııi ~tir. Ülenle rin ailf'lerlnc !Mıber 
verilmiştir. 

Kahire' ye göre 
Kahire, 21 a.a. - Orta~ark lnglllz 

tebliği: 
Dun knr" harı•ketlerl denlyc faali. 

) elll'rirıe inlıi~:ır etmiştir. İngiliz lıın-a 
kunrtlerinin b;ı.şlıca fanltyetl tluşıııan 
tayyare meydanları uzcriııe grıılş olçu
de taarruzlar yapmak olmuş tanı isa
heUt'r knJtledilmiş ve yangınlar çıka
rılıııışt ı r. Yerde :ıo knıl:ır tayynN': ha
ı;. ı ra ıı ğratılıııı~tır. Hir hava ınııhnrt•
he~inde bi r itnlyıın av<' ıst hnsı:ı.ra uğ. 
ratılrıııştır. 

UzAk ıııenzilli inglliı: &Y tııyyarcleri 
ılı-n izılc Siıli-Bnrrııni'nin şimal uıığıı
sıı nıla a\·cı l :ır ı n lıinınyeslrııle ıriıl rn Şn. 
lnp.ıılarıı. mııv:ıffak ıyetli lılr lıiıeuın ya
parak lıu §alupnları atc-şı• vcrııı işler
ıli r. 

lnıriliz bomba tııyynrı•leri ınuhnrl'he 
keslıııinıle ıı;eceleyln dilşuınn tanklıırı
na ~n·.ıırelerlne ve arohıılnrına hilcum 
ederek yangınlar çıkarmışlıırılır. 

:\lalta Ü'ıerinıl••kl faıılf\·ct mahdut 
olrnn~tur. İnglliı avcılan bir alman av 
tan·a resi ıltlşll rııı üşlerrlir. 
Biıtün bu lınrekctlerden R lnglllz 

tayyaresi dônıııeıııişse de pilotlardan 
ikisi kıırtnrıl mıştır. 

Berlln askeri mOşahltlerl, alman 
orduları başkomutanlığının resmi 
tt>bllğinde ilk defa olarak bugün al· 
man herekli.tının lstllrameU hakkın
da sarahat mevcut olduğunu belir· 
tlvorlar. 
Romen uçakları sovyetlere M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. 

üç bin ton bomba attı 
Herlin. :?1 a.n .- Alman mılvosu

n un lıilıli rıllğirıe p:iire H om'n · hava 
ku\.'vctlt-rl tnrnfınclan :ı ı Ukki'lnun 
l!Hl brilıin' kaılnr 139 u yerde ol
nınk ii•err ı'i!i!l sııvyet uçağı tn h rlbe
dilrıılştir. Hom'n ucaklıırı 3000 ton 
aR- ı rlığıncla yuzbin bomba atmışlar. 
dır. 

Arjanf in siyasetinde 
bir değiJiklik olmıyacak 
Buenos • Alres, 21 a.a. - Harici. 

ye nazırı M. Liuina:r.u bugun gazeteci
lerle konuşurekn mccli in gizil tııplan
tısındn hıırıcı si) aset hakkında aypılııo 
muzııkerelcrtlen son ra lıUkli ınctiıı si
yasetinde hir ı.lcğişiklik vukubulup 
hıılını) aeaii ı hakkındaki bir suııle ceva
ben hayı r cevııhını vermişt ir. Nazı r, 
kendisine soru lan suali n vercbileceıi;i 
zan hllD.f ı na ol ıı rak b.ıhsi gcı,;e ıı g izli 
mti:ı;akerı•nin harici siyaset bak ııııııı
dan lıukfııııetin vaziyetini sağlaıııl ıış. 
tırdıji;ına ve şimdiye katlar takilıetti
li &iyaseti mu hafazada hükiwıetin 
de,·am eıleceğlııe işııret etııılşUr. M. 
Guiıı.•uu, gizli nıuzakerc e~nasında 
ıııunıısebl'tlerin ke Umcslni bteyen 
hiçbir takririn verllrrıemiş bıılıındu
iıınu ve böyle bir takrir verilmiş ol
saydı bile yalnız beş nıebu ı;tan fıııla 
bir taraftar bulaınıyneıık olduli;ıınu 
&öyleıııiş ve hiikOmctio vıızh·t:tindckl 
fi ığlaııılığın bununla belirn~iş oldu
gıınu llılvc etmiştir. 

Uruguay'a bir çok harp 
malzemesi gönderiliyor 

Sabun alınacak 
M. l\I . V. 1 Ko. Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Askeri fuhrikala ra tesliırı şıır

tlyle 10 ton lıcyaz sabun kııııalı zarfla 
ı·ksiltrııe•i 3 ı. 1. 9 ~:! ımnt 1 ı de An
kara Lv. A. binıuındı' )(. M. V. 1 No. 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır 

2 - !tfulıauıen bt·ılcli 95110 lira ilk 
teminatı 712 lira 60 kuruştur. Şnrt
mancııi Ko. da gorUlür. Knnuna uy -
gıı n teklif mektuplarının saat JO kıı· 
dar Ko. na verilmesi. (11222) J3!H. 

Yonca ve saire alınacak 
M. M. V. 1. Xo. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Asa{:ıda cins ve mtJctAr1a.n ya

zılı üç kalem l'lllT1 maddesi ~ ek5Ut
mes1 6-8-9-12 ım.ıı.t 15 U> Ankara Lv. J\. 

blno.smda M. M. v. l. No. Sa. Al. Ko. 
da YQ.P•laaıkbr. 

2 - Muhammen bcdcl1 ltr.JO Mra ınc 
tcmlnntı 78 11ra 75 kuT'UŞtur. Şartnıı • 
mest Ko. da aörül'llr. 

CltıBI 

Yortea 
Pancar 
Havuç 

Mi'ktan 
1000 
1000 
1000 

P .T. ve Telefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
l'.'f.T. Uıııu ı ıı l 1\1 udurlue;üııdeo : 
1 - İdare ihtiyacı için ıı11111ııııcsi 

veçhilc 20 ton adi &iciııı k'lpalı zarf u
ı.uliyle eksiltmeye koouluıııştıır. 

2 - )i ulıııııııııeo bedel !10.000 lira 
olup muvakkat teminat (31'110) Iirıı.
ılı r. 

3 - Eksll tıııe 7. 8. !lı:! i.'.ııua ~llııli 
saat 16 dil umumi ıııUılürıiik binni n
da mıiteşekkll konıisyııoda ynpı lacı•k
t ı r. 

5 - İstcklilcrln kestt ve buna m(I • 
tctcrl"I c\Tnkı !nonU bcll'd!ya;ln<tc alı. 
rcb lcceklerl Um ohınur. 

(7876-5757) 1767 

Satılık motor 
Ba.Yt>urt Bc.'cd!yc Re "llC'lndcn: 
l:."vsa.!ında '\'C 3000 Lira kı.ymetlrui.? 

motör açık a.rttımıa. 11c satslacnl:lndıı ıı 

ta p!.crln 225 Mm teınlnnLı muvnkknte
ıcnı.·ıc ihale s:Unü olan ll ·S-942 ı;a ıı 

ırünU s:ıa.t 14 te Blı.)o'!nırt bclro!il--e m<'l.ı

mcnlne müraauı.tlıın iW-11 olunur. 
(5703) 177l5 

Dinamo alınacak 
Bor Şnr.bııylılPndan: 
Bor elektrik saırt.rolı içln 55-65 

kilovatlık rnütena\· p yani antcrnn
tlf c.-ereynnlı bir dinamo nlınaC'aktır. 
Dinamonun evsaf1yle asgari fiyatı -
ııın ve nerede bulunduınınun Bor 
Beledıye Rt'isllğine bir mektupla bil· 
dirilmesi nan olunur. (5704) 1776 

Ekmek alınacak 
Knramnn C. M. U. lüğllnd<!n: 
1-6-942 den 31-5-943 sonuna ka· 

d:ır bir yıllık Karaman CC':uıe>vl ek· 
mek ihtiyacı kapalı zarf usullylc 
20-6- ve 25-6- ve 30-6 ve 5/7/912 la· 
rlhlerlnde Ulus grızeteSinde llA.n cdl· 
1C'l'I şart riaireslnde 1nllp zuhur et
mediğfnd<'n artırma ve eksll1me Jm-
11ununıın 40 ıncı mnddcsl mucibince 
15-7-9:12 den 14-8-!112 gününe knılnr 
aynı şart.la pnz:ı.rlık ile ihalesine 
karar verllmi:şUr. 1ıAn olunur. 

(5727> 1785 
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Sebze ve meyva fiyaflan 
B elediye Reisliğinden 
Sebze ve MeyVelerin toptan ve 

perakende satış fiyıatları ı 

Semizotu 
Krıbak 
Ay;ıe kadın 

(A nkara) 
(Ankara) 

fasulyesi (Muhtelif) 30 

(Ankarn) 
(Muhtelit) 

(A nkara) 
(Muhtelif) 

(Ankara) 

(Muhtelif) 

(Ankara) 

(Ankara) 

(Muhtelif) 
(Ankııra) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

(:Muhtelif) 

(A nkara) 

20 
15 
20 
20 
25 

26 
60 
50 
25 
40 

16 

10 
10 

.20 
26 
26 
32 

26 

32 

52 

26 
78 
tı."i 

82 
52 

MUdllrlüğllnc rııUrncnatları. 
Şartnameler Ankara Molzcme da· fl 1,; • • 

!resinde görU!ebilır. {5599) 1756 ıar a ", ~ılımeye konulıııu,ıur .. ilk temı: 

Y · h" "f naıı 56!) !ıra 63 kuru1ıur. :ıarınam~"lil 
enı ır tarı e komisyonda ı;örülebilir. i~ıcklılerin bcl-

D . D. Yollan U. Mfü!ürlüi!ilndrn: Ji gunde ıeklif mekıuplarını saaı on be-
GUmrüktU hıımulclenloo, Ş\'(lmrük jC kadar ~I."1.V. 2 No. iu Sa. Al. Ko -

muamelelerinin itası tctn alınacak Uc· rnis)onuna nrmelcri. (5341) 1432 
retlcro rpnhsus yeni bir tarife yapıl • 
mışur. Bu tar11r. ı-9·942 ta.ıılhtnde >'il- Yapı işleri 

~1111111111111111111 1 111 11 1111111 ( 

Milli Korunma M. U. 

Mahkfımiyet 
An'k:ım Ml!1l Korunma l\1~' 

rürLU~e c'.rccl'kUr. Fazla hUltl ıst."ll<):on- ;'-1. M. Vck. !::>a. Al. Ko. dan: 
!ardan verllccclctlir. (5728) 1786 33480 lira 82 kuruş keşıf bedelll 

Polatlı'da inşa e l tlrileeek tavlanın 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 

4.. 8. 942 salı günü sııat 15 te knpnlı 
zarfla ok.slltmeye konulmuştur. llk 
teminatı 2511 llra 06 kuruştur. Kc
&lf ve ı;artnamesl 167 kuruş muka-

Ornıp.n Uırıuın 'I iıılurlilKünd<'n : bill satın alma komlsyonundruı ve-• mUJ.1 koruıımıa 
Orman umum müdurlüj\'Undo mlınhal rllmı•ktedlr. lsteklllerln eksiltme gü. dun.ıomntln l!IU('U ~ oidıuıhlrtıdaa 

121l lira unetli hir ıııııhnlıere mı·ıuıır- nü snnt 14 e kadar 2490 sayılı kanu- '606'1h mını k<mmma U
luğu ic;in 3. 8. !it!! pazartesi gıınli sn- na gÖl'f' hazırlıyacaklan zarfları M.159·3 - 4 're 63 On("(! maıldeleırt 
at 1' te Orın.an Umum Mıldılrlılgun- M. V. 4. No.lu ~a. Al. komisyonuna 1 btnctı b<-., !1ftı. a~ PMllll. _ ..... _. 

de nııısahaka lıııtıhnnı yapılııcaktır. vernıelcrl. (5475) 1606 mahk~ - .tJd _ ~ 
Tnlip olanların memurin kanununun B h · • ~ 

4 t:ıııcU uıadılesiııcle rıızılı , er111ti lıaiı a çe tesvıyes.ı milsadC!N!Slne ""C hüküm .. 

bulunııııısı 'e en az lise mezunu olma- M. ~f. V. Satın Alma Ko. dan : ~tr~:n 9-~9'42oıın~~ 
lnrı Şnrttır. 67990 Jirıı 37 kuruş keşif bedelli 

l\lusabaka imtihanında en iyi drrc- Cebeci hastııne i hahce teb\iyesi ve kaU!c$tl(:'I Mn olunur. '67Q rJijS 
ee alıırak tn);n eılilccrk olana 361\ll > olları !I.. ı-. 9 ~:! snh ıı;ünil sant 11 de MahkUnıiyet 
sıtyılı teaılııl kıınuııu hiikiimlcrine g"- kapalı zıırfla eksiltmeye konulmuş • 
re .alnhilcre~i llcret vl'rill'<'••ktlr. tur. İlk frırıinutı ı:H!l Jirıı :!8 kuruş .\ıı karn' .Mlilı A:oruaına M~ 

.\!usııb.ıka~ıı. İ§tirak cıll•ceklerin l ın- olup şartnamesi :!89 kuruş mukahlli ıııiliıı:iıııLen: 
tlhıın glinuıulı•o bir ıı:ıın evveline ka- satırı nlıııa kııınisyoıııınılon verili r. ls.- Fazlı& liyatla rhl.awı.ı.r Mt.aw.k ,,.; 
ılor ıışııl(ııla yazılı vcs.ıikle birlikte fo. lcklilt•riıı eksiltme gilnü sıı.ııt 10 a ka- tiyk .\f illi Korurıuıa kauUQuD& -h" 
tograflı hir rıılet isticl:ı ile Orman U- d:ır :! ı!ıo .ı;ay ı lı kanuna ~ure huırlı - J..Cetlı ıı şıı,·lu Ankara' da :'de~rutiycı' 
11111111 'lıiılürlüğıine ıııiiracoııt elıııı·le. yacaklıırı zıırfları )l. .\ I. Y. ·~. Xo. raılılt•simlc a.~ !\o.lu dlikkfı•ıda l!ıakk'I 
ri lllıııııılır. lu satın ıılına komisyonuna Yerınrkri. Mahir oglu :ııo doğuwlu İlı..an Ai'' 

A -Xlifus h üvı·.v~t Au'"•.drnı (• 1 ~, 1) 1 6tı• '-' ' · " " '' • ' " ııı:ın ve U) nı mı kkanrln t.cv•il h tar .~o-
11 - ,\ •kı•rliktı·ıı lıırakılıııa klıı{ıılı. E f • • J ak ,.. ' ' c - T.ılısil veslknsı. r otını a ınac karn'du 't ı·ııilı.tynl uıulıallesinde :I" 

1> - 1'.nıniyet ınudıırlüğünden tas- M. M. \'ek. Sa. AL Ko. dan: ~ o.lu enle utııraıı .\ li oğlu He kir \'ıY 
dikli cloğrıılıık ktığıılır. 3.000 t'itt er rottnı s:Wn a.lmacaktır. nıker hııklar ı nı\.ıı. Anknra .\!illi Korıı!Y 
B- Sıhhat raprıru. B<!blr ı;i!Unc to.hm1n olun.n.n tı;ynt ıı,rı.ı I nıa malıkrıncsinrle yapılan duruşııı ıd! 
l•' - ::;imdiye kaclar ç.nlıştığı dnirt."- ku.rua olup muvakkat t.cmtNı.b 2587 .il- sııçlıırı ıı ıhlt gurıilılüğundı•n ) I illl I' 

lerclen ııldığı hizmet vesikaları. ra 50 kuruştu~. kanununun 3:!, .litı-:J cı• .59-1. ve 63 ncU 
(ı'ilHi2) ı r.ıa Şıı.rtnrun Um nesi her rııaclılı·lcrl rnucıhlnce 5 şer lirll a,ııt 

TAPU VE KADASTRO 
rnJ:.yonda e~~ı:bu: lha.lesl i"Ün ko- para <"rznsiyle ııı.ııhkfırnl)etlerine vr 1 

~ U · 6-8•9.\2 gıln ıııilılcletle rlukkı\ııın kapntılın ,~ı· 
pcııııcmıbc n sn.at 11 de kap.ılı zart- ıııı ve lıu ınuılrlı:t T.arfıııılıı su('lul,rı~ 
Jıa !\t . M. V. a. No. lu satıın amı.a. komla- tirart•ltcn nıenlcrinc ve ıhl·'lıur!nr ~ 
yonunda yn.pılac:ıktır. ıııüsııclere<ine ve tezgl\htıır olnn ı;L-;I' 

lı>tck114mln thnlc Vaktinden bir sııat llt:kir Y.anık'rn m:ıhUlııı "ldı.ğu p:ır' 

Tapu tesçili 
Kadastro ::'\1üdürlüğlinden: , 
Keçlöre.n nah.ıycsinin çoraklık 

me,·kiin.clc K.ndaslronun 170.1 ada 3G 
:ıınrsclindekı bıığ ı;.cııet..'<IZ olarak O· 
\":!.cık köylil Hncı Mehmc<.lin tnsnr
rufunda Jkeıı ölümü Jle kansı AyşC' 
ve evlüUurı Seyit Mchmel Klit \ikçü, 
Mehmet 1n<>nü ve llalimc:ıl'e kııldı· 
ğırulıın nuııılunna tıescl~i lstcııllını•k· 
te olduğu cihetle bu yer hıık.lmıdn 
aynı V<'Y<l şahsi bir hnk iddla eden 
vnrsa Jlfın tarihinden itihareıı tkl 
ey zar!uıda vilAyet kadastro mil· 
riürlilğüne mliracaat etmesi IOzwnu 
Jlfın olunur. (5754> 1W6 

t'vvc-J hıızırlaıtıklan za.rtıarı komisyon t•.,zıısınrlıııı <lnlavı ıluk::"ın '"lıllıı İiıs ı~ 
riya l!nc vcnncleri. \ kııınn'ın nı.~.~~ m.:q •lh··. lır.e ve tııı 

Şıırt.ıuıma;:I 172.5 kuruş mu.kabtıınJe kilm hııl.l·n~u.ııı mn~r tfı ınnhk-'ııııl ırl 
komfsyundıın verllobll1r. 1641 ait olmak mrrı• i l .i oı rıa C:ıir v•·riıe~ 

p t•• J l ... . li. 7. fi ı~ hr't·li kıırar"t lcoı•ilr.~ti~ 
or or t e 'er egı illin olıııınr 
yaptırılacak 11111111111111111111111111111111119' 

.M. M. Vele. Sn. Al. Ko. dan· 
Kııu~~ğu Vl'.lctl.letten veri111;J:!ok ft • 

zere mutc;:ıhhlt nam ve hesabınn 40 
adet 1 r>ortor te k<'rleğl yaptırılacak
tır. halesi 8-8-942 cumartcsı gilnü 

Kur'an 
::t 11 de M.M.V. 2. No. Ju satın nl

komfsyonunda yapılncakt.ır. Şart 
Gümrük ve inhisarlar V . ~!~°!~ Ko. da görülebilır. İlk tcmi

u d "' liradır. İsteklilerin Jhal<' sa
n n e mez.ltCır Ko. na gelmeleri. 

~iir ve kanunları 
Çıktı 

Taşıma işleri 
Giımrük rn inhisnrlıı.r Vekaletinden 
ı - Vekillet ilıti~·acı için nlınacnk 

300 ton kok komürıinlln Etibankın 
vagon veyahut khlniir dcı>•'~undaıı \ 'e
kltlet k1ıınıı riıığline kaılar olan n:ıkl
Y"• lııııııııliye ve iı;tlfi ııçık eksiltıııiye 
konıı lrnııştıır. 

:.ı - Hıınn nit şartname her ı.;üıı 
veklllr.t Jcvn1.ı rn ı ıı iidiirlıiğünde ı;cirü
lrhilir. 

(5112) 1779 

Kamyon yedekleri 
alrnacak 

M. M. Vek. Ratın Al. Ko. c\nn: 
• Sc•vrole kıamyonlnn i<:i.ıı 36 kal"'m 

>edek mntzeme 28-7-!>12 sal ı güııli 

nlrrm konılsyonun<ln pnmrlıkla su t ın 
'k ınno:ıkı ır. 'T'utnn G720 lira olup 

Steni ey Lane - Poole' detl 
dilimize çeviren: 

AvniDoGAN 
75 kurus - her kitapçıda bulunOl"· 

11111111111111111111111111111111119' 

Çalı 
fasulyesi 
Domates 
Domates 
Patlıcan 
Patlıcan 
Dolmalık 
biber 
Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Sivri 
biber 
Bamya 
Bamya 
Bamya 
l'ataıes 
Kuru 
soğan 

Kuru 
soğan 
r~rlk 
ekstra 
Erik 
birinci 
Erik 
ikinci 
Vişne 
Armut 

(T arsus) 

(Burs<.<ı) 

20 25 

27 40 

a - ) ( ulıaııı en bedel(! 500) lira n. 
luıı muvakkat teminatı 11:.! lira liO 
kuruştur. 

4 - İhale 5. 8. 9 ~2 çarşamba gfıııii 
saat 10 da \ "ekiilet I..cvazım .\ I ııdıir. 
lugimde yapılncaktır. 

;:;ıat lO <in M. M. V. 2 No. ı u satın ır ~\I; 

ntl t~ıııinatı 1008 lirındır. $ar1 na • 1 _ _ _. -= 
~~ı>sl1 Ko. <in göriil<"hillr. tst<'kHIPrin - ( 22/ T""mmuz/ lS42 )./ 

a P sanı frufp nwzkO.r Ko. na gı:>l· "' 
meler!. (57151 1780 7.30 proımım snat 19.4:i 6'Clt>cst 11 

(Sapanca) 

(Muhtelif) 
(Aya~) 

20 

15 
25 

Mustnbey (Sapanca l .ffl 
Armut (Muhtelif) 25 

30 

22 
36 

60 
36 

5 - Kanuni ,-asıflıırı haiz taliple _ 
rin bellı ı.;un ve saııtte tl'minat ak<'e
lcrinl Yekıilet vezn<'sine yıızarllk kn
mt~yonıln hazı r bulunmaları. 

(t;501) 1 57~ 
_:!llllllllllllllllllllllllllllllllL. --

Yapı işleri 7.32 vÜ<'Udumuzu 
çal m.ırııaım 

M..ı\'I. Vek. Salın At. Ko. dıın: 
79807 llra 24 kuruş keşif bcd<'lli 7•40 nJans 

Merzifondn iki er J>ll\l')"onu 10-8-942 
Pazartcsı günü saat ıı de kapalı 
zarfla eksilt.meye konulmuştur. Ilk 
teminatı 5985 lira 54 kuruştur. Ke
şif ve ş:ırtnmncsl 399 kuru:; muka· 
bili verilir. 1st.eld lc.rin ihaleden bir 

7.55 salo:'I orkes
trası. < \'.1yolonıst 

Necil> A&kın). l. 

strnuı;s: ı:n!op; 

19.55 h~ 
'3fkllar 
2ıl.15 ~ 

2100 ziraat 
t.nkvlml Üzlim 

ekst ra 
Üzilm 
Seftalt 
ekstra 
Şeftali 
birinci 
$cftnll 

(Mnhtelil) 
(Muhtelif) 

30 
2'5 

4l'i 
36 Saf ılık kamyonet : gün C'aııce inşaat dıtlresinıi.cn ehliyet 

_ : vestkas.ı nlmnlnrı ve 2490 6/lyılı ka-

2. l«J68!ni: ·~.tn
ert<k:" U~f'ti, 

a. Golıwyn: lt1it'Uk 
!lürt; 4. Nnundorr 

21.10 llll"1n tıürl'll' 
21.30 lilO# hk ,...ıı ti 
21 4S R.cynsctlcurı'"' 
hın" b:ı.ndQlru. ( şeJ: 
lhsn.n Künçer) , 
Jtımslcy • Kors:ı· 

: : nuna göre Jıazırlı~cnkları zarflan = 1 f 'ki ' : lhnle günU s:ıııt 10 a karlar M. M. : as 1 erı : V. 4. No.lu satın Satın Alma Kom s- Arzu (Vals.>; 5· 
: : yonunn \'• rm<'leri. t5i22l 1781 ~mlk: dnnsedcn 

: ğı~~~a~a Halkevi Başkanlı • § Su malzemesi alınacak :a:1::ın &'ltıtt 
: _ J\l 1. Vek ~a. \l ko cli!n: 12.30 proırmm &nal kow: Ş.O.Jıra?.arl ikinci <Muhtelif) 40 r.n 

(Bursa) 80 110 

(Burşn) 70 
Muınes iller Meclisi şirkeılerin fcv. 

kalldc knzançlarından > ıizdc 90 nishc
tin<le "ergi alınması hakkınd:lki madde· 
yi ~on dakikada knbul etmiştir. Buna 
mukabil irat vergi inin )'lizde 45 &en 
40 a indirilmesi hakkındaki ıeklif 160 
rC')'C karşı 180 rC')lc rcddcdilm~tir. 

Yeni kanunun şirkcılerin kuançb.rırı· 
dan en aşağı 2 milrar 400 milyon, diğer 
mükellcfJcrin kazançlarından da 3 mily.ır 
dolardan fazla \'llridat temin cdcccği tııh
ınia edilıncktcdir. 

Montevideo, 21 a.a. - Uruguay 
hük!imetl, amerikan kıtası nın mli
dafarısına lştlr,lk bakımındıın n a • 
dir görülllr bir gayret sarfermek· 
tedir. Birlf'şik ılevl etlerılen son 
gUnlerile lTruı:ru ny'a hirçok hup 
malzemesi gelrnigtir. Bu malzeme 
arMınila Slkosky deniz u~akl arı. 
Curtlss av uçakları , mııkinell tU -
fekler bomblar ve diğer ll'an:ı mal · 
zemesl vardır. Yakında top da ı:i5n 
c!erllecektir. 

4 - T alipler mııayyl'n ... ıatten hir 
MRt en·elint' karlRr kanıınl e•a'kl 
hai7. tt-kllf mPktııplerını knıııisvona 
tevdi etınelidirler. 

~ - Şnrtnnmr, .\nkarR'rfa P.'l'.T. u. 
mumt nılidur!Uk levaıım n llilllrlUl:'"n
nen vr· fsterıbııl'rla yeni Vıılde hanın. 
da umumi ilt"po muh~slplif'inden he. 
a,Jsiz olarak alınnblllr. 

( 1S5RR) 

Knrpıız <Muht<'Jif) 10 13 
NOT - Bu fiyatlar yalnız dllkkiin 
ınrla halde.ki ıı.zami satış fiyatlarıdır. 
Pazar yerlerinı1eki satışlarda alıı'ı 
ve sancı pazarlıkla alım ve satım 
yapmakta serbesttirler. Ancak na · 
zarhkt a yukarıda g1Ssıerilen pera · 
kenrle fivatın üstüne cıkılamaz 
111111111111111111111111111111111111 

- . 16 x 650 çapında beş ııdet es. : ıı 67 lıra J2 kuru keş:f bedl'llı ~u 12.33 tUrkülcr <ııı Dmlz ve swı' 
: kı dış kamyonet IAstiğl satılık- : teslsııu çın boru m'llz:cr es açı <'l •• 1 batl'm ırcmıst, 
: t ı r. : ıltıne 10 9•2 pa artc i ırnnıl 112.4~ nJnns (bl Klnneder"IJ\ 
: Satın almak istiyenlertn 27. : aat 1 d h le edılec ktır flk ıe. 13

.00 tQl'kilrer hlktt>"t't<1: 
: 7·1942 pazartesi R"iinU saat 18 - mlnatı U ra 3 kuru tur İ teki. lSOO pro~ llllat (e> Gen<: Preıs "' 
: rle Ankara Halkevlne mUra _ : lerın ek lt e a ve n e l\1 M 18.00 druıs l>l"C'ft9CS; fd) 8111' 
: roatlar!· 12 1 : V. 4 • •o 1 A ko gf'l- orta!Stnısı 

.,11111111111111111u1111111111111F ~~ı!o~~a r rt ı; n / ~-= l'ıısı1 helPetı 
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A. · 1 Şartnamesi Ko.da görülür. İ•ekli - ı nab 2621 iki bla altı yiis yirmi alb l 
nkara Levazım Amirliğine lerin belli gUn ve aaattcn bir saat liradır. Şartname Ko. da gorulıir. Ka-

l 'l ~ l evvel ıekllf mektuplarını Ko.na ver- pnlı zarfla cksiltml'sl 4. it !l ~2 salı gu-
-.. ge en 1 an ar meleri. (fi084} 1H2 nil saa.t 16.30 da ynpılacııktır. lstckli-

Zeytinyağ alınacak ı 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 25.000 kilo 2,5 asitli zeytın

ynğı 24. 7. 942 cuma günü anat 16 
da pazarlıkla satın alıııncaktır. Mu
hammen bedeli 31075 llrn kati temi
natı 4662 lirndır. Şart.namCt>i Ko. da 
gorillUr. İsteklilerin rnczkQr gün ve 
saatte Ko. na mürocaaUan. 

Odun alın•cak 
1&. Ko. sa. Al. K.o. dan: 
l J. Pazarlık günü talibi 1 ANKARA BE.LEDIYES1 

çıCıınt----

NAFIA VEKALETİ 

Kuru ot alınacak 
l\J mnrsınnn Sn. AL Ko. dnn: 

le 1 - Kapalı znr!ln münakasaya 
k 0 nuJnn 1000 ton mnklne tel balyalı 
~ru ota talJp çıkmadığından acık 

'" itme ile salın alınacaktır. Tnh
rn n n beher kilosu mahalli lskele

n 1u va ıtnya tahmil sureUyle tes-
nlırıdı •ı tnkdırde 7 kuruş. Mi -

1 n ıı ıı'dn ve SllJ\ rl'de teslim a
r rı I· ı ta dlrdc beher kilosu 8 ku
lu lur. Slllvrl ve M m:ırslnnn'da tes
ıl ın a;ı: anı terclht r. Muhnmmen be
ı O 000 - 70.000 llrn, muvakkat 
Ilı n ıtı GOOO 5"'i0 llrndır. Sartna-

1 Ko d:ı v<'rllm ktcdlr. 
2 İh ı si 23-7-942 P<'nıembe gü-

~n saat 15 t<' M mars rınn köyü l1:ln-
kl komlzyonumuzun bulunducu 

~ha1de yapılaenktır. lsteklllerln 
ZkOr ı,:tınde Ko. dn hulunmalan. 

<5065) 1126 

Kuru ot alınacak 
El'Z..;ncan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kılo una 3 kurus 90 

!8-11tıın !ıyat tahmin edılen 500 ton 
2.~ otun kapalı zarfla <'kslltmesı 

7-nı2 P<'r$em günü sant 11 de 
~1'2 n· nn Sa. Al. Ko. d:ı yapılacaktır. 
1 llhaınmt'n bedeli 19500 lira olup 
S it tPmlıı ıu 1462 lira 50 kuruştur. M ltrtnam si Ko. cin görillUr. İ&t.ekllle
I n bQııı giln ve snnt 10 kadnr tek
lt ?rıektuplnrını Ko. nn vf•rmelt'rl. 

(5071> 1132 

Kuru ot alınacak 
li:rziııcan S:ı. Al. Ko.dan : 

rı B her kılosuna 6 kuruş 80 sanıim 
Y Yat tahmın 'edılcn 500 ton tel bat. 
r:ı.. kuru otun kapalı zarfl'll ekellt
lS tsı 23-7-1942 pcrfembe ı:-ünü saat 
la ıe Erzint'an Sa. Al. Ko.da yapı -

11 taktır. Muhamme:ı bedeli 34800 
1$a~ olup ılk tenıınatı 2550 liradır. 
1 rtnaınesi J{o.da görülür. İstekli -
4rrfn belli gUnde s.:ıat 14 e kadar ıek-

l:nckıuplarını Ko.na vermeleri. 
(5072) 1133 

Koyun eti alınacak 
llalılt r Sn. Al. Ko d<ı.n: 
l - Beher klloouruı 120 ıcurus fi.yat 
~tn Cd len 18.000 kilo koyun eU kn
llab znrr usullylc oks tt.meyc konulmuı;
tur, Eksl!Lmcsl !23·7·()42 perşembe ıı:ilnti 
'aılt lG.30 d..'l Bıı.lıkcsir Sa. Al. Ko. ııa 
~111>ıloca.ktır. Muvakkat temlnatı 1200 

ır. Evs:ı.t ve ı;:ırt.n:ınıcsl her zaman 
"nk ra. Itıtnnbul Lv. tım1rllldcrt S<ı. 
" 1 Ro tanrıda ve Balıkcstr Sa. Al. Ko. 
1111 ıc ruıur. Tıİllplerırı ihale Jr{lnll laı· 
hu d ıı:llstcrUcn vC91kntariYlc ihalıe sa 
'Uııcıl'll bir s:ıııt evvel tc-kllt mektupla 
tını Bıılıkestr sıı. Al. Ko. na vermclcrt 
8ıı &aaltcn sonra mektup J<abul edU
ltı~ (5076) 1134 

Odun alınacak 
BnJıkeslr Sn. AL Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 2 kurus 50 

&a.ntım fiyat tahmin edilen 1042 ton 
~un kapnlı znrf usul yle eksiltmeye 
0ntnuştur. Eksiltmesi 23-7-042 pcr

ıetnbe gilnli s:ınt 16 da Balıkesir Sa. 
.\J, Ko. da Yü!lllacnktır. Muvakkat 
11>rnınntı 18!)7 Jirn 50 kuruştur. 1012 
lon odun hlr miltcahhicle lhnlc cdi
lebııeeer:t glbl birlik bıı 'ı nyn nyn 
~~ nıütenhhtdc de lh edlleblllr. 

11 vsar ve &nrUnr .cöı stiyenler 
•r ı:fiıı Ankara 1 tnnb Lv. Amlr-
~lennde ve :Rnlıkt'slr Sa. Al. Ko. dıı 
'ffil'\>blllrter. Tallplerln ihale s:llnll 
'ltanundn gösterilen veslkalarlyle bir· 
ilkte Balıkesir Sn. Al. Ko. na tcl)ll! 
l'lı('ktuıılnnm 1hnle saatinden bir saat 
"'v~1 V<'rmelcrl. <5077) 1135 

Kuro ot alınacak 
~l'T.lııcnn Sa. Al. Ko. dıını 
l - Ikhl'r kilosu= 3 kııruş 90 

"-rıtı"' fiynt tahmin edilen 600 ton 
kııru otun kapalı zarCla eksiltmesi 
23. 7. 9'2 perşembe gunQ ~ant 15 te 
-erıınenn Sıı. Al. Ko. da ynpılncaktır. 
J.\ııhnnuncn bedeli 19500 lira oh,p ilk 
1Cıninntı ı ıtil? Jiro 60 kuruştur. Ş·ırt
~a~esi Ko. d1L gürıililr. htckllkrln 
«"Ilı ı:;iiıı Ye santte H e kafüır teklif 

'1tktuıılarını Ko. na vermeleri. 
(li078) 1136 

Kuru ot alınacak 
l'.:ntncım Sn. Al. Ko. &n: 
1 - 13<-lıer kllosuna ti ıcuruıı !20 san• 
~ ~'Ut tahmin edllcn 500 tQn 1ı> ba.l
)luı kuru otwı kapalı ZRAfln eıaıurme!ll 
~'7 942 perşembe ~mı ıııruıt 11 de Er 
~caıı Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Mu
lılııımoo tıcdcli !:?6 000 Ura olup Dk te
lı'ı IJ 1950 llmdır. Şartname9t Ko. da 
t rtıınr. tstcklfü~ bcl1t srtın vo sııat 
lo a kadar tokl4t mektuP!anm Ko. na 
'elsrt, (5079) 1137 

Koyun eti alınacak 
lst. Ko. Fındı:klı Sa. Al. Ko. dan: 

ı._ l - ~eyt.ln B. hastruıeslnln 15 ton 
'Qyıuı. et.i ihalesi ka.ı;ıalı zarf sure
ltyıe 24-7·942 ı;Unü sant 11,30 dn ya
bıJal'aktır. 

2 - 'l'o.Junln edilen bedeli 22275 
lira ve muvakkat teminat 1761 llra
llır. Sartnamcsl her gUn Fındıklı Sa. 
"'1. Ko, da görülebilirler. 

3 - lsteklllcrln belli gQn ve saat
ten bir snnt evvel l'Ckllf mekt-upla
tını 2490 sayılı kanunun dahilinde 
t~zım edct'eklcrl uırnnn makbuz 
"<ltııılıC:ı K-o. na vcmı<'lerL 

<5060> 1138 

Koyun eti alınacak 
lst. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko.dan 
l - ıooo yaıaklı haetaııenl:ı ıs 

toıı koyun eti ihalesi kapalı zarf su
retiyle 24·7-1942 g{lnü saat 10.30 da 
Yarıııacakıır. 

1 2 - Tadmin edilen bedeli 2227:'.i Jta ve muvakkat temlnaıı 1761 llra-
ır. Şartnamesi her gün Ko.ıla gö -

ruıür İsteklilerin belli g{ln ve iha -
e santlıırlen bir saat evvel 2490 sa -
)ı)ı kn:ıunun hUkümlerl dahilinde 
:n~rn ec1eceklerl zarfları makbuz 
&~ılığı Ko.nn vermeleri. 

(0081) 

Kuru ot alınacak 
Erzınc:uı Sa. Al. Ko. dan: 

U39 

l - Beher kilostınn 6 kuruş 80 
santlın fiyat tahmin edilen 500 ton 
ıeı balyalı kuru otun kapalı zarfla 
ek, itmesi 23-7-942 perşembe g{jnil 
•nnt ıı de Erzincan Sn. Al • Ko. da 
)anılaMkUr. Muhammen bedeli 
34.ooo lira olup ilk teminatı 2550 li
radır. S:ırtnnmesl Ko. da gÖrillilr. 
İst klrıc-rl11 belli ~Un ve ınatten bir 
&anı evvel teklif mektuplnnnı Ko. 
na vcrnwlerl. <5083> 1141 

Kuru ot alınacak 
~rzinoan Sa. Al. Ko.dan ı 
1 - Beher kilosuna 5 kuruıı 20 

~anuın fiyat tahmin edilen ~o toıı 
I> balyalı kuru orun kapalı zarfln 

tltsillmesl 23-7-1942 perşembe seü:ıU 
•aat ıs te F.rzint'an Sa. Al. Ko.da 
f•J>ılaealmr. Muhammen bedel 26000 
ll\ı olup ilk teminat 1950 liradır. 

K 1 cak !erin teklif ınektuplnrını helll giln~ 
uru ota ına sant 14.80 kndnr Ko. na vcrmderi. 

Antep Sıı. Al. Ko. dan: (5926) 16!10 
ı - Şıı.rtnnmesi mucihlnre 600 ton Ot alınacak 

kuru ot mlıhııyna edllecekt;ir .MuhRm
men bedeli 35000 knU k:ı.ırlJltı 6260 
liradır. ihalesi 23. 7. u:ı perş~mhe 
günü snat 14 le Atı. l'o. 88C 2 Sa. Al. 
Ko. <lıı yapılııcaklır. 1strkiıH·rin ayuı 
ırun ve ıınatte tenıinatları:vte hirllkte 
l..:o. ita hulunmal!ırı '\l'eya tclgrnf y:ı
zısiyle muraeaııtlnrı. 

(lil27} 1173 

Odun alınacak 
Erzllıc.nn sn. Al. Ko. dan: 

1 - Beher k1losuna 4 kurue tb'I\ 
taıımtR e.lllcn lGOO ton odunun knı>nlt 
znrtıa cl(sll1Jncs1 2!1-7-912 ca.ı.a.mba ı:u 

nll saat 1~ te Erztn<'a.n Sa. Al. Ko. d 
)-apılacaktır. Muhıımmcn beôctı 46 00 

Hra olup llk temıruıtı 4800 llmdır. Şart 
namcsı Ko. da ırörUIQr. lstcklllerin beli 
g(ln ve saatte 14 e kndar tcldt! mek'up 
larıru Ko. na vcrmc:ıcrt. C5308> 1376 

Makama yaptırılacak 
İST. Şişli S \. AL. KOK. elan: 
l - 'Knpnlı zarf usulii ile aoo ton 

mnkarnn imal ettirllrecktir. Hvsaf ve 
hususi şartlar KO. dn gbrıl!ür. llfu -
•·ııkkat tcıııınat.ı 13~0 liradır. lhnlesi 
:rn. 7. 9 ~~ l'crşemlıe gıiııu snnt 11 ele 
yapıla~aklır. Tnliplcrin ihale santincll'n 
bir saat evvel teklıf rıırktııplnriyle 
KO. na müracaatları. (531~) 1371 

Et alınacak 
S. Kamıs Sa. Al. Ko. dan: 
l - A.af:ıdn cins ve mlklıtrll\rı yıı -

zılı et kllııalı zartla yapılan mOnakasa
sında talip ttlanadıtından le eksiltme 
)'e konmU$lur. 

U~tabya Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarfla 3200 ton ıel 

balyalı ot alınncııktır. Eksiltme 4. 
8. 942 salı günü saat 16 da Uııak -
ıaby.a Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Hususi şartlar her gün Ko. da gö
rt.ılilr. lıııekliler onrtları Ankara. İs. 
tanbul, İzmir Lv. amirlikleri satın 
alma komisyonları relsllkteriylc 
Çatalca belediyesiıııle <le gorlilebi -
lir. Beher kilo oıun muhammen fiyn 
lı nakliye masrafı hnrlç 7 kuru,ş -
tur. 

2 - Otlar Eskiııehir mınttıl<asm
d'a getirildiği takdirde 1 kuruıı 50 
santim Yalova İzmit ve Çatalca d
varınılan getirildikıe 1 kurıııı ayrıca 
kilo başınıı D'.1kliyc ücreti zammerll
lecektir. Muvakkat ıeminııtın nakli
ye ilcretleri ilave eıUlmek suretiyle 
bilhesap ıesllm edilmiıı olacaktır. 

3 - Zarflar belli saatten bir sa
at evvel kanuni şekllCle hazırlan • 
mııı olarak Ko. na verilmelidir. 

(5518} 1591 

Kuru fa5Ulye alrnacak 
(;clibolu Sn. , \ ), Ko. dıın : 
1 - lliıtiiu rıı,ııııı vt• "'rgiler ıml

t.-ahhicfc ait nim ık 117.crc vı·ı.ııntlı ve 
anlıara knıl.ır tt:sliııı lill ton kuru fıı
sııl> e paurlıkLı sııtın alınoC'nktır. l>er-
ına~nn vr. lın~ rrınııç lıııro7.ıın mıılı rnı
rııt'n lıı·ıh-11 16300 lira ve ı~tnnlıul hn
roıun l:H;llO lira ,\nnclolıı tonılıul ve 
yumusak çalının 126•W lira lı:ıttal ça
lı Of, \'C ltizenin 16300 lirn l\nrbıın
y anın 10300 lira Karadeniz Jlnyr ımiç 
Yenice, ııfağın 10 00 liraılır. l\ntl tc

2 - Şartruımekır Ko. da ıtörültır 

nlınır. 

ve ıııinatı alınat'ak fıısulyl'nin mııbıımmcn 
beildi iız:erindrn alınır. ı·:vı;;ıf \'C şıırt
n:ınıe i Geliholu ıııf'rkcz Sn. \I, Ko. 
iln görülür. ihalesi 2l 7. 9•2 t'ııınn 
,l!'İınii s:ıat iti da nıerkez Sa . .\1. Ko. 

3 - Kn.pn.Jı zartlA ckslltmc 30-7-942 
penembe ıtünil hlznlarında ıtösterllm 

sııaUcrde ynpılac.'lktır. Teklif mclctU<>ln• 
nnm me:ı:k(lr zamandan bir ııaat evve 
Ko. na vermeleri. 

Clns1: sıınr eU, mlktnn :ıso ton rtyn-

tı 40 kuruş, muvakkat temtnııtı r.s:;o 
Clnsl kOY'Ull eti. miktarı 280 ton fi 

yat 70 kunı.1, muvnkkııt tcmtrınt 1 ıoı; 
!hal<!lert: aıtır t>U &.'\at 15 koyun t>tl 

RM.t 16 (53:.!0) 1379 

Odun alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zarfla ilk ihalesi ya

pılan 500.000 kilo otluna teklif edi
len bedel !Ayıkı hail görQlmec!lliln· 
den blr ay zarfınrln iş bu mııcldenln 
pazarlıkla alınmasına karar veril
miştir. Tnhınln bedeli 16.000 lira, 
katJ tem!nııtı 2400 liradır. Evsaf 
bütün garnizonlarda mevcuttur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. 

2 - Paznrlığı 28-7-942 satı gQnü 
snnt 0,30 da komisyonumuzda yapı-
lacııklır. <5402> 1463 

Odun alınacak 
Ard:ıhan Sa. Al. Ko. dan: 
ı - .ıoo ton odunun kapalı zart wıu

ttyıe &-7-!l42 rıaz,.'lrtcst ~nü aAflt 15 te 
yapılan mUnakuasında tallp tıkmadı • 
l!mdan kanunun 40 ıncı maddesi mucl· 
btnl'e !$bu mıı.ddclcrln PQ2ftlilıkl& alın· 

mıısma kanır verilrnişliT. Tahmin bede
)l 18.000 Ura tAnıinatı Jmt~ Z700 l!
nıdır. Evsa! koruın bütün ıromlzoota

nn<ıa vardır. Şartnamcsl Ko. da ıı:öt1l -
ııur. 

2 - tıuıı1ıl!ld 29-7-942 caır-.amba ırtın:ı 

ııaa.t 18 de pazıırtıtı lromfııı)Qıda ;yapı-

lacaktır. (:5-103) 1466 

Et alınacak 
Devrek Sa. Al. Ko. dan 

l - Zonguldak vil!yetinin Dev
rek kazasına tibi Beycumn'da tes -
lim alınnrak şnrtiyle 60.000 kilo ko
yun veya 6-0.000 kilo sı.ıtır eti kapa. 
lı zarf ueu!U ile ekslllmeye konuı
muşıur. Koyun etinin be<leli 100 ku
ruş tutarı 60.000 lira ilk temlnau 
4900 liradır. Sı~ır etinin bedeli 60 
kuruş tutarı 3600 lira tik teminat 
2700 liradır. İhalesi 7 atustoı 942 
saat ıı d-0 Devrek S a. Al. Ko. da 
yapılacaktır. $artnamesi her ı:-Un 
Ko. da gtırillUr. İsi eki ilerin ıespit 
edilen gUn ve saatten bir saat ev -
vel kanuni ııekllde teklif mektupla
rını Ko. na vermeleri. (5480) 1551 

Kuru ot alınacak 
San.kamıs Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 ton tcl balyalı kunı ot a -

lınacaktır. KU<ısuna tatunın edilen tı -
)"Rt 7 kU1"UI 42 a.aM.lm 11k temlnatl 4000 
liradır. $artruımcsl Ko. da ıı:orülür ve 
alınır. Kaııall za.rtla eks1:ıt.me91 .... 8-94'.l 

ııalı ırunü ıınat 15 te yapıla<ll\kW'. Ka -
nunt ~ uyırun otanık tanzim 
edilecek zartlru'.ını bcW a1ln ve ııııaıtten 

btr ııaat ev~ Ko. na voımelıeri. 
(!5691) 11567 

Kuru ot alınacak 
sıı.rıJramıe Sa. Al. Ko. <lnn: 
1 - l~ ton t.eı Yel'a to bMYalı ve

) a dökum haUndc kuru ot. alınaca'lctır. 
Kl.loS1JIUl tahmln edilen ttya.t. tel bllfya • 

tıya 7 kunıe 42 aanUm :ip bıllyalıya 6 
kurue 90 ııa.nUm dökt.lm ha1'ndeld 4 Dı
nııs 75 santimMr. ~ Ko. dıa 

ırôrlll Ur Ve!)'& abrı.ır. 

2 - Kape.lı zartla ~ 5-9-942 
car&:ımba srtlnll .aa.t !!§ te Ylll>tlacak· 
ı.ır. Kanunl fo~ \IG'll'Ull oklmk 
tanzim edt~ kıı.pe.lı u.rflf1.nflln mu
ıu•ııcn ~nde ve sn.at 14 e kadar Ko. na 
vermeıcrt. (5535> ltlSO 

Koyun kavunnuı almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

l _ 300 HA 400 ton kemikaiz ko
yun eti kavurması kapıılı 7.arfla mü
nakasaya koıınıu§tur. MUnk\uaaı 
5• s. \42 çarşamba günü saat 16 da 
Erzurum S n. Al. Ko. da yapıtac:ak
t,ır. Beher kilosuna whmln edılen 
fiyat 200 kuruııtur. Tutarı SOO.OOO 
Ura olup muvakkat teml~atı 8521W> 
liradır, Şartnamesi her gün Ko. !1a 
görülür. İsteklilerin kanunun 32 ın
ci maddesine tevfikan hnzırlıyacak· 
lan teklif mektuplarını ihale S!Lll -

tinden bir sa.at evvel Ko. na verme-
leri. (5533) 1587 

Patates alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 

• ı - Beher kilosuna 15 kuruş 1'1-
yat tahmin edilen 100 ton patatesin 
kapalı zarfla eksiltmesi 3-8-942 pa
zartesi gilnü saat 11 de F.rzlncan 
Sa. Al. Ko. rla yapılacaktır. Muham
mPn bedeli 15.000 lira olup ilk temi
natı 1125 liradır. Sartııamesl Ko. da 
görülür. 1steklllerln brlll günde M

at 10 kadar teklif mektuplarını Sa. 
Al. Ko. na "-ermelP.r\, <5520) 1589 

Kuru aoğan alınacak 
Sarıkamış Sıı. Al. Ko. dan : 
ı - 100 ton lcuru sojiAn alınA<"Rk

tır. Tahmin fiyatı 85 k.r•t Wt telltL 

da y:ıpılnraktır. (!i5:.ı O 16lü 

Et alınacak 
Y.rzıırıım Sa. Al. Ko. dnıı 

ı - J 10 ton kuyruklu koyun eti 1-
lr. l J O ton sıgır eti k.qıılı z trf usulu 
ile ırııınaknsııv"a kunıılıııııştıır. 1\lıııııı
kaıı:ı:;ı .5. R. !1~:.l ı;arşanılıa gıııııı koyun 
eti ı;ant 17 de Mğır ı•ti 17. 1 :ı le grzıı
rum Sa. AL Ko ,da yapılnı·nklır. ho
yıın etinin kilosuna lil.'i ~ ı ğır etinin 
kilosuna 55 kurıış hcdel talııııiıı cılil
ıııi~tir. 

J.i:oyıın etinin tutarı 1115500 lira mu
vakkat teminatı ;oır; llrn ı;ığır ı'lİnin 
tutarı 60.500 lir:ı ıııuvnkknt temin ılı 
427a Jirarlır. :;;;artnanıcsl hn gıln l\u. 
da ~örıılıır. htı•klilcrın ihale s ı ıtiıı
it!'n hir ı;aat cnclinc karlnr kanunun 
3:? cl maclcleslne ti'\ fikcın hıızırlıy cak 
ları teklif mektuplarını Ko. na ver-
meleri. ( 5576) 1625 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Murakabe komisyonunun !!

yatı dahilinde bulunmak ve vttkAlc
tln matbu evsafına uygun olm,ık ve 
15 günde teslim şartıyle 200 haş et
lik sığır ayaktan pazarlıkla satın 
nlınncaktır. Pazarlığı 28. 7, 042 salı 
g{jnU saat 16 dır. lstcklllerln muay
yen günde nıüracaaUarL 

(5578) 1627 

Kuru ot alınacak 
Bn lııkes\r Sa. Al. Ko. dıı.n: 

1 - Fıcva.ı IDIM'8kabe ~ 
ip balyalı bch« k1kıeuna 6 kunı• 50 
aarrtlm ve teı bal:Ynlı boher k1lo6uııa 7 
kurue tcsb1t edllm. tb'at 'llzıcnndı!'n OOO<ı 
Uın kıunı ot pazarlıkla satın nlınııenk

tır. 1halcsl 23-7-94:l ııcreunbc gQntl sa
at 16.30 da Bnlıkcslr Sa.. Al. Ko. <la 

yapılacaktır. İP balyalı kuru otun tc -
mlnatı 35.000 tc-1 b:IJY".ılı kunı otun tc· 
~tı 37500 liradır. 5000 ~n ı.--uru ot 
blır talibe ııtıale oo lcbllccel!'l i: hl 200 
tondan aoaiiı ommmak U~rc ayn ayrı 

aU1Plere de lı'halc cdUebll!lır. Tnl1plcr tc
ıt b)rUJcten veya teli kc.nctilerlne alt ol· 
mnk üZEre vcı.-n lı> b:ı l)ulı olmnk üzere 
e.yn ayn üç t<'kl.tt vcrccdC!cN1r. MUtc
aJıh1dln mecbur bulunduf:u v~lcrle 

testimat eannsın.dakl ~ birlik 
tıı.ro.fmdan ÖdC!lıeCcld1r. Evsaf V\l ldrt
nıımi'&l he!' ıı:Un Ko. da xönrnır. tstck
lilU'!n mue.yyeıı &'latte Ko. 1lft mUraca-
atıan. (5570) 1691 

Kuru ot alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Fiyat murakabe komisyonun

ca iı> balyalı beher kilosuna 6 kuruş 
50 santim ve tel balyalı beher kilo
suna 7 kuruş tcsblt edilen fi) at üze
rinden 2000 ton kuru ot f>..'17.arlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 23-7-042 
perşembe günü sant 15 tc Dahkcsir 
Sa. Al. Ko. da yapıln<'aktır. lp bal
yalının teminatı 15.500 tel balyalı
nın teminatı 16500 Liradır. 2000 ton 
kuru ot bir müteahhide lhale cdlle
bllet'eği gibi 200 tondan aşası olma· 
mnk üzere ayn ayn tallıılcre de 
ihale edilebilir. Tııllplerln teli blr
llkten verilmek vın·a teli ken<'lllerl
ne alt omak ülzere veya fp balyalı 
olmak üzere ayn ayrı Uç tP.kllf ve
receklerdir. MUteahhldi rne<:bur bu
lunduğu vergilerle .teslimat esnasın
daki masraflar birlik tarafından ö
<lcnccekUr. Evsaf ve şartnamesi her 
gün Ko. da gôrUIUr. İsteklilerin mu
ayyen saatte Ko. nn müracnntlnn. 

<5571> 1G92 

Saman almaçak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dnn: 
l '- Fiyat murakabe komisyonun

t'a balyalı beher kilosuna 5 kuruş 
tesbit edilen fiyat üzerinden 5000 
ton saman pauırlıkla sntın alınacak
tır. İhalesi 24-7-942 cuma günü snat 
16 da Balıkesir Sa. Al. Ko." dn yapı
lacaktır. KaU teminatı 27500 llrııdır, 
5000 ton saman bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi 200 tondan Mat:ı 
olmamak üzere ayrı ayrı tall.ı;ılere 
de ihale edilebilir. Taliı>lerin teli 
birlikten verilmek veya tell Jtendılc
rine alt o lmak veya ip balyalı olmak 
üzere ayn eyn üç teklif verecekler
dir. Müteahhidin mecbur bulundu
ğu vergilerle tcsllnınt csnasmdnkl 
masraOar birlik tarafından ödene
cektir. Evııaf ve enrtlnnnı görmek 
istlyenler her ı;:ün ve taliplerin mu
ayyea saatte Ko. na rnilracııntlan. 

(5574) 1605 

Odun alınacak 
İst. Şişli Sa. Al. Ko. daıı: 
ı - Jı:). 1. 9~2 de ih.ılt:~I il!ln olu

nan 100.000 limlık ocfun4 talip çık
rnaılığındnn tekrar pnıarlıkla nıunı&
kasıı) a konnıuşlıır. Evı;af ve hu u 1 
~nrtlıır ve teslim nınhnllı"ı Ko. da p;o
rulup oi:renlkblllr. Dchcr kıloııunun 
nıııh.ımmrn bedeli 3,11 kurıı tur. 1h'll i 
81. 7. ıa2 eııınA günıi S1't 11 de Y ıp. 
lacnktır. Taliplerin kati teınınatlar) • 
le K~. na mürncaatlan. 

(GTH) 

(5622) 1699 

Çeşitli sebze alınacak 
17.ITl'tr Lv. ,\mJrl'll:i Sa. Al. Ko. dan: 

yan 3000 ııon odtoı 29·7-942 günü 
saat 16 da ıınzarlık.ln satın o.Jı.rıacak
tır. Muhnmmen bedeli 112500 lira 
o1uıı kaU tcmtnn-t.ı 13i50 liradır. 
Şartnamesi her gUn Ko. da 2Örillür. 
Istek.lllerl ıbc111 gün ve saatte Fın -
dıklı Sıı. Ad. Ko. mı gelmeleri. 

(5735) 1788 

Saman alınacak 
Konya sa.. AL Ko. dan: 
ı - 700 ton llftlNin J;>a211rhk ll'llN">U)'. 

le anim a1ınaroklıT. :ı-:vıınt - eartnıı. -
l'l'l!l'9l Ko. dn göl'Ülür. Y<rlt bin ton ıııı -

Yol yaptırıLacaık 
AAkıınl ~: 

1 - lsnclı:ııa.a pa.nkı )'Olıtl w tırc.ıt:ı

_. "'° t.C'avbc •1ot Oll bee CÜll mild -
doUe ~ık ricslltmeye ltonuirnuetlr. 

2 - Muhammea bodıeAl (9420 J Mra
dar. 

3 - T~ (1Q6) llıra (60) lııunı1-

t.ur. 
4 - sıu-tnıuneYc laeelt cet vt-.Mnl ı;:or

mek ~n hE'!t' ıı:ön enc-ümen. kıl

lemlne ve jırtefdlloertl\ d<ı 4...R-942 ıoa :ı 

Cinsi bamya, mlktn.n ıo.ocıo ktlo u
>alı 40 kuruş tutan 120680 )im. pallı -
can 2:':ı0.000 ktıo 25, blibor 3.3.0oo doma
tes 105.UOO 15 !ıısulye !l, kalxık 70.WO 
12 b:ıllOl<•t:nn 63.000 ı3 

2 - Cbıs ve mlıktnn yuOaırıda yıızı. 

lı fhUync pazarlıkla &'IUn nltna<'aktır. 

Pnzarlık ve iluı.lesl 24-7-94:.ı uurna günü 
&'lnt 16 da 1zmlır Lv. tımn-l1kt Sa. ,\L 
K9. da ynpımc:ıiktır. Kn.tı ttım\natı )ha
le bedcltntn y(l?.de 15 ldlr. 1ha.l«fcn ön· 
cc ahnır. Vasıf ve eartkır her giln Ko 
da ırönllür. Js:tcklllertn rn~ ıı:Un 
""C saııUe Uınfnn.tlar!Ylc ve ıl!ğC'l' vcei
kalnrlylc blri1kte Ko. na mtı:uronUarı 

manın puuuılıih 24 tanmuz 042 cuma ıtünü l!J!lll.t 10.~l da bck-dlıYe ™lH'S;ndc 
ı;:UnU enat ]il da Konüa :->a. .. u. Ko. da mil~ encümen<.' müraeaaUn.n. 
yıı,pıltıcıı.ktır. 1000 tondan aııarcı olmn· (M&}J 1647 

Kiralık depo 
An'kara Bclro~en: 
ı - Haı>ıs:tnc civarında k:t tn vıı tıc

lcdb~ att odun ve lkOmfrr dec><:ı&U iha
le tarlb.lndm Wbaren 31-~943 ta.ıihlnc 

mak üzere a.ıın ayn Wlplcı-e de thala! 

t.'dil<ıb ı._-..:otcUr. Baba teU Mı11'Wı:t.on Pi\· 

raııız vtrikıcek obın samanm bctıcr ki
losuna mWllk.'lhe kc.n f\'liomınca 4 ku· 
nıe 50 eııntJm tI:Yat k'sblıt ed!:lmiıı olup 
truı!ede WkaıT(ir edcdt t!yıı.tn tcdtyc sı

nısmda mütcalıh.'ttc.'n kı!Sllcc~ vcrı;: ıcr- kadnr pazarlı'k:la ldnıG<-a vetıUecdcUr. 
ıc mUtealıhldin dltcr m:ısrotı:ırı mwe 2 -- Bir senelik mutıammen kira bc-
ırurctt;qe lidcncccktlr. lstcld!lcrln 7000 ~ıt (200) llrıu1ır. 

(51323) 1700 tona t.'lllp o!nnlar 16.'-l.50 ıırn ve l(IOO 3 - Tern.tnau Ot!> liradll'. 

tona tanrı olflnlttT 3375 llm!tk ilk temi- 4 - Sartnameslnl ırorme'k iıfU;y(nlc· Vazelin alınacak 
Toplı ıne 1sL Ko. Sıı. Al. Ko. rinıı; 
l Hı·hcr kılusuıı t 216 kııruş fi

•·at tuhıııin t'ililen 9-10 ton "azclııı 

nattannı yntJnp adı ıı;t'Q('1I ıı:\lın ve &ı • rtın hçr gün en<"1lmen k&tan:ne ve 18 -
n.ttc Ko. da hazır bu unmalıın. tcldlkırln de 28-7-942 salı srtınU ıı.aat 

(:173H) l7S9 10.30 dn bcled~ t!alttsinrlc mUteşek -

ynih 2~. 7. 9~2 ı·uıııa ı;ıınıi sınt ırı ıl.ı Kavurma alınacak 
pazarlıkla satııı nlınn<'aktır. 'l' ılıııılıı K d 
lıt•ıldi 21150•> iirn nluıı k ıll tl'ıııirınlı Arda.lıAn .Sa. Al. 0 • an: 

1 - lll ton Jroyun veya ı;ıgır etln-
11270 Jirndır. lsteklilrrııı hdli gıın \<" <len lmnl ettirilecek .kavurın.ıı 2'190 
ımaıtı• Fınrlıklı ::S:ı. \1. Kn. nn gelmr- sıı)'llı kanunun 31 d ınndrlcsınc tcv-
lcrf. (l\6'.!ll) 1709 flkan k.ıı.pnlı zarf usulü ile milnııka-

Sığır eti alınacak sa).ı konmuştur. Koyun eU knvur-
Cannkk.ıl~ Sa. Al. Ko. dan: mnsının tahmin bedeli 1~500 lıra ilk 

teminatı 1388 liradır. Sıfır eli ka -
ı - 120 ton sıt:ır etlnl!ı kaı>nh zartla vunnnsı tahmln be<leli 12500 llrn. 

kll t.~nc münıraaUan. 
( f;;JQ!'\) 1757 

ANKARA V ALtLtCt 

Boş teneke satı§ı 
Anknn'l \'allUttı daı: 

ı - (::!<ıOo> adet bot l>Pn7.ln 
ntık arttımıa usuliyte sat.ısa 

muıtur 

lmekC51 
konul-

2 - lhnlc 30-7-942 tarihine mllııa:ıır 

Yapı işleri 
•atın Ye.k4.tetı Bursa :,u İşleri lll

rincl ;:.ube l\lıldılrltıF;undcn : 
Ekslltmr)e kon n I~ : 
ı - Bursa ı;u işi rı birinci sube 

nıtıclurlugu rnıntak '" dshılınrle Bur;. 
onsı ı;ıılaınıı kan il n hnfrı) ntı ve 
sınai lınnllilı ln,antı ıııt1hııııııncn ke f 
bedeli fi• at rnhlrii e~nsı lızerın n 
(10591>~) !im (113} kuruslur. 

2 - ı:k iltııır. 3. ı;, !l I:! tarihine 
rastlıynn ı•nrn rtesi J;llnıl 6 at ı il le 
Bursn su i lerl lolrinı 1 sııbe mlıdurlu
ğil lıinnşınıla tol'l lll n ekslllmt' l.o -
misyonu hınıırıında kapnh :ı::ırf u u
li) le ynpıl.ıraktır. 

3 - lstrklilerin eksıltmc şartn ııne
sl, nıukR\elennıne i, hıısı. fenni rt. 
name 'e ke,ıf h ıl l 11 t'eh elınl lıe i
siz. olnrak ı;u şlcrl lıirıncl uhe m -
dıırlugünclcn alnbilirlrr. Muk vrll.' pro 
jelerl hrr z man için nıezkiır rnııdıı
ri) et blnn ında i:ıde t'dılınck ıızere 
tetkik cdılehllır. 

4 - Lk ıltmeşe gırrbilm!'k için j,.. 
tcklllerin (Gan) lira (7ll) kıı nı hık 
muvakkat tl'rııinat 'errııe-ı ve <'k ılt -
menin yapılacaıu gunclcn en a;ı; uo 
gun e\·el cllerıncle bulunan '<' ık 1 r
ln birlikle bır i licla ık 'ıl ~ete mura
t'ant ederek bıı 1 <" ınah~us olnı ı • 
re vı• ika nim ılnrı 'e bu \'<" il.3\ ı ıh
rnz rtmelrri ~arttır. Jlıı nıııd let ıçe
rlı;lnılo 'c<lkn t ılcblndç bu ı nını) n
lıır ı·kslltıııe) e iştirak eıleınedf'r. 

ts - 1 tr.klilrrlıı teklif ıııcktuplan
nı ikinci maddede ) azılı sa ttrn 1 lr 
ımat en tline k ııl ır ::.ıı ı lrrl lıırl 1 
şube nıUclıırlüP:Unt'! ın ıkhu:r. ıı 1Jk il 
•ernırlerl lftı.ııııclır. 

l~o tııdn ol ııı ı:rdkın<·ler k hl 1 c-
elil ınez. ( IHO 7) J :;:;o 

Yapı ve iınar işleri ynpılnn cıksltuneslnde lokllf nhırıan ()9 İlk teminatı !>38 liradır. Evsaf ve 
kntınıs 70 s.ı n m ımh.ıılı gortiklll!:On· şartnıınıcsi Ko. da gor-ü!Ur. Kcmlk-
•k!n 3-7-!J42 tar!hhıd n 3-S-ll42 ı rlhlne siz Jcoyun <'ti % 40, sığır d:ı r 0 25 ı>Crwrabc gilnU MAt 15 te defterdar· • ·ıırıa \ ekflletinılrn : 
ı nd:ır pnrırlı a l>ımkılmı$tır. ilk Ptı· d r. Snf bulunaC'flM.ır. Münnknsnsı lıkta yapıla!'nktır l - Fk lllıııeye konulan i~: j n • 

6 ft"u tos 1942 pcrşr-mbe g{jnü saat 3 _ Ttmckelcrln lw>heıinln muham _ darına muhafız taburu içın Ç n . ı-Zo'lrlıı':ı 24.7-!J42 cuma ıtün-0 ı:<ıat ı.; dır Ub rln ynpıl ınk otnmolıil gar ıJı •11 n ı. 
Evsnf ve eartn.nml'Si lstanbul, Ank:ırıı, 16 d3 komisyonumuzda yapılacak- men l>ed~ll 110 kuruatur. dır. 

tır. lstt-klller!n belli gün ve snntt<'n ıs 1.,_... 65 tık lzınlr ı.v. !\mtrl!klcrl Sn. Al. Ko. lartJ<le •4 - k>k , ... , .. n \l > lim muvak· K• ifb!'dcli: (10'1-I ) lira (50) kıı-bir saat evvel teklif nıcktuplariyle • 
&ılık~ mıntıı:ka S.'\. Al. Ko. nu ile t!'mlnı:ıt -nkçt>lrrinl ve kanunun 32 d knt lemlnııt mııkbuzlylc birlikte ırUntin· ruştur. 
C'.nnn.kkal«k! kom syonumuzda görilldıl - madd!'sl muc bın<'e ibraza mcclıur <ıe komls)·ıma mUnıror.tıan. :! - Ek lltnıe 4 8 vıı salı ıru ti 
ltr. z,.t<>.ltl11"'1'1n muv. kkat,tunlnat msk- oldııklnrı evrokı milsbltrlrrin Ko. na (5.'446) 1431 s.ıat 15 te 1:\afı ı Vek 1 lı 'alı ' 
huzlarb'le mezkllr gün ' e snatte Ko. nn vrrmt'lerl. <5745l 1790 Ç •ti' ·1· l k rnar tşleri eksiltme konıı >• nu l ı • 

eşı ı 1 aç a maca ı.ndıı kapnlı znrf ıısııllyle .v ınıl ( •• ınürarııatı:ırı. <5132:>) 1710 Saman ve saıre alınacak Anknra Valill#tlrıden: t•r 

Saman alınacak ~ıırııç ~ıı. \ 1. K ... ılaıı: 1 1 - On bir kaza husu.ı;t idare clis- 11 - ı-:ksıltnıe ~nrtrıanırsl ve hım~ 
Siirt sa. Al. K•ı. dan: ı _ 400 ton s:ı ı rı 111 2111 ton kuru 

1 
tı:ıııserleri için muhammen bedeli n·ı•tefem ruak (!18) elli uç kur 

1 
A()(J to ·"·k ot, 2110 tun ı;ıgtr eli Hi'tl tun udun 1700 liradan ibaret muhtelif llAc sa- l•ıı•I ıııukablllııde •nr•ı ve ııı r ı rı ı - .. n "" Um v.~u bnl.>n ha· k tın alınnl'aktır. ' '· ' 

lln<~ ı;.nm:ın ka.ııalı 7~ırr usu~ıc aıınıı· nlınat'a tır. 2 - - J\luvnkkııt teminat bedeli rr.ı&liğinden alııııılıllir. 
<aktır. Dokiım halinde ıı:ımrmın t11h111ın 2 - - ihalesi 13 ağustos !J 12 pl'r~ı·ın- 127 lira 50 kuruştur. 4 - hkslltııır) e ı;ıreh:ınıck içı:ı ıs-
brodıi 12.000 Jını Oluıı> l!k telO tnaU <)ll() lıe gÜllll $8 ıt )il ı1a 5Ull1Dll J2 ıle kuru 3 - tc;tP.klllerfn 11~ Ve ŞllrtJ\fi• tcklikrin \ISU!lı el lrrS 11c\e (7"'1 .} ) 
11rndır. Bnl~ra h:ıll:ndc s.ıımıırun t:ıhmln ol. ı 6 ela Mj.t ı r ı:ti. ıs de oılıın kapalı mes nl Ankara - İl'tanbul aıhhat mil- :. cı1i ) üz seksen bir lir ı otuz d '. ıı 
l>cdC'll 20000 ı-·m olup ilik tc:mlnatı 1500 ır.nrfla :-ııruç ba. ,\J. "o el ı )ııınl ıruk- dUrlOğDne mUracaat ile i(lreblllr- kıııuşluk mıırnkk • ten: 'l H"rıı rlll1 
ll.nıdır. Münaııksa..o;ı 10 a""· ... ~ 042 na- tır. bnııı ının rııu\'akkat tl'nıın.ltı 3.!100 ler. liıv.ımdır.1 .. ~....... •· ı.:•ıru ohm ~HO sıµ;.r Pi ııın 1 :!.0<.10 o- 4 _ İhale 6-8-1942 perşembe gii- 6 - std:lller tf'klıf ıncklııpl uını 
zıırtt'Si ı:Unu saat 17 de S rt Sa. Al. dunun 11070 lırndır. :;. u tıı .ıı.c" lıer nU snat 15 tP. açık rkslltmeye ko- lh ıle gCiniı olan 4. 7. 9'2 lı il 
Ko. <1a >'Dl'J:tı.<'aktır. lJ>tokl l<'l"ln 4'>u gun Ko. ela gorııl.ır '., .. ti~ f..'nler<' nulmu~tur. VllAyet daimi encümc- ~ani 1 ı ık kndar mnkbuz mukabıl n e 
sa.att<'n btr saat evvel kanwıwı 82 <"l gtınderılır. htt-klilerln kanuni \Csika- nine müracaat ec!llecıektlr. rksiltnıe komi yoııu rci lıı;iııe Hr ı e-
n nddml muMblnl.'c hazırl.Jyat'nkbn tek- loıiylc teklif ıı:ck•ı ıll lını ıh:ıle t>ı ı- (5508> 1576 lerl 1 ızımılır. 
l1! mcktupl.u-1111 l<o. na vcmı<'ıcrt. Şart. tinden bir ı;nnt cn-"l Ko. nn vercmelti. Satılık enkaz Postada cılarnk ,!.!edknıeler klbı.I e. 
n:ımc ve evs:ıt Anknrn. İstanbul Lv (ü746) HOi Ankara VnllliA"lnden: clilıııcz. (6H:J) lS!JB 
tı.m ı cııı sa. Al. Ko. Jarl)'lı! Dlyarha- Fasulye ve patates alınacak 1 _ MuhanvnEn ketılt lw!ıdell <SOO> Matbaacılara 

S.'1.. Al. Ko. ltınnrda ve komts- s...ıw ;:,.a, Al. ho. dan: Jlro(tıan 1ba.ret olan Ankaranın Yenice :Nailll Vck Jetinden: 
(5fl33) 1758 ı - 100 er ton kuru tııaıı~ ve ı.a - mahaJ:kwm.dıe T.1ıcaret aıe.ı. bahQf'81 dtti- 7-8-942 cuma aunu snat l~ te An -

Kuru ot alınacak Uı.tcıı ft<}TJ 11.)T.l açık tila>1ltm<\Y(! konul - aa.ltnde 214 adllnltl 11, 10, 33 lil8YÜl par- kara<\.'l Narıa VcktılcU blnruıı it de 
Kon:, n sa. Al. Ko. dan: muı;tıur. ııcl'lerinl :lhtliva edft\ üç .Part'a binanın malZL•mc mudllrlUıtU odasında topla ın 
l - :lf>OO ton kuru ot pazarlık su- 2 - JoJkBIJ.tme 6-8·942 ~c ıru· ımlalzı müteahhide att olml\k üzere mıılz<ııne eksiltme komisyonunda 3300 

retlyle satııı nlmacaktır. Evsaf ve rııil sııat 1b <hr. llclıel' kl.loı;umm nıuham- Mdn\I &$1 acık ıııntıtınna Ullıtllb'le llfltı1& Mm muhıunmen bedell1 \klart <k'rı: le· 
şartnamesi Ko. da rnevt'utlur. Pıı- ılN'll be<i«.lıl klr?'ll tru;~ Pü<tatuıln konulmuştur. nn ~ıev~cı 942 ayına alt Cc~kaı ıt• 
znrlığı 24 'l'ermnuz 942 cuma gilnu ~ lkuı·1*aır. Muvakkat tanmalları tu - 2 ' - thllle 7-8·942 ta.rııh1ne mUmdlf nus'hası) nm kapU zar:ı: usuıtyıc ek t-
s..-ınt 15 te yapılacaktır. 200 tondan tarhınnm )'l(lz(lc 7,5 dur. C1JlTWl ırün~ ıııaat 15 te derterdarlı:kt.a mesı yapılacaktır. 
nşnğı olmamak üzere ayn ayn ta- 2 _ Taliı>lerm Jtıale ırünil B1U1t 14 YfLVılııcaıctır. Eksiltme eartnamest ve te!QJT(lnu 
Uplerc d(.• ihale cdilcbllir. Bnlya t eli tısı lH yn kndar .söke sa- Al. Ko. na 3 _ Mu,,.aıdmL ~ 60 ıtıradlr. bedelsiz olarak malzeme müdürtil{:Un-blrlild.rn parasız verilecek olan mıü-
rakabe komisyonunca bPher klloeu-~ tı748) 1792 4 - latıelc:Wer bu iM a:ll. rennı hUMJ· den alınablllr, Mu~aldmt temtnat ::!52 
na 6 kUruş 50 santim fiyat tıefıblt Et alınacak at lftl1n~ her ıı:On dett.enlıılrlık mil· lira 50 kuruştur !slliclllertn teki t rnf'k• 
ed!lmlş olup lhalcde tekarrür ede- Muhaköyil Sa. AL Ko. dan: J! emlAk müdüTKltünı:te aöıubfttder_ tuplannı muvakkat tcmtnal ve ııartna-
ook f!Jintn tcd ye sırosında mütenh- 1 _ 50 ton sığır veya koyun eti 5 - tstckl'llcrtn mlUI.)~ &11-nde rıa- mcslndc )'azılı vcs ka tıe btr te &>nı 
hltten kesilecek vrrgıllerle müteah-. Jc8llnlı zarila eksiltmeye ıkorunuşlur. fın mlldilr1ü'ittltıdE!l alacakia.n 1cnnt ~ ıı.nat 14 e kndar mezkQr kom i)'Ofl& 

h!din diğer masraOnrı JIClvc s•e- Eksiltmesi 7-8·942 cuma gilnü saat f!h~ ve Um.'"et oda9I veslkaa!rı ve makbuz muknb lbıoo ~clcrl lhım -
tıyJe ödenecektir. İsteklilerin 2500 15 .ft .... uhako-vu·· '"'a. Al. Ko. da '"'n- 707 
tona tnllp olanlar 937::ı lira ve 200 ...., "' ,, "' ,, muvnkknt teın1'nnt 1'1\8.kb\au ~ ban· dır. (5540) l 
tona talip olanlar 975 ıllrnlık ilk tc- pılacaklır. lst.cklllerin teklif 7....rfla- ka mckt.Ubu Se krıın1sy<ırıa mllnleaııtıa-

1 ti t.ı b il nııı ihale santındcn blr saat evvel n. , 57301 1770 m na arını ya np e i gün ve sa- Ko. na vermeleri. Muvakkat tı>_ıni-
aU.c Ko. dn bulunmaları. ınntı koyun eti için 4988 lira, sığır 

C565:n 1759 etl iQln 3750 liradır. $art.namesi her 
Et alınacak ııün Ko. da görülür. <5749> 1793 

s trıt sa. AL Ko. oru-ı: Yiyecek ve sabun alınacak 
l - 80 ton ıkoyun veyn sı~ır eti ka- Söke Sa.. AL Ko. dan: 

palı zarı usullıYle ıılınnca:lQ.1'1'. Kc~ın e- 1 _ Ataltıda dlls ve milcte.rılftn ya -
tlnl:n Uıhnım llCddll 40.000 lm1l olup tc.. zıU dört ko'l.lcnı mac maddelcrtıYlııı sabun 
m.lıınlı 3000 limdır. Sıtır <ıUntn tahmin ~ılk claıl:ltmt'><e konmUŞtur. l-1km!tnı4'91 
bodclt 32.000 llıra otu;> fak tı.m"1uı.tı 24(1() n-S-94!:? sıılıı ıtünü saat 16 da Solaı Sa. 
liradır. Mliru:ıkasıısı 10-8·942 ııazartelli Al. Ko. 00 ya.pılacakUT. laşc maddele -
eünü saat l 7 de Stlıci. Sa. Al. Ko. da ya- nn:ın heP&I btrdıen »ıaJe edllreblleooıtl 
pılnmktır. lstdcHlff'ln '9bu 8RaUen bir ırlbl b\ri<aÇ1 ,,.eya he!' biri 8Yl'I ~ ta
llllR.ıt evvd hazırtıYllcnlCJlln' ıtelclU mck- ltplıeMne ihale e..lloblllr. 1.qtdcl lıor:ln ev. 
luPlannı Ko. na vcmıcl;cri. Şnrt.nnme ve ea.ı: ve~ SUke Sn. Al. K~onun· 
cvBıtf her s:iln Ko. dn ıı:örmllr. da her zaman aörobWrier. Ta!iplcrin 

(565Gl 1760 teminat aıcceıerIY.Je bl'rUkte l1\a1(! ıtünil 

Et ve yoğurt alınacak -.at ı.'> ten 16 ya len.dar Ko. na mllra-
can.uan. • BW"Ba Sa. AL Ko. dan: 

1 - Yot:tmıa laliP cıkınadıtın<lan 
~e cUer J1Qhah eöri!Jütlf:'ündcın dolayı 

tcGcmr ı>tızarlııta lwnlllnın ııaatıdııkt ia
şe ma<Jıclckrl ~ ll)'!r.ı .PllZW'lıkla alı -

cırıst ııııl>un ~az. beher ldlnelınunu 
M. bodcl1 70, Muv. Tc. 788, Ton 15. 

oıına lwıru truru]ye, bm<ır ikil'lu!IU«'lun 
.M. boılf!l1 so, Muv. Te. ll25, ton 50. 

C1fJ111 Nohut, beher kll09Ull4ln mu-
nacııktı.r. • Te. l.125 Wn 

2 - 35.000 lcllo ;roturt. rtıUhsmm('n tuuNnen bede 30, Muv. • 
ııoo ... .ıı 157'-ıO llb'a t.emıcıııı.tı 1182 lAıı1l oo. 
1haJcsi 24 toıımu:z 942 cuma aiin(I aaal ctnsl rNfllT, Behrn- ld.toıırumm x. be -

11 de. ddll 12, Muv. Te. 450, T<m :ıo 

3 - 40.000 lld1o k~ et.1 rnutuıcnmm (5750> 1794 

bcdcl1 64 ooo 111m tL'fntııaıt.ı 481'.xı :tıradır Çeşitli sebze alınacak 
lhal8ıi ~ tanrnuz 942 cuma aumt aa - Kanı Sa. Al. Ko. dan: 

Büyük Millet Meclisi 

'E:Jbiae diktirilecek 
Türkiye BUyük .Millet Meclisi 

İdarıı Heyetinden : 
ı - Meclis polis memurlariyle 

mUarahdeminlne ait elbise ve ka -
putların iıçU!gi kapalı u.rf uauliyle 
eksiltmeye konulmqtur. 

2 - Eksiltme 2• - temmuz - 1942 
(cuma) g(hU saat (Hl) te İdare He
yetinde yapılıacakur. 

3 - Şartnamesi her ..un. mesai 
saatleri dahilinde daire müdUrlü -
ğllııden alınabilir. 

4 - Diktirilecek elbise ve kaPUt
ların yalnız dikitlerinin muhammen 
bedeli (5328) liradır. 

5 ~ Muvakkat teminat (400) 1i -
radır. 

6 - Kıapalı zarflar eksiltme ll'Ü· 
nü muayye'l saatinden bir saat ev -
vc~lne kadar kabul edilir. Her ne 
Ş!'!kllrle olursıı ol.sun recikmeler oa· 
yıını kabul değtlilir. 

7 - Ekıriltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunila ya.zıh vesikalarM 
ve bu gibi taahhllt iolerint ifa etti· 
tine dair veslkatan ibraz etmek 
mecburiyeılndedlrler. ( 41151) 11M> 

ZiRAAT VEKALETİ 
at 15 te. • 1 _ ].6.1 t<ın 900 kllo yazlik 8e'bze 

4 - 40.000 kilo sıAu' eU rmıhammen 1ıcft4lalı zart US\llb'le eksiltmeye konul- Saman alınacak 
bedeli 44.000 J1ra tcmlıutt.ı 3300 :tl:raclır. mu&tur. Muhıımmer\ ~ 5314:> l\ı'a - ~ez ~Jl ve seroıoJl 
llınk'sl 24 t<snmuz 942 ouma ailnU Miat dır. Temlnab 3007 liradır. Şartnamesi ENı1'tüllQ WreloUriütllndcn: 
15 ıc tnll:ı>k-rm muvaldcat ternırııı.uar:ı Kn. da ııöı111'Ur. DcsUtmesl 7-8-942 ~-

1 
_ ı.tu.ı.e-mı ~ ~an:ıtı 

ve tk.11ret oıbBl vo;lkalarb'lc b!ırlıiktc ,nvı rini1 1111aıt 18.SO da Kan Sa. Al. idil 50 ül cı0 tLWı ~ acık ekB11.ttne· 
sa. AL Ko. na m~. Ko. da ;yapı.'laoo'ktır. 1.<;telk:lıtlrı.rln J<anu-

(5658) 1761. n\11\ i!<:(lndl ma<klest nıuclbtn~ huırlı-

Saman alınacak (Yac:ıııScı:ın tdkl!lt mdktupınnnı ve tcmt -
ın(l.t ak~ h<'.t 1 Kim - ıııaat.ten bU 

Konya Sa. AI. Ko. dan: 
ı - 500 ton saman pazarlık s u -

retdyle satın alınn<'.aktır. Evsaf ve 
şartnamesi Ko. da mevcuttur. 500 
ton samanın pazıırlığı 24 t<'mmuz 
942 cuma gUnü saa.t 15,30 da Sa. Al. 
Ko. da yn.ınlacnktır. 100 tonrlan aşa
{:ı olmrunnk üzere ayn ayrı taltplerc 
de ihale edilebilir. Balya tel! birlik
ten pnrasız verilecek olan sa.mnnın 
murnlmbe ;komisyonunca beher kilo
suna 4 kuruş 50 santim fiyat tesblt 
C'dıtmlş olup dhalC'de tekarrnr edc
~k tlynta tedtye ınrnsırliia mUteah
hltten kesilecek vergll<'rlc mütooh
hldln dl~er amsraflan ilave sıırctty-
1<' ödence<>ktir. !steklHerln 500 tona 
talip olanlar 1687 lira 50 ikuruş ve 
100 tona ta1'ip olanlar 337 lırn 50 
kuruc:luk Dk tem nntlanm yntınp 
belli saatte Ko. öıı bulunmnlen. 

(5663) 1762 

T qıma iıleri 
t?..m!t Sa. Al. Ko. dan: 
l - lzmlt'tcn Gemlik ve Ynlova

ya nnkl yat yapılacakUr. lzm t'ten 
Gemi k i<: n beher tonunn 7 l ra h
m t't n Yalovft <:in beher tonuna 5 
l rn f yat tahm n ed lml$tir Pazar
lı ı 23. 7. 942 perşı-mb<- $:Ün0 saat 11 
dt' lr.nlt Sa. Al. Ko. dn ynpılnt'aktır 
Fvsaf ve &nrlnnm!' ı her ı:Un Ko. dn 
&&111Ur. (561.l» l6Bl 

ı;:nat evvcl Ko. na vcnnelıe:ri. 

(5752) 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEM6SINDA 
-( iki Film Birden )-

1 - Züğürt milyoner 
Janet Gaynem

Paulette Goddard 

il - Yabani atlar 
Bob Allen 

SUARE: 20.30 da 

YABANI ATLAR 
ZÜCÜRT MiL YONER 

Telefon ı 6294 -

"'~~. 
2 - T8hml!n fll11:lefl l>edea 3800 Ura

dar. 
3 - Mvvaldaııt ~t.ı 270 lira o -

lıup bınka mektubu "Y'l!alll - mnk • 
bu:ru ve hn7.:trıe tatw91 ve bono Wmlrntt 
ola.mi< alınır. 

4 - lhalıe 7-8-942 cuma a<hı(l ~aat 

15 !.('(Ur. Şartnııaneıd m~ dlnt<t •ı
Kltundea bedel* oaanık wrlıl1r. :1490 
mwılıı kanunda YllZll!ı eartJan haiz olan 
llltddUer.lrı m~ ~ "YI! aaat~ Zl
nuı.t VekAkıC4 muhaaebe mQdürlilltilnde 
tA:>ı>lıanM:ıak olen mıtırı alma lromlBY<•nu· 
na :m(iracu.tlan. (5681) 1764 

Kiralk ey aranıyor 
Bir ~nelik kira pesin verilecek· 

tir. Kızılay, BakanlıJc:lar civarında 
3-4 odalı e'V ./eya apartman dairesi 
aranıyor. lt aaaUerinrde Telefon: 
5494. 1254 

Kayıp cüzdan 
20-7-1942 salı akşamı Mildafaayi 

Hukuk ve Çankırı caddeleri ar.asında 
içinde 46 lira. polis karnem ve ev -
rak buluıraa cüzdanımı kaybettim. 
Bulup a§ai'tdakl adresime getirene 
46 lıra terkedilecektir. 

Emniyet Birinci Şubede 
llUlllJ. Bilsili 

MALiYE VEKALETJ 

Satılık bina 

lulıWu:tan: 

lbrahim EUıem, Remztye, Ayııe. 1z • 
~l ve Rızanın htııa wryi61 bo:'<;lunn laa 
~ Leblebici mah:ı.llcsl 184 ada 1 
pıırı;clllc im) Uı 118 motrc murobtxıı ve 
87-38 hUINM nıumnnı.h b!r b.'lrnka. ve 
ım harap odayı mü•tmıU btnurun mQl
kb-ett 18·3·!>4:1 ~ &ü ü eaat l6 
da 1luılt>ld icra oo imek <i?.cnı ::C-7-9'1:1 
tarihinde arttırmaya ~ılınışUr. Ta
lip olıııntann !kammm muteber terıı~ 
vcaı5ctn1 hAm lım \'UA)'flt idare 'h<'Jetllıe 
müracaat. C)"lcm~k'llt :ı.ıt o?utuır. 

(5674) 1763 

Yapı işleri 
Ereğli Kvnılirlcri 1§letıucsi U

mum l\lfid!ırlıığılndeıı : 
l - İşletmcmhin hıı.vza da

hilinde ) aııtırnc ıı;ı lşçı yurdu 
ve meınur ikametgah binaları 
inşnntı kapalı zil r usu ip le ay
rı ayrı gruplar halinde eksilt -
miye çıkarılmıştır. 1nşantın ya. 
pılaenğı ııııııt kalnr \'e ke~ıf tu
tar! ırı a~s ıiln ı;ostcrllmi, tir: 

a) Kodu 17 numaralı oftsk 
clvarındn : 

8 Yatakhane binası tutan 
l 1 .9,0.- '!', lırıı ı, l ycnıekbıı
ne binası tutarı ıı 399.- T. li
rası, l pııusıyoıı binası tutıırı 
1 os.ooo.- 'l'. Jira.çı. 

b) Karndvn cirnrıncln 
2 yatakhane lımnsı tutarı 

81.66 . 'l. hr ı. 
c l Gt'!llk'te : 
12 adet (f<') tipi lojman tu

tnrı .ıı.o ıo.- 'l. lirası. 6 adet 
(~ ) tipi lojrııan tutan :16.266 -
l pnn iyon bin ısı tutarı 
lOS.ooo.- T. lıra ı, ı pn\)On 
tutarı 80 000.- 'f. lırnsı, 

el) Owtnıeı'de : 
6 nrlet (E) tipi lojman tutarı 

86 000 - T. lirası, l.! aılet (F) 
tipi lojman tutnrı liO O ıo.-. 

2 - Bu ek lllnıclere it fenni 
~ıırtnaıııe, ıııuk 'ele, ıır •jrler, 
eksiltme şartnnml' i V!' aır ev -
rak, Zcıng;ulclıık'ta gre&li kö -
nıurlerl lşletmcslnıle gurulılp 
tetkik t'dllehllir. 

3 - İhale: Kodu ve Ozülııın 
mıntakaları in~naU ~7'. 7. 9ı2 
puartr 1 gunu; Karadon ve Cr
llk nııntaknlıırı inşaatı 2 .T.9-l2 
salı gllnil i'.oııı:ulilnk'ta 1 lı tıne
ııılı nıerkeiinde ı;aat l4 te ya
pılııcnktır. 

4 1'nllp ol:ınlorın bu f.!ibl i'l
lerl ynptıjhna il ılr lhrRz eılı<!'f'k
lerl e\rnkı mü•l ltelrriJ le rn 
ll;t'Ç 2li. 7' 942 tarihine kad r iş. 
lctmr.ml:ıe murıırn tin ve kıı al. 
malnrı ve ihale ı: nlerin le m 
geç saat 12 ye kailnr ıt rfl rını 
tevdi etmiş bıılunmnluı lllıumu 
IJ"ın olıınur. 1220 



.. ıııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
: BOL VlT AMİNLİ : - -L FAM ~ 
------ -------
----- TEDAVİ KREMİ --... -Cildinizin sıhhatini kazandırIT : -Körpelik verir, sivilcelerden kurtarır. : 
--.. ----.,il 1111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 lr"' 

ü , yumur a ve saire alınacak 
.uıbul L ı r Alı.-n Satım Komlsy0nu Relsllğ!nden: 

Beher kilo F. Mıktaıı İlk teminatı Sartname bedeli 
.Kr. Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

48 57.000 2 52 00 137 
6 385.000 1732 50 

142 8.000 852 
1100 2150 1774 

ba"lı attı yatılı l:.scnln 1942 malt yılı lhUyaclan olan Yttka· 
ytyec k ve yakacakları grup ımıp k.apall zan usutıyle e-.ksiltmeye 

e 10-8-1942 P&Z rtes1 iti.nü saat U SO da Bl!joClunda lt.;eıer 

nunda ) aıHLııcakUl'. İstek !er yeni yıl t earet odası ves ka•ı 
l:ıu ·~le tek t crtnt havi 2490 sayılı kanunun tarl!aU dalreııln· 

1733 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
16 n L Alml satım Komisyonu Re!sllğtnden: 

Beher k11o F. Mıktan llk teminatı Şartname bedeli 
Kr. Kılo Lira K. Kr. 

10.50 570.000 4242 50 300 
191 4i.OOO 5738 50 450 

94 83 500) {6485 50 525 
114 23.000) 
57 56.500 

102 23.SOO> 
172 11.600) 
80 13.800 
24 15200> 
31 32.000) 
11 12.000> 
23 11.400) 
17 6200> 
37 33700 
1050 34 000 

yatılı l!Un:n 1942 

2415 50 
3317 50 

828 

1446 30 

935 50 
267 80 

mali yılı ihtJyaeıan 

161 
221 

!\ h \I 2490 sayılı kanunun tartfatı dar -
ıy c ki n kapalı 7.arrtannı Mlzü geçen saııttcn bır saat evve!:n<' ka
n r t m buz mukab ı ndc ~=elerl BII1tae sını>ıu b relen al

:ı r h r erup lc:n a>TI tekHtte bulunacaklardır. Postada olacak ı:c

M kt'ır maddeleı1n bede k'ı1 öden1r1cen kanuni 'erı:Uer. 

es r tarafından müteahhide tediye edl tt"kttr 
almak LsU>·cnlc'l"l.n Galatasaray lisesinde ko· 

BU 
RİP 
i LİK 

YAL.Nil. 
1-

·· .. ıoE GÜ•" 

(564!)·7689) 1751 

111111111111111111111111111111111111 - = 
~Tulumba alınacak~ 
: Gaı;maske Fabrikası MUdUr-: 
: lll~llnden: : 
: Fabrikamız için 380 voltla : 
: çalışan ve 110 metre mano- : 
- metrik ırtıfaa daklkadll (320> : 
: litre su basabilen ve mevcut : 
- SO m/m. kuturda emme ve : 
: basma borularına uyabilen bır = 
- santrfüj veya emme basma tu- : 

lunıbaya lhtlyaı: vardır. : 
_ Mevcudu bulunanların Mas- : 
: ke Fabrikası Mildllrlüğilne a- : 
: cele müracaatları. 1240 : 

iııııııııııııııııııııııııııııııııııi 
Ankara Asliye İkinci Hukuk .Mah· 

kemesınden : 

Boyan 

Ankura'nın Hacıdoğan mahallesi 
Konuklar sokak 36 numaralı evde 
Rebeka mahkemeye muracıı:atla 1h -
uda eylemış ve adı Hurıye olarak 
tesmi:ıre edıldiğiııden nUfuetaki adı
nın değiştırılmesini isıemış ve du -
ruşmıı sonunda: dAvacının isteği mu
hik görülerek ntifusta yazılı Rebeka 
adının Huriye olarak değişti~lrr.esi
ne temyiz yolu açık olnrak üzere 
2-6-1942 ı:ünUnde karar verildll:i i -
lfı.n olunur. 127ö 

O. Braıramalle 
Fotogrollorı 

"l \maz nibi gt\rünüyor. su nam u 
• fakat. . . 

'TECRÜBE EOINIZ. 
s\ZZ~1' ı 

M M. VEKALETi DENlZ 

Çeşitli yiyecek alınacak 
l.cn t Denız Satın Alma Komisyo

nun an: 

ne 
tır. 

Tahmini 
I 

K losu 
6 

10000 
10000 
5000 
1000 
2000 

10000 
5000 
7000 

15000 
5000 
5000 

Fiyatı Tutan 
kurus Lira 

10 600 
10 1000 
15 1500 
25 1250 
20 soo 
10 200 
30 3000 
15 750 
ıs 1260 
30 4500 
15 750 
15 750 

-1""""63--6..;._0 -

2 - ŞnrtnamE'sl bedelsiz olarak 
ko ond n a ınıı lır. .Muvakkat 
t natı l1227ı 

3 - tst klı t-rın 1 U ticaret ve 
eh:.Ji t v ka arı v 2490 sayılı ka-
n n t r fatı v h ı tanz m cde-
c r teıd f mektuplarını :ıruknrda 
yazılı temlnatlar yle b rl kte bell 
g n ve saatten tam bir saat evvelin 
kodtır komisyona vermeleri. 

(7302-510Sl 1184 

Kayıp - Bir ev tahliyesi mescle
slnden dolayı Ankara lcra veznesine 
24-2-942 tarıhlnde 8309 )evınıyc He 
yatırdığım <90l doksan ll,raya a.t 
teminat makbuzunu kaybettim. Ye
nlsınl çıkaracağımdan esk1i.s1nln hük
mü yoktur. 

Saban ÖZdemlr 

ASKERi FABRİKALAR 

Öğretmen aranıyor 
Askeri 1''abrikalar Umum ~ludilr -

luğUnden : 

l - Umum miidürliiğilmuılın Kı
rıkkaledeki muhtelıt orta olı:ıılundıı 
(UO) llrnyn kadar Ueretlı (Matema -
tık - <ieomctrı) (Frıınsızca) (Almıın
ca) ('larllı - Co ·raf)n) Tibbiye) fi. 
tık - Kim)~ öğretmenlikleri açıktır. 

2 - Orta okul o retınenliğl salllıl-
yetinl haiz isteklilerin: 

A - ~"üfııs hi!vlyet cUzdnnı. 
B - \ skcrlik terhis vesikası. 
C - Dıploma veya orta okul öğ

retmenliği ehliyetnamesi. 
D - Oturduğu yer zabıtasından a

lınmış l); hol klığıdı 'c öğretmenliğe 
engel mnhk\ımiyetl buhınmadığıotı da
ir müddeiumumilik v<'slkası. 

E - İyi hizmet kAğıdı veya halr.n 
bir hizmette bulunuyorsa mUsaddak 
sicil hula n ı. 

P- Bu son ı;ıkarılmış bir boy fo
toğrafı ve dılekçele rlyle temmuz ı;onu
na kadar Kırıkkale hususi muhtelit 
ortll okul nıUdılrluğUne göndermeleri 
ve fazla lı.ahAt için umum mudurlu
ğümlız znt ı~ıcrl mUdiırliığunc veya 
okul mlıdurluğ'Une baş vurmaları. 

(632l) 161~ 

Hemşire aranıyor 
İ§letmemiztn maden huta. 

nesı için Kızılay Cemiyeti 
He~tre mektebinden dıplo -
m!!.lı ve ameliyathanelerde ça· 
hımış tecrübeli bir hemş,re -
ye ihtly.a .. vardır. Hastanede 
ikamet etmesi meşrut bulun. 
duğundan ıaşe ve ibatesi has. 
tane tarafından temin cdılecek 
ve kcndıslne (100) liraya ka
dar Ucreı verilecektir. Talip 
olanların hal tercümeleri ile 
birlikte diploma sureti. eyı 
huy vesikası. evvelce c:-alııı· 
nklarr yerlerden aldı klan 
bonservisleri ve üc adet fo · 
togratı : 

!Ergani Bakırı T . A. S. 1ıı· 
leıme DirektorlU · . Maden) 
adresine göndermelert il!n o-
lunur. 1048 

VİLAYETLER 

Ekmek alınacak 

'1LUS 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

Isparta Xnfıa ,\t udurlı .;uııuen: 

J - hksiltrut")e konulu1 ı~ . 
Tokat C. MUddeiumumili~n h::irdır - Huyulc yolunun i+ 10;) ki-

den : loaıetresındckı lıol ı) aııcı kuprlıouııun 
l - Tokal cc:uı ve tevkif evinin ı:.n:H lırıı 01:1 kuruş :.e~i/ l'edt"ll. Hıı

blr haz:iran dokuz yüz kırk lkı s:ıl· yuk taraf kenar il) ıı;ı \c ıiı;uııı·ıı ı;oz 
nünden muteber 31. 5, 943 tarihine lalıli) CSI tl]lllllı kf il ı'ı 7.ıHl llSlllt) le 
kadar bir yıllık idtiyacı olan ekme- c:..•ıltıııeye ,.ı ... ıtr•"u.ı~:ır. 
ğln 80000 seksen bin ili 90.000 dok· .! - Jfo ışc .ı'• Cl'fak ,.e §l:rtıı:ııne-
S3n bin kilo olmak ı.izere 2490 sayı- ler: 
lı kanuna tevfikan 30. 6. 942 tari - A) Bt~> ımlırlık işleri genel ~artııı'
hınden iıibaren bir ay içinde pazar- ıııesi, B) Knı~alı ıarf usuli;tl~ el.silt
lıkla halli !Uzumuna karar verildi- me ~artnaıııesi, C) Betoıı~rıı.c hurıJk 
ginden taliplerin beher kilosu için kcıpruler hnkkınd..,ki fenni şartrıl\1111•, 
raica gôrc tahmin edilen 15 kuruş I>) ~ose ve kıiprııler frnni ışnrtnnııır
seksen Uç santim hesabiyle ezami si, E) l\I uku ele proje,i, F) Hl'lasai 
ihtiyaç miktannın tutar bedeli o · k<"•fi) e cetveli, G) l'ıı>jelt-r. 
lan 14247 ondbrt bin iki .ruz kırk isti~ enler bu t•vrııkı bp«."t.l x.ıfıa 
Yedi liranın yüzde yedi buçuk ku- mudurluguncle gurelı;lirlcr 
ruş muvakkaı teminatı olan bin alt-

:ı - - i ıı ş.:ı ı 1 ı ait .ı,·mir mc:,•ı ııt duıı 
mış dokuz !ıranın emaneten yatırıl -
dığına dair makbuzu veya banka ıh ıleyi mııtrnkip proje: ıl'c ı:.ıre nii -
m_!?ktupları ile birlikte Tokat C. lPnhhldc a\ nen ılcvrnlun rnı.tı:-. 
M. U. liğinrle müteşekkil komisyo. 1 - Kc

0

~if lıf'tic!i on i'<: hi ı r:o•t 
na bu mUldct zarfında ve 3!.7,942 \'\ili otu dort lira ckil'l kuruş olup hıı 
gllntine kadar ıatll s:Unleri hariç her i c ııit 111111".ıkknt teıııin ıt ıııiktarı dıı
glin müracaat edebilecekleri ıuzu- k1111 ~ oz otuz iki llrn elli altı kmu~-
mu ilin olunur. 1298 tur. 

il - :.?:!. 'i. !I I:! ılrıı iti!ınreıı ı .; ı:ıın 
yol yaptırılacak ıutıcldctlc f'ksillıııe) ,. kou·ı':ırı hı; işın 

Esklsehlr Valiliğinden: ih ılesı 6, b. ıa~ pt'r•('ml:ı.: :=.ı tıı 'ı 0t 
.1. - L1'.>ol!lıııe>t: n.uucuı ı;ı. 1'..skıııe· 15 tc irra tıluıııcı lır 

rur-Aı)on ııuauuu yoıuııu1" J--roıN- G - Tnliplerln 1hı1.l•i•-ı ıı ·,ılın <"1-
ın-r""""' .ıuıomeı.re.cu uras.ı to.ı.ıra,. velıne k ıclur ynzılı oı lfa.< 'ili~et ıııa
ıe.,\l)esı \e ııo.,eı;ı ın;:ıauu oıuı.ı ,.e~u kamını ııııırneııatl:ı ehi )!:l 1 il .... ~ı 
oe<ı.e.<1 \~ou.uwı ııraaır. rıu .. u,,ı !iUrt- nlııı ıları sarttır. 
name mucıuınce ı·uyıı;ıe nu .. uıe ~t.:. 1 - ihale ;:-."afn •ıı!ırl rlıı.:1 1 1 ek tr
Jen YUKSeımeıer muteanhıde ayrı1:a ,ekkül edec.-ek koıııı•) >n t •rafınJ .n y:ı-
oaenmektedır. pılacaktır 

'..! - Bu ışc alt şartnameler ve e\- - g1.: iltıne ~ ·~tir Af. ıdn :.ı•ıı'l 
raıc şunıaraır. •a' ılı kıınıın lıukı. ın'" fi' ı•ı: il'ıtl•l"deıı 

A - Eksıltme sartnames:, tr:;rıinıll ,.c ,e~aq ı h:liı l ırtl r"ıı 
B - Muka\ele proJesı muıın·en ilıal<' zvııanın ı ı-ı lııı • • t 
C - Bayındırlık lşlerı ı;cnel şart- .. , 1 ,.Jine kaılar kn«ıi~. or rr.i-ıı. ııı~ vı•r-

namesı, mefl"ri ı·eya post il l!'<in•l,.rıııclı>rı 
D - Tes\iyel Turabye şose ve la:ı:ıınılır. Po tııdı ııJ.-•huıarn1' ltFl

kllrgır inşaata dair fenni şartname, hıırhr nnzıır;ı :ılın•ııı• ıc.-.ıı.. ;,• 
milli şoseler umumi istıkşaf şartna· 
mcsı, 

E - Hususi şartname, 

(~GRô.77'~) li5~ 

Şose yaplırılacak 
F - Keşıf cetveli, flyat bordrosu. KUtah>a \ illı>cLnden: 

metraj, l - ~met - 1'nlırler yolunun ıti -ı· 
G - Ocak a-raflkelrl ve yolun ~ - :rı + :56<i ınrı k11omctrclert aı-... -

profıll olup bu sart.name ve eı rak 8 nda lrıtıı edµecck &OSe Klıtahya ,•utı.
bedels z olarak Nafıa MüdUrluC:Un- )eL! tarntınctan kapalı z.ırr u.ııuli(yle t.>;<· 
de görülebilir. 

3 - EkslltmP 4·8-912 tarihine 
mUsadif salı gUnU saat 14,30 da vllA
yet makamında toplanan rlalml en
cllmence yapılacaktır. 

s tnıe)c konmu&tur. 
2 - Keşi! bcdeıt (56Sl2•)3J ıra ve 

muı"akkat wmln.atı ı42Gt) llradtr. 

s - Elkslltmc ıı- -942 taMhlnc mü -
4 - Eksiltme kapalı zarf urnlly· sııdtt cuma ı:UnO ııanL 15 t.e tnr>uınacak 

le yapılac.-aktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek !cin 

lsteklllerln, 
a> <14.2501 liralık muvakkat te· 

mlnat vermesi. 

daimi encumen huzumıe Yaııılncakur. 
4 - lstekl lcı1n teki r mektubunu 

!hole s:.mtlnden btr saat evıel )"lllll t.ı n 
saat 14 le daimi encUm= rlyasct...,c 
vermls bulunnıalan tillrttır Bu saatten 
sonra teklif mektubu kabul edilmlyecc
Q'I .ı;:l'bl ı>OSta•k• ı ıkl olncak gCC.ıKmeı~~ 

bl En az (80.000l liralık bir inşa· 
at ısı başardığına dair bir bons,.rvı· 
si ve bu işi ldare edeb!lec.-ck mali 
iktidarı haiz oldu{:unu mils'lr bır de nazan IUbnrn nlınmaz. 
banka referansı ile ekslltmenın ya- 5 - Eks tmeye ~:mek ıctn eon az Uc 
pılacuğı günden en az iıc gun evvel 
bir istida ıle villi,yet nafıa mildiı r
lüğünc müracaat ederek alacağı bu 
eksiltmeye l~t.lrak vesikası foraz et
mesi &arttır. 

6 - Tekllt mektuplan yukarda 
<3> üncil mnddede yazılı saatten bir 
saat evvohne kadar vllllyel maka -
mına makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta lle ırönderilecck mek
tupların nihayet 3. cll maddede ya
zılı saate karlar gelmiş olması ve 
d~ zarfın mühllr mumu lle iyice 
kapatılmış olması lllzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
~dilmez. <5369) 1437 

Lahit yaptırılacak 
İstanbul Beled inden: 
.Mezarlıklar mildürlil~Unce 912 mayıs 

sonuna kadar yııptınl:ıcak tahminen 
(350) lAhh kapalı zart w;uliyle eksll~ · 
mC'Y0 konulmustu:-. Mecmuunun k~lr 
bcdlet (18854) l1ra (50) lrun.ıt ve "k 
teminatı (1411) llra (8) kurustur. Kc· 
sif ve sart.name :r:nbıt ve muruncliı.t mU
dürl!.iAil kalcm!ndc ı:örilld>ll'lr. lhRI" 
S- -942 pazartesi ırünU snat 15 te dal· 
mi encümende ynpıla.caktLr. Tal.!plcrln 
lJk teminat makbuz veya mclttuplan 
ve kanunen ibrazı 1.'ı:r:ım eelen dlQ'E'l' 
vcsikalarlyle 2190 No. J:u kanunun tart· 
taU OOV~dc bazırlıynrAklan umllf 
mektuplarını ihale ~ünü ııaat 14 e l<a· 
dar daimi enetlmene vermeleri JA~m· 
dır. (7631·51>16J 1611 

Duvar yaptınlacak 
SeY'han VllAyetl f'ıılml Encilme

nlnden: 
1 - Adana - Misis - Ceyhan yolu 

Uzennde Stınçam suyunun yolu tes
b t cttil:I mahalde yapılacak 1stinat 
duvan ınşaau 15.119 lira iO kuruş 
Uzerlnd"1- kapalı zarf usullyle ek
&.iltmeye konulmuştur. 

2 - Eksllt.me 6-8-19-12 tarihine 
mUsndlf perşembe ı;Unü saat 10.30 
da v118,yet daiml encümen nde yapı
lacaktır. lsteklilerln t~kll! mektup
larını kapalı ve mühlir!U olarak bu 
aatten hır saat evvel saat 9.30 da 

daimi encilmen reisll{:lne vermeli -
diri er. 

3 - lstlyenler bu işe alt keşlfna
mc, ınıukııvelename projesi ve şart
nameleri görmek için Nafıa Mildür
IUğ'{ine mllracaat edeh11lrler. 

4 - !stekHlerin 1133 lira 98 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak ü~re !hi
leden ilç gün evvel bu miktar i~ yap
tıklarına d:ılr bonservlslerlyle iki 
fotoğraflarını bir adet 50 kuruşluk 
bir adet 15 kuruşluk. bJr adet 4 ku
ruşluk damga \"e bir aoot ~ bir ku
rusluk ucak pulunu d.ilekçelerlne 
bağlamak .suretiyle vllllyete mllra
caa tlan IA.zımdır. <1848-5758> 1768 

Yapı işleri 
Tokat Belediyesinden: 
1 - Belediyemizce yaptınlacak 

49824 lira 27 kuruş bedeli .keşifli hal 
inşaatı S-7-!lJ.2 çarşamba günCindep 
itibaren blr ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 10-8-942 pazartesi gUnU 
saat 14 te l}eledlye Encllmcnl hu
zuriylr lcra edl11>cektlr. 

3 - Bu işe alt şartname bedelsiz 
olarak BC'lediye muhnsebeslnden a
lınır. 

4 - İhaleye iştira kedecek talip
ler 3736 lira 68 kuru.s muvakkat tP· 
mlnııt nkceslnl makbt.12 mukab linde 
Beled ye veznesine yatıracaklardır. 
Miltcahhlt ihaleyi müteakıp uhde
sinde tekarrUr eden bt'dell ihale 0-
zer nl'!1>n evvelce yatırdığı muvnkka
te teminatı r:, 15 &e ibllığ cdPcekUr. 

5 - Talipler n inşaat lşlrrlni te
ııhhllt edcbllE'cek salAh yl.'U haiz ol· 
duklannA dair sıılahlyettar maka -
mın ehliyetnameslnl ham l bulunma
lan 1Az•mdı'". 

6 - Tı:-kllf mektupları IhıılP gOnli 
\" saatln'1Pn lll11kal b r saat evve' 
Reled1yP P.elq1lğinP t1>sllm ı>dilm!!ı11 
1Azımdır. Vukua gel~Pk gcaiktirme-
1e!'den dolayı mesuliyet kabul edll
me14 

7 - Bilumum maST'ııfR.lr mlıt,.,."1-
hide alt.Ur. (5701) 1713 

srtın evvel na!ıa mudürlüQilnc mUrnca
n.Ua alaca.klan ehlJ.>·et ' Dcrunru ve ti· 
carot od1111ma kaYıUı olduklanna da.~ 

"estıcayı ve mu,nkkat tcmmat mektu
bunu W'kl:I! m(.'!ktubuna koymalan mec· 
buı1ı:ür. 

6 - Ameli.Yat ~ fa.%la malt'ımat al-
mıı.k Vf' keısl! doııYnsını ı:-önnek 1sU) en
i~ her ıriln d:ıtml enctlmen kalemine 
rnümcaıı.t t'd<".h lirler. (5721'!) ı7n 

Kolyedöpiriz takımı 
yaptırılacak 

ıoııiuldak lleletli) esinden: 
Bir 6Cne zarfında 100-1000 adet kol

ycdupiriı: takımı yııptırılacıd.tır. Behe
rinin mulıanınıcn fiyatı (:!SO ııım ilk) 
17,50 (150, 1:!5, 100, 75 ııım lik) Jt;,"J 
liradır. ihale 7. o. 9!2 saıı.t 16 le Z.on

,guldak brJedi) esi encıiıııcnınrle ynpı
lıuoıktır .. \l u\ ıkk"t teıııırı11t ~ti.~:! llra
clır. Sartnıııııeler hede! iz olarak bt>
lediyeclcn alı nah ili r. 

(S702) ı;a 

)' apı işleri 
.. cruıyc:.i llvlı;cliİ 

Yeni Sinemada 
Buırün tıu ıı:ece 

14.SO - 18.30 ııeen.s'e.nni!a 

SEVEN KADIN 
16.30 - 21 eeaNJtarında 

Bahar resmi ge(idi 
Tel: 8540 

j görmek için Nafıa nıüdürlilğiwlc aııi.r-.1 
caat etlehllirler. 

.ı - lstt·klilcrin 2625 lira ınuYakkllt 
tt-minat ı crııırl•·rı ~ ehi y~ ~cs'knsı 
alıııak ıı ere ihaleden• u.; ı;:ıın t"VH:l 

fıu gibi iş > aptıklarına ılulr bw.scr
ıislerı~ le ıki nıkL fotuğrafJ,ırıııı "" lıır 
uılct 611 kuruşluk, hlr adet ır. kuru~
lıık, bir ıırlet 4 kuru luk C.llllg'l \'e bır 
nılt•t ıle ııı;ak pulunu rl lı•kı;rlerııı• 
b ıgl mı ık suretiyle ı ililyc:!.e murara t
Jarı lıizınıdır. 

(78 ıi-57/iQ) 171i'I 

SİHHA T ve lÇTlMAI M. V. 

Tal ebe alınacak 
Sıhhat ve Jçtinı&l Muaıenet \ 'ek4-

lctı h.oııya Koy Ebe ~lcktebı J\ludur
iuı;uncı.:ıı : 

Bır ) ıl le) 11 okuduktun sonra Uç 
yıl ıııcclııırı hızıııcl ) npııı.ık ve > :ılnıt 
ku\ lerde ~.ınııt ıcr ı etmek uzere ko) 
eb~sı > etı~tıreıı ıııektcblınizc hu yıl 
talclıc alın::ıcaktır. :;urtları şunlardLı·: 

ı - ·ı ılrkı)e Cumhuri)eti tebasın
ılaıı olııı,ı k, 

2 - ilk tahsilini bitırııılş ı cya o de· 
rect"cle ınhoıı gorınu, olmnK, 

3 - \ ıışı oıı ,ekıztleıı u~ağı ve o
lıız :la.ı )Ukarı ohu ııııuk, 

l - b~lenmcıııış olııı ık şart degil· 
ılir. J<:ı lı ı'e~ a dııl olııı lkl ı beraber 
(2-10) y ı ına k ıd r ı;ocu ... ı ırı ol ııılar 
ı; >t"ııkl ırınııı lıı•r turlu lı ıkımıııın te· 
·ııııı ~oilıeeğınc ılnır bır t nhhu•n ııne 
,ı;ctirırlcr e kııbul ı ılilirler. Çocuklır 
ıııektelıe c;elıııez. 

6 - lsteklilcrın hazırıın başından 
nf:ıı tos 16 ıııc kıııl ır rloğruclnn do(;. 
ru>a mektep rıııldıırlııımne ınuraraıt 
ctrııclerl 'e d lekı;clcrı> le hirlıkte n· 
şıığıtlııki vesik ılnrı ek ilksill ol ırat, 
ı;onclerınclerl l ızınıılır. 

iı.J •' uı u~ ılJ\ •>et .:u:ı:llaıııııırı &blı, 

O) UK IUCtıi.lL'}J 'i'UUdOClUdUJt!bı .ıh u:, .. 

1l \. '-•)" UU c.lL1 t;\:.~Ut. ld.ıl"!tU e;oı J Uc-U -

nıı lbUtıl cıleıı ıutuı;ı·aııı \ c Lubul.Aıı , c· 
olh. ı, 

..:1 
1 ıı :ıılınc 'c ılerde •ı .nıel g ırn.c::· 

:.ııı • cııı;cı vuc.ık uır ııtıbl<' .• ı;ı ıııu. ı

lblOtt ... 1ır ..... ,_, t Uabı..uıt!u. . .a. .uut o u· 
lıııtuı} r ıvoru uıuıak, 

d) Urııcgı 'c ııu ıt.ııı ı;unund.ı > a-
zılOıgı ~eııaıde kel ılı 'c noterııı;;tt"n 
ıasll"tı ııır ııoter :.ı•ııctlı, 

c) ı,;ucuıı:ları {:!·lOJ ) aşıııa kad r 
olan dul kııuııılanrı tutıoıl ıııııclcl<'lllıcc 
ı;ıırııktarıııııı ıınne, kız karele~. lcy:ı:c 
tıııla gıbı > akııı nkratıası t ırafınıl ın 
tı:.ıkılııcagına daır tnııtılıııtnaıııc. (I•,, lı 
,.e çoculdu kadınlar ıı;ın t ıhsıl ıııucl - 1 

tlclınce ı;ocukı ırınn b:ıkac,ıı;ına daır 
kot'.lbllllll tanlılıutıınıııc-ı, 

f) hoy ıhtı)ıır he>etınden niınıııı~ 
ıe zahıınco tastı ... ctlılıııış ıııısnlılıul •a
raı..~ı. 

ı;) ı,.hti bo> ıındıı l eclı t fotograt, 
l'.ıalıhııl ı;cncciı orn,.gı: 

Kun) n koy ebe ı ıııcktcbıne alına
rak tahsil edıp mezun ulduguınch 
!Sıhhat ve lı;tııııııi Mu ncııet \'ekületı· 
nın yahut \'illi ıe kil) ınakaııılıırın ta)ı:ı 
cıleceğı ko~ ler ııııııtakıısıntlıı uç yıl 
hizmet ctıııeğl ve hu hizmetı kntıul et
mcıli~im ı·e) n kabul edıp ele ıuu ~yen 
rııılılılcti tııtlrmr:dcrı lııraktığıın Vı! 
sıhhi sebepler dı ında mektepten d ı
ıııi Olarak çıktıgım ve) n çıkıırıldıgıın 
takdirde tahsil ıııurafı karşılı ·ı olan 
(100) lirnyı verme ·I kabul 'o tn.ııhhut 
eylerim. 

Sulh lkımetgiıh adresi. 
Yukarııla nrlres ı·c hıh·ıyeti ynzılı 

olan ( •) nın iJu tanhhıit ı;encıh 
mucihlnce maktuan odemek nıecbıırı
hirlikte mnll'srlsll kefil ve ınli~terck 

miiteselsil borçlu ı;ıfatiyle Jdiyece -
ğim. 

K etilin adresi 
Grçen ~eneden müracaat eclipte 

ka~·ıllnrın kaıınnmn&ı dnlayısl~ le c\·r1-
kı inde erlilcnlcrin bu ~ene mlırnc.-nat
ln rında evral,ıııı ~·('niclen y plırmaln rı 
kabrılcr, aksi takılırc1c ııı ıı rncaat fıı-
ı:uliıti r. 9 ~1 

JANDARMA 

Park Sinemasında 
Buiün bu eceo 

14.30 - 18.30 scans!annda. 

Gülmiyen kadm 
Türkoe sözl{l 

16.30 - 21 tı«Uısl:tnnda 

Medeniyet köprüsü 
R4chartl Greon 

12.111 te ucuz ha k matınaıı 
BATMIYAN GC 'EŞ 

Tel: mı 

'Bi~~~~~.~- ~~~~~!> ~a~~~.ı 
.nllyottc bulunan hır istihsal kooperatifi tein Ytikselc ticaret mc.l{tel>ln<l 
veya tkU :ıt tnkOltcslndm mezun b1r mildUrlc orta tlrarct veya mu'ld t 
mckt,plerden mezun bir muhıısebecl anuııyor. Veı1k!cek Ucretlıcr tallpl 
rln m•·n.selertnc vo lbrnz edecekleri retenınslarn göre tayin edUccekt.lr. 

Aranılan v nan hıılz olanlann lstanbul oeledlycıs1 matbuat mil 
meyytzt Osman EW'ye tahriren blltllmlelerl. 

ÇeŞitli yiyecek ah nacak 
Pöhs En5UW6U MüdUl'lUğUndcn: ihale 

İlk teminat yapıla 
Cinsi 
Süt 
Yoğurt 

Terçyağı 

Rcı:<'l 
Beyaz ~~lr 
Kaşar 

7..cyt nyaJ'.:ı 
Znytin tanesi 

B yaz sabun 
YE'şll sn.bun 

Ke mE' şeker 
Toz şek r 

M ktarı 
K lo 
4000 
2500 

125 
500 

1500 
500 

2000 
2000 

2500 
2500 

2()(1() 

2500 

Ta. Fiyatı 
kuruş Sıı.. 

.30 
50 

400 
150 
105 
195 

124 86 
so 

90 
70 

117 50 
97 

Tutan 
Lira Kr. 
1200 
1250 
2450 

500 
750 

1575 
975 

3800 
2517 20 
1600 
4117 20 
2250 
1550 
3800 
2350 
2425 

Lira günU sa 

185 9-8-942 

285 9-8·942 

310 9-8-942 

285 9-8-942 

4775 360 9-8-942 

ı 

ı 

1 
Polis cmstltilsilnUn 942 malt yı"ı tlıtb ıcı t,ctn nlmacak olan 

m klan ,e tahm n r >' tlaı1yle muı•nkkat tem natlnn :vıızıh 5 PIU'tl erzak 
m 'n n >nPılıe C;L n ed mis o nn 29.ı;.942 pazartesi gtlntl lstckH eılanarn 
sınn b nat'n 10 ırun uzatılarnk ikin<'! eksi lmcn!n yaıntncll~ 1JAn edllınle 

9-1-942 p J"Şc:ll e nü mıınncn ali de g ne lstC'kl1 zuhur c1Jncl!ıttndoo 24 
sayılı knnunun 43. m ddeııl muc lıln•·c hlr a,ı,• pazarlığa hınıkıl!nıştır. 

İstek ı <' n ncık <' ıt.m usulü daln:?S:ndc ve Yttkanda gösterilen gün ve t 
atlcrdc temlr ıt mnkbuzu u•ya banka mektuplan ve \etıatld Jil7JmclcdY)e b 
:lkt polis e • tusUnde mUtesekk:ll komisyonda h zır bulunma?an. 

Şıı.rtn m<' h('l" gün pol ens• t :m muha..o;ctıcsınde gorulcbnır. (32'76) 1S4 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
ı tiJt::;..,. ...ı~nız T ret v.-u u :saıın Atnuı Kom...,vnwıdan: 

Cınsl 
F.kmek adet: 
Daı:;lıç et.ı 
Kıızu ti 
!'in.de ) afı 
Toz şeker 
!<esme seker 
Reçel 
Ka ar oeynirl 
Be~ az peynir 
Yumurta adet: 
Lımon adet: 
Z )lnyagı 
Sabun 
Zcyt n 
Kuru fasulye 
K. barbunya 
Nohut 
Y. nıerclml"k 
K. mcrc m k 
Pirinç "viyonoln" 
Tuz 
Sirke 
~odn 
K. so{!an 
Patntcs 
K. kav$1 
K. uzum 
Kuş llz.limn 
Cnm fıstığı 

8Ul 
S llvrl yo{!'ıırdu 
Ktıse 

Muhammen Muvukknt 
M ktarı bedelı tutan temınatı eks ltme İhale gitti 
Kı o Lira Kr. Sn. Llrn Kr. Lira Kr. şeklı ve san 

32000 10 50 3360 25:.! açık 29-7-9·12 10. 
8 o 155 12400 
2000 165 :i000 
3000 240 721)() 
4000 95 3800 
1500 115 1725 
1500 121 1800 

500 172 860 
15">0 120 1800 

25000 5 1250 
10000 10 1250 

2500 125 3123 
1500 85 1275 
2ı)Q) i2 1440 
3000 30 900 
1000 20 200 

500 40 200 
1000 25 250 

1178 
540 

550 

200 

188 
235 

204 

i50 30 225 50 
6000 60 3600 404 
1000 7 70 

500 25 125 
1500 15 225 
4000 20 800 

6000 ~2 1920 235 
500 160 800 

1000 70 iOO 
150 35 52 50 
100 170 170 130 

4000 35 1400 
1300 50 650 

kapalı 
kapalı 

kapalı 

kapalı 

acık 
acık 

' açık 

açık 

acık 

11. 
11. 

11 

ıı. 

13 
13. 

14. 

14. 

15.CI 

~oğurdu adl't: 1500 225 171 a~k 
Taze sE'b7.e :?9 knll.'rn 1364 55.1 kapalı 

ı - OkuluT'l"uzun 1942 yılı tht yac.-f olan yukarıda yazılı on üe 
mndctt>leıi 29 7-042 ı::nrsnmbn günli hlznlAnndald saatler<te )'Üksck deniz 
okulu blnıısın(fn toplnna<.'alc eksOlme komisyonu huzurımı1a yapılacnh.-tır . 

2 - Şartnnmcl<'r okul btn !anda muhasebe l\all'C$lnde ~rillcblllr. 
=-' tst<"klllertn tc-m nnt makbuzu ve llearet odasmın Ycıtl yıl ves'ka!'IY 

blrllk'e Jhal<' nnt ndc koM yon:ı mUmraatlnn. uırulU ı1a rt'5 nı1<" hazırtıynı:-nkla 
knııalı <'kslltll"<'Ye nlt teklH mektuplarını lhnle saııtl:ndcn btr saat evvcll kom 
)ONL V mıel<' . 

4 - Fiyatı n h&kilmrtce t<' bit edilen crzıık bc<tetlcr1 Mcntı1;:CT1 knnunt vd 
g ıer hare ve rüsumlar 11Aı·etc:ı oı:uı tar ~ından müteahhide tediye ed!lcccğl. 

Sus Sinemasında 
Bugtln bu gece 

14.30 - l 30 

Matmazelin bebeği 

es vazife 

(7453-5355) 1357 

ENSTiTÜLER 

Talebe alınacak 
Gazi 'ferb ye Eıwtltüsü MUdü 

luı::ünden: 
Enstittinün TUrkçe - Edeblya 

Tarih - Coğrııfyn, Matematik, Ta 
ve Fızlkl ilimler, Pedagoji, ReslJll 
lş, Beden Terhlyesl, .Mllzki, yaban 
dH (fransız.cn> şubelerin n birinci s 
nıflarınn yeni ders yılı !çın yatılı \' 
yntsıız talebe alınacaktır. Kayıt mu 
amelesi .8 ağustos tarıhlne kada 
;ı,apılacak ve 10 ağustosta imtlha 
lara başlanacaktır. Cırmek lstıyeJ1 
lcr kayıt şartları ile imtihan şek 
ve gUnlerlnl bulundukları yl'rlerl 
manrtf müdürlUklerlııı'l<'n öğrenet> 
l"rlcr. <5256> 1425 

Sümer Sinemasmda 
Bustcr 

Bu~Un bu ı;:eee 

Grnble'n!n ılmdl)'e 

tllmlcrln n en ı:Uzell 
kAdnr 

Boy Tekin ölümler 

diyarında 
Birinci devre 15 kısım bll'dcn 
Seansı=: 12 15 - 14.20 - 3.G.30 

18.30 - 21 


