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ı · ··nü Konya' da! .. .. .. --§ Milli Şef ziraat, yol ve ... ... mektepler ~ I 
§ hakkında tetkikler yaptıktan sonra = ... ... .. ... ... ... .. .. .. Ereğli'ye hareket 

-• 
ettı 

-----E Kon)'ll, 22 a.a. - Milli Şef Reisicumhur İsmet İnönü bu sah.ıh naı do· : j 
S kuru ~ geçe şchrimw şereflcndirmişlerdir. Çjfıçilerimiz adına buketler : 
:: sunulmuşrur. Kendileri halkın coşkun tezahürleri arasında )a)ıı olarıık : ' 
::: Ha.lkevine sclmi ler, burada ziraat, )Ol, mekterler hakkında allkadarlarla = 
:: ve h:ılkl:ı hasbıhalde bulunduktan ~ora sa.ıt 10 da Karapınar kuuı i.ıre· :: 
~ rindeo Freğli'}'e hBreket buyurmuşlardır. -

.,ıııııııııı ı ıııııııııııııııııı ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı r 

Hububat 
alım satımı 

Hüseyin Sami COŞAR 
Kamu menfaatini her türlü karsıla

rııı Üstımde ruıan a)ın Saracoğlu Hü
kurııeıi mcvzuun bu nazik cephesini de 
kendisine ha• ka rnr s\iraıi> le nizam nl
tızıa alıverdi. Jki numaralı karamame)-i 
0 ku>'ilnlar derhal ka,Tadılar ki dümC'ni 
elinde tııtanlıır hu i,lerin püf noktala
rını erbabından çok daha ;>; biliyorlar 
l'e ona iiire tedbirlerini abnakta kusur 
t11niyor!ar. 

767.000 kilometre kare üzerine ya • 
rılınış 4~.598 köy halkı rahat, rahat n<:

Se İçinde harmanlarını kaldıracak, 1.>cv
leı ambarlnnn:ı tcahhüdunü ~ıdti..ıan 
k>ııra ,ı:eri ko.lan kısmını da s.crbestçe sa
llhilecektlr. 

Coluğu çoruifö•le birlikte çalıµn 
tİftçi ailelerimiz, ki faal nufusun % 82 
sini t~kil eder, cnıcklcriıtin mükafatını 
l:<>recek(erdir. Ve önumüzdcki yıl da da· 
ba fazla ekmeğe heveslcncccklcrdir. İk· 
tısad; h kikat, ikrısadl ı;örü,, ikıısadi 
tedbir ... mm bir ahenk içinde -...ıziyeıe 
hakim mııum.ıyOf'. 

Bundan SOnTa küçük bic fıkra geri -
ror: "Tanzim :saıı,ına ve tahdit e;a.~ 
Üzerine kartla ckmC'k tcvziine tabi mer· 
kezıerc:1e her nevi hububntı n atım ve sa
tı.mı yasaktu .. " 

Bu mini mini fıkracık kararnamede 
ter bulmasaydı ne olurdu? Ne mi olur· 
du? Birlikte ~im: 

Sınırlanmwn dışınd;dd aç memle • 
keııentcn gcl~ tddiflcri turan mg. 
la\'as!lilitr mahsulu ~la),p "iddihar" 
~i)'c baş-h)'QCJ.klardı. Hulcüınetin Vtt• 

diği yUksck ve idil !iyau k:ıt kat llŞltD 
'Pckü!lsyon fiyatlariyle köyluyü malını 
&aklam1ya te,şvik ctmiş obaıklardı. 

''Günün birinde, Hul..-ümet orduyu ...e 
~tehirler halkım beslemek için na
ıııı ol• birkaç mi li fazla fi)atla müba· 
~ bulunımık ron.mda kalacak" di)-c 
~ kir<Jtlar <kvlcrin ~i fi)'atını 
hiı;ıe saran spckul!lsyon fi~-aıla:rıyla nıal 
lOpJamı,. ku l k ı ş;ırnkl:ırdı. 

Bu gibileri asıl İlgilenı.tiren huğ • 
day fiyatının arttırılması, köylünün mah
llılünün değer fiyatla satın alınma51 ve 
bu sayede çiftçinin faydalanması değil -
dir. Onların asıl bdded1kleri "hububa
tın ab.m ve sattmımn ıamamiylc 1Crl>cn 
bırakılmast" idi. 

Simdi durum trtrlc gereği gibi .,. 
dın!anmış bulımuyor: 

Köyluyü, küçük hü)iilı: müsramili 
~'k eden Jiizunmız takyitlere nihay~ 
"erildi. Fakat bii)-ük çapta spekiilisyon 
İiırıidi de tah:tklru1c edemedi. Mahsulü 
rııuınassı dar top! ın, MXlt'B da H ükü -
lllttc birkaç mi li ile ptsın .. Sayı.o a
l'acoğ!u'nun halk hukiimctl hit böyle bir 
~a gelir mi? B<>yle bir Q)'Ufl yalnı7 
~ !IQ)'lTl ıık i le müsavi değildir. 
"Enfı.h)'OO" fcllleıinin manivelası işre 
bu oyunun için<lcd i r, 

Ticuec Vekilimiz değcrti lkht et 
lh•un radyodaki ..özleri ne kadar örlü w 
~ndıncı idi.. o:n-aya inanmış bir di
llı~ğı n inandırıcı sözleri idi. Onunla bir
likte biz de kendi yaşadığımız muhitte 
daima şu rclkini ynpııhm: 

"Eğer çOk çalışmı, '-e ekmi en mü· 
lıfatını giirccek~in.. Sai:lık ve Afiyeıte 
?bş ve yuvunda mesut ol.. Sen bizi~ 
1t knlemizsin. iliz size süvcnİ)'Otuz; oı
~ bize ~-cndiğiniz ıdbi .. " 

Hava O)'Ununa, ha' -adan icara izin 
tdunadı_ 

Yurgunculardan 
şikôyet ederken 

ihbarlarınıza 
İsim ve adres 

de koyunuz! 
Ankara Valiliğinden : 
Razı ıicaret crbdbının ellerinde 

buıuıran emcillyı !azla fiy~tla sat • 
llıakta olduklarından bahslle Vıla.yet 
F'iyat M Uraknbe Heyetıne adressiz 
Ve imzasız mektuplar yollanıyor. 

Türk gazeteciler 

heyeti ôzaları 

Dr. Göbbels'le 
görüştüler 

Berlin, 22 a.a. - Alman propa • 
ganda nazırı Dr. Göbbels, alman hü
kumetinin dll.veti Uzeriııe Almanya'· 
da bir tetkik seyahati yapmakta o
lan Tlirk gazetecileri heyetini dün 
kabul etmiş ve misafirlerle uzun u 
zadıya görüşnıUııtUr. 

Hariciye nazırlığında 
B erlin, 22 n.a. - Hariciye nazır

lığı devlet sekreteri B aron von W eiz. 
aaecker dün ö$tleden sonra hariciye 
nazırı Fon Ribbentrop adına Türk 
gazeteciler heyetini kabul etmiştir. 

Devlet sekreteri Almanyıı'da bir 
tetkik seyahıııl yapmakta olan Türk 
heyet ini selamlamı ş, kendileriyle sıı· 
mimi bir konuşma yapmış ve har!· 
clyc n·azırı adına bi seyahatler di • 
!emiştir. 

Uzakdoğu'da 

Muharebeler 
~inliler lehine 
inki~af ediyor 

Çunklııg, 22 a .a. - Cin askeri 
sözcüsü dün akşam şu demccl yap
mıştır: 

Cinlller Hengferıg ve İynng'ı geri 
ahnak suretine, japonlann Cunking· 
Klyansi Stratejik demlryolunu iaşe 
hattı olarak kullanmak ümldlerlnl 
ı;uya düşlirm{lşlcrdlr. Cn111er bu mu· 
vaUaklyeUerle Klyangs!'de- Sangsl'· 
de Şııngjao'nun ıı;arbindekl gediği 
30 kilometre genlşlc-tmlşlerdlr. J aı><m 
!ar batı istikametin de Kueikl'ye do~
ru çekiliyorlar. 

Japonlar batıya doğru 
doğru çekiliyorlar 

Cunldng, 22 a.a. - Tebll~: 
CınUter Ueçeu'nun renup dof u· 

(Soou 4 üncü sa}'fada) 

KAHIRE'YE GôRE 

Hava akınlariyle 

Mihverin 
• 
ıase 

..> 

işleri 
zorluğa uğrahhyor 

Kahire, 22 a .a. - Orta§ıırk İngiliz 
tehli~i: 

Dun AIAle meyn l'.C'phe.11inln şimal ke. 
(Sonu 4 iin<'Ü ~a}iada) 

Hatay kurtulu u n 
3 üncü yıldönümü 

Hatay'm anayurda kavutmaaının yıldönümü, bu güzel 
vatan parçasının h e r tarafmda olduğu gibi bütün yurtta d a 
heyecanla kutlanmaktadır. Resmimiz Hatay'a g iren tanlı 
süvarileri göster iyor. 

(' 

.. 
Gandi' nin sözleri üzerine 

ortaya (ıkan durum 

Londra'da 
huzursuzluk 
doğurdu 

Berne• 22 a.a. - Havas &janşı 
bildir iyor : 

Gandi'nin son nutuklarının H indls
tan'da ihd1's ettiği vaziyet Lonrlra 

(Sonu 4 üncü sayfada> 

MIHVER'E GôRE 

Mısır cephesinde 

şiddetli 
topçu ve 
tayyare 
savaıları oldu 

B<ırlln, 22 a.a. - Askeri bir kay· 
naktan öğrenildiğine göre, 20/21 
temmuz gecesi alman savaş tayya· 

(Sonu 4 üncü •aylada) 

Paris'te beş kişi 

kurşuna dizildi 
Moskova. 22 a.a. (Royter): Sovyet 

haberler bürosu, Paris'te Uı; alman 
subayı ile iki hainin kur§una dizli • 
eliğini bildiriyor. 

Amiral Leahy 

M. Ruzvell'in 
genelkurmay 
baıkan! oldu 

Va,ingron, 22 ._._ - M. Ruzvclt, A· 
mini Leahy'nin tckr.u- faal hizmete al· 
lınımtk sihih 11 l..'Uvvet.ier başkomutanı 
vazifesini gören .reisin genelkumu}'I 
lxt$kanlığıoa tayin edildiğini bugün bil· 
dinnişti-r. 

Amiral l eahy'nin yeni 
vazileıi 

Vaşington, 22 a.a. - Amiral Leahy'ye 
verilen yeni ,;uifeyi bildirirken Reh 
Ruzvelt, kendisinin, Amerikan •ilô.hlı 

ku\'vetlerinin b.ışkomutanı olar:ı.k kaJ. 
makta devam ettiğini tasrih etmiştir. 

Amiral Leahy'nin kara ve dcniı. kuv· 
vetlerine ycgine ~omuıan ol:ırak t2)'İ.n 
edileceğine dair o lan pria.lara bu suret· 
le "1).. düşm~tür. 

"" Vaşlnaton, 22 a.a. - Reis R uz· 
velt'in Genekurmay'ı başkaolığı:ıa 
tayin edilen amıral Leahy 67 yaşın
dadır, 1939 da deniz harekitı ıefli· 
ğinden a m ir aj. r ü tbesiyle t elratit ol· 
muı.uı. 

~mi ra! • tnl •ıı.L.luine df'rh.:ıl 
başhyacaktır. 

Reise m.atbuıı.t konferaneınd:.ı. bu 
hususta sual aorıı.lmuıısa da M. 
Ruzvelı amiralin vazifesi hakkında 
aa.rih malfımat vermek istememiş, 
sadece başkumandanlık ıtenelkur • 
mayına başkan tayin edildiC'inl bil
dirmlırir • 

. 
SON DAKiKA 

Mısır' da 
savaş 

başladı 
Bütün kesimlerde 

çarpışma oluyor 

Teıebbüs İngilizlerde 

Bıı ı::ibi ihbar ve şıkllyetlerin t•ah· 
itik mevzuu olmısı u;in ı;:"erekll iza
lıaıın alııımo.sına !uzum hasıl olmak· 
tadır. Şikfıvet mevzuı. olan ve mılll 
ltoruomıya. ıaalhık eden mektupların 
1rnza ve adrr"lerinın tam olarak ya 
zıtırı'J.Sını lmza ve adre11 taşımıvnn 
llıektupların muameleye konmıya -
catı'ını sayın halkın iıullıııa a rzede· 
t"-. 

Mare§al Rommel ve İtalyan generali Caltıi harta 
üzerinde incelc.• 1eler yapıyorlar 

Kahire, 22 a.a. - Busün cephe
nin hüıün ke<imlerinde harbcd'lmek· 
tooir. Merkezde ilci tarafın ı:ınklan 
hareket halindedir. Buradn inı;ılizler 
bir ıe-rakki elde eıınişlerdır. Mrrkez• 
de ingili~ hucumu dun gece h:ışlanuı 
ve rnuhart'beler ı:tni~ bir olç de in 
ki•af et'TI~tir. Teşebbu• İn ılizlcnn 
elinı.ıedir Ş'ma1dckı ilerleme netıcc -
sinde ıngihzler şimdı Tdcl lsa tepe
sini tamamen ellerine ~eçirmi lerd r 
Cenupta kııalarımız buı ıerakk" 1er 
ka:rdctmiştir. Düşman buıun cephede 
br,şı hücuma geçmiştir. 

İaşe ve 
. 

geçım meselelerinin tetkikı 

Ticaret Vekilliği, iaşe işler~ 
..,. • •• ~ ... - .. - ...... 1 ' i : ,.-. .. ' ·-· _.~ .. · ~ .. . , : , 

üzerinde tedbirler ahyor 
~~'- ·. . . _---: _~:-__ ... "· ·. ı1·,-~. ··'"'--~--- ... ~ "' _, - , ı 

Hububat hakkındaki karar 
. . 
ıçın 

bir talimatname hazırlandı ve 
ütün vali iklere gönderildi 

• Ticaret Vekilimlz Doktor Beh.cet 
Uz. taşe durumunu tam hır düzene 
koymak, ve tıcarl lhtiyaclan günü 
gününe karşılamak !cin alakalılarla 
temaslanna de,·am etmekte ve 
icabeden tc>db rlerl almaktadır. 

ö:r<'ndl ımlze gôre, VC'ldlllkte ve 
Vekilli e baglı buıunan müe eseler· 
de iflC'r·n silratle temınl ıcın aynı 
da re !cinde uzun kırtası muamele· 
ler ortııdnn kn'ciırılmış, şıfahl te· 
masla.rla. tr>lefon konuşmnlnrlyle 
sUrııtle netice) e varılması esasları 
kabul ed im 5tlr. 

VC'kılllk, geçim kolaylığını temin 
ıc n tetkikler yapmaktadır. Bir yan· 
dan tUccnrlnnn lktısadt haJ; atta oy· 
nndıklan rolü mUspC't ve faal bir 
hale koymak, bir yandan dn tüccar· 
tarın halk lhtlyaçlannı karşılı~'!lcak 
bir duruma glrmcll'r nı temin etmek 
lt n tetkikler yapılmakta lır. 

İaşe lşl<'rinde halka re-hberllk e
rlecC'k hab<'rl<'rl vermek ve halka 
faYdalı tavsivelerde bulunmak, la&I? 
işleri <'trafındn yayılan kötO haber· 
forl önlt>yıcl tedbirler almak ı: bi ye· 
nl cal sma mevzuları üzerinde de 
durulmaktadır. 

Hububat hakkındaki karar Ticaret Vek ilimiz 

verilml$, ve valll klere .ı:önderllme-o 

~e başlanmıştır. Talimatname vnü
lıklerin bu mevzu etrafındaki çalış. 
malarını kolaylaştuacak, tereddüt
leri ortadan kaldıracaktır. Matt>ıı 

talimatname bütün köylere de gön
derilecektir. Talimatnameler, b rkac 
gün evvel n~redllen kararname)'( 
en ıküçllk tcferrüatına kadar izah 
etmektedılr. Bu karann tatbik ı;ekl!• 
nl vazıh bir &e-kllde anlatmaktadır. 

Tal matnamede, hangi vilAyetler
de tanzim ııatışı yapılacağını ve ı:..,. 
gl '1.11lıve-tlcrde mahsul sat~ının ser• 
\x>st bırakılaeafıını tesbit etmektPdir. 

'I"carot Veldlllğ", her rnıntakanııı 
ıklım şarUannı ve mahsul vaz!yetj. 
nı ~z önünde tutarak yl1ksek fiyat
la hububat müb~~ asını!" her mın
takada ne zaman ı;o.ıa ereceğ'ni va
llllklere bırakmıştır. 

Bu vaziyet valil klerce tesbit v e 
llfln olunacak, n uayyen müddet 
lo!nde mahsulünu hükumete teı;llm 

etm yenlerin men ullerl yırmI gün 
itinde noksan fıyatla satın alınacak
tır. Bu müddet ic nde mahsulünOn 
muayyen nlı;bettek.I kısmını teslim 

Hububat fiyaUannın artırılması Dr. Behçet Uz e-tmlyımler hakkında mlllt korunma 

ve muayyen bir kısmının hükümetf' 

1 

ve TJc.aret Vekllllkleri tarafından 1 kanunu hükümlerlııe uyularak arn1-
teslım edllmesl hakkında alınan son müşterek bir tallmatname hazırlan· tırmalar yapılacak v.:ı ma1ıar müsa-
karann tatbtk şekline dair Ziraat mıştır. Bu tallmabtame matbaaya dere edilecektir. 

Londra'ya göre Macaristan ve Bulgaristan Berlin' e göre 

Rusya1da Romanya'ya Rostof'ta 
hadiseler daha ~ok karıı bir illif ak rus mukavemeti 
vahimlesti 

..> 
yapmıılar kırıldı 

Londra, 22 a.a. - Moskova rad • 

Pravda'ya göre yosıı bildiriyor ı Cenup1ta Macaristan ile Bulı:<arisıan Ro • 
manya)'& kal'§ı bir askeri ittifak y~ 

Voronej'de savas mışlardır. bir imha meydan Romanya, rus cephesindeki kayıp-
!arma karşılık olm:ı.k üzere Tran • 

kati safhada silvanya'nın ve Dobruca'nın Roman- savaşı yapıhyor ya'ya geri verilmesini A lmanyadan 
isıemektcdir. 

Londra, 22 a.a. - Bu sabahki ln· Berl1n, 22 e.a. - Rus ~ ee--

glllz gazctelerln1n QC>ğu Rusya'dakt Gı·resun Halkevı"nde nuıı ~ b11y(l.- b1r imha rn~dan 
hll.disclcrın daha ztyade vahimleşti- mu~ cereyan etındcte o du~u 
ğinl l'azmakta ve Rostora üc taraf- bildl:r:llinel..-tedlr. KU$atılm11 olan blrçolc 
lan taarruz edildiği hakkındaki aı- Montreux töreni tıOV)"Ert. tC$killert ;>'OkediJm(..kt.edlr. 

man haberini ilk say{alannda bü • Alman resmi tebliği 
yük başlıklarla nesrctmektOO. r. Giresun, 22 a.ıa. _ Montreux za •• .._,.._ .,,. • .,___ ....... lan 

Rusların Voronej tarafında te· .,... •• ~,_.,, ...... ft.a. - "'u'""' '"'"u 
ecbbusü elde bulundurmakta olma- ferinin yılclönUmU dün akııam Helke· bu'komutanlı~n n tcbl f:i: 

RoAot ~nde düşmıırun mun.ta· lan bedbinliği hafif!."C azaltmakta vinde kııılanmııtır. İstiklal Marşın· 
dan ııonra nutuklar söylenmiş milli ıııc de Voroşllovgrad'da da rusların zam mu'lcavemet.1 1onlmıstır. Alman w 

iği R r d r. ·ı oyunlar oynanmıştır. ger1led ' ve osto a o.;ru gerı e· mtıttct k kttalııf' s!md ~n yanın datre 
mekte devam ct.tiklerı k-nydolun- ıck tndc ccvılımcktc o?an rnOstahkrm 
maktadır. 

VoroneJ'ln almanlan gUç bir du· Ankara u·· n ı"ve rs"ı te köpr(ibaeınn vrumıs bu1un'Uy()1ilal". ;:)(). 
ruma düsüreb l<ıcC'J!:i kabul edilmek· nec'ln do~nda ııs:Uh Don nehrt C'mlı 
Je bernbC'r şu clhf\t gizlenmiyor ki bir cephe ürorlndc lt'ecl!mbUr. ttalyaıı 

eğer Rostof hakkındaki alman lddı· h t" K s'a va rd 1 tcşkUlcrl 19 t<'ll'lrnuzd Done<: d n;eklnde 
alan tC<',yyüdedecek olursa Tagan· eye 1 ar dtlşrnanı tck1p~rl rasınöa ehemmiyetli 
rog bölgesinde bulunan sovyet kıta· K 22 S k ııa tJ d kömür madm'!er! böl~ olan Krns:ıf· 

ldd. b' t hl'k b ı ars, a.a. - ar v .. ye n e ları .e ı ır C' ı -eye maruz o o. tetkik seyahatine tıkan Dıl, Tarih ıue'u ele J:cctmıl1 :mtr. Pek cdl< sayıda 
nu~orlar. ve Coğrafya fakfiltesile yüksek Zira· <'Str olın..onı~ ve clı<'1I'!m~ rruk+.arcM 

Gazetelerde Rusya duruı_nuna dair at EenstitüsG profesör ve Doçent· harp matZ<'m('8! top! nmışUr. 
tefSlrler pek azdır. Umumıyet ltiba· 

1 
• _.__ 1.:.·rk bir h dün .....__ 

rlyle gC'len haberler n neşri ile lkti· 1 cnnuoı on "ı,}1 1 eyct 1 Don dtnıc>f'tnde 7.3} n.·um15 o!Aıı "".,.. 
fa edilmektedir. ~hrlmlze gelmiştir. man encnk oz blT mtıka'\"ClTict lt'lister--
~ 3~~~ (~~~~~ 

Harkol ceP.,hesinde harekat'a bulunan alman tankları 



5ünür. evzular1 : 
•• 

HEMSi RE 
-:. 

Bir • 
raşe 

propagandasına 

ihtiyacımız var 
Y ~adıf:ımız cağds, yanlısı 

kökün~n atmak rloı'truyu 
sağlam temeller lizerınc 

kurmak her yönde amacımız ol
muştur. Böylel!klcdır iti her ya
pının temel taşına > üreğ mızın 
gücü katılmıştır. 

Ordu Hemşire Okulunun Jlk bf
tlrcnlcrl hlrkac gün~ ka"dar cıkı
> or, bu olay sebebiyle hems re ı~n 
s~syal de •erını bellrtmC"k, cemJ
yettekl mevkunı canlandırmak 
arzusundayız. 

Deırlet sa •hk organızmasınrla 
bu cihet hakkiyle d<>ğerlendırll
mis ve yapılan teşebblısler verim
lı sonuclara varmıştır. Tam ol
gunluf:una ulaşması ıc n de hepi
mizin bu mesleğin deterlne ya
kından inanmamız lcabeder. 

En büyük mnsraflarla kurul
muş cok modern, cok lüks bır &ağ
lık bakımcvı tasavvur ediniz; bu
n un c.ndc bllgJ ı: becer.ksiz ve
y a noksan ı:ıersonelle calışılıyor
sa muvaffakıyet hlctir. Ve bu 
muva!tnk olamnmnının tartısı 
dn can kayıbı artımı lle denklenlr. 
Bunun aksi halde ise ynnl orta 
ma.<ırafla kurul.muş sade, basıt 
b r müessesede bilgi]! temJz ve 
şefkatli ellerden cıkan ış kıyas 
götürmlyceek kadar parlaktır. 

Acılta vurmak lllzımdır ki he
km hastalıklnnn gld şl yanında 
tabiatın b r yardımcısından lba
rettlr. Gaye de bu isi başarabil
mektedir, hlc blr doktor cana can 
katamaz. TablnUn l)i blr yardım
cısı olmakta hastanın uzuv aksak· 
lığını yoluna 'koymak, bozuk sağ
lık cıartlannı dilzenlemck demek
tir. H<.>kim bunu yaı;ıabll~k !cin 
iyi iş nrkadnşlanna muhtactır. 
Nasıl btr endüstri müesscS<'Slnde 
randıman derece, derece mlihen
d ls, tcknlslyen. ustabaşı ve usta
ların bflgislne tah1 ise sağlık ku· 
r ullannda da muvaffakıyet b1 ye
t şmiş hemşirelere, hastabakıcıla
r a hnğlıdır. 

İste(! ğlnlz l:adıir bilir, anlar 
bir doktoru, yardımeılan berbat 
bir hastaneye ı:<'tirlnlz, sonuç a
lamazsınrz. b1 olma n~tJ dü -
slik olur. Su muhnkkalttır ki bir 
hastanın kurtulmasında iyi teshls 
ve t<'davl talini ne kndar mllhim
se bnkım bir o lkadar hattA ondan 
f azla ehemmiyeti haizdir. Gün o
lur ki 1)1 olma yalnn: yatakta, lvi 
bir bakımda kalmakla tcmJn cdi· 
11r. 

H emşircliltin meslek çalışma
nuz bakımından önemini 
birkaç cümleye sıkıştırdık" 

$ mdl hemşlrcYi asıl yaşadığı A· 
lemin dı&ındnn seyredelim: 

Hastanelerin çatısı acı duygu
ların üzerine kaı>anmıstır. Hiç 
kimse dört duvan hnstnncde ol
duğu kadar sıkıcı bu1nuı7. Herkes 
hastRnc kapısından g-x;crken blr 

Günün meseleleri : 

• 
Ordu Hasta bakıcı 
Hemşire Okulu 

ilk mezunlarını · 

verirken 

ıoğukluk du)'duC:unu söyler. B ir 
tarafta ufak bır kan lekesi gör
mek, bir in ltl duymak yüreklere 
ağırlık cöktürilr .• 

Halbuki hem.ş!re size soğuk ie
len bu dekor içinde ömür ıteçlrlr. 
Burada he~lre; çabuk ve sessiz 
adımlarla dolaşan, daima mem· 
nun ve mnıebesslm çehresi ile acı 
dindırmiye çabahyan bir varlıktır. 
Bu beyaz gölge gece yansı loşlu
ğunda da aynı kurtarıcı adımlar· 
la sağa sola koşar !cindeki 'bütün 
du)-gulannı serin bir &efkat ha
linde hastalara dafıbr. Hemşire
nin en bily(lk zevkı dilnyanın hlc 
bir tadına benzemez; bu zevk a
teşler ~de yanan hastada ;ı!ak 
bir memnunluk gi}IUşllnü görOn
ce, bir ameliyatlının gecesin i ra
hat gf"Çirdigine eahlt olunca beli
rir. 

Meslet'fmlz l~nde hemşire fe· 
dakAr, çalışkan, temiz "bir insan 
kalıbında şerkat. yardım, hi1lğe 
örnek olarak yasar. Omuzlnnnrla
kl afır yükü insanlık u~runa ta
şıyan ·bu kahramanı ıizız tanım1tk 
bir hak ödemeden ibarettir . 

H e?l1$1rellğln t ar:lhçesl: bil
mem hlç merak etıtlnlz mi 
acaba hemşirelik, hnstaba-

kıcılık ne uunnn V(l nerede kurul
du diye? 

1854 Kırım se!erlnde bir taraf
ta Ruslar, öbür tara!ta da 
Türk, Fransız, !nglllz orduları çe
tin bir muharebe)'C tutuşmuşlar
dı. Bu esnada ştddeUI blr saleın 
ve üstüste yığılıan yaralı akını 
başladı. Çok mahdut olan sıhhi 
teşekküller işlerinde Aolz kald!:.- . 
Vnzlyet, devletler:! düşündürecek 
bir hale g1rdl. Nihayet Jng!llz ka
dınları arasında ccph~yc yardım!\ 
koşmak için bir cereyan başladı. 
Asılzade lıu:lliz h:\,l·anı F lorence 
N ghtan.ı:-ale k1tdın yurttatl1tnnı 
topladı ve bir katlle halinde 1. 
teşrin Uk hl\ftasında geml:;e bin-

BuQünden h"arp 
sonrasına hazırl ık 

Hazım Atıl KUYUCAK 
Dünya harblnın hürlık hir şiddetle l sal ışleri için kredi temini çok 1üçlr.Ş-

dcv11nı etUğ'I bir şırada harp sonruı ııııştır. • 
we~dderlnden ve harp sonrasına h.ı- :sulh muahedeler i para bakımınd9n 
aırlıktan bnhsetmek ilk bakışta belki da Avrupayı bi r ktşmekeş içine 50k. 
garıp gorunür. :Faknt ışl birn:ı duinle~ muştu. 1914 harbinden e\·vd Avrupa. 
tırir~k §öyle bir vul)etlc karşılaşı. da hepı.i altına baglı ıeklı esaslı para 
rız. Mılynnlarca in anın h L) ntına ve gurubu vardı. Harpten sonra kıymet. 
adeta hcsaplanamıyac mıktarda lerl umumiyetle 16Ukr rsuı ( 23) ayrı 
maddi servete malolan birine& cıhan para meydana çıktı. Bu enflAı;yona, 
harbinden )'.İrmi sene gllıi, beşer h:ıya- para kıymetlerindeki seri de l~iklik -
u nda p ek kua aayılacnk, bir müddet Jerc ve netice olvak bü> Uk iktisadi 
aonra ıkınd ve dahıı. şiddetli bir el- zararlara sebep oldu. 
h an harbi ortAy çıkmış bulunu)or... 19H harbini taklbeden muahedeler 
1914 harbinin mcn~lcri hakkında dunya ticaretini de azaltmış ve neti
ci!Ucrlc kit.ıı.plar yazılmıştır. Tabii hu ce olarak uwuıııl hayat seviye ini in
h arbin de niçin çıktığını uzun uzadı- dırmiŞUr. Yeni kurulan devle tlerle 
ya tetkik edenler olacaktır. Fak t d 1- J\nup ı'duki devl<"t huduclu :S • 6 
ha şimdiden muhakkak olarak bilinen bin kilometre artmış bulunuyordu. 
h ir nokta var ki, o da geçen harpten Harpten evvel dahlll tkarctten say ı • 
sonra yllpılnn sulh muahc:delerlnln ve Jnn nıUhinı bir kısım ticaret ~imcli ay. 
alınan tedhırlı•rin c:vr.Jr. buyuk bir lk- rı devletler arasında yap ılılığın:\ go
tı adi buhran ve sonra da yeni bir re dhnva ticaret hacminin ve bilhassa 
harp doğurmakta mühım' bir Amil ol. A vrup~'dakl ınilletlerarası ticaretin 
duğudur. artması beklenebilirdi. Fakat netle,. 

İktlsadl Ye binnetict' .siyasi buhran- kslne oldu •• - Yalnız ,\ vrupa'daki nıll-
ları doğuran ve sonunda yıonl bir hor- lctlerarası ticaret hacmi kliçülmekle 
be aehep olan Amlll..,rden biri de kalmadı btitiın dünya ticaret hacmi 
1914 - J 8 harbi esnasında ilgili dev- daraldı. \' e ı 929 sen esi müst esna ol
letlerin sulh için hnıırlnnmamış bu. mak uzerc: hiç bir zaman bu hacim 
lunmalan idi. Harp !çın ı;c:nelercc ha- 1913 .seviyesini bulam dı ... 
urlanmış, her turlu pliınlarını evvel • • 1918 den sonra Avrupa'da ba~lıyan 
den tcsbit etnılş olan devletler sulh ig lzlik dil ehemmiyetle Uzerlnde du -
)apmak zamanı ı;cldığı vnkıt nasıl rulacak bir iktisadi ve içtimai hldise 
bı r sulh istiyeceklerınl pek fazla du. olmuştur. Hu işsizliğin nasıl doğduğu 
~unmuş değildiler ... "ı nlnu: nasıl sulh dikkate de ·er bir noktadır: evveli hic 
istiyl'ctklt>rlni dClşUnmr.mekle kalma • blr A\Tupa de\'letl ordularını terhis 
mışlnrdı. Harp ekonomisinden sulh ettiği zamıın hoş knlllcnkların nur • 
e k<>nomlslne getıııC'k için ne gibi t.cd- mal iş ha) atına nasıl gireceklerine da. 
birler 1t lınnınsı ltızımgeldıği de esaslı ır esaslı plllnlar hazırlamış değildi. B u 
bir surette tetkik edilmiş değildi. Bu sebeple ordular birden t erhis erlilcliğl 
&ebt'ple 1918 de hıırp bıtlnce zafer zaman Avrupa'da rnilyonlarc.a lnssn if
oeŞt'slylc: adeta mestolan gııllpler siz knldı. Harpten sonra işçi hare ket
ınnğlüplnra her fc) i yiıkllyebilccekle- Jeri iki turlll tahcllıle t Abi olmuştu. 
rinı mağ!Opları her turlu si.) nsi ve ik- I~v\•elll bir çok .ı\ vrupa devletle ri n 
tlsadi knyı tlnrln ba ·lıyablleceklerlni bilha5sa yeni kuru lnnlnr muhacer eti 
sanmışlardı. Fılhnklk Vilson'un ba:ı;ı ve bilhassa .amele muhnc-erctlerinl 
ins nl esaslara dayanan on dört pren- meneden tedbirler alm ı şlardı. Rusya 
&ibl vardı. Fakat muahedeler yapılır- ba ta olhmak üzere bazı devlt'tler de 
ke n bu prensipler ve iktisadi icaplar ke~di t.ııbaalarının harice ıı;ltmesini 
pek gözonunde tutulmamış ve netice önllyecek hlikumler koymuşlardır. 
de ht'm galipler hem mnğlOplıı.r için ButUn bu Amiller Avr upa'da umumt 
zararlı olmuştur. bir işsizlik ve bilhassa mllnevverlcrln 

Sulh munhedclcrlyle ıh rupa'da ı;!ya. işsizliğine sebep oldu. İşsizlik hayat 
al ve iktisadi bakımlardan müstakil on ve istikbal ve bilhassa emniyet hak • 
yeni devlet kurulmuştur. Bu devlc:tler kında bedbinlik doğurdu.... Gençler 
harpten evvel Ru ya'nın, Avustur)a kendilerinden ileri yaştakilerin lıısiz
.Macaristlln ımpnratorltıfıınun veya liğl karşısında tahsile kıymet v..,rmez 
Almanyıı'nın iktisadi sahnlarınR dahil oldular ..• fşslıli ·in ve umumi iktisadi 
iılkelerdl. Halbuki harpten şonra kcn. buhranın tesiriyle doğum nlsbetl aıa l
dilerlne verllen arazı ve a) rılan nll- dı ... Hılllsa A vrupa'da mühim bir 
{usla birer müstakil ıktisadı i!lrlik halk kütlesi tclklnler • e valdlere 
teşkil etmelerine lmklln yoktu. Buna kaomnji:a mustalt bir du r uma gir di... 
rağmen bu devletlerden her hlrl birer İstlkhal korkıısiyle tltrlyenler için is. 
milli iktisat kurma#a, gliııırük hudut- tıkbal hakkında katt valdle rcle bulu. 
larını ytik&eltme~e teşebbüs etmişler. nan her içtimai sistem ldc:al bir hal 
Bu ise başlı b;ışına mühim iktisadi şekli gibi gıjrünüyordu... işte sulh 
müvazenesizlikler do •urmuştur. muaheddcriyle başlıyan bu hoşnut • 

Büyük dC?Vletlerln hıırpttn sonra ta. suzluk, ümitsizlik n korku hisleridi r 
klbdt tlklcrl kredı politık ı da Avru. ki iktisadi buhranla ve bu nun doğur
pa'nuı lktlınıll duzc-nlni bozmnktıı dıığu sefalrt ve fe lAk..,tlerle blrleşerl'k 
mühi uı bir lmll olnıu tur. lll'r hınıık in~ıınlnn yeni yt'nl hıd felcillr. r l bul -
devlet k llçOklt'rden kendine t!'lrnftar. mop;a l'Vkt'lmlı ve hiç §Uphcslıdir ki 
tar olanla rıı silllhlnnma lcln bıı) file hıııı:un içinde hulıınıtuJumuz ha rbin 
krediler açtırdığı h ide hnkıki btlh. en c:sash sebeplerlnl te ~kil eylemiştir. 

diler. Yollan lstanbul'a da düştü· 
iıi için bu grup b r müddet de 
lJ&küdar'da çalışmıştır. 

(1) 

Gerek Kırım'da egrcksc 1stan· 
bul"da ışc bıışiıyun bu kadınlar 
hem cerrahi ameliyatlarda hcklm
lere yardımlarda bulunuyor, hem 
de hastalara balanak, asker alle· 
!erine mektuplar yazmak suretiy
le uğraşıyorlardı. Bu ekipleri ku
ran, dislı>lın ıçine alan, her gUc
lü~U yenen Florence NlghUngale
dir. Onun !cindir kl hemşire un
vanını ilk alan odur. 

~ wı.ormı::mn ve a.hnan tedbil'lcrdın ye
ni bııotaıı ı:özd.cvl ıreçl.rıJdiet buıı:un

Jcnr, 1a.ec ~== ~ me
llln.dc belkt 1614hsal kadar mUhlm rol 
o;"!lışacak mtilıim bir m<'6Clc üzerin
de durmak ve a1Mmlılann dl:kk.ı.tıc

rd!li bu ndct.a UzcrJ.ne CCktnck ıst IJıo · 
rum. Iaşe t:ırerlm'lZ1 dUzıcnlomck, 

hars> ckooomıstnc eyırun bl.r :voıa 

Jı:oymaık :lcln buı:ünc kadar bin bır 
trob!r aldlk, takat oak müh1m bir 

noktayı unu.t.tuk: !aec tcrt>Wcsı. ve 
taec propa~-

Blrcok mucadelelerle mesleğini 
kuran Florans nihayet hastalan 
arasında şefkat ve lyllık timsali 
okırak sayılmıştır. Yardıma ko&
tufu ıstır!p cekenler ona; sabah
lara kadar ellnde isli bir petrol 
llmbası ile dolaştığı için <llunba· 
h melek> diye ad koymuşlardır. 

Bu harpten sonradır ki mc<lenJ 
memleketlerde kadınlara; &a)1lan 
bir meslek hall:n<ie hastnbakıcı 
hemşirelik tevdi e<lilml.şUr. 

Bizde de hastabakıcı hemşire
lik hilgl hattA bir lht.isns kolu o
larak kabul c<llleli CP<.>Y yıl var
dır. 

Hemşire yeUştlrcn birkaç oku
lumuz vardır. Buralara orta oku
lu bltlrenler kabul edilır. 

En kıdemli hemşire okulu Kı
zılay'ın kurduğu halen lstanbul'· 
da bulunan okuldur. Ondan soı;ı.
ra Kecıörcn'de Cocuk Esırgcme 
Kurumunun actığı lCocuk Bakı
cı> okulu gelir. 

Son olarak kurulan (Ordu Has. 
ıabakıcı Hemşire Okulu) dur. Bu· 
raya orıa okulu bitirenler seçile -
rek alınır. Mektebi kuran Sihhat 
1uleri Reisi Dr. General Mazlum 
Boysan'dır. Enerjik ve bilgin baş
kanın. ılcğerll eserlerinden biri O· 
lan bu mektebin okuma müddeti 
Uç senedir, okurlar asker disiplini 
altında kuveıli bilgi ve temiz 
duygularla yeıiştlrllmektcclir. Me
zunlara bir çok haklar verilmiş
tir. Okulun Avrupıı'da okutulmuş 
bir bqhem1Jlresi ve değerli talim 
hemııirelerl varılır. Nazarı ders • 
ler. klinik tatbikler tanınmııı mu. 
tehassıs doktorlar tarafından ya
pılır. 

Gerek Kızılay'ın gerekse Ordu 
Hemşire Okulunun yetiııtlrdiA'i ve 
yeti11tlreceği hemşire hasrabııkı -
cılnr sağlık dAvamızı yıirUtmekte 
büyük yararlıklar gösterecekler • 
dir. Temiz yürekli TUrk kızlarının 
bu hizmeti ba§arı ile yapacakla.rı
na inancımız olduğu kadar mes -
teklerinin azizliğine ve yllccliA'ine 
de inanıyoruz. 

H ususivle orduya katılacak olan 
ilk nsker ·hastabak ıcı hemşirelerin 
tik nsker hasıabııkıcı heıtU1irelerln 
ıerefH mesleği karşısında ı::Uvenç 
ve ııaygı duyuyoruz. 

\ 
Bu tecrübelerden harbe dahil olsun 

olınıısın her ıııcmlekethı iki tUrlU clcrs 

1 
alması icabetmektedir... Jlıınlıırdan 
b.a.ştu geleni sulh için hazırlannıak Ju
ıumudur ... 

Harp için hıuırlanmakta ba§ta gc. 
leni Almanya'nın ı;ulh Icln de hazır
landığı muhakkaktır. Yeni nizam di)c 
ortaya atılan ve lktisacll ı;istem henlız 
kati çizgileriyle hudutlanıııaıııış olma. 
.sına ra~men Alıııaııya b ıkımından 
sulh halinde tatbik edilecek iktisııdl 
tedbiri eri ve umcleleri ilılh a etınek
t ecllr . İı;-n~iltcre ve .\ mcrika ise Al
lantik beyannamesiyle ortaya bir kaç 
mü him prensip koymıışlarclır ki bu •· 
lar da milletlerin lıureketlerlııılc ,.e 
karurlarınıla serbest olmaları ,.c lıcr
nclmilel ticaret l~in nıevcut engelle
r in esas ltibar.yle .nldınlınaı;• gibi e
ııoslı lııiküını .. -cı.ı. 

Bugun gcl't.k lng lterc"d. ve gerek 
Aıncrıka'da eeı.•ııi ve husıı.şl b '.r çı1k 
nıuesııescler. ı .:ını~) onl.ır h ırp &onu 

meselelerinin hal şekilleri iızcrlnde ça. 
lışıuakta " raporlar haıırlamakta -
dır. ,\ lmon l,ı;alınc geçmiş olrın nıcın
leketlerin lnı;ıltcre \"e J\ıııerlka'da fu. 
ali) e tte: bulun ın hllküınctleri de ge
ne kendi ıııeuıleketlerlyle ilgili harp 
ı;onu meseleleri Uııcrlnde IJeınekte -
dirler .•• Hattıl ordulorın terhisi halin
de işc;ilc:rin hangi ı.mı ile bırakılaca
ğı bıle ~imdiden tetkik cdllnıektrd.lr. 
~onra her ıncrnlc:kcte mahsus ıııllhım 
iktisadi wclieleler vardır.. Bunlıırın 
da harp sonundıı nosıl tasfiye edilece
ii §lıııdidc:n tetkik uluıııııaktnılır. 

Bu faali)·etlerden, dunya hakıının -
dan belki dalı.ıı muhlm olan diser bir 
faaliyet daha var ki bu d ı bir suh 
müzakeresi başladığ'ı zaman ortaya 
konacak iktisadi tekliflerdir... İngll. 
tere ve Amerlka'da buyılk bir ıııUnev
\"cr çoğunlulı: anlamı§ ve lnanıııı§tır 
ki dünyanın bugünkü durumunda ve 
medeniyetin bugünkü seviye inde her 
hagi bir mağlup millete ulr muame
lesi ynpmak ve oııcl;ın lktis~dl tnkoti
nln üstünde taleplerde bulunmak biz
zat gollpler icln zararlıdır... MağlOp 
da olsa, fakir ve sefalet içinde bir Al
manya İngiltere için de Fransa için de 
hatta Amerika için de zararlıdır. Ayn ı 
suretle iktis:ıden ezilmiş ve yıpraıınıııı 
bir İngiltere de Aimanyıı için mıızur. 
dur. Xctcklm geçen harpten sonra 
i li uttefikler bir taraftan ;\ lıııany.ıı'ya 
ödencmiyecek derecede nğır tıımirat 
borçları yüklemişler diğer taraftan da 
bu borcları lldi) ecck iktisadi kudrete 
malik olabilmesi lc;ln bu memlekete 
lkrazlllrda bulunmuşlardır... ÇUnkl 
görmüşlerdir ki orta A vrupa'dakl ik
tisadi buhranı yerinde tecride lmkln 
yoktur. 
Tarafsızların da muharipler kadar 

harp sonuna ve sulha hazırhnmolnrı 
harbin her tarafsız memleketi ligi -
le ndir l!n mühim iktisadi meseleler 
doğurdu~u meydandadır. Mısır'da, 
Brer.llya'da, şimal Amcrlka'da nıllyon
lorca ton pamuk harp sonunu bekli
yerek Atıl duruyor... Du lltıl kalan 
ham maddelerden yalnız bir mlsalılir. 
A frika'da, cenup Amcrlka'do, Avus. 
turalya'da, mahreçleri kapandığından 
veyi\ taşıt lmklnları bulunmadığın • 
dan ihraç edilemiyen daha bir çok gı
da macldderl veya ham ınadrleler var •• 
HArp sonunda hnrp nakliyatına t.ah
qs edilen gemiler boş kalacaliına gn
re, bu ham mnddelcrden mllhlın bir 
kısmı ihraç edilebilecektir. Bunların 
yokluğuna p:llre kurulmuş olnn paznr
ların ve istihsa l ı;ahalarının hundan 
mütctssir olmamnsına imklın yoktur ..• 

Bugün hemc-n hrr memlekette hıırlç
tcn ithal edilemediği için yoklu;fu ı;ı. 
kıntı doğuran maddt'ler vardır. Bun
lardan bazılarını yapmak l1:in de ki-

Dcvlet adamlanmızı.n domcclcrılnde ve 
nutımlannda. ara sıra hai'ka b:ı.%.ı tav. 
~ bulunuldu. Faka.t. 5UJih Yll· 
Janrun bolluğuna alışan haLkı sistem· 
M btr propaganda ile harp ı:üaUmılnc 

~-ak U)UWmaQ'a caC'ınnak ve halka 
bir harp cıkonoml6:1 tcııt>lyeel vennei< 
de ı:crckttr. 

Buı:ün han<, cf:er ~mn darlıC'ı cci<ıyor
sa bımun tek ııcbobl t:ı.ec maddeleri· 
n!n noksanı \'('Hl poJıalllıf:ı dctUdlr, 
bunda b~lslzMtlırı ve ycnt &artlaıı 

"1cavnyamamanın do~urdu(ıu .ukın· 
llf:m bU;11k tcslr!crt vıırdır. 

Dün r.ulh y:ıllannda 11u ş;ırUar !('inde ı:c· 
ctnı:vonıum. BuırUn halı> yılliınndn 

ı;u, ı;u ....nlar lc!ndc iiC-Cln:ndc zo
rundaylJll ... Şunu aunu sunu Yn:>mllT.1 
JAzımdu". Bu tahttl ve UT!db1 hanı:ı

miz yaptık'? Ve hnnırtmtz bh" ncuce· 
ye b!:r hUkmc vardık. hl(: btnl:ml:t !." 

Sade rcrt ve nllc mı sasın:tı, hnYtr- 1n&c 
~cs!nllı bahis mcvzuıı olduQ'u her 
);erde t.nm mAnasiyle lbu1!\lnün zr·rla· 
nna JnUbrık edclT;cdl.k. Al:lıoılc ohıu

~ gtt>I, leyli mekteplerde, hastaneler· 
de, devlet knzanırun km"nndı~ her 
yıcrdc •.. CUnkll sulh yılnarınuı tahcla· 
Jannn ve sulh Y1lln.rmu:ı cömert ka· 
:ııort hesaplarına göre bugün yemek 
pbomez. ptşmcmeMtr de- cünkll bu
ırüıt bostm:ı h:ı.re.nnan bh" lokma ile. 

rephcde hav~ atılan btr menni a· 
r:ısmda b1r tali< k:ılmtunuU:r. 1Jcts1 
de mtldnftııı vasıtnsıC1r, ~ de hUr
rbm gamnllsld • l1ds1 de 1nıırnı2 

llWl.hıdlr. 

* rur .la-50 propaganll<ü>lna, tıı:ı- ~ tcrbl· 
;"CSJ!W ı;lddet.le ~acınuz \&r. ilu 
l&J. hemen ~ otm<.ıb'U ve he· 
men \ia.l" l;."UVVCUmiAc ~tn bal· 
J.ıı.malı.y:ız ••• Jıı.sc p~ tıu· 

ye ıı.yırıı.blliıiZ: l>lrl, müspot t.elkın 

propa.:ımd:ı&1; otcld. bin b!J" ırUı:luk 
;unı.t.nn rllt:n.ti p.rooa~a jJ.e mU<ıı. 

dele Pl'OP<ii:aiııdası ••• 
Buı:Un. :yn.lnıZ ~ tclk1n proıpaırıı.n

daliınd."l!l b.'.ıhs(.~: 

Başta ..;,.dYO olmak Uzcrc, ııa.wtclcr, 8• 
tl;ıjlcr, 1.>roos\krlor, 11.ıı.likcvkırt ikUrı;Ulc

ri, ı~n b.--Urı>ülıcrd, hautı. mn• 
h:ı1lc kıı.lıvclurıl b u ~d.ının 

00.Shca \-.:ısltaJ.'.lr:ı<lır. GüJıUn 16C<ıplan, 

iın!cillü'.m ilmi bir esas1a tcUdk cdlllp 

bu vasıtaJarla JıatJm. b\llYUlC ldlUeye 
alj)'ll! hltaPl:mia bulunüwıtıılz: 

Bugüın k:nnı.ıN iÖY'tC ~n, 
sn.de IUDll ve oımu 1'E!f1k"ll su kadar 
J.'"Ul'\IŞ]a t8rn lmlor4nl aJmıs o!Ul'!IWI 

ı:ID1'"· Mevsim icabı ~ taşıt zortu. 
tu do~ bug(jn eıumı yune, ay
nı ~ Uı$1)-ari tak::ııt on defa da· 
ruı ucuz obn l'llMJ :ıre ınbl!... Buı:Un 

liU Yb'ccdk ıruı<1dcılcırd, eu zorhı. r la 
ı;ııı}ıııhlanmıştıır, fa'ktııt bir ay &O!\ ra 
ueuzlıync:ıldır. me bugün o madde
:>'i a.J.acıııtım ttt,ye , Jm.nı:bonınyn ve 
vun:unculaırm kuonğma dÜIS!TlC ırl· 

b\!." Ef;er ldler1ndc su su maddclcr
dcrı çok va1'Stl., onl:ll'I knıwtma, cil· 
rUtme, kilflcndlmıe, )"1 onl:ı.n elin· 
dlC!n ı:mar veya ŞU trob!rleri al ır\b' ı .. 
peıtüz ymıek}er:lmi en ucuz ve en sıh· 
hl ~ şöyle tert1P11yobll11"51n 1:1· 
b1- Kö;vltl laı.rdce. hcmElll tunlnrı ek 

VeYU bu Y1l ı;u m:ıhsul boldur, onu 
bll"llk buMı ek gibi ••• 

HUI~ T!aırot YckW!ğlnc btıA'b btr pro
paganda ıscrvkı! ıı:com"i gfiorıdUzo ka

tarak cal1$m&h ve m kısa zamanda 
cın 1s:l!:ıotl1 tavsu'Cleırl ha.Jk:a rlu> ur
mnlıdır. Po!l;tlkRrun. ckonomtnın. co(l
mfyanın. ııcnm 9Urt>l"l7Jlcrln!n, Uıaıt 
zorla.rının, t.1caret ıcırptannın. ma:ısuı 
durumunun. hattA halk ps!:kolnJlsmt'.:I 
fmt>ln.n btra" btrer "" mlll.ht;~llt ka· 
talar tanı.tından tnreıe:ıerclt bu tav· 
ıı!y<>lerc v1ı.nlmahdrr. 

~n ııonrn1C!t yazımda milcad<"le ııro· 
Plll:and<ısında.'1 ve prmıaı:mııd.~nın na· 
Bll y:ıpıla.cağ:ından ~~· 

Sabaheddin S ô N M EZ 

Yeni harcirah esaslar1 
V ekAlet suretiyle ve:ıra muvakkat 

kaza sallı.hiyeUyle ve yahut . kurs, 
staj ve imtihan zamanında bır yer· 
den diğer bir yçre gönclerilen me • 
murlnra verilecek harcırah • ve yol 
paralarının kilometre hesabı1Y l e v~ 
hakiki maRratlar göıı: önüne 13 ıııara 
verilmesi kararlaşmışur. 

Seyss lnguart 50 yaıında 
Berlln, 22 a.a. -Bu'Fn 50 yaşını 

kuUuyan Seyss !nquart ın yıl dönü
mü münasebeUle bUt lln Bcrlln gaze
teler:! bu adamın bü:>1lk Almanya 
hlzmeUndekl !aallyetlnl belirtiyor
lar. 

ilk ve a büyük çapta sa~ayl kurul • 
~nııl} bı~unııror. ·nu sıınayı ne ola~ak
tır? Xlhayet ilgili bitıu·afların dıı ıştl. 
rnk eılecı·~lnıle şUphe olmıy~n. sulh 
konsreslnde in san lı ğı t_.opta~ ılgı~en. • 
diren kara rlar alınncagı ~ııphcsızdır. 
I>ıınya ticareti, iş ı;erhc~lıs l ve sair 
es.oı lı ıııes~lC'ler hakkınd.a alınacak bu 
gibi kararlıır için şlındıılcrı haurlan. 
ıııak ll\z ı mgeldiği ele muhnkkaktır. 

Hlıldsn harbin en çok kızıştığı bıı
gUnler h~rp sonu için hnıırlıkhrın da 
nrttı~ıno tcsaduf ediyor. Bu hazırlık. 
hıra ne kadar hız verilirse ve hunl nr
da ne dt"reccıle muvaffak olıınursaj 
hnrptcn sonraki s ulh devresinin de o 
kanar uzun v~ o kadv fe rah olacağı 
ıaubakkaktır. 

DİKKAT! . .................................. . 
Halk Dağıtma 

Birlikler.ne 
kaydolun uz 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Halk Dağıtma Dirlikleri kendi 

bölgcleriıxleki nüfusu Hıılk Dağıtma kü· 
tüklerine evleri dolaşarak yazmaktadır. 

2 - Halk Dağıtma kütüklerine }'321· 

lırkm (ne bir fazla ne bir eksik) )"3• 

:ulmamalıdır. 
3 - Kütüklere yaı.ıl:ın vatanda$lar 

yer değiştirmelerini, evlilik, doğum, ö
lüm, nakil, askerlik, seralut ve misafirc
ıen gitmek gibi uzwt veya kısa l}Tılık· 
lan men~up oldukları birliklere günü 
gününe bildfrmeğe mecburdurb.r. Aksi 
halde haklıınnd:ı (haksız İ\tİhlake sebc:
l>iyet vermekten dolayı) Milli Korunma 
kanunu tnıbik edilccckıir. 

4 - Birliklerin çalışnu s:ıııt!cri, ça· 
!ışına yulcrinin kapılarında r:121lıdır. nu 
5ııatlcrdc birliklere müraaı.:ıı edilmesi 
ilin olwıur. 

Yurtta suni 
kösele yapılıyor 

~Iühüniar"<l.ı bir e'in balkomınd;;ı.n 
fsıanbul'un silı.ietine bakıyorum. Thı· 
kı~ını ora)a uzanıncı}-a kadar, ıabii, 
~ıum.ua'nın buı..-ün dalsa~ız duran gu
lannda yıkaru)or. 

İsıanbul'un bir ı.:mıJı buradan ne 
kadar guLel gorunÜ}'l>r. Buna şündi)·c 
kadar dikkat etmemişseniz :ırazıkur. 

Marıııar.ı da burada ne ı.-ngiıı; ne 
cnı;in deı'.;il. 

İsıanbul'u bu kadar güzcllc~tircn 
Marmara')ı i ıanbullu şair, hiç de 
asız tadı ile ösemC'Dliştir. Bu mavi ve 
~irin denizi gördükçe, )ahut adını ha
ıırlııdıkça, topu ıopu, aklınızdan Tev
fık Fikret'in bir bc)·ıi ı:;eçer; 
I:y Mar11Jara'mn 11Jat i deragrııu İfİ>uk 
Ôlmüs gibi d11rgmı 11y11).ın tıidei zinde 

Ve ı;ııliba o kadar .... Ondan sonra 
bu güzel denizin adım kalemle klğıt· 
l:ı pek de ancnadrk ı:;aliba. 

Son zaman şarkılannın, hemen 
hemen heı>si de: hiribirinden kfüü 
olan j.."\lfıderinde ~Iarınara"nın adı 
gcçmİ}ur <lcğil. Fakat ı.....:çmcsc daha 
iri ohılak. Bun&n başka Marmara 
htanhul"da bir gazinonun, Ank:ua"da 
bir lıa,uzun adıdır. 

Galiba, bir de bu isimde ermcni
cc hir gazete çıkıyor. Bir aralık, a>·nı 
adı edebi bir dergi de taşıyordu. Fa· 
kat pek küıu aruz kırıntılariyle çıkan 
bu derı:ıi~in kal'ağınd:ıki ".\fıırnıara" 
ile: şın1<li karşımda uzanan mavi en • 
sinlik arasında hiç bir münasebet bu
lamı)orum. 

Su )'iU1 ms;iıı denizin ~e~tcn 
rolmı)-an ma\'İ rengi kar~"ında şair 
Fikreı Mf\ olsaydı, belki de bir defa 
el aha, 

lıfoı,; hir g;;: f'lt:mi kalbime ağlttr 
sanırım. 

diyecek, .. tescili bulacak, aldan.a • 
cak .. ıı. 

-·- - ·-
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•• • 
Pakaı "Fdchi)11tı Cedide.. de l 

kadar kiiıü a.nlaıılmı~. hu kadar ı ... 
ne kelimelerle , ,ı~ıflandırılmış olıu 

~ın.ı rağmen, ~farm:ırn çok guzd ... 
Oturduıium balkondan goLlc,.· 

dinlendire dinlcndıre İsıanbul"ıuı s;i 
lüeıinc: kadar ııuıtı)on.ım. 

llir iki )dkcnli bu )arım en·· 
bcocklcmckıedir. F~er .. r d hi).ıtı C 
dide .. gclme"inc urmak lazım ı::cli 
sc bu ydkcnlilcri de "marıı y h 
zetccc.ksiniz. H.ıyır, kıır$ımda .-i M 
martı bugün (Ok guzcl, o kadar ı::iu 
ki bu ı::üzelliki tc hihler, ıstfarclcr 
bulandımı;ık htcmİ)Orum. 

......... 
Sokak satıcıları 

ve şairler! 

İstanhul"un sokak ~aııcılnrı. 
la, engin Nr hürri}ctle nınhalle '<' 
kak aralarında İstedikleri ı:ıhi 1ı.ı!; 
b.ığıra gcçcbili)urlnr. 

Ankarn"dan OOra)"il >eni gl'ln•iş 
<eniz, hir taraf ıan bunu > ııd ır ~yo 
bir taraftan da bu sc<ilcriıı hiribir ı 
U)mı)ıuı besıelerinc dikkat c<liyor~ 
nuz. 

Gerçekten bıı ııd:ıml:ırdan çoı'ht n 
ye bağırırlar? Çünkü ÇOJl;lmun ne el 
diği, ne sattığı, ne: aldıjiı belli <l • 
dir. Yani giiftc helli dcğildır; cı:: 
hesıedcn bir şey anlırabılirscniz 
lı rabilirsiniı:. 

- O halele nefe<lcrine ).ızık de 
mi? Neden ncfos ıuketİ}orl.ır? 

diyeceksiniz. 
Birçok ~ıirlerin yaıdığı şiirler 

örle değil mi? Onbrdın d.ı bir ~ 
ani ıror muyuz? Fak u tlclık.ınlı l ı 
nefes ıükeuııckteıı \'az g('Çlpırlar mı 

T. f 

Huglln &l,jırı çok yukseımış bulunaıı 
ayakkabı ııyatlorı haklı olar k her ı 
vatandaşı duııuncllırnıekte ve buna 
n.uııl bır çare bulacağına §aşırmış 
kalmııı bır hale J:Ctım1ektcdır. Hal- ı 
kımızın bu haklı ve :,;erınde cndlş si
ne cevap vermek, halka herkesın 
zevk ve kesesine uygun ve uynı za. 
manda sağlam ve ucuz ayakkabı f,:ıml 
etmek bu çok oncmlı meseleyı nıtim· 
ki.ın olıluğu kadar başarmak ı;:aye • 
siyle teııekkill eımi11 bulunan 1sıan
bul"da Halk Ayakkııbıları Türk Li • 
miled $1rketl, memlektlmizde tamn· 
miyle yeni ve köseleye muadil 
dayaıııklı ve her ııekil ayakkabı yap. 
mıya elverişli suni kösele imal c:t • ı 
mek ve bunlardan, harpten evvdki --------------------------·-- "-'"".:--·--! 
flyaılura s:uılabllecek ayaltkııbı sa • 
tışa rzelmck tlzere lfızım ı:elen nıa
klneleri ısmarlamı!itır. Memnuniyet
le öğrendiğimize göre bu makinele
rin bUyUk bir kısmının memleketi -
mlzdc yapılması imkanı bulunduğu 
görülerek imal cihetine ,ı:-ldilnıiııtır. 
Mutlu neıiceyi elde etmek için bazı 
ilk maılıleler hariç her şeyin ikma ; 
Uzcrinde bulunnn şirket. halkımıza 

Yığılıımıya karıı 1 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

çok büyiık yı:ı.rdımı olacıık suııl kö· Ankara Belediye Reisliğinden ı 
sele imalinde elzem (Latex) ve (A· l - UcüncU maddede vazıh husus-
seton ı un h'ııriçten m(mlekete ithali lar beledıye tenblhlerı arasına alın -
için llUktimetin yardım ve müsaa • mıııtır. 
ıleslnl isılhsal eımek üzere şirket 2 - Bunlara aykırı harekeı eden· 
mUdUrU Ankara'ya gelerek bu husus ler 1608 ve 2575 :ıumarnlı kanunlara 
icln Ticaret V ekilllğine müracaat ı;öre ce:r..alanılırılacaklnrdır, . 
etmi§ buluıımaktaılır. 3 - A) İhtiyaç marldclennın da -

İstihsnlat ı art ıı rmak imkanı elde 
1 
C_ıtımıoda ve bunlar için kart verlli-

eılllıliğı takdirde memleketin btıtUn şınde, . . . 
ihtiyaçlarını knrşılamayı Umit eılen 1 B l Nakıl vasıtalarına bınıete. 
şirket mUdUrli I<'ikrel Zorlu sayın C) Uır~umt yerlere rclriş ".'e. ı;ıkıı;ta_. 
Ticaret V ekilimiz B. Behçet Uz ve tınllun bırtblrı ardı sıra dızılmelerı 
İktisat V ekilimizin yüksek yardım· 1 mecburidir. 67!1 
larlyle bu memleket işini nrticelen· \ 

(lircceı:i'inc kuvvette kani bulunmak- Mahkemelerı·n yaz fa ... ı·ı· tadır. Kendisine bu mühim mcmle • 1 1 
ket bıış:ırısındıı muvnf!akıyetler dl· 
]eriz. 

Maarif Yeni 

Müfettiş lerimiz 
A nkara Sanat Okulu MUrlürU Dan. 

yal Akbcl'in Maarif Vckillığı Mes -
!eki v e Tekııik Öltretlm Mlifetıiş -
liğine ve İsmet Paşa Kız Enstlt!isU 

Ankara mahkemeleri yaz tatiline 
başlamış bulunmaktadır. 5 eylüle 
kadar devam edecek olıın rotil esna· 
smd:ı Asliye, Ticaret, Asliye İkinci 
ve ÜçUncil Hukuk, Ağır Ceza İkin· 
el Sulh Ceza ve Sulh Hukuk mah • 
kemeleri çall§malıınna devam ede· 
ccklerdlr. 

Bo~anma ve soyu belirsiz 
çocuklar hakkındaki 

hükümler 
::'>llldlresl Ayııe Ege'nin de kız ens • • .. _ 
tituleri mU!ettiııliğine terfian tayin Medenı kanu~~n boşanma hukllm 
edildiklerini memnuniycıle haber al- 1 lrr!yle. soyu belıı .si~ C«!c':L~lar. hak • 
l"k u ııard::ınberl ııehrimi • 1 kındakı maddelcrının ıadılı maksa -1 ! .. k.zun U~~m müessesesi başında dıyle AdUye Vekilliğince bir pro • 
~~v~t~a~ıyetle çalı§'an Bn. Ayııe ! je hazırlanmış ve ilgililerden müta
Eı;-e ve B. Danyal Akbcl'e yeni va- le~lıırı sbrulmuşıu. Bu cevaplar gel· 
7.ifelerinde de muvııffakıyeıler dile. mıye başlamış bulunmaktadır. Ce -

vaplar tamamlandıktan sonra pro -
jecle gerekli değişiklikler yapılacak 

riz. 

Maliyede tayinler 
Van defterdarı Hakkı Ayqlıoğlu 

üçUncU U. Müfettişlik mallye nıU
§avirliğlne, KUtnhya varidat mlidUrü 
İsmai l Önen İzmir varida.l kontrol 
memurluğuna, Bcııiktoaş m:ılmlidUrU 
Hakkı Okıın Bursa muhasebe mlıılUr. 
lüğUne, Askeri muhasebeci Mahmuı 
Akılan Eskişehir muhasebe müdilr
lüğUne, Hukuk mllşa\'İrllği müşavir 
avukatı Sadık Arda Ankara Muha -
kemat mUdUrlUğU."Je, Tortum malmU
dUrll İbrahim Kıamar . .Aşkale mal -
mlldUrU Hulusi Çingi, Savar mal • 
mUdUrü Ulvi Ozanglıç Muhasebat 
U. Md. IUğU memurluklarına tayin 
edilmişlerdir. 

ve proje BUyUk Mllet Meclisine sev
kolunacaktır. 

ilk okul öğretmenlerinin 
nakil listeleri 

Hastalık, evlilik gibi meşru se
beplerle hır vtililikıen diğer bir vtı. -
!iliğe nakillerini istemi§ olan ilk o
kul öğreıınenleı·inin nakil list eleri 
ııin h.ızırlığı tamamlanmak üzere -
clir. Mnari! Vekilimizin İstanbul'dan 
<lönmcsirıılcn sonra listeler tasdik e
dilerek yerlerine tebliğ olunacak • 
ur. 

Muğla' da deprem 
Muğla, Z2 a.n. - Bu sabah saat 

6.30 da hafif bi r yer sarsıntısı ol -
muııtur. 

ROSTOF 
Doğu ~phesindc en çok adı E:cten 

ve son günlerde üzerinde ebemmiyc:t· 
le durulan mevkilerden biri de Ros· 
tof'tur. Bilindiği gib~ geçen yıl al • 
nıanlar Rosrof"u ellerine geçirmişler 
!nk:ıt, kı~ın burasını sovyetlere ccrket
n:ıek mecburiyetinde kalınışlarch. 

Bu yaz ba,lıyan alınan ordulan • 
nın do''U cephesindeki büyük wı.rru· 
zu cenup cephesini hedef tutmakta • 
du. Son günlerde alınan tlU}ikı Ros· 
ıof üzerine yöı:ıelm4tir. 

Ruşya'nın en mühim ~chirleriıxlcn 
biri o lan ve nüfusu 500.000 ck-.rı faz. 

1.ı Rosıof ,clıri münakale bakımın • 
dan en büyük ehemmiyeti hah bir 
ki lit mcniidir. Simııli Kafkas-yn'd.ıki 
petrol sahasııxl;ın Donetz hav-.m ına 
~iden petrol borusu Rostofcaıı ı;cçer. 
Ro ıof'ıa çok buyük bir Jıman fıı.a • 
li>ctİ vardır. Çünku Rostılf 1 ı 
bütün mtİ)':l(lara karşı fır ve çok 
ıesisatla mucclıhezdir. Rıhtımlar 800 
metrelik bir uzunlı&u her lkı lı 
4;al eder. Burada bi~ bul;d;ışı: 

akıarm.'\St >"11'liır. ..,-
Rosrof ruslar ıaralından bir maki· 

ne ve değirmen ~rii merkezi ob • 
rak telakki edilir. Buradaki makine 
s:ıııarii bugün harp malzemesi sana· 
)'İİnc tahvil edilmiştir. Rostof ~ilah 
saıurii bilhassa infilak edici madde, 
menni, bomba, boınbaaıarlar ıçın 
mermi, g;ız rna kesi ve ilah.... imıı
Iİ}'lc rneşı;ukliir. faı mühimlerinden 
iki mües$csenin sillh ve malzeme 
imal eden 27.000 i~ vardır. 

A)'nat Ro tof'u her çeşit n:ıl.:il 
va ıtal rı ) pan oldukça mühim bir 
çok mucs vardır. Bundan ba~ 
otomobil ve lokomoıit fabrikaları 
da burada çulısmakıachr. Madeni 
cn-alar, k n:ıuzı pıri11ÇtC0 mamul 
C1l'll. c hrom, 'antilitfu, demir· 
h ek borulu, ofüıme 

yapan b.u.ı f abri
eu haizd"r. 

lkideleri )-'il• 

bunlar ıumında 
haiz un 

Yurt içinde 

llcrgün \'apurla :ıolwluk eden 

İstanbullular pek bü)uk hır hC}'c
can gc:çirmiılcrdir. Pendik sahille
rindt• RO metre arz ve 40 mctr<' ru· 
!ünde rnuıhi) hir ı aıı.ı' ar ı.:onıl· 
rnıi) ,.c dcrtı:ıl iıiliı[ scfaııı:i ha•hi
yl.'Si ~ctişcrck jıJiıf c·ınıi~lcnlir De· 
niz yolcuları d'an. bu müıhiş ca· 
na.varın Mamıara"da bir yavnıru 
l'ıulunrnası ihıimali karşısınd.ı ıiı 

rcmckıcdirlt.-r. 

Yurt dı§ıncla 
Trihuna namın<l.tki iınl)an .ı:a· 

zcıesi prl.: ıııe:;clcsınııı surcıi h l· 
linc dair yazdığı bir bentte ins:ılız 
n:ıZJrların:ı ı:ıore sulh diplomasi 
tariki)'le def.il anc-.ık cebir i ııma· 
lirle kabildir, di)'01'. 

Antalya teıaevinde 

okuma yazma öğrenenler 
diplomalan verildi 

Antalya, 22 a.n. - Antalya cez 
evlnde Hnlkcv:I tarafından açılan 
kuma yn:zma kursl!lrtnd!ln mczıl 
olanlarn d plomalan mPrnslmle ve 
m!ştfr. Mcraslmdc v 11\yet erkfını v 
cemiyetler mUmesslllerl hazır bulu 
muştur. Vnll cezaevi kiltüphıınesin 
yüz kltaı> hediye etmiştir. 

Cerrahlık ilıninde 

yeni bir buluş 
Berlin, 22 a.a. - rrofcsör m 

bruch"un son amcli>ıttları <1.'l)C\indc cc
rahlık )'eni bir :ıdım d.ıh.ı aımı~ıır. il; 
>Üksek operatör hur!'le )'ara! ın;ınları 
kalbinden ve dğerindl'n mermileri çıkıı 
rıp bu )'llralnrı ni~eıcn kısa bir nm!ll' 
da 12mami)ic i)'il~tirmİ}c muvaff 
olmuşnır, 

Profesörün bu mu~affakı)etli am 'İ 
)atı ymi k~fedilcn ve vücuııaki mıulc
ru cisimleri haber 'eren bir esJı Akı S1J' 
resinde elde edilmiştir. 

Manş denizindeki 

son çarpışma 
Ht'rlin, 22 't.a. - Buırnnkü re~ınl 

tı-bllıı:e gorc .\laıış ckııızinılr l'C'rt) ıll 
etıııiş olan do.:niz ıııııhıırchcsincle 1ı ,fıf 
hirliklerlmlr. kısa hır ıııcs. it den du~ • 
ınaıı komııtnııının IJıılundu{tıı top~·eı.e• 
rlni ve b ı'ka lıucıım lıothrıııı ıl<" e 
vr.rclikten başka bir inıı:ilı& lop~r 
rine yııııaŞan hlr nlmaıı nv cıni 1 bıl 
topçekerini hatırıııış, hayra ını lı ıf 
ve bir tok askt'r e lr <'tı ıı tir. Bır ka• 
fileye refakat ı•tırıekte olnıı hıı t ' • 
kilimiz vaılfe ini lıitirıliktcn s ıırf 
kayıpsa üs line ılönn ıl.liır. 

Amerika'n n 
Avustu ra ya'ya 
ya rdımla rı 

Vaşington. 22 a.a. - Avustuiııl• 
ya elçisi Slr Owen Dickson dtlıı r& 
Is Ruzvelıi ziyarel ederek, Birle • 
gık Amerilta'nın gerelt asker, g t> 
rekle mühimmat bılumından AvıJ.'" 
ıuralya'yıı yııptığı vı. dınıd n dolıı 
yı :<end.tirc tcşckkur ctmuı ır. 

Sfr Owcn"in yaııında Avu tulnY· 
ya'nın İngiliz haı;,p konsri.'.inde mO 
mesaili olon ve ilcklz ay Londra'd9 
kaldıkıan sonra oimdi Avus ur ııvıı· 
ya dönmekte bulunan Sir Eıı.rle PB>' 
&e bulwıuyorcka. 
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• 

~Yeni Sanat Okulu öğretme 
• 

Ruaya'ya yardım 

meselesi 

Berlin' e göre 

Rostof'ta 
rus mukavemeti 

kırıldı 

Londra'ya göre 

Rusya' da 
hadiseler daha ~ok 
vahimleşti 

Cenup'ta Pravda'ya göre 
bir imha meydan Voronej'de savas 
savaşı yapıhyor kati safhada 

<Batı 1 ioa •1'•> 
mektedr. VoroneJ'lll lllma.lUıde ve ıwnaı 
ba t.ıaındıı. dülrnııJwı YN>Utı ta&rT'uL4r 
ceUıı aavqlaria p~ürWlma.tUr. 2:ı 

dOılrnalı tankı t.ııtırJblıd'WrrueUır. 

Cei>hedlın orta Jtc0nlnde ve ııerilerde 
k ueaUlml9 11lan l'8fJıi ııu.rnıın 8'"'1PiarJ 
ııeı18mJın yokedJJmea ha.reketı1 tamamlan· 
11U9Ul". 

1Jmen ııöırünün cenubunda Volkot U· 
-*>dekıl kÖiH'(İllUI ~ dü9JIAJlın 
ml11ıeaddk taa.rnızlıan ~ pek atır 

kaYJplıar v~ akim l>JnıJulmıstır. 

Bu k~ tutan Jc:uv\"etler 31 80V· 

yet tanım. Jamı«ı pek )"8kJndan olmak 
tl:ııere tahr11beo~· etmalde B.ılık· 
cııar )'tlnmadaanll )'e<'ıe.Uritmle olan 
~ ~ ptlııı! ~lel1mlz!n 

tabrlbedk! ~ utramıetır. 
8 tsnmımJdan 20 temmuza kadar ıov

)oel hava Jruvvet:ııennrı ~ 829 tayya. 
redtr. BunJııırdıın 640 ı hava nftlharebeo.le

rtnde 62 91 k.a.nl 'lroyme. bataeyaJııın "° 
9 il da ordu blıı tlldt.ori tara1'lndall dtl'1t· 
rlllm(lettn'. Gei kllJarıe da ~ tahrtbe
dl'lmiettr. AYN ~!'de &m'ıMI he'Vft kuv· 
vet1eri doA'u ~ "10 t8(Y')"8ft kel!· 

belm~. 

Roatol çe11reti.nJ eki 
hava laaliyeti 

Bedin, 22 a.a.. - ANed bir b,ımık· 
taa biJdiıri1i)'Of: Kuvvedi alaMID l&)')'M'e 

tetkiJ1eri Rosıol çevresinde Sovyet kıta· 
ı.- •e )"Ür"ÜyÜf baliodelıi koU.. düa 
taama ecmitlerdir. Biribtriai kovalıyao 
dalp&ar halinde yapılan bu aaarruzı.r 
)'Oikedid olmuttur. Mümble ,ollan • 
11111 tdlribi yüziindea tehir dollıyfMuı 
da )'Otlar ubndıiıodaa bolfevilderin ui
f9Clıjı kayaplu ajır olmufttM'. 

Doiu apbaiaiıı ona kemnnıle de 
mı- .Motko-..a'dııa aDIP bMı711 gi • 

den deınir)'OIJan dün -- bomba ..,.. 
,.-elerinia bellıca hedeflerini cetkü et· 
ınitcir. Yotı.nn ahribi )'ÜzÜDdea &aft.. 
kecsiz -- IOVyeC kafileleri Cllm 9-bet· 
lede bombekınııup. Üç lıafile ~ 
miflir. 

Aım.a boam. .,.,aıe1er1 Ofta b -
Iİmde IOY1et aıırrzilcırioe de tMmlzllır. 
.. 1 1 .., ,.. ....... t il ' ±! ... 
..... www ı' dlr. 

V ollıol lıaüninJe 
Berlin, 22 a.a. - D.N.B. aJıms

öğıendiğine Pe twlm, Volwl k~ 
bqındalci aım.ı mevzilerine "-" ..... 
vedi teJkill« laıUanmak suretiyle lıh 
defa daha hücum e11ni2lerdir. CettyMı 
eden ,addedi ınubarebelerdeo 900l'8 bü
tün dülmaa bıiicnmlan püsküttülmüftür. 
Al.mm ubrleıi ıuaulü.n köpribf
olıuııüatü bir c:eewetle müdafaa et • 
mitlerdic. Göjüs löiüte tiddedıi biır 
~ IOm8 31 ıw .... rıııbtıi • 
bedilmitdıı:. 

SwlUfopol'Ja romen 
lıayıplal'ı 

Bmıet. 22 .... - NetrediJen - Nl-
ml ubtiie göre, SMMıopol adıMebeie-
rinde nmmıleria b,,bl " -.,, 28 ft" 
... ve 1.773 .ur Müctür. v..u.ı.na 
911)'1- bd olanık eetbir.e iınldQ ,ok • 
tur. ÇiWW ,....__ pek çoja \;ir.tik
lerioe eeluw baknıfUC', 

Bu ~ ..,. •. •"', 3 awnm time • 
aİoİD Si'V9k>ld ~ ,,.,.. 
cluiu WkM!dılW ,.a-a W>erieri ,. • .......... __ _ 

So11yetler i,in bir air,,,U 
Bedia, 22 ...... - Bedin ..aAbİ)'eCli 

ımbDlleriae a&e Roetol'uo dotudaa bü
~ uiıwnMa SoY,ec Gmellwnn8'I 
için bir sürpriz llllm ...... Gene bu 
mahfillerin ... eaiiine llÖC'e -
beflıyan tiddedi yaiımurllır "1ııOodea 
mocörlü bidiklaia ~ ,.... • 
latınıı olmut Pili bat bciıleomedlk 
lnzabıra ve her ciidü mfıwü'lere ıcjımea 
baıeklı ıniık.......ı ... ...... dııbiılio
de cere)'8l1 ...... 

Alman bqkomutaıılıiı timdi. 7a
Di mlittetlk kuvveder Roatof'un do
twruna geldikten, ahnan tankları 
Don'un 91atı mecruına Yardıktan ve 
cenapla olan bütün muvuaı& batla
n keııildlkten 80Dra tebre hllcam em 
rint venniıtlr. 

Bundan balka ftemmtyetll diter 
bir hareketin de daha dotuda belir
mekte oldutuna ve alman kunet -
ıerlnin Stallııarad'a 80 kilometre 
kactar yakl&§Jllll bulundutun& da 1-
ıaret edil1!1ektedir. 

Bir llllClf Uml 
lleyeft hsyı'yı gidiyor 
Bııadapepe, 22 u. - Ccıaup R,.,a'cla 

2 .., IÜNDlk bir teekic M)'lllMt .,aPIDlk 
ilare bir ... ilmi .... ~ 
dea aynlmıp. 

Bu bepec, ~ Macariıın'• fer. 
hiadea ..wı ....... -. a6çleri --
da pçdldeft ,..... Dl ....... )'111111• 

c:mv. 

Vll§ington, 22 LL - Bahriye t'a
zırhfı ktlçük bir insill• tileblnla 
dotu kıyılarına ellO mtl kadar a
aldıkıa bir denialtı tarafmdAll 
bombalanttıtını blldlr!v r Kurtu • 
tanlar dotu kıyıamda bir limaııı 
gıkanlımftll'. 

(Batı 1 .ioai sa~fııda) 

Orduya beyanname 
Moskova, 22 - Pravda aazetesl 

buaün Kızılorduya hitaben neşretıU· 
ğl beyannamede db•or ki: 

Dlişmanın Don, Volga ve Katku· 
ya'yn saldırdıiı ıu anda her kızıl sa
va.şQı düşmanı geçirmektense ölmeli 
tercih etmelidir. 

Rua reami tebliği 
Moskova. 22 a.a. - Gece netre

dilen sovyet tebliğine ektir : 
Voroıilovgradın cenup doğu.un

da kıtalarımız tiddetli müdafaa aa
vql-arı vermektedir. Bir ~ lı:e
ılmde dllşman önemli kuvv.,• ı er 
tahşidctnıiş ve kıt11larıınıı ril 
mevzilere çekilmiılerdlr. 

iki hücumda 58 uçalı 
tahri6eJi1Ji 

Moskova, 22 a.a. - Moskova rad· 
yoıuna göre, rus uçaklan lld h ava 
meydanına yaptıktan alnn<Ja 588 al· 
ma n uçağı tahrlbetmlşlerdlr. Uçak· 
lar dönerken 20 asker ve mühimmat 
kamyonu tahribet.mltlerdir. 

Sovyetler iki önemli •eçiJi 
tuttular 

Moskova, 22 a.a. - Ta. aJa.mı 
mubabirioio bu lllblb radyo canıluı • 
dan verilen bir telcratuıda lble 
denilmektedir: 

5oYyet luralan V~'io cenup 
ııtrtelerlnde önemli bir meskCUı ~rl 
zaptetmişlerdlr! Sehrin ılmal batı· 
anıda ııovyet tanklan ve 90VYet plya
de.ı önemli bir yol Uurlnde bulu
nan bir köyiln clvanru hücumla ele 
aeçlrmlelerdlr. Alınanlar 610 ve yara 
lıı.rım bırabrlllı: .nehrin tı.J.ına 
çekiliyorlar. tıcı önemli alınan aeçl
dl aovyet kıtalannın eline &~ı
tır. UçüncQ bir ~it de hemen her

gün topçu tllrafınılarn, bir dördllncllsU 
ı.e hava kuvveUerl tarafından bom
balanmaktsdır. Dtışnan devamlı 
dalgalar 1ıallnde macar ve roıınen 
takviyeleri getirmekte, bh' taraftan 
da trenler geriye yaralı nakletmek. 
tıedlr. 

Voronej ..,,,lan lııllfi 
.allaatla 

M , A il -... - PIMıl& _. 
..... _ .... t ' ll t ... 
... Jılcwlota ...,.. ..,,_._ .... 

bah -- --- bir ........ ... denİIİ7'<>C : 
VoroneJ eevretllnıleld ~ar 

kat'!, sathasına gfmılltJr. Rus heva 
kuvveti-eri bllyOk bir taallyet a&
terlYorlar. 

* Koakova. 22 a.a. - l nestla ıca· 
zeteslnin cephede bulunan harı> m u· 
hablrl, V oronej ile Don anuıında de· 
Yam eden çet in mücadele hakkında 
tafıUlt vermektedir. Muhabire .-ör e 
ıehir bölg e&inde ılddetli muharebe
ler devam ediyor. Almanla r ve mUt· 
teflkren nehrin dotu kıyısına yer let· 

Selıe •elıe ----
6~ •elJim 

Bu lut .... ııücuallırnla - p 
bahtedtletı me9l!lıe1eldea biri de oduo-
lcıi!mür iti olmuttu. Şimdi de ...... 
rio ea çok bahtettikleri il, .,ıı• ' ahı 
ifidir. Bu ittıe birçok --- TM'! 

A,.lıluıbt eok hol, hıbt pahaık. 
Dön bk carafımuı b.p ........ 

chlt "ft ekonomi IM'dancıa ..,.. p. 
11111\iı+niz prckciji mide, Mwdım-, 
tabmlwı blm .,.... ...... wdlııee 
~ edİ)'ONL 

Reak çeşiderioiıı çcJk oluta deri 
...... yol ..-ac1aır. , ...... g6n 
yeoi yeni ~ türediiial aılkG,o
n& T.._..., tahca ., '*..,.... bi
le. bu "uıbralıık" .. ileri ... alallç• 
ıar-. plibıı., ")'Üz M lıeriaia renk bol• 
luin ile eeWi ....... Jeli;OO.. 

l!wfa ----. .,....crlılua 
klr ,.oblr. Fakat berk9 ~a 
düküm .-ıya can MIJ'OC'· 

0.. Burtuıa Felek'• s&e ile, bü
tün bhıbM bdttadııır: "6akü itlerini 
biik imMılu olaa bmtrliler il& -6re 
.ısre .,,..ıaıı711 nm o1muporı.r. o...ı 
1Pn tstanbul'da 35 • .fO liraya IMlltın 
8)'111kkabılan lmıit'de 2' liraya almaık 
arilıaıMind6r. ~ hdc birlik 
olmdı, YUl'lllJD(Ularla •Wlfllll".dır .. 

Bütiin bualardao IOON da ameTİ· 
kah bdllllana çuıpnıklı ayalduılıda.r 
~ bqbıchlclenOI du,u)'Onız. 
Buadaa ...... Urp dolayısiyle pce 
...... IÖDd6riileo ,.mderde CMM
_.... &lilmektit'. 

~ carl'l.-ı- w.. 
nemeclijiae a6re, ~irlerdelıi CM'Plf
maı- bu sayede ohua önlenebiı-
si ıt- U4,10k klr 99)'ılabim. 

Ve ma -.ell, ....... laın 
kocalaır aras-'a briki de t6Yle ko · 
~r CtteyM etmektacllr: 

Kadın, "-1>ıdan ~ bizim Pil· 
ranıızla ~ Hnaya aldıfı, fabc *'9iı· 
m sıkan çın~ıraldı ayaklaıbryı "-ı
na ~tererek: 

- Seke ~ ben aeldiln ! 
Jtoca NtUll ııuetıeainden kalılınr ,. .,.....,.fllft ,.,__ hiknedtli iPrı 

süJüm~iyttek cevBf' vem: 
-~hotlek'-1 

Yahudilerin 
müHeflklere 
yardlmları 

Esir ingiliz ve 
japon tabaası 
değiılirile<ek 

Nevyork, 22 a.a. - Avruparu& al· Lonılhı.. 22 a.a - Har.lıalye Nazırı 
manların .ıea-al ettlli yerlerde bir Mtst.P.r Antonıy ~ bu aııhah Avam Ka· 
ımllyondan fazla yahudlııln öldürUI- m nuıınıtn eoz aJnraJc Jaı>onkınn elinde 
mU. olmuuu protesto iç n 20.000 buhınan ı.soo inıtl112 td>ıuı&ınMı &>"U 
yahudlnln ,l.şUraklyle yapılan bir m ırdft IM"1 ve Sl:Yam ~ dc
toplantıda M. Çörçilln bir telgartı 
okunmusıtur. itştlrilm el f<om iki hllkümet ar-aııında 

M. Çöl"Qil bu medl\Jın<Ja yahudlle- • nıı ııaaıı oı.:tutunu bUı'nım4etır. 
rln ve bilhassa flllstlnlllcrtn daha M tın ı..- LR\ln.'JK'O M rques'de Sov· 
şimdiden yaptıklan hilyük yardımı Y<"!I mr hilkümct.ınin ıermnı~u aı. 
teellm ederek fi>yle de-mt-kted r. ı nda > " aıkt.ı.r Mtlba<k>lcnin tıcıı aıır-

Orta şarktaki Brltanya kuvvetle· hada tamıımlruımaııa ka.rar1'1$.lnlrnı•tır. 
rinde 10.000 den fazla ;ı;ahudl var- MUba«k'le eıll.fto«.ok Uk ı>a.rtl.)'l Japonya. 
dır. 20.000 den fazla yahudl de Flllıı-
Undekl muhtelif polis hizmetlerinde 1\~uo. Hlndlcinl, Sbtam. Honııtconıı 
çalıemalctadır. ~ n ~nk!nle bulunan trıritz memuc1n· 

tirdilderı ağır topçu bataryalarını 
tekrar nehrıu batı .kıyısıua ı::eçır • 
mi.§lerdir . Almaula.r l>on üzerıııdc 
üç geçıı kaybeunışlerdır. liunl ııuan 
birlnı sovyet top~u •• ele gocırmı~ 
ve diğer iki &eı;ıt de sov;ı.et havıı 
kuvetleri tarafı.odan ıalırıbcclllmiş -
ur. Şehrın cenup kesımın~e ise ıa1 • 

n tı'Skll Edecdcttr. Bunlar 27 aıtu•tos•a 
ı.attrt"flol'O Marqu••'e ll<"mıtıı bulunac-ıK· 
ı.: ı r f> r 1n.sr!Mz U-h.•uısı, 1ng llzk'rtn 
l' ı bu urum Japon tcbaaı< nın. tıl:1r.· 

M taıt 1 ı::<'tlrt'Nik vapurla ladt>slntlt"ll 

Şetirimiz Sanat Okuluna bağlı E~-k Me:ilek Öğretmen Okulu bu 
nıezwı verm"ıciT. Memlelı.eıiıııiııe sayısı çoğalan uııat okullarına atöl>-e 
yeıişıiren bu okulumuz üç seııe e~ Maarif Vekaleti ıara(ından tais 
üç senedenberi de me-.runlar H~nniye bqlamıttır. Bu ~eki mezunlardan 
vi)e (16) sı marangoz:, (1) i demir atol)esi oırftınrnidir. Bu gençkrimia 
~i a("ılan sanat okull:mmua tayine başianmrşlardır. 

eylille dol:ro mübadele 

Yukardaki r~m bu seM mezun olan yeni oAreunen namzeıleri ile 
tiıK gosıermcltıedir. Gençlerimize vazifelerinde baprılar dileriz:. 

ıruuı ve muttefik kuvvcderı soV}cl H b' b d b • 
birlikleri ıarafııulan devamlı suret· ar ı n aşın an erı 
te hırpalanmaktadır. Almanlar bu
rasını alelacele tahkim edıyorlar. 

Rualar karıı taarruza 
ge~ecekLer mi ? Amerika'nıri 

kayıpları 

A vam KamaraaınJa 

Nazar M. Morisson' un 
verdiğ~ izahlardan sonra 

dahiliye büt~esiniı 

Awusturalya ve Y 
Zelanda delıem11 

toplantı ya 
L ondra, 22 a.a.- Almanlar, Don 

iıtikamelinde llerlemıye başladık -
larındanberi ele geçırtllklerı rııs e • 
ıirlerlnin sayısı hnkkıuda ııinullye 
kadar bir rakam bildlmıeıniılerdlr. 
Bu dikkate değer olaydan ba ka 
alman aôzciısunlin yeni bir deme - V ngton, 22 a.a. - Harbiye ha-
cinde kabul ettiği gibi Timoçcnko • berll'r hllrosundan bildirilınltt.lr: 
nun karşı hUcuma geçecek anı s ç Hamin ~ınd~ amcrıkaıı i • 
mek üzere kendı isteıiyle çekılrlı· 11\hlı kuV'lil'tlerınln uğradığı ka)'lp 
tini göstermektedir. Bu suretle <al - 1 41 143 ol!l, yaralı ve kayıptır. Bunun 
manlar, ne kadar tehlikeli olursa 4 8111 1 ölil, 3.218 1 yaralı, 36.124 U ı 

indirilmesi harp durumu 

olıun Ti-moçenko'rıun toprak ıer - ka\lptır. 
teklifi reddedildi gözden g~ird 

ketmek suretiyle rus kıta larıııı çev- Bu sayıda Pearl Harbour'da uğra- Londra 22 a L - Mebuslardacı Mis· 
rllmek veya esir clll§mekten kur • nan lmyıplnrln bug"Üne kadar veri- w· • 11.' Kan oda Dah" 
tardığmı it iraf etml.3 oluyorlar. len b ka kayıplann hepsi dahildir. ı~r ınıeMon -:aın .~ı . t· 

Kızılordunun yokedUmeıı -1maD it k ımd ı ordu, do'.'anma, bahriye I lı~. Nazırını (aşısıkrle sos_y~ızı:ne da· 
aakeri planının birıııci safınıla gel- BllAh • e~dnzlnrı, _sahıl . Jroruyuculan vet ~ec;r>:aoı arasında ne ıtıbi bir f~ 
miı olmaaına rağmen bir aylık mu· ve Fılırı.n ooculen hepsı vardı~ . gozetuiinı 10ımuş ve ~ cerer- mu
azzam bir taarruzıdan sonra bu pl.ı.o ı B hnye na:r.ırlığının bllc'lırdlğıne zaharcı edenlcrın Tro.,,'k.i tlett mensup 
tahakkuk eıtlrılenıemlıtır. Fllh kı • göre. Amerika bahriyesinin 1 tem - 1 oldıu":wıu belinerek bunların gayesinın 
ka alınanlar tarafından Kafka ya'nın mu dan 10 temmuza kndar olan in- ln#lıe-tt de harp ga)reıleorini baltala • 
anahtarı adı verılen Rosto! tchlik • an kayınları 165 kişiden ibarettir. makıan iharet oldugunu illve eunişti-r. 
dedır. Fakat alınanlar ıec;en aenekı Hunlar lan ao u olü 21 i >aralı ve Dalıni)e Nazırı .Misıer Mo~ cc-
gibl Kızılordunun birdenbire ~ rı / 114 u ku·ıptır. \'iP vererek hilha sa aö>le demi,ı.ir : 
oo-rdc kartı tMnu.Za ~ - - "- .Misıer Wimcrıon'un balıseunclt 
korkuyor lar. A knan yazarları da ~iği kimsmiıı )'IUlİ Madam Nidıol-
M111r'daki . hareklt için olduğu ka - ı 1 spanyol -Arı· an tin soa'un timdi bulunması ~eken )'ftde 
dar Ruaya da cereyan eden hareklt bulmxJuiww bıUim .Millet vakıi>le 
hıükında da ihtiyatlı bir liııan kulla- Norveç'te, Polonya'~ Hollaocla'da, ve 
nıyorlar. iktisadi müzakereleri dijer memleketlerde vukuagelen hldi-

Nev-york Time•'e göre se.lericı burada tekerrür ermemesi için 
Juram Buanos • Alr8 22 a.a. - Ofl: icıtbeden tcdbfrlcrin alınmasına kati su-

Vaelneton 22 a.a. - Nevyork Tt- lyl mal<lnuıt alan mahfillerde bll· rette azmeımişıir. Tt."Vki! edileolenko 
mes ıazet~ yazıyor: dlrlldlllne RÖre, İspanyol ve Ar.lan- birçoğu verdikleri söz: üz.erine ~ 

YY1<an Don havzasmda mutıere- tın iktisat hayeHerl anuw1dakl mll- bınrkılmıtur. FakıM bunJanlracı 19 WRJ11 

beın.ln aeyri rutllar tehlnde ddlemlt zakerelerde bir prensip anlatmasına yeniden cevldli zaruri görülmüştür. Söz • 
ve ce11uotaki llOV)'S mu.kavemet.ı vanlımıetu. 1s&>aft711 AnanUn'den 70 de • _,.a1ist hareketi • denilen tıi,..ı 
.... ........ ........ - ..... mlJaıııııa .,_ıulc 1111" ~ tan ---~ __... olııalana ..... ,. .. 
... ... 1ııCWln Dealreünl • ..,.. ~ ~ brtllıilllııla mMll6I r.. ..... dcjHdir • 
~. Ba tt.ltıarla ....ı beıılma· ~ malı verecelııtlr. Arlantm'fn Bugün ~ ........ ....._ ..,_ 
111 ~k için lnctıtere ile A· tapa~ ~lanma bazı Ucaret 529 dur Dunl 

320 
• bime ...a...,___ 

mertka'ıua harekete ceorneleri Hl - vapurlan stı>aril etmeei de deııılı · - • -
zumu her zamandan ziyade hhıııedll· edllmektedlr. 1qlcilkı ~- İogiliz bfiııdeıiodtti 
mlye bqlanmıştır. tevkif edilmler 141 ki,iyi bmmu,tur. 

Bir Mıraç hareıootı "mdIMk im- Me'\1ruflardan 66 sı devletin emni)'ttine 
ktımız xörillllyorsa yapılacak te"k d 1 H il b r.arar verici hareketlerde bulunduktan 
şey büyük hava kuvvetlerini ya Mı- Kor e u ugün 1 için le'Ylcif edilmiştir. 
sır'a nakletmek yahut Alrnan)a'ya Tahkikat eı;ınM11ıda istituf komİfe-
yapılan bombardımanlan geniş öl· d k · · 1 · - de 95 "sbetiode "ti 
ı;Ude artırmaktır. radyo a kanuc.aca nuı tav~ en .:ru na ı • 

Askerl harekMm mesuUyetJm t'I - ~ bara al~ttır. . • 
zerlerine alınış olan1'8r vakit ReQme· Netıctıde Dahıbye Nm:ın tarafmdao 
den, Rueya'ya yardım lıçln ellerin- Va9lngton, 22 a.a. - Hariciye na- ııüdülen harftıet haıunıa tasvip edilme-
den seleni yaptı:1dan hlHlttsunda Y'lli- zın M. Cordell Huıt nnn aaat 3.30 diğini ~ aıab.ıdiyle cbbHiye 
nız rU91an de-1111 k~ndl milletlerini da radyoda dllnya cturumu hakkın- büıçesindm yüz st«lin 1Cn2il edilmai 
de ikna etırMk zorundadırlar. da ônf."1'1111 bir nut ak ~yecektlr. hakkındaki teklif Avam Kamarasmda 

25 1"e)'e kaqı 222 reyle reddedilmi,cir. 

__ ; __ ~ 
----~~...---~~~------. Balıltlann 

Bulgar 
ordusunun 

durumu 
• , , , 

Yeni bulmacemız 

bedJüaı 

G9zetelerde bir hah« wrdı: 

San)"Cl''dc hi-r balo verildiii sın
da, Canltbaldı: 1o1camu- dam pisti 
çı;knuiş. Birkaç kiti deniır.e düfınülııe 

de kia_,.e bİ1' "" o.ıa-u,. 
C.Olıbrlılc lolcanusınıa Ol'~ 

hiWodiii gibi, büyük bir hawz vv -
dır "ft bunıda &r.lü türiü hahld•, 
e!E4trrik ışıAtndan ıaşkını.11n11 bir 
bdtW, dolqJp dururlar. 

Gazinonun pisti her lıaJde bu be
ldclano beddualan yüı;ünden çök
müt olımah : ÇÜnkü hafif .-vutcucubııı 
bu bu >VZünden canlı bültı.r da 
kısa biT müddet İçin olsa, aınlt İo • 

..mann kendileri aibi, 9'da çupıa • 
d~ g&diiler ..• 

Hava iatiyoram ama 

Sofyı&. 22 a.a.. - Ofi: Bulgaristan 
Harbiye Nazırı General Mi:kov bulgar 
muharipleri yükııek meclİ!ıİndc )'aptıjı 
demeçce ftlll)an ıöylanittir: 

Bol...- ordusu talim, terbiye ve eırç
hiuc balumınd.n IOO aylaRk b)lde de
A« ııeralckilcr ekle etmİftW. Ordu lirn • 
diden modem ıftlihlara sahip bulunmalc
ca ve kurmay heyecleri de dc+ı cephe • 
lindeki savqlardaıı günü gününe kıymet. 
li tecriibel« kazanmaktadır. Bulpri~ıan 
halen Belbnlarda nizamı temine ka • 
bili)'etli olduiu kadar icabında .ınezıi • 
)'ellerini harp meydanlanoda da übata 
ınuktediT ujJam Ye kuvvetli bir orduya 
malikw. 

HAVA 
HARBi 

Alman ve ingi1i 

uçakları karııh 

akınlar yaptıl 
Londra. 22 LL - Jıl8iMlıl 

zırlığ~ teblitl: 
Düa ıece .kuvveW bod>e. 

teşJWterimJz Rubr bedeae 
blı.ı-a DuiSbours'a taarruz 
senit yangınlar çıkamu-1ardır. 
Boırma ve av uçaklıannm 

ve Hollanda'dakl düşman 
me)'danlan üzerinde taarruz 
yelerine dev&m et.mitlerdir. 

Bu harek-etlerden 13 bomba 
yarem e salı.11 komutanlıtuıa 
bir tan nreınlz dönmemiştir. 

Almanlara ,öre 
Berltn, 22 a.a. - BUeOnkQ 

tebllle aöre, dün sQındOzden 
Almanya topraklan üzerinde 
bomba tayyarelerinin &frlııtlii 
v.affalkıyet&lz ~llslerden 
dil$?nan geceleyin bilhassa Du 
şehrine ve dolaylanna oldukca 

hemmiyedi miktmda ftıfilik Ye 

ııın bombalan atını.ı.ır. Sehlr 
kayıplara utramlftır. Taarruz 
bomba tayyarelerlnden 6 sı 
rülmllftilr. 

Bahriye topçusu Hollanda 
üzerinde 5 inelliz tayyaresi 
mU,ılir. 

ALman tayyareleri dQn Wlcht 
dasındaki tt>l z istasyonuna bir ı.. 
ktn taarruzu yaımıl.tardır. 

Dlin gündüzden batıda !Mal .. 
tında bulunan mem1eketler üzeri 
ucmda tf'f("bblls eden lnclllz ~ 
ır~lerlmn QOlu daha Man• l1zttiat 
M lkNı lllman awılen tarafı~ 
pllwkilrtntmllttOr. 3 dütman 
re9I düşilrillm tor. 

l!loldıılı aata: ı. a9e ocatı. beMt ru 
......,, 2. '* 'r(ld aiti, datlırenMt btT 
~; a. ..... ~ :Nllbtı; ... 
~ 1* ı.ren --..a; &. aer
ııat '* -.cMe, 90lllD; 8. baeına <•> ttave
lllı>'te -. lcllrılıl!(. IM!G'ııtr; 7. mtt kırm· 
~ blııaırB <•> •veııd!Ple Kure.nıke
r*1ldelıi 1lıı8l9M"lll bel' l*t; 8. llOr'U eda· 
b, lnlMI etmek: 9. '* ~. dut· 
lllllr; 10. teni t*U 9ı!ddP, )"Ap9]qa; 11. 
Oeı>1An. bir tJeıyvan. 

/IGZI 6olca olsun 

f91anhul'da 2'Jllllm -- bir 
derttiT peydehhımr, bertceıı günlerce, 
bu.an haftalar veya ayltırca metAUl 
etııituen 90M8 ya hallokınduiu, yahut 
tı«kes balı~r.en bıktıiı için -
ıulur gider. 

Amerika'nın 
2 .1 I k . Amerikan ordusundd; 
mı ya~ ı yenı . 
h 

. k nışan ve madal YulaW"dıan ıı.a.tı: l İeluıibul'Un ftT.11· 
mlt'te meatıur )'llZ1* blıı" Y91, DA ve; 2. 
~ -= 3. ınıılıtlul, baeıın: 4 
bulmala cıal*r. '*' harftn drumıto. tt
ıtaıt: 5. o lmıdıar. 1*' ertce4t llmt, tmtL 
'-: 6. tıruta: 7. be)'8Z kıreJ\t:e. l.aJI: 
8. meveut, .... .,.. eıttek tllmt; 9. tNll! 
~ t.lıtıtleitındell btrt. ~1dtk &-.. 
Diri: 10. wnıa. ra.rlB ~. 11 .••• 
MP. ,.. laldlrt .,..m. 

Dünkü bulmecanın 
halleclilm~ tekli 

l!lolılalı ... : 1 lwn!lr. tımnoı.· 2. eta 
ıı*. -· 3. l'dllP. ,...,, 4 ,.. (1'9jtl, 

Nice (*9'); s ,_ <->. ldM' " ıro
vulc; T. )'fi, 1rok; 8 ıılrot (tf'Jb l, kikıı ,,..>: e 90tı* 'kurllt; ın 11ıOOn, t'> 

lW'llA: 11 tamdı nazar 
Yulıardan .,..tı· 1 h<l'!cln. va•t: 2 

etajer, "-. 3. .... (8'ar) dol'\ 
c -*'· -rı-· 5 1ıtP (M't) IDOY: 8 
~= ., ftl. lııMı: 8 - 1'lıınl 9 ın~
det ~I! ,,, ... (lıllni), .._; :tl 
..,.., 111ıear. 

Geçen kııtamen bu türlü dertleri 
blına pzetırlerin birlnd ~ 
da dahi P,mıuşrük. Bu arada Tünel 
k8fıl'DI. bir türlü (lelllllk bilmiyea 
tramvay bandajlanna, odun kfımür iti· 
ni, yszlı\lann kiraJanm, meyva w 
sebre pah.tılıjaot say.ııbiliriL 

Bu hlrlü )"ilen hiU)'eleriftden ... 
risi de, havagazı işidiT. 

Bu aiditle tirket memuriyle müf
teri at'Muıda IÖ)'le konutmaJar ..,.,. 
lacıık mı derMniz: 

- 1!-riniııe hav.- nu alalllk ia • 
IİfO"Un\IZ? 

Hayır .. s.de hava almlk W • 
yorum • 

- ?! .. 
- Yalnız~ rica ederim, ll&ZI bi-

nz boka onun ı._, 

SA.. TIR. 

ta sısat anunu 
Vqlrıcton• 22 LL - HUkOmet 

hhımeUeri için bir milyar 159 mll· 
yon dolar tahliHt derııiı eden mali· 
ye kanunu dUn Ayan tarafından ka
tt olarak kabul edilmitdr. Bu tah· 
lllNtın 120 milyonu fiyat mUraka· 
be bürc>«ı 4inc1ir. 

lıaadı'dl k.onlst 

f11llyetl serbest 
mi btrlkıllyor 1 

ottawa. 22 a.L - Avam b.mara· 
l1ll1Jl Kanada müdafaa nlzamnamele
rlni tetkik eden komlll.)"Oll yapblt 
gizli bir celsede komQnlll part1.ı.nın 
fl\allyetlnl yuak eden n zamname-

n lptailnl t&ftbr~ lııarar vermil· 
Ur. 

P•is'te mühim bir b11 



ULUS 
23/7/lS... 

KAHIRE'YE GÔRE 

Hava akınlariyle 
Belediye Reisliğındcn 

\ 
MIHVER'E GôRE 

, . CEMiYET HAYATI:~> . . 
o .). 0 4 0 ,,.. L<,. 

il 1111111111111111111111111111111111 ı saat 14 de kadar k.omlsycm relsliAi-

s b I• ne vermeleri liı..zundır. e ze ve meyva ıyatları Şartnameler işletme komlsyonu.n-
dan (310) kuruş bedc>llc sat.ılır. 

(7483-5360) 1433 

POLİS ANKARA BELEDiYESi 
Mısır cephesinde 

Odun alınacak Boru ve saire alınacak • 
ın 

Sebze ve Meyvelerin toptan ve 
13 scmedcnberl haHp taşmdıı.n ıs- perakende sana fiy.ııtları ı şiddetli 

Açık te~ekkür 
Kömür tahmil ve tahliyesi 

D. D. Yolları 8 inci İşletme Ko
misyonundan: 

Ankara Emniyet .MüdürlUğünden: Ankara Beledhcsindcn : 
1 - .Müdur!ycUmiz ıçın 18.300 k1- 1 - Su işleri lhU)acı için (06) ka· 

• 
1 

uğra hyor 
(H ı 1 ınd ;ı>fada) 

ol-

tay) ıreleri Tob. 
cum etınl erdir. 

Bu lı r !erde beş tayyaremiz 
k ıl ı t r. 

Düşman iaşe bakımından 
zorluklara uğratılyor 

K re, 22 n.a. - Alınıı.n bazı ra
r, 1 z h "n kuvvetleri tara
n mat mad y n bombalanan ve 
z. Avu traly.a, cenup Afrka ve 
t pç ıl rı mrafından da iz'aç 

n d rruuıın e bakımından bü 
z. r u . ara uğradı nnı b diriyor. 

n h yatı ehemnrlyeU haız 
~r. H lbukl alman • italyan 

r n n lakın su noktası Bard a 
O da bu hatlara 400 k lomet.re 
f d r. Sık sık tekrarlanan ve 
t fınd n b r mazeret olarak 

n "d smnnın münaknlcsl 
u dı , cllm , çö de tamamlyl<ı 
g rı: kt r. Cü {Ü, ı;O de, mesafenin 
100 k om tre fazla veya 100 kilo
m tro e k olması vnsıtalann eski
m ve insan arın yorulması bakı
mından çok bUyUk fark ifade eıler. 

Fuka ve Sidi - Barrani'ye 
akınlar yapıldı 

Kııhitt, 2l a.a. - Royıcr ajansının hu· 
i muh.ıbiri bildiri)'OI': 

ve topçu 
tayyare 

(Başı l ineı 5ayfada) 
releri Mısır'da Mirnlbct tayyare 
meydanına muvaffakıyetli bir taar
ruzda bulunmuşlardır. Uc~ yqllo
rının şlmııl ı.·e cenuplarındn pathyan 
bombalardan buyük yangınlar cık -
mıştır. 

l talyan resmi tebliği 
Roma, zı ıı a. - Italyan tebliği: 

Mısır cephe nde şiddetli Lopçu dü
ellosu ve keşif unsurları fııally.ctl 
olmuştur. 

.\lih\er ha'a kuv-eıleı:inin lehine 
birçok hava muharebeleri cereyan 
c>tmiştlr. Alman av tayyarelerl 7 
Hurrlcnnc ve 2 Curtlss, ltnlyan avcı
ları da 2 Sp.tllre dUşürmüşlerdır. 

Tobruk'ıı düşmanın yaptığı mu -
vafiakıy<-1.siz bir tan rru1..dıı da karşı 
koyma topları 1arafındnn 2 inglllz 
tayynrC'Sl düşürülnıü tür. 

Bomba tayyare tcllklll<'rl bu oda 
ilslerinC' t . rruz etmiştir. Ada üstün
de bir Sp lflrc dlişurillmüştür. 

Batı Akdenlz'd<' 3 dUşmnn avClS'I 
ile knrsılaşan b" r keşif tayyaremlz 
bunlardan birini düşürmüş ve vaıJ
fes"nl bltirdıkten sonra mürettcba • 
tından dördü yaralı olduğu holde 
~üne donmilştUr. 

Uzakdoğu'da 

Muharebeler 

~inliler lehine 
inkiıaf ediyor 

(Ba,ı l inci >fada) 
sundakl Julan'ı muhafaza edlyarlar. 
Japonlar şehrin ılmalLnde 300 kişi 
kal betmi.şlerdlr. 

tırap cekmekte id :n. Ameliyatla -
kaUyen acı hlsseturmeden ve çok ~ 'li 
kısa bir zamıındo tası alan ve bu 'li! O:: ~ ~.;: 
suretJe tahammülsüz JStıraplanma ı::ı "" ... d 

nihayet veren ASkerJ Tntbl.knt Oku- CJ 5 ı.!. ~ >. 
Iu ve Hastnnesi Bevliye mütehassısı ~ ~ ğ. f;;; 
Profesör hazık sayın Doktor Kt:!mnl 8 
Sernv'a mlnnct ve trşckkürlerlml Semizocu (Ankara) 7 
sunarım. Onun çok değc>rli hnş nsls- Kabak (Ankara) 7 
tanı Doktor Haydar Arınan ile Dok- Ay§e kadın 
tor Kıyasetlln Korkut'n vc bllhnssn 
d kknt ve fcvknlfıde ihtimam ile, fasulyesi (Muhtelif) 23 
met.otlu calışmnsiylc tcdavJmc gny- Çalı 

(Ankara) 
(Muhıellf) 
(Muhtellf) 

(Arıkara) 

20 
15 
18 
25 

rQt gösteren Doktor Mehmet Ynr- fasulyesi 
dımeı'yn, hastalarının bakımında ı;:n- Domates 
lışması görülen Hemşire Fc>lhlye P.ıllıcan 
Kaymaz'a ve pansuman hizmetle- Patlıcan 
rinde başan sösteren Hal t Uzun'a Dolmalık 
tcşclt'kürleriml arzı:>derim. biber (Muhtelif) 18 

l\follh Kınay Dolmalık 
biber 
Sivri 
biber 
Sivri 
biber 
B;ımya 

Bamya 
Bamya 
Patoıes 

Kuru 
soğan 

Kuru 
soğan 

Erik 

(Ankara) 25 

Evlenme töreni 
Mur.affer 'l'unea ile merhum e!>kl 

Se) han mebusu İbrahim Mcte'nln oğ. 
hı 'I uslihlttin ı.tet e'nln evlenme tören
leri dun akşaıu ,\ nkarn 11'ılkc\ inde 
seçkin ı1ıhrtliler ve tnraflnnıı \akın
ları onıınde yapılmıştır. !;aaıleUer di
leriz. 

DÜŞÜNCELER 
<lklncl basılış> 

Çeviren: Fethi Yücel 
BO)iik fransız Al.m ve fllowfu 

Pascal'ın tnsnn ruhu, ccm Y<'l ve din 
hakkındaki derin düşüncelerini bu 
eserde bula!'aksınız. 

Fiyatı: 50 Krş. Sntış yeri: Akba, 
Berkalp kltobevlerl. Bankalar cad· 
desi. 1304 

ANKARA V ALlLlGI 

ekstra 
Erik 
birinci 
Rrik 
ikinci 
Vişne 

• 

(Muhtelif) 

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

(Muhtelif) 

(A nkara) 

(Tarsus) 

<Bursa) 

(Snpanca) 

(Muhtelif) 
(Ayaş) 

Şeftali ekstra 

20 

35 
60 
50 
25 
40 

16 

20 

27 

20 

15 
25 

,.k,.lra (Muhtelif) 100 
Şeftali 
ekstra (Muhtelif) ı:o 
Scfıall (S paneo) 20 
Akça armut CÜrıtllp) 50 
Armut (l\fustabey) 25 
Uzum 

10 
10 

36 

26 
20 
24 
32 

24 

82 

45 
78 
65 
32 
52 

20 

25 

38 

28 

22 
32 

130 

110 
30 
75 
36 

Satılık kağıt çimento 
tor.baları 

"kstra (Muhtelif) 30 4 5 

Ankara Val ı irinden: 
1 - Ta.hm1n<:n (2SOOO) adet boş k4· 

tlt cimcnlo tortıaı<ı ntık arttırma u~u -
llyle ı;atışa konulmUŞtW". 

2 - Dclıcr ktıoısunun muhaınrncn bc
dcll bee kuruıı olup muvakkat tem.nat 
mSktan SO Jımı.dır. 

3 - İhale 3-8·042 tarihine m!Uad!l 
ııazartcsl ı:üntı saat 15 tc dcttcrdm"lık· 
ta >"aPılacalctıT. 

4 - lııtcklllertn ırUUnndc komisyona 
ırelmclcrt ve 12:ıhat olmak fstl)cnlcrtn 
dclt.crdarlık milli cmlılk müdllrJüıtUnc 
mür.ıcaaUan. (5413> 1459 

Üzllm (Muhtelif) 2> 38 
Karpıı7. (Muhtelif) 10 13 
NO T - Bu fiyatlar valnız dükkan 
!arla haldeki tızami satış flyatlarıdır, 
Pa7.ar verlerinıleki aalışlarıla nlıcı 
ve s:ıucı pazarlıkla alım ve satım 
yarımaktıı serbesttirler. Ancak oa 
zarlıl<ta vuk:ırıda g!Ssterilen rıern 
kenrle fivatın Ustllne <:ıkılam<l7: 

111111111111111111 111111111111111111 

İnhisarlar Umum Md. 

Motörlü çektirme 
yaptırılacak 

Şimal Hunan'da bir Cin kolu 
Laıloçih'dekl hava meydanını hücum 
la znptC'derek japon bomba uçağını 
tahrlbetmlş ve mQhlmanat ve iaşe 
depolannı yakmışlnrdır. 

Yapı işleri 
• Ankara Valı!iglndcn : 

fnhl arlar Umum MUılılrllığlınılen : 
l - ~artnanıeleri mucibince kapa

lı :ı:nrf usuliylc dürt a,ılet ıııoturlu gu· 
vertelf, ccktirmc , aııtırılnc:ıkt.~. 

Şıınsl'nln cenup doğusunda Clnll
le.r Llngçavnn'ı geri almışlnrdır. 

Cenup Hunun'da. bir japon kolu 
çcvrllmlştlr. Savaş de:vam ediyor. 

l - Keşif bedeli (207/i) lirarlnn i
baret olan Bahriye cadde lııc\e Yeğı:n 
bey maliye şubesi lıinnsıııın nrka kıs. 
rııına yapılacak istinat duvarı ln§uatı 
aı;ık e ksiltmeye konıılııııı§lu r • 

2 - İhale 3. 8. f'l i 2 tari hi ne milsa
dif pazartesi günü saat 15 t e Defter. 
darlıkta yapılııı-akt ı r. 

3 - Muvakkat teminat 155 Jirıı 63 
kuruştu r. 

4 - istekliler bıı işe ait ke if e-r • 
rnı.., nı fenni Şartname ve eksiltme 
şartnamesini mukavele projesini her 
g!ln Defterdarlık M!lll Emllılı: .Mü
diırluğunde gorebilırler. 

2 - ) f ı ki nelerin muh ınınıen bedeli 
( rn.000) C:o i,5 ınuv ıkko.t tı•ınlnat ı 
(3000) lira ve güverteli çektirmenin 
muhammen bedeli 21l noo % 'i , .~ mu
vakkat teminatı (2100) llra•lır. 

3 - Eksiltme 28. 7. 9 12 salı gllnU 
~aat 10.30 dn Kabntn§'tu le\'nzım şu· 
besinrlcki merkez alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Makine şartnamesi (200) kuruş 
ve çektirme şartnaıncııi (140) kuruş 
mukabilinde suzU geçen şub!'dcn ve 
İzmir, Ankara ba.şınudurlilklcrinden 
alınabilir. 

lo kuru odun acık eksiltme llc alı- km boru ve tcfprruaU on beş g.ı 
naca.ktıı;. ınud,Jclle ve k ııınlı znrf usulh le e ... • 

İdaremizin Als:ıncnk ve Halknpı
nnr dcI>Olarına bir senede gelecek 
tnhmlnc>n (430Q0) ton maden kô -
mUrünün tahm!l ve tahliyesi işleri 
şurtnamesl veçhUe pazarlığa konul
muııtur. Kömürün beher tonunun 
tnhllyc ve istifi <26> talunlll k n 
<32l kuruş hesnblyle mecmuu lc;:.n 
(24!>40) lira muhammL'n bedel tı;>s
blt ed.lmlşUr. lhalt'sl 30-7-942 günü 
saat 15 te tzmlr-Alsancak'ta İşlı;>tmc 
bln:ısıfüla komisyonumuzca yııpıla
ooktır. 

2 - Odunun giisterll~n yerlere 1 ıltıııeyc l.onuııııu tur. · 
nakil .mnsrııfı müteahhldıne nlt. be-, :.! - Muh ıınnıcıı bedeli (~Ib96) li• 
h~r Jdlosu ıçln tahmJn cdlJen fJyat ra (60) kuru tur. 
4,;, buçu~ kuruştur. 1 a l'rııııııalı C tGı'.!) lira (24) l,ıı 

3 - 1-~lltmc 7-8-942 cuma günü 
snot 15 ti' Anknrn Emniyet :\fıidiır
IUğümlc yapılacaktır. 

4 - llk ıtcmlnat 62 liradır. 
lstcklllerln gôsLerilen gün \'e sa

at tc ılromls.vona gelm~leri. (5731> 
1814 

Milli Koıunma M. U. 
İsteklilerin ise glrmlye mani bir 

halleri olmadığına dair beyanname 
ile bu gibi isleri muvaffnkıyetlc> b:ı- Mahkiimiyet ilanı 
&arablld klerlne dair llgllı müe r {'- Ankara .Miill Korunma Mi.lddL'lumu
l<'rd!'n alacaklan VC'SlknJ.annı ve m1~cn. 
Cl870.50l liralık muvakkat tC'mlnat Muhik Gl!bcp olmaksızın razıa llJinUa 
makbuzlnrlyle munyy<'n valdttt' ko- ı:özltık camı tırnak suretiyle ı uı Ko-
mlsvonumuza gelm<'l<'rl lfızımrlır rwırn:ı K:ı.nununıı. muruıı.:-tcuen sut•lu 
Ş:ırtnam<'~I ISlC'tmcmlzclı-n bı-<folslı Ankanı.'d.a Ycnd:&c:!ıir'dc DJWancn cad le· 
verilir <3!l74-531)ctl 1441 

elntlc 7 No.lu c\ de oturon Mustarıı oıt-
Karos iman alınacak ıu 200 dıoıtumıu ll.17.a Gö1.!ükcü hnı..-ıun. 

Devlet D. Yolları Kny6ı'rl durılıın- dıı Ankını 111 ı Korun:ın.-ı mahkeme n-
en işletme ınOdurlu ı;iıııılcn : <tc ;}ııpllan <luruşına sonunda 6UCU S<lt>tt 

lhtiy ı<"ıııııı. ulan !J;J OIJO aflet Karo- ıı •rlllı üf:Und= 4180 sayılı .Milli Korun. 
Rııııan kapalı zarf usııliyle cksiltnıf'- ına Kanunun 32 ve .,:.ı-ıı ve fJ3 nuuld •c,.I 
Y< konulrııu~tur: Knrıısirııanlnr O.!!O X mul"lbll<'c 40 hrtı ağır rıarn '>C'Zaslıyl 
ll.20 X O.O:.? veya O ~O X 0.20 X 0.02 • 1 mnhkQm~ı.tıw ve sucllQu alt dilkklı-

lv~ya O 25 X 0.25XO.oa ehudındn ol ı- nın 10 gtin müddetle kap:ı,tılmruıın.ı v. 
ıılir .. Bun! ı rd n birinrl~lr~in lıeher a. h:.ı müd t z:ı.rrınııa sı.ıç!unun Ucal"C'ttl'~ 
ıledının ınuhanıınrn hedelı on, l k lıı!'ı
slııln on iki \'e uı;iıneilsllıılln ) lrrııl ılı; 
kuru~tur. 

men \C mevcut 1'10 gôzlW< canının 

mUsaık l:nc ve hüküm hulrum ının 
m:ısrarı nuhkQma n±t. olmak ilurc ııi\. 

nın:ı d H!riron 23. 6 . 942 ta.r" .. ııır k ı· 
mnn kat ı Uğl il!ın ohmur. 

ınahı<funıyet itam 
Ankıı..w. •"u.w .n.o'l.wMdJ. .. J.U..t\o.~ıumu-

ı uştur. , 
~ - Hu lıoruların i. S. !Jl1 rı.ı ı 

guıııı tılthıne llınlesi ıııı.k ırrer bul ı 
d ııl;un.lllıı ş lrlnaıncsiııi gorıııck ı 
) cıılerın lıı•r ııım encurııı•n kaleıı 
ııııır ı•nnUıın \e l teklilcrı fle ih 
gl.ınü o.an 'i 8 . Ol:? cunın ı;:unu 
ı>ııa k dır 2-l!JO 111 111 ıralı k ınunun J 
ind m uldesi sarnlıall vc~hilc t ınz ı ı 
edecekleri teklif mektuplarını bele lı 
~ c d:ıirı-~inck ıııtitc~ekkil encunıcn 
vermeleri. (6601) 1800 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Belcdıyc=ndl'"n: 
1 - Be lediye müstahdemini içi• 

yaptınlncak mnaknsket <434J tak ıl 
elbise ile 0 74) adet palto on b 
gUn müddı-tle ve kapalı zarf usu· 
tiyle ek ·tt~yc konulmu~tur. 

. 2 - Muhammen bedeli cem 
<18238> liradır. 

3 - 'l'l'mlııatı <l367) Lira C85> k u• 
ruştur. 

4 - Bunların 7-S-9ı2 cuma gtin 
saat 11 de tnl bine ihalesi mukıır 
ı~r bulundui!undnn şartnamesi 
ı;Qrll\C'k lstlyeıılerln her gün encti 
men kalemin~ mürncnaUnn ve is 
teklllcrı nele 1hnle günü olan 7-8-94 
cuma günü snat ona ıkndar 2190 nu 
maralı kanunun 32 inci maddesi s:ı 
rnhnu '~hile 'tanzim edecekleri tC'k 
lıf mektuplannı Belediye dairesin 
mütcşckk11 encümene vermeleri. 

!5602) 1801 

Tebliğ 

Lk~lltmc 7. 8 . 194~ runın guu ı. 1 ıt 
Jl.i te K ııperi'cle d ırıluneu i•letıııe ko. 
mis~ onıınıh ) npıl r:ıktır. Bu 1 ,. ı;lr
mek i tiyrnlcrin lfiO ı 25 liralık ınu • 
vakknt lf'rııinnt 'ermrleri ve kanı nıın 
tnyin ettiği \'e•lknl rl:ı birlikte ıı k r 
mektup! rını lhnle ıı;unu mı nn<'n 0 _ m Q'lndcn. .Ankarıı Beleaiycsinılen : 
lnn sr atten hir s at C\'H·lln<' katl ır • 1\lhm sebep o~ ıazuı rıvtın lııönU mahjlles~nde Hıı.mamönU 
clurılunclı i• lrtme komi•~ on kıHi >lı •i. motor >a.::ı 6alma.k &uroUl'lc .M2lıl Ku sokağında 1515 imar adasının 4 par
ne ,·crııwlcrl lizınıdır. nu i "At rt- rwı.mı.ı .kanununa muluıJıc!ct.ten sucıu selinde belediyeye alt (131) metre 
name \ e ınukn' ele projelerı S'lı ı un Aıı.ka.r.:ı. ıun Aklar m<ıhallcsı GUndüz SL· murabbaı yol f , zlası beher metre 
ı;ar ııılıclıırluii;und<'ıı ve ılordıin<'l.i i' • ı.ıı.k -.n ı--u.ıu C\tlc ou.ır-..ıın ~ı.c~ıluı murabb:ıına takdir olunan (5) lira • 
(cim knnıls,·onundnn parasız nl rak >ulctışu 19 • o.lu ti~ bakıiuıJ •ı •l. <lan alınıyıı t,ıliıı olup olmadıklarını 

il kt l. c•#!i') 1 ll'Jll ... ~ 1 bllclirmeleı i için hı:bu parsel hisse • ver ıııe ec ır. • • ' ' ' 

1 

ıncl oıl'lu :ib )<Uilnda AU NJJınt ıı~•, ,. .. 1• İ 
•• ""' "' darlarırıd ııı ııönll nıııhallesinde Ali 

Mabilya alınacak ""1tı haklnnd.:l Aıllka.m ~w.ıı Korun~ J oğlu :Musıaf ı karısı Huriye. Saclrlye 
D y 11 s Al Ko da . ın.ahk~m .'11de J><ı..ı>tla.n <1~ sonun· ve oğulları Mehmet. Hikmet ve Cc· 

D. · <> arı ac~n · : n. da su.,;u s..b.;,t i:urrıllıluğ\in<Jcn 1\1.ı:lll Ko· mal'e ve diğer alı\kalı İbrahim e 
l\lulınmnıen. hedclı 63850 lıra olın runnıa .kaııWlun 3:.!, :m 3 ve 4 ve 63 t.mcu ı göııclerılcn tcbliğat Ankara'd'a bu • 

34 kalcııı mobıl>ıı 'e e~> 3 5-8·!942 çıır· rııadddcrı rnucttıınac 5 brcı a"-- •• hınm dıklarınılan clolayı tebli"' eıli • 
b ·· " 5 k 1 rf I" ..... r.ıam cc.: " şam a gunu saat ı te ·ap:ı ı z:ı usu u ~le malıkOmlJıeLlruı \c 7 ·un tl· 1emenıişllr. (15) giln zarfındj be • 

ile Ankara'd.ı idare hina ında ıoplantn ,ıeuc dUkıkAnıntn kıı.ıı:ı~ v:;ubu diye muh:ıscbe em!Ak şubesine r • 
merkez 9 uncu komİs)onca sıııın alııı:ı· ın:.tdd t z.ıı!ındıı sucıumm ttmrcLtcn zrc· racaat eylemeleri aksi takdirde ' 
cakıır nJnc t.Q;kil yol fazlasınııı alakalı bulunnn d r 

Du. işe girmek j,ti)·cnlerin 4442 -;o Ji. ' ve suca u~~ eden >-alt ba· hissedarj saıılacastr teblıt maka 
• kbcl 1n.!n m .,....en.'S!:lıe ve lılıkU:m hu- k • ı k ü ·ı· 

ralık mu•ııkkat ıemina1, ile kanunun ta· lfu;;aı;.:.n n nuu.."""atı mah.ı<l'.tma lliL 
0 

ııw. • na aım o ma zrrc ı an olunur ~ 
)İn ettiği H~ikaları ve tekliflerini a)nı 0~...., ıtı.nına <tı1r vcrUcn 22• 5 . 94..l ta· <3827) 1 

gun sruıı 14 e kadar adı geçen komis)on l'lhli kararın Jmtilcştl(rl ua.n olunur. 
rcidi{;ine \ermeleri l.izımdır. 

Sartnamcler 3 lira mukabilinde An
kara ve Ha)dacpaşa veznclerindt:n temin 
olunur. (5561) 1718 

Mühim düzeltme 
linzetemlz!n 7, 11, 16, 21 tarihli 

nüShalannda intişar eden D. D. Yol
lnn Balıkesir 3 ünc:ü lşletme MU
dilrlüğUnün 10.000 M.3 balast münn
kosa llfuundn muhammen bedel 
1 ?.13 210 kuruş yazılncukkcn (1 .M3) 
unutulmuştur. Beher metre kUpün 
210 kuruş olduğu tashlhen lllı.n olu
nur._ 

NAFIA VEKALETİ 

Mahklımiyet ilam 
MAHKEMELER 

Ankara Mili h.urunma )lüddel - Ankara 3 üncU lcra Memurluğun• 
umum lığinden: dan: 

10 kuruş 3U ııarııya satılmı:ııctn o- Bir borcun lahslllnln temini ıcııı 

1 ttef k uça.klan dun Fukıı'd:ı önce 
in "!iz a • r bomba uçak.lan tarafından 
be ·n ~ üssü olarak kullanılmış olan 
dört ini, )<erine büyük öl~e bir hü· 
cum )-apnıı,Iardır. Hucum büyük bir 
mm.ıff:ıkıretle ncticelcnm~tir. Huara 
u • ulan mıhrer uçağı sayı_çı 30 dur. 
F: k.lt in Tz h:ıfif bomba uçııklan ta· 
r f ından kull ı I ın 2';0 librelik bomba· 
lann ı;oo m tre bir d;ığılma s:ıh:ısı oldu
gu u haurlamak gerektir. Bund:ın dola· 
yı yerde her hangi bir uçağın sağlam 
kalmış olm ı ~üphclidir. 

ToJQo, 22 n.a. - Asıhl Şiımbun w-a· 
zctcs:nm Hankcu"•l:ın nldıih hnhcı-l('rc 

göre, Lunn e)"O.]ct.tn!:n cenubunda Cin· 
>'nnıtın doA"ıı Pııııl kmtm!ndtı 119 uncu 
w 143 ilııcti Ounktncr tilmcnlcmıc karsı 
\"Clilcn ve 14 tcrnmuzdnn1ıcri devam e
den ırtıha mutınrebestndcn sonra Japon 
tCl$1dllerl )'U!ruz 16 ve 17 temmuz ııOn· 

kırt ııc btn ~ imhn ctmtşlcrdl:r. Bir 
Japon teşkili 14 - 15 temmuz rtlnkıri 

Hopeh e>-alot!ndc 48 tnct Çunktng tOmc
n~n mevzilerin! trunıımcn tahrtbcttllc:· 
ten sonra Yo1ha l:'lmlmın batısında 143 
QnMl tümmle )'11ptıi?ı muharebede bu 
tU.-ncnc sldd.etM blr darbe tndimllş !:'. 

6 - İsteklilerin muayyen gllnde 
Xufıa müdurlüğllnden alacakları fen
ni ehliyet ve ticaret 0<1ası vesikası mu
vakakt teminat makbuzu ve\"& banka 
mektubu ile komisyona mor"acaotlnrı. 

li - Yalnız makine veya yalnız 
çektirme teklifi kabul edilir. r-------- --------

lan ekımeğı 25 ılcuı usa satmak sure- haC"L.Cdilt•n 2 Curunlu ~ kömürle 
Uyle mllit korunma kanununa mu - işler yemek pişirme demir ocağı sıı· 
halefctıten suçlu Ankara'da Hamam- tılığn çıkarılnuştır. Birinci artırma 
önü Ok Uzoc sokak 24 sayılı evde 0 • 12-8·!>42 çarı;ambn ikinci artırtiiıı. 
turan Hasan kızı ve Ali .karısı Eın1ne 13-8-942 'ıcl"Ş<'J1lbe gilnü saat 11 JJe 
Yıldız hakkında Ankara mılli korun-ı 12 arasında ocağın bulunduğu Ha· 
mn mahkemesinde Yn.Lııln.n duruı;ını:ı mnmönU açık hava sineması arka • 
sonunda: suc;:u sab t gur.üldilı;tUnden sında HUsnU1ablat Doyumevinde ya· 
nulli korunma K. nun 31, 59/3 ve 63 pılncnkLtr. Tnl<dlr cd len J<ıvmet SO 
ve T. C. K. nun 76 ıncı maddelerine lira olup tolip!Prin muhaındıen kl)" 
ıtevfıkıı.n 15 lira 90 kurus ağır parn metin % 7,5 i;u nlstx:Unde tcmlno 
cezns'.yle mah.kamlYeUnc ve ihilküm vermeleri 16.zı.mdır. Satış Peşin pnrll 
huldsasının ıınnsrah mahktlma nıt Hedir. Alıcılann muayyen giln .;e 
olmak üı.cre Hanımı dair verlkn saatte mahallinde bulunacak me 
7-7-942 tarihli ıkarann kntileşUğl murumuza müracaatları füı.n olu 

Daha sonra l'lalıalan nvcılar mitralyöz 
cıt~nc tutmuşlardır. Sahalardaki bcm:in 
ia.,e tcrtib:ıtı tahribcdilmişrir. Bu önemli 
bir hedefti, çunkü duşın:ında bu terti
OOttan çok )°Oktur. 

U1.un mesafe nv uç:ıklanmn s·di·Bar· 
rani'nin ~ do :USUnd:ı hucum ettik· 
im bUyük mavnalar bir petrol gemisiyle 
ııç büytlk ına'"!l3 ve bir torpil motörün
den mutcşekkil bir k:ıfilC}c dahil bulu
nuyordu. iki bü>iik mavna yakılmış, pet· 

rol gemi "ııdcn de dwnanlar çıktığı gö
ıtillmuşıür. İngilizler hiç ka)ıp "ictme
mişlcroir. 

İ ngiltere'ye gelen 
amerikan uçakları 

Londra, 22 n.n. - İngiliz hava 
kuvvctleruı.n Ferry servisindeki 
P lotlnnnın ldı:ır nde olarak Blrle
şl:lc Amer kn ve Kıın:ıdadnn havala
nan her 1000 büyük ve orta bomba 
u<;afıyle den z uça • n n 995 ı, bu tes· 
llmatm Uk 1 nyı lç nde sağlam ola
rak ln rc;ı:e varmıştır. Bu suret
le veri n knyıplann nlsbctl ancak 
yüzde b rd n blr ı:z fazl:ı olmUŞtur. 

12 aylık teslimat devreai 
tamamlandı 

Londra. 22 a.a. - Resmen bildirildi· 
finc gorc; Okrarıos hava servi i, Atlan. 
tik üıerinden ağır '\e orta AmcnK.nn 
homb:ı uçakları teslimatına ait 12 aylık 
devreı.i tamamlamışur. 

Hava kuvvetleri kurmayı rcl~ h:ıva 
m rc):llı Port:ıl bu scrvj i tebrik edcn:k 
§Ö>le dt'miştir: 

İngiliz hava kuvvcıle•inin kudretini 
artırmakla en onnnli rolu O)"DU}'O!'SWlın. 
Mukemmcl uçu1lannızın hayranıyız. J. 
kinci ytlınıı:ın da birinci i kad:ır büyük 
bir mmaffakı)'Ctle dolu olmasını te
menni ederim. 

( KÜCÜK Dl~ HABERLER J 
Sikago, 22 a.a. - Alm:ınyn'yn 'e Pearl 

H arbour'dan evvel de Jaı><>nra'ra müda. 
faa .. c a kerli •e ait bazı maluıruıu vc:r
mdde jcham cdılen Alman - Amerikan 
ccmi)etlnin eki ~fi Gerhard Wilhclm 
Hunze suı;unu itiraf etmiştir. 

Alge<ıira~ • .l2 a.a. - Cebeliiııarık bo
ğazında hıikuın uren şiddcıli fırtına yü. 
rlindcn ı\lgcsir ile Ta.mı anısmdaki 
deniz munakalitı ke "imiştir. 

Gondi'nin sözleri 

Londra'da 

huzursuzluk 
doğurdu 

(Başı ı inci sayfada) 
siyasi malıfilerinde huzursuzluk do
ğurmuııtur. 

Hint istiklflll lehine dalma. neııri • 
yatta bulunan Nevs C hronlcle ga
zetesi, Delhi'dekl hususi muhabirin
den atdığı haberleri neııı·ederken 
"Bir aya kalmaz, bir anlaıımıızlık 
çıkacaktır.,, diyor. Bu gazete hiaı 
ıstlklüliue ait ihtilaflı meselelerin 
halll için açık bir mücadele olaca • 
ğınn kanidir. 

Pnndit Nehru, bUtUn memlekette 
lngiliz htikUmeıl aleyhinde nutuklar 
vererek dolaşmaktadır. 

Buna karııı, Hindistan'dakl ln~iliz 
m~kamları ıimdiye kad'ar ihtiyatlı 
durmuşlardır. Bununla beraber bu 
makamların faaliyette bulundukla -
nnı ve perde nrknsında oynadıkları
nı dn t•asavvur cımek caizdir. Hin -
distan'<lu meri olıın kanunlara göre. 
hint hUkümetinin, Gandı'yi ve taraf· 
tarlarını hapsetmek hakkı vardır. 

Gazete §Unları illi.ve etmektedir : 
Böyle olmakla beraber, bu gizli 

tedbirleri ittihaz etmlye meydan ver
memek için inl:'iliz makamları elin
den geleni ynpacnktır. 

Gelecek görUşmeler a'(lç olacaktır. 
Her iki taraf, iki saıranç oyuncusu 
gibi yapacaktarı hareketleri uzun 
uzadıya tahlil ederek ve bu hnre -
ketlerin tevlidedeceği aki3leri cv
velılen hesap etmlye çnlıııacakıır. 
Londra'nın hükUmet mahfilerl, in -
gillz makamlarının, herhangi bir is
yan veya aynklımmayı kolayca kar
ııılıvabi lece~i knnantinrledlr. 

Fakat, bu takdir<le hapııe girecek 
olan Gandi'nin tekrar açlık ı;:revlne 
başlamasını görmek hOl!ll gider bir 
şey <lel\'iltllr. 

rilmiştir. 
Selfınlk, 22 a.n. - Sternıü: 
Harp yara1ılan harlc;: olmak fi7e

re, 18 yaşından 45 yaşına kadar bO
tOn yahudllcr Nafla Jşlerlnılc kuJla
nılacakbr. 

'fmton, 2Z a.a - Holl:ın<l:ı \: ı r:ıliçesi 
Wilhelmina dün Rosron deniz inşaat tez· 
~iıhlanna hcldenmed[k hir ziraret yap
mış ve alkışlarla kar~ılanmışıır. 

(5lll) 1555 ~ 

Kum işleri 
Ankara Val4likindcn: 
ı - litl>odı'Uffida mtış~k bithls ııl· 

tıelc.ıiyl.c 1>t11nc1 ı;mır tribünl.ol'l llro .. ın -
tlaki p:.SUn kumlcınma l:ştntn lıhale.sl 
6·8·942 ta.nhtnc rostıl.ı.Ynn ~ ııU· 
nü saat 15 t.e VOflyet datm ı mıcürn en ın
d.c )'apıhnak t1zcre knpaJı zurt USU!lylc 
cksUtm.c,ı.-e konulmtıı;tw-. 

2 - Kc$t b<xlcll (18445) 11m l8S) 
kuru:! ve muvnldaı.t tcrnma.u (1008) )!. 

ra (44) kuruştur. 

3 - 1st.ckWcnn muvnkknt t.cınln.'\t 
mektup \"eya mnkbuzlnr1Ylc ticamt o -
druıı vcs1ka.larını. ve llh.a1c ırünütxren en 
az Uç ırün cvvcl istida il<ı mUrncaat e
derek bu tş ıctn nla<nlcb.n tcnnl cht1. 
yet vcstka.lannı hAmncn Y\lkn.nd:ı a-Jı 

i'CQCfl ırllndc tckI1t ntektu.plnnnıı sen t 
14 e kndar dıUmt encOmm rolsltitlne 
v<nmclert. 

4 - Bu ~ att kıcş!.t vc snrtıınmey1 
her ırün natıa m'lldür.lilCürutc görebile • 
e<MJcıi. ( 5<.00) 1663 

Memur alınacak 
A nkara Vflliliğinılcn : 
Nüfus mUdürlUğUnde 20 lira asli 

mıınşlı iki kıltiplik açıktır. 
1 - Memurin kanununundaki ev

safı haiz olan lise mezunları arasın· 
d'a 27 t emmuz 1942 pazartesi s:ilnU 
saat 14 te imtihan yapı1ac ıkıır. 

2 - Talip olanların mektep dip
loması, hUviyet cüzdanı, do~ruluk 
ka~ıdı ile birlikte ve bir istida ile 
A nkara Vallliğine mUracantlan ilan 
olunur. (15824) 1839 

6 - J~kslltmc)e girecekler mOhilr
ltl teklif mektuplan ile kıınıınt vesl -
kalnnnı ihtiva edecek olan kapalı 
zarflannı ihale santlnden bir snat ev. 
vcline kotlar adı geçen komisyon lıaş· 
kanlığına makhıız ıııuknbilindc \•ı•rıııc-
lcri JUzımılır. (7 l09·531l ı) 1393 

Yapı işleri 
İnhisarlar Umum :Mü<lUrlilğün

derı: 
l - Proje, k('Ş.lt ve şartnamesi 

mucibince ldareıııı:tıin Ankııra bira 
fabrlkıısında yaptıracağı memur ev
leri Insaatı işi 30. 6. !>42 tnrılılııde 
kopalı zarf usuliyle ihale olunama
dığından bu kere pazarlıkla ek.sllt
meye konmustur. 

2 - Keşif bedeli <47.475.51) llrn 
''o 7,5 muvnk'kat tcm!natı (3561) 11-
radır. 

3 - Eksiltme 31.7.912 cuma g{lnü 
saat 10 da 1stanbul'da Knbatn.s'ta 
Levonzım şubesindeki merkez alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, kc~lf ve şartname sö
zü gcçen şubeden ve !zmlr. Anknra, 
Dnsmli<lürlüklerlndC'n <238> kuruş 
mukııblllnde nlınoblllr. 

5 - İsteklilerin pazarlık icln t a· 
yı(n olunan gün ve saatte % 7,5 gü
VPnmP Parası ve şnrlnnmc:'nln 1''. 
fıkrası mucibince Umum ::'\fildlirlUk 
ın~nat şubesinden alacakları eksilt
meyi' lsUrak vestkaslyle blrllkt,. adı 
ge(en kom!syonn mOracaallnn. 

<1745-:l687l 1732 

D. DEMIRYOLLARI 

Sönmemiş kireç alınacak 
De..let Demiryollan 3 üncü hlctme 

Müdürlüğünden: 
Mikdar, muhammen bedel ve mu • 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. \akkat teminatı a,ağıda yazılı olan 200 
ton sönmemiş kireç açık ek•iltmcye lm • 
nulmustur. İhalesi Haltkcsir'de ~-942 
pv.arıesi günü i~lctınemiı: binasında tor>-Sebze alınacak 

M. M. V. l No. Sa. AL Ko. dan: !anacak komisyonumuıca yapıl acnkıır. 
l - Atıallıda cins ve mlkta: ı yazılı Hu işe girmek istiycnlcrin 2·f90 sayı· 

Ut kalan sdbzc pazal'lıkı 23. 7. 94~ snat lı kanunun tayin ettiği vesikalar ve 4 Ün· 
15 tc AnJaı.ra Lv. A. bln:ısınd'l M. ::'\t. V. CÜ ma<l<lesi mucibince i,e g irmiye ıııanii 
1 No. Sa. Al. Ko. da ynııılncakUr. kanuni bulunmadığına dair bc)·an(lame 

16tck11lcr.tn kati tunlnatlartyle mUra- ile a~nı gün saate kadar komisyon reis· 
ooatlan tı!ın olunur. 1633 liğine müracaatları lazı mdır. 

Olırıs1 M ktarı Du i~ ait ,arıname Halıke5ir'de 3 Ü~· 
Pathaın .2?.50 cü isletme müdürlüsünden parasız tcrnın 
Fa.sub'e 2250 olunur. (5271) . . • 
Kabak 1500 3 üncü işleıme ınınıakası <~ahılın?l"kı 

..ı il 111111111111111111111111111111 L. her hangi bir istaS}'ondan tc~lım edıle • 
- cek cinsi: sönmemiş kireç, 

=M .. he d"s h b ·= Mikdarı: 200 ıon, = U n 1 ye mu ase eu: Muhammen bedel: ıs lira, 
- : :'\luvakkat ıcminaı 375 Lira, 

- ahnacak = 1halc saati: 14. 1420 
: : Yün keçe ve keçe çizme 
- Sümerbank Umum Müdürlü- : alınacak 
- ğündcn: : 
: Bankamız Etll t Tesis Heyeti : Devlet Demlryollnrı Yedlncl tş. 
: MildUr!Uği.l kadrosuncla miln - : (etme MildUrlüğündl'n: 
- hal bulunan montaj şeflikleri - Muhammen bedeli <62000> lira 0 -
: ve konstrktlon kısmı ic;:in bu : lan (6200> metre murabbaı yün ke· 

gibi işlerde tecrübeli 2 makine : ' He <1000) çift kc~e C zme 30 
ve 1 elektrik mlıhen<lisi ve 2 : temmuz !>42 perşembe gUnü saat 15 

: tecrübeli muhıısebecl alınacak· : te Afyon Yedinci İşletme Müdürlü-
ıır. : ı:n binasında kapalı zart usullyle 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa VeklllcUnden: 
1 - Eksıltmcye .konulan iş: 

lltın olunur. (5779) 1830 nur. 1299 

Mahkumiyet ilanı Açrk arttırma ilanı 
Anknrıı Milli Korunma Müıldelu - Anknı·a 2. el İcra Memurluğun • 

Jandarma Genel Komutnnlıı,:ı dç!n 
Subııy Okulu civarında yapılacak tü· 
fokçl ateôlyesidir: 

ıııuıııiliıı;inden : dan ı 

Askeri Pnhrikıılardaki işini lıabı•r • Bir borcun ödenmemesi dol ayıslY· 
siz ve nıazeıetsiz terkı'tıııek sıırı·ti~ le le mnlıcuz bulunnıı bir a<let 300 lira 
)Iilli Korunma K. nunıı. ıuuhnlefetlcn kıymctlnue buz dolabı ve 150 lira 
sııç lu ,\ııkıırn'da .Jçhisur ,\litnş sııknk k ıyme~incle mlileaddiı sanclalye ve 
~n Nu. ela oturan Ahmet oglıı a l 1 ılo. ııııılıtı•l ı f kıyıııı ilerde kap, çatıı l ve 
ğııııılu Osııııın Eınrc hakkında ı\ n # kıışık ve vesairenin ıııçık artıırma 
karıı Milli Koruııııııı ııınlıkı·ıııesuıtk ile paraya çevrllmesiııe ve ilk art • 
yapılan ılumşıııntlıı ımçu sabit gur!ıl- lırmanııı 30-7-1942 p::ızurtesi ~i.ın1l 
cliığiınıkn lllllli Korııııııırı K. nıın ı ıı, B ıal 13.30 da Ankara belediye mü -
ti ı ve 59 63 ve T. C. K. nun Gfl lnd zayede salonunda icrasına karar ve • 
mnılılesl mucibince 4 ~ lirn 40 kuruş rilnıiı:,;Ur. 

Keşi! bedeli: <19560) lira (78> ku· 
rustur. 

:.ı - Ek.slltme 3.8.!>42 pazartesi 
günU saat 15 t.c Nafıa VekfUeti Yapı 
ı.e lmar İçleri EksilLınc Konılsyunu 
odasında kapalı zar! usuUyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bu
nn mütefcrrl evrak (98) doksan sc
kılz kuruş bedel mukabllinde yapı ve 
imar işleri reisliğinden alınabll r. 

4 - Eksllunaye girebilmek için 
lstcklller.n usuıu dalresindo 1167.06 
bln dort yüz nltmış yı:>dl lira altı ku
ruşluk muvakkat teminat vermelC'· 
rl ve Nafıa Vckfı.letlnden bu lş !cin 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmc
lcııl ltlzımdır. 

İşbu vesikayı almak lctn J§tekll
lerln eksiltme tnrlhLndcn (taUl giln
lerl hariç> Uç gün e\-vel bir istid!I 
ile Nafıa Vekfı.lctlne müracaat et
melcııi ve dilekçelerine en az bir ka
lemde bu Işe benzer Cl5000J liralık 
bir iş y.apt,ıklanna dair lşl yaptıran 
lrlnro.len:len alınmış vesika rnplct
mcleri muktazldir. 

5 - lsteklilcrln teklif mekt.upln
nnı Jhnle günü olan 3.8.l!H2 pnznr
tcsl günü saat 14 de kııdnr eksilt· 
me komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri ltızımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. <5416) 1553 

Cereyan kesilecek 
Tasfiye halinde Ankara E

lektrik Türılc Anonlnı Şirketin
den: 

Şebeke üzerinde- yapılacak 
bir amelb·a t dolnyıslyle 25-7-
1942 cumnrresl günü san.t 14.30 
dan 17,30 a ıkaliar öncebccl, 
Cchecl ve Mamak semtlerinden 
elckıtrl.k !'l'reyanının kesllecl.'
<'l'ğinl sayın abonelerlmlzc bil-
diririz. 1295 

KAZALAR 

Motopomp alınacak 
V~rköprü Beled"ye R yasctlnd<'n· 
10 gUn mUddeUe talik edilerek 

14-7-1942 tarihinde llıale (.'dilecek 
0

• 
lnn Motopopm almu işine gene h 
bir talip zuhur etmcd fünden bir 

8
; 

içinde munmele tamamlanmak 0 re pazarlığa bırakıldığı IJA- ol Zc>· 
wı un ur. 

Temyiz İ(f ihaflan 

nğrr ıınra cer.ısi)le ınnlıkıirniyetine 'e İlk ınçık arıtırmaıla talibi zuhur 
masrafı ıııak<ırıııı alt olmak üzere hu. etmediği veya eşyaya n\uhammeıı 
kürıı lılll~ :ısının ıı·ınınn c.lnir verilen kıymetin ytizde 75 verllmedıği tak • 
s. 7. O ı2 tarihli kar ırın kı.ılile~tiıil f. dlrde ikincn arttırması ilk açık art· 
Ilın olunur (.'i'i'7nı) l820 lırmııyı takip eden 31 -7-1942 eu a 

MALiYE VEKALET! 

Fen memuru alınacak 
Maliye V ekllletindcn: 

gtinU aynı saat ve mnhalde icra ltr 
Iınacağın•llln isteklilerin mıray:ı; n 
glln ve sn.ııtıe mahallinde hazır b ı • 
luna<'ak ııwırıura l !J 1 l-fı3 I :! doş~ n nıı· 
marsiyle mUrncaaıları ilan olunur. 

Veklllct Milli Emliı.k MüdürlOğil 
Kadnstrosunün dnLmi 100 lira ücret- 1 
11 frJl memurluğu münhaldir. ı CEBECi 

Nalın yapı Jşlerlnde fen memur
lu.ılu yaı>mış olaıılıırın bir dilekçe ve 
nsat:ıdnkl ya:.ı:ılı v~iknlnrla blrlilcte 
Maliye VckA.Jetıne <Milli Emlt\k)a ~ 
müracaatJarı ilan olunur 

l - Mektep vesikası, · ~ 

TAN Sinemasında 
Bilyü'k snnatıklir ERTUCRUL 
MUHS1N'in yarattığı büyük 
eser. 

2 - Memurin kanununun 4 üncil 
anaddC'Sl muc.:blnce mahkümlyC'tl ol
mndığını:ı dair C. Müddelumumlliğln
dcn vesika, 

3 - Pollsten doğruluk kllğıdı, 
4 - Ask~rlik Vesikası 
5 - V~rllccek nümtlneye göre 

durum kllfıdt, 

fot~-;;,r,6•5X9 büY'\lklüğünde 5 adet 

7 - Nilfus kftğıdı <R . 
rl > u Vcsl:kalnnn asıl vcva suretle-

• (5698) li98 

JANDARMA 

Yağ ve et alınacak 
Silifke 5 J , Er Okul Taburu ko

mutaıılı{bııd;.ın • 
Miktarı 5000 kilo cinsi sadeyaı:tı 

muhammen kıymeti 163 kuruş te -
mlnnt 611 lira 25 kuru§. Miktarı 
37500 kilo cinsi sı~ır eti nıuham -
ı;ıen kıYnıetl 40 kuruş temin•aı 1125 
h~o.. Mikl!ırı 37500 kilo cinsi koyun 
eıı muhammen kıymeti 60 kuruş te
minat 1687 lira 50 kuruş. 

Yukarıda cins ve miktan mu • 
hammen 'kıymed ve verilecek temi· 
natı yazılı Uç kalem erzak 27.7.942 
pazartesi gUnll saat 14 te ihle edil
mek Uzere luıpaJı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuııtur. Taliplerin i
h• ıl e s~atlııılcn bır sant evvel mek. 
tuplannı artırma eluıılıme K. nan 
htikümlcrl d lre "ndc Silifke'de jan· 
darma okud bı asında 'ITl lte ekkil 
saıın alm kom yonu baııkanlıj!;ııın 
vcrm lerı Win olunur. 1572 

~EH VET KURBANI 
Muazzam Türk Filmi 
Pek yakında sanatkA.r küçük 

Hüseyln ve orka.dnslan ya.zlık 
temsllk>rine lbnşlıyacaktı.r. Sa
bırsızlıkla bclkleylnlz 1297 

Taksi tarifesi 
Belediye Reisliğinden : 
Şehir t aksi tarifesine §İmdi . 

ye kadar tat bik e d ilen %35 zam 
.24·7-1912 c uma ı;:-Unünden iti
baren yürUrltiğe Jl'irmek tize • 
re o/c60 a ç ıkarıl mıgt ı r .. 

Taksimeırelerin göstereceği 
rnkkonıa eklenmesi icabeden 
miktarı bildirir tarifeleri şoför· 
lcrden isteyiniz. 180 

--( 23/Temnıuz/1942 )--
7.30 Proi!Tllm saat 
7 .32 vücudıuın uzu 
cul .. ltnıhrn 
7.40 ajans 

7.5,.'; müzik (Pl.\ 
8 20 O'll'ln ıınu.tl 

19.30 aJans 
19.45 )'llrt.taı\ ses· 
kr 

~.15 Ra<t).'O 

gazct(.'SI 
::"fedcnl, Borçlar T.ıcarrt 

ra v~ hususi kantlnıarn alt 
scnelık temyiz ic;:Uhatıan. 11111 1111111111111111111111111111111 

= Sat lık arsa ~ 
20.45 mızraplı sU· 

12.30 ı•r<>gmm saat ıar 

.Cıkaran: Ankara eski fer 
reıs ba.şmuııvını ve halen M 
ye Vektııeu tahsııat kontro o 
Vehbi TET!K. 

12.33 şarltllar 21 oo ztrna.t 
12.4.:i ajans talcvimt 

13 00 8al1c r 21.10 tUrldllEI" 

18 00 Pr<>ımun saat 21.30 ikııhramao • 

Ne\ıork, ıı a a. - \ idl> huküme· 
tinin aı nı sıfaıh c k nd. ıni kaydet • 
t rmedı cin zan il na alınan ajan 
LC'on rd Mu a n hafta tevkif 
cd d ~ zaman b r h rı> fabrikasın
da vazife almnğa cal ıyordu. 

Rio de Janciro, 22 a.a. - M. Vırga~'ın 
sıhhat .. -:w> etinin şalıih .ı;osıcrdi~ bildi· 

San - Jose (C.osta • Rica) , 22 a.a. -
Alm:ınl:ır, ital>-anlar ve mihvt'I' taraftarı 
ı-imsel c-I için yeni bir temerküz kampı 
kurulmuşıur. 

• Firarlara mC)o'daıi ~ i(in yeni 
bınabrda b~ ~ c:cdbiDm alın· 
ııu.7Ut. 

: Askerlikle ilgisi bultınmıyan : eksiltme yapılacaktır. Bu işe girmek 
: tıı1iplerin hal tercümeleri ve : lsUymlerl11n k<4350> llrıao umncuuvamkkııdat 
- d" 1 1 . SU - teminat e ıınunun - ı 
: ıp oma suret. erıyle mer - : 1 desi 1 <F> fıkrası gereğince lü· 
- bank Etüt Tesııı Heyeti Subeııl - n n sik 1 : Müdllrlüi!fıne mUracaııtları. : zumlu ehliyet ve ticaret ve zı a -

Ş Satış Yerleri : Ankara'd HA 
ET ve İstanbul'da ÜNlVE 

S1TE KUabevlerL 13 

= 1 03 cU"tıl tıı 91 I lar ı;;:ı:ı. u 
l9 00 d1$ ııolıtnca 21.45 m.üzlk <PU. 

.,1111111111111111111111111111 llUr ri)'.le teklif mektuplarını ~ ıün ) 22 30 ar.tnıı 

19.15 mllzfk .{PL Zl.45 ~. 



Ankara Levazım Amirliğine 
-..... gelen ilanlar 

Kuru ot alınacak 
J) il Yazıt Sn Al. Ko. dan: 

z ~r " 1 .000 kilo kuru ot kapıılı 
1 ı•k ıltmeyc konulmuştur. Tnh-

11 
1
1 IJeılcli :rn.ooo lira oluıl ilk temi· 

r ı 1700 liradır. l~\'Snf koruıı ev· 
rlır. 

~ 1-:k~iltm<'ı;i 2ı. 7. 9ı2 .:uma gü. 
a 11 10 dıı > ıpılncaktır. istcklile· 

Ilı ıın ve sıınttcn bir snııt evvel 
ıııa 3.! incı m!lddesi mucibiııce 

il\ ıc klnrı teklıf mektuplıırıııı 
na \ermeleri. (6060) lllSG 

Kuru ot ahnacak 
o Q y 

ıtmeye konulmuştur. Tan -
bt~ı ·IJ 24750 Um olup Uk tanlnalı 

., Uı dır. E\sal korun evsatı<tır. 

84
2 - J-~sllt.mes:I 24·7·942 cuma ırtınU 

1
t U de ymıtlııc:ı.ktır. lııtekl le?'ln 

ıı it n \"C saat.ten bir s.'lat evvel ka· 
z ııun 32 tnct m:ı.lldcsl mudblnoe ha -

) lan tekli! ml'ktup.lanıu Ko na 
lert. (5001) 1157 

Kuru ot alınacak 
P· n<'Yn7.ıt Sa. Al. Ko. dan: 

tarr 00 000 kilo kuru ot kapalı 
ı la l'k ıltmcye konıılmııştur. Tah
ıı 11 hedrlı ar..ooo Jıra olur ilk tenıl· 
fı 1 2700 lırııdır. J~vsaf korun C\'Sn· 

ır. 

~ 
1

2 
- P.k lllnıesl 24. 7. 9 ı2 <'UITl.I\ ırO

t rı 8

1
ant 15 tr. ) apılnenktır. fsteklile

tı 1 ırlıyacnklıı.rı teklıf mektupla· 
ı .fi.o. na vermeleri. 

(607li) 11119 

Kuı u ot alınacak 
~ lla~ z t Sa. AL Ko. dan: 

la u.J0.000 kilo kuru ot kapalı zıul. 
~ l'it ltm ye .ımnmuıtur. Tahmin bc

lırıı<J 2 7JO llra olup 1lk temlna.U 18S7 

2 
t • l:.'vııa! korun cvııııtl<lır. 

'ıı.ı - ı:-;ıu;ııımcsı 24·7-942 cuma ı:ünU 

lt 1 16 ııa ynpılııcnlct.ır. IBt.ekWer1n oeı 
tı il il ıt 10 a kndAr t.ekllt mekt.ılpla· 
~ 32 eı rn::utllcsl mudbtnce ha.Zlrlıya 

l<o ruı. 11crme.leı1. (5129) ll7ll 

Sivri biber alınacak 
~htııkıı)U Sn. \l. Ko. oan: 

hl ton sıvrl lı Ler k.ıı•alı r.nrf
ııı \C .. onulı u,tuı 

1 k ıltnı!'.&ı "1. 1 •.ı2 cuma ıı;O· 
t ı ! ., ) apıl ıc~lt•ı . fs•"klile-

ı lı ı:arflarıııı ihııle saatlnJen 
t C\'\ el Ko. nn vermel .. rl. 

ı ç l Ko. d<ı gtlrillüı İsteklile
r ıı•a\) e:ı Hı kitle J\o. c!ı bulunma· 

ı Mu, ıkkat temiııab li33 J.radır. 
(lil30) 1176 

Sabun alınacak 
1':oııJıa sa. Al. Ko.dan : 

it ! 30.000 ktlo ı;ıunaşır sabunu 
tu" lı zarfla eksılımcye konulmuş. 
t r bi;.v :U ve şcraıt Ko.da Ankara 1s
~ J al Sa. Al. Ko.larrnda gorUIUr. 
lı!a 1ltrn sı 27 - temmuz -1942 pazar
{{, Urılı saat lu te Konya Sa. Al. 
Qtı ·da y pıl.ıcakıır. Eksiltın~ye kota::U blrıncı nevi kokusuz çamaşır 
r urıuııun beher kılosuııa flyat mu
tıy •abe konıısyonunun toptan satış 

~ıı olarak tesbıt edila:ı 80 kuruaa 
ı : a b t clıyle naklıye ve hnmma • 

c Ilı rafı zrunmcdllmek surctiy. 
her kılosuııun muhıımmen flyıatı 
Uruş 90 santimdir. İhale netice -

tc ' t:ıay:rün edecek bedele ı;ı:öre 

11 
Ye sırasıoda keaılecek olan bi -

rıa.lrııltrı vcr~llerle mUteahhidin ya-
81 ı pul ve cllt;er mnsraflar ıev -
ıc Cclılmek şartiylc birlikçe aynca 

1Yc edilecektir. 

1.artcsl giinü ıaat 15.80 dA Tophane 
lst. Lv. A. Sa. Al. Ko da yapıla<"ak
tır Hepsinlı:ı tnhınln lıcdr.li 532411 lira 
ilk teminatı 3912 lira 2:ı kuruştur. 
Şartnaoıc.ı Ko. d:ı görültlr. Ta!iplerin 
ıcklif mekt• :ılnrlyle te'.llinııtlarını ihıı
le saatlaul"n bir ti?at enci Ko. nıı 
vermelcrı. (51R? 1224. 

Odmı alınacak 
Kanı Sa. Al. Ko. dan: 

ULUS 

pllecaktır. Muhammen beden 172231 
lira muvnkkat tentınau 1615 liradır. VILA YETLER Zeytinyağ alınacak 

Carıandalle Sa. AL Ko. dan: Snrtnnınesı, Ankara l.cıtanbul Lv. A- -----------------ı 
ı - 25 ton zıeyıUrı~ alırınmk.t.ır. 

tha.larl 28. 7. 942 aa.h a ün1.I ıı:ıat 16 da 
rınzıırhkla. sa.tın &hnacıı.:ıctır. Muh:ımmcn 

tıedcll 31075 lıradr. KatJ tmımo.tı 4662 
ltradır. (5657) 1802 

Koyun kavurması alınacak 

mirJiklerl ve lncgöl ve Bursa Sa. 
Al. Ko. larında görtllUr. İsteıklilerln 
muay·ycn ı;Un ve saatte temJ.ıııı.tla
riyle birlikte Ko. na mtıracaatları. 

<5744> 1820 

Odun alınacak 
ErzlJl'um Sa. AL Ko. <kın: 

Erzl.llMIJJl .sa. AL Ko. <tan: 1 - 400 ton m<'OC veya oıun oduou 
1 - 100 ton lkornlkstz lkoYWl eU kn· 'ka.Palı zarfkL mün::ıkasa)'B k'onulmuftur. 

vumıat11 laıpalı za.ı~ıa müna'lra&ıYn ko- Mllmılaısası 10. 8. 942 cuma aünil 'lllltı.t 
nuımuetur. .Mllnakasası 12. 8. w:ı car· 
O<IJJlOO ıoünü saat lG da Erzuı'1ln Sa. 

izmlr Belediye Uclsliğinden: 
Sokak tenviratı tesisatının tamirin· 

1 - Bir ldlosuna tahmin cd1lıen ft. 
:vat 5 kurue W san.Umdıcn 2000 t<lll o .. 
dun.un kapalı zart ll6Ul.ly1e 8· 7 ·942 de 
)apılnn mUruıkaaaaında l8tek:1t çılan.adı· 

~ul1lıın bu kere 1475 ton odun kapalı 
zartla satın alınacaktır. llk tanmatı Al. Ko. da y:ıııılncakt.ır. ıaııosuna talı· 
6084 lira. Tclcarrür edn :tıyat ilzer1ndro m1n cdf.Bı !!)fa.t 200 laırıuı olup tutan 
kaU tcmina.t alınnc.aktır. Evaat korun ~'00.000 J.mı.dır. lllk tuntn.atJ. 11250 ltm
evs:ıtıdır. Oduna att e.."lrtı'ıe.me Ko. da dır. Şart.namcsl her .rtın Ko. da görG!ür. 
aör<.ıMlr. lst.oklllcnbl kanunun 32 ıneı mnddcst· 

17 de Erzurum Sa. AL J<o. da ~ı>ılacak· 
t.ır. .l\lımammcn tl;ı.':ttı kflo 4 kunıt 25 
ıııanUrn u.ıınn 1700 ı.n olup 1Sk temlne

tı 12'7!> lllırndır. Kıı.zanç buhrBn ve ka~ 

de kullanılınnk ÜZ<"re 11 kal~ıu muh
telif elektrik malzemesi satın alınma· 
81, makine ve elt•ktrik rnfıhcndisllğin· 
deki Şartnamesi ve keşifnıımcRI Yl'çhl
le kapnlı z.flrfla eksiltmeyr korıulıııU§· 
tur. Keşif bcıldi 8585 lira 50 kuruş 
mııvakkat teminatı 643 lira 911 kuruş. 
tur. İhalt.si 19. 8. 942 çarşamba günü 
saat 16.30 ılnrlır. 2 l!IO sayılı knnıınıın 

2 - .Mün:ı.ka.o;ası 31·7·!'.142 cuma ırtı· 

nU saat 16 da Kars Sa. Al. Ko. da ya· 
ıııt-.ı.eakUr. lstoklllerin ~Qr ıtün ve 
snatten bir snıııt evvel hazırlı.yacaklan 

tcklit mektuplarını ve teminat akçelf:
ri.Yle btrllktc Ko. na vermeleri. 

(5304) 1401 

Yoğurt alınacak 
Konya Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 85000 kilo yoğurt kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Evsaf ve ı;eraıı konusyonu .. 

muzda Ankara ve İstanbul Lv. A -
mırlikleri Sa. Al. Ko.larında goril • 
ltir. 

3 - 8~000 kilo yoğurdun kapalı 
zıarfla eksiltmesi 31-7-1942 cuma 
gtlnU saat 15 ıe Konya Sa. Al. Ko.da 
yapılacaktır. :Eksiltmeye konulan yo. 
ğUrdun muhammen becleli 25 kuru§, 
ve icabında alınacak yüzde 25 faz • 
laslyle birlikte ilk temınaı 1992"lira 
19 kuruştur. 

5 - İsteklilerin ilk ıeminutlarını 
vakit ve zamaniyle yatırıp 31.7-1942 
cuma gUnU saat 14 te kadar teklif 
mektuplarını Ko.na vermeleri. 

(5306) 1402 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko.dan : 
1 - Kilosun.o tahmin edilen fi

yat 5 kuruı,ı 50 santimden 2000 ton 
odun kapalı zarfla 8·7-1942 tarihin· 
de yapıl:ın mUnakasasında ısıeklı çık
mııdı(;'Ind::ın bu kerre 475 tuıı odun 
kap::ılı zıırfln yenirden e'ksiltmeye ko 
nulmııştur. İlk teminatı 6084 liradır. 
TekarrUr eden fiyat üzerinden kati 
temınuı alınacaktır. Evsaf Korun ev
safıdır. Oduna alı prtname Ko.da 
görultir. 

2 - Eksiltmesi 31·7·1942 saat 
16.15 te Kurs Sa. Al. Ku.da yapıla -
caktır. isteldilcrin mezk(lr gün ve 
saatten bir alltlt önce hazırlıyaca.k • 
lan ıeklif mektuplarını ve temiıı.ıt 
akçeleriyle birlikte Ko.na vermelc· 
ri. (5310) 1405 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 
l - Kllosıırm tahmin rılllen fiyat 

5 kuruş 50 &antlmdt•n 1800 ton odun 
kap:ı.lı zarf u&ul!ı ile 8. 7. 912 tarihin· 
de isteklh;ıkınndığındnn hu kere 1350 
ton odun kapnlı zarf usulu ile yeniden 
ek6iltmeye koıımuştur. İlk teminatı 
fititi9 llraılır. 'l'ııkarrilr eden fiyat ii
zerinclcıı kati teminat alınacaktır. Ev· 
saf korun evsafıdır. Oduna ait şart
nıııııe Ko. da glırıilür. J.<:kslltnıesi 31. 
7. 9.S.2 cuma günıi saat J 7 ele Kars 
Sn. ,\1. Ko. da yapılacaktır. İsteklile
rin ınczkıir gün ve saatten bir 6aat 
önce hnzırlıyaeaklan teklif mektupla· 
rını Ye tenılnat aktelerlyle birlikte Ko. 
na ~ermeleri. (5811) H06 

Odun alınacak 
Knr6 Sa. AL Ko. dan: 

Kilosuna t4hm1n cd!lm tbat 5 lru 

ne göre h.ıızıl"lıyarokl:ı.rı tekllt mektup· 

zammı ~Jcıtc dumııa pulu mesrn!· 

lan mütrohhldine bn-1lkce Ö<ICll<!<'ektlr. 
ş.uinıı.ma;1 hor gün Ko. dra ı:örtl!Ur. ls· 
tdldilcroı k:ımın.un 32 tnd maddesine 

tarif.atı elahlllıııle hıu:ırlıınrııış teklif 
mrktuplan ihııle günil ıı.z • mi s:ıııt 
lö,30 a knılnr rneüınen nyasellne ve-
rilir. (8i97-l'i100) ı 191 

!armı :ihale ııaatbıdon b1r saat CV\'CIJIC göre hn.7.ır'lıynctılclan Wkltt mektuplan Ekmek alınacak 
lst.nnbul C. Müddclumunülı!Qlndl.'n: kıı.dıı.r Kn. na .ı.-ennelcrt. 

Mevzuatı blırın<cc tcml:n eılllccıilct lr 
(5Gô0) 1803 

Taşıma işleri 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 1600 ton odun ıınklıyesi p:ız:ar

lıkla c·ktiiltJm•yt" kunulıııuştur. J\luhuıı
ıııeıı hrılC'll ~.!Sıııı Jir,ıchr. ;\Juqıkkal 
tı·minl\tı 1688 liradır. ~artn.ınırsi t>e. 
libolu 11110 Sıı. Al. K.>. d,ı gı.rıılılr. 
ihalesi :.!7. 7. 9~2 sa:ıt 16 da ıı~o Sıı. 
\l. Ko dıı. ynpıl11.:.ıktır. (fitili~) 180~ 

Çeşitli sebze alınacak 
Gelıbolu ~a. Al. Ku. dan: 

Jst.anbul ceza ve tcvldfcvtnın 94:.? ma-
m mün..naı..~ s:ıatlltden bir Bnat 
1{0. 11'1. V<!nll clort. 

(5747) 

Buğday kırdırılacak 
Maraş Sa Al. Ko. dan : 

l$2t il &coo8l.ne ait ve 273, 750 kllo tahmin 
edılloo elanclc ihtiyacı kapalı mrt usu· 
lbrle ekslit.me>-e konmus ise ete muanen 
ıründe t.aUp cılanadıC:ırıd:ın bu hususta· 

1 - Kapnlı zarfla 1200 ton huğday 
lnrılırıla<"ııktır. Muhanıınr.n heılı•li 
72.000 lirıı ve ıııuvakk.at teminatı 
li IOO liraılır. Knpalı zıırfla ihalesi ı+. 
8- 9J2 cuma gfınu saat 111 dirr. fstek
lill'rin teklif ınektııplnrını ihale san. 
tinden bir saat evvel Kn. na v!'rmdl"
ri şı.rtnıımr \'r. ev~:ır hrr ıı:ıın ,\nk:ıra 
l.v. lıınirliıfünıle 1tnruliır. (fi761) IR22 

Et alınacak 

ld Jht.lyacm par.arlık sweUyle temlnınc 
karar verUmle oldUinından muhnmnwn 
bedeli 37412 lira !50 ve muvakkat temi· 
nat.J 2806 Ura 13 tturuıı olan l'J<meğln 

eksiltmesi 29. 7. 942 NJı gıinü saat 15 te 
Sult.nna.hmet'te ceza ve tcvkt!cvlnde Ya· 

pılacaktır. Tallpler1n yevmi mczkOrda 
kanuni vcslkalari.Yle blrllktc komb.-yon:ı 
müral'aatlan. (7270.5031) ı~'US 

1 - Aşağıda cins ve nuktarlan 
yazılı beş kalem tnzc sebze pazar-
lıkla mukavrleye bağla naca kur. Bu DC'VrC'k Sa. Al. Ko. dan: 
sebzeler eylill sonuna kad,ır teslım 1 Akçnko<"n'dnn tC'sl1m alınmak 

Parke kaldırım 
alınacak 

taşı 

Ku tahya \'nlUIC:lndt'.n. cdilcecktır. Beş kalem sPbzcnin mu- şarllylP 13000 kilo sığır veya 13.000 
lıaırunen bedelı 62500 lıra \C muvnk- kllo koyun eti knpnh zart usuıu ile 
kat teminatları 4f.S7 lira olup muf- C'ksl'tmrvl' konu1mu tur. Sığır C'tlnln ı - 1-:skl4elılr. Atı;on "e '.l'nveanJ1° 
redat aşağıdıı go,,terllmistlr. Beş kıı· mııhnmnıl'n h<'deli 80 kuruş tutarı yollaıında >ııpurılactı..k olan varıH• kal· 
lem sebze bir mutrahhide vcril<:'bllc· 10-100 llrıı lk temlnatı 780 llrartır. dırımtar kin alınacak SUJ.OO;ı ıı.llct ma
ceği gıbi bir ı.c>yn birkaç knlC'mı Koyun C'l nln muhammen berleli 120 mut parke kaldınm taş. Kütahya \Jl~
b:ışka nılıtcahh lde de verilcbıllr. Ev- kuruş tutarı ıı;mo lira ilk trmlnııt ycU ıarrından kapalı ~r: u~ .. 11.ıc C'k· 
s::ıf ve şartnnnıesl Gelibolu 1250 Sa. l 170 lıradır. İhalesi 11 ağu tos 1942 ıllı.meye konubnUştur. 
Al. Ko. da her glln gfırulür. llıalC"SI salı Unli snnt 11 de DC'\"rek Sa. Al. 2 - Tahmtn bedeli 80 ooo ura ve 
27-7-942 sant 17 de 1250 Sa. ı\l. Ko. Ko. dn yapılilncnKktı~ nrtnnmesl ve muvnld<at u-mın:ıt nkc<' ı ~ı liradır. 
cin yapılacaktır. lsteklilı>rin me7.kfır rvımf hrr g n o. un ~rUIUr. İstek· 
gün ve saatte Ko. na müruc.-:ıat!nrı. lll"rln 'hl'lli gün ve fc bit edlle.n Sil· 3 - Ekslllme 31·7·1Dı2 l u1!ılnc- mu· 
Cinsi kilo ooher kilo fıyntı tutarı nttC'n bir ı;ant ~ve! knnunt şekildi' saôlt cuma gUnü saat 15 ıc ınplan:u: k 
muvakkat teminau patlıcnn 50 000 hnz.ırlıyacnklnn teklif mekıtuolarını ol:ı.n da.imi encümen hu •urlylc :'llpıla . 
35 kuruş 17500 lira. 1312 lira. Do - Ko. na Vl"rnteleri. C5i00) 1834 ca.kUr. 
matC's 50.000 kilo 22 11000 8')5 dol· Kavurma alınacak 4 - Jstekıucrın w.klı.t mNttuplarını 
mnlık blber 25000 40 10000 750 Ardahan Sa. Al. Ko.ılan : ihale saat.inden btr saat e~H·l y.ınl 811• 

bomyn 15000 60 9000 675 tnze Cn - 1 10 ton d,ıha koyun veya sı~ır at 14 te daknt ezı<-Umen rıy ı ı11tınc \'<~· 
suOlye 50000 30 15000 11:.!5 ı;ah Ay- etınılen im.ıl ettirilecek kavurmıı mle bulunmalıırı ıatttır. Eu s.uıtten 
sekndın. <5664 > 1805 2490 sayılı kanunun 31 ci ınaddcsıne ııonra teklif mektubu kabul ohmmıyac:a-

Kuru ot alınacak tevfikan kapalı zarf usullyle mu - tı ırtt>i POStaôa vaki olacak gcel'kmckr 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: naka aya konmuştur. Koyun eti ka • de 1\l\Zlln itibara aıuımı)'ncaktır. 
ı - Gcl1bo.lu'd:ı Tcı><-onltı v~"ll G:ılııta vurn asının tahmin berleli 18500 lira. :ı - Ekslltmeı>"l! ıtlrmetc ı~n en llZ Ot 

ISkclc W6llım: 400 ton tel 'ba]yah v{'Ja ilk teminatı 1388 liradır. Sığır eti ırün evvel nafıa müdürlütilne mürac.ı· 
lıı> lbncyu1ı lkuı'll ot pazarlı'klıı Bıı.Un alı· kavurmıısının tahmin bedeli 12500 atla alftl'fl.klan ehliyet V<'91knsını ve ti· 
ıınca:kUr. Tel b.:ı.:lyıı.lııun mı.tııammcn ııc- lira ılk teminatı 938 liradır. Evsaf 

komisyonda •NJrUlilr. Şartnamesı"nde earet ooasıoo kayıtlı bulundukkınna 
ıl<"l1 28.0CO lira ve kaU t.€fnin;ı,tı 4.IJO .. dıı: 1r _,..,_ -'"'k t •-1 munılcrıç oldugu gibi kemlkSiz kO· 1 v .... ...,.yı muv ...... n "-"" nnt mck -
ttrn<tır. lP ba.lyalmm muhammc'fl bede t bunu tcıkllf m ..... - 1 "' ın • yunda yüzde '40 sı~ırda yüzde 25 yağ u ...... up nnna .. oymn n 
26 ooo hm ve kaU tcmmau 3900 lira bulunal'a"ktır. M Una kasası 10-8-1942 mecburidir. nu v~tıct vennlyenler c.k· 
dtr. ı-:vs:ı.t ve 111rtnıı.mad Gel 00 u m~r. par..ırtcsi gilrıU saat 18 de komlsyo· •Utmeyc ıtlrunezler. 
kor. Sa. Al. Ko. da gorO Ur. Paza,.lıkl:ı nıımuzda yupılacakıır. Isteklilerln 6 - Bu 1$ hnkkındft :fazla malOmat 
'11114<'81 2!1. 7. 942 cnıı;:ırnM ı;ctlnU ..:uıt 16 belli gilıı ve santten bir saat evvel 'lflmak ve <t011Yaın ırömıek X.t~nler 
dıa mcıiccz Sa. Al. Ku. da ynpıl:ıenktır teklif mektuplariy!e teminat akçe. hN" ıran dalım! encümen lrnlemft mil. 

(5732) 1615 lerini ve kanunun 32 ci maddesi mu- racaat edEbl:l!Jier. <5366> 1434 

Kuru ot alınacak 
Jlnşdere Sa. Al. Ko. elan : 

1 - 600 tnn kuru ot hp.ırlıı kule
de tr.sliın şartiyle alınaC'aktır. lhnlesi 
28. 1. lH-2 salı günü s.ıat H tedır. Mu 
vnkkat teminat 3160 lirn olııp verile
cek otların ınenşclnc p;ure zamınecll -
lccck nakliyat ücretine ait teminat da 
aJ'rlea nlınacaktır. Taliplerin ınıııı.)·yen 
gün ve •aa.ttoı İsparta kule lloşdcrc 
köyünıl,.ki Ko. na aıüracaatlan. 

(6737) 1811 

Sadeyağ alınacak 
lst. Şışll Sa. Al. Ko. dan: 

F otin alınacak 
cibince tevdi etmeleri. (5802) 1837 

Tezek alınacak 
Kars Sa. Al. Ku.dan : Kaysrri Tayyare Fııbrikası Satın 
1000 tonunun berer kilosuna tah- Alma J\:oıııis> ıınıındaıı: 

mln edilen fiyat 1 kuruş 2ô santim· l - l'aıarlıkla ılöı·t hin çift askerl 
den ve 500 tonun'& tahmin edilen 1 fi- evsafta er fotıni satın ahnıı.cakur. Mu
yat l kuruş 50 tantiındeıı 1600 ton ha.nunaı bedell 48 bin lJra ol'Ull .ınu
tezek kapalı zarf usuliyle eksiltme- vakkat teminatı 31.iOO liradır. 
ye l<onulnıu§tur. İlk teminatı 1650 2 - l'azarlıgı aı. 7. 9•2 cuma gUnU 
lirnılır. TekarrUr eden fiyat üzerin- •nat 11 dedir. 'l'ı~livlerin !Jelli gıin ve 
den kad ıeminat almacaktır. eJan - Na.tte Ka.Yseri maliye veı.oeslnoı yat&
nameal Ko.da görülür. Ekalltmeai racaklan muYakkat temlııat makbu.· 
10..S-1942 pazartesi günü saat 16 cM lariyle lı.onıh;yoda müraca ... tJarı. 
Kars Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Numune ve Şeraiti her gun me54\i 
İsteklilerin mezkür gUn ve saatten aaınanında komisyondan oğrcnillr. 
bir saat evvel hazırlıyacaklan tek- (6a6!1) 1439 

-·-
Beklenmekte ole. 

POKER 
Trat bıçakları gelmiştir. 

Dikkat : İstanbul'cla 1 
adedi 5 kuruştur. 

İsıanbul'clıı 10 adetlik 
paket 45 kunı§tur. 

Taşrada 1 adedi 5, 10 
adedi 50 kuruştur. 

. . . . 
..lllllllllH KUS TUYUNDEN - 1111111111 ... - --= -- YASTIK, YORGAN, YATAK kullıın.nmk hmı kt'Sl:!nlzc \•e h!'m de-

----
lolhat iniz<? 
faydalıdır. Bir kuş tüyü yastık iki liradır ----- -----
Yaıaıc. yorııantan da pek ucu7.dur. Adres: lst.ıınbııl Cakrn 
Sanrtaİyacılnr solıak ömcr IlalloJtlu l<us TüyO Fııb kası, T l!'r n : 
~'«Y.'1 AnkarodD. sa tıs yeri: Ytml Bunın pazıın Aziz Çııpı,;ı Anır rta 

·-------- tar caddcsl 42 ---.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
mr.t konnli;ınelıı :'\"ııfıa l\lııdurlugu o· 
dasında ) ııpılncaktır. 

4 - Eksiltıııl" kapalı zarf usu il) le 
~ nııılaeaklır. 

5 - Cksiltıııc-yc girı•hllınrk için ls
trklinin 8Hi3 lirn ınıı\llkkııt trm1nat 
\"rrıııesı hundan h ı•ka asağıılnki ve l
k ılıtrı haız olup ı;bsterıı esi 1 ızınıclır . 

ı) Til' ırct ud:ı&ıncla ka) ıtlı bulun. 
dııguna dau· \·e .. ik ı, 

!! - - istekliler rksllttııeyc iştir ık ... 
clclıilııwk iı;in ek~ıltrıw ı;ıınündcn rıı 
a:r. iıç ı;un evvel 100.000 lırnlık is 
yaptığına ıl ıir \ e ıkn lbrnz ecler<"k vf. 
lfıyt•ttcn alacnklıırı ehli> l"t veı>ikal an
nı tı•kHf rııcktuplarınn ko> ıc ıklartlır. 

ı. -- 'l'eklıf ıııcktııpları yuknnd·ı tı
çıııırıl rıınılelcde yar.ılı s ıatterı hir 11 ı
ııt l'VH'llıı« 1':ıd ır llcılıı Xafıa daire•l
ııe ı;etırılerek ekslltm.., kıııııisvonu 
rd•liıdnc ırıakhıız mııknhllindc v~ri!e
ccktir. l'n in ile gondrrllecck rnek • 
tupların nıh ı~et tlçUn<"ıı ın'lıld!'dc > a. 
zıh anle kadar ıı;elmlş olıııı~ı ve dış 
z ırfın ıııtitftlr ırıııınu ill" lyke karatıl
rııış olııııısı llızıııırlır . l'•lstıııla olıcak 
gccikııırler kaimi edilrııez. 

(76 3-ı:i650) 1660 

Yapı i§leri 
C. iL P. Kütahya Vll{tyet İdare 

Heyeti Relslıgındrn: 
ı - Kütahya kucUk carşı<la ıınr· 

ti hlnnsı kıırşısındnkı ııaı·llmiz~ malı 
bulunan arsada k('Şlf ve proJesıne 
gore ynptınlacak bina a~k cksılt· 
ınc)e konulmuştur. 

2 - Hu Işın keşif bedeli 28144 Ura 
96 kuruştur. 

3 - ~ıuvakkat tem.inat miktarı 
2110 llrn 87 :kuruştur. 

4 - İhale 31-7-942 cuma glinü 
saat 17 de parti binasında yapıla· 
caktır. 

5 - Proje, keşli ve şartname He 
sair tafsilatı öğrenmek 19tlycnlerln 
her gün kt\Upliğc mUraca.atJarı iJAn 
olunur. <5408> 1519 

Yapı itleri 

Ka) ı;cri BedeJı 'lec,bıyeıı& llolgeı;i 
lla~k.anlıgından: 

.1 - hayı;crı vilAyeti dn.lıWndc: 1-:r
l'iyes yauuıııaruı<la tekır ,>a)lüı uı:e. 
rmde (~0000) lira ke~ıt bedeltı hır 
d.ııııevı l.u~a.au kapalı zarf u.wiı) le .:k
ı;ıltJnc.> e konulwuştur. 

2 - J~kı>iltıııe :.!4. temımız 942 guou 
Eaat 16 tc ~ufı.a binusıni!ıt yapılacak
tır. 

Z1RAA T VEKALETi 

Benzin alınacak 
7Jraaı \'eldlcıinden . 
1 - \' cUlcı makam ntom<>hı ti İt;İe 

IR75 lira mııh.ımmen bcddlı 6 ıoo lııre 

ve moıosikkı ıçın 62<; lira muham ea 
hcdelli 2000 lııre hcn~in !.7. 7. 942 ra• 
urıesi gıınu saat ıs ıc acık ek ılımeJi 
y:ıpıla<.akıır. 

2 - Mll\akkııı teminat 187 lıra ~ 

kuru~ıur. (5199) J .. 68 

Ayakkabı alınacak 
Ziraat Vck~kıindtn: 
Vekalet mu ı:ıhdcmini içın shah re ~ 

ıc 73 çih İ•kıırpin p;t7.nrlıkla alına ak· 
ur. Taliplerin 27. 7. 942 p:uar < i 
a:ıt 15 ıc Vck.ikttc mut<"şckkıl s.ı AL 

komh)onuna nıliraca:ııları. 
(5198) 

Kumaş alnacak 
Ziraat V ek.ti ıındco: 

129 

Vekillet mu.ıalıdl'IItiın içın ri r nk· 
ıe ı04 <nt"!rc 40 :;anıim clhı~elık ·~ '>2 
metre 80 ~anıim ı)ah r<nkıc palı hık 
kumaş pazarlıkla alınac kur. T.ıh crıa 
17. 7. '.142 paı.artl'•i ı,.'\lnu sanı l '> tc Ve
kalette muıtıc.kkil Sa. J\ 1. Konu nuııa 
muracaatları. (5196> il 3 

ASKERi FABRlKALAR 

Satılık 
A~'keı1 Fnbrık ı ır Tıcaret Sııl e fn

den : 
3 7,21 slılfrık asit, ~ mı,G!l klorıd

rik a it ve e er lıalındc deıı ırk ıııu
leşekkil 7 ton k ıd r mal ııl h.ı • • 
yozgnt b ırııl f hrikanıı d.ı llH'\<" ıt • 
tur. ,\lj ıca her ay 3 ton karlar ı ılı
s ıll muhtemel olnrı bu ııı •lıll'ııın ıı ıı.
) ı 943 sonuna kadar r tılıs ıl eılıle • 
<'<'k ıııiktnr kop ıı;ctirerck ı, u lı ' >z
gat barut fnhrıkn~ı anharınıla t Jııu 
alınamıık nrth le l:whcr tfınuı un 
lırımıııen f~ atı nltıııı ikı lı r ı 
kunıŞlıır. 

'.l'alip olanların 3 n,ır;u~toq {it~ p 7. r
t,.si gunü saııt 14 te Askerı l" ıhrıka
lar Tk ret şuhı sine rııura<' ıt clı e
leri il'ı.n olıınıır. (r.760) l8.ı5 

,:!111111111111111111111111111111111. -
dıtındnn bu ka'e 1350 ton odun kapalı 
zart usullylıe yuıiden ekaütıneye konul· 
muotur. llik tEnıtnıı.t 5569 llnıdlr. Tek.ar· 
rür edn fiyat 1lzer1ndım kıı.U t«nlna.t a· 
hnacaktır. Evıııı.t korun eva!ıdır. Odu· 

ll 2 - 80.000 kilo sııbunun iaabındıı 
tc-'l.'lcak yüzde 25 fazlasiyle birlik· rue 50 ııarııtlmdcn 1800 ton <>Qun kapalı 
t

81
11k teminatı 2331 lira 56 kurutıtur. zartla 8·7-!>42 tarihinde l&tdtli CJ.)ana • 

e eklilerin ilk ıeminııtlannı vakit 
t'!ı Zllznaniyle yatırıp 27-7-1942 puar
~ 1 ı:UnU saat 14 e kadar teklif 

ktuplarını Ko.na vcrmelerL 

l - Evvelce ıihalcsi ilan olunnn 
45 t.on sadeyagınn talip çıkmadığın
dan .mUnakasru."I temdit edilen mev
zuu balilii yağ tekrnr pazarlıkla mü
nakasaya konmuştur. Evsaf ve hu
susi şartlan Ko. da cörülür. 45 ton 
sadcyal:rı blr istekliye Jhnlc cdilcbllc
ceğl gj,bl 20 tonrlnn aşağı olmnmnk 
şartlyle daha az miktarına talip çık
tı~ı tııkdlrde de !halesi yapılablllr 
Beher kHQSunun muhammen bcdcll 
asit derecesi ve cinsi aşağıdaki şe -
klldeclır. !hnlcsl 3-8-9-12 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 'l'nlip
lerln kati temlnatlnrıyle Ko. na mü
racaatları. % 7 asitli Diyarbakır e
:rimlş ve süzülmüş 207, "lo 7 asitli 
Kars menşeli erimiş ve sUzillmllş 

lif nıcktuplnrını Ko.ıı•a vermeleri. yol tamiri 
(5800) 1836 

Manı!sa Daiınl Enclimenlnden: 
l - Manısa - Akhtsar Yolunun 

12+865 - 15+00 lnoi kilomet.rele.rı 
arasında <2135> metre uzunluCunda 
esaslı aose teınlnntı (32.452> otuz 1.kl 
bin dört yüz elU ik.I lira (95) ku· 
ruşluk kıeşlfnamC$.lndc tesbit edilen 
vahlıt fiyatlar Uzerlnden kapalı zar! 
usulil ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

- -a - Huna alt fenni enalt ~afıa 
ıııuclurlUgunı: muracaaUa gnrıileb;!lr. : 

-' - .Muvakkat tenıınat (1600) Jıra.. 

- Alakadarlara ---
(51:?9) lli9 

Ot ve saman almacak 
l<utnhya Sa. Al. Ko.dan ı 

ıı 1 -- 600.000 kilo dokUm saman 
~ 700.000 kilo balyalı kuru ot mev
~ evsaf ve gerait dahilinde kapalı 
tıı f usullyle eksiltmeye konulmug • 

r. 

Ilı 2 - DokUm &amanının muham • 
Ilı ıı bcdelı 18.000 lira muvakkat te-
111ıtıatı 1350 lira.dır. Balyalı uru o • 
Ilı muhammen bedeli 49.000 lira 
ııvukkut teminatı 3675 liradır. 

lı 3 - Eksiltmeler! 25 • Temmuz • 
Ilı 4ı cumartesi gUnUnde dBkUm sa • 
ll~ı saat 11 de balyalı kuru ot saat 
la · O da KUtahya Sa. Al. Ko.da yapı
~ akur. Balyalı kuru ot şartnamesi 

" l<uruş mukabilinde ve samanın 
ı,ttnamesi bedelsiz olarak Ankara. 
la lıınbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. 
"etırıda ve Balıkesir Atyos Esklııehir 
>-a Kütahya Sa. Al. Ko.larında her 
lı illan görUIUr. 1stek1ilerln hazır • 
racakları teklif mektuplw'ını belli 

11 ve saatten bir saaı evvel Ko.na 
~llıeleri. Postadakl 1'eclkmeler ka· 

edilmez. (5725) 1206 

Kuru ot alınacak 
'l'rabzon Sa. Al. Ko. dan: 
~ l - Kapalı zar:f usulil lle 600 ton 
it 1'U ot alınacnktır. Kuru otun dô
~ halinde muhammen bedeli 
tıı lira ilk teminatı 2106 liradır. 
ı t balyalı otun tahınln bedeli 40560 
b ~ llk teminatı 3012 ll:rııdır. '!'el 
t«-~~lı otun tahmin edilen bedeli 
f"CIU 1 ra llk teminatı 3276 liradır. 
~:sar korun bütlln garnlzonlanndn 
ıı.. tdır. Eksiltrn<'Si 30 temmuz 942 
ı l'şcınbr @nU saat 11 dlr. !stekll
~{1n belH gfin ve santte kanunun 
~ 

1 
tı 1 maddr>sindc ta ri r eıtlldiğl veç· 

111~ haz.ırlıyacaklar ıtrklif mektup -
~n: l'kıılllmc saatinden bir saat 
" eı Trabzon Sa. Al. Ko. na verme-

{Jl33> 1207 

Et alınacak 

~:~~~~~ ~;;~nn~lınmak t'lr· 
t 24 000 kilo koyun ve 24.000 kilo 
ır eu kapalı zartla efcsUtmeye konul· 

11 tur Koyun et.inin muhnmmcn bcdo
&ı kunıe Tutan 11200 Um ftk Uonıl· 
ı 840 liradır. Sııtır eUnin muhammen 
il 45 kurut tut.an 10.fiOO :ıtra. ııı 
t?ıntı 810 lirndır. 1hnlcı;ıl l atustos 
l'Unıarteııı ı;:ünü 1184t 11 de Devrek 

I! Al Ko dn ynınl:ı.c ktır. ŞartnameıJ 
ı......~r her ıtün Ko dn görülür. lıııtriı: 
··Tltl ıx-111 gUn ve 1111 tten bir BRat !"VVel 

llr ~tuplnnnı Ko. na vennt>lerl 
(50J9) 1212 

Çeşitli sebze alınacak 
i0ı>lı'1ne fst. Lv A •• Sıı. Al. KQ.<lan: 

ııı - Ktlo 59,000 Y. Barbunya fa
() )'e u:ı,ırno patlıcan 4S.500 kırmızı 
ı'tr,~le~ 16 .ırno bnmya 12.000 ılolma-

2 her 12.000 demet maydanoz. 
- Yukarıda yazılı 11<"hıder·n kıı
IVfla ekı;illmelerı 27. 'l. ıH2 pa· 

na alt aartn.ı.ıne Ko. da. görülür. Eksilt· 
meal 31·7·942 cuma ırünü 1188.t lR.30 da 
Kara Sa. AL Ko. da yapıJıacaJct.ır. lstek· 
lUeOıı mezkQ.r ırün w llNla't.too b1ır .ıııat 
evvel tıazırtıyacaklan tekli! mdctupla • 
rını ve Wıılnat alccclerlyle blrUlkte Ko. 
na vemıeıert. (5312) 1407 

Koyun eti almacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarfla alınaca~ llAn e

dilmiş olıın 30.000 kilo koyun etine 
istekli çıkmadığınelnn eksiltmesi 3. 8. 
9.$2 paı:.artesl gllnıi sııat 16 da pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 27,000 lira, te
ınlnatı 4050 liradır. Şartnamesi Mer· 
zifon Sa. Al. Ko. da görülür. İstekli· 
!erin kanuni belgeleriyle ve teminatla
rlyle Ko. na müracaatları. 

(G:.!29) 

T atıma itleri 
Tokat Sa. Al. Ko. dan: 

1'21 

1 - Nakliyeleri komisyondan öğ· 
renllmek tzere 1.000.000 kllo eşya 
yP.m ve yiyecek ve mahrukat kapalı 
zarf usu!iyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Hepsinin tutarı 15.000 lira, 
teminatı 1125 liradır. 

3 - İhalesi 30-7-942 ı>er&embe 
günil saat 16 da yapılacaktır. Şart· 
namesi her gUn Ko. da ırornınr. !s
tC'k!ilerin teklif mektuplarını ihale 
saatlndı>n bir saat evvel kanuni ve· 
sikalarlyle birlikte Ko. na milraca-
atlan. <5399> 1460 

Et alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 25.000 'kilo koyun V!'ya sıl';ır 

etine t ılip çıkmadığından yr.niılen k.a
pnlı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Ko,"Un etinin muhammen hedeli 
211,ôoo lira. ilk teminatı 18711 liradır. 
Sığır etinin muhammen bedeli 171100 
ilk tcmlnntı 1312 lira 50 kuruştur. 

2 - ihalesi .i. 8. 942 salı günü sa
at ı 0,30 tla<lı r • 

Evsaf ve şıırtnıımesi Ankara İııtan.. 
bul Lv. Amirliklerinde Ye Adana Sa. 
Al. Ko. da gbrülür. Koyun etine gire
cekler teklif urflarını ihale saatinden 
lılr sa.at evvel Ko. na vermeleri sıji:ır 
etine girl'eekler de temlnatlnriyle bir
likte ihale saatinrlen Ko. da bulunma-
ları. (6629) 1666 

Et alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan 
l - Kuyruğu beraber olmak llz!'re 

100 ton kuyun ve l 00 ton sığır eti pll
ıarlıkla eksiltmeye konulrııııştur. Ek
siltmesi 7.8.9.$~ cuma günü saat 16 ela 
F.rzurum Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Koyun etinin muhammen bedeli 
ıOS,ooo lira olup kaU teminatı ıs.ono 
lirndır. Sığır etini:ı muhamml'n hecleli 
511,000 lira olup katt t!'minatı 8000 
liraıtır. Şnrtnam!'Sİ her gün Ko. da 

1 
görlllur. l ~teklll..,rin helli gün ve saat
te teminatlariy~ Ko. na mllraı-aatla-
n. (H75) lv2'6 

210. (5738) 1817 

Kirahk ev 
Jlahçcli Fvlcrcle 8 odalı kalori· 

feri su)'ll elektrik ve havagazı tan· 
zim edilmiş çiçek bahçesiyle aynca 
~a ve K"bz.e bahçe$İ meYCUt 

olan hü)iik tipte mobilyalı bir ev 
kiralıktır. Taliplıttin Vmbl K°' 
Ticaretcvinde Osman AJlaıı'a mü· 
racaatlnrı. 'fl'I: :\450.. t t9"i 

Satllık traktör 

2 - !hale 31-7-1942 perşembe ı.:il· 
nn saat UU de vıllyte daiml encU
men.lnde yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfın saat ona kadar 
encümen rıyasetlne tevdi edllmesi 
veya pasta ile bu saatte vasıl olma
aı prttır. 

---~~ -
4 - isteklilerin 942 yılını1 ait ~ic.,'- : T. C. Merkez Bnnkııs ndnn: : 

ret odası ~csıkaı;ı, nıuuıkk.ıt tcmlnııt : (V("rd ki n adreste bulun- : 
ıııaklıuz.u Ye ırıektuıılariyı.- ihulcdl'n : mıyan aşağıda Js mle>rl yru:ı ı : 
en az uç gıın e~ vcl vilflyet ıııakııuıına zevatın Merkez Banka ı Ank • : 
muracaatLa ehliyet vealka.!yle birlikte : ra Şub<-sl Kanıl> yo rı; nC' : 
hazırlıy ıcakları teklif nıcktuplarını : en ırec;; 30.7-942 tarh nf' k ar : 
yukarıda )azılı saatten bır saat ev- : rnUracnn.tlan nca olunur.> : - -Vf'line kad ır vilayet Nafıa ınüdurJ.ı. - BAY GUF.:RIN PIEl!RE : 
ğunele teŞckkül ~dccck ı.ouıisyuna : HAI.lM KJo;sKlN : 
ıııakhıııı ırıukabilintle verıxıı.ıı olmaları : • DEMF.JU..E : 
Jfuırııdır. : ,. HAYIU.."T'J'lN ERKER : 

l'ostarla olan gedkmeler kıı.bııl !'dil- : Dr. VlTF..ZSLAV GRZYB : 
mu. (570:1) 1171 : 12'J6 : 

Fasulye ve bamya alınacak 
lat. Ko. Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 

4 - Muvakkat teoml.natı <2.434> 
Liradır. 

Dö?'t sUlndlrll FORDSON marka 5 _ Keşif proje ve şartname vi-
mUstamcl iblr traktör satılıktır. A- }Ayet Nafıa .Müdilrlüğündcn !.steni· 

Yol yaptırılacak ., 11H1111111111111111111111111111 r:' 
ı - Aea~ıda dnl ve mlirtnorlnn YR· 

zıh De:! :kaJ(ım YRt ecibzc 2.5. 7. 942 CU• 

nı.-ı.rteeı &'lliıü 81lat 11,30 da ııa:zarlıkla 

sa.un ıı1ma.calkbr. Hoııemln kati ıanm11.tı 
S'J.10 lılradır. Şartnıı.m.esl h<.~ ırün Ko. da 

görU!ilr. tetddtlcı1n bcl1I ailn ve lllltlttc 
Fındıkılı sa. Al. Ko. na. ge!),mcJui. 

yaş'tn M<.'hmct YürUk'e milracaat. leblllr. 

cnrt mildan ton fl\Y'atı kuruş 11811tlm 
FasulrYe 90 26,75 tlfınlYll 42,00 

(6742) 1818 

Çeıitli sebze alınacak 
Tophane ist. Ko. Fındıklı Sa. 

Ko. elan : 
Al. 

1 - Aşağıda cins miktarı ve Jdlıı 
flyat!BTI yazılı beş kalem yaş sebze 
211. 7. 9•2 cumlU'te&i gıınıi saat 12 de 
pazarlıkla satın Alınacaktır. Hepsinin 
kati teminatı 8336 liradır. Şartname
si her gün Ko. <la görülür. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fınılıklı Sa. Al. 
Ko, na gelmeleri. J>orııatı:s 5000 kllu 
18 kımış 80 santim, yrşil hihr.r ı r.,ooo 
kilo 36 kuruş 60 snntiın. Hnmya 3000 
kilo 42 kuruş 60 ııantiın. J'Rtlıcan 
21i.OOO kilo 32 kuruş 50 santim fa ul
ye l AO kilo 26 kuruş 7/1 santim. 

(ö7~3) 181~ 

Ekmek piıinne iti 
Bursa Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1104000 adct ekmek pişirme 

işin.in 20-7-942 gUnfi kapalı zarfla 
yapılan ekslltln('sine istekli ~ıkma
dığından ikanunun 40 ıncı maddesi 
mucibince pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlılh 27-7-942 pazartıısl gUnll 
saat 11 de Bursa Sn. Al. Ko. da yn-

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
iki Film Birden 

1 - Honololu 
Eleanor Powel 

2 - Sokak çocuğu 
Jackie Cooper 

SUARE : 20.30 

SOKAK ÇOCUCU 
--- ve-

HONOLULU 
Telefon : 6294 

Kayıp cüzdan 
20·7-1942 salı akşamı Mildafaayi 

Hukuk ve Çankırı caddeleri arasında 
folnde 46 lira. polis knrnem ve ev -
rak bulul1'an ciizdanımı kaybettim. 
Bulup aşağıdaki adresime a-etirene 
46 lira terkeılilecektir. 

·Emniyet Birinci Şubede 
' Rumi Bilıtili 

Et ahnacak 
Rom.ova Sa. A~ KQ. dan: 
l - Alllli:Jdıl Mrwı ve 1Trilct.a.I1an )'llZ11ı sıfır V(.')'1l koyun etl pav.aırllldın 1111.'bn tJı· 

nar.a1atır. İha.Qt 24. 7. 942 cwruı günü aşııQ'ıda yazılı 8Datkrdc Bomova sa. Al. Ko. 
ıtıa yapılamkt.ır. Muvakkat temtna.Uırn aşabla ~. ŞartnaıııTJ(o91 Ank'!lra, 

1stAnbui Lv. ~llderlııde ve Bom(lva Sa. Al. K<>. lnnntlft gıx;Jlür. 18td<.!Uertıı 

muay)'ll'll gün v.ı •atıeme 2490 eıwW Juımmıun 17 tnd ma<ldeAfnde )'llZ1b Wmınat· 
le.f!)yle ~ Ko. na m'Ünu'4ntlım. «>'798> 1835 

Cin.qi 
Sıl:ır eti 
veya koyun eti 
Sıl:ır eti 
vl'ya ikoyun eti 
sıtır eti 
veya !koyun eti 
Sıtır eU 
veya ko7uın eei 

Mtktnrı 
Kilo 

20000 .. 
37000 

29000 

• 

Muh. bedeli. Muv. Te. 
L ra Lira Kr 
16000 1200 0()) 
24000 1800 ()()) 
3..'1300 21!17 50) 
48 100 3607 50) 
2.""mOO 1920 ) 
40000 3000 ) 
27550 2066 25) 
37700 .2827 5lt 

lhale saati 
14 

15 

:M 

16,30 

6 - Taliplerin 942 yılına alt TI
earet odası ve8ika11lyle Na!ıa MQ
dürlilğilndt-n alaeaklan ehllyet vesi· 
!kasını teklif mektubu lolnde koyma
lan lAzımclır. 

7 - Kapalı zarflann 2490 sayılı 
k81lunun 32 lnd maddesine tevfikan 
hazırlanması ve tevdti şarttır. 

(5426) 1486 

T qıma itleri 
~Eıılldlelılr Elektrik ve Sular 1dılrwrın· 

den: 

ı - .1-~ye konuılrul .la 24343 ııım 
25 ~ ~ bedl>JJd Kan. Aııt.v.ln hu· 
dıudundl\ AnlBhan yaılıı\&z cıı.m )'UI ımdıı 

yapılncak zno mct.rellık eose Jneetı Jaı . 

ııa.l.ı Zll.l'l ı.u)tbie 15.. 7. 942 ırünUnd~n 
illlbaron 15 ~ m!lddet.ıo eksi1Ulle,rc 
kOllU!tm Utıtur. 

2 - lha.le Vtikt.lode ~ waalıü ü;ıere
dr. 

3 - 8urıft aıt e-.Tfllklor ~r. h 
muknvekı proJoo, e9allltme IBrtlıaml'ıil ve 
rcnnı aartııanı.e keetr cel.V<"ll ve Ba)'m· 

Ellcılşehlır ~ l'tftctrlk W 9U • dtrlık lelcrt ıreneı cıruUıtun('ll!. 
Ia.r ~ 19tAaY()l'lde.n. vaırondan 4 _ nu ~ ııömıd< Mt.b'enlıer 90• 

naklolunacak beher tonu Uc lıll'a mu· ee klipr.U!cır rel61lllluıde ve Kars Nafı:ı 
hammen bedetlt kömür, beh« tonu üç m(ld(lrliltünde gorcbntr.lcr. 
llnı mutıammen b!'delll rruı.zot ve beher 5 - Mu~BJd<ıat l<'mlııat 1825 Mıra 7-ı 
tonu Uç lira muhammen bedelM Yat ku'l'\lŞl:U!'. 

3·8-94~ t&r91.lne nı.ılı.Yan ~ gü· 6 - lstck.Hlerirı bu "9e ~1lmc-lerl 
MI ııaat l~ tıe lhul~ icra e<\llmck üze• için bu ırlilıl :yol ıeıermı >"llımtıl tıut;ın
re Ja\pah zart U111.tl1Yle elaııHtrneye ko- rıwıJıe.rı ve 4hftJıc ırlinündm en az 3 ı:ün 
rwlımuıtur. Mutıammen bedelıl 17.7C! evv<'~ ikadm' vl'IA.yet.e müracaatla vl· 
lira muYBJckat W!lln&t.ı 1~ lılra 40 ~ vesika lkomBymıundıı.n atıacnklıı.· 
ıcuruetur. SertnAmok!r bedclııtz; oıuak r.ı ~ veslklannı 942 yıb tlkıııret. o· 
Dldeehlr beled!Y81 ~ w sular da8I Vftdkalıınnı 1braz elm<'teıı1. 
lda.rellll mUdllrlüAilnden venıtr. Tltllf•· 7 - thnıle 30. 7. 942 tnr!hlne m(lsaıtll 
Jıerin temltl öğronm<'k 1lzere PJ<'JktMlc: v~ ~ ~ aaıı.t 1~ te KAnı Nltfın 
Mılar ldllrefll müdüdüiı;Urıe m<lnlcaatllln 
ve 2490 sayılı kamınun t.arıtau daire - .Mililür UAiln<le tJuhmftrok mu.teeekkll 

mı.ant Gmmie)·onundft :yn1nlıacaktır. 
ıtride hazırllyacıı.klan teklW me'lctupla· 8 _ lstddflC'l'tn 2490 Nolu kıınun~ 
ı1Yle mU6Y)"t'll ırtın ve 8llAt1.e eskl1Ph ~ 
beiedb't'SI elektrik V'f! ıııulillr m<ldi.lr!OJtıi 

bınuianda bulunmaları ).U'tn ohınıır. 

(5427) 1487 

Kapalı zari ueuliyle 
eksiltme ilanı 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden ı 

tevfikan hn21rh .. v;ı.cıakla.n tdcüt mdt'UP· 

tan da mw.kOr g(inde 1111at 14 tc knılru' 
mııilt'bUız ~ilinde k<m\1ırynn rv!BUU· 
ne vcrm~ Yu:wnctrr. PwııııtaO. vJkııı:.u· 
lacak &'('('llkmc kn'b\il ~ 

(7839-5787) 1fQB 

Direk alınacak 
1 - Eksiltmeğe konulan iş: Gl\y -

nılk-Nallıhıın yolunda o+ooo - 111+ Kocaeli P . T. 'f. Müdirliljürıden ı 
000 kilometrl'!r.ri arasında Uzundere 1 
ye Çiller köprüleri ile Küçük kbprfı darenıir.le ihtiy.cı olaa 2300 a.M.t 
Ye m,.ııfezlcrl inşaatı keşif bedeli kestaıte cinsi di.tt.k, kapalı aarf uı;u. 
J 44041 lira 96 kurısştur. li> lt· ,.ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hu işe alt şartnamelCT ye eY- lkhcr dir!'ğin m•hammen bedeli 
ra.k şunlarılır: A) Eksiltme şartname- "10,. liradır. Ko<'.aeli P. T. T. muha. 
si, TI) Muka\'elc projesi, C) n ıyın • S<'bfoelliklne yatırıhıııuıı icaheılen mıı. 
dırlık işleri genel şartnamesi, D) Kop vakkııt trminat ( 172:1) liradır. 
rü ve menfezlere dair hususi ııartna- 1-~ksiltrııe 30. 7. 9.$2 perşembe gü
me, Jo~) Kcşıf hüllısa ı, silsile! fiyat, nü sut 15 le Kocaeli J>. 'l'. T. mü
<'C"tvelll'rl, F) Şose ve köpriiler fenni dtırlüğü binasında nıilteşelckil satın al 
fartnamesi. nıa koınlsyonundP. yapılııcaktır. 

lııtl)enler bu fartnnmeleTI ve evla. Şartname hrrıtün P. ·r. 1'. müdllrlO-
kı Bolu nafıa ıııüılürlllğtinıte gllrebi- ~üncl,. g •rlıkhılir. isteklilerin ihale
llrll'r. 1 ılen hir saat "'"~ı kAllıınl veslkalarlY-

3 - Eksiltme 'I 8 19°'2 tarihinin le teklıf mektuplarını sozü geçen ko. 
cum. gtMt& aut 18 da Bolu'da Hikı... aiı;yona ftrJMıleri. (oı3Y-a'182l 18111 

• 

Siyasal 
ğUnden: 

OKULLAR 

Aranıyor 
Bılgıler Okulu M dıirlil 

Siyasal Bllgıler okulu kUtUphane-
81 Jc;;ln (Revue du Dro t puh <' et d'° 
la 6(-ien<." polltlQUI") adlı m emuanın 
tam koleksiyonu satın al nac. tır. 
Elinde bulunup da satmtık t v_çn
lerin ~az.ı lle Okul Mlldürl lfue 
mUracaatlnrı. (5680> 1747 

l111lay Hasla Bakıu 
Hemıireler Okuluna 

yahh talebe alınacak 
TAHSİL MÜDDJ...''1'1 Uç SE

NEDİR. 
YemC'k ve giyim parl\Slzdır, 

ayrıca. harçlık \er Ur. MC'ktebı 
bltırdlği ~akıt derhal devlet 
hastanl'lC'rlnde sl're fll vnz.I( iÇ; 
rine tayin cdllırlrr ve ayrıea 
hemşireler yurduıın Aza olur
lar. işsiz kaldıkları veva tek ıt 
oldukları zaman yurtta iaşe 
ve ibateleri temın edıl r. 

Kabul şnrtlannı ha z olan
ların memleketlcrlndC'n ıı:ıu n
bul'a kndar yol ı>nrıılaı·ı Cl"flll• 
yet tarn!ından ödelllr. 

KABUL ŞARTLAR! : 
Turk tabası olmak, ıtvıntı 

yerinde olmak, yaşı 18 den a
şatı ve 25 ten yuknrı olmamGk, 
iffet ehil ve iyi ahilik sah bi 
olmak, en nz orta \'eyn ona 
muadil tahsili bltJnnıf. olduğu
nu gösterir vesikası olmak, ev
li olmamak. okulu terkett ğl 
veya beş senel k mecburi ilk· 
metl lla etmedlğt takd rde. o
kulun tahsil masraannnı öd -
yeceğlne dair blr kefaletname 
vermek. 

İst<.'kUler lüzumlu malQmatı 
ve müracaat evrakını, Ank ra
da Yenlşehlr'de Kızılav umumi 
merkez.inden, İstanbul da Aks • 
ray'da Kızılay H stab ıcı 
Hemşireler Mcktl'b ndC'n ve d -
~l'r viH\yet!l'rdC' Kızılay ml'r· 
kez ve &ubelcrlndl'n alılbillrlc-r. 

651 



ri 'dan F 
Rad o Neşr a 

ız<a 

Amerika Radyo Şirketleri 
T .. rkiye'deki dinleyicilerP 

Fransızca neşriyat 
saat erini bildirir 

TOrklye saat! 
9 :45 - 10:00 

Program 
Haberler 

11:00 - 11:15 Haberlerin tahlill 

15:00 - 15:15 Haberler 

15:15 - 15:30 Haberlerin tahlllJ 

" • 
17:30 - 17:45 Haberler 

18:00 - 18:15 Haberler 

18:15 - 18:30 Haberlerin tahlili 

18:30 - 18:45 Haberler 

• 

19:00 - 19:15 Haberler 

" 19:l!i - 19:30 Müzik ve haberlerln .. .. " 20:30 - 20:45 Haberler 

21.:()() - 21 :ıs Haberl~r 

.. 

21 :15 - 21 :30 Haberlerin tahlili 

21:30 - 21:45 

Zl.:45 - Z?:OO 
22:30 - 22:45 

22:45 23:00 

• 
23:00 - 23:15 

23:15 - 23:30 

23:15 - 23:30 

23:30 - 23:45 

23:30 - 23:45 

23:45 - 24:00 

.. .. 
• 

Hab&rler .. 
.. 

Haberlerin tnhllll .. .. .. .. 
Haberler 

Haberlerin tahllll .. .. 
Haberler 

" 

.. .. 

Haberlerin tahlil! 

Haberlerin tahllll 

.. 
Haberler 
HaberlM 

" 
Mllz.lk 

Haberlerin tahllll 

I 

Gllnler 
Sah ile Pazar 

Pazartesi 
Salı ile Pazar 

Pazartesi 
Her gün 

Her gün 

Her gün 

Her gün 

Her gün 

Her gün 

Pazartesi il! Cumartesi 

Pazartesi l!A Cuma 

Pazartesi il! Cuma 

" 
Her gün 

Her gün 

.. 
Pazartesi llA Cumartesi 

.. 
Her gün 

Hl'r ıün 
Pazartesi UA Cumartesi .. 

Pazar 
Her gün 

Pazar 

H er riın 

Pazar 

.. 
Her ı:ün 

Her gün 

.. .. 
Pazartesi il! Cumartesi 

.. .. 
Her gün 
Her gün 

" 
Salı ve Pel'$ernbe 

Her gÜn 

(Bu listeyi lütfen kesip 

Su tesis malzemesi ah nacak 

Fabrikaların nazarı dikkatine 
Fabrikamızda yapmakta olduğumuz 

TRANSMiSYON VE V ANTlLA TÖR KAYIŞLARI 
Avrupa mallannın kuvvetine faiktir. Satıt teminatlıd ı r. 

Çift arslan markamıza dikkôt 
f,.tanbul, Yedikule. Kazlıçeşme, Cüderici sokak No. 12-14 

Bekir Urgancı ve Rasim Eskin 
Kösele-vaketa fabrikaları 

Telgraf: Organcı • İstanbul, Telefon : Fabrika: 20390, 
Yazıhane: 22574, Mağaza: 21825 e müracaat. 

Satış yeri: Gaitada Tersane caddesi 126 No. 

Türk Çelik makine evi 
Telefon: 42149 

• 

Radyo 
MerkC'zi 
WRCA 
WNBI 
WRCA 
Wl\"BI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
WCW 
WRUL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WRCA 
Wl\.'BI 
WBOS 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCEA 
WCBX 
WCRC 
WCEA 
\VLWO 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WRCA 
W:-.'BI 
WRCA 
WNBI 
WRUL 
WRUW 
WRU~ 

WCDA 
WGEA 
WLWO 

WCW 
WRCA 
Wi'.'BI 
WGEA 

Dalga uzunluğu 
Kilosikl :.ıetrı> 
9,670 31.03 

11,890 25.23 
9,670 31.02 

11,890 
15,270 
11,830 
15.210 
17830 
15.250 
15,<ıso 

15,270 
17,830 
15,270 
17,830 
15,250 
15850 
15.350 
17,750 
15.150 
17,7~0 

15 210 
15150 
17,780 
15,210 
15.250 
15.850 
15,330 
15 270 
17.830 
11,790 

9.700 
6,040 

15.350 
15.270 
17,830 
15,330 
15.250 
1s.-:ıso 

15}150 

15.330 
11.790 

9,700 
6.040 

15250 
15,850 
11,700 

9.700 
6,040 

15,330 
9,670 

11.1ı::o 

9,670 
17,780 
11,190 

9,700 
6,040 

17,830 
15,330 
15250 
15,850 

9,670 
17.iSO 
15,330 

25.23 
19n 
16.8 
19.6 
16.0<:ı 

19.7 
18.9 
196 
16.8 
19.6 
16.S 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19.S 
16.08 
19.12 
19.<:ı 

16.<:ı 

19.72 
197 
1 .9 
1956 
19.6 
168 
25.4 
30.9 
4!l.6 
19.56 
19.6 
16.8 
19.56 
19.7 
J<:ı,9 

18.9 
19.56 
25.4 
309 
49.6 
19.7 
18.9 
25.4 
30.9 
49.6 

19.56 
31.02 

16.8 
31.02 
16.8 
25.4 
30.9 
49.6 
16.8 
19.56 
l!l.7 

18.9 
31.02 
16.8 
19.56 

saklayınız) 

U L US - 23. üncü yıl. - ~o. 7~0 

lmttyaz snhtbt 

lSKENOER ARTUN 

Neşrtyat ve Müessese MUdürtı 

NAŞtT ULUô 

ULUS Basımevl ANKARA 

OtKKA T: C<ı.zet.emize glmdcrilen her 
nM't :vuılal' neşredt!s!n ed1hn~ steri 
verilmez 'Y'C ~lU$undan dolayı hlc 
bir mftllll.lboet kabul edilmez. 

• • 

lJ L U S 

MiLLİ MUDAF AA V. 

Yapı işleri 

Kiremit alınacak 
.M, M. Vck. S.-ı.. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli (1300) Ura olan 

10 000 adet MarslJyn kiremidi 10 ı;. 942 

:M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dnn: r>aL'Lrtesi ırünü sa t 14 t.c ne k C'ks.lllmc 
10.460 Ura 40 kuru$ keş :t bedelle 1 e ihale ed1lc<ıclkt • İl'k tcmmatı !l7 llm 

Kırıkkale clvarınd6 iki deııo binası Jn- 50 kurustur. tstckl'1i?rbı clts ltrnc ırün 
eaau kapalı zartla eksiltmeye konul· ve sııaUnde M.M.V. 4 No.hı Sa. Al. Ko. 
rnu&tur. EksJ.ltme 30·7-9-12 gtinU saat na gelmel:cııl. cı;nnı 1~2 

11 de yapılnca.kUr. llk terninaU 781 11· 
ra 53 k~tur. Şartn.nmcsl 52 kuru~ 

rnukabUlnde verilir. İsteklilerin kanu
nun lst.cdlt1 seklide hazırlanın~ t.eılıu 
rnektuplnnru cks1ltmc ırünti ıraat 10 a 
kadar M. M. V. 4 :-;o. lu ~. Al. Ko. Ra. 
ne makbuz mukabll\nde ,·emıelcrt. 

(5337) 141!1 

Yapı işleri 
M . ı. V, Satın ,\1. Kcı. darı 
63.6ö3 lira :?S kuruş keşıf hcdclle 

Adapnurında kapalı zarfla ln•ant 
) aptırılacnktır. İlk teminatı ı433 lira 
1 h kuru tur. Eksiltmesi 30. 7. 9 ı2 
per-:enıbc glırııi saat 1 fi da yn111la<"11k· 
tır. i tcklilcrin knnıınuıı tarif atı d ı • 
hilinde hazırlırncnkları teklif ıııek -
tuplarını rk iltme ~uno nat on be•c 
kadar ~I M \'. 4 !'o lı Sa. Al. Ko. 
nB maklıuz mukablllnde 'ermeleri 
~nrtnanıe i 31" kuruş lrnrşılııı:ınll ı ve· 
rllir. (6338) H 16 

Satılık iki beygir 
M. M. \'. ::satın Al. Ko. dan: 
27. 7. 19~2 p ız.artesi gunlı 11nnt 

9.BO da iki he) gir pn~arlıkla ı;atılal':ık 
tır. İsteklilerin mııa) ~en g n ~ c sa ıt. 
te l\I, '1. \ C'kftleti :ı ~ ... satın alına 
koınlS> onuna mu rnl'n.atları. 

(67~1) l 13 

Er fotini alınacak 
M. M. Vek. Satın Al. Ko. <lan: 
500 <: ft er fotıni paz.arlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedelı 6.000 
lıra olup katl teminatı !JOO rndır. 
Pazarlığı 27-7-942 pa7.artes günu sn· 
at 16 rla M. M. V. 3 No. lu satın al· 
ma komiı;Jonundn yapılnraklır. 

Numune ve şartname kom.syon
dn görülebll.r. Talıplerln muayyen 
ının ve ı;nntte komi ond~ bulun· 
malan. (577H 1827 

Satılık tenekeler 
~ı. ~I \" Satın Al Ko. dm : 
"'ı edek suh y okulu ile \ krri <lok

l\1. ~I. V. Satın \l. Ko. dan : tor Tathlk tl okulunda bı;lııııan muhte 
360 fi lirn iO kıırıı~ kcsıf berlelll lif la e ınaddatı ri konııl•ıı :rı 111 ıh • 

Bilme gutta bir '\det mah:enıe rlrpo- :ıı s lı<ı terırl.ı 1 r ~ s; fi ı:: cuın g ı- 1 
su in ası 6 !142 c;u•aııılıa unlı n- n ant 11 de n ·ıK nrttıı ıı a ıı.: t. ıtı
nt 1 l de knpıtlı zarrı ı l'ksiltme' e ko- 1 ır ıktır. l tr 1 1 ··n lt-k :r ı :C'ce .ı rı 
nuluınu tur. İlk teırılı ılı 2;0; lir ıdır. fh '' ını ı:mrr he aıl olunnc k ·ık te
~artn ıme ~C kr fi lf;J ırnru llJUKa n ti ıllari C •r:,kıe , k ıltıııe ,z•ırıl \(. 
bıli koıııl \Ond ın \erilir. İ~ll'kiılerin l\1. Y.:: .'\o s:ı. \1 Kn. nıın rlmr-

Yapı işleri 

eksıltnıe ı: nu ant 10 n k dar .!.\90 lrrl. ('>ili;) ı-, ı~ 
s >ılı kanuna p; re h zırh) ıcnkl trı ı 
zarfl ırı ~I ~I \. ~- No. lıı S '· .\1. SlHJ lA T ve iÇTİMAİ M V 
koınis)onına vcrmdtrl. (;j"> 1'>) lb51 · ' 

Dikre yag- ı alınacak ı 1 stor tamiri 
l\I. l\I. \ • Satın \1. K' d.ın : S hhaL ve lçt m ı tun\ net Vek Jet. 
l\llılc ıhhlt nnıııı he ahını ac;ık e - Merkez Hıfz sıhh& Mıı ı 

lltme ile (~) ton d Krc ~ aı:ı ılın oı- eııs es ~aım 
lına aktır. Ilı tlt>sı 6 ı; 11.ı..ı çar nılıa ı Alma Kom SH:>nund n: 
ıı:unıı s.ı t ııı tr M M \". .! :-; ... hı ı - Merkez hıtzıssıhlıa mUcsescsının 
Sa .\1. Ko. dıı y ıpıl ı 1 ı.;tır. '.\I hanı- 221' adet penc rclerlndc mC\ ut ta r. 
lı (218) lır'.ldır "'•rtn ııı el kcıııııs\on- bt'n 900 metre murabbaı l.'i\O arı sok•I 
men bt"clclı (:? IO) lıra olup ilk tt"ınına lt-rek tam r \'C tem zer p bo>and .. ı ı 
da görU11'1ıılır. ist klılcrin mezkıir st>11ra yennc takııması acık ek ltm y 
ı:;Un '" s ıatlc koııııs)on ı ı:;rlmelt:ri. konulmuştur 

(5115!1) 1 G >"l 2 - Keşif IM>del 4750 \'C muv k' t 

Kulp ipi alınacak teminat 356 ıra 25 kun1$tUT. 
l\1. M \'eki.Ieti Sa. \l. Ko dnn: 3 - Eks itme 3·8·942 Pa ırtesı ı:U. 
16 hın kulp ipi pnzarlık.a satın n-

1 
n ı saat 11 de mucssescde 

lınııcnktır. i\lıılıamrnl'n lıccleli 27.000 wtın alma komlıwon..ınd.ı ~nmlaca· tır 

lira olup kati temin ıtı 1050 lir ıdır. ı 4 - Tal plerln ehllY<'t v :.kal rly e 
Paznrlıgı 25. 7. !H2 cııırı ırte i ıı:uııu birlikte m!'ZkOr ı:Un ve saatte eartnn· 
saat 11 de Ankraa llJ. ~t. \ ek"ıletl 8 ml"Slnl ı:onn<'k ve muvakkat 
r-.·o.ıu :Sa. Al. koıııis)onunda )apıle- yatırmak üzer<' daha e\'V ı kom >On ı 
c.ıklır. mUr.ıeaat etmrlert. (53801 1-l'!J 
Şartname ve nuıııııııesi hrr ı:tııı ko-

mıs' onda gorulclıilir 1 teklileriıı nııı
aL' en gun \ e saııtte koıııısyonda bu-
lıınıııal ırı. (555 n 1717 

Tahmil ve tahliye itleri 
.M M \"ek Sa .ı\ l. Ko dan 
13<.>her tonuna 150 Kr rısa• •nhmln 

cd en ı~ 000 ton tahml 'e tahll> c 111 
7. b 942 cuma ııu il saat Hl ela "--ırıntı 

zartla c;kslttm<'YC konull'nu$tllr. ilk le· 
mtnatı lSS7 lira 50 kuruştur. t.;teklllr.rln 
kanunun t.arltat.ı dahllln<'e hazırl')n· 

calclan tekllt mektuplannı s:ı.ııt 15 e l<n· 
dar lif l\f V. 2 Notu Sa. Al. Ko. na ver
meleri. Şartnamcsı Ko. da ı:örülclıltlr. 

(5708) l ln6 

Tahmil ve tahliye 
l\1. l\I. \'ek. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tonuna 4 ll:m eı 1 kurııs fiyat 

tahmhı edilen 5.000 ton nakil, lunmll ve 
ta.hltye b1 7. . 942 cuına &:"ünli Eallt l!I 
te kapalı za.""fla ekslltme)"C kon:ılrnus· 

tur. 1.swkl IC'rin 1687 ıra 5() kurusluk 
Hk ternlmıtlanb·le birlikle k.ınııo•ın ta. 
ri!atı dahUlnde hazı.rlıyacaklnr: t•kl!C 
mcktuplannı at 14 e kadar M. M V . 
2 No.lu Sa. Al. Ko. ruı. vemıclerl • .$art· 

P irinç alınacak 
Ankara ~umune H llınesı 

tabıpllğind"n: 
Tutarı 9300 llra, kilo: 20.000 Mu

hammen Bd. 49 kuruş, muvakkat 
T. 735 !ıra, 1hale tar hl 1- -942 cu
martesi gunü saat 11 de. Cınsl: pı
rınc Bey·pa1.arı. 

ı - Ankaru N!imune HastanC'SI· 
nln !J42 mail :ı; ılı p rlnc lht yal'ı ka· 
palı zarf usullyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Taliplerin 2490 savılı kanu
nun tnrlfntı vechlle hazırlıyal'aklnrı 
teklif mektuplarını havi zarflannı 

belli ı:ün ve saat.ten bir snnt evv<'ll
ne kadar hastanede mUtc kktl ko
m ~ona \erme C'rl • 

3 - Erzak bedelleri mOteahhldP 
ödrn rken knnuni vergiler: harç ve 
resimler ve terki wrurt tuval ve 
kap bedC'llC'rl ilaveten öclt-necektlr. 

4 - ~art.nameler her gün hastn· 
nr lnarM ndr görül"b lir. 1555 
,!.lllllllll~lllllllllllll lll lllllllC.!, - -= Dolomit taşı eksiltmesi : 

namesi Ko. da R •riUub ir~ Nakliye ıst : 
aım. tahm 1 \'C Uı.hllyc işi nım mUteah· _ 
hltlcrc ve ı-b ır. (5709> 1R07 : 

TÜRKiYE --
Odun ve kömür alıancak 

Yeni Sinemada 
Bu~ 14.30 d.-ın it h:tren 

14.30 - 1 .30 ııcanslannda 

Ka11mla evleniyorum 
16.30 - 21 eeans~a 

ZORO'NUH İ~ARETİ 
·~e Powe:r" 

Tel: 3540 

-

Park Sinemasında 
Bugün 14.30 <lan IUba:ren 
14.30 - 18.30 seansıanruııı 

Şikago geceleri 
16.30 - 21 llE'a.Nllarmda 

Kı%ım du}1masın 
TUrk('(l 5Ö Ü Anı~ a rtnb 

12.15 te H Mail esi 
BATMIYAN CUN' Ş 

Tel. nın 

. - . -·· 
~ --- ~ .... 

.1ııııııııııtıırıııı1111111111ııtııııtıııııııııııııııııııııııııııı 

--- Ankanl' da en hoş vakit geçirecek yer 

§Orman Çiftliği Marmara Par 
-- Güzel hava-Güzel manzara - Mükemmel caz -

Yiyecek ve içecek için mutedil fiyat -----..,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Çeşitli yiyecek al acak 
Hozat S:ı. Ab Ko. dan: 
ı - A&alhda mk!tar ve muhammen bede lm ve 1l:k tem n:ıt.ıa 

ve saatleri yazılı me\ nt ıı.yn ol.-ımk 2490 sa,ı; lı kıınun mu b ce k p 

ncık eksiltme hUkllmlcrl da resmde ihale ed l<'C f:lnden ta perin M 

lıTdc Hoz:ı.t &aUn almn komlsyonla.rı"ln münıca.atlan. 
2 - 'rallplcrln ihale snatlnden btr sa.at ev\e ine k el r kan nl 

rlyle tcklıt mektuplannı komisyona ıretlrın<'lcrl 
3 - Evsaf ve sart.narneıcr sııun alma kornls>onunoo ı: :i.lleb r 
4 - Postadaki gcc lan<'ll'I" kabul cdtımez. t76 2-5314 ı 

Cinsi Miktarı Tutarı Tc ı1 1 natı th~l gUnU H sa 
Beynz peynir 2000 2300 172.50 7.8.942 saat 14 t 

SUt 
Yoğurt 

Sarmısa.k 
Sadeyağı 

1500 
1500 

500 
14000 

24!! 90 
274 95 
350 

17966 20 

1R74 
2062 
26.25 

1347.46 
" 

.. 
saat 14 k 

zarf 
K. soğan 
B. pe)'tllr 

14000 
1000 

4550 
1150 

34125 
86.2J 

.. .. ac•k ek 
7.8.942 saat 14 n 1 

s!ltn 
Sadeyağı 
K. soğan 
B. peynir 
Sadeyağı 
K. c;oi?'ln 

7000 
7000 
1000 
7000 
7000 

8933 10 
2275 
1150 
$933 10 
2275 

fi73.73 
17062 

8625 
673.73 
1i062 

Kamyon tarifesi 
Beled~c R!' tinden: 
Şehtr kamyon tnrıteslne em~ kadar tııtb!'k ed len yüzde :S0 •a 

24 7. 942 cuma gUnü-ıdoo Ilı bar!'n >1lril :üıl:c ırtımıd< üzere yUzdc 
cıkarılm11 ve ı.artre somtıere ı:öre aşafı1d ıı stcrtbn!$tlr. 

'.lCK KAJ\IYONLARI TARlFESl 
( B inci l\lın t.'.ıka l 

Mm; idi G l<ieceki Hf' 
tstafiQ/ond:ın: ınus meydanı Samanıxızun, Ha.m mönü, Atııa.zan, Yt 

nl<' ımı. AICkopril, nmıır 1 :ktıprU, Y~ (Ft<\'.ınlık el 
, n, Emn -et me)'tl nı, B:ıkanlı • Dcırnlrtcpe, Mal 
pc, Kocatepe) 13.J.hcell Ev r, Gaz! Ens tilı>U. 

2 ton•u~ knm.,onıa naklolun cnk ant a 'c ~= bch('!" tonu 
4 ton UK ka.ımonla naklol k l"lTI ta \C eşyanın beher tonu 

2 tonluk kam~oola naklolu rok em ve esYQnın b!'h<'.r t<mıu 
4 ton uk kamyonla naklolım l' k l'ITI" n 'e C6Yanm beher tomı 

ı l'çüncü Mm taka> 

2 00 
1 20 

L. K. 
S Ol) 

2 60 

1&1.ast>'ondan Cartk ya O rn<!'ll. BUyük E&at Bstlan, Ab dln Pa 
kôeku. Satmıckndın, Ma.mnmlt, Etl.k B:ıQ'lan, K~töı-e 

AyValı Bntlan 

2 tonlıik kamyonla nak o uMcak l'!!l\ ve <"S:. n n beher tonu 
4 tonluk kam"on ıı nak olunaoıık emtia ve cıyım n beher tonu 

NOT : Tnhm!l ve tahllyc rntışıc:"lorc aittir. 1842 

Serom ampulü vesaire ahnac 

Y almz erkek terziler için 

Biçki ve dikiş dersleri 
2S senelik tcrz Uk hayatımın 4 scn>CS!nl Parls"lrı en mCGhur terz!lerl· 

nln )-anında cıılışm.."ık ı;ureUylc l>tl)'Uk gayretler ı;:ı.rtederek elde etU 
tim cok kı)ml."l.11 netlcclcrlınl pek kıs:ı btr zammlda tal •bclCl'fme ö 
rnckt<')1ın. Bu ı;uretıe b r kims<."Tl:n 20 IK"l'!e<le e e cdcmedl.!':1 >1ilaı 

t.cl'7. 1 snnn.um pek az b zrunanda 6~1i1 muhaldmkt.n". 
ı,• ki D anct blerl blruı ntn l inci kn nda LAMOD Tcrz~ncsl Bil• 

Mbl J::S,\ T AS. Tcl: 3350 1305 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
Milnakasanın 

tar hl giln saat sureti 
7.S.942 Cumn 14 kapalı uırf 
7.8.942 Cuma 14 kapalı uırf 

10.8.!l12 pa:ıartesi l4 acık eksil 
10.8.!>42 pnznrtesl 14 açık eksil 
10.8.9 2 pnzart si 14 acık eksil 
10.8.942 pauırtcs 14 açık cks 1 
10.8.942 pauırtesi 14 acık eks 1 
Bolu kışlasında satın alma konı 
nunda. 

n: 

Sus Sinemasında Sümer Sinemasmda 
Bul:'fın bu cece 

Mukaddes vazife 

l 

-

Buı:Un 12.15 wn tıı:ıaren 

Macera, a k, korku heyecıın. 

dehi t 'ilmı 

Bay Tekin ölümler 

diyarında 
2. trıcl devre 15 kı.ırn ,!rden 

Seıı.rueir: 12 15 • 14 30 • 16.30 
18.30 - 21 

Tel: .3590 

- -- - ~·· ~ _... - ...... - ~ ~ ~ --


