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Lozan Bayramı millete kutlu olsun 
Orta Anadolu'da yaptıkla0"1 

kısa seyahatten sonra 
-

Milli Setimiz dün 

CUMHURREiSiMiZ 
Konya'nın muharebe zamanlarında 

Orduyu ve memleketi beslemekte ön safta 

9eldiğini yurda duyuracaklarını vôdettiler 
I'< konya, 22 a.a. - Rebıleumhur !amet tnönll, Konya Halkevlnde w umdıt 

lllı:ıra vllAyet.lnln lcaza w köylerinde halkı kabul ettikleri zaman. ~en blT •• 
11 ' zartlnd& bllt.ün vUAyette bubube.t satın alınuiıen kon)'alılann temin ettikler 
et- IY1 neticeden dolayı Konya ballan& ve Korı:ra valla1 NlzametUn Ataker'e te -

"'ttkur etmlelenUır. -
Lozan'ın 

19 uncu ·ı,1-
Yıldönümü l• 

Falih Rılln ATAY 
ftug6n Lorrım IUlhUllllll on dokuzuncu 
~ 1914 - 1918 hariıioi ka

• 09lnanh Tiirlciyesıini yalnaz bir 

-~ o ..... ..-,. -- i.
"ie!-: Tüddeıe bir .- ela ~ 

karar vttdiler. Amdolu en .,ağı 
parçaya bölüoecdc, ve aı fakir kı.s-

11!· o da kapitülasyonlar rejimi ile, Türle 
~!~tine bırakılacaktı. 1919 muahroM· 
~ıa ka.rarları1111, bu topraklarda Türle 

itiıoıa nıiha)-et vemıdc fikri imil ol· 
ltur, UZUl'I bir soysuzlaşma içinde, 

~ • m1nası türüyen, amansız bir 
llJkiinJük ve aciz ha.\tal ığı içinde bü

er hassaları ('ÜrÜyaı saray, kendi o
'lic °'ftİrleriyle, ve kendi millerini de· 

si:tleınSte düşmandan gtti kalmıyan 
litiica tayfası ile birlikte, bu ölüm Jcıı. 
1rıa boyun eğdi. Öhnek i.~ıemiyenler, 

, ejer ölüm mukaddene, Tüıic tari
. · bir şettf ckstanı iJe biti emek az. 
nde olanlar, Yaıi/aiın en bü)iik :ra· 

erilli kazanmı cı1ıan devletlerine kar~ı 
ndılar. Sunu isbaı ettik ki bir mil

içio ölüm ve hayaı. anak o milletin 
ııtr ~leceii bir aerdir. Bir kurtul· 

~ •vqı baızm btt yıl, buarı bir asır 
11ttbiJir: flıkat hiçbir millet, kendi ya· 

hür )'llŞAINI karan olmaksızın, ve 
karar, hi('hir öl('Ü .e hesap tanımı· 
fedalclrlık iradesi ile bideşmdcsizinr 

rtulamaz. H ürriye(, btr millete, bqka
lrınan lütfu olaınaz; nasıl ki bir millcc, 
YlıC luım~ W! şevkı sönmeksizin. ıa· 

Ye iwillnın emri ile öldürülemez. 
1923 ııe, lozan'da, 19 19 muzafftrleri
biz kendi kararımızı kabul etrirdik: 

~ • Türle vacamnın ıoprak ve hak bü· 
İiiü yeni muııbedenin temeli o~· 

• · Kurtulmak i('in dayandıjımız preo· 
l>ler disiplini, Lozan barışından doğan 

• T'ıidti-,e devletinin milli lıİ~ri ol
Ştur. Bu pcensiplere nasıl kendimiı 

ine hı)'llnet ettirmemişsek, bi-z de 
. an aleyhine hıyanet eımedik. Kim

• aldatırıacbk: her millerin öz yurdu 
hür ft müstakil yapma lıakkınt 

ıdı1t; hür ve müstakil milletler ara· 
tam bir eşiıliic dı\vast güttük. Bi· 

• İhıilüimizWı milli astıHji kadar, 
~de millederaruı bir ,erefi vard~. 

• e Y eniçai insaniyttinde bu iki pren· 
I> zafer bulmadıkça, bu ~I üstün· 
. bir }"etııİ nİ7Mn lrunılmııdık('a. devamlı 

barış imldnı olınadıi- her fı~ıta 
lediıc : bu ~ olmuta, ne mualıe

• ne de lmd ve epiz, olduiu zan· 
~-- zaf«leftn hir :r.or-nizamı devam 

lllİyıecejİııııİ iddi9 enik. Hili aynı 
adayız. 

,lo.aa büyüktür: .e ancak bir bü)iik 
lelin eseri olabilir. Lozan'da h~ir 

•• 'fit! talih hit~ yoktur. F.muum· 
Loan•a, dörı yılda, ııdım adım, ka· 

batarak, bofuprak, kendi giicümüz, 
vuualanmız, kendi ira&mirlc 
O kadar ki Lozan'da bize isıedik

·a Terenler inanmıyarak, istemi~· 
'fit! bir gün kendi elimi1.den düşüre· 

İlnizi ....,..ıc, verdile-r. Sonra İnan· 
ıı.,., bİ2ıe yaklaştılar, Niha)~. bir Lo

Tüıiciyesi olmasa)'dı, Yakın-Şark ve 
llemi ne olurdu, dediler. 

loz.1' gıbl gün ler bbe hemen Ebedi 
Mim Şefleri hıurlaıır: Ölmüş ola· 
karşı, yüreğimiz bir daha minnet, son· 
ınil'IMt hissi}le ('&Cf>ar. Garp Cephe· 

k\ıına.ndanı olarak lzmir'e girdikıen 
Mudanya mütarekesini )'aptıktan son· 
bııtmurahhu sıfatİ)le Lozan'a ır:iden 
0rııda, birind sınıf dil" lomaılara kar· 

' adeta bir meydan muharebesi, fakat 
sefer muharebeyi, aldı ile, muhae-
1 İle, mantıkı ile. yükJek ve ef§n ze. 
.. ~ ile kaıaadıbıa toma --

1 

Reisicumhur bu mllnasebetle, Kon
ya'nın, muharebe zamanlarında or
duyu ve memleketi beslemekte ön 
safta geldiğini bütün yurda hatırla
tacakları vadinde bulunmuşlardır. 
Önümüzdeki sene ı.arfında da Kon· 
ya vilayeti halkından ve idare me
murlarından, Cumhuriyet HUkllme
tln1n aynı gayreti bekledllUnJ söy
lemiışler ve hileli yollara ııapmek te· 
mayilllerinin yer bulmamasına dik
kat edilmesin i tavsiye etmişlerdir. 

Ak.aray' da 
Aksaray, 23 a.a. - Az.iz Mlllt Şerı

miz Reisicumhur İsmet lnönü dlln 
"Bor" yolu ile şehrimizi şereflendir· 
mişlerdir. MHlt Şef yol üzerinde har
man işleri lle meşgul köylülerle ko
nuşmuşlar ve köylülerin lcten gelen 
samlml tezahllrlerlyle karşılanmış
lardır. ~War da ookıtanberl 
hasretini Qekt.iklerf YQce &erleırtni 
aralarında sörmekten duydukları 
sonsuz sevine ve derin şükran hla
lerlnl coşkun bir şekilde göstermıs
lcrdir. Mllll Şef, Aksaray'da kÖ)'lli 
ve kasa.balı halka blrcok sualler sor
muşlar ve aldıkları cevaplardan eok 
memnun kalmışlardır. M111! Şef saat 
13 te Koçhisar yolu lle Ankara'ya 
hareket buyurmuşlar ve teşriflerin· 
de olduğu gibi aynlıs!Anndn da ha· 
rAretli tezahürlerle uğurlanmışlar· 
dır. 

Ankara' da 
Ankara, 23 a.a. - Milli Şrf, Cum

hurr<'isl ismet lnöoU hu akşam ıaat 
18.45 tc Konya'dan otomobille Anka
ra'ya avdet buyurmuşlardır. 

Cumhurrclsl Oikrnen'de BilyUk .Mil
let Meclisi Reisi Abdillhallk Renda, 
Başvekil ve llarlcl\'e YekA.letl Vekil! 
Şükrü Saracoğlu, Genelkurmay l\aş. 
kanı MareşAl F~ni Çakmak, Vekil -
!er, C. H. P. Genel Sekretı-rl, Vali, 
Geoı-raller ve askeri ve mUlkl erkAıı 
tarafından karşıla.nmışlardır. 

Yüksek Mühendis 
Okulunda güzel 
bir tören yaplldı 

Okul bu yı 1 59 
mezun verdi 

t.tanbul. 23 (Teletorıla) - YUkııek 

MUherıdl9 Mektebini bu Mne bUtı'en ta· 
lebe tentflne bUaUn mektepte bir çay 

ztyafet.1 verllımle ve bu toplantıda Mua· 
rlf VekWrnJz Haean-AU YUceJ, Vail 
Lüttl Kırdflr, profesör ve doteıntlft", ta
lebe ve talebe velileri bulunmuıtur. Me· 
rasıme !atikllı.I Marşlyle bqJanımıı bunu 
<>kul dlrektorünUn hltabeel taklbe~mıt

ur. Bundan sonra okul dlrektol"ll bUtUn 
ınnırıa.rda t>l.rlnclJik ala.o taleıbfoonhı 
ı.ımıcı1n1 oıcumuıtur. Bu arada Omer 
tnönU'n!ln de ücüncU amıra blrinctl!kle 
ırectttı ötrenlim\ftır. 

Direktör. bu ııene okUla t.ayyal"I! mU· 
hendlıılltl ıutıeelntn mve edlldltiTıl. bu 
aene 5!> t.alebelltn mezun oldutunu llÖY· 
ıemııtlr Mezun talebe)'\ tebrik ederı 
Maarif Veklllmlzo mernlekctln endüatrl 
tein fazla elemana fhtıyacı oldUtun:ı, 
okulun ırentsletllecettnt ve on aen .. ınc 
blr plAnla Ankıu-a'da b\r mühendl8 
mektebi daha kurnlacatırı.ı ve bu lftlret• 

le her yıl mezun adedinin Uç yüze cıJta.
nlacağını. Milli şerımızm bu 1ele n -
kından alAkadar olduklflnnı, bu mıık • 
aatla hazırlanan projenin 3 ıı.ıtu1t011ta 

Mecll.se sevkine çalıııldıtını ııöylemi3 -
Ur. 

ahedl") i imza eden IMntt l nönü')-e döne
riz. Türk kurtuluş harbinin, T ürk ban· 
ıınıo, niha)-et devlet kurulup.ınun ft 

inkıllp rejiminin başında bulunan Büyük 
Reisin. bu ajır imtihan günlerinde dam, 
şefimiz olduğunu düşünerek içimize ilki 
Uda bir fenıh çölııer. 

Harbin ve sulhun kahramanı, Büyük Miln Sefimiı ve Saym Cumhurreisimiı İsmet İnönü 

Türk Milleti harbin ve sulhun büyük 

İnönü'ye sevgi ve 

duygularını bugün bir daha yenilemektedir 

kahramanı bağldık 

Lozan günü bu aksam 
Halkevinde kutlanacak 

BuırQn, L<nan •ulhunun 19 un
cu yıldonUmQdllr. Bu meeut ırU. 

nü bütilın yurda kutluYOr ve Lo· 
zan za!erlnJıı bQyü.k kumandanı 

lnönU'ye en derin minnet, 101tran 
ve tAzün duyırular.IYle batlıh~ı

mızı Dlr kere daha ltade tein t>u 
ırünll blr fınıat biliyoruz. 

Lozan ııultıu, a,ylarca 9111'9n 
çok ~ ve Qetin müzakereıen:ıen 
90N'& en ıerefl1 b1r net.ıoe 1le 
Tllı1c millet.IMn lıehlııe imzalan· 
mıt blr anı.umanın adJd.ır. Bir 
yanda blrtncl Cihan Harbtnın ıra· 
llı>1er1. bütün blr dünya bUlunu· 
yordu. Onlar, Sevr'I ha.zırlarnıı 

ve t.tanbuJ hUkUmetlne imzalat• 
mı,lardı. Fakat t>er1 yandıl TUnc: 
m Llı.et.1 vardı. o. t.arlh in hiç bir 
devrlrıde ayaklar altına alınma· 

aın& tahammül etmedttt ve ırene 

dün)'& durduttııa tahammUI etml· 
yecetı eettf ve istlldlliınt kurtar· 
mak l<:tn kökredl. Ata.tüı1c ve 
l nönü'nllD emir ve kumandala· 

İKİNCİ 
CEPHE 

-için -

M. Litvinof M.Runell'le 
bir gör-üşme yaptı 

nnda bü)'{lk vat.an ltavaam tıq. 

!adı ve ltaza.Dlldı. 

laUkll.ımıiD Jturtanrl!.uıc. Lo
zaıı, 1t1ııcımızın bil 1&l"l!tı.i zaferi· 
n1 dünyaya lalbul et.Urdltt:mlz 
y~. Bununı.a. ~ zamanda, 
tarlhln bUUln pürüzlerini de ı.e

mlzlemlt. bütün lelrelertnden kur· 
tulmua. kayıtaız " .artaız tıllı"-
1"1.Yet ve leUltlAUmJz önünde bil. 
tün dünyanın blır kere daha bM 
etmlt oldutunu ırordük. 

Bahtlı mlllet.12. Kılıcını kınına 
k<>Yan Ordu Kumandanının, euın 

küraUaUnde Tllrit davasını en ee
reru IOl\8 eroıren büytlk .tyuut 
adamının, azız Mllll Set. CUmhlH"· 
relalm!Z tnönü'n<ln buırUn de em
rinde olıma.lt haldkl blr tıah tlyar
Lıktır. 

Bugunlü törenler 
LoaLn Mllh\BMID 19 UllCU Ytklö

nllmll münueb9tU'lıe, busUn yur. 

Taksi ücretleri 

mmmı o/o 60 a ~Jktı 
Ankara Beledi,..., bem.ia )'ÜzıİİDdell 

çeki~ "LOrluki&n il& önünde tuaarak, 

~förJeri koruyan btf karar Vermİf Ye 

fevblide :r.amaııılara münhMır ohıa )'ilz· 

de 35 zammı yÜ7.de 60 a çıbnnıtrır. 

Bu -.bah!Aft itibarea yürürlüje Preceiı 

olan bu karara aöre taılısiınetrelerio ru· 
dıkla.nna yüzde 60 zanım«lilecektir. Bu 

- a&e PllPllmıt fu&elar IQfödere 
daiıo) .,. .. 

dun her tarafında eenlikler, tö:'l!ll· 
ı.er tert.lbolwımıı.tur. BütUn Hal.it· 
evler1nde ve HaUmdalarında top. 

ıantıle.r yapılacak w Loza.n hl.b· 
ralan anılacak ve Lozan 1111lhu· 
nun mAn• ve mahb'et1 üzıeı1nde 
ltonu.ul&caktır. 

Ankara Halkevinde 
bugünkü tören 

Ankara Halkıev1nde, ı.c-n llQI. 

hunun 19 uncu YI1dônllmll tıu.alln 
....ı 18.30 da USrenlıe kutluıe.cak· 
t.ır. 

Tören ı.ttklA l M8.l'91.ylıe be.ıh. 
yacak ve Maarif Veldllttı Talim 
ve Terbiye ~ Azasından Fa· 
le ~ Unat blr kontera.ıw ve
recektir. Bundlln ~ Lozan 
90))\UnA att hltmıJ.ıır Yldeımecelr, 
MUU Şertmtztn wrt t.eUdk:tenne 
att proJebb'onla nımıer ~"rt
~- ~lıe11rng dl! IHr1e!' 
olN)'acıalclardn'. 

HARPTEN 
SONRA 

ve 

- yapılan-

masrafları kim 
nasıl ödeyecek ? 

• 

Ticaret Vekilimiz 
Eğe'de mahsul durumu 

1 üzerinde tetkikler yapmak için 

yarın yola çıkıyor 
Tlt'aret Vekili Dr. ~çet Uz. benlM-rlerinde T~1Ulandırma 'Umum MüdU· 

rU. Tôpralc Mahaullerl Ofisi Umum Müdürü, Alım ŞuMI 1\10<\ül"ll ve Huo;ust Y.a· 
lnn MüdilrU oldutu halde, ~ t«nmll'J! cumartesi saba.hı (yarın) ııut 8 de t.aY· 
y~ ne Anka.ra'dan BalıkE!Sir'e hareket edecek, Bahke6lr ve ~l\'ıı.rında m'hsul 
v• alım vaziyetini tetkftc ederek aynı ailn lzmtr'e dotru yollarına devamla tzmır 
Manisa. A>dın, Dmlzll. tspa.rta ve Burdur havalislnde tetkiklerde bulunduktan 
ı<>nra Ankara•ya döneceklerdtr. (a.a.) 

T rakya'da mahsulün 1 
nuibayaa.. için 1ıazır1ı1ııar C. H . P. U mum i 

bta.nbul. 23 (T..tefonla) - TralQ-ıı. '- 1 • 
llald mahsulleri Hilkümet h-.bına U• idare Heyetinde 
tın almak üzere hıı.zırlıkla.ra baılanmıı. 

tıa. Yann Vllrtyette Ticaret Ve(cAlell 

tJoıtiyacıan Teeblt ŞU<hest umum MUdUl"Ü 
Ut VUAyet Ziraat MUdllrUnQn S.Ur11k1~

le bir toplantı yapılaca.kUr. 

KAHIRE'YE GôRE 

Mısır'daki cephenin 
bütün kesimlerinde 

çok ağır 
savaşlar 
yapddı 

Merkez kesiminde 

1 ngiliz kıtaları 

ilerleme kaydettiler 
KRhlrt, 23 a.1.. - Ortaşark ingili-z 

umumi kararglhının tehliii : 
21.22 temmuz gecesi piyıı.demlzin 

merkez kesimindeki düşman ml'vz.lle • 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Türk gazeteciler 
heyeti Berlin'den 

hareket eHi 
!lerltn, 2S a.a. - HAl«ı Almanya'da 

_..ııat ecMI\ Tikte baaın h~ Ber· 
tın' deki tkamC'l:I eorııa enn.ı.tlT. Heyet aı

Ml ı.ı.a.tı zly~ etmek üzere Berlln· 
den aynlmışt.ır. Tilıtclt'e ma.elahatırüza

n heyet teıı"f!tlne Mm Adlen oteımde 

ıtarlak btr kAbul ötrent ter-Ubetmiltlr. 
Tö.-.. ~let. ordu. ııa.rtı ve baeın 
m0m-1ll«i hanr bulımmuelardU'. 

Cumhuriyet Halk Pani~i Umumi İdare 
He)etİ dün haftalık toplantısını yaparak 
ııfuıdemindeki işler üzer:İnde görüşme
lerde bulunmı.ış ve gereken kararlan al· 
mışur. 

MiHVERE GôRE 

gece gündüz cereyan 
eden savaştan sonra 

İngiliz 
hücumu 

geri atıldı 
İnailiıler 

insan ve malzemece 
ağır kayıp verdiler 
Berlin, 23 a.L - Mım'ela Elaıeme,. 

mevzii için )'l('ılmakta olıuı ~ _. 
v~ar hakkında harp muhabiri ı... 
j(och billıassa diyor lci: 

Auchinlttk elinde bulunan w El.ı. 
ıneoyn'de derinliğine 11ralanmış olatı -
zilere sürade gönderebiltteii bütün ih
tiyatları kullanmaktadır. Elalemeyn ...
tileri, Bir-Hakem"de, Gazala'da TobnS 
ve Mersa Matnıh'da olduiu ~bi kilo
metrelerce derinlikte ma)'ll hatları ile ft 
telörgülerle çevrilmiştir. Buralarda istih
kimlua yerle,tirilmiş sayısız top 'ftr

dır. Auchinledc dar bir sahaya pek p 
bataryalar )"erleştirnıiştir. Bu batar)'Uar 
me'VZilerimizi muazzam miktarda lllÜ· 
himmat sarfetmek sıu~iyle obua yat. 
ınunırııı Ntmaıktadır. Bi:aim mevzileriımi 
de ıdtıı:ide c:lerinleşnıektedir. Bunlua • 
hil yohı boyuna yapılan ilerlemeJerde w 
baslm. harekeılerinde elimize 00.U iyi 
yapılmıı ingiliz sahra istihklmlıanoı ela 
illve etmek gerekıV. 

Alman reami tebliii 
Berl1n, 23 a.a. - B\IW'Üllk'U ~ 

~)ite r~ Mıınr'dıll Alman • İtalı'U 

(~ 3 üncü .,fada) 

1 
MOSKOVA 'YA GÖRE 

11 
. -BERLIN'E GORE 1 

Sovyet kllaları Mihver kılalan 

Voronej'de Rostof 
şiddetle dolaylarına 

çarpışıyor vardılar 
Almanlann açtıği gediklerle Voronej'in ıimal hatıımda 

Kafkasya ile Stalinarat' a 
~öken tehlike artıyor 

M<>1kova, 23 LL - Gece yansı net
redilen IOV)'ft teblijine ektir: Vorooej 

~ - demtryohı üzerinde IDft• 
kütı biır )'9rle Leniotırac cephesinde bir 
leı°)e 90VYet kıtaları ıarafıMarı iJga.I edil
ııııi,rir. 

No,•oterk09k ('t!'Yfesinde cereyan eden 
,iddetli bir me>-dan muharebesinde alman 
lar, subay ve er olarak 1.300 kişi kay • 
Nımişlerdir. Biz.im de çok büyiik ka)'lı>· 
!arımız olmuınır. İki gün süren savq • 
taa 50nra ve bqkomuıanlığın emri Ü· 
Hrine M>vyet kııaları )'eni mevziltte çe
kilmişlerdir. 

21 temmu2da 90V)'eC hava kuvvetleri 
... ,. harp malzemesi yüklü Mr ÇDk 

( Soma 3 ÜDCİİ _,.fada) 

Rus hücumlır1 celin 
sava~arla püskürtüldü 
Berlln, 23 a.a. - A iman ordulan 

Başkomutanlığının teblti: 
Alınan ve Slovak kıtalan, Romtof 

ön!lnde mllstahkem köprübqı mev
ziini yarmışlar ve hticuma devam 
ederek şehrin dolaylanna varmıs
lardır. Rostora doğru cekllen bir 
düşman ırrupu ricat hAttı kesilerek 
imha edllmıııttr. Alman hava kuv
evtlerl, Don ağzının C<'nubundakl 
d@mlryolları tesislerin~ ve düşmanın 
nakliyat ve harekrıtına geceli gün -
dilzlll hilcumlarda bulunmuşlardır. 

Voronej'ln sima! batısında dUs· 
manın teki: f edllml$ h kumlan sld
detll muharebeler net ce~lnde p{ls
kllrtü m!lst{lr Bu muhııreb<>lerık- blr 
piyade tümenimiz 39 tank tahribet· 

(Soma 3 üncü uyfada,) 



Mutlu bir yıldönümü 

LİSE Adliye tayin leri 
-ve-

11111111111111111111111 111111111111111111 11111 11111111111111 

Lozan 'ı 

yaşarken .• Orta Okulların Hakim 
arasında 

ve müddeiumumi e 
nakil, tayin, terfi ~ • r 

ve 
li 

illet h 
f kri, onun mensuplar1nda ~ahsa hürmet 

e yaıamak iradesinin temelini teıkil eder 

Kuv~-ı "1~ &ın.'ll'Ulda lcnn Vcrıtıc· 
mis olanlnr, bugün oıw rı..'l&ll hav· 
a:ıta dışı blr mucize myıyorıana, 

Lozruı' ı yaı;:ımn.ııı ıs olan tar da bu o u 
bir tm1h efsanesi san:ı.~t'l'. (;o· 
cuıklanmız blr yoıct.:ın v-.ı.r olu&un 
bu &anlı veslknsı on.ünde .Yalnız ha,y
mnltk dcatl, hronıt dll.)'IJTUlJ<.ta d:ı 
h..<ı.kbdırlar. 

parasız yalllı 

imtihanları 
Ankara, 21 a.a. - Maartf Vcktı

letlnden tebliğ eılilmi§tir: 

Aılliyc Vekilliği hıikim ve ~üılde.i- ı gur~n, K,nrs C. ııılıclcleiııııııııııil 
uııııınıilı·r arusıııtl ı yeniden nakıl, tnyın t~rfııın. hııy6<'rl fızuı 1>1.111'1 ı ır . 1 
ve terfiler yapııııştır. Bunları sırasiy. h.a)scrı. ıığır ct•ı.a ırıahkC'~ı ıc•ı. z 
ı ı nn. tcrfıan l>adny cı•ı ı h ıkıını 
c Yllzl)"uruz : Ünver, A)anı ık h~kiııılıırlııc tı 

90 LİUA YA 'I'EllFİ EDEXLEit 1 Kigi htlkiıııi ltnğıp Ozkukıııen, h 

f,, içre'nin önemli hir adalrt ~hri 
ol:m lonn 24 temmuz 19Z~ de tari
hine un katoın bır torenc sahne oldu: 
B ırış L.-unılıauna ı;ondt>rilmiş bulu· 
nan Turk 1- IÇtla:i başl:ı.nnd:ı F.dime 
mebusu, H ırici}e VekiH ismet Pa~'l 
olduğu halde !.ozan antla nu ını im· 
7.afadılar. 

B r )ıında ">-cdi diivcl", bir }"anda 
da biz vardık 

Gunlcr gelip seçti. Biz "7Afcrla:i
mizle rnaArur" olm:ıdtk. Ourm:ıdan 
çalı tık, çıtlı tık. Bugün dı.iny;ıy.ı dal 
hııd;ık ~:ııan afet bizi çıırhlan arasına 
alamt)'Or~ bunu milletçe namu kar ve 
fıızilerli y;tş;t)'l)ımıza, antla.snı:ılarunıza 
hağlılıjtımıza, Turklük ~ırurumuzda. 
iki hcmbcrliğc horçluyuz. 

On dokuz yıl, onu geçmiş zaman 
dı)c SC}rettiğimiz vakit ne kadar u
:tak görüniiyru. Mes.ı.fcııiıı uzun sanıl· 
ması yaptığımız ~krin. haµrdığımız 

de\ rimlcrin ha ka milletler ü!çiisundc 
asırlık oluşundandır. Boyle olma~a 
idı, 24 <cmmuz Tüıic: ulusal hayaun
da hir r.;uih günü diye anılmaz '\"C 

kutJ:aunazdı. 
Her milletin hayaunda t.ı.ı:ı1ıini işa. 

tttlfycn rahim yapr:ıklın '-:ırdır. 
Halk hunlan koparıp kendi irutnışlan 
ilemindclci kutsal }"ere asar. V c sonra, 
dünyanın ı::üncji her dolanışınd:ı o da 
kendini h.!lararun hc)ccanı içine bı· 
r.ıkır. C".eQmiştclci h:ışanyı anmak }'ll· 

rtm daha :iy.i h:ızırlanm.'l kudretini a· 
§ılar. Millet CCS."lreti ve milice guru
.n.ı köklerini t.'lrihin hüyük gün! nne 
salmışlardır. Kı>kü bcsliyen toprak 
ne kadar sağlam ve bereketli ise mil
letçe çalışma ıkııhili)etİ ve topluluk 
şuuru d:ı o kadar \erimli ve yükSC'k 
olı r. 

24 ttmmuz günü bütün bu özellik· 
Icri s:ostcıir. 

• 

81 
lluhr havzası üzerine 

İ ngiliz uçaklan 2000 

ton bomba athla r 
Bertin, 23 a.ıı. - D.N.B. nin ıı keri 

bir ka}naktan oğrendiğine ,ıtfüe, 22 tem· 
muz ~ünu ingilız a~·nları Manş sahilin· 
de birkaç alman asken t~isinc çok aJ. 
çııktan taarl'U% eımi~lcrdir. İngilizlerin 
otnnutik silihbrla )ölptıklan ate' tesir· 
siz olmu$tur. Çünkü alman ııvoları ve 
klll'jı koyma toı>ları insıliz can-arclcrinin 
hedeflere '\'armasını önlemiJlerdir. l Spİt· 
fire diışiirülmüştür. 

lngiltere'ye yaplan akınlar 
Berl'n, 2~ a.ıı. D.N.R. nin a kcri 

kayn ktan öğrendi ·ine gore, iliıhlı ke
şif uçu,1.ırı )'apan alman homb:ı tayy.ıre
leri 2~ temmuz gece~ lngilrere'dc tay· 
yare meydanl.ı.nn.'l awer) te$islere mu
\'8ffıı.4<ı)ctle taarl'U7Jarda hulunm~tu. 
Hang.ul.ı.rd:ı. 'ığıMkbrda ve digcr tc· 
'sforde hirçok yangın ~kmamı)t.r. 
Başka ahn:ın bomba ta}'}-arekrl de 

denizlerde )'llptıkl rı iliıhlı keşif uçuş
laruxbn çok i}:İ neıi~lt'l'le dônmuştür. 

Birçok ins:ilu. taY)-arcdY dUıı oğlcyin 
• şgal altındaki çevrelerde askeri ıcsisle
c ve demin'Olların."1 ta mn:a t~hbus 
mişlcrdir. Fakat yaklaşııklan vnkit aJ. 
an ntüdafa:nirlc ka!'1tlaşmışlar ve f:Crİ 

önml"k zonında hınıkılmışl:ırdır. Rast· 
c atılaı:ı birkaç bontha hasar )arıma· 

ı~tır. 

llir ingiliz llV ta}')ötr<$i düşüriilm~ 
ir. 
Bu~ünkü resmi tebliğe göre alm.'Ul 
Yll kU'\"\Cderi inı;ilterc'nin ccnpp ve 
ğu s.'th '!inde birçok şehirlere hü· 

~.ırla bulunmuşlar ve harp bakımın· 
n chczqmiyctlı h:ıd Here i betler b,·· 

ermişlerdir. 

10 tcmmU7d:ın 22 temmu?:a kadar 
giHz hava kuV'\etleri, ı 1 i u Akdeniz 

e şim: 1 Afrika"dı olmak uzere 184 u
k kaybetmiştir. A)nı müddet içinde 

iltere'>e karşı mucadcledc 41 uçak 
ybcttık. 

Londra, 23 a a. lava n:ızırlığı 
b rler bOrosunun blldlrdlflne gre 
lı akşamı Ruhr'a taarruz cdl:'n ln

'li7 uçakl;ın iki bın ton homha atmış· 
ardır. 

fngifü ıanıırcleri hıın.~a'nın irnalin· 
c •e l:lollanda'd:ı tayyare mc)d. nlanna 
:ırnız etmi~lenlir. 
ô leden sonra ingiliı h.ıva kuvvetleri 
r kımya fııhrik ~ı ıle Garıd şehrinin 
eokı.rik santralına ıanrruzda bulunmuş· 

ır. 

Bu hareketlerden hiçbir 
· karholmamışıır. 

* 
İngiliz tııf)ıt· 

J ondn, 2~ a.a. - Ha~r ~erildiğine 
re dun oğleden sonra kiıçuk ingjliz 
te,killcri iş~I alıındaki topraklvda 
unan alman iaşe yollarına ta:ı.rruz ı 
işlerdir. Hava şartları hareldlıın öl· 

~ünü tahdit etmiş ise de ins:iliz pilot· ı 
m:ıvunalara, lokomotiflere- fahn"kıı, 
ve topçu menilerinc iki günden • 

ri olduğu ı;ıhi huc:umlarını idame 
i~lerdir. 

Şiddetli bir hami aıeşi ile karşılaş • 
ş olmasına rağmen İngiliz ıeşkilleıin· 

hin Dunkerque yakınl:trııxfa 4 
ıahrihet°'işıir. 

Malta üzerincle 
falt:t. ı~ a il - Son 21 saat içinde 
ta u;:erinde o!manlnnn mr jtCCC hom• 
ı:ınarcsi ile ikı tane a' cı ı dü· 
!muştur. 

11 rlıin başındarıbcri Malta'da diİ;Ü· 
(tan rclerinio sa> ıs) 41 

1 

Yazan: 

Bülent Nuri ESEN 

Ukin, bu kadarla kalmaı:. Onda 
millet hayatının )-:ılruz bir cephesi 
saklı değildir. Bu tarih millet lı:ıya
unın çc,iıli cephelerini kucııklamıs· 
tır. ~fillctin ekonomik. 505)-al ve 
huJ...-uk va.rlıklannda, kültür durumun· 
da en bü}-ük ve en fe)ttlİ evrimlerin 
İlt>rle:ınelcrin başlangıcı, hare.keı nok· 
t:ı.'1 olmuştur. 

Ru derece geniş tesirleri haiL bir 
ola)'ln bilhassa gösterdiği v:ısıf hu· 
kukidir, dcnehilir. Bunun kindir ki 
24 temmuza "l.ozruı günü" dcndij';i 
gibi "hukuk günü" adı da w-riliyor. 

Lozan antl:ı~ma.51 ile Türk huk'Uk ha· 
yatında ha,ıan başa hir değişme mey
dana geldi. Bu dcAi~'İ anılaşma de
ğil, hiz )ılptık. .t\nıl:ı m:ı, ycnile~mc 
kararımızı J;&tcnnek bakımından ö-
nemlidir. • 

Büyük devleılcr Türk milU benli
ğinde saklı kuwetJeri aşağı yukarı 
tahmin ctm1)'or değillerdi. Ancak, bu 
kuvvetlerin ne )-apısını bilebiliyorlar 
ve ne de ölçüsunü takdir edebili)·or· 
lardı. Osmanlı İmf'lratorluğunu yık
mış olan ı;c~tli sebepleri dolambaçlı 
çarelerle )ıışatrnak emelini gizliycn 
(kendi varandaşlanna adalet teminatı 
sağlamak endişesi) ruretiyle iddiıı.lıır 
orta)'ll attı l:ır. Onlara bugünkü S.'Uili· 
mi}C1imizin sıcaklığı ile garp medeni 
milletleri scvi> esine }"Ük~clmi~ bfr 
kültür ha)ılttnı yaşamak kararında ol· 
duğumuzu hildirdik. 

On dokuz )'llch kaydettiğimiz ilcr
lerncler \'e tırmandığımız basamakların 
sayısı sözümüzün eri oldu~ bir 

1 

daha. ishat cui. Bugün hirlıirleriylc 
\'Uru~makca olan milıeılerle dosıluğu· 
muzun sırlarından birJ de burııdadır. 

24 temmuzun hukuk hayaumızda 
açtıfı alanları devlere şeklini ve ku
ıuluşunu veren hıdcuk düşıinilJ{lndcn 
~Jile )ııpyııımıu dılunli>cn bü
yuk kanunlıını. kııda.r olan tekmil ye
nilikler dİ}'C ~österehllirh. 

Bir halk ve hukuk devleti )'llr.lt· 
mak azmimizi Lozan'da bütün dharuı 
haykırdık. Gene orada mcmlC'ketimiz 
a.dalct mekanizınuın:ı )eni hir )'llPl 

vermek uranmlll belirttik. Bugün
kü Türk hikimi Lozan'ın kendisine 
aşıladıjı ruhla adalet işini görü) or. 
Kııfıuını kııplıyan hak düşüncesi Lo· 
zan'dan önce bu memleket hukuk a
damlarında görülen hir hak duşıincesi 
dcpldir. Eski zihniyet, menfaat.len h k 
wıumk Yolunda yürürordu. Buı:ün· 
kü hukuk görüşümüzde haklar mcn
fut teşkil ederler. Ukin her menfa· 
at, hak mc}'dana f:etirmez. F..ski dusü· 
nüş, menfaatte h.'lk s;örduğü için fer
din menfıutini topluluj;-un lı:ıkkU13 fe
da etmekten tckiniyordu. Lozan'ın a(· 

ufı hukuk yenileşmesi devri halk 
diline kadar geçen "birimiz heı>imiz 
için"' fikrini l'crleştlrdi. 

Blr milletin hak Fikri onun men
suplarında ~ahsa hürmet ve millet h:ı· 
!inde )~am.ık iradesinin temelini reş· 
lcil eder. Bu temelin sağlamlıj!ı mil· 
Jetlerin lı:ıkka bağlılığından ve ııdaleı 
duygusunun temizliğindftı çıkar. "l..o
zan .ı.'lfcri" bu lxığlılığı ve hu dtı)gu· 
yıı dünyaya izhar edişimizin ifadesi ve 
dc!Iilidir. Rıi} ü:k bir mill:cr liıytk ol· 
duğu halde kendisinden csir1:enmiş o
lan aıırgıyı Lozan'da rekr.ır kendi f;ii
cil, ile kazandı. Ne kadar öğünd az, 
ne kadar kıskan.~lar yeridir. 

Lozan'ın yıldönümü dolayısiyle 
. 

Adli Kapitülôsyonlar 
Barış 'l'ür.klyesi bır muUu gün 

daha ,ı;aşıyor" 
24 temmuz, Lozan sulhunun yıl

donümUdlır. Lozaıı, ı;adcce yenen 
H~ ;ı;cnılen ı.kt nulıcl nr~ında ııktc· 
dılcn blr sulh munh~xicsı olsa,ı;dı, 
onun ıc.n bır gun yapıp .kutıo.ma
ıı:n, k.ıt.aplaı·, broşürler, maKalc
ıer ncşrcı.me:c Jilzum ve miı.ııa 
gormczclık.. Lo.zan ıııt.ı yüz yıllık 
bır tarının tnsfıycsl; büyuk bir 
davanın mütekabil lddialnn yene
rek muzn!fer oluşudur. Bu Jtl
b:ırln ne kad:ır yazılsıı ve .söyJcnil· 
se nzdır. Istanbul'un alınışı gibi 
24 temmuz; insan tanhınde nıll· 
h:.m roller oymyan blr dönüm 
noktasıdır. 

Lozan blrcok fasıllnn ihtiva e
dl:'n mühım bir eserdir. Biz bu ya
zımızda bu m!ihlm eserin adli ka
pJtüllısyonlar lnslıru tetkik ve 
mütal€la erlece~lz. 

Sultanların mııhlycU, anlaşıla
mıyan bir semahat neticesi ola
rak ecnebi de\•le~ere bahşetm'l$ 
olduklan bir takım imtiyazların 
bfüı.hare memlekNLmlz loin ta· 
hammuı edilemıyccc.k birer felfı· 
ket halini aldtklan malumdur. ~
te miistakll devletlik ile telifi 
mümkün olmıyan adil kapitiilAs· 
yanlar da bu lmtlyazlıırdan blri· 
dir. 

Yazan : 

Safaeddin KARANAKÇI 
1 - Taratlar aynı mıllıyet:te o-

1 urlarsa; 
1535, 1569 ve 1604 senelerinde 

akit, ıteıMlt ve tadı! olunan Fran
sız kapltiillısyonJarındn olduğu gi
bi 1625 tarihli fn&iliz .kapJtilhls· 
)-Onunun 66, 1680 tarihli Hollanda 
kapltüllısyonunun 5 inci, 1737 ıta
rlhll Isveç, 1733 Uırföll Rus ıkalp
tiillısyonunun 63 tlncii mnd-clcleri· 
ne göre, iki ccncblrun evlenme, 
miras ve saire gibi medeni hakin· 
ra tnallti.k eden lhUlafları ile ti· 
caretlcrindc_n doğıın bütün anlns· 
mazhklannın tetkik merci! kendi 
konsoloshaneler1 Jdl. 

2 - Taraflardan biri başka di
ferl başka mllllyettc olurlarsa, 

1740 tarihli Fransız ikapltülds
yonuna ve buna benzer diğer ıkn· 
ı;ıltülAsyonlarıı nazaran Türkiye 
huduUarı dahilindeki lblr Fransız
la diğer bir ecnebi arasında me· 
deni hukuka mütC!allık ve yahut 
Ucaret muamelAtına ~ı herh11ngf 
btr ihtıllf; taraflann anlaşrmısı 
ile ya müşteki veya nuıl!:dµrun 
konsolosu tarafındnn tetkik ve 
hallo1unurdu. 

Diler e!sanc, <lUcr muclze d(')'tniz, bu 
muazzam tıu1h hAdlseısinl ismet Pa· 
..-ı ·run ıutı.rut.:ın A,Yll'dıAVW: zıınıan, 

gc!ccek l'ICl:lllcr önUn(l bUtUn Juth. 

lıar ıant ve blr haldka.t &llik kola· 
011Jc'..1r. 

TUrk!yc BUyijk Ml.:Jot ~ltsi J-IUkllıne· 
ı.mın. CX1>h<!den dah ycn1 döıımtls 
IIArlctye Vakil1, Lozruı'& bl:-tncı 
DUııya Hıırtıl.n!n gatJ:ı>lcrJ kar&lsında 
en ocı.m dötuşl :c glırdl. 

Bu sahne, belki de tarihin hi<: bir dev· 
rinde ve hl<: blr mlllot !cin tdcrııı • 
laoo.ınıyacaJcUr: onlar gallpUlcır ve 
bütün galipler, karşı:mı~ıtar. ts
mct Pnşa Glir.ı:on 'larln, Gııronl ıcr· 

le, Polncart!'Jcrlc mUna.:ka&a cdl.Yl>r· 
du. DAha llk ı;rUnUnde ö~cr kl. 

Türkt)'c blUUYa ı:ruıt!Qbbcl.1 ıcauuı 
ederek gcl:rntf dcQ'ild!:r. 

Biz Anzı.dolıu"d:ı zafer kazruunıştlk. BJ7.I 

sulh JlUlS(l.&ma <:atıranlar cınlar t>l· 
muslanlı. ismet Paşa, ıkıbncını kı· 

runa, tcretll bl:r 6U!h Umid'.ylc kOY· 
muştu. Ordu, bu Umld:n uıhallllu· 

Jtunu, ı;Jllıh oa.tınLŞ oJ.a.rWt ~llyor • 
dU. 

El:ar 15Uk.IAl1mtz:1 .kayıtsız 

tanımaktan ccldn1rlıen;e, 
ve sansız 

bu fillAh 
ı:atılnn acıl:nc:ı:ıct.ı. Sonu..'18. kaoor 
dotusccek'Uk. 

nır yanda büUkı bir ıi'J~u, blr ynnda 
ismet Paııa ve b!ıi<a<: n.rk:ıdaıı ... 

Lo7~'ln, <:Ok sert ve QCttn bir havn l<:ln· 
de aylnı-c·.a sUrou. 24 ~mımuz I9Z3. 
s.},yasJ tarihin emsııllni görmcmtş ol· 
duC'u btr mücadelıenlıı, blzlm için 
ea.n ve şe.~tle dolu tarihkl;:r. 

Lozan sulh nnlasma.sı, bütün b1r Uırl • 
hln ptirUz:.cr.tnı tcmlzlcmlşUr. Şer~! 

ve lstfk!Al mc!hurni,Yle \1YUSmll4tnll 

imktın olmıy:ı.n kap tU~ bcllı· 

sından, b1z, bu li!yası zaferle kur-
1.ulmusU?.dur. o ikapJ:ttlJAsyonJar ki. 
Tüıic"U kendi '\"il t.ruunda ruıH"lare:ı 
yaba.ncı &:ıJ.mışt.ır. Benim topra~ı.ın

da ben kölıe, onlar e!cndl ldl. J..Ö
zan'd:ı htı.ksızlı~ kaJ.kruı )'U."TITTlk, 
bütün kaı>StüUsJ."Oll nnL'.ımlaL-ırını 
~a)"lllClY~ knd:ır sık1h kalıtı . 

ı - Lise ve orta okullara para
sız yatılı olarak girecekler için acı· 
lacak mUsabnkn imtihıınlarına ı::-ir· 
mel< tatlyenlcrln kayıt muamelesine 
ı ar,'Ustoa 1042 tarihimle ba§lnnıı.cak 
ve 20 ıağustos 1942 de son verile • 
cekcir. . 

2 - MUsnbaka lmtlhanlnrına ~ır
mek istiyenler 20 ağUsıos 19"2 ıık
ıı.ı.mına kadar bulunduklnrı yerlerın 
lise müdür!Uklerine, lise olmıyan 
yerlerde orta okul dlrektörlUklerin,e 
orta okul buluıımıyan vılayct mer
kezlerinde de Mııarit MUclürlUkleri
ne birer dilekçe ıle nıtiraca·aı ede· 
ccklerılir. 

3 - İsteklilerin ııu ııarılnrı taııı· 
maları llizımrlır: 

a) Türk olmak, 
b) Lise ve orta okullar t~llma!

nameslnin her sınır jı;ın tcsbıt cttı· 
ğı yaı.;ta bulunnııı.k ıOrta okul birin· 
ci sını! izin 12·16, ikinci sını! !çın 
13-17, UçUncU sınıf için 14·18, lise 
birinci sınıf için 1519. ıkincl sınıf 
için 16-20, Uçıincti sııııf ıçln 17-21 J, 

c) Bedence, ruhça hasta, illetli, 
sakaı ve kusurlu olmadığı raporla 
tesblt edilmi§ olmak (rapor örnek· 
)eri okul ldarelcrınden aıınııc:ıkUr.) 

d) Fakir olmak (fakirlik belJtele· 
rinln örnekleri okul idarelerındcn 
alınacaktır.) 

e) Çnlışkaıılığı, zeklisı, ahlak ve 
seciyesi, talebesi bulunduğu okulun 
öğretmenler kunılu tarafından t~s 
dik e<'lilnıig bulunmak (r;alışknnlık 
ve ahlak belgesi örııelclcrl okullar· 
elan alınacakıır.) 

{) 1941-1042 ders yılında sınıftrı 
kalmııı veyu. bütUnlemeli nlmamnk. 

4 - Mtlsab ıka iml(hanları btitUn 
sınıflar için ııu ıarihlerde yapılac.ık 
tır: 

a) TUrkçe - edebiyat 1 eylUI 1942 
salı gllntl sııı 9 da. 

b) Mntemııtik 2 eylül 1942 çar
§amb!l saat 9 da. ---- -

SPOR 

Eskişeh ir' e gidecek 

güreşç iler seçildi 

Bu tmt.buz rcHmlnl laı.ldıım:ık ıstcrne • 
d:lc:r. Yollar ıı.nı.d.tlar. ~>llt.fk.ıının 

bCltün glzll ıillAhkı.rmı, <ta; ~rlnl, 

hTh:! ve hud'alannt kullantlllar. !&
met Paşa, hiç blırtne ynnıı.şmadı. Q. 

nun sllAhı apa<:ı.lctı. Anıı.dolıu'da bek· 
Uyurdu ve büttin lstcdıık1crtnıızı kıl· 

bul ct.Uıılınob'e kncıar da bckt' .. 3ı·cı:d<· 
t4. 

Al'ı.'ldo:tu ordusuntm kılınc ve liiÜ~ülc -
ııtn1 ıan.su eden muzattcr :ıı::uman. 

dıan Onilndıe. ayl:ı.ro:ı. \OE! cıYJru'ca <:o· 
k1şnıtXlm sonra, dün:YıınJn en bll.Y(lk 
dov.ıctıcrd, tlı1ı: cihan luutılren ıra 1111· 
lcrl yür!l~ tdk ~ ''c4ll· 
mtık,, olduL'Uml cınl:adılnr. 

Ei':lldf1er • 

l>Un l9 Ma~ıs Stadyamundakl c: 1ı, -
ma yer!ndıc I::skleclür'e ~ gU !'t.'I 
n truumınırı lilCQm04.---rt Yaı>ılm1& ve ta • 
kımın Jt..-ıdrosu t.esbtt cdUmlştır. Bu ~
~ s:örc ~ klloda hım:ı.U SCZR.n, Gl 
ldlodtl Mxıullah Elagöz, 66 klloda Sa • 

llm unaı. 72 kUoda :Nurottbı ~ 70 

lc1loda Mahmut Octcrez, 87 kfloct:ı Aziz 
Klpcır CUTJlm1$lantır. Tlt1cım C'Ul113ltes1 
saı~ Aııılcam'd.ı.n hareket edecek· 
ur. 

M=ın!n 11stilmüzddd bütün ldcclcrl 
niindl. S:ı.lUına.tuı ~ b(11.Un ııil· 
na:hl:ırın lkef:.ıreUn1 biz ödodlk.. 

LQznn ~. bir destandır. Öylesi· 
.oo bir dest.nnd.ır k1. ~ neııtller 
onu ı;a;t.ır satır ez~;;Jq;:e ne 
kurtuluş za.tcımıtzı a nlı.yubljltr, ne 
de TUr.k hakkının nasıl koruna!)lle· 
CC'ğ!nl öttrenebrnrlcr. 

Yazımı, Lozan müzakc-.re z:ı.'brt.bnndan 

nldıl!:ım bl:r anekd.oUll b1t!recc{:lm: 
Go..!Jplcr, ~·dc!ld ~ TUr1c 

Mldm ve PO~ hükmüne bımk· 

Küçükler arasında 

Mükôfath yüzme 

müsabakaları 
Bu hatta yıızme müs:ııba:k.aJ&ırı olma· 

dı4ından Su Sporlan Ajnnlıl:ı:ncn kü. 
cWclc:" ve mükclleCW anısında mUk3. • 
tatlı rntls:ı.b:ılmlar W."ıt lx.'dl!ınlcştlr. 

Bu mü=b:ı.lmlıırı mttt.c.ık1p de bU· 

azalığına t rfı'ın Dl> ub ıkır 
Dı·nizli nj:'cır ceza. mahk~mesi reisi Hikıııc'l Tılt.ecr. ~1ıl ıs hukuk lı 

Salih Zeki Çankır, htanhul asliye hu- liglııe tcrfıan Aıık ırn icra rııc ııı 
kuk h 'ıkiuıi Cdlı.J Arslanuğlu, Elazığ sıı fıışılı•nıir, Jzmır lıllkıın ı ıu 
nğır ceza nı'lhkemesi reisi İbı:.!hi~ıı Oz- ğinc htanlıul mlıddciııı ıuuıi ıııı 
bal, İsparta agır ceza ınuhkeıııcsı reis: Kemalettin l 'tlrn, Gar.ı ntql h 
liğine 'l'ekircl.ığı C. .Miiddduınuınlsı Jıllkiıııl ::ittin Ak) ıınn, Boh dm 
:; ıllh .Muşkara, 1zııılr ıısliye ceza hıi- hAklmli ·ine terfı'.ln B ılıkcı;ır ııılı 
ktııılıgıne lzıııir aslıye ecza htlkiuıi umumi ıııuvanl I laındi l>ın<:< r, 
Unlıın Gençosıııo.n, gcıirne c·eza hfı - c. ıııuddelurnuıııilıgine l<'rfian Sh 
kııııliglııc temyiz ınuhkcmesi rapor - sar ınuddeiumuıııi~ı Yılmaz Ert 
torlcrlnclcn .t\.lıılulkaclir llcker, ,\mas- Ankara C. ınüddciuıııuını 11111 

ya a ·ır crza reisi ,\tn Bilgili, 1stan - Zihni Bl"til, ı;:araın.ın ıııtırlcleiuın 
lıul asliye hukuk lıiıkimi )llrnUr Allı- liğlnc terfian J\ydm mlıdclcıuı 
ok, Jlurs;ı hakimi Tahsin Ertnn, 'J'rnb- mua\ ini Huıli Ökbny, Yozgııt C. 
zoıı ı~ır cczıı ıııahkcmc•si reisliğine clcıııuıumilıglıw l.İdcmış muılclei 
Bursa C. nıüddeiuınuııılsi Tahsin Tu. misi Cevdet Jlilgutay, \nlnlya 
1.er. nıiıclch•luıııunıiliğlıH• Kars C. Mucl( 

80 ıJHA YA Tı·:ıwl ımEN'LBJL ıııuıııisi l~ı'l'it Tıizel, !107.at hlıkin 
ne SafranlJolu hukuk lıAklıııi Mu 

Gir••sun ceı.a lııikimliğine .:\ludnııya tın Kartııv, lstnnlıul sulh hıikiııılı 
hfıkiıııl l C\'dct litınclny, l'unçeli uğır lzınir hukuk hllkinıi izzet Akrr, 
ceza rııahkcmesi rdı;i Jlauı<li Daııı,- bolu ecza lıllklmllğınc Çnl Cl'Y.a 
oğlu, Jstnnbul aslire cczn h.1kirııl Ke- mi Mesut Sc.ı hun, l;iarkışla hlikim 
nan Ataergin, h:eıııah hiikiıni Ali A - ııe Kl'malpaşn htıkinıi Ccnıııl Ko 
rııı, \"an h ıkımliğinc terfian )lıılııt) a Ezine hAkirııllğine Pulünıcr h ·t 
ecıa lıııkiıııi Fehmi .\ tııbe.ı, J\Inlatya lr:ıcı, Xıızilli hukuk lıAkimliğine 

f K h rapınar htlklıııi Husc~ in llu rıu 'l C•·ı:a lınkıınllı;lnc ter İlin Uta .> 11 ce. Üdeıııı~ nıilddeluıııııııılllğlnc Karıı 
ın hAklml Hllıııl A) ık, K ) !eri hukuk ., 
h ıkııııı l>ulteııc, ,\k~cıılr hukuk hiı _ bey eczıı h 'ıklıni Esııt Toğu, Kigl 

kiııılitıne Kulp h.ıklnıi Tahir A kııııllğıııc lcrfıaa Akseki lılklmi Fuat Gaziantep ııınhkemesl fız ılığına I 
) nı:ıcı, Arhııı hAl.lml 'lnlıir :,encer, lı sulh hAklml 'Ccliılcttiıı Ht}dnr. 
.\ksıray 1ı:ıkinıllğıne terfian llolva - k , d 

1 
b 

• •1• ırılnj!:ı C. mU<l cluıııumi iğlne dın cez ı h ıkııııı l'.ühtü Uzııınn, un- ıııurlcleluınuıni muavinlerinrlC'n Kc 
eelı C. ~l!ıddelıııııuıııili~i~e tc~fı_ıın 'I tire(, He~ p:ı1.arı hukuk h ıkimli 
K.a.ı <eri ~· .:\1 ııddelumuıı!ısı, Alıılulkı!. terfi ııı G ıtiaııteıı Aznsı 'J'urıı;ut S 
ctı: J•eHa ~'.ıkı·ıı, ~ıleıııış {t!Zıı hukı., kıın, İ&tanlml sulh h ıkiınllı:tine ter 
mı Lutfl hılcaı.ı.' Gliıııuş!ıane hukuk 0 ~·ı•r hlikiınl Kllzıııı Knray, Cebd 
lı~k~mlı ·1~.c ~ertıan .\fcr51n hu~uk ~.ıft- ıı•kct mııcltlt-lııııııııııillğinc tcrfinn • 
kııııı Lııttı. ~ nkırııı;rlı~, B~rsa c., ıııı~d- ı;;:uldıık ısli)c ııııılıkcıııt•si ınılclıleiıı 
dcluıııuınılıı;ınC' C. ~ludclt•ıuıııuuıısl :Sıı- mi muavini Şcmmo.s Durıı Gevre 
lih Hsnt .\lper"~~ Or~lıı .ıji'ı: ccr.n kuk lıılkiıııi 11ıı~aıı Sıla': 130 '· 
mahlwıncsl reislıgınc (,.:<ıruııı .ııı:nr cc:ıa lıAklmi Feridun Kırnın<·ı J>eniılı 
nıahkenıesi reisi Cclı'll &ter. 61 Hakkı 'l'ılztiner, Ankn~a nııırl 1 
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Çal ceza lııikiıuliğine ,\yclın ceza h ·ı
kiıııı ;:ic\ ki 'la c;ıolgıı, Kırklıırell ecza 
hdklmllı;ıne terfı:ın lst.ınbul sulh hiı
kiıni Osuıan !\ur! llilgin, Ankara sulh 
hlikıuıı lhban Kokııel, .Scfenhı~ıır hA
klnıli ine terfian Çorum sulh hıtkiıııi 
Suııhi Aııdıc;, l\lilıııli~·~ık h!ıkhni ı\b -
clullalı Ozlurk, .Sinop uıildıleiuuıunıi-1 
hcnan Kutlu, · gıbbtan C'C7.ll hiıkirui 
\'c~.sl lla)ıır, lMi.rnc l'. ıııüdclciuınu -
ııılli~ıne terfian Jstuııbul sorgu hllki-

muml muavini Cemal Oj!:uznıcl ı, 
riln C. müıldclumıımlli~in<' :;hns rıı 
deiumumi munvnl .Asım Yaz ın, 
ılav ceı1t. hı1<mlij!:lne llınıs lı 
Mehmet Kurtul, Sima,· ccı'l h ıl 
ğine Erıtanl J\ll'tdcnl hAklrııı :-. 
Suphi Taıı. 

(Sonu ).lrtı 

Yarı n bir resim 

açılıyor 
. . 

sergısı 

Turgut 7.ai.m, Nurettin l'rgüvcn, 
rı:f Üren, Brrumeııt Kalmık. Acif ' 
ıa.n, Mali'k 1\'-.wl, Esaı Suh:ışı, Ke 
ÖLhel, S.ıip Tuna w Tncc:ırin T. 
ıuğ'dan mü~il Ankara profcsy 
rcssamla:r gnıpunun ı inci resim ser 
25 temmuz 1942 rumancsi ,ı::umj 
18 de ScrgİC'\".İ S3lonunda açılarak 
nu ı;idc ulan ~n )"UZdc 
..t Aiıknra Yaniımscvcnlcr Gemi 
buai.:.ılmışnr. 

Veteriner f akülfesini 
bitirenler tayin edildil 
Bu yıl Yıiikd 7..1r.ım Enstitü .. 

vetcrinC'r fakülı~iınıl<'11 hıızirnn dc,·rc 
de 19 genç mezun ol:muştur. Bu 
den bir tanesi yatı ız olarak okula 
vrun ermiş, bi-r t.anesi de Irak hiikun 
he.s.'lbına mC"Zun olmu11\lr. FııkültC')'C > 
tı ı:1, olarak devam eden Hn. Nihal 
lıçbay birincilikle mezun olrn11$ur. 1' 

mıı:ıc ~. bu &ahnd:ııJd kıı • )'(lk'lcıı1n A ve n talaınlan ıı.rnsuı.da ro 
ptt.U~ kıalıdınbnnm:ı.ır.ıuıa toı>U mtlısa.bıı!aım YaP.tlncnktır. Proaı am 
il.vak dııtyorla.nlıı. B!r bib'(lık devlet &udur: 

1 ıııı :;altılı ıttln Ayanoğlu, .Sııiııılıeyli 
hAkiıııi .ı.\l uhtıır Akşı·ııer, Ahcki lı.i -
kimliğine terfian İsliıhi~e hılkiıııi llti
Sl'yiıı ,\ \ ııi l al el, Bolu Kud:ı,,tro h.1-
kiıui J lllsrıü Tiır.·I, Kar;ıcabcy cez:u 
hAkiıııliğlııc terfi ırı llursa ı;ulh lıılki. 
ıııi Sııltllıııttiıı hrkıvanç, İr.taolıul nsli
Yc huk ıık hliklıui Küzıııı !>uda, .\nlt'I> 
cc:ım lıiiklııılıı.:ine terfian \. nn ceıa lıli
klıııi Ht•&iııı üz<'k, ,\ııkarn hôklınliği
nc terfi ııı Arık ıra sulh hiıkiıııi Lutfi 
Ak ıtlı, ı\ıııas> a cczıı hiıkiıııliğlne tcr
fı.ııı :;a.ıı.ı;uıı agır ceza iııası .Snfiycd
diıı Yııcc, Ankara hlikiuıliğine terfian 
Ankara lıiiklııı ıııuavini Hikmet llcl -
bez, tı·ın) i:ı: ııınlıkcıııe.>I raporturltigli
nl' tcrfinıı İzmir ticaret ıııahkcıucs,.;i 
dznsı Fl·yzullalı Uslu, Ordu C. ıııud
dciuıııuıııillginc: terfian C. lıaşıııiidclci
uuıuıııi ııııın' iııl1ırindcn ı\Iclııııet Ali 
Sdıük, \'rın c·ı·za hliklmliğiııe terfian 
Koııya az.ısı Fevzi Oıııııı , ı\\·dın l'CZa 

hdklıııligln,• terfian İwıir su.Ilı htlki -
ıııi A\·ııi Ciııııel, (,.'orunı ağır ceza ıııah
keıııc5i reisliğine Aııtulyıı C .• \lıi<lclei. 
unıııııılsi l lakkı ihtı·kin, Zonguldak 
nsJiyc ıııahkeıııesl hllkirııliğine Mu~ 
Iılikim~ İ5ıııail J\:illt, Ankara asliye ce
za hlikiıııliğlııc Zonguldak asliye ıııah
kenıcsi htıkiıııi ::iaffet Ünnn, C. Duş. 
ıııUddciumuınl ıııuııvinliğine Kırklar -
eli cezıı lıllklml Emin Ulutay, Erzurum 
hukuk hdklıııliğine l~rılncan hukuk 
hAklıııi 1 ınııll Hakkı Ülgen, Kemal -
paşa hükiınllglne Tunceli eski ceza 
lıAklıııt llurlıanettin Encralp. 

ni vctcrincricrimizlc t:ıyin cdild&I 
)Wlcri )':IZl)"Oruz: 

Bıı. ve B. Adn.-ın Gi;büık, hınıt. 
Turan Tddrd~'na. Klmuran Uy 

murııhhası, buru:b. ~ ısrnr et· 12·15 >"88Uld:l.!d ldlctlkleor musında llursa'ya, Behice Ataman fa::k" Louın'dan evvel memleketimiz· 
deki ecnebl konsolosları yalnız 
vatandJı.slannın haklannı müdn· 
faa ve onları himaye etmekle kal
mıyorlardı. Ecnebi konsoloslan 
memleketimizde kendi memleket
lerinin müddeiumumisi, hdklml 
VI:' zabıta Amiri vazlfclerinl de 
görmekte ld!ler. 

3 - Taraflardan blrl Osmanlı 
vatandaşı diğeri ecnebi olursa, 

t1. 50 m«:rc acrt>cst, 50 metre lrurtl.'l r:aıa • 
!smct Pııs:ı., durnmazdı. Durruruıdı ve mıı. 16-20 Y<L$Ulda.kl mükc1l:etlcr nrn-

dcrtı..'11 kürsllYc ~?dl: ıanda 100 tOOtrc Bt"?t>t:st, 100 mctrc kur· 

60 l.İlt,\l,A 'l'lmFl EOE~LER 

isllilıiyc lılikimliğloe terfian Ezine 
lıiıktıııl .\litnl '1'ulga, Kcşnn cez.a. hA
kirııi Bahri Uzuıılııısanoglu, Arapkir 
lııikiıııl l?cvzi Kuııtuğlu, llozkır lı4-
kiınlığine terfian l:ıııfranbolu ceza hıi.
kııııı Jlakkı llikıuetoglu, Zile ceza lıtt
kiıııl il ıılUsı iıcıııdıır, lstanlıul bUllı ıııı. 
kiıııı Ni~ ııll 11.ıkgudcu, Kastı.ununu 
sulh Jıukiıııi ,\lfıeltin Kırıuan, Afyon 
Az.ısı .Sıılcyıııaıı .Sııbri (,.'ılnlw~lu, İnce
su hiıkııııliginc terfian \"edr.kuprti ceza 
hlıkıml llaui Döner, .\nkara ı.ulh itil.ki 
nıl Scznhat Gorcll, Uor hukuk Jıuki
uıi Yünınu Aktar., Arclalıııu hükiuıliği
ııe terfııııı !tize llzası ,\\ nı Tuıııcrclam, 
iz.mır hukuk lıfıkiıııi .\lufit grku.ı um. 
cu, lstanlıul agır ceza ıııııhkcırıcsi lizll
sı Saliııı Başol, İstanbul sulh hllkiuı. 
ligine terfian u yı·r sulh hllklıııl eeıa. 
lettln Turkgcldl, lstnıılıul mti<ldelu -
ıııuıui lıaş ıuuıı\'İnliğlnc terfiıın İstan
lıul ınüdtlciuınuıui mua\·lui !\"aiJ Üz
kao, ,\cıpayaın ceza lıCıkiıııi ~lehmet 
llilglıı, Urlıı ceza lıtıkiıııligine terfian 
Ka.st.ııııouu lızası Nurettin Fııydagur, 
tilirt cczıı. lıukiııılig.ne terfian Konya 
l~reğli i ceza lıdkiıııi Emin llilgiç, An
kara aslı> c ııııılıkeıııt•ı.i htıkiuıi ::>cdııt 
Çuııırulı, ,\ııknr.ı asliye nıalıkeıııcı;i 
1111idılt'iıııııu111isi 'J'ulııt Kuray, K utahya 
ı:c·zu lı!ikiıııliğiııc .\luş cı·z.L lııikinıi Nu
ri l't•kiıı, Zile lıukıık lı4kiıııliğine Gu
mti,haııc Jıukuk hllkiıui ~inasi Tuzer, 
~rzincan Jıııkuk hlıkiııılfğlııe Kars A
zası Sabri Yüce, .\1 ııdaııya hlıklınliği. 
ne Giresun ceza hAklmi ürhıın llalıa. 
u •lu, · sklltlar ıısliye ceza lıdkinıliı;iııe1 
Ankara asli> c cer.a hllkiıııi Cemalettin 
Koscuğlu, Br7.ineau ceza hı'ikiıııliı';ine 
lllcriç sulh hakimi ,\ta Atıwğlu, Kas. 
taıucınu ağır cczıı ııı ıhkt•ıucsi Azalığına 
Urfa ecı:n lıJklmi ~erafettin Orhan, 
llurrlur t"l'za hfıklnıliı;iııe Cizre lıilkf. 
ki .1\lınıet Titrek, :-.aııısun a;:?ır ceı:ıı 
uıalıkcıııesl llzıılığınn Ourtiıı C. nıUd
clciuıııııuıisi Nezih Brioç, Konya Brcğ. 
lısi ccım hllkimligiııe Soğut eezıı hfi. 
kimi Hn> rl Knııdeıulr, Aksaray müd
deluıııuıııılıginc Akhısar mlıddc.iuıııu -
misi Hakkı Ça~ırankrıya, Hntay C. 
mtlıldcıuınuııılllğlnl' l'dırnc C. l\Iild -
deluıııumi l A ır Akı.u. 

Fahriye Oğuş, Halil Altınd:aS, .Mıdl!t 
Küıah)u Korl)'a'y:ı, Al:i Kangal ~ıv..-ıs 
Sami An Kanal'a, Must:tfıı Gülcy, N 
zat Öz.:ılı>, Kazım 1 kendcrooifu A 
ra'ya, Tevfik Özol Anıal)'ll.0)-:ı, ~ 
Ürpckli Edime'ye, A<iım Soyad İuııir' 

Konsolosların anıt lmtlya7ları 
cezai ve hukuki olmak üzere iki· 
ye ayrılabilir. Ecnebi konsolosla
rın ceza. bakımından adli imtiyaz
ları üç şekil Jti>stermekte Jdi. 

l - Taraflar aynı milliyette o-
1 urlarsa, 

1680 tarihli Hollanda kaı;ıltülAs· 
yonunun 5 lncl, 1740 tarihli tran
sız kapit{l}Asyonunun 15 ine!, 1783 
tarihli Rus kaı;ııtUIAsyonunun 72 
lncl maddelerine nazaran Osmanlı 
!mparatorlufu hudutlan dahllln· 
de lkı Hollandalı, ikl Fransız ve
ya iki Rus arasında işlenmiş her· 
hangi bir suçu tetkik ve rilyetc 
yegane salli.hlyeUI makam Hollan
da; Fransız veya Rus konsolosha· 
ne)('rldJr. Tiirk hAkiml böyle her
han~ bir davayı rüyete salAhlyet
ll değlldır. 

2 - Tarntıar başka OOŞka mll· 
lıyctten olurlarsa; 

1740 tarihli Fransız lkapltülA.s
yonuna nazaran Türk!yc'de bir 
Fransız vatandaşı ile di~er her· 
hangi bir ccnebl arıı.sınd:ı işlenen 
suçtan dO:an dAva Türk mahke
melerınde rilyet olunmakta ıdl. 
Fakat burada mahkemelerin ls
tlklflli ile tellf edllemlyen bir va
z"yctle karşılaşmaktayız. Muhte
lif mllllyettckl lkl ecnebiden biri 
tarafından d ıterl aleyhine 1$le· 
nen suçu tetkıke memur Türk hA· 
kimi karşısında bu ecnebilerin 
konsoloshane-lerl tcrcllmanları da 
bulunurlardı. 

3 - Taranardnn blrl ecnebi di
ğeri Türk vatand~ı olurlarsa; 

1740 tarlhll Fransız kapltOIAs
yonunun 65 inci maddesine s-öre 
bir Fransız ile bir Türk ııırasında 
ortaya çıkıın ıaıçtnn rioitan ril\vn
Türk mnhkemP.!erlnde rüyet olun
maktadır. Fakat Fransız bir SU(.'· 
lu veya mıığdur olsun Fransız El· 
çisi veya konsolos veya bunlann 
.müm~li duruşma esnnsınd:ı 
fransız maı:dur veya suçlunun 
yanında bulunurdu. Dlfer dev1et
lerfo akt.olunan kapltOlltsyonlarda 
da 1710 tarihli Fransız kaplt{l!As
Yonunun 65 inci m::ıddcs!ne ben· 
zer hükümler vardı. 

Emebl kon~loslann hukuk ba
kımından adli lmtıyazıan, c~.n 
dı\valannda c>lt'tuıtu gibi fiç şekil 
~östermtlte idL 

Bu hususta muhtelif ıkaı;ıllültı.c;
yonlarda ayrı ayrı hüktlmler gö
rüyoruz. 1718 tarihll Avusturya 
kapltülfı.syonunun 5 inci mııddC!sl
ne göre, alacaklı Tür.k vatandaşı 
tedlyC'yf temin edebllmck için 
borçlunun konsoIQSlıanı>slne mü
racaat etmeğe mecburdu. 

Bu ufak tetkik bize gösteriyor 
ki adli kapltOIAsyon1ar bir dP-vle
tln lstlkllll ile taban tabana zıt 
h1r kayıttır. Lozan; Osmanlı tm
paratorlul!:un11 alt birçok kayıtla· 
n olduğu gibi, bu knyıdı da yırttı 
ve attı. Bu IUbarladır ki Lozan 
bütlin dlfer munhedelerden far.k· 
lıdır. 

Al yarı~ları 

hakkındaki 

tahminlerimiz 
Önüınül'ldeki pazar günü yapı bcak o

Jıuı a r yan~l:ırı hakkındaki tahminleri
mizi daha esaslı bir ~urcıre Okurlarımı· 
r.a rarıııki .sayımızda bildireceğiz. 

_. •.....••.........•......•.•....• __ . . 
~ Küçük haberler § 
--•..•...........•........•......• ,. 
* Erzurum liscsl ~arlh-co~rafya 

öğretmeni B. Faik Bina! Kars llscsl 
mildıir ve tarih öğretmenliğine nnk
lolunmuştur. 

<(:r Soyadım değ!şU.rcm öğretmen 
ve mPmurların bu deg!şikllğl hu
lunduklan idareye bildirmeleri ka· 
rarlnşmı.ştır. 

1.r Antalya valiliğinde açılan Ulus 
okullanndn parasız çalısan 15 ISğret
men takdirname ile taltif ed imiş -
Ur. 

1.r Meslek okullannda çalışan er
kek ötretmenlerln askerlik durum· 
lannda bir değlşfkll'k oldukçR vekll
llf;e blldlıilmesi takarrür eı.ın Ur. 

'"'I'üritlıcı', kcndl munlıclaıtlcrtndc, Yll· ba~:ı!:ım:ı.. 

ba.ncılnrm o:.·ıe muamclıl!lcrdnc ve Her rnflsa1xıkru1a htrdcın Ucuncüre 
öyle tcc:ıvUzlorine uıtroml$lru'dır ki, kadar dororo nlacakl'aTa nö]J?e Su Spor

e~ bazı mcmldret.ıcrln mcdcnly<."tl lan Ajanh{:mca muhtcl1! hoıll.Yeler ve· 
\'il lıcla.Nsl ~nda bu vaııa:ı tara ıiloockt.lr. 
~re bir hUJcilm wnncl< lAzım ıre· 
Urne, bu mb:ı.ncılaın.n mmsup olduk· 
J.a.n rtcvıet:cme, b1ir .ıatnun bulundu· 
~tın bCe, hak1ı olanık. IÜ]>he et· 
mck ioıtbcdcr ~· 

Ve YAve ctU: ""'· Her yıl ~ gilı1 bu .YJl d.ı. Anka· Tüı1k hCŞct1, 'l\iltder tarotıruıruı , ~ 

Halkevi yüzme 

teıvik müsabakaları 

ynpılmıs na H&!ltcv1 tnrn.rır.cnn Ankara YiiZUcü· baneılıam ka.reı :ra.ıtciyc'do 1.cr.1 &.nısmda btr "füı.lkcvı >(lzme t<.ıı • 
olan ve clAn )'IU>llmakta buhınnn 

mu:ımclo :ne, 1'UTJcl:cr,)n tsta.nbul'dn 
ve bııSka ~ bu &ı1b1 vaıeucr

cıe ve bu g1bt hal ve Gartlar altında 
:ıınt:mcıln.Tca. uğrartı.1dan k:cYlt ve 
zaıım murun<?lıclerJ, bunlan mulaıye. 
cc ~ oQn dlln)'a c1'.kAnmn hük· 
mllru?, k~ a.rzcdi!r-.• 

Lozan, b:r knrnnlılc s:cocnm s:ı.b:ıhıd ı r. 
Tmmnı, hu memlclkcte hl!' d:ıha kn· 
nınlık gece ~&ıtcmı.e91n1 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

İstanbul fumlanmn 
fefliı ve kontrolü 

!stnnbul, 23 (Tcl.c!onb> - vau ve 
bo!cdlro reıst Dr. Lilttı Kırdar cazete -
ellere l>eynnat.ında tmnJnrın tci'UI \IC 

muro:Jaı.bcs'.ne arasız bir surette devnm 
cdlldll'r.n1, bu defa yaptıan koıürol!~c 
nctlccmn ikl ay önceye nazaran daha 
b'1 olduğunu SQYlcml$ ve doo\1şt.lr ki: 

"- Bumınln bcmlbcr hnldannda ceza 
t:ıtblk edilen fırınlar elan miktar ltJtıa

rty:ıc fazladır. Müt.e:ı.ddl:t dct:ılar eezn 
a.ldıklnn halde iY1 onllsmıık hususu:ı.da 

tttııa a-ilstcımtycn ve mütcnd>'bDı ol:mı· 

yan scldz tmnm otısoe vcrilmclrte okı.n 
ııruan yarından ıtrtıa.reıı kesll~ ~· 

Antalya stadyomu 
yapılıyor 

Mn.latşa. 23 a.a. - Vııltmn ~n -
lııtında ynpılan bir toplnntıd:l stnd)'o -
ımm ~ laı.rnr.!aş1.ın!mışUr, 

vlk mUs:ı.bakası,, y;ıpılaca'ktır. .Musaba • 
kaJ:ı.r 2 nltustos ~ a-unu ı;ıın.t l:i 

tc ~. lıl!lsab..'lkalıı.rda dıcrcce a • 
lac.ak yQzUcUJ.cre birer m:ıda:lyn ve PU· 
van lt!lxır.Jy}c b!ıincllic:t al:nca:k takının 
da IUıiJrovt ku:ıası ~-e cd!l«:ekUr. 
~ ŞUdur: 
1 - 100 mctıre SCitxwt, 2 - JOO met· 

!'(' llil't üstll, 3- 200 metro !kur'ba!'ıııla· 
ma, 4 - 400 m~ scrrt>est, 5 - 1 no 
metre «ırbcet (mü1ccll.etııı<r), 6 - Türk 
hıı.Y!'Rk yansı, 7 - !kuk! atlıu'nlll:ırı, (il<: 
mootıut1 n t lmna, 1!ld fhtlıYar1 etla:na) , 
s - m~rllt tm'Z1t. 

Yurt için ele 
24 tcmmuı: 338 (1922) tarihli 

resmi tebliğdir: 
1 - Ccrıbcdc bermutat ateş ve 

kc~if fııali>eti olmuştur. 
ı - Düşmanın füli kruvazörü 

ile bir nakli}'c gl'mi~i Fethİ)'C li
manına girmek ve kasaba)':l a.teş 
etml'k istemi, ise de topl:ınmızın 
hiık:ıç tam is:ı.bcti üzerine Hados 
istikame.tiııdc avdete mecbur ol· 
muştur. 

3 - .Afyon'un §İmal ı;e p kın· 
da hulunao muhtelif korlcnn 
mezru.'lıı :İle Çh·ril mınrak ında· 
ki S.ırıb.ıha ~~unün dii_sman u
rafınd:uı yakıldığı tarassut cd'J. 
miştlr. 
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Aziz Yıldınm Mersin'c, Hagıp < 
Kıd.:lat-el'i'~. 

Antalya' da yüune yarışları 

Antalya, 23 a.<ı. - Antalya 00!
ge beden terbiyesi gençleri tara· 
fıntlan buglln genlo ölçllde ytız"!e 
mlisabakalan yapılmıştır. Birincil•• 
ğİ yılz metre serbest yilzmccle ı,46 
ile Hasan Mnydnnoz. sırtüstünd' 
2.27 ile Aydın, 100 metre kurooğn• 
lamada 4.44 ile Halil ÖksUzer, ı600 
metre serbest yüzmede 28.54 ile ~· 
1i Kumll(I ka7.anmııılnrdır. Kazanan· 
lara madalyalıır verilmiştir. 

Orta Okul öğretmen 
muavinliği i~in 

imtihan açılıyor 
Murif Vekilliği orta okull:ırınuz ~ 

lt'nİdm matcm:ıt&, tahii;c, fransızcıa. 
almanca ı.c ıinplizcc İ('İn ö~men JJl11" 
avini almağa kanır vermiştir. Dttrı<J" 
için 14 eylül paz:ırtesi gün\i Ank.anı'd-J 
Gazi Tcrbi)"C Ensıitüsiindc, i.bnhul'dı' 
Yüksek Öğretmen okulunda hirer ıttiİ' 
•:ıba.ka imıiham eçıl.arnkttr. 

Kalabalık yerlerde halle 
sıra olacak 

Ankara Belediye HeisliA'indcn 1 

ı - UçüııcU mııdclede yazılı ııusus· 
!ar belediye tcnblhlcrl rnsına alın • 
mıııtı r . 

2 - Bımlara aykırı hareket ederı· 
ler 1608 ve 25711 :ıumaralı kanunl&rl' 
ı:öre cezalandınlacaklardır 

3 - A) İhtiyaç mııddelertnin da: 
ğıtımın<h ve bunlar için kart verUı· 
şinde, 

B) NakfJ vasıtalarına binişte. 
C) Umum! yerlere l?'lriş ve cıkışt~ 

halkın birtblri ardı sıra dizilmele ,, 
mecburidir. 6'17 



Lozan'ın 19 uncu 
Yıldönümü 

ı 'l'Urk h lk 
• dok a ı bugün loznn sulhunun 
tıı 1~~ncu )'ıl<ltinünıünu, aından gt.'
e>lcu~ ilrlerle kutlıy:ıatkıu. Tam on 

1 İJııcı ıse::e~ cv,cJ bugün, Mi.Jli Şefimiz 
~si s ~Onu, 1 ur~ murahh:ıs he} etinin 

1 aıı>le, 1.<mın sulh muahedesine 
1tinr;:11 aımı~ıı, Bu imza ile Türk mil· 
·~ SUih Ul~ SCtıcll"rdcnberi hıı~rct oldu· 
•bız • Scrı E:eli.ı:ordu. I akaı Lozıın'ı, 
C>k d!:._~ SU~ıu Jtcri getırdıği için değil, 
iııaJ 1 b' derin, çok daha iÜmullu ve 

•rı~. loır hldi c olduğu için kutlamak • 
tikıar ~. milli hudutları içinde tam 

hı ırıc s.ıhip olan bir 1 uı%i)e'nin 
t lıöy:" b~·ao;ısın:ı delalet eder. işte bi· 
~ bu;~ ı.r sulh getiriliği içindir ki Lo
ltllıiıtirilk rniUi b:t} rıımlarımız aramıa 
rii:k ıniiı ~> ıe bir sulhwı temini için 
!it çetin .;:;;• en ağır şartlar altında uzun 
~ f müaıdclcye fcirişmi~ ve so
~ ı.:; cr k."ttanınıştı. Esasen Türkiye, 

lill()e bhı.rla, 1911 scnesindcnhcri harp 
)ıs&arb. uluıiuronlu. fı:ılyanların Trab· 

ar!> .La ta:ırnıztarı yüzünden çıkan 
~·a d · ba.ıı ın l erken. Dalkan muharebe-

• IU.l!ı adı •• Bu nuıharebclcri sona erdi· 
· v, T ~ ?1ızasını J914 harbi takibet· 
.fdi ce Url.ı.ı:e de bu harbe sür~lendi. 
ı~ ııı~hede kahrıımaıu:a J'iğiışen Tür

tille' siU'ı:tclikleriJıin mağlüholm:ısı Ü2e· 
er ıııuı hırını terkeui. l'urklez de di
ıntrik.a etler gibi, illhlarını bırakırken, 
· ~ . c.ıaıhurreisi Vilson ttrnfından 

r.~tın kendi mukıdd~r:ıııruı bakim 
,

1 
t1 lı:.l<kındaki va!de ve slize 

b....... • $. a:cıı. Fakat galip devletlerin bu 
~·::-ısıllı l} • 1 b" • :..,q ini '°' "1)Ct C tat IK etılll)CCefde • 
!bedi_ 1 anı ak için arnd.ın çok '"ilkit geç· 
•}\ırı l?ızalanan mütareke hukumlerine 
~1$1 ... 1 olarak mcmlckeıimi:rin muhtelif 

... "l'l • 
lııııa.rı 1 ı~ı;al nltıııa aıııxlı Azınlıklar 
~~ray 1 

arak Turkll·re .~r~ı kı~kırtıldı. 
~ İş ve Pa<lişalı düşrn:ınlarla birlik ol· 
1ı~-<l;ıdıe Ünıiısiz göriincn bu şartlar al
tır;ırıııl ki 'I ürk milleıi 1 bedi Şef' in 
tıeı.ı,ri topl:ın.-ırak a)aklaodı. Ve ör, 
liiruıe ıın~ak Turk'ün uzun ı:ırihlnde 
11-JlJı ~-bir kah!'IUll!ln!ıkl.ı duğuşerck 
'~tr bu ucadclcde z:ıfer kaz:ındı. Fakot 

de bi a kcri wfer, sulh müza.kercle
h~ r Sİ)ıı~i zaferle rıımamlanmı· 
llılııas 015a>dı, eksik kalacak ve tünnıJ ve 
tekti, 

1~.? bü>iik kı mını kaybedcbilc
bii)"\İk Urk tarihi, b<ı) le eksik kalmış 
lııdur askeri zaferlerin omd<leri>le do-

let~tı<'~lu b..)>larındald kanlı mücade· 
Jı~ f~~rc'nin sakin bir ~hrindeki kan
defe t.ık~ ~ıa nz çetin olmı)an müca· 

riııind ıu. lşıe bu, 1922 senesi son· 
dar de en 1923 senesi ıcmmuruna 1,;a. 

\I~ ~lltn etlen Lo:zıın konferansıdır. 
'ttr1ı; ... tııı hü)uk kahramanı da heT 
tere{ 7 huı;un <'trnf ında toplıınm:ıkJa 
"Üdlır~ y~u~ bil}-ük Milli Şefimiz İnö
~ı:Je:ı· Dönü Louın'a ~sen askeri mü· 
~l.aturk~ k;ıhramanı olarıtk ı;elm'~ri. 
\' 1 ~_en yttkın nrknd:ı ı olarak 53• 
~l('ttı llön\i, mücaJcle sona erer eımez, 
ı~ kınına kı» mu,, üniformasmı 
% çıkararak "h-il elbbckrini giy
dip~ılıçl.:ı müdıfa:ı ettiği dl~'llyı 
~· Yoliyle de mrxbfaa ~ için 
lıit bira ge}mi,ti. İnönü, Lozıın'da mütte-
~ ~ ile kar~ılaştı. O derece ki 
l':l da 1914 harbinde ve bu harpten son
bıı ~Jetler hiçbir mesele üzerinde 
~n......, e birlik halifl(le toplanmış <le
tiiıı -·uı .. lnöııü o zamanki dünyanın bü
loı>L beı1ı ~lı diplomatlarını bir araya 

~ hır cet'he ile mücadele etti. Bıı 
~ l<'<.lcld kuvvet kayruığı milll 
~ ııı··<li. toz.ıın'a, milli hudutla:rı içinde 
kiııı :takiJ ve kendi mukaddentına h!I.· 
~ r ~'üiki)e'nin ıanırun:ısını temin 
lıtr l:e!rnış ve oncak buou tcm!n <.-den 
ll.';uı~ .~ıeoclesini beraberinde Anka· 
~ tügo~urccckri • .Mu:ırızlann bu görü~ 
~~Ju kabul etmek istememeleri }Ü

ııhıd konfer.ıns, subaı içinde inkıtaıı 
lq11~· Faknı nisanda açılın ıkin<Jİ saf. 
lql'tt a ÜÇ a}ltk müz.:kercderı sonra nl
ıq 24 teınnıındı mıı:ıhcdenin imzası· 
~ ıııUvaffakı)<et h:ısıl olmuttnr. işte bu
~' 0 mutlu günün ytldonümüdür. Lo
~i mu lıeclesi imzıılıınııiccn, bc51enen 
~~r, bu geçeıı on dokuz sene: içinde 
lı:. ( uk ctmi~ birer vııkıa halini a.lmış
~'l'l'ıc bu torrnklard:ı müsuı!dl ve 
kıırıı.rııkllıtıka<ldcr.ııımı7.a lıll.kim bir ,.-un 
' Silk: talışmak, yükselmek, $1.llh 
~~ UU unsuru olmak istiyorduk. Oo 
~ n 'lene Cl.vel gör.-lüğünıiiz rii)'3 bu 
'llnurı ta!ıakkuk etmek yo!unda hu
~ ~ anlamak i\-in etrafımır.:ı. bak· 
' fıdir. On dol."UZ saıe milletlerin 
"-1 1~ UZUn bir zam:ın değildir. Esa· 
';:::1etkr için gaye,e vamıış olmak 
,. roktur. Daima daha iyiye, daha 
t\ı )of-doğru yürii}cccğiz. Fakat doğ· 
~~ U:Zerinde bulundu-urmızn şüphe 
~laıı. l.ozan bu yeni v doğru )'Olun 

l\ı Rlcıdır 
' mutlu günde bize Loznn'ı kıızan· 
NuÜyük Milli Şefimiz.in büyük biz· 
"- !aı:i minnetle ıuunak w hururlano
~ lc...ı~I~ eğilmek Türk nıiUeti için 
~ık borcudur. 

A. Ş. ESMER -----
Sulh rivayetleri ve 
Berlin mahfilleri 

~~lin, 23 a.a. - Anglo-Sakson 
bir ta lanndan çıkan ve sulh için 
'°el>a kıın te3ebbüsler yapıldığına 
'1 trrı~~ gibi teşebbüslerin yapılm.ı
~ııa rı_lannın arnşıırılmakta oldu· 
'ııı11a daır bulunan haberler karşı -
h.arı~ atınnn hulciye nnzırlıtı her 
ıtıı,tir bir vaziyet alm'llktan tekin -

~· 
ıı!}'ltt u hususta belirtilen ycgftne 
h.ııııu!. Zaferin sulhtan önce geldll!'i 

~<tı:1ur. 

İns line yap ımı i~i~ 
reni bir usül bulundü , .. 

~1 lthy, 23 La. - !ndaı:a k'agrdaki 
r~c:ı $thhire müessesesinde yapılan 
l'ıtı ~ 8~tınnalar neti~inde sığırf:ı· 
~ iltıcreas'ınd:tn İn<iUIİne İ~tih•al ~
~ tı~ı~ kC1Fedilmişıir. Ru mu<temı ... 

b\ir'iik sığır sürüleri vardır. Bu 

Harpte de, 
sulhta da 
BİRLİK! 

M. Eden bir nutuk verdi 

İ ngiltere'yi savaşa 

devamdan hiçbir şey 

alıkoymıyacak 
Notunghnm, 25 a.a. - Bugun bu· 

racla be.ı. aııa.tla bu 1 unun Harıcıyı.ı 
Nazırı Eden, AmenkaJılarJa sullıun 
yenıden kaybolmaması ıcın Buyuk 
Brltan) a'nııı kendıleı lyle bırlıkle 
ho.rpten sonra sulhsever faal blr cc· 
nuyet kurulmasına calı acugını \a
detmlşUr. 

Eden dem~Ur ki: 
"- Bugiln, bu nndo. mOcadele en 

kızgın devrC'slne girmışur. Husyn o
valarında ve Mısır'da müttcUklPri
mlzle İııgillz lmpıı.ratorluk kuV\ et
leri devamlı blr cephede gogus g6 -
ğilse ynpılan bır mllcndele.ı. e gir ş -
mıslercUr. Bunun neueesı geniş bır 
ölçüde hnrtıln d vamı Uzerlnde mü
essir olacaktır. Ruslar torırnklarını 
üstün bir ağırlığa knrşı müclafıııt el
mek icln mükemmel bir cesarı.ıUe \C 
LnaUa. çarpı~mnktauırlar. 

Düsmnnlanmızııı zlhnuıde h.iç blr 
l.lÜPhenLn yer bulmamusı lltzımdır. Mu 
cuclele uzun ve;ı.a kısn olsun blı: \"C 

müttefiklcrlıni'L ınuuıffc>rane bir ne· 
ticeyi! varıncıya kadar rnııhnrr•bcye 
devanı edccet:ız. Hıc bir mu,·affakı· 
yetslzlik \'C~ a muvakkat inkisar, 
hattd knybcdllcn nıuhurebl'll'r bile 
diktatörlUk dc\·Jetlerlne karşı mü -
cadeleye devam etmek hususıındnkl 
nzm!mlzl değlştb"t'mez. Bu dC'vleUer 
neUceı.le slldhsız kalınoıya kaılar ve 
yeniden insanlığa fenalık yapamı)"a· 
cak b!:r hale gellnclyc kadar müca
dele devam edecektir. İşgal altında
ki m<!ınlekeUenkı alınanların son 
nazı askerleri ve memurları tarafın
dan barbarlığın tesiriyle yapılmış 
hareketler, münferit hareketler ele· 
ğlldlr. Bu zalımane harekeUer tet· 
hiş siyasetini isliyerek kabul etmls 
olan alınan hükllmetmlıı siyasetini 
te~l eylemektedir. Naziler lnllhap 
ettikleri bu siyasetin nellcel~rini 
müdriktirler. BerUn'<le 15 hazlraııcla 
söylediği lbr nutukıt.a Göbbcls, Al -
ıoonya'ııın kendiı;lnJ clllnyunın üst 
turafına lıağlıyan köprUlerl yıkmış 
olduğunu kabul etmiştir. Fakal bu 
barbarca hareketler, hedeflerine va· 
~ıı olmamıştır. Bu hareketler birle
şik mlllctlerl blrlcştlrcn bağları kuv· 
vetıendirmekte ve bu mllletlerdekl 
mukavemet zf.hnlyetlnt zayırtnuıca -
ğına tıellldcstlrID<'kt<'<llr. Arnmızdak1 
tesı:ınUt o kadar ııağlaındır ki, bir 
&ahsa ıknrşı işlenen clna)'(•t heplmlzc 
karsı lşlenmlş hissini vennoktcdlr. 
Tcm>it edilecek saatte tam ve ciddi 
bir ceza istemek azminde de blrlese
ceğfz. Zafer loin olduğu gibl, zafer
den sonrahi olaylar için ıle birlikte 
çalışacağız. Çünkü biz, bUtfrn bu se
neler içinde endişeler, açlık ve kırı
lan ümitlerle dolu bir dUnyaya dön
mek lçln carrnşmıyoruz. Blzlın ka -
mm ve nluıına rlayetkAr beynelml
lel blr cemiyet kunnaınız lüzımrlır. 
Bu cemiyet l<:fnde her millet kor -
kuruz ve lmtfıya.zsız serhestce ynşa
~·ıp ealışnbilmelldlr. Aks! tııkıllrde 
hl'plmlz barbar mncarlf'lenln gl\rül
tülerl arnsmdn mahvolup gideceğiz. 
Bu ecfer muvaffak olamaımık, yr.nl· 
den böyle bir ııans clde edcceğ'iml1 
&ÜPhelid r. Bu muharebeden sonra 
b:ızı imtiyazlı m1llçt.ier ln sihirli lıir 
dairenin içine çekilerek yalnız bnş
larma. Heri gldecekleıtnl clUııürunek 
saçmn bir hareket olur. 

Harp de sulh kadar 
güç kazanılacak 

Bütün dUııya uyanmıştır. Millet -
ler, ırk. renk ve iman farla gözet
meksizin yürümektedirler. Endüstri 
öyle bir raddeye gelmiştir k.l dünya.
da ktm olursa olsun hiç kimsenin 
yiyec~ksiz kalması ve. daha iyi bir 
hayata kavuşmasının çareleı·inl buJ
maması inıklinı yok.tur. 

Mesele tam lstlhsall ve ınunslfa· 
ne tevzi ve tak.simi teşkllutlandır
maktır. Daha iyi bir dünya hesabına. 
ancak icabettlID gibi iyi gıda almış 
ve ~hhııtll msanlar calışnblllr. Bunu 
temin etm<'k kısa veya kolay Mr tş 
değildir. Bu neticenin elde P.dlleb!l
mesl için bütün mlll~t1erln kabili -
yetle~i ve tecrllbelcr! dalrcshıde ıs
blrHğl yapmnları lfızımdır. Sulhu 
ktızanmak, harbi kazanmak kadar 
güç olacaktır. Bunun lclıı bizim ay
nı mılli birliğe lhtJyacıımz vardır. 
BJzbn o zaman nynı feragat ve fe· 
dakli.rlık zihniyetine benzer bir şeye 
ihtiyacımız olacaktır. Bizim miltte· 
fik sıfatlyle ı;:nrpışmıs olan m illetler 
arasında haklld blr <lostluğn ihtiva· 
cımız olacakt.rr. Birll!Şlk Amerlka;~ın 
Cumhurrclslyle başlıl'u devlet arlam
lannın. her memleket e, he rkesin 
menfaatine olarak kendi hnyatlylc 
imkfuı ye membalnnnı lnkl$nf ettir
mek fırsatını verecek bir dUnya ku· 
rulmac:ı için çalısmnk hususundaki 
nzlmlcrl, çok cesaret wrlcl bLr şey
dir. BL7. onlarla işbirliği yapma~a 
haz.tr bulunacağız. Biz mlll<!'ller 
han:ote gösterdlk'lerl enedl ile kcn· 
diler! için ı;:t1lışmamış olduklanndnn 
dola)'l ~ulhu kay'bettJk. Aynı hıı.tala
n tekrar etmek ve Alman)'tl bakl
mından yeniden ayni t"hllkelere r:ö· 
~Us g"rmek niyetinde del?lllz. Müte
arrız rl<>vletlerln stll\hsızlanrlınlmnsı 
tnm olmalıdır. O mman tik vazlrP, 
ac k1ılnn mllletlt>rl beslmne-k olacak· 
tır. Bu hususta ılnhn şimdiden bıızı 
tecfhlrler ahnmı$lır. 

Arkarlnşlık. anr.nk Amerlknlılnr ve 
biz ayn i esaslı '<(>yJ,.rln yani hUrl:ve· 
tP lnsanlıl!a h i!rmet v,. sai\e insan · 
laı-ıı r,.fnh temini IMn calışt1i:('ımızı 
nnlnd ığımız zaman devamlı olnrnk
tı r. 

Tariht" ilk i'l,.fn olarak t ngl111-
AmE>rlknn rlo<t.tluihın un l!l't.fk'OOll !tim
di lnle:ll7. mllletlnln r.llnd" hıılun· 
"laktndır. Rlr kazn ~r.rl olan hn 
hıımt~ "lllh tein de"nmlı hlr faydn 
r•1"nııqm tmnenm edlvorıım." 

imuline ite tedavi çok mükeınmcl ne
tİa!ler verrnqtir. Ayda simdi 6000 tüp 
.insuline istihsal edilmcıl.."'tcdir. 

KAH I RE ' YE GÖRE 

Mısırdaki cephenin 

bütün kesimlerinde 

çok ağ1r 
savaslar 

..::> 

yapıldı 

İng i l iz kıtaları 

ilerleme kaydettiler 
(Boışı ı inci 'a)ofada) 

rine karşı ynplıi;ı hıı<'ııııı<laıı s11rıra bıi
tıın kı·~irıılerd•· lın;;lı~ 1111 şicltll'lli ııııı
lı,ırclJl'ler dun ılc cJe,aııı eluıiştir. :=;i
ıııal keı.iuıınıll·ki muhar~bt·lt:r He;sa, 
Llıııııkhntl, :\letcir~ ıı ve ı-:lis ı tcıu lcrı 
drufınd!ı cı·reyuıı dıııı'1lr. 

Merkez kt• ıııııııde bılh ı s ı Hu\e\'S ıt 
tcpcsiııııı lıatı ucııııda "' l> ılrel•e\ in 
lıolgl' iııde şiddl"llı wulııırclıelr olınu~
tıır. Günduz harckiltı e n ı~ında tıı: 
zırhlı kolıııııuzla ııi~ acle i<ıtııl:ırıııır. lıu 
kt simde ılerkıııckr kn) detıni ler 'e 
mevkilerini s ııd ııııl ıııtırııııqlnrılıl' 1)1111 

gılııuıı ilk k15ıııınıla. lturıı fırtın ıl ırı 
> lızılnılcn h nn fo'lli~eli ıııalıdııt ol • 
muştur. Fııkat dııhn sonra hafif lıom. 
lın ııı;akl ırııııızl.ı ıı,·eı lıoıııb ı uçııkl • 
rııııız karu ku\''Ortlcrlmlzi ılrstekle -
ıııi,ln 'e şiıııal ke~lıııinıle hu<'ııııtlar 
da lnılıııımıışlarılır. ı ıa,·a kUHl'tlı:rl -
ııılz taııı vakliııde uıerkeı. ke imındc 
fauliyı•t gostrrıııişlerılir. llt•ıııh ırılı -
ııııııılıır çok tı•ı;irli olıııuş ve ılııŞırıaıı 
ıırııh.ılıırına, 111'1ılı otıııııolıillı•rirıe. 

ı.111klurııı.ı ve tııpçıı ıııevıilcrınc hir 
ı·uk tanı isalıctJ<'r knnkdilıııhtir. ,\\·. 
,.,, .ıız gccl"~e kıırl~r kıtalıırıııııı: iı-
7.eı·ıııde de' rh·e fıınlh ı·tlerlnı· ıı .. , ııın 
<'tıııişler ve bİr cluşnıan ııçııi;'ı clu~tır -
ırı ıiŞlcrılir. 

Mnltn tizerlmle ıııahrlut olçtıde ce. 
reyan eden ha\•ıı fnaliyeti esnasınıl 
a,·cılnrııııız iki Messcrschınltt IOD dlı
Şilrnıu~lerclır. 

'I ııknrula yuzılı lınrekAttnn \"C ılif;er 
hnrekllllaıı 7 uç~ğımız dıınmcııılştir. 
Fakat iki pilotumuz sağdır. 

Çok ağır savaşlar oldu 
Kalıırr, :.!3 a.n. - f)iin bütun ke

~lııılı rıle çok ağır sııvuşl:ır ıılııııı~tıır. 
Sn' uşl ırın en çetini merkez k,..sinıln
ıle nlrnııştıır. Bıırnda inırilir. ve alının 
taııklıırı s.n·ıışa işllrıık ı·tıııiştir. lngi. 
!izler ıliişıııanı yerle~tlği ıncvzllerdcn 
çıkarııınk i~·in ~·:ırpışrııışlnılır. )lııılu . 
lıwnın en a~ ır yükOııii ~ılııınrılar üıer. 
lerlııe almakta rn hliliin kt-~iınlerılc 
karşı hücurıı yapıı!Aktaclır Şiıııdiyı• ka. 
dıır iııgilizler çok ııııeıııli hiç bir ıe. 
rakki knyıletmemislerıllr. 

Bütün birlikler ıilah 
altında 

Kamrc, 23 a.a. - Mı_. 1-=bi,oe -
zırlığıoın hfr ernrinr f;i'K"e bu ..,.... ha· 
şında jh tiyata seçecek olruı l:Nfton onlu 
birlikleri ~im<lilik sil.ih dutnda kala· 
caktır. 

Pasif müdafaa nıızırl ığuıtla bütfwı me
zuniyetler kaldırılnıı~tır. l lavıı ıa.ıınuz. 
lanııa kar ı h.ı l k ın korunma ı oı temin 
için )'eni ihtirııt tc<lhirkri alıııoııştır. 

Dahiliye nazırlıtı Siiveyş kanal ı il
zc.rlııe cliin ge<'e yapılan hl r nkınclıı 

Amerikan amirali 

Giffen İngiltere' de 
Lorıdra, ?3 a.a. - lngiliz nn:ı,·aııın 

filo<>u ile birlikte harekıtııa bulunan hir
~ik Amerika filosumın ı...umarulanı lfo. 
bert C'lrfüle Giffm .Büyük Britanyıı'> ,ı 
gclmişıir. 

Gitfcn bugün I.ooJra'<Lı yaptığı bir 
dcmt"Çıc, 11rhltlarla knıvaıl>rler<len nıü
l'Ckkcr> olan filosunun şimal sularınd:ı 
Birl<")ik AmcriXa'nın harbe ı;inne.sirıdro 
altı ay ~ harekiua bulmıduğumı ıtçı· 
ı;a vurm~ur. Bu guniler "uuulnıış 
•nczunİ)-et" adı verilen btr mezwıh<ıt 
devresinde idi lcr. . 

MiHVERE GÖRE 

gece gündüz cereyan 

eden savaştan sonra 

i g i 1 iz 
hücumu 

geri atıldı 
(Başı ı inci r.:ı~fııda) 

bir kaç bomba atıldığını ve lıiç hir kıtaları E cmeyn haıtmd:ı kuvvelll 
lıasnr olmadığıııı blldlrıı1t'kteı1ir. ınıtlllZ t.eşldilt'N:nfn gece ve ıntndı.Iz de-

Bir Hür Fransız generali 
yaralandı 

Kn}lirc, 2a n n. Rl""ıu·n hilıliril-
<ll~lııı· ı:ııre, balı çbliındcki Hür l'l'an
M7. ku\'\·etlcrl knmııtRnı ı:wnernl l>c-
1 ıminnt nınhRrchc meJtlnnı ılı•ın<l ı 
ııl(rııılığı bir otıııııolıil kazasın<la ' l _ 

rıılnnmı~tıı-. Bt'nernlin sılılıl ılıırunıu 
kıı~ gı yerici <lt'ğildir. 

Taarruz haberi Londra'dcı 
sevinçle karşılandı 

vuın <'<k"fl \'e ı:IJ{:üs ı:o~Usc b..!' mllcafl~· 

le hal:.nl nlan hücumlanru ı>UskürtmUı.· 
IC'f'<l r llava ı..-uvvcUer:mız bu hareketi 
ll'S U bir ur•.'tte •lcstcklem l:cırdtr. llu 
mUnııROlx•tlı• <lU n.ındıın bm l'S".r alın. 

ınıı \C 131 lnırıı.ız tankı tahrlbedllmli· 
ıır. 

ltalyan resmi tebliği 
ıtomrı, 2.'I n.a ıı.~l)ıın ordulan 

bıışkomut.ıırı' ~ nın tet>llğl: 

Ell\lf1llt')'n txllgc~:n<k'. dun bUllin 
ı:Un muhan.:ocl<: r <'<"n."'Y".ı.n ounl$tlr. Cok 
ı;lddM.I b mnh!)M alan mürııdcle n lh• 

Lonclr.ı, 211 a.n. - J.ondrR, lıalkı hu \'er kıl ,1 rının k'hlnc b tmlstlr D!ı 
•1lınhki ırnutelerin bıı~ tık başlıklıır . fı.ı:ın 
nllınıl ı Mısır ıne~ dan rııııhueh' inin pü kUrttılmU:ı ve k lrtı hUrumlarn ı:c. 
tekrır ba•laılıı;:ını h ıher ,erıllklt"rlııl ı cll<>rc düşmııııa ın.aızcm ~e IUlkN•c 
gormüştür. n~ır laıyıpl.ır \t.'rtt ·Umt,şur. Coıtu YC'lll 

Halı•·r ıııeııınııniyctle kar«ıl'lnmı• _ ı z ı ııtl ılı ' lı:rUI o ak üzere oo c-
tır. Ftllıııklkn Tl."leli ,, sırtının Bri • r ııldık l\!uharotıc sahasında 130 tıır.!: 
tnn~a kıtalıırı tarıfınıl:ııı alınııın,ı, t ıhrWx>d im ıı. Bu •ddelll haro><lıt 

llrltpnya kıtalnrırıın bııtıın eephe lıo- ı es nd:ı iman Af m Corps"J ve 
yııııo'!l hafif bir ilerleıııe ka~ dctınl• ol- Tıry ıe Ue 13<-rsda lümcnk'l"I bllh,usa 
ı ınsı vr t:ınrrııı;tl;:ın once ıllı•ınrın 1111"\- it mn>U7. rtmtıılerıltr 
r.ilerlııi~ ~idılctle ~cııııhnlnnııı11sı oııll- f\1lJıvM' hava ~kllkTI muıuı 
ıııuzdekı gıııılı·r ıı;ıntlc t•es.ırd \'erir. rNJcye 
ıı<'tkderiıı :ılıııac.ıgı hııkkında iııııil mUt<:addıt d r l:ır lstırnk etmtıık:rd r. 
\'l'rC<"ı•k l\ıııillı•rclemlir. lta1J, .... n O\ı ıl:arı \le ,.c ulm.'ln aveııo:ı 

Bıınııııla lıerıılıer ~ ızetelrriıı çol(ıı 
'ak ti nıh-ıı oııı·e ııııı t ılı•,ılııı• ,.iı rıı tı.ı ı•k
tı>ıı çekinnıişlcr<lir. G:ııı•tt'le

0

r tı• eh -
husun Brıtıııı) alılnrııı elinde oldugıı • 
mı söyleınr.kle berıılıer llo ııımel kıta
lamıın şıdclt·lli bir kar~ı hucuııı ~ ap
lıklarını haller verıııt>kteıı geri kal -
ınaıııı•lıır ,.e hııyük başlıklıırııı lulk u. 
zerinde \llklindeıı once clogurabilc • 
eeği lır~ ecıını tliılil C) lerııi•lerdır. ili
dıseleriıı seyri ı;abır .. ızlıkl!l lıckh'nil
ıııekteıllr. 

lngilizler daima ilerliyorlar 
Knhirc, 23 a.a. - Cepheden .ı:e

len haberler, .ı:encrnl Auchinlec.k'in 
yeni taaruzuıııla tlbğUşcrek ılaimıı 
ilerlemekle olduğunu gosıermekte· 
ılir. Savaş ile; kesimde de ııiUdetJe 
devam ediyor. Ronunel kaybettiği 
toprakları tekrar ele geı;irmek ic:;ııı 
karşı hücumlar yapıyor. En son gc· 
len yeni ııınklar ela clahil olduğu 
h:ılde yUzieree irıgillz tankı nıuhn· 
rebcye iştirak etmiştir. Zırhlı kuv
vet ler arasıııdaki esa;: çarpııımanırı 
merkez kesiminde olacağı ini ib-.;11 
vardır. İngilizler burada şimdiden 
bir kaç kilometre iler leml3 bulunu
yodar. 

Ş imalde M.ihve r k uvvetler i E l 
:tsa tepesinden tamıımiyle sllrlll mllş· 
ıllr. Cenupta da t erllkki kaydedil
miştir. İnglltz uçakları UstllnlU~U 
muhafaza ediyorlar. Alınan esirler 
tılmıın kuvvetlerinin son snvnşlarda 
ciıldi surette hırpalandığını ve Mih
ver kıtal!lrın<'lan önemll bir kısmın 
Nil deltasına varmağa. muvaffıık o· 
lamaclıklarındarı dolayı cesaretleri -
ııin kırıldığını lemin ediyorlar. 

G ılüşmnn ucaıtı ctüıııırmlişlerdlr. Kur,1 

kuneUeıimli7.d<'ll blrtnln uc:ı.ksavar ha· 
tar)ln n ıta bir UC.'lk l.'lhrlbetrntııl<rdk'. 

Ynpılan b:rcok bombardımarı.Jar es. 
nnsında l\llkdbh..'t fuısllnd<' hlss«!Ulr h.:ı. 

sart:ırn 8(>00b!)et w•rtlm:ştlr. Bomoa u
" ~!anınıza N"faknt ~~l<'fl alıman n vcı • 
ınn Por1.s:ü<t' n s:mall:nde yapılan bir. 
çok h l\'ll muhllJ'Pb<>lertnde dort splttlru 
dUsUrmUşkmi lwlyıı.n uc:tkl:m, bir 
ı ırı h..1:n<k' Sl'Yaluıl ccten ıo bin ton. 
lu3t b Rcm1Yl d(l.em:ırun ~I mu -
ko.lı<•lc'ff nt• raA"rnen torp!lkmlşl<.'1" \'e ba· 
tımusı nlır l\lurctt.cbııttan b!ıt'lcı >"il· 
ıa.' nmıı•ır 

1l4b n tcşklllm 18 tcmmu7Ala Cn· 
mbub \.ıhnsmı 16ıral ct.ın!şlıc-n1::r. 

UcrHn, 2."! ıı.n • - D. N, H. nln 11Cı't.'n· 

d'ğ ne g •l"C .Mısır r('ph('S!n(l" Elnle· 
mt:')n'm ct'!nıııı ~vr<'Stndc alman boınb:ı 
UlJ')'nl'l'~ tnı: 117. knmyoo toptuhıkla· 

11ıın. )'Ctı d<m Wırruzl:ırıia hu1unmuı;tnr· 

dır. Bmnbnlar hrocflcrc fsc.bct etmiş 

\~ k:uıı.Hın tophıhrklannda pn.tl.ımııhr 

olmıış, ynn~ııılar çtkrnışt.ır. 

M lta knks1nc havu ta'll.IT\17.hnna 
dtı.ı de 00..-nm ...ıt!nrlf;Ur. A 'iman bom bil 
tıı.YJıe.relcn Lu'kn tnY)lm'C mcydruuna 
nlht' ve ('tl ntır cııı>ta bomhal:ır atm.,. 
lrn'dır. BombalnT sılmmk:arm tı:!.n~" 

f'!\ Uamı:ıot tr. 

Almıın bQmt :ı tal')"nl'l'lortne refakat 
«im nveılar, Mnltn ü7.cı1n<le ve MISlr 
hnrr m~ı:ıanındn, muvn~t mkıır.ıla -
ra v.örc. 8 mır l!z tııyy:ı.I'l'S! düştlrmU1. 

1'cc- \'e ı..~ı<tllcrl h1ç blr kayıba u(:ra.mo.· 
mıshmhr. 

~-ISLllZ:&-....... 
Dü Kurultayı 

yakla§ırken ••• 

Btııkıı.ç aydanberl dil .işlerinden 
yana gazetelerimizde ovUlmcğe 
değer hır sanı.ş başladı. Yeni .ke
JımeJerc karsı es.l{k!cn gösterilen 
alaylı ve t.cz:;ifil ıııuhalclctc artık 
gazete sütunlarıııda rastlanmıyur. 
llk defa ortaya utıldtklan zumnıı, 
her şeyi kara gozlilklerie seyret
mcğe alışık olıuılunn: 

- Ha)'ır! ... Olmadı ... B u o de-
mek mı ya? ... Nerede o arapça 
kelimenin ıfude ett.ılf;i mana, ne
rede b u yeni ık.ellnuıııln aıılatma
ğa uğrııştıib anlam... Hem neye 
acele ediyoruz efendim, dünden 
bugüne koskoca bir lisan 51ppa
dnk değlı;Urillr mly:m!ş? 

gibi iU.razlarlyle ıkarşılaşan htr
<X>k yeni kelimeler, konuşma di
linde de, yazı dilinde de yerleşme
ğo başladı. B üt.Un bunlar, Dll Ku
rullaYl toplantısının yıaklaşt.ığı bu
günlerde, dilimizi Ö'Lleştirmek ls
tlyeıılerln sevlnç ve cesaretle ıkar
şıladıklan belirLllerdlr. 

Yalııız, ba7.ı arkadıı.5lanmızın 
bu yeni kelimeleri, ne mllııayn 
geldiklerini araştırın:ıdan, uluor
ta kullandı klarını görüyoruz. On
l:ı rın öz 'I'ürkçe sfülerl '.k ullnn
nıak, yaymak ve yedeşllrmek ba
kımın.clan gösterdikler i gAyre t ile 
kadar övülmde Jtışıksa. bunlnrı 
ranlış kullanmak ve yanlış yer
leşmelerine ı:ebep olmak glbl bir 
ihmal göstermeleri de o karla r 
escl olunmıya değmez ml '! 

Andaç'la Anıt'ın 
------~~~~~~-
arasındaki lark 

Meselft. lstnl?bul'da akşamları 
çıkan bir arkadaşımızda biT ha
ber var: 

"Cenup vilft.yetlerlmlzden blrl
sln<le geçen yıl bir eşkıyalı.k vııka
sı olmuş. ~kıyıı.lara karşı koya· 
rıık yolcuların hayatını kurtıırnn 
bir polisimiz. vazife uğrunda ka.h
rnmnnca şehit diişmüş. Bu vazife 
kurhnnı için şimdi bir a n d a c 
diklleoekmış ve hazırlıklara baş
ı anı lııı ış." 

Burada "anrlnc" değil, anıt ke
limesinin kullanılması U\zımdı. 
Anıt her gün okucluğumu1~ işit
tiğimiz kelimelerden blrlskllr ve 
- bilindiği üzere - ftblde dt'mek
tlr. Anda<: tein Dil Kllavın:u "ber
güzar, hA.tıra. yadlgl'ır" kar$ılıkla
rmı gösteriyor. Halbuki Ulus bu
nu "muhtıra" mlinasına kullan.ı
yardu: dördüncü sayfamızda, oto
l>Us, tren ve tayyare seferlerine, 

Yeni bulmacamız 
SOJd.aD sağa: 1. Amı:ııf;ıı.n. 8llan. 2 

Mr hayvan, htr ~tt. )"cllmn!l, s. kirli, 
iııce lal., 4. gece etl.cn<)C )-en. orta, gU 

n~ln doıtuşu, 5. Ze>"bck aka&, tcrsJ bil' 
toprttk, e-. :in tnkslma.tı. 6. torsı bir öl -
cü. ~ıruı. t.crsı bir &'.131. 7. rneşını•ıyet 
A vnıDa.da btr hük(lmct ~ nota, 
s. aıo tnnP. aom hıı.rf, 9. büyük kayık 

Je. UzUm atacı, trut, ll. ~u, evvel· 
dıCn haber vcnnok .. 

Yuıknrdan ~ıp: 1. Mıumarnd bir 
ada, 2. benzer, reklam, btr hart 1ıkt de
rıı. s .. zoızcre, e1c, 4, ı.tr 8l1Yl, ıer.~y ı 
t.eekll edc<nlcr, 5. 1st.tınbu1da bll' semt. 
6. genlşl1k, ruha dl, notn. 7. tahtn a· 
ymaknbı, P.~ ö üzeltmc n:lctJ, ı:ıızctemlz· 
fte Mr 9Üt.urı. 9. bh' ceş1t ~. elblsenlrı 
Mr lru!mı, ıo. ilave, bir~ lsm!, cok 
~ 11. bir ııcbze. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş ~ekli 

Soldan sata: 1. Yuva, d:ıvaeı, 2. A. 
ZCI1, kavJs, 3. kanı.Ia. rol. 4. nmlmnc, 
ita. 5. cam. tK:U. 6 (s)ık, kader, at, 7. 
nıa. <s> urc. ~. nP,tnanmak. 9. tıın, rra
nıll. JO. OOCtö (ötede), lmaJ:I, 11 ı:ara· 

ca. renk. 
Yukardan ~ğı: 1. Yak.acık. ek, 2. 

uzamak, ırlda, 3. verim, eser, 4. amr, 
ıca, n;t:ı, l'S. na. All. öç, G. ~ne. 7. 
ilk, ece, art, s. var, ur, Nanı1, 9. &\ok 

1 

(kova), ummllfl, 10. cll.'I., ıırn llo l ı.. ıs. 

~tcıkl:k. 

şehrin gUndellk hayatiyle OgLll 
dah:ı. blr<.'Ok 11.atılara "andnc" bnş
lıfı altında rastlamak kab idi ..• 

"Gezi" ve 

"gezgi" 

Gf'nı> aynı ı:nzot{'rt n başkn bir 
sayısında, lstanburdakl 1n6nQ 

g e z l'.sinde bi'r b:ıhçıe kurulacağı 
hnb<•r vı•rlllyor. 

Gezi - gene bilindiği üzere -
"ziynret. SC'ynhat. teferrüç, tenez
zUh" ımfınnsmadır. G e z g i'yt ise, 
Nlec'dcld ıncshur "Promenndo 
des Anglais"ınln "promenade"i g:l-
1>1, "gezlntl veyn tcııezzfih yeri te
ferrucgl\.h" mAnasına nlnuı;ttk Bir 
lınrfin ckslJcl!Jtl, mfınadn oldukça 
bUyUk bir değişiklik yapmakta 
ve - nsıl fconnsı - kl'llmenln hal
kın zihninde yanlış şekilde yer et
mesine de yol aoınaktadır. 

Öz TürkQO kelimeleri kullana
lım. Bu ı;ok güzel bir li<.'Y· Fakat 
hunları kullanırken, vaktlyl(' Hl.
gat pnralnmağn özenip de arap 
\'e fars kc-limelerlni ulu orta, ya
lan yanlış kullanarak gülfi~ o
lnn e k1 Osmnnlıf.ann acıklı hali
ne dilşmlyeJiın. 

Kanuni merasim 

ve kırtaıliyecilik 

Sny.ın Ticaret Veklllmlz iş ar
kadaşlarına şu ı>:ırolayı verd.l: 

"-- Of.isten ~ az bir banka ln
Uz..'UlU isterim!'' 
lntızam ve surat, halkın dayu

rulmnsı !.çln yaııılneıık bütün gny
rcllerc onclc>rlık etmelidir. 

Yurdun uuık hlr 'köşcsfne :rol
lanıwnk zııhranın yola çıkarılina
sını, müzekkC're, tez.kere, teyit, te
kit, lta emri, lrsallye, sevk muh
tırası ve daha bflmem ne gibi 
türlü çC'trefil adlı Jdlğıtları dol
dunnnk yUziinden mesetfı üç gQn 
gı"Ciktlr<'.n bir memur, kendi ala
cııllı ekmeğin de aynı şekilde btr 
Corm~llte yUzünderı eline 'lic gQn 
gecflcme ile g('Çmcslne razı olur 
muydu? 

Vakıa bu merasimin yerine ge
Urllm!'Slnden, bütün o kdğıtların 
doldurulup rıo~ayn verilmesinden 
~onra da mallar yola çıkıyor ve 
ı:idceef,I Yere van:vordu. F akat 
bu yüzden de falan yer üç &'{in 
ptrlncsl7~ fnlnn yer iki c-ün yağ
sız kalmış oluyordu. 

Kanuna uymak 11\zım fakat 
glinün il':ıplarını <la göz' önünde 
tutmak l:'('rck. 

Sırr kanunT - daha doğrusu: 
kırta"I - m<'rnslmln yerine getı
rilmt'.'SI yüzünden meydnn verilen 
bu &Lbl grclkmelr.r v,. aksaklıklar 
fransızlann bu s:'i'hl hail rle alay 
rtl'Jl('k tein kullandıkları: 

"Am<'I :yat muvaffaklyctle neti· 
C<"l!'ndl ama hasta - sizlere 6mQr!· 
vı-fnt eUI ... " SÖ'LOnU hatırlatmıyor 
mu? 

SA. - TIR. 

Mihver klfalart 
Rostof 

do laylarına 

vardılar 
( Hnşı 1 iııd sn~ fadıı ) 

mi.ştlr. Cephcnın merkez keslnı.Indc 
dUı;mnnın dnğıtıimış bir grupunun 
yaptığı bir yarma teşebbüsü akim 
bırak:t.ırılmıı.;tır. Dü,manın verd ki 
blrtok ölü arasında ıs :inci sovyet 
6'.ıvarl tUm{'ninln komut.anı ceneral 
lvanof do. \'ardır. 

Volh"Of ccı1Jıeslnde ve Lcningrnt 
muhasara hattında dUşman boş ye
re hOcumlarda bulunmuştur. 

Finlandiya koyunda savaş uçalc
lanmız bir sovyr.t de\'rlye gemisi ba· 
tırmışlar ve b..ışkn bir de\•riye ce· 
misini de hasara urrratmışlnrdır. 

R ostol önlerinde 
Berlln, 23 a.a .- Alman ba,:iku

mandanlığının blldirdUbne göre rus 
C<.'phe inin cenup k<'Simlnde alman 
ve müttefik kıtaları Rostof lst!hkfım 
!arına karşı Jl1irl<.'yişlerinde devam 
etmişlerdir. 

Hostof'un doğusunda düşman cok 
kuvvelll bir tank knt"Şlkomıı mevzi· 
inden çıkarılıp ntılmı t.ır. Gayretln 
en hUyüf;ü ııl)•adt>ye düı;mUştür. Pi
yade ns!terleri bunaltıcı sıcaklar l1:>in
de nrnsız yUrUy(iş yapmış \'C blrtok 
defalar bolşeviklerln şiddetli muka
\'cmctlnl kırmıştır. Alman ordusu
nun Rostof istlknmetlndek.1 yOrUyU· 
şünü plkc uca.klan da desteklenrlş
Ur. 

Rostorun cenup kısmına yaınlan 
hava taarruzlarında mühimmat fab· 
rlknlnrı ve hnru;arlnra birçok isabet
ler olmuştur. Ha\'a kUV\'etleri Don'
un asağı mecrnsında bu nehirle 
Donec'ln birleşti{:! noktanın doi':usun 
da köprUbaşlo.ıının kurulmasına da 
yardım etmiştir. Alman bomba uı;ok 
!arının taarruz.lan dlismnnın derin· 
1<.'mes!ne kurulmuş ınlldafaa sebl!ke· 
Sili{' knrşı aralıksız dn\'am etmekte· 
dlr. Bu taarruzlar bilhassa düşman 
bataryalarına tevcih etmektedir. Bu 
bataryalar isabetlerle kullanılmaz 
hail• setlrllmlstlr. 

IlUyOk Don kavslnde piyade ve 
motorlU teşkiller hiç dinlenmeden 
bolsevlkler!n şurada burada teşeb
büs ettikleri mukavemeti cabuook 
kınlmıstır. 

Voronej'ln cenubunda kesif kıta
lnrlylr Don'u ı:eçmck lcin düşmanın 
yaptıi:ı tes<'bbüsler macar teşkillerl
nfn atesi altında. nkim kalmıştır. 

VoronC'J'ln köprübaşının şimal 
kısmında boh;e,•ik piyadesinin ve 
zırhlı teşk'llC'rlnln ınarnızlan da bo
şa çıkmış \'e düşman kanlı kayıplara 
uğrntılmıştır. 

Alman av ucn:ldarı gerek himaye 
gerek SC'rbesl il\' ucuşlannda dUn ce
nup kesiminde 42 düşman uçağı dü
şilrmüşlerdlr. 

Alman uçaklarının faaliyeti 
Berllıı, 23 a.n . ..a.. D.N.B. ajansına 

askeri bi'r kaynaktan bildlrili:ıror: 
Alman hava kU\'Vc1.leıine lll('n· 

sup av ve bomba uça'kilarından mü
rck'kep kuwe.Ui teşklller Rosto!'un 
simnl doğu, şimal ve batı-şimal böl· 
ırelcrlndcld dü..'ınlnn mc''Zll'criyw ru;.
kcr topluluklarına ve 7.ırhlı ıkttnJa
rn ıknn;ı. tnhrlbcdıci hQcuml:ınna 
dC'Vnm etmek surotlyle ordunun ha
rckMınn rnUcsslr bir surette yardım 
ctmtsUr. 

Pike u<:aklanmız kuvvetli bir ru
retıe tahkim edilmiş sovyet mevzi· 
terine cok nlcnktan ağır ve ook ağır 
çapta b<ıınbalnr atarak düşmo.nll a
ğır kayıplar verdlnn.lştlr. 

Bomba ve stuka uçaklanndnn 
nıiir~kkc-p başka alman hava teş
killeri dUn düşm:ın topraklarında 
cerllcrdl'k1 demlryol u münakaltı.tına 
hücum t'derek mUhl.m teslslerrle eok 
btlyük hasarlara sı~lyet vermlş
lenllr. Blrcok nolatnlarda münnkn
ldt kesllmlştlr. Cephe)"e asker ve 
mnl-zcme götilren dilşmruı kamyon
lan alcnktnn uçan alman tayyarel<>· 
rinln şiddetli hücumuna uğramıştır. 
Birçok :kamyon nteş atmış ve bozu
larak yolda kalmıştır. 

Alman av uçnklan cephe hattınm 
gt>rilerlne )'(!rleşUrllıniş olan w:nk· 
snv:ır batnryulannı susturmak su -
reUylı> diln de bonıbn uçaklanmızn 
esaslı btr yardımda bulunmuşlardır. 

HcnUz tnmamlamnıyo.n mıılümat.a 
ı:törc, 12 bo1şevlk av uçağı düşürül
mUştUr. 

Vorone ; almanların elinde 
13crlıhı, 23 n a. - ncrnrı ~ malt· 

trum Vorone.J'ln hAI.'\ nlman kıtalan. 

mn cl'tnde oktu~ te)'itk'db"rlıar. 

Almanlar f ransız 

denizalhlar1na 
göz koymuılar 

I.oııdra, 23 a.a.. - 'l'imes gaı:ctcsi 
bu sabahki sayısınrlıı Fransu hudu ~ 
dundaki ıııuhabirlıı den nlclıi;'ı bir ya. 
J:I) ı ııeşrı•tııılştir. Bu yıızıdn şiıylc de
nilıııı•kte<lir : 
Yklıy &irıısi rııalıfillı·rincle son giin

lt·rdc dış \'C iç pıılitikııııııı arzl'lliği in
kişaflar ıloln) ısi) le lıfıriz bir 'iııirlllik 
ghrülınckt..dlr. Bunun 3 sebebi \•ardır. 

1 - Fransız ıilosıınıın durumu : 
2 - İkinci cephe kurulııcasın dnir 

Israrla dolıı ın §:ı) iııl ır; 
3 - Almanya') n ı;oııılcrilecek fran 

sız lşçileriniu toplanması hususunda 
knrşılıışılnn J:orluklnr. 

Sovyet kıf aları 

Vor ej'de 
şiddetle 

ç rps ıyor 
(Bası ı inci sa)fııda) 

kamyon ıahribctmısıır. 

* Moskovn, 23 11.a. - Bu s:rl>atıld 

Yct tc'1>11A"l: 
Dün gece nıs k a :ırı \'oroncJ b<>lı:e. 

ı;.:ylc Tsim nskaya 'c 
k~cr!rule d 

• .l\loskova, 23 11.a. - SO\'ret tct>ıır.-ıne 
ckt!r: 

VO'l'otK>j CCVn'S'.ndc &kldt'tl~ ı>n\iılS de

\'Rm c~!ştir. Kıta.lı:ınrrız cttiem nı sı.r

m üş ve mevzllırl ku \ eti 'fldlırm ııt.tr. 
Uaş;uı bir k imde kıtnltınmız kuv -

' cUI blr topçu hnzır mruıın<ia~ ıı.:: rıra 
dilşmnnın mukavlmcıt.lnl kmımk nl· 
ınaıılan nchN) kadar sümıllıık'rdlr. 1730 
nlrn:ın öldUrülım(Je, G t.ıııık ve b!rc !( 

bM!uı stlll.h t.ahribcd m~. Il:.ıwk al
man nch!!rdc bo~lmU$•uT. 

Novoecrknsk CC\'rrs.irıd<'. kıtalanmrz: 

mlid;ıl.ıa 63\aıılın ).::>arak dü&mı>ııa 

ııC°ır k:ı)'lPlar \eNılnnl$ erdir. 
Kn.t!n::n CC\ l"('Slnd<:, aralı topeu tlQ -

ello5u ve dcvrt)'I.: f ıdlyeU olmustut'. 

Le.ningrat cephe•inde 
Mos'lc'ovn, 23 a a. - Tuss nJamnna 

bugün öC-~ sonra ~len bir t<"Jı:mttn, 
llO\")IC!t kıtalarınm Lcnln~t cepJıcs rıı!e 

oncmli bir meskun )m z:ıı>tcttı c rt 
l>~'Or. S::ıvaı;ta binden fazla alrı:ın 
ölrnlle \eş& ;ı.'llnı..lnnmlştır. zı 1ncl müs
takU alımın tnburu tn.mlırut.:ın )!Ok ecı I· 

mtş, 5.'16 ıncı ı>lYndıcı :ılnyının b!T tabu· 
ıu (la hozırun:ı uıı-rntılmutır. Alııın rı 

esirler arnsınd;ı mUsın'kU nlrn4rı Uı.bu -
runıın kumıı.nd:ı.n munvın1 de bUlun-

rruı.kt.adır. 

Bir alman tümeni yokedildi 
!ile ::ova, ~ a.n. - Tnııs aj."Ulsınm 

\'{!l°dlğl bir hnlx're &ore VoroncJ'in ee • 
nırbunda miUdm btr kas:ıbo)'l ele s:cctr
ınf!k ıctn yııpılı:ın muhnrdıolcr csrıruıın

d 75 ınct rurnnn plJlndıı tüm('tlf SOV>'et 

kıt.'ll:ı.rı tam.fından imha ~. 
Kra.sn.nyıı Svl"'21do. gazctcs!:nln cc;ı!ıedıe 

huhman muluıb!rlne gorc bu türnc.ıı 

Don .nehrin!n doı'!'wrurıda zapt.ctmb ol -
dutu k..'lS:lb <iti mu.'ıruı:ıra altına alın -
mı~r. Uc ll.'llrı sCiron sokn'.k muhnrobt?le
ri l'lm.'IB ndn bu tü:ncnc ~ s:clırn:
ıl' ğ'l:ndcn ıılm:ını.tT Ulrnam1r.Ylc m!mı. 

ve GU.O mu \'Cl'mlslcrd::r. 
Moslwva, ZJ a.n. - Uııttcd Press: 

So\')'cl bııŞkomutnnlıAmın blltı1.nll~lllAI 

göre, a.Jmıı.nlar aı;uğı Doıı'ıı ~ yap -
Uklnr.ı !.."il~ h:ım1ıe ncU.ccs nde 
na; m~ Nov~ ve 
T~u ~ k:ıdar blr ge

OOt ~brdır. 
A "-1 hntt.:ıda.ntı<r ltlm:ın 

l'IL~ uC;rıınıkıın ımııw.rrolQoıc!.,.ı;

ükkrm klfdccUa ~ re:;mcı:ı Jaobul 
~ vo ~ pcU<ıi. lcu>ruılrı

bny')e Volgu hnvznsı:ıım cııdilıbi ıner

kt:211 ol:ın St.annı:md'o. cökal ~ 
arttı~ bcltruırndct«llr. 

Rcstot lmpıla.nnda w Don ~ 
dol':u dol:ıyl:ı.nndıı )~ olan d
dı..~ muhnrobc 11ıo aJm:ınlnr Knfkııso.'a

yı V'e \' oll:'n 'Yl el.c S:cctnn<:it "~ A vnıpa 
R'U9)'CISIDlII btr ~ın.t.ı ~ ct.t1itt bil 
ktiGwl k.~ tmld\'l'llnr.ını elde t,'(le

WlccdClcın1;;r. 

Almanlar Voronej'de 
ümitsizce çarpt§ıyorlar 

l\IOOkovn. 23 nıı... - numıı:ı Wl:ı .. 
a:lı:lil:lnc ı:öre \'orond'dckl. e.!mıan :ıı.-

\ cıt.ıın Co7C ~it' k:ıyıpl;ım rnğmUı -
tunmak 1('!:n. ümUstz btr SUTOt.t.o 111\'M 

vcır.l)'Ol1ar. Son ilç (:{in fQlndc a:b:mmlal' 

en az 6.000 ötll V<~. 

Almanlar Rostol'a 80 
k ilometre uzakta 

Londm, 23 ıı.a. - R\J5i'ı.'U'da abn:m
]Q.r lla:tof'a 80 ldl<nıctrc ~ 
ve T~'un b::.t.ırmıd.:ı hücmı:ın ~ 
mlşlcnllr. HM.lsC'.lcrln ~ «ı cldd1 
kortwlnn vcre<:c:tc ~ tcıt.ı:kk{ e
dllmrlctcdtr ld hur.u da M. I.ftvlno!'ıın, 

M. lUıZV<'tt'I ztyıı.retcdcrdt lll1Y)U kıta• 

kırının knnfl Jw;ıımn!k zonında kn-ld"ı!da
n bııs1nyı nza.tlnınk ıcırı Udncl btr eıcı>
he ncılrn:u;:nı ~ obn:ı.sı h:ıberl ıe.. 

~1dctmc:k"tcdtr. 

Gazctclttin çoi;'tl, Voroncj'dcld nm 
ilerlemesinin, caıuptıdd alm3fı ileri h> 
rckerini ')'3Vl!Slattığını kabul ctmdde ~ 
raber durwnun endişe \'erici olduiu f:ik.
rini de izhar cdirorfar. 

Daily M:ıil ı;.uetesi başyazısında di
yor ki: 

Simdi duruma karşı lro)m:ıklığı.mtZ 
lazımdır. Rusya oon derece tdılikcli bir 
,1azirettcdir. Almanların Kafkasra'yı &l
mahı.nnın imkiınsız oldıığu, Tim~o
nun elinde dah:ı insanca ve mal.zcmece 
ihtİ)ııtlar hulundui;'U YC bu ihtiy:ıtlarb 

alınanların Don s:ıhillerin<le durdunı:l:ıhi 
Jcccği söylcniror. Hidi~lcr belki de '-e
rilcn bu tf'tlıüı:ııın dof.nı olduE;-unu te • 
yit cd,·cckti.r. Fakat şimdiki halde rus 
ricatinin neticeleri çok ciddidir. Mütte -
tik kuncılcrin tahammül etmeleri Ihım 
gelen yükü arttınnaktadır. Anaık pddet
li teşebbüslere girişilmesine kıır:ır \'Cr -

nıdde ve hayallere k:ıpıbrak had :işle • 
memd.:leJir ki )-İğİt müttefikimizi. wı 
koodimizi kuıtınıbtliriz. 

clerlıııl tt"ftl3 et mck ı~temlşlerdir. Asıl 
ıııuhim nokta haı11 almnıı koınlsyonln
rının Toulon, Villefranchc ve Blzl"rte 
lirnanlnnna ~l"lrniş olmasıdır. Ynlnız 
Bir.t'rte'de 1000 den f zla denlznltı 
subay vo eri bulunııınktndır. HundRn 
haşka nlnııınhr Akclenlz'cleki butlııı 
frıııısız ılenir.nltılnrını teftiş etmişler 
\C hunlar hakkında uzun izahat almıŞ
lar<lır. 

1\1. J,11\·al lskemlerlye'dcki frnMız 
lıarp gemileri hakkında Vaşin~tnıı 
ile \'lclı) ıırnsında nlınıp verilcıı notıı
lorı \'&ktlııden en el nl"srdmek sure -
llyle ıııih\•cr dı•\•lelll'l'inln, mütareke. 
nlrı bahri hlıkuıııh·rine rian·t cılil<•ce
ği hususunda "''rcllklı-rl ı;Uz ür:erinr. 
lüzuıııııııclan fadn dikkati çekmiştir. 
J,n\·at bu hlikiıınlcrl ileri silrı..'<'ek auıe
rikan tckllfll'riııl recldettiğl sırada ,\(. 
ııııınya ile İtıılya'ııın hıllm .\ kılcııiz
ılc bulıınnn frnnsız dı·ııiznltılannn. 
gôz koymuş olduklıırmı pek iyi bili
yordu. 

J?ransıı lıaşvckili hu mesele hnk -
kındn M. Ahclz ile ıı:urlışıııü) olduğu 
için, bıınu herkc~ten iyi biliyordu. Ya'
kıa mlh,·er bııgiine kadar bu hususta 
resnıt hlr istekte bulunmadı, fakat bir 
müddet önce I>uııkerquc lınrp ı;~mlsi 
Toıılon limanına geldı~I ınnıan alman
Jıır, grmlnln t amiri için kullanılması
na miisaade ettikleri malr:cmcııin ta -
mnmiyle ve yerinde kullanılıp kıılla
nılmadı,'Ulı anlamak iııçl.a bu gemiyi 

A helz - Lnvn l konuşınnl!ırın<lan 90n
ra nlııınnlar Frans ı'dun 30 ılenlr:alt ı 
lskıııişlı•rcllr. Fnkııt soııradnn 24 tane 
ile yetlncbileccklerlni lılldirmlşlerdir. 
A) rıca bu denizaltıların Sirene ve 
~nfhina 'OC ı\rgonaııtc tiplerinden ofon. 
tarını d:ı ileri siirıntışlerılir. Bitler 
deniınltıdan başkn J,ıı,·al'ıil'n sırn.ooo 
frnnsır: l~Çİ6İnin Almanyıı') a ı;önılcrll
meslnl ele istemiştir. M. 1 n\•nl bunu 
vAclrtml~tlr. Pnkat bu amele)i hul • 
mak llızım.ıı:clili,ll'I gün frnnsız hıış • 
Yrkill acınacak bir ,. ıiycttc kalm11 • 
tır • 
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Sebze ve meyva f ıyatları VİLAYETLER 
1 

4 - Eksiltme laı.palı zart US\l.Mylc :ya
pıla c:aktır. 

--------------- 5 - Ekslltrneye ızirebllmck ıcın istek· 

savk olunacak tahmlnen 470 ton tU-, telgraf direği k ıpalı zarf usu 
tün, lçki, ispirto, soma, bos sandık, ek illıııc)c konrrııı~tur. 
bos bidon, muşamba, barut, av mal- :.? - Knnisali kaz~ının Kar 

Belediye Reisliğinden lin!:n 50Sl lirn muvakkat teminat ver- zcmesi, kırtas ye ve sair bllcilmle ormanından k< silip .\dnna'd:ın 

SONRA Sebze ve Meyvelerin toptan ve 
perakende aaııo ti)".:ıtlnn ı 

Yol yaptırılacak 
1stnnbul Beledi) esinden : 
Edlrnekapı - Yedikulc yolunun 

.Mev11nııkııpı • Ycdikulc kısmının şose 
inşaatı kapnh zarf usullyle eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 82.215 
lira 7ı.- kuruş ve ilk teminatı .'53GO li· 
ra 79 kuruştur . .Mukavele, eksiltıııc, 
nnfıa işleri umumi, lııısusl ve fenni 
Şartn:ııııeleri, proje, keşif lıiılOsnslyle 
bıına mııtcferri ıliğc.-r evrak {ı) lira 
(J 1) kıırırş mukalrilinıle vill\yet nafıa 
rııiıdıiriılğıınılcn alınncnktır. 

mcsl bundan ba&ka a.eat:ulnld vcslk:ı.bn lnhısarlar idare emval ve esyasının ırllı olıın bu d reklcrin ınuh 
haiz olup gdstcnncsı l!ızundır. nakliyesi şnrtnamcsı mucibince YJr- bı ılt li brhrri sekız ]ıradan 3:"6 

mi sUn müdd Uc kapalı zarf usully- \ c mU\ nkk 1t tcıııın ıtı :!":.?O lira ı - Tlcnrot odasında kayıtlı bulun
duıtıma dalr vesika. le c-kslltmeye konulmuştur. :ı - t.k lltıııe ıo. 8. 9-t.2 p 

- . - ıçın- - yapılan 

masrafları kim 

o 
'ti s 1l ~ 

c:ı.:.: >. N ns _ 

2 - Muhammen booel 41600 mu- nU s:-ı ıt ı ı ete !\dan ı'da P. 
vnkkat teminat 3120 liradır. MudılrltJgu bina ınılaıd •rlırm:ı 

ı:tJn C'V\'ci vllll.yetc m(irac:ınt ederek a- 3 - İhall'Sl 31-7-942 cuma günü ıı lirnıııl yonund 1 > ıpılacaktır. 
2 - 1steklllcr eksiltmcdcrı on az Uc 

M. Litvinof M.Ruzvelf'le <~~ lacııkla.rı ehllyct ves:!lmsını ibraz ede. Sllat l'.> te Knstanıonu lnhls:ırlann- .ı - Huna ılt ş ırln:uııe IHb 
ccklcnt r. da müt~ekkll komlsyomla yapıla- ı edellr Se\ lııın l'. T. r. Muc\ıır 

bir görüşme yaptı 

60.000 İlli büyük 
bir miting yapll 
Vaş!ngtvn, 23 a.a. Sovyctler 

Birliği bü) Uk elç si M. L tvınof diln 
Beyaz Snrn)da hL Ruzvelt'Je görüş· 
müştür. 

Sovyet elçisi bu konuşınnd:ın son
ra herhangi b'r demeçte bulunmak
tan lmtlnıı. et.misse de müşahitler 
lkincl cephe meselesln.n görüsülmüs 
olduğuırn tahmın l?dıyorlar. 

* Merccamc - Lnnc-,ashlr, 23 a.;ı, -
Elektrik <'ndllstrlsl lşçllC'ri konferan
sında ltttfakln kabul edilen bir ka
rar sureUnde ruslnra yardım etmek 
Qzere Avrupada ikinci bir cephe açıl 
mnsı vadinin hemen tatbiki ıstenll
mckted"r. 

Bu karar sureti bıısveklle gönderl
lecektlr. 

60000 ki~iiik bir miting 
Nevyork, 23 a.n. - En<lllstri ıeş

kilatlnrı kongresinin tertibctılğ! bir 
mitingde 60 bin Nevyorklunun ö -
nUnde söz söyliyen hatipler derhal 
Avrupa'cla ikinci bir cephenin aı;ıl
masını istemişlerılir. 

Hatiplerin istedikleri 
Nevyork, 23 a.a. - İkinci bir 

cephe kurulması lehinde yapılan bır 
miıing esnasında söz alan M. Cur-
ran Amcrlkn'ııın ı.~inlfı.ndiyu'yn 

harp ilan etmesıni ve dlişmıın de -
ntzaltılarını yiyecek ve benzin ba
kımından besllyen Vlchy'e ait Mar
tlnik ve Guadeloupe adalarının lli
galiai .istemiotlr. 

Bir amerikan generali 
Rusya'ya gidiyor 

Nevvyork. 23 n.n. - Gerek M. 

ve nasıl ödeyecek ? 

lorllar Kamarası 
görü~me yapll 

Londra, 2'3 a.a. - Lortlar Kamarn 
sı bilhassa enternasyonal mahiyet -
teki harp sonrası meselelerini gör(lş 
müstür. 

lşçi lld,.rlerlnden Addlsch, enter
nasyonal borçların nrıık kaleme gel· 
meyen rııknmlnrn yükseldiğini ve 
'bunların eski usullC'rle tediyesine lm
kfın olmadığını söylemiş ve demiş
tir ki: 

Bütnn memleketlerde üçr .. tıerl ve 
flatlnrı ıeııpit lcirı enıeı·ıınsyonal bir 
komisyon kurulması ltızımdır. Bun
dan başka harp borçlnrını idare et
mek lcln de yeni bir teşkilt'ı.ta ve 
cnternnsyonal bir para esasına ihti
yaç vardır. 

Büyük snnaylcl Perry dc>ınlşUr kl: 
Bu harp masraflarının en ağır 

yilkUniı Bilylik Briıanya çekmekte· 
dir. Sulhun pahasını öclemeğe ve bu 
sulhıi butün dünya ile paylaşmnğa 
hı:ızırı7_ Fakat mantık ve adalet bü
tün dünyanın bunu kısmen ödemesi 
nı emreder. Hükilmct enternasyonal 
vergiler konulmıısı lmktınlannı he
men tetkik etmelıdir. Bu ise pek 
alA mOmkllndur. Bu \'ergıleri hem 
mağlup memleketler hem de diğer 
!eri \'erecektir. 

Strabolgi, gall11lere alt bir enter
nasyonal ucak Lcşkllt'ı.tı kurulması
nı teklif et.mi:ı ve galiplerin idare 
erleccği bu teşkllfı.tın Perry tarafın
dan ileri sürUlen fikri gcrçekleştlre
ceğınl söyJemltir. 

Brltnnya hUkUmcıi namın·a 
beyan ederım ki hUklimeıi ge -
çen harpten sonra yapılan feci hatn
lann tekeITür etmcmcslnc kntlycn 
nzmeylemlşUr. 

Lort Slmon, hnrp masraflarının 
diğer mtlttefikler tarafından sarfe
dılcn harp gayretleri nelices!nde hiç 
bir memleketi zengin etmeyecek şe
kllıle hesaplıınacağına dair M. Ruz
velt'in son demecini zıkretmls ve 
şöyle demiştir: 

Semizonı 
Kabak 
Ayşe kadın 

(Ankara) 
(Ankara) 

(Muhtelit) 

(Ankara) 
(Muhıelif) 
(Muhtelif) 

(Ankara) 

(Muhtellf) 

(Ankara) 

(Muhıelit) 

(Ankara) 
(Ankarıı) 
<Bilecik) 
(Tarsus) 

(Muhtelıf) 

(Ankara) 

(Tarsus) 

(Bursa) 

(Sapanca) 

fasulyesi 
Çalı 

fasulyesi 
Domates 
Patlıcan 
Paılıcnn 
Dolm:ılık 
biber 
Dolmalık 
biber 
Sh·ri 
biber 
Sivri 
biber 
Bnmya 
Bamya 
Bamyn 
Pal at es 
Kuru 
Boğan 

Kuru 
soğan 

Erik 
ekstra 
Erik 
birinci 
Erik 
ikinci 
Visne 

<Muhtelit') 
(Ayaş) 

Şeftali ekstra 

28 

20 
15 
18 
25 

ıs 

25 

20 

35 
GO 
50 
25 
40 

16 

20 

27 

20 

15 
25 

ekstra (Muhtelif) 100 
ŞC'fıall 

ekstra (Muhtelif) 
Şefıııll <S~nıınca) 
Akça armut <Ü~llp) 
~ı.rmut (Mustabey) 
OzUm 
rlrntra 
Ü7.0m 
Karpu;ı; 

(Mııhrelin 
(Mııhte1if) 

(Muhtelif) 

ı;o 

20 
45 
40 

~o 
2Fi 
12 

p.. 

10 
10 

36 

26 
20 
24 
32 

24 

32 

26 

45 
78 
65 
32 
52 

20 

25 

38 

28 

22 
32 

130 

110 
30 
60 
60 

NOT - nu rı:vatl:ır valnız dllkknn 
hırla halrlekl t'ı.7.nmi satış flvntlnrıdır 
Pazar verl,.rin<leki ııalıştnrıl;ı 11!1!'1 

ve 9aııcı pazarlıkla alım ve satım 
varımııktıı st>rbe<ıllİrll'r. Anctık na · 
7.;ırlıkta \'Uknrıdıı ı:-lSsteril en rıera · 
T.c_.,"tl"' r;,,:ı"'" fio+f1n.- rtlcılnma7. 

111111111111111111111111111111111111 

MALiYE VEKALETi 

Karyola yaptırılacak 
MnUye Vclcll.l<:tlndcn: 
ı - Malllc mesl<'k mektebi yatakha

ne& itin 60 adet cttt yataklı tahta kar· 

İhale '27. 7. ı 9 ~2 pıızıırlesl gunU 
snat l ~ le claiıııl crreümenıte yııpıla • 
caktır. 

'l'niiplerin ilk teminat makbuz veyn 
mcktuııları ihııle tarihlnılcn (:ı) gıln 
C\'Vd vllıiyct nafıa rııUdurlUğune mü· 
racaatlıı alacakları Ccnnt l'hllyet, lnı. 
zıılı Şıırtnıııııe vcsııire ve knııııııen lb· 
razı lllzıııı gelen diğc.-r vcslkıılarlyle 
2 '90 No. lı kanunun tarif atı ÇCHl•sin. 
de hnzırlıyneıklnn teklif mektupları· 
nı ihale gUnU s:ıııt U de ka<lnr daimi 
encırnıene vermeleri lıizıındır. 

(i367-520 ~) 1305 

Yapı işleri 
Konya Nntıa l\ludurıuıtUndcn: 
l - CUıanbey11 kaza merk..,.z.lnde yap

tırılmakta olan 11k vkulun iklnd kuıı. ı 
lnsaatı knı>aiı zar! usulblo cks ltmc)o 
konulmuştur. 

2 - Bkslltme 27 temmuz !112 tarihı
ne m!ısnd t ııazart.<.'Sl l:UnU san t ı~ ıe 
vlU.)'et datml eneümentnde yapıla<'ak · 
tır 

3 - Bu tnsaatın ke&lt bedeli 30.000 
llrn :!9 kurus ve muvakkat lem natı 
l2250J liradır. 

4 - Bu ~ alt evrak: 
A - ProJcler, 
B - Keşif cetveli, 
C - SUsUeı fl.lat cetveli. 
O - Hususi &nrtnıımc, 

E - &yın<IJrlık llilerl ı;:enel sartnu 
mest, 

l" - Yapı 1$1eı1 umumi tcnnl şıırtnn· 
mcsl, 

G - Eksiltme sartnn.m<'St, 
H - Mukıı\lele omC"!'clndcn lbtın-t ıJ 

lup lstlyenler bu evrakı her gUn Kom'l 
nafıa miltlUrlUı!'Undc ı;:ul'tiıı tetkik eclc 
bWrlcr 

5 - Eksilt.meye ı:ln bilmek ıctn 3 lln 
cU mnddc.'()e yaz.ılı mu\•akkat tcmın •ın 
hususi muhasebe \•czncslnc yntınl<lııtın!l 

ı.'lıılr makbuz \"e)a bu miktar fn)anı ka 
bul banka tanlnat ml'ktub\ı 1lc cft ltmc 
tarih!:nden en az Uc gün evvel (tatlllt'I" 
hartı;) mümas111 lnsnatı muvntra.J<ıyctk> 

b:uıardıktnnnn datr re!ranslnrt.ı. le bir 
llkte Konya vtlAn•tlne mUrne:ıntta alı 
nacak ehliyet \'cfilkas· nın ve 1942 yılı 

nn alt ticaret vcs!k sıfım dıı z.ı.rf:ı ko 

6 - Tckllt mektupları yukarıda Uı;Un- caktJr. d ıı ıılıwılılllr. 
cU mad<looe ynzılı ıı:ıat.tc:n t>lr eruıt ev- 4 - Şnrtıınmı> Knstnnıonu, Tosyn, ıs - istrklılcrin Ticaret od, 
vclino kndar daimi encümen dnires!ne 
ı;etlrll.crek eksiltme komisyonu rc•sıı~ı
nc mnkbuz mukabtl!ndc vcrUcccktir. 
Pos'.a llo gon<leı1lecck ml'kturılnrın nlha-

ı:raç, ~aday, Tasküprli, DC'v~ekt'ııı • l •ı ~:! S< ne i i~in 'liınr ıış \'esink 1 
Kilre, ı,nı·gı ve İnebolu lnhısarlnr rııır\akkat teminat ın klıuz \f'Y 
lılarelf'rlyle Ankarn İstanbul lnhlsnr- ırn t('ııılont ınckturlnri)lc 2ı«JO 
lıır BaşmtldurlUklerlnrle gÖrÜ'!'b lır. hı kanıınn ı \ ırnn olnrnk taıız r 

5 - f:kslllm<'ye iştirak criecrkle- ceklerı kklıf ıııcktuplıırını ha\i 
rln kayıllı bulunduklarına dair tlca- lı zqrflarını ııtıın<'u nınddecle 
ret odnlnrındnn ve bu nakliyat ısle- ek itme ~ nu saat ıo na kAd r 
r nl bas:ırabllc>cr-klerlne dair brlcd·- İ ıı i•) on 1 n rmderi n~ a poslıı ile 
yeden musaddak vesika ibraz etme- li<'rıııeleri i!An <•lunur. Post.ıdn 

yet Ucüncil maddede )"nzılı saate kadar 
ıreımts olmruıı ve dıs zarfın mühür mu
mu ile b1cc kaı:ı:ıtılmı11 o?mnın lAzı.'?l:lır 

Postada ola<'nk gccllan<'lcr kabul edil-

mcz. (i55i-5465) l52G lerı mecburidir. gerıkrııckr ıııe ulı) et kabul et 
6 - lstı>klll<'rin muayyen ihale ( >763) 18.H 

Kereste alınacak saatındC'n bir snnt önce tc:kllf mek- .JlllUllllllllllllllllllllllll 
İnhisarlar Samsun TUtUn Fahri - tuplnnnı makbuz muknbılınde Kas-

il d tamonu'rl ki kom's~on reisi flne VC'r- : El I k kası .Müdürlü.~\'° n en 
1 

llll'lerl \'eyn ~Öndermclr>r! lfizn?ıiır. - e 'tri tesisat 
1 - :Fabrika ihtıyacı için R)'rı ay- Postada vaki t<'nhhür kabul C'di'mez 

rı ve biucr metre mikCı.bı olmak u • 7 - H<'r mahal ıçııı avn ayrı \'f'· _ 
zere ccman 20000 nıetrıı mikabı rıı ... celc (l\•atlnrı ihtiva edC'r pey li-ı- : 
kôı<ıı H veya beyaz <:Um cinsinden le<ıi nıl'mhur bir znrfn \'e bu zarf' 1: 
snııdıklık ınhta kupalı zarf usuliyle tf'mlnat mnkburn ve !c;tcr>ilPn ""~n k 1: 
eksiltmeye konulmı;ştur. hıı 'kncrı m"'nhur b!~ 'l''lrfa korıuln - : 

2 - Her partinin nıuhnınrhn be· raktır. <5537> 1702 : 
deli (110000) liru olup muvakkat ıe- -
m•ııatı (8250) ııı·adır. Yol tamiri : 

3 - Eksiltme :n-7-1942 cuma gıl· Kırşehir llaııııl T~nctiıııf'n Hcl51iğirı- : 
bu snat ı \ ıc Samsuıı TUtUrı l<'ab • den: = 
rıkıısı Mıidllr!Uğünde mti' eşt.kkıl hapnlı zarf ı,ısuliyle eksiltıne) c ko- : 
alım komisyonunda y'.lpılacııktır nan lş: 1: 

4 - Şartname s~msun'dn fabri • ı . Kırşehir _ \·erküy yolunun : 

Ulus Müessesesi 
Müdürlüğünden 

Ul\18 MUessescsmı:n 

lllltmC)'c b:rtıı.cı ıınıt 

nıhs:ı tJyesiırl hn.1z olanl:ı.r 

lir. Ke:ı lf tıroeıı 8379 .95 l1ro 
bu açık ekslltmcru:n mil 

teml.nıı.tı G:?S!iO 1!."ndır. ka levazım §Ubeslııden, İstanbul'dJ :.!l +.'510 :!J+OOO kllnıııctreleri ırıı. 
Uınum MUdurltik I .. evazım Mtldllr • ~ındil {:!So 9) hra (!..3) kuruş kc. f : 
!Ub'Unılen ve Ankara BaşmUdlırlU - hı ılt'İli e :ıı;lı ~o tıııııiri i itlır mat 16 m 
ğlındcn bcd 1siz alınabıhr. ~ _ Hu ise aıt e\ rak şuulardır: : yapılııcnQuıdan 

5 - Eksiltmeye ~ir cel<lerm mll • 14rtnnm<'Yi lllus 
hUrllı teklif mektuplarını kanuni ve 1 11

) grafık, ırörebll:!rlcr. 
saikle yüzde 7,5 J{tivennıe par ısı h) ı,c.-şlf ,.,. kc if hul'is.ısı, 
mal<bıızunıı veya banl.a ıeminnt mel<- <') Hususi 'c Cenni ıı ln~ıne, .,!1111Ull11 il 
ubunu ihtıva ed"C k olan kapalı 1 h) 1'.k ilime arlnıır. ~ı, • ----
zarflarını ihale ı;:-llntı eksllıme ıma - e) Mut.o, ı•lı· projesi MAHKEMELER 
tinden bir saat evveline kadar :yu • :ı • Bu iş 1 ~. 7. !H:! tarihinden 28. 

7 !H~ tarilıiıı~ kııclnr" 15 ~un rııılc ılt>l-
kantl ı sözU geçen komısyon başk ın· Ank ıra Asllyc İkinci H 
ll'••ına makbuz mukabili nele V<'rnle _ le k ıpnlı z rf usuliyle dcsiltırıcye ko-

<> ı t H..ıkimlı · ıııcleıı : !eri Hir.ımclır. Post ıda vııkıın "ele • ııu ırıuş ur. 
k • ı k 'it "8 ~ !l ,.., ı u Ankum Çocul< Sarayı cadı! cek gecikmeler k'ıı.bul oluııma?.. • .. '• ~ 1 rne - · • •- sı ı ıı: n 'I 

(5463) 1517 saat 1 r. le ılaımi ı'n<'ıır11ı·n tar:ıCıaılnn ı•e tc.rzı Fahri Gurhan mııhkc 
>ıpıl'" ıktır. n.Lırac·ıatltı nUfusıı ıesçıl edılm 

Taş ihzarı ı; t~teklilrrin ck~iltmf'Ye ırirehll- J,uı ıBeyarslnıı) soyadınırı Glı 
Sıımsun Vnlıliğiııden: ml'l,.ri için ( l!H <J) lira ınu~·nkkat tc. soyadıyle de ıştır.lmcsini 
1 - Samsun • Bafrn yolunun trııırnt y ıtırıııal ırı \•e n~:ıib hki Hslkn- ve nüfus mudtirlilgUndeıı celbe< 

4l+!i70- 45 + 000 kilonıetrekrl ara- hrı ıhr ır. etııwlt'ri l/l1.1111ılrr. ı,nyıtıa Gurh:ın soyadının i1:ı 
sına 2572 metre mıkabı hanı taş lh· n) Ticaret oda~ındn ka\•ıtlı oJ<lıı':'ıınn 1 taratınıl.ın alııımadı~ı ve ulınm 
zarı kapalı zraf usulı:,·Je ihale edil- ılnir ,-e~ika, · ıla mıhzur ol-1adığ1 bıldirilmi 
mek tlzC're ekslltm!';>e konulmu tur. h) llıı is lf'in hir hnftn f'vvd viltıvet- ı makta Beyars.lan soyadının G. 

2 - Eksiltme 3 ağustos 1912 ta- ten alınrPı~ t'hlıyet ,."~ik rn, oyadlyl de ı tırılmc~l~e. 13 ö. 
rlhlne rnstlıyan pazarksl günü saat c) 'l'ckl•f meklııphrı eksiltme tari- ılnündc karar vc.rıldığı ıHin 
16 da vilayet dnlmi cnctimPninde ı1 hı olnn 2 7. !lı2 s:ılı ı,ı:ılnıi ~·nt on nur. 1306 
yapılacaktır. lıt" ten bir snnt eV\'l'line kad ır clalrııi \nk.ıro A li)c 

3 - Keşif bedeli c304qp> lira <521 rncırrnen IJ'.l•kitahrtine rn klııız nıııkn- lıı;i dro: 
kuruş ve muvakkat temınatı C2~GI b linıl" \l'rml"kri liv.ımdır. Ank.ıra Jfalkevi guzd sanatlar 

L itvinof'un yakınları gerek Beyaz 
Sa.rayın yüksek memurları tarafın
dan gostenlen kati ketumıyete rağ· 
men Amerıka Bırleljık J..>evlederi 
reisi Mıster Ruz.velt ile Sovyct bil 
bUyuk elçisi .M. Lıtvlnof arasında 
yapılan son mUllikatıa Avrupa'da 
ikınci bir cephe kurulm•ası mesele
sinin göril§UlılUğU tcyldedılmekte • 
dir. 

Bu. dikkata çok değer ve mUrUv
vcUI bır demeçur. Ruzvelt'in bu de
nıcclyle tamnmiyle mutnbıkız. 

>Olanın )nptınlm:ısı kapalı 7.arı usullY· nulmnsı ve dördlineU mnddedc yazıl 
lira {71) kuruştur. 6 - n ınd ın sonraki teklifin V(' 1 nd A 'f K L.l. 

4 B · k ·r k s 1 ressam ıırı an n ııptan ma..."ıA - u işe aıt ·e ı evra ı • nm- po~tnclakl gecil.meler kabııl eclılnıh•e. 
1 

im ld "'"· l 

Nevyork Tlmes'in Va,şin.ı::ton 
muhnbirıne göre mlılftlrnttan sonra 
~list,cr Ruzvevlt birinci havav ordu
su komutanı general Brndley'i ka
bul eln1i§ıir. General yakında, bır 
;vazl!e ile Rusya'ya ı;:-ldecektir. 

T elsirler devam ediyor 
Nevyork, 23 a.n. - Sovyetler 

Birliği bUyUk elçisi M. Lltvlnoı ta
rafınd':ı.n diln reıs Ruzvclt'c yapılan 
ziyaretin ikinci cephenin derhal a· 
çılmnsı isıeği ile ilgili olduğu hak
kındaki ıs:ıyialar resmen yalanlan -
mıv olduğu halde amerikan ~ete
leri böyle bir askeri teşebbüs im -
klnı hakkında tefsirlere devam edi· 
yorlar. 

Karar il§a edilmiyecek 
Londra. 23 ıı.a. - Mısıcr Stnf

tord Cripps bugün Avanı Kamara
eında demecto bulunnrnlc 1942 yı· 
hnda Avrupa kıta.sında mukabil ıa
arruza ı:eçilmesl meselesi hakkın
da hUklimetin calacıığı karar ne o -
'ursa olsun bu kararın parlClmento 
hasına bile ifııa cdllmiyeccğini 
söylem~tir. 

Japonlar 
Yenigine'nin ~imaline 

asker 
cıkardılar 

..jl 

.Melboume, 23 a.a. - Avusıuralya -
d.ıki müııcfiklcr umumi karnrgfıhının ıcb· 
l!ğl: Dü man, Papoazyn'nın şi
maJ sahilinde \•e muııefik kuvveılerin 
işgali altında bulu..mıy.ın bir >ere as -
kcr çıkarmışur. Keşif kuvvetlerimiz düş· 
manın >er.İni ta)'Üı etmiş ,;c hııva kuv · 
''etlerimiz bomba hücumu )'8('arak düş. 
man gemilerine mittaI)ötlerle hücum e)·

lemişıir. 

1500 - 2500 asker çıktı 
Atclboumc, 23 a..a. - Avust.uralya'

da!-d mlittcllklcr karnr~ıuunın tas!"lh 
ecl1c ı Yeni Gtne'n!n Gtmnl!ne cıkan•an 
jaPOn kuvvctl:cıi 1500 IJft 2500 tahmin 
edllm<'ktoolr. Yeni Japon hareketi Port 
Moresbyye knl'tı Y'"'Tll bir tchllkc olarak 
tclAkkt cdUmcktcdlr. 

:MUttetucıcr t.,ratından yapılan hava 
tnrruz:Inrında bUyük bir tn.6ıt ı:cmblyle 
b'r mR\'n:ı bntınlmıı ve knnıya ı;ılmn 
d$Umnn kıtalan aihr lra)ıplara ui!'Mtıl

m®r. Dlr düsmıın tayyıı~ı tab:-tbe -
d lmlştlr. ttcı mütı<'flk avc.-ısı kayıptır. 

iCRA VE İFLAS 

Anknrn 8 eü lcra lllcmurl:uf;undan. 
ölü .uı Vah t Cr;.nnl vcrcselcrtnln 

borcundan doLm hna:cı:lllcn CM. A. N.) 
mıı..rkıı 1028 modeli 1'137!1 numaralı ve 
68 x 100 ebadında bUyUk tubı makinesi 
l0·8-~t2 pnzartcsf bu-'.ncl art.tırmayn \e 
11·8·942 snlı ııünü saat 1'1 Uc 16 ara • 
sı;nda IJdnel arttınnoYa konmak surctıy. 
le satııacaktır. Satı& mııklncnlıı oulun
dui!'u Anarartalnr mahnll<.'51 S:ıooyt caıJ· 
desinde Alantun Kırnl matbruısında k

Lort Simon'un bu beyanannd3n 
sonra müzakereler nihayet bulmuş
tur. 

( KÜ(ÜK DIŞ HABERLER) 
Va~ngton, 23 a.a. - Harbiye Nazır

lıj;ı oou Pasifık"tc ölen S3 Amert"kan as· 
kerinin İ•imlerini ihtiva ~ lisıeler 

neşretmiştir. J\ vustural}ıı'<lı öleıı!cr de 
bu listeye dahildir. 7 ilkk:i.nun 941 dcn
bcri olen Aıncrikan askerlerinin sayısı 
890 ı bulmuştur. 

Clermont Forraıxl, 23 a.a. - Askeri 
mahkeme )ıtpuğı ~zli bir celsede ö
nemli bir ihanet işi hakkını:bki kararını 
,·enni}tir. B\l işle dörı klşi alakalı bulu
nuyordu. nunlard:ın üçü i;Jünıc, dürdün
CÜ\Ü de 20 yıl ktircğc mahküm olmus· 
ıur. 

Norfolk, 23 a a. - Atlaııtik"ıc <lcv· 
rİ)C gezen bu Ameıikan muhrıhı. tara· 
f ııxfan batırılan alman denizaltuı mı.i· 
rcmıbaunJ.uı 29 ki:ıınin lcscılc.ri Nor· 
folk'a gctirilmiı 'C askeri wr<.'tllc Narby 
Hampıon mezarlığına sonuilmu}tıır. 

1.ondnı, 23 a.a. - K ınıl, 5 marna 
18 )"ıLŞına basanlar hakkınd:ı kanunun 
tatbikt hakkındaki. bc)-.uuıameyi imza. 
lamı}Ur. llu .kanun ::?O )a}rııdaki koM.luı

lar hakkında da t:ııbik ~<Jik'l.:c.kttr. 

Romıı, 2~ n.a. -İa§e ve fiyatlrı 
tespıt ıçıu kurulan nazırlıklar arıısı 
komısyon tarafındıın neııredıJen res
mi bir teblığde komisyonun 23 ıenı
muzda Venedik sarayında M. ~\lu
solinı'nin reislığl altında toplanaca
ğı blldirilnıektedir • 

Vaıılngton, 23 a.a. - Mebuslıır 
meclısı, b:ıhrıyenln yeniden on bir 
t..ıyyare lissU kurması içiıı 87 mil • 
yon dolarlık tahsiaaıı kabul etm~
lir. 

Berlin, 23 n.a. - Eski YusosJa,ıa 

devletine ait mallar ve buna ait ruali me
seleler hakkında ıı ıemmuz 1942 de al· 
man h:ırid)e nazırlığında Alıtıan)-a, ita!· 
)'a, :8ulgari ıan, Hır\'athııı.n ve Macaris· 
ıan arasında bir anlaşma im:zııl:ınmışıır. 

Sırr menfaatlerini Almıı.n)'8 ıcıruil et· 
mi~tir. 

CEMiYET HAY ATI 

Acı bir ölüm 
Sıvas'ın tanınmış ailelerinden Başara 

ailesinden. merhum Ihsan Sc<len"in ka· 
rısı Bn. Ha5Cllc Scdcn'in dun Ankara 
Nümuoc hastanesinde vefaı ettiğini te
essürle h:ıbcr aldık. 

Bn. lfascnc'nin cenazesi bugÜn öğle 
namnından sonra llııcıb:ı) ram cami in· 
den kaldınlacak \e yeni mezarlığa def· 
ool unacıı ktı r. • 

Seden ailesine ve merhumun kederli 
çocuklarına ~ sağlığı dileriz. 

Mesut bir doğum 

le ck.slltmeyc konulmuştur. 
2 - l\Iuhnmmcn bedeli nlb bin bes 

yüz kırk 11.rndır. 

3 - Muvakkat temmatı 490 ıtra :lü 
kımıslUT. 

4 - Şartname ve rcstınlcr1 levazm1 
mUdUrlüğtinde ırörUlcbillr. 

5 - Eics11tmc 30·7-!H2 perscmbc s:il· 
nü snat 15 tc levazım mUdürlil~nıll! 

mütc;ciCkll ekRlltme komisyonunca :vn· 
pılacnl.-tır. 

lstcklllerln 24!l0 numnrnlı kununun 
2 ~ 3 uncu nuıdddortndc )11.Zllt belge
ler muvakkat tcnılmıt makbuzu veyn 
banka k<'talct mekt.ublyle birlikte tayin 

olunan ırün ve &ıntte knnunun tartratı 

dıı.lreslndc komlo;yona mürucantlıı.n. 

(54..'>2) 1494 

Elbise dolabı yaptırılacak 
Maliye Vekt'lleUndcn: 
ı - Maliye meslek mektebi ya

lakhancsI için 60 adet elbise dolnbı
nı n yaptırılması kapalı znl'f usuJJyle 
ek..'>iltnıeyl! konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beş bin 
yü;ı; liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 382 lJrn 
elli kuruştur. 

4 - Şartname ve resimler Leva
zım mUdUrlUğUnde görUlcblllr. 

5 - Eksiltme 30-7-942 perscmbe 
gün(i sıı.nt 16 da Levazım Müdürlü
ğünde mlltcsekkll eksllt.mo komis
yonunca yapılacnktJr. 

lstcklllcrln 2490 numarnlı kanu
nun 2 ve 3 Uncü madrlelerJndeld bel
geler, muvakkat tmnlnat mak'buzu 
veya bnnkn ke!nlet mektublylC' bir
likte tayin olunan gün ve sııattc ka
nunun tarlfatı dairesinde komisyo-
na müracaatlan. (5421l 1493 

Tabı alanı 
ll~ VcltAlcUındcn: 

ı - Bin adıct top0gmt:ya kitabının 

t.:ıbı işi (2100) sayılı knnunun 4l 1nel 
ım:ıddes!n1n (C) fıkrası nıuclb!ncc l3·S· 
l!l42 pcr-ecmlıc ı:Unü ~ıının.ıı k'ıdar 

\'cldUct mlll1 ~k müclUl"l:UC:ünıde mU
t.cşok:ldl komls:yonca pnzıırtılcln ihn le c
dllcccktir. 

2 - Ktı~t Sd:ırcdcn vcıilccdctlr. 
3 - ;\lUhnrnmeın b:ıskı ücrotl (1112) 

nm (50) kunıştur. 
4 - :ı.ıuvııkkat tcm!natı (83) Ura 

( 44) ık\m.ıştur. 

5 - Nümune ve enrtnruncst VekAlct 
milli emlAk mtldüıiül':Unde ı:orülür 

6 - tsteklUCf'!n 24!IO ı=ı.yılil kanunun 
(2) ve (3) üncü maddclcıtndck1 bclı:c-

lırırle tcıın!nat malc'buzu veya banka kc· 
talet mcktubb'le Mrlllrte paznı1.ık mUd· 
detlndc komlsyona mümcn."t.tlan 11lın 

olunur. <57 ı) 1851 
111111111111111111111111111111111111 

Kur'an 
~iir ve kanunlan 

Çıktı 
Stenley Lane - Poole' den 

dilimize çeviren: 
Avni DOCAN 

sun nafın müdtlrlüğU ve vilayet dal- CC'ktir • mı.rnc.uı ~ :ı ~ o u~u nı~~~ evrakın ı;:örülilıı imza ~1lmle bulunma 
Si IAzınıdır. 

6 - lsteklllC'I'in 5 ine! maddede )'il?. -

lı cvrnkı ve teklif mektuplarını 2400 
s.,yıb lcnnunun ta.rltlcrlnc llYli:'\Jn olarak 
t.ıınztm edip 2 inci maddede yazılı tn • 
rUıte sant 14 e kııda.r makbuz muk:ıb!
llnde vt1Ayct dalm1 enctlmcn rc1 llıt!no 
tcvd ı ebnelcri ve :ı>ost.nda va.ki ı;:ec krnc 
krtn kabul o'unmı.yncatı UAn oıunll!r. 

mi cnclimenl kalemlndC' olup istek- 1 _ Dnlın •h·-'lde tnfsilııt nlmak fq_ adının Kapt.ın so).ıdı ılc değ~urıl 
lllcr bedelsiz olarak her gün gurcbl- liyı•nll'rin ı1 ıimt enciin'"n b:ı~ldtııheti- ni i,tcmis 'e nufustan selen ce 
lirler. nl' mfirnf'nnt rtnıdt>ri llh;ıındır. Kapr:ın So)adının ba~k:ısı ııtr.ıI 

5 - İstekliler ihalP tarlhln<l<'n <'n 8 _ lhin firrctleri ,." sair mnqrnf. lınmııdığı ve almasında ma.'ızur o 
geç ne gün evvel Samsun valllll!lne ln•ın miiteFthlılne alt olduğu ilnn fi· ğı hildirilmiş ol:ıruı:klıı <llvaa Arif'iJı 
istida ile müracnat ederek alacak- lunur. (lifi!l7) 173 ~ ru.~ta yaz.ılı Eruzm:ın soy:ı.dının 1' 
lnrı ehliyet vesikasını ve cari sen<'- olarak dcğiştirilrnesıne ı. 7. 942 ~ 
ye alt tlcnrC't odası vesikasını tc-klif y · 1 • . ·-· . 
mektuplarına eklemeleri ltızımdır. apı ış erı de k.ı.r.ır \cnldıı;ı ılln olunur. 

6 - Eksiltmeye ı;ıre<:ekler yalnız Knucri Beden .ı.crbıyesi Bölgesi 
(7372-5274) 1320 

Yapı işleri 
Transit Yolu Erzurum Mıntaka .Mü· 

dürluğündcn: 

Transit yolunun 330000x399000 ki· 
lometrclcrt a.rnsındald altı baktın evtn.n 
lr.ş:ı.sı kapalı zarrı.ıı. cks!ltrneye konul -
mustur. Kesi! bedeli 269!12 Ura 5G ku -
nıştur. İhalesi 30-7-942 ta.rlhlnc mtisn· 
dit ııeracmbc ı;:UnU saat 15 tc Transtı 
yolu Erzurum mtnta.kn mUdUrliltUMe 
miltcşckkll kom!syoncln yapılaenktıı-. 

Tnllplerln ihale saatinden bir •nnt 
evvel 2490 No. lu kanun ııcretlnee tek
llt mektuplarına mıntnka miltlürli!C:tlfü 
makbuz mukabilinde vermelcrt mt>Cbu· 
rldir. Postada va.ki olacak ırccl1ancler 

na7.am alınmı:rnc:ıktır. 
Ekslltm<'YC girmek lstıyenlemn lhn.lc 

ı:ilnünden Uc gUn evvel Trans t Yolu 
Erzurum mınt.ıka müdUrlUl!ilnc mUrn • 
caatla alnc:ıklan ch}ly(:t ve ucıı.ret oda· 
sı ~ csl.kalaMylc ::?024 lira 45 ku nış tc • 
m1na.t mcktuplannı btrl1kte komlsyt>na 
vermeleri 11zımdır. 

ı.·uıa malQ~t nlmnk ve kC&1t:eT1 
ııönnck lstıycnlcr her gün mıntnka mü
dUrlllf:üne mUracnntla görcbUCC('Jd~rı 

lliln olunur. (536!1> l4Tl 

Yol tamiri 
Çorum Daimi EncUmenlnc1en: 
ı - Corum • Çerikli yolunun 

67+000 • 6!.1+400 kilometreleri ara
sında esaslı şose tnmlrl işi 30·7·912 
perşembe günü saat 05> te hlikil
mct konağına mUt~ekkll Dnlmt En
cUmcndc ihale edilmek iizere kapalı 
zarfla l'ksıltmeye konulmuştur. 

2 - Kesi.t bl?dcli (22059) llrn <84> 
kuruştur. 

3 - Muavkknt temlnat (1654> 11-
rıı C49) kuruştur. 4 - Bu ise alt 
evrak şunlardır: a> Eksiltme ııart
namesl, b> Mukavele projesi, c) Sil
sile! fiyat ve keşif hult'ısa cetvelleri, 
d> Grafik ve vasati mesafe cet.veli, 
el Bayındırlık isleri genel, şose köp
rUler fenni ve hususi şartnnmelerl. 
f) Bu evrıı.k h<'r gün daimi encümen 
kaleminde ve nafıa müdürlüğünde 
görüleblllr. 

5 - lsteklilcrin yukarda )'azılı te
mlnntı yatırdıklarına dair belge Jle 
ekslltmooen en az üç glin evvel vl
lı'lyc>t. makamına nıürncantıa nlnc:ık
ları ehliyet ve ticaret odası V<'Slkaln
nnı ve ayrıcn kar>alı bir uırra kon
muş, yukarda yazılı evarkı okuyup 
tamamen kabul ettikleri şerhini ha
vi teklif mektuplarını mcvzuatn uy
gun ııc>kllde diğer bir zarfa koyup 
ihale saaUnden bir snat c-vvellne ka
dar dnlmt Pncümen relsllı:tlne mak
buz mukııbillnde vermeleri veya 
gönn<'rmelerl llfın olunur. 

Po tadn olacak geclkmc>lc>r mute-
ber dl' •ildir. C5409) 1485 

Kapalı zarf usuliyle 

tc-klif mektuplarını havi ve kapalı llnşk.u.nlıgınd.ın: TÜRK 
bir z:ırfı ve U~UncU maddene ynzılı l - h.u)seri villi)etl dMilındı: J.~r- _____________ _, 
muvakkat temlmı.t makbuzunu ve Cl) es )·nuıı:;ıarırı<la ı'cıur ya) lııı;ı uzr. 
beşinci maddl?de yazılı vesikaları bir rıııde (:!OOOO) !ıra keşıf bcdcllı bır 
dış zarf fcine koyup ve mühür mu- dage-.·i inşaatı k&pnlı zarf usultylc ek. 
mu il<' kapayarak ihale günü saat ı;ıltıııe) c koaulruuştur. 
15 e kadar makbuz mukoblllndr 2 - Bkı;ıltıne :!~ terumJz 9,Z günli 
dalml encümen rC'lsliğlne vermeleri saat l6 tc t\nfuı. lıiaıısııı.!ıı yapılnc.ı.k
veya iadeli tanhhütlU olarak posto ur. 
ile göndermiş olmafo.rı ldzımclır. 3 - Dunn alt fenni evrnlc ::-Jafıa 
Postada olacak .ı:-ecikmeler kabul o- ıntıdurlUgune müracaatla gl•rulelı;!ir. 
lunmaz. (5515-7639) 1597 " - .llluvakkat tcuıinat (ll>OO) liıo.-

Yapı işleri clır. 
A (yon Vil(ı~·etinclen : 
Afyon vilf,ycti lisı•siııin l!llfl7 lirn 

3 ~ kıırıış keşif hı•ılelli ikınnl inşaatı 
kapnlı zurf usuliyle eksiltmeye konııl
mııştıır. 

6 - İsteklilc.-rin 942 yılrn:ı alt !ic'.1-
l"Ct urlo.sı vesikası, ıııu' «kkat lC'ıııin ıt 
rııııklıuzu ~·e ıııcktuplariyl·· ihaleden 
en az Uç ı;ıın evvel vilAyı::t ııı:ıknıııın·ı 
uıiıral'aııllıı ehli) et vc~ikıı:.!ylc birlikle 
hıııırlıyııeaklıırı teklif nıcktuıılarıııı 
yukıırıdn yazılı suatten bır .saat ev. 
vcliue kadar -.i!üyet Nn.Cıa ıııudurl<i-

Etin~t ta:Y>'11r'C fahnbmız 
~'C i çilcrinin 200 İ$ surn lcği ile 
konıbinczonunun (tulunı) bir scıı.c 
d ıle rıkarm;ı ve ütüleme .işi açık 
siltme~c ıkomılmuşnır. Hu işin ilk 
mhıatı 414 lira olup ekilltmcdc esı d 
fi}at ıddif C.'(lcne Jhale cd!!e«kıir. 
siltıııe 10. 8. 942 pazattCsi sünü s:ı:ı 
ıc yapıl:u:ığınd:ın, istekliler bu 
Genci nıerac-.ı: saıın alm:ı komis)·oıı 
hx-ır holu.nmıthdırlar. J3l 

~1111111111111111111111111111• 1 - İhnlc 1 ai(usto• 9 '2 tarihine 
ıııılsnılif cuma günli sant 111 tc vlliı. 
yet nafııı. kowisyonıınıla yapılacak • 
tır. ğurıcle teŞekkul t•ılecek ıı omisvooıı - Nazarı dikkate 2 - l\fıl\·akkat teminat 143!1 
beş kuruştur. 

lirn ;~:;;~~r.nıukabillnde ,·crını~ olrnııliırı § 
Vaziyeti ha:r.ır:ı dolayı!<iylc kjnİll 

komı1rinıC$i yııpınadığımı E;i)reil 
muhtdcir.lcrin ııd resimizı caşı > sJI 
amb:ıl.i.ilar içinde ni µsıa \'C brllD' 

3 - f.i:pşlfanme, p!lın, umumi hu
susi Ceııni ş:ırtnııme ınukn\ ele <irnt"ği 
nafıa ıııtıdUrliığünde gorıllür veya n. 
lınııbilir. 

J>ostada olan gC('ikmclcr kabul rdıl- : 

4 - istekli olıınlnr hu iŞc girmek 
Uzere nlncnkln rı ı•lılivet vesiknlıırı i
çin ihale gününden e'u az Uç glin ev
vele karlnr villlyetc istidn ile mllra<:n
ntla Yesika alncııklarclır. 

!i - gksiltıne\·e i~tirak irin nlınnn 
elıliyet vesik1sı ~e 11;11\'0kkat teııılnatı 
h:ıvi teklif zıırflnrını yııkorırla ynr.ılı 
ihnlr. saatiııılen lıir saat eYvt'linr. kn. 
clnr kıııııisyon rl'i~liğinr. vnmf'krl V"· 
yn postn ile giırıılermelr.ri iltın olu -
nur. (7G6!1-/Hi611) ı 617 

İstanbul buz ·nakil ve tevzii 
işi ihale olunacaktır 

nwz. (ı;70.5) J 777 

Dıvar ve yol tamiri 
lstanbul DettcrdantıC.'l:IUlnn: 

De!t.crdal'hk b!JlruıJ arka c.eı;ıhcsillllc

kl 1h:1<t."\ duvar.b>c Yol. tamiro.tı işi.eri 

knpıı.lı zarı usu:lllJ;ic cla>!ltm<."YC cıkıı.nl· 
ınıştır. 

Bk6Utmc 10-8-942 pazıı:rta;1 gün U ıı~· 
n.t l5 te d1-!tcnlarıhk binasında mııu 

ıımlM< mtidllrLütündc mıULo;;dkıldl komıfs
>~:mda YüJ>ll~~ır. KeşU l>i!tl< li 
C226C.5,56) llra muvnkkaıt tcnüıuı.tı Hi!l'J 
IJrn 9:.1 !kuruştur. Miınnkasa c"·ra'lo mU
U l'lmt.'lk müdU üC.'Üfl(lc görüldbfilr. 

l.sWkl:l.l:cıtn m nz bir truıhhtitt.c 15000 
l!rnbk bu Jşe benzer ılş ynptıklannr:ı d:ı· 

istıırılıul Belecll\·eslnclen : lr ldnrelcr!nden ıı.lmı.ş oldıtkl.:ı.n vesi· 
Kıır~gaç .Mucssc;atı Buz Pahrika- lc:ı1aro lsttnaden lstanbul \IJ..'ı~ı Une 

ı;ınchı. istihsal olunacak seııe~I tııhıcl. mDnıcruı.Un 1hnlc gününden (t..-ı.Ud gün· 
nen (altı milyon) kilo buzun, lstnn - im hnrtç) üç giln cvvvı alınmış 1 Yl'1 
bul Lclediyı•s! hudutlıırı ılahllinde nn- \IC 942 yıl na ait t!cnrot odası ves:kaJ.ly
kH ve tevzii l~ı tlc.ıl ed len şıu·tnaıııc re muv.ı.ldmt temlnaU muhte\'I ve 2Jl)I) 
Yeçhllc ııı. .'5. 9 U t.ırıhirıe k-:dıır d~·- sayılı knmınun tartratı d11rcslmle ha· 
'ııru Caecek ıııiıddc;; için kap:ılı zarf 
usuliyle eksiltmeye kon ulrnuştur. 

Beher kilo iıuz azami beş kurıışn 
satılınıık iııere nakil ve tevzii için lıir 
kuruş elli sıırılirıı nıuhııırrnıeıı 1.ıeılel 
vıı.zolırnrnuştıır. ilk teıırınat mikta:-ı 
( ı ıaııo) ıiı'11<lır. Ek, ili rne şıırtırnrııesi 
Ye ı·vr.ıkı ıııULderrlıı~ı (!Jl!I) kıırıış 
ıııuknhilinıl<! Karanğnç n:ilesse~atı mu. 
C:ıırlıigıııııle1ı ıılınnrilir. ihale l. 8. ;ı ~2 
s:ıl ıgırııü sııat ı.; te islanlıui beleıliye
sl ..!niıııi eııcunıeni J !.ı~ınd1 y:ıpılııcak. 
j, r. 

'l'alipl,.rin, ilk teminat makbuz ve. 
ya mektupları \'C kanunen ibrazı J,1. 
zım J:e\en diğer \·e~ikıılnriyle birlik • 
te(:? WO) Xu. lu kanunun tarifoh çev. 
resinde hazırlıyncnkları teklif oıek _ 
tuplnrını ihııle giinii snnt )4 e knclnr 
daimi encuıneııe vıırıııeleri IAzımdır. 

(7:"ll) - 6Gö) 1680 

zırl.ınml$ lmpnb ve mühürlü zarf deru. 
nunda tclcll! m~pbrmı Ouık- cUnü 
ı::uıt 14 c kad.ıı.!' kom~on re'.slli':hm 
mru!Cbuz mutmb l;:nde tovd:! etnıelcri. 

(7781·5600) JS'\1 

Tamir işleri · 
İstıınbııl Dcfterdarlı[:ından: 
Dcftcrdnrlık binası ön cephe ıı..,s

nıında yapılacak tamirat ve tndılllt 
işleri .kapalı zarf usul yle eksiltme
ye ~ıkanlmıştır. 

F.Jkslltme l0-8-!>42 pazartf'Si günü 
snnt 15 te deft<'rclnrlık binasında 
Milli F..ml!k Müdürlüıi:ünde müt -
SC'kkll komisyonda ynpılacaktır. Ke
şi r bcdl'll <73786,50) lıra, muvakkat 
teminatı 49-ıü liradır. 

: rut sihi m:ıdtldl'rdcn yapukl;ırt 
: konıprimclcri .. ~ ıkinin kompri 
.. mcsi" di)e :satm;ıkı:ı olduldan aıı· 
: 1a1ılnuştır. Piy;ısad;ı m~cut 1' 
: ın:un alıınd.ıki hüıun komprimclt
: rin uklit olup ıioin<le hiç ldniı1 
: bulunm:ıdıilfm sayı.o h.'llkımıza ~ = ;ı.t.'Ckl'İııı. 

I'c-.ı::ıcı Halil Sami SİLF. 
: Tıhbi Miis<:ıhz:ınu llboratu\oafl 

63 HURSı\ 

ııııııııtııııııııııııııııııııı 
!]11111111111111111111111111111111 

: Bankamız Merkezinde 
- ve Ereğli Kömürleri 
: İşletmemizde 

çalıştırılmak ve 
= ehliyetlerine göre ücrel 
E verilmek üzere maktne 

ressamı alınacaktır. 
: Eti Bank U. MüdiırlUğii.ıl' 
- den: 
: 1stck1Jlcrln cvrala müsbttt'" 
: !erinin nsıl \'CYa tasdikli suret· 
: Jcrlnln hlr tercüme! hal dilc1'· l 
: çeslne rapten 15.8.!>42 tarlh!ne l 
_ kadar Ankara'fia Eti Bank V· ı 
: mum Müdürlüğüne göndermC' ~ 
: lerl lıtın olunur. 1242 ~ 
11111111111111111111111111-11111!!;1 

eksiltme ilam 75 kuruş - her kltnpçıdn bulunur. 
11111111111111111111111111111111 il il Bolu vı~yeUndcn: 
~ 11111111111111111111111111111 l l iL 

- ı - Eksiltmeye konulan 1$: DU2cc • 

Taşıma işleri 
Knstamonu Inhısarlar BaşmUdür

lUğünden: 7.40 n.ıans 
M. Miktan M. F'lyat M. b<'del - Taksi tôrifesi : Akcakoca yolu nrnınU tns..,ııtı. l<:csıı be

: dcl1 67741 l1rn l4 kuruştur. 
100 kilosu 

~awtesl 

20.45 scglıh 
&mi<ılar 

2100 zıra..'l.t 

t:ı:k\1ml Vakıflar wnum ntüdürlliğü müfettiş· : Not !Jra Lira 
lcrin<lt-n ~f AkS'ly'un dün İıir ku ço· 
cui:u dün)-a)-a J:< imiş ve adı Güllii kon· 
muştur. Yavnıyıı uıwı iimür diler, ana ve 
bahasını kutlarız. 

: : 2 - nu lşe alt şa.rtn..'lmelcr ve e-•· 
: Belediye Reisliğinden: - mk sunlıırdır: 

Mnhalll 
Knstıımonu 
Tosya 

200 7 14000 
7200 
5000 
50t J 

:'.\lünnknsa e'\Takı Milli Emltık Mü
,dUrlütıUnd<! gQrUlebllir. lstekliler'n 
<'n {iZ tıir taahhütte (60000) liralılc 
bu ıse bt'nzer iş yaptıklarına dn r 
ldarell'rindC'n nlmış oldu klan V('S -

knlara lstinadc>n İstanbul vilfıyetine 
mtıracnatla ihalf! günUndc-n tatil 
ı::-Unl rl hnrlc 3 •ün (>VVl'l alınmış 
rhli;ı; t V<' !>12 ;nlınn a·ı Tlraret o
dn " alar ;ı;I muv kknt tc>mi
nntı muhtevi ve 241)() sayılı kanu
nun tnr f tı d:ı r nd!' hazırla11m !! 
knpnlı VC' m hürltı rf derunund'l 

7.00 mü• k (Pl.) 
8.20 C\ ıı sna!.1 
l2~•ıo proı:rnm 

12:: l ~atik1 1cır 
:.ıı.ıo tcmsıll 

22.00 8ll:lon 

: Schir tak i tarifesine şimdiye : A) Eksiltme snrtn.'IJllcsi 
_ kadar tatbik e<lilcn >üzde 3"> z..un : ll) Mukavele projesi 

Hazin bir ölüm - ı4. 7. 942 cum:ı günün<l.ın itibaren = cı Bayındırlık işleri ~enel &artn:ı.mcsı 

Arnc 
O aday 
TaşköprU 
Devrekani 
Küre 

60 12 
50 10 
50 10 
50 10 
20 7 

t 1 f ~ rını h,ı ünti snal 
1 m on rel 'I nt' 

12 45 uJııns 
13.00 enrkrl:ır onJrostrnSl. (\•» , 

J'l.00 progıum ıııınt n t Ncctıı> Aşlı 
ı No:uık: ro"' 

ra cdllecl'.ktlr . .Muhn.mmcn kıymet ::?IJOO Devleı Konscrntu\art baş muavini B. 
lira olup borc )cl<Qnu ınaarar hnrtc 000 Senal Çakmoh'ın h:ıbası askeri müıekait
Hradarı l.b:ırotUr. Tallplcrtn muhammen terden B . .Mutt:ıfa Sabri Çakmoh dıl.Q 
kıymetlnJn Yllzdc 7.5 ıtu n!.'<betlnde tc- !'\"ümune hastanesinde ölmüştür. Cena· 
mtna.t vemıeıcn ve s:ıtı1I ı:il:ni1nde tayin! zesi bugiln öğle nnamını müteakip Ha
cdUen saatte tnahalltndc bulur.ııoak ıne· abııyram'dan kaldırılacaktır. B. Senııl')-e 
muru:muza rnUracanttn.n lL1n olunuc. \'e Çakmob ailesine baJ 6ab dileriz. 

: rürürlüğc girmek üzere yüzde 60 a : D> ttcmnH tns.ııata dnlr tennı ve hu· 
: ~ıkıınlmışıır. : ıust eartn:ıme 
: Taksimetrelerin gösıcrc<ıeği ra· : E> Kcıstr hu~s:ıs:ı. sUsllel ttyat, mestı 
- kama eklenmesi ic:ahedcn mikı:ın - hat cct,·cll 
: bildirir tari!elcri }Oforlcrden iste- 1stlyenlcr bu ıartıumelert ve evrakı = riniL 1841 = 1 Dolu Nafıa mlldllrl\lf:llnden Jıöreblltrler. 
- - 3 - Eksiltme ıı. 8. 942 lnr1h1nl.n sah 
., ll 11111111111111111111111111111 l r"' ~ü aaat 16 da. 

20 5 
20 15 

ı'I ti'\:'! et'TI ı-.. 
( 6) 1!!53 Kargı 

470 
1 - !!42 mali yılı lemde yukard!l 

gôsterlldıği tızere lnebo u'dan Kas 1 tamonu, Tosyo, Arac. Daday, T •
1 köprü, DevrekAn , Kure. Kargı nh 

Telgraf dire'"i alınacak 

sarlar d::ı.rcs ne ve hu dar e"l'!Pn t ı 
nebolu lnhiSD.rlıır idarcslnc nakil -.e ı re ık 

p 

l8 03 ince anz 
JS.40 mtızıac (Pi ) 

19 80 k!tnp \'en-
ı._..ı- atl 

tOc ıncrtür; ~. 

Cı:ı.rstc: nır g 

roın.ıını, a. s~ 
kcr: Ka!bl:ıniP :# 
h blshl 4. Müll' 

t:ınt.czt 

22.30 nj:ıns 

l2.4ıi lla&ıtırui· 



2417/1942 

;r. Ankara Levazım Amirliğine 
~ __ gelen ilanlar 

lloıa Saman alınacak 
1 Yır "'1. Al. Ko d:ın: 

., 't:ı.rrı. - l t:ı4 ton t:ıaıy:ııı ıı:ımnn kaı>n.lı 
;::11 to c Utnt<'Ye konulmusıur. 84 ton, 
!'ak n. 21:.ı ton, 197 ton, 69S ton oln 
c! 11 ~n arn nlırutblllr. Muhammen t>e. 
l'ııd 72'7oo ll dır. ı k t.<.mınatı 4885 11· 

r. t r lhak'Sl 26-7-942 de pnza.rl(>sl ı:u-
Y P ~111 l b.30 da &ılnyır Sa. Al. Ko. d!\ 
~ 1 "altlır. Teki r mektuplan ıx-uı ' .. ~ \() 
\'llrtn •lllltlcn bir s.ıat evvel Ko. na 

<!lert Şart.namesi Ko. d:ı. ı:ôrillUr. 
(5188) ll7S 

Et alrnacak 
nc,r k s 
ı , n '\l. Ko. dan : 

lı:Uo k hrı lı'ıle tı• liın rtıfle 48,000 
larıaı 0

' ı.rı ve yn 4 ,000 kilo ıı'hr eti 
hu) •• 7. rr u ulu ile cks llme)e ko· 
bctıcr1 ltır. Kcı~ un etinin mulı<ımmen 
lı1t t 1 

fi ı kuruş tutarı 89100 liradır. 
ırııı~ l'rııln \lı !!800 lır ılır. Sı~r etinin 
21 oo~nrnrn hcılrli 50 kuruş tutnrı 
lıı' ı si lırn. lık tcınlnııtı 1700 liradır. 
llfı a ..!I) t ınmuz o.a.2 çnrşıımhıı ı:;il
) ıııla 11

kJ1 de DrHck Sn. Al. Ko. da 
e:ı tır. (46 l) l22S 

n Saman alınacak 
ı tırsıı Sa. J\I. Ko. d ın ı 

~kdi 'l'erl'1lı.1n lınl) ılı buhınmadığı 
ı~•lıa rde ılokııııı halinde ı ı fi5900 kilo 
korııı~ kaııalı zarf u uliylr ekslltrneyr. 
eu, .\ ınuşhır. l•:k ltnıcsı 31. i. O 12 
){o. daglJınu aııııt 16 da lhırı;a S:ı. Al. 
rııuı,8 . ) .ıııılııcnktır. llal) a samıınının 
vııı<ı<.:t lrı<>n lıedclı IS :!!IS lirıı ve ıııu
b lirı 1 lcmınat1 •l8!1 l lira ve dokünı 
3\rı7~ 1 Raın"nııı mulııuıııncn bedeli 
1 tadır lr~ ve nııl\ ak kat tcnılnnt 3280 
ko 1 • <•crrk haly ılı 'e gerekse do
dc1Jerııa1. nılc saınnııııı ıııulıaaıml'n be
t~ lıid :ıy il.t rnurakııbe komisyonunca 
c!. rıı <' len fıyat zcrlnil<"n hr.snhc
lrtırıirı 0 ıııı bu fıyatlnra idare lıınirlik
lıır1 l tahıtn ıııarlfeliyle yaµhracak
tc,.111c ııh;_ıknta ıııllstenlt vcsiknlar ile 
1~ 1 ~ ılnıek Şnrtl) le naklıyc masrnf
lıır1 1fA n nyrıra teıııln ıt alınncnktır. 
Saın ~c ctlilceck \'C nakliye rnnsraf
kaı-11 arrara nit evsaf ve Şnrtııanıe j\ n
._ S • Slnnlıııl Lv. Amlrlikleriııcle Bnr
rııua;· Al. J\o. d:ı ı:ttrıılıır. fstcklilrrlrı 
ltın· >eıı ınlıı ve saatten bir snat ev,•rl 
lıı•ırırıııt makhur.ıı veya hanka ınrktup
terııı~ hıı.vı teklif mektııplnrını Ko. nıı. 

eri. (fi39 ) 1 ır;9 

~uruot alınacak 
clı111• il" Lv. Amırli,'1 Sa. AL Y..o. 

l - l ~ OOo ton balyalı kuru ot kapalı 
°l'tıı h~~llYlc cksUtm~')e <:tkanlmıatır. 
'-«.nbı.e ait olrruık üzere beher Jd -
~ ~in OOllcn l~t 7 kurustur. 
'<lat l af:'ustoe !H2 cumartcsı s.:Unü 
"1. ::- ~ &ık!edılr Lv. Amıruc-ı Sa. 
1arı ~ ıJa .>ııvılac:ı:ktır. Tdtll! mdetu.i>· 
1-.ııcıa Baatlndcn blr &."Uı.t evvellne 
CUn r klıhuı olunur. E\snt ve acra1t hct 
ılıtıı l\o. d:ı gôrülilr. lsLlY<!nlere 50 ton
l:ıı.ıc ~tı oJmurn Jc üzere pıırcalıır na
lerı "<!rlUr. 1stcktUcr t:uıhhilt l'<lcc<?k. 
~ l!UJı.tara. ÇÔl'C tik tcmln>:ı.tkınnı Vll-

~tr. (5401) l4b'2 

,. Et alrnacak 
l\nra S 1 K • l n. A . o. dnıı. 

her k l\urruğu ile ko,> un etinin be
li tlosunıı tahıııın edılen fı) atı 90 
İitt! e~ınJn G~,6 keçi etinin 60 knruş 
Si t~kı kuyruklu koyun uc,;to bir ke
Paj ııın 50 kuru lıııı 17.5 tun et kıı
lııu ı r.arf uı;ııll) le ckslltıııeye konul
k~lur. ilk teminatı !lli!:iı! liradır. 'J"a-

ıır edı.;n fiyat uıı.;rinden kııli te
ltı:ı llııt nlınneaktır. Fı) ıüı U) ı;un ı;uril
lır ~t (;ın i t rcih olunarak o.lınae:ık
Aı~ •le aıt şaı tnanıc Ko. da gorulıir. 
ı ~k ası 3. 6. 9 L2 pazartesi günü 
)' 11 lG,30 rlıı Knrs Sn. Al. J{o. da 
"" 

1 11<'aktır. isteklilerin mc.zki'ır gün 
eal{~;,au..,n bır ı;aııt cHcl lınzırlıyıı
llk~ ~rı teklif mcktuıılariyle teııılııat 

a nrını Kıı. ıın vermeleri. 
(li403) HGL 

Sıı Et alrnacak 
1 ıt Sa, Al. Ko. dan: 

ı:ıa1ı - 4u ton koyun ve sıf:ır eU kcı
l 1111 zart usultyle alınacaktır. Ko -
2t. Clintn tnhm!n edilen bedeli 
tltdOOo llrn olup ilk temlnat 1800 lı-
2o 1 •r. Sı .ır etin n tahmin bedeli 
rad;>o lırn olup llk temmat 1500 11-
t.,_11~· Munakn ası 3-8-942 pazartesi 
~atı, ~t 17 de Siirt Sn. Al. Ko. dn 
~ıı ı ~Caktır. Ist.eklllerln işbu saat· 
l?ııııJ r saat evvel kanunun 32 lncl 
ı~ıtl ~e 1 mucibince hnzırlıyacaklnn 
lt'rı mektuplarını Ko. na vennc
"U ij Şnrt.nnmro ve evsaf Ko. da gö-

r. <5104> 1465 

~ Et alınacak 
l. Ilı Sa. Al. J{O. Cl'°'ı: 

~ - ku.ı.TUr:u 11<: koyun etlnl.n bir ki· 
~ lahtntn cdUcn tlynt 00 sııtır cU· 
it ~:s k<'c,;1 ctıırtn r.o kurue üctc ııcı 
11() u koyun üctc bir kcct cUnln 
ıı.ıı~tnn 44500 kflo et kapııh mrr 
'1<ı ekxtltmcyc ı:onulmuştur. llk 
~ tı 1342 liradır. TC'karrllr cdm !I· 
~!(! lb·~'D kati tcmlnııt lllınneaktır. 
lı ll.1t t:lrtruıme Ko. da ıı:oı111ilr. Fl)'ıl
•ı ~ıuı ı:öıillcn et cins tcrC'lh olll?Vl'"llk .... ,(' ...... 
~ -ur. Milruu s:ısı 3·5-042 pazar. 
~ 4:1l'lQ s:uıt 16 da J<n.rs S:ı. Al. Ko. 
~ ~ Dl ııcııktır. lstcldilcrin mczl<Qr s.:Un 
1\ ~tl<.-ıı bir s:ınt evvel hazır1ıync:L'cla
' 

1 
r nt!'ktuplilnnı ve tcmln:ıt nkcc-

1 l<o. na vcmıcıcrı. (:,>430) 3497 

A. Odun alınacak 
1 l"ıiahllJl Sn. Al. Ko. danı 

bg1 IJ.._ SOQ ton odunun kııpnlı zarf 
te1tı fle ilk yııpılıııı cksiltmesiııde 
ı. 1 

Mllcn beılcl Jliyık had görti
~ ~ıliclnden 2400 sayılı k;ınunun 40 
i~ırı ~c1<1esi mucıblncl' bu maddenin 
~~rncı defııı eksiltmeye konulmasına 
lf1 O~ V~rilmlştlr, Tnlımln bedeli 
l?.., :ıt lıra, ilk tcmin..'ltı 1200 lirndır. 
"lll'ıı korun bUtUn ~arnizonlarında 

2 ır. Sartnameııi Ko. da ı:örUIUr. 
'"ııi .._ MUnakaııası 3. 8. 942 pazar
l~ı~kt~"Ü B3nt lS te Y\1Pılacaktır. 
~Cl it 11 rin 1 bu santıen bir s-ıat ev
bı!lı! nnunun 32 inci maddesi mucl
' cr•y~ hıızırlıvacıokları t<'minat akçe-

<' birlikı" Ko na verır<"lerl. 
(54381 1503 

~ l<uru ot alınacak 
1 'lla S:ı Al. Ko ıtan: 

llt Ic.ı 1 Of, ııcı<ı kilo bal.Yalnnmı& kuru 
lıııı~lu~b z ı.rt usullylc claillUDC')'C kon-

:ı _ ""· 
'-t 16 """S llnıl'fl! 4·8·!l-ı2 sclı s,:Untl s:ı-

' Bum:ı Sa. Al Ko. da t•l<ııU\· 
~ 

11 
konuıan kuru otla.nn muhnnunl'Tl 

1 1 'l'ı lG ve muvnkknt tem nııtı 49!>1 
( .. 

lıı ~ İ1ıbu muhnmmcn lıcdcll nynt 
"11 ı il(' kom ycınu tanırınd.'ln teshil 
lıııı "Tı l'IYn.t üze nelen h<'S.'lbedUmll Q -

'~Ukalıh de aıı vergBerıc damı:a 
ve lanhhüd\ln ınııı ndruı mUtevc'· 

~tıı rnns'."llnnr ve tdare Amlr!erlntn 
la rn l'llarıt(Afy!c _yap:ıl":ıklan tahkik'!· 
~ 11

•t<'!\ d<'ll V<'S J:ı.rlle tcv&1k ed1l-
~ nnkllYc mnsnı.!lan b1rllk 

oY1"1ro ödtyeoektır. Evsaf ve anrt.nııme

Bl Ankam. İstanbul Lv. Amlrl!kl<!rl Sıı. 

Al. Ko. larl:ylc Bursa Sa. AL Ko, da ııii

rülür. 1stck11Jcrin bclU ~ ve sa.aUcn 
blr saat cvvcl t«ninat nuıkbuzu Vt:'l"ll 
banka mektubu havi tclcllt Jll<'.lctuplnrı

ıu Ko. na vcmıclert. l5627) 16&1 

Odun alınacak 
Hoşdere :.a . .\1. Ko. dan : 
1 - Komlsvonrla nın·cııt ev~nf ve 

Şı1Ttnanıeslne 
0

gıırc •'ll'ü ton oılun ka
l alı zarfln cksiltıııcye konmuştur. ~lıı
vakkat teminat I L2S llr.uıiır. l·~ksilt
mı>~i 5. ı-ı. 9-l~ çıırşnınha gilııiı sRat 
1ll rla Btiyilk Çekrııt-<'e Akçalıurgnz 
ı;lftliğintlc yapılacaktır. !stı•klilerin 
mezkur giin ve saatten bir saat <'V\'l'l 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(6630) 1667 

Gazyağı alınacak 
Ardahan S:ı. Al. Ko. dan: 
1 - 2490 sayılı kanun.un 46 ıncı 

m:ıddcslnin M. !ıkrasına tcv!lkan 40 ton 
gıızya[n ııazarbkl:ı saun alınaenktır. 

Gcızın t.ııhmtn bedeli 22.000 ıırn kaU 
teminatı 3300 llrndır. P.!Yn&:ıdn bulunan 
gıızlann aı 1Y1 elns!ndcn ve g,ız orısı

nm en b1 ıra.zlannda.n olaenktır. Pazar. 
ııc:ı 27-7-942 pazartesi gOnil ııaııt 17.30 
dtı komls.Yonu:muzdn yapılacaktır. lstrk
Ulcrtn tcmlnatlartylc ve kanunun ara<1ı· 

{:ı dl{:er vcsika.lartylc h!Tllktc Ko. na 
mürnc.ııat.lan. (5.'>73) 1694 

Koyun kavurması 
alınacak 

Er.urum S:ı. Al. Ko. dan: 
1 - 100 t0n kMJiksiz koyun eti kıt· 

vurması kapalı z.arfla mün.'lkas:ı)a ko • 
nulmuştur. 

2 - ;\tünaka'la't 7-8·94:? cuma gü
nü s:ıat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da 
}<1pılacaktır. Kilosuna mhmin edilen _fi. 
)"at ::?00 ku~ tutan 200.000 liradır. ırk 
ı..'tllin:ıu 11250 liradır. Şartnamesi her 
.ı;ilıı Ko. da ~rülür. fstcklilcrin k:ınu • 
nun 3::? inci maddesine göre huırlıra • 
caklan teklif mckıuplannı ihale saatin· 
den bir saat evvel Ko. na verm<"Jcri. 
Menuau hirlik tarafından temin edile • 
cektir. (5652) 1735 

Odun alınacak 
!st. Ko . .sa. Al. Ko, ıl:ın: 
ı - Pnzarlık günü talihi çıkmı

ynn 3000 ton odun 2!l-7-!H2 giınli 
sant 16 da pazarlıkla satın nlınncak
ur. Muhammen bedeli 112500 lira 
olup kail temlnatı 13750 liradır. 
Şartnamesi her gün Ko. da cörlHUr. 
Ist!.'klllerl belll gOn ve saatte Fın -
dıklı Sa. Al. Ko. nn gelmeleri. 

<5735) 1788 

Odun alınacak 
Bolayır Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - Beher k!losu 1,5 kuruştan 

300 ıton 800 t.on, 1600 ıton, 800 ton 
400 ton 300 ton ki ccman 4200 ton 
ıncse odunu ı>ı:ıznrlıkln sn.tın cılına -
cakur. Muhammen be<lcli 63.000 li
ra ilk tcmlnııtı 4400 llradır. Pıı.ıar
ııiı 28-7-942 snlı g(lııU sııat 15 te 
Bolayır Sa. Al. Ko. dn ynpıla.~a.~tır. 
Şartnamesi her gün Ko. da gorullir. 

(5661) 18-16 

Kuru fasulye alnacak 
ErzJDC'nn Sa. ,\J, Ko. ılnn : 
l - 150 ton kuru fnsul)c pazarlık

la sntın alınat'aktır. Par.arlık ~ı;. 7. 
0~2 salı ı;ııınu saat 11 de l~rzinl'nn Sıı. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bceleli 36,000 llr:ı olup k ı li tmnintı 
5-lOO. lir<lır. Evesaf , ... _ şarlnnııwsi 
KO. d:ı ıı;örnlU. İsteklilerin belli gUn 
ve ı;antte Ko. da bulunmnl:ırı. 

(679!?) Jı;5' 

Patates alınacak 
fzmir Lv. A. Al. Ko. dun 
ı - Cinsi patıılt-s miktarı JOO ton 

fiyatı 32./lO cins ve ıniktnrı yuknrırla 
yazılı ihtiyaç pnzarlıklıı satın alına -
caktır. l'azıırlık ve ilınlesl 2.7. '1. lli2 
paznrteı;i siınu saat l li d.ı Izmir _Lv; 
A. S.ı. Al. Ku. da ynpılarnkır. Kntı 
teminatı ihnlc lıed~linin % 16 dir. f_ 
halı•dcn önce alınır. \'ıu;ıf ve şortlar 
her sün Ko .da J;l•riılur. İstı•klilr.rin 
muayyen gün ve saatte kntl lı'r?iı~at
lariyle ve diğer vesikıılarlyie hıT!ıkte 
Ko. na müracaatları. (IS7!ltl) 1856 

Çeşitli sebze alınacak 
E.rzurwn Sıı.. Al. Ko. dan : 

1 - 4ı; ton taze fasulye 24 ton 
patlıc-an 24 ton ye~il domlltes 2i, 
ton kırmızı domates 5250 kilo sivri 
ye!ill biber kıı.p:ılı zarfla münakasa
ya konulnıll§tur. . 

Münakasaeı 10. 8. 942 p.:ızartcsı 
gtinü saat 16 da Erzurum Sıı. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Beher kilosu
na tahmin edilen ıaze fasulye 20 
patlıc.ın 25 yeııil domates 20 kırmı
zı dıımııtes 20 ve sıvri ye1'il biber 
30 kuruştur. Tutarı 25775 lira o -
lup muvakkat teminatı 1{)34 liradır. 
Şartnamesi hu gUıı Ko. dıı. görU -
IUr. İsteklilerin .k1U1unuıı 32 inci 
maddesine göre hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını mUnakasa saa
tinden bir sa::ıt evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(5799) 1856 

Et alınacak 
A!J'()n Sa. Al. Ko. dan; 

ı - 180 ton ko,yun v~a sı{:ır cUndcn 
ha.rnrıs\ müsait gul'lllümc ıılınacakt.ır. 

D<s!l!..'llesl kapalı zart usulıyl<ı yapı ın -
cı:ıJ< koyunun muhammen bcdcU beher 
kUosu ıoo sı{:tnn 70 kuruştur. 

2 - llıa.lıcs1 14 a{tustos W2 cuma ııU· 
nü saat ıı de mınt.aka S.'l. Al. Ko. da 
yaptJacillctır. lst.dtUlcıılıı m~ ı:ün 

ve saa.tt.cn btr aaa.t e-vvol muhammen 
bedel üzerinden y(lzde 7,5 tcmln.ııUnrly

ıe tcıcllf meJctuplıanru:n TTU\kl>Uz muka -
bilinde J{o. na wımclct11. Hu ıı:ıa ı ten 
ııonm vc:ıı!J,ceCk mckttıı>L'.ı.r kın.bul c:ııı -
mez. (5801) 1857 

Koyun kavurması alınacak 
Erzurum Sn. Al. K?. <lan: 
l'- 100 ton kr.ııılksız: ko~·un eti ka

vurması kapıılı zarfla mllnak~saya 
konmuştur . .Mfinakasnsı 10. S. 942 pa
r;artcsi günü saat 16 da Erz:u~ııın Sa. 
Al. Ko. da yapılneııktır. Kilosuna 
tahmin eclilen fİ)"Dt 200 kıırııŞ tutnn 
200.000 liradır. ilk teminatı 112.'SO li
radır. Şartnamesi her gıin K<l. ?a ıt•l
rulür. isteklilerin kanunun 32 t'I maıl
de ine gore hıızırlıynl'akları teklif 
mektuplarını ihnlt' saatintlrn hlr saat 
CV\"..ı Ko. na makbuz karşılığı ver -

Kuru fasulye alnacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dnıı : 

1 - 150 ton kuru fasulye pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 28. 
7. 942 salı glioti saat 11 de Erzin -
can Sa. Al. Ko. d'ıı yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 36.000 lira olup ka
ti teminatı 5400 liradır. Evsaf ve 
ııarına.ınesi Ko. da ı:örtilUr. İstl•kli· 
]erin belli gUn ve saatte Ko. na Jllil· 
racaatıarı. (5S07) 1859 

Kuru fasulye alnacak 
Erzincan S:ı. ,\1. Ko. darı : 
1 - ııso ton kuru ra~ul) c paımrlık-

111 satın ıılınaenktır. l';ır.nrlık 28. 7. 
!14:.l salı guııiı saat ı ı ılc Erı:hı•ıın 
Sa. Al. Ko. ılıı yııpılal'aktır. J\I ııhnın
mı•n heddi 36,000 lirıı ııluıı kati trml
nntı .~ 100 liraıiır. g\•saf ,.,, şartname
si Ko. da gorııliır. İstcklıkrln hclli 
giın ve saııttc Ko. da bulunm'lları. 

(f>60:ı) 1860 

Kuru fasulye alnacak 
F..n:1ncan Sa. Al. Ko. d.:ı.n: 

ı - 150 ton kuru tasul.>'c p:ızarlıkln 
saun almtıealctır. !haJ<>ı;d 28-7-042 Mh 
günü saat 11 de F.r7~cruı Sıı. AI. l<o. 
da ynpılacaklı:r. l\1ulıammcn bcdcU 8G 
bin lira olup JmU tc.mlnntı 5400 llırıııtır. 

Evsar ve aartnamcsl Ko, d.'I ı:urülil.r. 

tstckl1lcrtn belli gün vcsaa.ttc Ko. da 
bulunmllları. (5800) 1861 

Kuru fasulye alnacak 
Hrzln<"llll ~~. Al. Ko. el 111 : 

ı - 150 ton kıırıı fıısıılyc pn~ulık
la salın ıılınacnktır. lhal!'sl 28. 7. o.ı.ı 
rle salı gunıl saat l 1 <le grzinrnrı :Sa. 
Al, o. dn > apılnı:aktır. Mııh ınımcn he
Clcll :16.000 !im kııtl terııln 1tı IS ~oo li
radır. :Evsııf ve şnrlnnınesl Ko. dn 
gorulhr. İsteklilerin lıclli p:lın ve saat
te Ko. cin bulunııı.1ları. (5810) 151>.? 

Kuru fasulye alnacak 
Erzincan 8a. Al. Ko. dan : 

1 - 150 ton kuru f.tsulyc pazar
lıklıı satın alınacaktır. İhalesi 28. 7 . 
942 salı günü snat 11 de Erzincan 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu -
hammen bedeli 36.1100 llrn olup ka
ti teminatı 5400 liraılır Evsaf ve 
/i.1rtnıımesi Ko. da gôr!llUr. İstekli· 
!erin belli g\in ve saatte Ku. na 
mUrııcaatları. ( 5812) 1863 

Odun alınacak 
Knraknsc S.ı. \I. Ko. dnıı : 
ı - 4..,0,ooıı kilo od11111111 ıı. 7. 1ıı2 

perşrıııbc günu knpalı zarfla yııpıhn 
eksilmr.sındt> talip çıkmndığınıl n lıir 
ay içinde pnzarlıkl!ı. alırıll.l' ıktır. Tah
min lıı•deli ııı.ooo lira ı•lııp ilk temi
nat ı:ıso liradır. gç~ ıf kıırıın bütün 
garnlzonlarıncla ,·ardır. J'azarlıgı 28. 
7. 91'.! salı günu SMt 10 31J dıı ynıııh
eaktır. İsteklilerin belli gun H saat 
tı: t<-ıııinat makbuzlııri) le Ko. nn mıi-
racııatları. (5813) J !ili l 

Kuru fasulye alnacak 
grzincnn Sıı.. ,\). Kıı. dun : 

l - 160 ton kuru fasul~e pazo.rlık
lıı satın ıılın ıcaktır. İlmlesi 28. 7. 9~~ 
salı gıınU saat 11 de Brzincaıı Sıı. Al. 
Ko. ela ynpıhcııktır .. MıılrnnıınC'n hrılı'
li 86,000 lirıı olup kati kıninatı .'HOO 
liradır .. Evsaf vı· f:ırtıuuııı·si 1\:11, ılıı. 
giirulür. İsteklilerin lıelli gıiıı w sa
atte .Ko. na ıııürat•aııtlıı.rı. 

(JS14) 1~65 

Kuru fasulye alnacak 
Erztncan sa.. AL Ko. dan: 
1 - l!50 ton kuru rn.~ p:ı.zaı1!1kl ı 

ahnııcakt..ır. 1halcsl 21'-7-942 eab ırtıııG 

saıı.t ll dlr. Mulııımmuı bcdcll Si> •lOO 
hm oluı> llaııtJ tcmtnn:u &100 Urnclır. Ev-
1'11! ve aartnama.ı hor gün Ko. d::ı. ı:u -
rilt!lr. 1st.c1dlmenın belli ırün ve Qotlc 
KQ. 1111. rnümcnatıruıı. (5815) 1866 

ULUS 

Patates ve soğan alınacak 
lltuhnkoy s:ı... Al. Ko. dan: 
ı - 140 ton pata.ta; ne 100 ton ku. 

ru ~ kapalı zarfla clartltmCQIC ko
nulmuştur. Patatumı clarll1ma;1 10-8-
942 v:ı.znrtcı:I ~ sa:ı."t 15 t.e lruru 10-
~m c-lm!ltm@ aynı gil:ndc ııruı.t 16 da 
Muhn1cöy Sa. AL Ko. da )'tlpıkı.cnktır. 

1stcldilcnn munwcn ~ \"('Satl.tt.Mı bir 
&'.Ul1 evvd tdtlU mckt.upl:tnnı Ko. ruı 
wmıclı.-m. 

Ş:ı:rtJUıme Ko. ria g/JrülUr. Patntl's1n 
muvatdw.t wmmatJ 3..V.O llm ikuıru so
Mntn ınruvnk'knt t.omtn.11tl 1318 l'lTtıdr.-. 

(G!m) 1870 

Koşum takımı alrnacak 
tst. Ko. Fmdıkb Sa. Al. Ko. •tan: 
1 - Jwheıirıc 120 llrn. ~'n.t tahmin 

edilen soo ottt koeum tn'kı:mı 29-7-:M:l 

Kalay işleri 
Snrı'kışln ::ia. Al. Ko. dan : 
.Aşnğırla cins ~e nıiktıırlıı.rı ynzıh ve 

uç ıırnhalrle hulıınıın bakır kapların 
cllAlnnnıa ına ihtiyaç vardır. l'ıızarlığı 
27. 7. 9 ı~ ııaznrtesi günü saat Hi te 
::iankışln Sn. Al. Ko. ıtn ynpılnenk -
lır. istC'klllerin belli ~lln Vl' snııtte sö
zu gc~-en Ko. na teuıinntlariylc birlik
tr. gl'lııırleri. 
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D. DEMlRYOLLARI 

(nrea.mbn ıtünü ı;ant 10.30 da paznı1ıkla Kereste alınacak 
satın nlınacnkıtır. l'lluhıınuncn tıcdeıt D. D. Yolan 3 Uncü 41ctme MOdilr • 
oo ooo lJ:ra ohı;ı kati tcmtn:ı:b 12100 H· lür:ılnd<'n: 

nutır. Şartruımcst her ırfuı KQ. <la 2ö - Muhammen bedel. nı1ktnr ve muvıık
riUllr. I <ıkl!l'crln belli ı:ün ve &;natle kat temln:ıtı ~Q:ıda yazıh olan kl'.!r('ste 
F:ındı'ldl S.-ı. Al. Ko na ırelmc-lcrt acık l'kstltm<'Ye konulmUştur. lhalesl 

(5740) 187<1 Balıkrstrde 4-S-042 t.vlh e tcsadü! e -
Sığır eti alınacak den salı günü Jşlotmcmizdc toı>JaruıcaK 

Gelibolu sa. Al. Ko. dnn: olan kornlı;")"(>numuzca yapılacaktır. 
ı 45 ton sığır <'ti pn:ı:arlıkln sa- Ru ile J:lrmek 1s\.b'<-nl<r muvakkat 

tın olınaC'aklır. Muhammen hc-dl'll tMntrınt. vermeleri ve 2400 sayılı kanu· 

Devlet Konservatuvan Md. 

Kereste alınacak 
Devlet Konservaturnn Müdürlil

~Undc.n: 
1 - Aşağıda yıızılı 3 kalem mal

zeme acık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1419 lira 

20 kuruş olup muvnkknt temln:ıt 
106 lira 44 kuruştur. 

S - Açık eksiltme 28-7-1942 sn· 
lı gllnti snnt 15 te meh"tcpkr muhn· 
scbecllllU binasında teşekkül edecek 
komisyonda yapılocnktır. 

4 - İsteklilerin muayyen saatten 
P-vvcl l!.'mlnnllıı.nnı muhnsebe vezne
sine yatırmnlnrı ve resml vcslıkaln
rını hamil bulunarak komisyonda 
hnzır bulunmalan. · 

5 - Şartname okul ldarcsln<lcdir. 
10 metre mlkllbı 10 Dm3 seçme 

cnm kereste beheri 110.77 kuruştan 
1107,70 llrn, 30 adet 3 mm kontrpllık 
beheri 395 kuruştan 118,50 lira. 40 
adet 4 mm kontrpltık beheri 482,50 
kuruştan 193.00 YekQn 1419 20. 

<5327) 1386 

Gümrük ve inhisarlar V. 

Kimyager alınacak 
Gümrük ve lnh!saılar WıkAJcUndcn: 

45.000 llrn olup kııll ll'mlnntı 6750 nun tayin ett1li1 vasırıarıa kanunun l - GUrnn.klerde münhal 40 ve 50 
llrn(hr. Evsııf ve şartnamesi nellho· dö!"flUnC'ü maddesi muctb nee işe ırlımc. Hm maıı&lı ıact k"tmyııı:e:-111;; için rnUs.ı· 
hı Im'l'kez Sa. Al. Ko. rln görülUr ı'.ıe mani blr hnllcrl hulunmadı~ınn dııtr bnlru lımtlhnnı acııacaktır. 
Pazarlıkla ihıılC'SI fi-8-912 persembe Ocy;ınnnmelmyle nynı glln ve santt· kıı· 2 - Bu lrntttıan lll·S-042 p.azar1csl 
günfı saat 16 dn merkrz sa. Al. Ko ılnr komtsımn rl'lslltlne mtlmcaatüın günü oQ:ledcn sonrn ıat 114) tc Anluı· 
rln yapılacnkt.ır. <5741) 1875 ..., lııtnnbıtl ve ızmır ı:ümrUktcrlndc 

ıtu:ımdır. • . ., 
Koyun kavurması alınacak E&yanın l'tr.sı azman, eoonı tıoy 2-s. yııpıı:ıcakt.ır. 
Rrzururıı !:in '\l. Ko. rhn ı kutru JS-25-30. m1ktan 50 l\13 muhnm· 3 - lmUhan..'I ıı'lrobtlmck t.cın: 
l ırıo ton krrnlksl7. kovun f'ti ka. men bc<lel sn llrn, muvnkknt teminat a) Mmnunrtn kanunU'llun 4 üm·U 

vurma ı kapıılı zarfla munnknsaya 800 llm, ihale ı::Unü 4.ıı.942. maıldct< nde yazılı e:ırtı.vı hruz olmıuc 
knnınıı~tıır. '.\fiinıık:ısası 14. 8. 912 rn- {5272) 

1170 
ve ıısl«'r {:l:nJ yııpmı bulunmak, 

man gıınll s:ınt 16 ela l~n:rıımu Sn. b) Kırk ynıındıın Y\lkıı.n olmomıık, 
'ı.l Krı ıta 'npılnrnktır. Kllosunn tnh Cam tomruk alınacak cı Yurdun her yo:"l'lndc vazife ırore -
mln rd len fiynt <>oo kııruıı tııttıTı n. ~Dcmlryollrırı ı"'".ı:urum 10 l&l .. tmc bll()("('{r;.nc d:ılr satlık re.ı><>nı ibraz ot-
200.000 liraıtır ilk lt>nıl•ntı 1 l"'iO li-
rnrlır c;ıırtn:ınıe i hl'r ırıın Ko. rh ~ö- Müdürlüf;Underı· mrok, 
riilflr fııteklilrTln kanunun 82 lnl'i 8580 ııck1z b n beş yüz seksen nı<'tre d) Cnlvcrstte kimya &Ubcs1.ndC'll ve-
m ıılılrsi ıııurilılnce h:ızırln·nraklıırı mlold'ı.bı t.ruvcrı;llk c:ı.m tomruk kııpull ya bunıı muııd11 ('("!lobi b!r !ııldlltı:.odcn 
tf'\ kif rııcktııplnrını b<-lli p:(ın "" ı;rınt- znrr usullylc yc-nldcn cksıltme.Ye konuı- m<'Zun tıuıunmnk l/lzım<!ır. 
trn lıir snnl ı•,·evl J.:'o n<ı rcrmrlni muıtur. 4 - Müsabakada kazan.n.nlnrrian ln-
Mevr.untı hirlik tarafınrlırn ten>in !'eli- ~:kslltme 3·8·1942 pıunrtt'Si ırUnU sn ıt1117.~. nlm:ınca. trnnsızca dlllmnd~ 
lel'rktir . (llft~.>) 1877 at 15 tc l'nurıımda 10 uncu lel •tme birini H~ycı. lblrkacını blh""llkır tcr~"1h e -

Et kavurması alınacak moııorıuıtu blnasınıtıı yapıla<'aklır. dll<'CckUr 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan : Muhıınımen 'ıcd!>ll 386100 üc Y1lz ıt·~k- 5 _ Tn)1n mll«'<'kl<'!?ı' :lıl56 sayılı 

l 100.000 kilo sıA"ır ecl kavur- sen nltı bin yüz Ura olup muvnkk.ıt tc- tcıı(lÜl kanununa göre aln.bUcccklcl'I 
m'lsı kapalı zarfla alınııcnktır. Ki - mlnııt mlktarı 19694 on dokuz bin alt. mnıı& \l'rllecekUr. 
Josuna tahmin edilen fiyat 150 ku· y{lı; tloksnn dört llrııcıır. ı; - J\lüsabaluıy:ı iştımk etmok lstl
ruş ilk teminatı 11250 liradır. Şan- lstcklllcrln mu\nkknl teınln:ıtlarlylc ycnlcnn yukand.a yazılı g\imrillt ldnrc· 
nıımcsl Ko. dan alınır. Kapalı zarf- kanunun t.aytn ettlltı vcsa!kl ve bu 1.$1 lcrtndm birine 8·8·942 eumnrt.csl günü 
lıı eksillmesı 11. 6. 942 snlı günti l>C<'rırcceklerlne d:ı.lr belgeyi ve teklif aksamuın klldar dllckcc Ue milrac.ant 
sa.ıı 16 da yapılacaktır. İsteklılerln mektuplarını belli gün ve sant 14 c ka· C<k-.rclt lüzumlu oolıı<>ıcrt venncleI1 lA· 
tayin edilen saatten bir sant evvel 
kanunun lsterllği vesikalarla birlik- dar komisyon relsllıtlne vcnn<'lerl lA· zımdır. (Mf.4) 1552 

tc teklıf mekıuplarını Ko. na ver • zımdır. Postada olacak ııcellanclcr ka - Temizlik malzemesi 
meleri. (5844) 1883 bul cdllmM:. 

E ı Tomruklar Köro!Uu onnanlanndıın alınacak 
t a ınacak ıo. 17, 16, 19. 20. 24 No. ıu maktalar<tan Gümrük ve lnrusnrlıır Vekft.lctln-

DcHek :-.a. ,\). Kıı. dan : hlncr ve 6, 7, 11. 12 ve 14 No. ıu mnk- den: 
J Zon,.uldıık'ta teslim aıırti••lc ı \' ''""'l t lhU ı...ı- A'"'k " '" ' tnl.ııman bC!&C'T yüz metre mlkAbı kate· - <"-"'' e yacı .,,...., ..... 

21,ııoo kılıı .ktıyun \·eya 21,noo kilo ı;ı. ckslllnıro usulıylc ıtemlzllk. boyacı 
li;ır ..ti kapalı znrf 11~uHı ile <"kı;iltme- ılllccr.ktlr. ve sair malzeme satın alınaookıtır. 
) e konıılıııuşlıır. Koyun <·tinin 11111- Teslim Yl'rl Sankrunıs Hızar fahr\kn· 2 _ Muhnnımen bedel 1400 Ura 
lıııııırııı•ıı lıecleli ııo kuru~ tut ırı ~rn~oo ııılır. olup muvakkat teminatı 105 liradır. 
liradır. İlk teı11iııalı ı uı.o Jirııılır. Sı. Şartnamclot'r Hnyd.-ıı;ıaşn, Bt?.urum 3 _ lhalc 8-8-942 cumartesi gün il 
ğır elinin ıııııhnıııınen hcrlelı fi() kıı- v~znel<'rlnd<"n ve Sn.nkLtmıs \st.ıı~unun· ,;ııat JO da Vekfllet Lcvnzım MUdür
rıış tutarı ıu~oo lirııılır. İlk l<'ıııinııtı dnn 19 lira :n kuruş mukabllin<le oh - Jüf:ünde lkuııılu komisyonda yapıla-
J HO liradır. İhalesi ı ~ .\ii;ustos fı ız nnblllr. (M50l 1599 caktır. 
~ıırşıınılıa ı;;ılnll 1 ı ılı· J>cnı•k Sııtııı 4 - Bunn alt snrıtıname "" nllmu-
Alnm Koıııisyonunılıı yapıl ıeııktır Meşe kalası alınacak illelcr her gUn levazım ımüdürlüğUn-
İı:;tcldilerin lıclli ı;ııudı· vı• trsplt cdi- n. D. Yolları ~nlın Al. Ko. dan: <le görillC'bllir. 
len saatten bir saat e\vcl kanuni fe- Muhnrnmen bedeli 28000 lira olan 5 - Kanuni vasıflan hnl2 dstcokll-
kilde hazırlı) acaklnrı teklif mektup - ı.ooo ndet traverslik meşe kalas 3. 8. lerln twllı gün ve ı;aaUe ımuvnkkat 
hırıııı Ko. nn vermeleri. (68111( 16R.a. l912 ı•nzartesl günü sant 15 te kıııuı- temlnntlnnnı Vekillet VP.Zlll'Sinf' ya

Doldurma ve bo§altına Jı urr usulu ile Anknra'<la idare bina- tırnrak -komisyonda !hazır bulun1116-
ı;ında torıJnnan merkez 9 uncu kouıis- lan. <583.~) l~l 

iıleri yonca sııtın alınacaktır. 
ll."Uldııma S.-ı. Al. Ko. don! Bu işe girmek istlyenlerin 2100 11- NAFIA VEKALET! 
ı - B:mdımıa i9kclc ve tsta9YQ11un- rıılık muvakkat teminat ile klınunun 

Saman alınacak da Lnliblnc :ihale t.ar8ı.lndlın txu;IJ)"ıırnk tayin ettiği veslkalnrı ve tekliflerini 
Betonarme köprü inşaatı Gelibolu Sn. Al. Ko. t.lıın: h.'1Zhtııı 943 ısomınn laıdar yıı.ııılacak aynı ı;iln snat 1 i de karlar ndı gec;cn 

ı - Ambara teslim linrtlyJe 400 tııbmll Uı!hMyc llıc tc:ım.dan amba ve de- komisyon reisliğine vermeleri lilzıw -
ton tel !balyalı veya hasırlı snm.'ln nl2clı"!11 knYl'k ve mavna De yııpılacJ.k dır. Nnfın VckAlcUndcn: 
pazarlıkla satın nlmacnktır. ~iu- hUCımum n.·ı.kt~ye işlcııl kapalı zart usu- Şnrtnamelcr bir lira mukııhllinrle 1 - Seyhan vllliyetl dahilinde ve 

ilanı 

hnmmcm bedeli 20.000 lira. Kati ete- t Anknra ve llııydıırpaşa vrwelerinden Adana _ Karaisalı -..·olunun 19+000 l!;ı:lc okslllımt."Ye kvnulımıustur. lhaJ(!S · 1 ( Ol ' 
mlnatı 3000 liradır. Evsaf ve şart- tcnıın ° uııur. 5U9) lli ncı kilometresinde betonarme olarak 12-8-U 12 çeıın;..'lornh:ı gW1ıU sııtııt lfl d.ı 
nnmesi Gelibolu ımerkc..ı: Sa. Al. Ko. Balast münakasası inşa edilecek Cakıt köprüsü inşaatı 
da görillür. Pııznrlıkla llınl~si 30-7- Rı:nUınnfl S:ı.. AI. Ko. da Y:l.1lılnc'.lklır (150 000) lira keşli bcdcU llzerlndcn 

-•~- D. D. Yollun Sının Al. Ko. ılan: 942 perşembe günü sıınt 16 <ln mer- Y;-ı.ıııl:acıa:k ış~Mn mtıctn...... munn·l'.n kn"nlı zat'! usullylc ek&lllmcye çı.lm-
Bchcr M3. nın muhammen bede· ., keı: Sa. AL Ko. da ynpılacııkıtır. olm tdıl:ı iıQln t:ılınıll ve tahliye içtn li nlmı.ştır. 

<5819) 1868 2000 n_ ..... 01~ -"""""""' •cm 300 kayık- 250 kuruş olan Ankara - ~aysa- 2 Eksiltme 7 8 n•2 tnrlhlne 
<U<J.Uil ...,... ,........,,,.,.. • ri hatunda Kwbnğalı istasyonu cı- - • · · ,,.. 

Kavurma alınacak ın ~ tçln aoo llm umıııat olruuk vanııda Klııı. 52 deki taş ocaA"tndan mOsndlr cuma gOnU snat 15 te Nafıa 
a.ıınacn.ıı...-ur. tsıcıcıı:cr şaTt.n:ımw! Ko da çıkanlacnk 5000 MJ balastın ihzar Vektılctl Şose ve Köpriiler reisliği 

Ardahnn Sa. Al. Ko. dan : 1s ll!:cnln bcIU gün e . h odnsındn yapılneakt.ır. 
1 - 10 ton daha koyun veya sığır görob!l!rkr. tel< v ve tcslimı işi mUteahhıt nam ve e- 3 - Ekslltmcye mlltcallik evrak 

etinden imal eıtirilccck kavurma santtc.!n b1T ı;aıı.t evvel im.mm! vcslkalft- sabın' açık eksiltmeye konulmuş i- (750) kuruş muknblllnde Şose ve 
2490 sayılı kanunun 31 inci mndde- 1'1yJc tddlt mdktuP1'1= Ko. na verme. se de talip zuhur etmediğinden ek- Köprüler rıılsliflndcn ıılınnbllir. 
sine tevfikan kapalı zarf usulil ile 1<n. (5847) 1885 slltme on gUn mUrldctlc uzatılmış - 4 - İsteklilerin tııtll g(lnl<!rl ha-
mUnakıı.saya konmuştur Koyun eti l ak tır. İhalesi 4• 8· 942 tarihinde salı rlc olmak üzere eksiltme tarihinden Et a rnac gu· nU sant 15 tc Ankara isıaeyonun-kavurmnsının tahmin bedell 18500 en nz Oc gün evvel bir dilekçe ile 
lira ilk teminatı 1388 lirndır. Sığır Deuck Sa • .Al. Ko. dan : da ikln~i itletme binasında toplana- Nafıa VckAl<ıtlne mfirncantln bu gibi 
eti kavurmasının tahmin bedeli J -- Zongııldıık'ta teslim Şnrtiyle cak komisyonda ynpılacakur. inşaatı yapnblleccklerln!' dair ehliyet 
12500 lira ilik teminatı 938 liraılır. litlOO kilo koyun V<'Y1• 6000 kilo sığır İsttıklilerin 937,so lira muvakkat veslkcısı almnlnn ltlzımdır. 
Eçsaf ve şartnrunesi Ko. dn göril- eti kapıılı z ırf usulu U; eksiltmeye teminatları ile kanuni vesikahı.nnı 5 - EksHtmeye lşUrak ed<!cekler 
!Ur. Kemiksiz koyund•a ',;;. 40 sığır- konıılınuştur. Koyurı !."tının nıuhaııırııen hlimilen muayyen gilcı ve saaıtc ko- dördUncti maddede yazılı VE'sika ile 
d:ı ~ 25 yağ bulunacnkıır. Mtinıı.ka- lıedeli ı ıo knrıış tut:ırı 72tioo lir.ı. mlsyonıla hazır lıulunm:tları lazım- 942 yılına alt tlcarct odası vesikası 
sası ıo. 8. 942 paznrleııi ı:-üııU saat ilk tenılııatı G l45 lira 6ığır etinin mu dır. Şartname ve mukavele projele- •ve {8i50> liralık muvnkkat teminat-
16 da yapılacaktır. isıeklılerin bel- Jııuıırııcıı lıcılcli bO kuruş tutarı 62ROO ri komisyondan parıısız alınabilir. larını havi olnrak 2490 sayılı kanu-
li gtin ve saatten bir sant evvel ıek- lirndır. İlk lcıııinntx 3!160 lir ılır. iha- <5865> 1892 nun tnrlfatı dnireslnrle hazırlıyacak-
llf mektuplarını ve teminnt ıakc;cle- frsl ız nğııstos !.l.J..~ çıırşaıııba giınıi ları knmılı zıırnarını ikinci marlrlcde 
rini ve kanunun 3Z iııci mndılesln - ı.;uııü sa ıt 11 de l>.:vrek Sa .• \1. Ko OKULLAR yazılı vaklt.ten bir saat evveline ka-
rle istenilen vesikaları Ko. na ver - da yapılaı•ııktır. isteklilrı::in belli gün- dar konılsyon rf!lslifüne mııkbU7; mu-
meleri (5S20) 18GO <le tespit edilen sn.ntte hır saat evvel T . I . kabilinde vermeleri lfızımdır. 

kanuni şckilcle Jıazırlıyncaklnrı teklif aşıma ış erı (5500) 1678 
Odun alınacak ırwktııplannı .Ko. na vcrnıclcrl. Şart- Ankara Oukullar atın Alma Ko-

Birecik Sa. Al. Ko. dun naıııesi her ı;ün Ko. da gurulıır. misyonundan : 
ı - 19.000 ton odun alınacaktır. (68(a) 1886 1 - Ankara yatılı ve yatısız gi}n-

Tahmin bedeli 76.000 lira, ilk te - Et alınacak düz. okullarına alt 5500 ton kok ve 
mlnatı 5700 liradır. 13. 8. 942 pn- krple kömürüniln depolara n:akli ve 
zartesl günü s.'lat 17 de kapalı zarf- Devrek So. Al. Ko. dnn istifi i§i kapalı zarfla münakasaya 
la ihalesi yapılacaktır. Şartrınmeııi l - Zonguldak'ta teslim llıırtlyle konulmuştur. 
Birecik S·a. Al. Ko. <la görUltir. İs- 6600 kilo koyun veya. BOOO kilo sı- 2 - Beher tonun muhammen bc-
teklilerin teklif zarflarını bir saat ğır eti kapalı znrf usulll ile eksilt- deli (5) liradır. 
evvel Ko. na vermeleri. (5753) 1876 meye konmuştur. Koyun etinin mu- 3 - İhale 10. 1l. 942 pıızartesi gll-

lıamınen bedeli 110 kurut tutarı nü sant 11 de Bölge Sanat okulı.m-
T aşıma itleri 72600ı lira ilk tcminııtı 5445 lira da yapıl:tcakıır. 

sı~ır etinin muhammen bedeli 80 4 - 1sıeklilerin 687.S liralık ilk Maraş Sa. Al. Kcı. ılnn : · h ~~en bed ı· "O 
J\r sıı:ır etlnın mu a .. u.. e 1 0 teminatlarını Ankara Mektepler mu-1 - Eloğlunclnn )fnrıı!/'ll ve nr.ıış. 00 l" d İlk l 

luıru3 tutnrı 528 ıra ır. tem • hftanbecili,...i veznesine yatırarak i-tan Elo,...lunn GlJOO ton ıııahrukııt, ta- İh ı · 12 ....,, •~" & 
& nalı 3!160 liradır. a esı a,. .. s - hn)e saatinden bir snat önce komlıt-yiııat, yeın birlik eşya nnkliy.ılı ilınlı·ııi gU u t 11 d 0 

l\ı 1 tos 942 c;arııambn n s:ıa e yona tekil! mekıııplarını vermelerı· kapnlı ıarfla yapılnr.aktır. u ı:ıııı - .... ı k 
kk Devrek Sa. Al. Ko. u'.!l yapı aca ur lazımdır. (5825) 187? ıııen lıeılcli :ıo.ooo lirn. Ve ıııuv 1 nt İsteklilerin belli gün ve saaıtcn bir 

teminatı 2250 liradır. Kapalı zrırfla 1- sant evvel hazırlıyn.cakları teklif 
Jıalc~İ 14. 8. 9ı'.! ('Ullla f;İJ!llİ tmnt 16 Acele kiralık dır. İst<"klilerin teklif mektııplnrını 1- mektuplarını Ko. na venneleri. 
hale saatiııdC'.n bir sant evel Ko. na Şartnamesi her ~ün Ko. da ~örU -
vermt-leri. ::;artnarııe ve evsaf hrr glln lUr. (5848) 1887 Mobil~tı ev. <;oı. müsait p.rtiarla ft'-

Ankııra ı.v. Amirliglndc gtırUlur. Koyun kavurması alınacak ril«ekrir. na1ı(cli Evlerde Tel: 34SS-120 
( "'8'>") ı 871 )"C mümcııat. 1322 

u _.., ' Sarıkamış sıı. At Ko. dnn: 
Kuru fasulye alnacak 1 - 50 t-on dcoyun eti ıkavurmnsı 

amı:ınlı zarfla alınacaktır. Kilosuna 
Erzincan Sn. Al. Ko. dıın : tnhmln edilen fiyat 2 liradır. llk 
1 - 160 ton lrnrıı fasulye pazıırlık- ıtcmln:ıtı l625 liradır. Şartnamesi 

la satın ıılınacaktır. l'aznrhk 28. 7. Ko. dan alınır. Knpnlı zarfla clcsilt-
9 ı2 sıılı gUnil saat 11 rlc Brzlncaıı mcsi ll-8-942 salı günü saat 15 te 
.Sa. Al. Ko. da yapılncaktıT. fuhaın- ynpılnea.ktır. Isteklllerln teklif emk
bcdcli 3ft.OOO lira olup kati temlnııtı tuplarını belli snnttl'n bir saat evvel 
,HOO lirndır .. Evsaf \oc şartnanıeı;i Ko. Ko. nn vermeler!. (5849) 1888 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
İki Film Birden 

MAARİF VEKILLICt 

Odun alınacak 
\fnıırif VekAlrtlnrlen : 
VckAlct lcJn alınacak otuz ton odtm 

acık eksiltmeye konulmUŞtur. 
Muhammen bcdcll 1350 Hrndır. Mu

vaicknt tmılnat ~n 102 Hrndır. !ha· 
ıc 30·7·1942 ı:ıencmt>c günü ancı.t 15 re 
\.'cktılC't levazım müdüıiüt\indıe Y&ı>ıl:ı· 

ea.lcUr. Bu ~ o.tt sartn.ııme 
müdUrlilkte ııdıil lcblllr. (5377) 

KAZALAR 

Yapı işleri 

ha- ıtlln 

1477 

Sulıaıısuyu Harası M ildUrlliğtiıı -
den ı 

ı - Müessesemiz çlftçibıışı mev
klinde yeniden inşıı olunacak (7679:'>) 
lirn (89) kuruıı ke§lt bedelli ı kısrak 
tavlası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye koıımuııtur. Ekslllme 8. ı:.. 942 
tarihine tcsıı.dut eden cuınarıesi gü
nü saat on birde Malatya Nafıa mU
dUrlUğilnde yapılııcaktır. Muvakkat 
ıcmlnııt (5089) lira (bO) kuruştur. 

dıı görülür. isteklilerin \H'lli gıin ve 
birlikte trmin edileı-ek - [saatle Ko. <la bııluurıınları. Patates alınacak 

(5803) ısıs8 (5736) 1673 ızmtr Lv. A. sa. M. Ko. dan: 

m<"lcri. 
.Mevzuatı 

tir • 

1 - Honololu 
Eleanor Powel 

2 - Bu inşaata ait hUlAsai keşif, 
proje, hususi fenni aartna.ıne, IJ1'ali 
ııartnnme, mukavele projesi istekli
lere parasız ver lllr. 

3 - İsteklilerin 2490 Aayıh ka -
nuoun hükümleri ılııhilinde isteni -
len vesikalarla eksiltme larihlnrlen 

Et ahnacak 
lst. Ko. Fındı.1t1ı Sn. Al. Ko. rlan: 
l - Asnf:lda clN ve mııctnrL.'l.M yanlı kO)'Un veya sı{:ır <ırı!Cl1 77-7-tl'ı2 rııı

zartaıt ıı;ünü hlza.lıı.nrıM ıröstcrllcn saatler<lc t><'lZa.I'ltkl.-ı satın alın:ıcııktır Ş:ırt -
n.amclcr.1 her ırtın Ko. <ıa ırörüttlr. lstcltl.Ucrm belli ı::iln ve s:ıattc Fınd u Sıı Al 
Ko. nn gctmclcrt. <5818) 1867 
C..insi Ton Muh. Bedeli Katı Te. Pı:ız rlık 

Miktarı I.ılra Lira saati 
Ko~..-un etl 
veya sığır 

Koyun eti 
yeya sığır 

eti 
150 21n.ooo 23.500 14 30 
159 135.000 16 000 14 30 
150 210.000 23 500 15 
UQ 135.()()() J.6.000 15 

ı - cmsı patıttcs ml.ktnr.ı 100 tan 
rtyn.u 32.50 

C1ns ve mtktarı yu'knnda ynzı1l ftıU

YllC pnzarlllcla ı;atm ahnnca.kUr. Pn· 
z:ırlık ve ihalesi 27·7-942 p:ız&rtCJ'l.I cil· 
nU t lG da lıım1r Lv. Amlı11tl Sa 
Al. Ko da yapılnc:ıJctır. Kıı.U U>mlıın.u 

lhalıe bcdcl!ntn yüı:d 15 tdlr. lhalct.'lcn 
oncc alınır. vrunr ve 111.rUııır her ıı:Un 

1 
Ko da ıı:ör<ltür Is~ mu:ıyycn 
ırtın ve lift: ı.w temin: tJa.ı1Ylc wı ıııter 

1 
vesika r\)lc birlikte Ko na mürar at-
lmL (fiS:N) liSi 

2 - Sokak çocuğu 
Jackie Cooper 

SUARE: 2030 

SOKAK ÇOCUGU 
--- ve ---

H ON OLU L U 
Telefon : 629• 

bir hafta evvelki tarihli Malatya 
Nafra mll<IUrlüğUnılerı alacakları 
ehliyet vesikaları ve muva.klcat ıe
minatlıulylc bera'ber teklif mektup
larını belli günde eksiltme saatin· 
den bir saat evveline kadar Malat· 
ya Nafıa mlldllrlUğünde içtima ede
cek inııaat komisyonuna tevdi et -
melrrl. Postadıı vaki gecikmeler 

J 

me mu değildir. Keııif. proje. fenni· 
ve mnıt ııarmnme ve mukavelena -
mesi Hara muhııslpll(rinde ve Ma
latya nafıa dairesinde göratebilir. 

~---------· (57~) 1878 

- :> -

111111111111111111111111111111111111 

~ Satıhk arsa ~ 
: Maltc:>pe'de asfalt yanında : 
: 680 M. M. bir nrsa sntılıkt.ır. : 
: Sn:ı.t 19 dnn 20 ye kadar l..ozan : 
: meydanı Loznn Ap. üst kat sol : 
_ tarafa müracaat. 1302 : 

iııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

ANKARA BELEDlYESl 

Lastik çizme alınacak 
Anknrn Beledi) eninden : 
l - .Mer.bahıı içın alınaC'ak (ISO) 

çift 1Cıstık ~·ır.mc on brş gun muddetle 
a~ık clu;ıltıııe) e konulııııııtıır. 

2 - .M ıılıarnıııco lıeddi (1005) lira 
(70) kuruştur. 

a - '.l cuun.ıt.ı (ili) lirn 03) kuruş.. 
tur. 

4 - Şartnamesini ı:;ormck lstiyen
lerin her ı.;un encumcn kalemine ve 
ve i teklılcrln de ol. ti !lı.ı 6 1ı ı:;unu 
sııat 10 80 da Helt"dıye dairesinde ınu
tcşckkıl encumene mur ıca:ıUaı ı 

(660S) 1609 

Kablo teli alınacak 
Ankıırn Bele<l yeSindcn: 
l - Su işlc.ri Jhliyncı lcln ttlına

cak beş nevide (1200> metre kablo 
teli on beş gllıı muddcUc acık c.k
slltmeye kuııulmustur. 

2 - Muhammen bedeli 
(848> lira !28> kuruştur. 

ceman 

3 - 'fcnwııı.Lı (63) lıra ({;2) kır 
ruştur. 

4·- Şartmımesinl görmek 1sUyen
lerfn hPr gQn encfiıncn kalemıne \"e 
lstekJıJ(!rln de 4. 8. 9'12 salı gunü 
saat on otu:r.da belediye dalres nde 
milt.eşekkll cncUmc-ne mUracaaU:trL 

(5506) 1610 

Lastik çizme alınacnk 
Ankara Bcled yC'Slndc-n: 
l - Su ıslcrl ıhtıyaeındn kulla -

nılmak üzere (50) ctft Hlstlk tlLITie 
ile (10) çift lA...-.uk Pot on beş ı:;lin 
müddcUc acık eksilt.meye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 0221> ll
rn (70> kuruştur. 

3 - Teminatı (91) lira l63> ku • 
ruı;tur . 

4 - Snrt.nnmcs1n1 ırormek istlyen
leriıı her giln enC'Umcın kalemine 
ve isteklilerin de 7-8-942 cuma gunll 
saat 10.30 dn Bclcdlye dalr<>s nd.
mütcşekkJI encümene mürncaaUnrL 
(5603) 1719 

Lineleum muşamba 
alrnac.ak 

Ankara Belcdı~ esindeıı. 
J - Otobü lcr ı.,ın atı .. cak o an 

(~!00) metre lincloıını mu~ıııııt.ası •ili 

l·eş gün muddctlc açık e~utmı-yc ı:o
r.ulnıuştur. 

2 - Muhammen beddi (4600) lira. 
dır. 

B - Teminatı (837) lira (ISO) H. 
ruştur. 

ol - Şartname Ye numnnesln! gC.11oo 
mek lstiyC'nloriıı her gun encııııı<'n ka
](,nıine \oc Uıteklilerin rle 7 8. O~! 
cıınıa günıı s ınt 10,30 da bclediyl' dai .. 
resinde ıııüteşckkll rncünıene nıilrac&-
nUarı. (.560-i) 1720 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bclcdi~csindcn: 
ı - Jklcdi)-C hadcmc.leri için )lafıet

rılaaık maaka.ı et (54') takım clbMc Mı 
lq Aiın nıüddetle at& eksil8!00)·c ko , 
~tur. 

2 - J.fut-oeıı 
(~16) limdır. 

bedeli 

~ - TccıioMt {218) lira (70) ı....t..._ 
.f - Şartname YC kumaş DÜrnunaİ • 

ni görmek i.ıiyenkrin her gun cocumcrı 
btcıuİDc ~ istc:klikrin de 7-8-942 cuma 
günü saat 10.30 d.1 beledi)<: <b.iresindt 
~Jırocümenc mür:ıcııatbrı. 

(5606) IT21 

Firen balatası alınacak 
Ankara BcledJyeslnden: 
ı - Otobilsler için UOO> metre 

tulünde fren balatası on beş gün 
müddctkı ııcık ck&ilt:mcye konul
muştur. 

2 - Muhıımmcn bedeli (1750) li
radır. 

3 - Teminatı (131) lira (25) kll
rustur. 

4 - Şartname ve numull('Slnl 
ı:ôrmek lstb'C'nlcrin her gUıı EncO
men kalemine ve isteklilerin de 
7-8-942 cuma glinü saat 10.30 dn Be
lediye dairesinde müt<'SPkkll en<'ü -
meno mUracaatlnrı. (5607> 1722 

Motor yağı alınacak 
Ankıırıı nelediyeslnd<'n: 
1 - 4600-tiOOO kilo mohıloll n. mnr

ı.a kışlık rrnıtl\r ynğı oııbeş glhı nıııd

detlc ıı.çık rkblltınt•ye konıılınuştur. 
2 - Muhıınımen hedell ('760) lir.._ 

dıT. 
3 - Temin.atı (3/lG) lira (25) h .. 

ruştıır. 

4 - Şartnnm<"sinl Jl'Örmt"k btlv'"n
Ierln her glln eııcün~n kalemine ve 
i teklilerln de 7. 8. Dl2 cııın11 ı;ün8 
snat 10,30 da hclediye dnlrcsinde mü.. 
tcşekkll <"nl'ilıncne rnılrnl'ııatlnn. 

(6608) 1723 

Saksı alınacak 
Ankara Bclcd!J1'('81Jıdcn: 

1 - Dört nf'Vlde (32300) noot ıınkı1ı 

on beş gün m1lddctlA;) acık c'kstllm<!:Ye 
konu lrnu.ştvr. 

2 - Mn!ınmmcrı bcdcU (1385) lire • 
dır. 

3 - Tettlncı'll (103) Jlm CSS> ~ 
hır. 

4 - Şnrt.n~ ııörm~ tc;tb-mkrln 
her ıı:11n mctmım k.'llcmme ve 1strl>:ll -
!erin de 7-S-042 cumn s:ünU sıınt 10.30 
da ootro !)"(! dnttts'.mte m O tcşC'kkll f"1 -

ctımeorıc münıeantlan. (MO!>) 1724 

Cereyan kesilecek 
Tasfiye halinde Ankara E

lektrik Tür.k Anonim Şirketin
den: 

Şebeke üzeı1nde yapılacak 
bir ameliyat dolnyıs\yle 25-7-
1942 cumartesi gilnU saat 14 30 
dan 17,30 n kadar Öncc~ci, 
Cebeci ve Manmk semtlerinden 
clckıtrlk cereyanının kesılece
cefüni sayın nbonı>lcrlmiw bll-
dlrlrlz. 1295 

P.T. ve Telefon Umum Md. 

Benzin alınacak 
Ankera P. T. T. Mudurlilğund('n: 
Ankara Posta Trlgraf TC'll'fon 

servislerinde kullnmlan otomobtllc-r 
l~ln l40G2 lira 50 kuruş muhammen 
bedeli 45000 litre hcnz nin 31 tem· 
muz 942 cuma günO saat 15 te An
kııra P.T.T. MlldilrltiğUnde kapalı 
uırf usuıo ile !.'k 1tmr pıln ak
tır. Muvnkknt tPm ı nt 10~ lira 6P 
kuru~ur. (5420) ıw 



... 

F S 
dar tatbik ed len YiJZde 50 •.ım 

(Birinci Mın kal 
M~~ Gldeee{:I yer 
l.sUl&Yond:ı.n: ınus meydanı, Samanpazan, HamamönQ, Attıazan, Ye

nıcamı. AkköpJ'(J, De:nlr köı>Mi, Yenlılchlr (Fld.anlık el· 
van. EınnlYı-t meydanı, Bakanlıklar, Demlrtcpe, l\!alte. 
pe, Koca.tepe) Sahteli Evler, Gazl Enstitüsü L. K 

2 tonlu..'lt kamyonb. naklohmacak erntla ve eşyanın beher tonu ::ı 00 
4 tonluk kamYonla naklolunacak emt!a ve eeyıırun beher tonu 1 eo 

(tlc!nct Mıntaka) 

ls:..Uyondan: le Cebeci, O-.ıı Cebcd, Dem!rtihahcc, Ycnido~. Alun
d:ıC'. Atıtbey, Tels!zler, Kalaba, Mensu_c:ıt fıı.brlkası, :::a
zl Omıan Ct.rtl :ı. KUcilk Bahc:cli Ev er, PoHs EnstitilsU, 
Hartı Okulu, Ku-aklıden-, Ayrancı BaC'lan, KUc<lk Esat 
Batıan. T<>ı::>raklık. L. K. 

2 ttmlulc kamyonla nakkılunacak emt1a ve ewan::n be.'tt!r tonu s O') 

4 to.'lluk kamyonla naklolunacalt emtia Ye eşyanın beher tonu 2 00 

<Ceüncü Mıntak:ı) 
htasyondan: Cankaya, Dllanen, B YÜk F..61at B:!.C:bn, Alb1d1n Pap 

köıkU, Salmckadm, Marn:ımk, EUlk B:ıC'la.n, Keçiören, 
A:v\'alı BaC:lan L. K. 

2 tmı'Uk kamyonla naklolunacak emt!a '\"C ~= beher tonu 
4 U>nh1k kamyonla nakloluruıcak emtia ve ~yanın beher tonu 

NOT : TaluntJ ve tahlt)·e mü&~~ aittir. 

s 35 

s 00 
1842 

ıeı • .• rvıUlJAFAA V. 

Resim masası alınacak 
!11. M. \ C'k. Sa. Al. Ko dan. 
1057 ıırn ıo kuru~ kl"f,f t>edelll JO ' " 

det resim masa ve ta buresi 27. 7 . 34.! 

pazartesi ırunu ı;a t lO da ı>az.u-!tkla 

eksiltmeye konulacaktır. Kati tem natı 
163 Itrn 7 kuru$ olup resim ve ear.ıın
mesı inşaat dairesinde gostcrlbnektedlr. 
l&teklllcrtn ekli'lllmc gün ve ~aun ıe 
M. M. V. 4 .-ıo Iu Sa. Al. komisyonuna 
gelmeleri. (515-1) 1215 

Su tesisatı 
ı.ı. l\f, V. Sa. AL Ko. dan: 
13202 l.'ra kesif bedelli Pollı Uı TOı>· 

cu atıa okulu su tesisatı ve monte cdl· 
leoek dlzel ı>omPll 27-7·942 ıxıznrtesl 

ırünü saat 15 re pazarlık usuıtyle eksilt· 
meoyc konulacaktır. Ka.U tcmtnaU 19SO 
Ura 30 kuru$tur. !steklllcrtn 1nsnat 
dafrcs!nden ehl1yet aJ.:uıık pazarllk ~Un 
ve ııanttndc :M. M. v. 4 No. lu sa. Al. 
koınlsyonuna &:elmclert 

(fil58) 121G 

Su malzemesi alınacak 
M.M.M. Vekalet! Sa. Al. Ko.dan: 
13560 lira 69 kunış keşif bedelli 

su tesisatı malzemesi 27-7-1042 ı>a· 
zartesi glinU saat 16 da kapalı zarf
la eksiltmeye konulacaktır. İstekli· 
!erin 2490 sayılı kanun ahkAmına 
göre hazırlıyacıtldarı zarfları mil -

.ı ll il il il ili lll l il l il il il lll ili il il il il l lll il I 11111111111111111111111 L nakasa gilnü saat ıs e kadar M. M. 
: - V. 4 No.lı Sa. Al. Komisyonuna ver-E Ankara' da en ho§ vakit geçirecek yer E mel eri. - Q f - Muvakkat teminatı 1017 lira 5 ku-: rman çi tlig"" i Marmara parkı = ru§tUr, C5159) 1217 
E - Yapı işleri 

:= Güzel hava - Güzel manzara - Mükemmel saz E :~·o:~· l~~ ~~ t~~u~o. kd~~f : bedelli 
: ,. k : Kırıkkalc'de inşa ettirilecek br ambar = ıyece ve içecek için mutedil fı·yat = 28. 7. li4:! 6alı gunü aant J!i le kapalı 
: : zarfla eksiltme) e konulacaktır. JJk te. 
'; ı ı - minatı 979 lira 64. kuruş olup keşif 

1 il llllll llll il il lll l llll lllll llll llllll lllll il l il il llll l il il l il il r' ve şartnamesı satın alma konılsyonun-
Zayİ dipozito senetleri da gosterılınektedir. İ&tcklılerin ek -

ANKARA VALİLİGİ sıltnıe gunu saat 14. e kadar zarflarını 
f ı;ınbul ith:ılait gumriığunden almı) M • .M. \'. 4 No. 1ı :sa. Al. koııılsyonu-

okl :.un ;!)ıO, 41~9, 4781 numaralı '\e na vermeleri (5163) 12~0 
27 ~. 9·ü, ;. 4 942, 18 4. 942 tarihli Memur alınacak T l 
ÜÇ kıta heyann,me muhıe\'İ>aU eHa için amir İŞ eri 

_ _ ,_ ~nk.ıra Vlı.lllıf;ınden : M. M. Vck. Satın Al. Ko. dan: 
gumnm veznesine depozito sureuyle te· NUf ı ı 20 • 
dh evledığ.m meblağa aıı 64507, 647'>3, maa,,lıu~k:11~\~~ı~~~~~~tır. lira . w;lı i as~;~~ r!~~~ı~~!~ı~ıc~~~\~~;a~~~~ 
G~4 1 No.lu '' 10"8, 2~60, 746 lira ce- l - Memurın kanununundakı ev-

1 
saat 15 te açık eksiltmeye konula • 

man 4184 lirayı m,,j uç kıta depoziıo safı haız olan lıse mezunlan arasın. caktır. İlk ıemlnatı l{ll lira 40 ku
s.en '.mi kazaen lu>-betum Yentlerini d.ı 27 temmuz .1942 pazartesi gUnı.I 1 ruıı olup şartnamesi S'atın alma ko· 
çııı; •ucağımcbn l..ıı)"ıpla.rın ilt>nde zuhu- saat 14 te ımtıh n yapılacakıır. . ~isyonunda gsıerilmekte<lir. İstek· 
run a hWuılu olmadığını ilin ede•ım. 2 - Tullp ol !arın mekıep dıp- lılerın eksiltme ı:"lln ve saatinde M. 

62 l'. J. Ta.,anidi~ lo.mruu,. hilvıyet cuzdanı, .doıl:ruluk M. V. 4 N o. lı saıın alma komlsyo. 

-
.J 11111111111111111111111111111111 L kağıdı ıle ~birlikte ve bır ıstı da ıle nuna gelmeleri. (5156 l 1242 

AnKara Valllığmc mUracaatları ilan y · I · 
: olunur. (5 24) 1839 apı ış erı = .fühendis ve - Od ı k .M. M v. Sa. Al. Ko. d:ın • _ : un a ınaca 89181 lira so kuruş keşif bedelli kli-
: - Ankara \ nlı ıiınd n: ı;Uk Yozıı:atta Uç amhar inşasına 28. : muhasebeci ahnaC k : Husus. İdare ıhtı:>ac.·ı tein acık 7. 942 salı gunü saat 11 de kapalı zarf 
: : eks:..IL'lle ile 30 ton mcse Ye g{lrı;en la ihale edılecektır. flk tenılnntı 2!18 
: Stımerbank Umum MUdUrlO-: odunu alınacaktır. Yerine tes;ım lırn 63 kuruştur. Kcşıf ve şaı·tnnmcsl 
: t:llnden: - şart :>le boher tonu 45 lıra hesab,y- 196 kuruşluk makbuz mukabili satın 
: B3t"kamız Etüt Tesis Heyeti le mecmuunun muhamm~n be<lcll alına komisyonunda..:ı verıleccktir. Js· 
: .MUdürlUğtl kadrosunda miln • : 1350 liradır. llıalesı 6-8-942 perşem- teklılerin miınnkasn ız;iınli snnt ıo nn 
- hal bulunan montaj tıeflikleri : be gunU saat 15,30 da vll(ı.yet daimi kadnr zarflıırını ,\t, '1. v. 4.. No. S.ı. 
: ve konstrktlon kısmı için bu : j encu"lleninde lcrıı cdılecektir. Al, konıisyonunu gı:lnıcleri. 
: EC"ıbı işlerde ıecrtibelt 2 makine : TaHolertn muhammen bedelin '1 (6167) J2~8 
: 1 1 k 1 1 • 2 : i 7,5 nisbetJnde muvak!knt teminat T l b l k 
- ve e e ·tr k mUhenc ısı ve : 1 makbuzlar yle birlikte ihale gtinü a e e a ınaca 
: ıecrtibell muhs.sebcci alınacak. : muayyen saatte \'llayet daimi cncU- M. M. VekAleUnden: 
: ıır. : mc-nine, şartnamCS".nl görmek isti- Bu sene lldnc.teşrınin birinci gtl-

Askerllkle il&"isi bulunmıyan : 1 yen crın d .. daimi encümen kalemi- nünde Ankara'da Harp Akademisi = taliplerin hal tercümeleri ve : ~ ne mürncanUan U!n olunur. emrınde açılacak hesap ve muamclo 
- diploma suretleriyle SUmer - : ('831) lSSO memuru okuluna Yd. subaylardan 
- bank Etüt Tesis Hevetl Subesf - 100 talebe alınacaktır. 
: rwfüd ir1u~e müracaatları. - lstekl lerın nihayet 31 temmuz 
..,1111111111111111111111111111111ır Hademe aranıyor 942 tar.h .ne knd:ır buıundukıan yer-

JANDARMA Ulus Müessesesi 
Müdürlüğünden : Ot nakli 

Muhafız Jandarm:ı Tabur Komutanlı· 
j!ıcd1.r1: 

ı > 7. 942 günü ihalesi icra edilecek 
o!.ın kuru <>tun 2490 sayılı kanunun (9) 
u~cu maddesi hükmüne tevfikan müd
det azaldığından mezkür otun nakli 
24. 7. 942 cuııu gunü sa:ıı (16> da iha· 
lt'Vt kati)"esi icra edil~ğinden talip o· 

Mucsse.\emizc okur )ıı7.ar üç hademe 
alınacaktır. Taliı:ı olanların 29 temmuz 
çarşamba günü ~uı 17 dt>, nüfw, hü mı· 

hal •"C İ>i hizmet kliğıılari> le birlikıe 
işletme şefliğine muracnaıları. 

Acele sahi ık 
l i rın depozito akçnlannı )ııtlrmı, ol· ı Az kulianılmı' çocuk arabası Ye san· 
C. ı arına dair m kbuili komi~·oruı mü· dal)'ilSI, ha\•ag;ızı ocıığı ve bü)iık &\İze. 
r"oırlan illn olunm. 1894 Tel: ~48'5·120. 13B 

:_ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L 

BOL VİT AMiNLİ : ---- -- -- -- -- -- --- -- -- ------ TEDAVİ KREMİ ----: Cildinizin sıhhatini kazandırrr = 
:_ Körpelik verir, sivilcelerden kurtarır. : 
.., 1u111ı1111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111 il,;: 

ayton arabaları tô ·fesi 
Bel~ıye Reisli{: nden: 

Sehir fayton arabaları tarlfeslne simd ye kadar tatbik edıl~n % 

-40 zam 24-7-942 cuma i:'Ünilnden ıtıbaren y(irUrlUf;e girmek Uze

re "'o 50 ye cıkarılmış ve tarife semUere ı:öre aşa~ıdo gösterllmiş+.Jr: 
Mevk,I G deceğl yer 

btas::ron Ulus meydanı ve civarı 
.. Sanıanpazarı ve cıvan 
.. HamamönU ve elvan 
" Ulucanlar ve Yeni Camı 

.. 

.. 

" 
.. 

Atpazan ve chan 
1ctı sar 
AKköprU - Gumrük 
Ak köprü 

Yenişehir (Sıhhat VekAleU civarı> 
(Emn1yet meydanı, Demırtepe, 

Maltt-ı;ıe \'e civarı> 

Yenııehir <Bakanlıklar, Polis Enst!ttisU, 
Harp Okulu ve ci'liarı> 
Kavaklıdere 

Cankaya O kmen 

Lira kuruş 

60 

l 
l 
l 

1 

l 
2 

75 
90 
10 
50 
85 
65 
75 
75 

05 

35 
10 

deki askerlik şubelerıne mUracaat 
etmeleri llAn o.unur. (5457) 1560 

Soda alınacak 
M. l\I. Vek. Sa.Un Al. Ko. dan: 
30 ton soda satın alınacaktır. &>h•r 

kilosu lc!n Wlım!n edU('n tlyat 20 ku. 
rus olup muvakkat tcmlnat.ı 430 Hm . 
dır. 

Sartnamesl her ı:Un komls)"onrla ı:b 

rlllel>Ulr. lhalesl 7·8·942 ewna ırUnU ııa· 
at 15 le kapalı zarnıı M. r.ı . \•ekAletl 5 
No. lu satın alma komisyonunda )"llpl • 
lacaktır. 

lsteklilerln ihale \'aktlnden bir mat 
ev\'el hazırladıklan mektuplan komls· 
yon 1'1yasoUne vermeleri. 1645 

Yap itleri 
M. M. Vek. Sa. AI. Ko. dan: 
20SS4 llra 98 kunıa keşif bedelli EU

messıut'ta cazı tesisat ımaatı 5-~·942 

carf8Jllba eUnU saat 15 te kapalı znrf· 
la ihale edUe<:ckllr. tık temtnau 1156U 
lira 37 kunıa olup k~.r ve fartnıım~I 
104 kunıs mukablll k<>mls:ı;onoon v.ırl -
lir l6teklllerln ekıı'lt.me ı:UnU saat 14 e 
kadar 2490 sa) ılı kanurnı ıröre ha7.ırlı· 

yacaklan zarrıan M. M. v. 4. No. ıu 

satın alma komisyonuna vermel<-rl 
(!5556) 1704 

Muhabere malzemesi 
alınacak 

»I. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Miıteahhlt nam ve ha abına 17 

kalem muhııberc> malzemesi acık ek· 
si itme ile alınacaktır. Bedeli ı 7.SlO 
'lra olup ilk teminatı 1.335 llrn 75 
kuruı:tur. İha'esi 7·8·942 euma günil 
"llat 15 te M. l\l. V. 2 No. Iı satın 
ıılma komf<ıyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda glirüleblllr. 
İstek! lerfn iha'r s:ıatlnde komisyo· 
na gelmeleri. <55431 1705 

Elektrikçi ve motörcü 
alınacak 

M. M. Vekalet nden: 

ULUS 

Asfalt almacak ı Sığır eti alınacak 
\l ,:.ı V. S ıtırı \!. Ku. ılan : Cruuıkkıılc Dcmz Komutanlı~ı Sa. 
1500 lirı ıııııh:rnıııırn brıl .. lli 3 ton Al Ko. cı..'Ul: 
f ılt , ık nıub y ıa .. ıo ı. 9 ~2 ııazar-1 Clnsl sıt:ır c•n: m ktan Z!OOO kllo, 

tc> 1 ı:ııııu s ıat 16 <b ıçı'. <"ksiltırıe) e murn.k:knt tc;m nat 1650 üra, ihale 1:u. 
Kuııulıı u•tur. İslt'klilrrııı 3:17 lır ı 'JO nü 21-6-942 aU 16 30 
ku •luıc ilk tcıııinnthri) le ~I M. V. l Yuknnda yazıb sı~ eti acık ek· 
l No. hı ::-a. \I. Ko. nn grlıııelt"ri . slltme ile alımıcakt.ır. 
S rtn ııııesi ınczkıir k<•rııi ~onda !?"~ • 
lt'rllir. (Si;!O) ısıı; 2 - Tal roleıin mczkOr ırün ve 118at-

re Ç.ıı.ruık'knle deniz komutanlıı::ı satın 

Saraç malzemesi alınacak atma komisyonuna mümeaa.Unn. 

M. M. Vek . .Satın Al. Ko. dan: 
50: 75 kilo lkf kaUı yeri sarac Jp

lığı , 50: 75 kllo uc katlı yerli sarac 
lplıği ve 60: 100 kilo ikl katlı Avru
pa sarac ipliği pazarlıkla satın alı
nacaktır. Xümunelerl kornlsyond11 
h<'r gün görüleblllr. Talıplerin 2'7-i-
942 pazartesi günü M. ~I. V. 3. No. 
lu satın alma koml.syonun<f:ı bulun-
malan. (5773> 1850 

Oksijen alınacak 
ı.ı. 1\1. Vek. s:ı. Al. Ko. dan: 
Bos tüpler asken tabrtkalardıın ve

rilmclc şar.Uyle btr fiC?le ~ ::?496 -
3000 tüı::> ok61Jen l:'az& hatta.da 4.s tüp 
tesllin edilmek 07.ere pazarlıkla 8· -9.;2 

pazartesi gUn-U saat 15 te ııntın alınR· 

calcUr. Bu miktar pan;a par"Ca du l.halc 
olunabiltr. 

'l'estlımat Ankara.da nsk~ tıı.brlkıı. • 
lnr merkez y0llamnsına, lst.un'bulrl<t yn
pık!J~ takdirde Fındıklı yolılamruıına 

yapıJacaktu'. 

A nka.rada.kıi tesıtmat tcıln bch.cr tütı 
oksijen için tlynt 720 k"\l'l'\1$, lııtıı.nbul • 
dakl tcs!1mAt lıc!n 310 kurU$ mWuım· 

men bedel takdir ed:lm1$Ur. 
Sa.rt.names1 parasızdır. Katı tC"mlnat 

AnJcaradald testlmat için 3240, Istan· 
buJıdald tesllina:t k1JI 1440 Hnıdır. 

Sa.rtrmme her vakit M. M V. 2 No. hı 
satın alına Ko. da ıröl'tilelT.:l!r. 

(5707) 1847 

M. M. VEKALETi DENiZ 

Kazan tuğlası alınacak 
Dcıntz Levazım satın Alına Koımııwo

nundan: 
ı - TnJunln edilen bedeli (21GOnı 

Ura olnn ta.ıuııbl s:.ıcıou l 20 ton kazım 

tur:ıasmm 11-8-942 &alı pnü ııaat 15 te 
Kıısımı:ıasada bulunan deniz levazım la· 

un alma koıın!syonu:nda kapa.h zartla 
eks!11nıosl yapı)acak\l'r. 

::ı - llk temınau (1620) lira olup 
eartııames! her ı:Un ts sa.atı dahilinde 
mczkür koıınlSY<mdan bcdcJsl:z ahnahl
»r. Rcsl:ıtfierl de komisyonda ~ör(Jlct>!· 

nr. 
s - Istcldllerln 2190 ı;:ıyıJı lmnunun 

tstedl21 ves!kalarla btrHktc teklt! mt'lk· 
tuı>lannı eksiltmenin yapılacak! belli 
ı;ıUn ve ı;aatten b~ saat evvc!!nc kadar 
aru ~en komisyona vc:nıclcıi 

( 7855.51:>38) 1S79 

Et alınacak 
Deniz Levazım Saıın AJm•a Ko· 

misyonundan 
Beher kilosunun 
tahmin bedeli 

Koyun eti 140 KurUIJ 
Sığır eti 103 Kuru§ 
Keçi eti 90 Kuruş 

Marya 135 Kurue 
ı - Yukarda cins ve tahmin be

deli yazılı 45 ton etin 27 temmuz 
942 pazartesi gilnil saat 15 te pa -
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (4400) lira o
hıp ııarınamesi her gün 315 kunış 
mukabilinde komisyondan alınabl • 
lir. 

3 - İsteklilerin belli ınln ve sa
atte Kasımpaşa'da bulunan komis -
yonda hazır bulunmalnrı. 1844 

3 - Buna a±t ı;a."'1.Mmc Ankara de· 
nb: levazım mUdUrlıili':Unııe w Cannk· 
kule demiz l<c""lmuUıntı~ı ııatın nlma ko· 
m~•nun."l miirora~ua alınabUlr. 

(5685) 18.~2 

M. M. V. l. No.lu Sa. Al Ko. 

Domates alınacak 
M. M. V. l. No. Sa. AL KQ. dan: 
1 - 50 ton domates kapalı zarthı 

cks:Utrncs1 27.7.942 sat 15 tc Ankam 
Lv. D.mirlltt binasında M. M. V. 1. No. 
Sa. Al. Ko. nunda yapılaca.kur. 

::ı - Muhammen t>...>deli 7500 lira Jlk 
t.cmtnat.ı 562 ıtra 50 kuru$wr. Sıır1.n6 • 
mesı. komisyonda ı:örillUr. Knnunn uy 
srun toklU mektuJJlarını san.t 14 e knda 
komisyona vcrnlmCBL (5143) 1238 

Et alınacak 
M. M. V. 1. No. Sa. Al. Ko.dan ı 
1 - 300 ton kuyruklu koyun eli 

ve 105 ton sıı:tır veya koyun eti ka
pılı zarfla eksiltmesi 31·7-1942 saat 
15 te Levazım Amirli~i binasında 
M. M. V. 1. N o. Sa. Al. Ko. nunda 
yapılacaktır. 

2 - Kuyruklu koyun eti için mu· 
hammen bedel 345000 lira ilk teminat 
17550 liradır. Sığır eti için muham
men herle! 84000 lira ilk teminat 
5450 liradır. 105 ton koyun eti için 
muhnmmen bedel 120i50 lira ilk te· 
minat 7287 lira 50 kuruştur. Sartna· 
mcsi 17 lira 25 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. Kanuna uy
~un teklif mektuplannın sııat 14 de 
kadar komisy11na verilmesi. 

(5176) 1391 

Çeşitli meyve alınacak 
~f. M. \•. 1 ~o. Sa. ,\1. Ko. d.ıın: 

ı - Aşa,:tırla cin~ ve miktarı yar.ılı 
iıPŞ kalrm ıııe) \'il pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - İıotcklilerin 24 7. P 12 sa&t I ıs 
t~ kati teminatları ile birlikte Lv. A. 
binaı;ındn ı. :-;o. Sa. Al. Ko. ne. mu
racaatları llAn olunur. 

Cinsi 
Yişnl' 

7.erdali 
'I', grik 
Karbııı: 
'l', e7.lım. 

(5 ~!!) 

)fiktan 
1000 
1000 
JOOO 
4000 
4000 

lli82 

SIHHAT ve 1ÇT1MAI M. V. 

Yapı işleri 

Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Ve
kileıi Merkeıo Hıfzıssıhtıa Müesse· 
sesi Saıın Alma Konıisyonuııdan: 

1 - .Merkez Hıfzıssıhha Miles -
sesesı bahçesinde yeniden yapıl.ı -
cak 'l'vııanhk l>inaRI kap.ılı zarf usu
li:yle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksillme 10. b. 942 pazartesi 
günU saat 11 de mUesseııede mUt c· 
c;el<kil saıın alma komisyonunda 
yupılacakıır. 

3 - Keşif bedeli 17000 muvak -
kat teminat 1275 liradır. 

4 - Şartnamesini g()rmek isti -
yenler komisyona müracaat eder -
ler. 

5 - İsteklilerin kanunun tarlfah 
rlniresinıle hnzırlıyaeakları teklif 
mektuplarını ihale gUnU sa·at 10 a 
karlar komisyona vermeleri. 1849 

Mftft 

Kahve, çay satanlarla 
alanların nazarı d.kkatine 

Ankara İnhisarlar Baı Müdürlüğünden : 
... 

Esnafın perakende sattığı Çay ve Kahveleri amba· 
liıjları ile tarttıkları görülmektedir. 

Kararla~an Kahve ve Çay fiyatları yalnız Kahve ve 
Çaya münhasırdır. Kağıtlar tartıya dahil edilmiyecek
tir. Satıcı ve alıcıların bu hususa riayet ve dikkat eyle-
meleri ilan olunur. (5814) 1891 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --------------------------

H İ G H SCKOOL 
İngiliz Erkek mektebi : Nişan taş 
Ka.ırrt ~lerl: Pazartesi, PCl1lm1be ı:ünler.I saat 10 - 12 axasınd:a. 

)lUJ'llır. Leyıt ~iz mahduttur. 
13cım:al Sıntıih:ınlan: tnı:iJjzoo kısmı 16-9·1942 de 

tkmaı lmUhanJarı: 'N.b1koo kısmı 17·9·1942 de (oııl4) 
11anal mıınıanlnrı: 'J"ıürkte kısmı 1S.!l·19t2 (lkel 

ı.tcktc;p 23-!l-19-~2 cruıs;:ımha eünil ncılacalcur. Tcle!on: 81078 64 

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ORMAN KORUMA 
tur. 1'Jkslltmcsı sı. 7. 942 cuma 
.ııaat ll dedir. 

2 - Muhn.ınmcn !:>edeli 16SOO lira 

Sadeyağ alınacak ıup muvakkat teminatı 1260 ı1radır. 
Onnaıı Kon.una Genel K. Sa.. AL Ko. 3 - Istcklllerin kanuni vesikalar!Y 

dan: birlikte tekll:t mektuplarını llıalc s:ın t 
1 - Tııllmd'll taburlannın thtlyıı.cı den blr at evveline kadar Ycnlseh 

Scln SOOO (scldz l:Mın) kilo eadcYatı ka· de Onnan Konıma Genel K. btrıasıntl• 
palı zart usutıyle ekslltmeye kooulmu&· satın alma komisyonuna vermeleri. 151 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------ Yük arabaları tôrifesi 
: Be-tediye Reisliğin.den: 
: Sefılr yük araba.lan tarifesine tılmdlye kadar ıtatblk edllon et 30-40 
Eza.m 24-7-1942 cuma g!lnllnden itibaren yı(irürlilğe girmek ü;ere o/o 
: 50 ye cıkarımuş ve tarife eemtlere &ôre ~ğıda gösterilmiştir: 
: Tek atlı Çıft atb 
::Mevkii Gido!.'Ceği yer Lira Kr. Llra Kr. 
: !stas;>·on Ulus meydanı ve civan - 75 ı 25 
: ,. Samanpazan ve civan - 90 ı 25 
- ,. Hamam.önü elvan ı 00 ı 30 --- • -- .. --- .. ---- • ----- .. -- .. -- .. --- " -- .. --- .. -- • --- .. - .. 
-- .. ----

Ulucanlar ve Yeni Cami clY>aı:ı 

At;>e.7.an 'ile civan 
Akköprü ,. ,. 
Yenişehir <Sıhhat Vektdetl '9'e ctYan)' 

Emniyet m~nı Dcmlrtepe. 
Malt~e civarı 

Yeni.şehir (Bakanhkılar, Polis FAıstl.tUsü 
Harp Okulu ev cr.aan 
Kavaklıoore 

Çankaya. Dikmen 
Y.Uksek Ziraat EnstitW ve elvan 
Kal11ba köyü 

Keçlören ve civan 
Etlik ve civan 
Ayvalı bağlan 

CJ(\ıl F.lnstltüsü 
Gnzi İstıuryonu 
Büyük Bııhcell ~ 
l<il<;ü k Bahçe il evler 

l 00 
l 25 

-75 
- '15 

-90 

1 00 
1 50 
1 85 
l 10 
1 25 
1 75 
1 'l'5 
1 'l'5 

- 90 
1 50 
-95 
1 05 

1 30 
l 85 
1 10 
1 05 

1 25 

1 45 
2 00 
2 50 
l 60 
1 ?5 

2 25 
2 25 
2 25 
1 25 
2 00 
1 25 
1 45 

Mamak l 50 2 00 
: .. KUcilk Esat hal;lan 1 50 2 oo 
E ,. Büyı(ik Eea.t baflan ı 85 ı 50 
- ,. Demirlik-öprü ve cwarı l 00 ı 5tl 
: • Altındağ mahallesi. ı 50 ı 85 

.. Yenldoğan mahallesi l 50 ı 85 
: " önccbecl <Orta okul ve elvan> 1 20 1 50 
: ,. l~ Cebocl ve Demtrilba-hca 1 45 l 75 
: Abidin Paşa l<f)şkü ve civan ha~lar 1 50 2 on 
: NOT: TııhmH ve tahliye müşteriye alt.'tir. 181>2 
.,,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.111 11111111111111111( 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 18· 7 -942 vaziyeti 

KASA 

AKTİF 

Altın : san ldloeram 74.616.385 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABiRLER 1 

Tiırk Lirası 

HARICTEKI MUHABiRLER 
Altın : 1an ıctıoeram ::?3.919152! 
Altına tah\'111 kabil eerbest dO· 
vlzler 

Dlter dövizler ~ borcıu kllrlna 
bak.yeler! 

HAZiNE t'AHV!LLERl : 
Deruhte !!:dl. 
karsııı~ı 

evrakı nakdiye 

Kanunun 6-S ıncı matltlelerln-;ı 

tevfikan naıınc tnratınuan vaki 
tedl.Yat 

SE."lEDA1 COZDA:--'I ; 
Ticari ıenellcı 

ESHAM ve TAHViLAT C0ZDAN1 ı 

Aı Deruhte • ., evrakı nakell· 
yenin karsılı~ı esham vo talı· 
vl!At (ltlt>:ırt kıymetle) 

Bı Seı bcst eshrun ve tahvll!'t.t 

AVAXSLAR : 
Altın ve d!h1z üzerine avanı 
TahvUAt Jzerlne avans 
Hazineye kı<ıa vadeli ı<vanı 

Hnıneye 3830 No ıu kanuns 

Ltra 

104.933.914,1!5 

6.l30>i.107,5CI 
201.44120 

558.218,23 

33.644. 722,S7 

-.-
54.519.120,24 

1!5.'!.748.563,-

24 .221.G21,-

44.533 J<19 !:13 

10.25!1 143 4!1 

3.09631 
7.SS0.723,45 

ııöre acılan .. ıtın ıı.arıılıklı avanı_2_so_.ooo_._ooo_.-_ 

H!SSF.DARLAR 
MUHTELİF 

Lira 

111.963.46':?,S5 

~.215,23 

88.163.843. ll 

134 526!!42.-

33~.r,35.842,Sı> 

:;5.122.003.3& 

~7.SS3.Sl9,7n 

4.500.000,-
9$16.242,03 

995.071.334.2';' 

PASiF 

SER..,tAYE 
tUTlYAT AKCı;:.c:;t : 

t ttı ve revkatAde 
Huıı-1 

TEDA vt)LDEKİ DANIQlOTLA'R 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 lnct maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vakl 
tedlyat 

Deruhte Edt evrakı nakdiye ba· 
klyeııl 

Karaılıtlı tamamen altın olarak 
tırıveten tedavüle vazedl'ıen 
Reeskont mukabili llAveten te
davUlo .. azcdllen 
Hazineye yapılan altın karaılıklı 
avans mukahlll 3902 Nn ıu kanun 
muelbince ııa.veten tedavüle vaze· 
dilen 

~tEVD''AT: 

Türk Llruı 
Altın : ıen Klıı. 877.422 

8850 No. ıu kanuna aöre hazineye atılan 
avans mukabili tevdi olunan altınlar : 

San Kla. 5:$.541,!!SO 

Ltra 

9.412.135,73 
6.000.000,-

158.748.563,-

24.221.621 

134.526.942,-

40~0.000,-

288.500.000,-

137.500 000,-

120.202.052, u 
1.234.164,05 

78.1:?4.167 90 -------· 
DôVIZ TAAimttDATI : 

Altına tahvili kabil dövizler -.-
DlC'er dövizler ve alacaklı kllrlnıı 
haklyelerı Z'l.'i14.6M.22 

MUHTELtF 

YE KON 

15.000.000. .... 

600.526.9-;2. .... 

121.4.36.216..,, 

78.l.24.167,9' 

25.514.GM.:zt 

139.057..178~ 

!195.071.334.!!'f 
-;:? 

ı teıntnu7 1938 tarihinden ıtıba.ren: ı~koııto hadd1 % 4 altın üz~ avanıı C' s • .o 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll~ - , 
- y e_dec~ Gülmiyen Kadın Ç1CEK i Türkçe •özlü YILDIZ Ç U GECE 21.I.5 te ~ 

.. .. Yukseıt Ziraat Ensttüsil ve elvan 
Kalaba koyü 

3 00 
l 10 
l 50 
2 40 

Sıvas \'C DJyarbaKır s:ınayl tabur
ları ihtiyacı !çın Ankara Dikim 
Evlnrle yapılan imtihan ile Dizel 
motör gruplarını idare edC'bllP.Cl'k 
b rer e!ektrtkcı ile motörle mütehar
r ik muhte'!f tip dikls maklnl'larlnl 
darey(' muktedir birer mak,na usta
sı ve bunlardıın haıJka birer dl' mo
törrü alınacaktır. Bunlara aylık Uc· 
ret ol11rak gö tercceklC'rl liyakate 
göre (75 - 12rl> lira verll!'cektlr. ts
teltl !erin hnl tC'rt'timt-lerl, bonscr
'l:lslcrl ve h hal klllhdı ve bir dllek
çe lle M. M. Vek(ı1C'U Le\'az.ım İşleri 

1 Dalre<ıl Relı;lltlne müracııntları llAn 

1 ~unur. <SSSSı 1893 = 

: C b . 1 BU CECE 2ı.1s te Kavakhbahçe J BU GECE 21.15 te Çankırı Cad. I B ~ 
- enı ogan ~ A k l anakkale Geçılmez ~ - T ·· k s·· ı·· s· ı rapça şar ı ı :; 
: Sineması ur çe oz u ıneması İ MESUT GÜNLER Sineması Türkçe Sözlü ~ 
- "' .. 

.. .. .. 

.. .. 
• .. .. 
• 
il 

• 
• 

K c ören ve c.varı 
EUlk ve civarı 
Ayvalı ba • an 
Gaz. EnstıtUsU 
Gazi istasyonu 
Buyük Bahçeli Evler 
KUcClk Bahcelı Evler 
Mamak 
kOc ıc E sat bağlan 
Buyük Esat batları 
D mir ı'<oprü ve c van 
Altındağ mahal esJ 
Yen d an mahallesi 
önceb<>c (Orta olwı civarı> 

le Cebeci ve Deınlrl.bahce 
l..b!dın paşa kö~-rii ve clvıın 

1895 

2 
2 
l 
l 
1 
1 

10 
40 
05 
80 
05 
35 

2 10 
2 10 
2 40 

1 
l 
l . 
1 

1 

90 
50 
85 
05 
.'5 
95 

ULUS - 23. üncü yıl. - No. 7531 
tmtıyaz sahibi 

lSKENDER ARTUN 
Neşrtyat ve llt CSSl'>IC MudUrU 

NASIT ULl'G 
ULUS Basımcvl ANKARA 

DlKKA T: Gazetemize c!!nderllen neı 
nevt ::vazılar neered ısın ed ıtmestn ııerl 

verllmez Ye kllybolusundan dollı:vı nıc: 

bir mesullyet kabul edilmez. .... 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•f 

,----------~------------------------~~~~ 
Yeni Sinemada 

Buı:ün bu ııece 

14_30 • lfi.30 ııcanslannda 

ZORO'NUN i~ARETİ 
•Tyrone Powcr'' 

16.30 • 21 seanslannda 

Ka11mla 4vleniyorum 
Tel: 3!540 

Park Sinemasında 
Bu ırlln bu ııece 

14·30 - 18.30 ııcnnslannda 

Kızım duymasın 
Tü11<ce sozıu Arapca ı·u1olı 

ln.30 - 21 seanslannda 

Şikago geceleri 
12.1!5 te ucuz m.:ıtln.e 

BATMIYAN C"t'NEŞ 
Tel: llSl 

Sus Sinemasında 
Buırlln bu ~ 

14 SO - 18 SO llC'.anslannda 

atmazelin bebeği 
16 so - 21 lmn9latında 

Tel: S~ 

Sümer Sinemasmda 
Buırün bu ııcce 

Macera. aşk, ko•ku, he>·ecıın, 

rle.'ıtct t'l!ml 

Bay Tekin ölümler 

diyarında 
2. inci devre 1!5 kı•ım .. ırdcn 

scansıar: 1::ı.1s • 14.SO - ı .se 
18.30 - 21 

I 


