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Yurt içi ndeki seyahatlerine İstanbul .. 

isti kamet inde devam etmek üzere 
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Milli Sef, Reisicumhur İsmet İnönü memleket da
hilindeld seyahatlerine istanbul bti'kamttinde dt'Vllm 
etmek üzere dün akşam 5:ıat 22 de Ankara'dan harci.f't 
hu)'Urmuşlardı r. 

: şal fc,·ri Çakmak, şrhrimirı!e bulunan vekiller, Cum· 

: huriyet Halk Parıişi Genel Sekreteri ve Umumi idare 

: Heyeti ll1aları, mebuslar, .ı;:encraller, Ankara Valisi ve 

: Gamiıon Komutanı, Ankara Fmniyt.<t .\fiidiirü ve Mer
: kez Komutanı ve tliğcr askeri ve mülki erkan tara • 

1 

Reisicumhurumm Anbnı. ga_nnda Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rcnda, Bapüil ve Harkire 
Yeldi Vekili Ş. Saracoğlu, Gcıclku.mıay Başl..ant .Mare:-

. 
• fından uğurlamnışLardır. (a.a.) 
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Rusya ve 
Anglo - Saksonlar 

FalihRılluATAY j Satışı serbest b1rakıldı 
Rın'}-a harbi mkktnda birlaıoç gün -

den lıcri Anglo-S:ıboıft gazıctclerinde çı • 
kan r:ızılar, hcıınerı hemen 194-0 ha
tirarund:ıki kanıımarlıf;a Mırıüıwnü,.. 
tür : Mnre~ Tıimoçmko ocdula -
l'ılıın Volga ~ Ka&a.~-a·da bile 
tutunabilece,;indcn, ingiliz eda1a:mı • 
da ~'e Atl:ıntı"k öte3inde şüptıe edildi· 
tini gösteren haberler gciİ>'or. C- ay. 
Ilı ka)"rulklarn göre alman cıı&mızunu,'\. 
SUrücü ~c ezici b:mmıı, ancak Almaııya· 
h karşı garpıcn büyük bir ıa.uruzla öo
~lir: fukac bu taarruzu Jimdi ~~ 
ııuya, tcŞCbbüs edibe bile ba,şumı,. ün-
lin ~. . 

Almanlat, 1942 ,..rhncb, Awupa hm-
binin 500 ıııuhattbclcrini bitltrn5 iı;io 
O laocıı kudretlerini ku Uanm:ık tadı rbtr. 
Ru muh:ırchelor, ancak, Kı:ı:ılorduyu 
)'(ık~ımdı: 'Y'CYll ondatı o.ıubilccck eheım
ıniyctsiz kuvvetleri Avruı- dışın& auhil· 
ıtıek, ve AnJ:lo-Saksonl:ın Akdeniz, O,.. 

ta ve Yekı&Sark'tan çdcamıakh hitcbi· 
lir. Bunun birinci kısmı için aJms:nlansı 
0nüıxte iki buçuk fl'f, ikinci 1Cı9!Dl için 
~~ha uzun .bir muhlrt 'Vllt'dtt. Ona "it 
l'alun-Şarit'1 F.blerneyn'dc in~ 
Çalışan inı;ilizlcr, q;. Ruııra'da a:nup 

l:t:ı.rnızu bu hızla gelişmekte devıını cdc
Cek olursa, ııym tehlike ile ba sefer Kaf. 
~'da ~ıl:ış:ıaıklarchr. Mareşal 
lloınmerin umulm:tt zaferi Anglo-Sak
&on rephesirti ')'lllnız Mısır'da zayıflat • 
lllak1a kalm:ımıştır: Kafka~ ii5tünden 
bir tııamrnl kıtr,t, ~asit hazırlıklarda 
buıun~ının da <müne J:('('rni,tlr. :Kı • 
t!londu i-<gallerinin, İran ve :'>lnorotam· 
>'a h:tlkınt memnun etmiş olduğu id<tia 
tdilemez. Kızılordu İ$galıİ &!tında bulu· 
ll.bı tıopro4dar halkı, Kal\:asyıı')'a .. -aran 
•iman ordtPtannı dmdurmıııık için, i~~.ıl 
lcııaıan ile r safa çarp~ıya pek ~ 
beves~r. 

Rus d:ıyanışını tesirli o!mal.."ttn Çt· 

karmak, b:ı,h 00,ına büyiik bir neticedir: 
fakat bu ,netice, .ı\\"Npll lı:.ıusı Akdeniz 
ın~elelcrini hallet~ için imci bir adım 
da olacaktır. Rusya'da da)'atlftfl yalruz 
l<ızılonfu de,'iildir: bu onfunun yıloL1· 
11\az olduğuna Ye ooun yıkılmvJı,b'1 
l\nglo-Sakson zsferiniıı ~hm dayana· 
ğını reşkil ettiğine ~r 'V'C bu i02-
nıştan do[;ıııı polid.:.-ı.lar 00. akJi Cett')-.& 

lııra karşı, belki de !O(! mukavemet im· 
tı1ıanı::umı w:mıcktedirlcr. 

Aocak bugün d.-ıhi RuS)'ll'nın din<le. 
he-ııüz dokumılnı.unış rephcler, milyonlar
~ aı:ker ve bit' yıı'bn ha'"' ve kara o;iJa
lıı 1-ıulundtı!:"Wıu unutmamak doj:ru olur. 
/\iman ordul4.n, $ark seferinin tehlike· 
~rinden kurtulm.'lk için datıi, ıbha hir
tok fcdaUrlıkl;ırd-ı hulunm.ık zorunda
dırlar. Nihıı>et iruan giicunc dayıınan 
lıt'l'f{anı;::i bir muharchc a~.ım ..... halinde 
İken, omm şu VC)'a hu ııırlü hiımck üze
~ olduğu zannını veren h.idi.sclcri hile 
Öltü ile muhakeme etmek, devam hili • 
tıin bütün zıdıuradarını hc .. aba karmak 
doğru olur. ijilincn iki şey vardır: şark 
~phe$lnde ikinci alman tııarnız yılı bü
}'iik b:ış:ırı ile gclişm<'kıOOir; n~lar bir 
bölgede kad bir meyd.uı muharebesi 
kıı}'bcunişlcrdir: ıılman orduları dur • 
rrıaksmn ilcrlenıdctC'dirler. Bund:tn b:ı,. 
ka, 19f2 t:ı:ırnızumm hc<ldi Kızılordu· 
Yu hir yere kıı•lır ürüp vumıak dl·i;-11. 
orıu tamnmen ı.arar~ız kılm.ık, .ı\vnıpa 

lııası ile onu ıam.ınılı)an hölgclcrd<ki 
siyn~i ve askeri duruma, reni nizamın 
kunılusu ve cihan harbinin dcniılcr tttc· 
sinde uzun )'tll;ır devamı bakımından, 
eıtıniyet şartlan s.ıµtamakıır. Bu hir zin
cirdir: kü('fık biı\iik hliıün hareketler 
Ve zaferler, onun halkalarıdır. Avrupa 
'lluharebcsini bitimıek afhıı~ırun nere • 
lindc olurs:ı ohun durmak VC)':l durak· 
lıtnı:ık, 1942 kışın<lan Cf>k daha ağır bir 
kı,ın fcl5kctlerini önlemek için olanc:ı 
~aYretlerim !<:lrfe<len 1Alm:ınyn'mn asla 
aı-ru etrncdiiH hir cydir. Çünkü 194:? • 
194~ kışında keııdı milleıiıü ve .ı\\Tupa 

ıtıill~lerini do) ıırnıak, Knrııdcnİ7. ''C Ak· 

rlcni1 yC>Jları ile 'rni ka>-nııkl ırd:ın i•tİ 
lrfc e'nı<'k . \" brnıı., lııınl ırı, ı::cı;cn kı• 

'ltlıığu ~ilıi. ıiikrıiri muharche b:ı•kıh 

•ı nlıınd.ı )'afmı ımal A lm3'l\'fl için. •ark 

~eforini knzarmık kadar chenımirctli 

Olduğuna şlıp}le edilemez. 

Herhalde ikinci cihan harbinin yıl 

ıl meraklılığı ıırıan hldi~lerinin bürün 

~ikkatleri üstünde toplıyan en canlı ~ 

Ji~ buhranı içinde )~)o.NZ. 

Fiyat mürakabe komisyonları, fiyat 
mürakabe heyetleri, vilayetler iaıe . 
teıkilah ve subaıı teıkilalt kaldır1ldı 

• 
Vurgunculukla belediyeler savaşacak 

Ticare< VeldH Doktor Bctıçct tiz mize de ~ra!.lyle geleceğimizi <iiy!P.!ni~· 
dün akJllfJI nıd)'oda aşağıdaki konuşma· cim. Bugün de mü~tehlik ve müs1ah~ili 
da bululVl1'lştur: çok }-akından ilgi letı<liren ve bilha''\R 

"- Az:iz Yumaşl:ırım, ,ehirlerimizdc fe-na sıkıntı lar doğurıın 
~ haftıı. hububat hak1.:ındıı.ki ka- ~be-plerin gidcrilm("Oİ mak5ııdi} le H ükü-

rar.b.rurwll ıınlıı.tırkaıı, diker ~cleri· (Sonu 4. üncü .sa}.fad&) 

111111111111111111111111 

Ticaret Vekaletinin tebliği 
Ti~ Vekli.1etinden tebliğ ed"ılm!,cir: 
ı - F.iyet mürakabc ~ fiyat ınürakırbe heyetleri ".-e viilyetlcır 

i2,~ ııeşkilia k:ıldınlmıŞttr. 
, 2 - Ticaret Vekaletince elkonnq bulunan her oe"'1 gıda madd~lm üzerindeki 

e.IJ<o)'fml hi'&mU kaldınlmıştır. 
Gıda maddeleri s;ıtışlan ~rhe,t olacak, ancak ia..~ fiyat ~ahe5irıiıı ihtı"'1r· 

la miica<lc!C)·e ait s:nlihirctlcri belediye encümenleriocc kullanılacaktır. 
S.ıtış harc:k<."!leri, milli korunnıa k;ınunu hükümlerine tevfikan belediyeler -... 

fınJ:ın ta:kip ve kontrol al ilecckrir. 
3 - Sub:ıJı roşl..ilatı kaldirılmış W; yerlerine tahmiın heyetleri i1ame edilmiJ · 

tı"r. (a.a.) 

Alman hareketlerinin gelişme şeklini ve almanların 
Kerç'ten itibaren muhtemel taarruzlarını gösterir harta 
( Şark cephesi hareketler inin bir izahrnı bugün üçüncü 
sayfamızda HARBE DAiR sütunumuzda bulacakunız) 

londra'ya göre 

Sovyet 
dayanışı 

arttı 

Çok daha şiddetli 

savaşlar bekleniyor 
Moskova. 24 a.a. - Bu sabıılı ncs· 

r~dılen sovyet ıebliği : 
l>iın gc<'e rus kıtaları V•ıronej, 

Tııynılianskai, Novçı:karsk ve Ros • 
lof ke.slmlel'l'!ltle savaşmışlıırdır. Ba~· 
ka ke~lnılerıle ehemmiyefü hiç bir 
tlegıştklik olnınmıştır. .. 

Mo.skovll, 24 a.a. - Sovyet teb· 
!iğ-ine ektir : 
Düşman, kaybettiğt mPvzi leri ge

ri almıya tcşebbUs etmek için V o • 
r onej çeVTeeina ihtiyat kuvvetleri 

G.Sc:- 3 üooiı ,.&da) 

• 

Berlin'e göre 

Almanlar 
Rostof'u 
aldılar 

Şehirdeki sovyet 
kıtalar1 temizleniyor 

Berl'ln, 24 ıı.,a, - Resmi t<"btltı: Hıı • 
,.a kuvvetleri tarafından tes1rll llOr<ıtte 
'de!'tf'klooen ntrnıı.n ordıısu kıtatıın hu· 
"usl kıtalar "" slovnk ~kUlcr, "Ros
!•Jf'un. kuvvetle ve <lcrlnllf:lnc dorccell 
olarak tahkim edUmb olan mOdnfar. 
mevz'lerinl yararak milnakale mcrkm:I 
bakımından ol<hıtıu kada.r ltnıan o!llJ'ftk 
rln önemi: olan bu eehrl !:'(!'t!n Mvaelor· 
dan S()nra hilcumta ıı.lm~lardır. Sehrtn 
c1tısmıı.n oo~.ndcn tem~esı lle -
nOz de\l'Rmdadır. 

~ 3 üocü saıyfad&) 

r-· Ü Ya~n -~at - KazaN ' 
Sigorta. Şirketi Ankara Acentasr 

HALiL NACI MIHÇIOCLU t 
Telefcc : 1230 J 

Anafartalar Caddesi .N'o. 9fi 

---

Dün Halkevinde Lozan günü c!olayısiyle yapılan törende bulunanlar 

Heyecan ı ö enlerle 

Bir tank manavrasmdı 

bulunduktan sonra 

Almanya'daki' 

Türk azeteci eri 
ce hn e orlar 

Berlin, 24 a .a. - Türk basın he
yeti B !in eıvannda zırhlı kıtaat 
meı..-ıcb nı Zlyaret vtnli& \'e buyuk 
bir tank ll>crübe nı ınevrasında ha
zır bulunmı ı tur. Mı ktep komutanı 
k<'ndılcrine bir öğle zly.afetı ,·er
mı .. ur. 

llı:-yet nıuhtcllf cepheleri dola~
muk üzere dun s:ıbah Berlln'dcn 
hnreket ı t.rııl tir. 

TUrk gnzC'tecıleri Derlın'de gecır
rlıklı ri Uı;; gUıı zarfında gerek aske-
rl gcr<'k slyast nmknın ve mahlıller 
tarafından ~ok naz kane hüsnU kıı
bul görüşmllşler, izaz ve ikram e<lil
mlşlerdır. Heyet re-isi Necmt'<lrlın 
Sadak bu dostane kabulden do!ayı 
buradan ayrılırken alman makıım
lannıı teşekkürlerini bUd!rm1<:tlr. 

n yurdun Loıan 
usa 

Yüksek Ziraat 
Enstitüsünden 

134 bu yı 
talebe çıktı 

w 

=== 
Bu münasebetle A ara Halk evinde 

nıı sr.nr. Yüksek 'l lraııt l~natltilsu • 
nıın orman, ~ırnati \'C veteriner fııkı.!
tf'lr.rinclen 134 talebe diploma almıı •a 
hak kazanınışlarılır. 

Ormno fnkultcsindf'n mezun cılank 
yuhrk ormıın nıühl'ndisl akndemık 
iın\'an ve dirlomasını nlmıya hak kıı
ıı:.anıın lO )Üksek orman muhrndı~i 

yapılan tören de ço c güzel oldu 
şunlardır : • 

il Karaa~aı;, Ömer Özen. Rahmi 
Toker, Snlıahattin Alhayrnk, f•m U 

(Sonu 3 ünci.ı ~yfada) 

Lozan sulh antlaşması lmuısının 
19 uncu ;:1'lldönümü, dUn yurdun her 
tarafında heyecanlı törenlerle kul· 
lanmıştJr. Yer yer yapılan toplnn· 
tılardn Lo1.an'da kazandığımız zafe
rin büyük mAnası anlnLılmış ve Lo
zan uıferlnl kaı:anan Milli Se!lmlz 
İsmet 1nönü'ye karşı millet<;e duy
duıtumuz şükran ve minnet hlslt'
rlnln tezahürüne bir vesıle teşkil 
et.mlstıfr. 

Bu m Onasebetle Ankara Hallc
evinde yıı.pılan tören de ı;ok g07.el 
olmuştıur. Salon erkt'nden yüzlerce 
yurttaş tarnfındnn hıncahınc dol· 
mus bulunuyordu. T<Srtıne tam snat 
18.30 da !st.ik1A.I MıırşlyJc başlanmı:ı· 
tır. Bundan sonra TaJlım ve Terbiye 
Heyeti Azasından B. Faik ReG!t U
nat, L<ı7.an sulh antlaşmasının mı\
na ve mahiyetini tahlil eden bir n u
tuk sı">ylemişt.ir. 

B. Faik Reşit Unat 
nutkunu verirken 

dllvasındaki şerem ödevini yaptık· 
tıın sonra sıllı.hların kazandığı bü
yUk zaferi tamamlı~ acak yeni bir 
[kir ve irade savaşına At.n.türk ta
rafından m0mur edllen bu kahra
ııınıı askeri, Milli Şefımlz Lozan'a 
giden TUrk murahhas heyetinin ba
şında gürmrkleyiz. 20 iklnclteşrin 
1!)22 den 4 tiUbnt 1923 e ve 24 nlsatı 
1923 ten 17 tenunuz 1'923 e kadar sü
ren ve lstıkUıl savıı.sı kadar çctdn ve 
yorucu olan IJ..i clcv:resl !cinde müza
kerelerin sathahır inkişaf eden olay
larm m:ıhlycl.I ~ bunlar üznrinde 
lnönO'ııün dı:lnm ilstün ve başıınh 
t!'Slrlcrf her hatırlandıkca ve okun
dukcıı Türk kalbini yüksek bir gu
ru r ve heye<:anla kabartacaktır. 
Kendilerinin konferansın acıhş g{l
nU nutuk söylemek lç!n aldıkhın 
kaTar ve bu nutuk'ta kullandıklan 
kntt Usan ve ifade eWkleri fikirle
rin snl;lnmhk ve kudrl"tl Lozan mü· 
zakC'rt'krinin nasıl bir zihniyet ve 

Son ·kara ra göre 

Mahsul 
nasıl 

alınacak? 
Talimatnamenin 
özünü yazıyoruz 

enerjl;ı.-ıe. yl\rDtOlmOş .<'!duğunun e n Hubııbat fiyatının artt ınlması ve 
canlı dı-lıllerlmlen birıdır. rnuan en b!r kısmının Hükü::ıete tet 

B. Fnlk Reşit, nutkuna, antlaş- il ııı · h kk • 
tnanın Lozan'dakl imza merasimini m cc nıesı a ıııda bır tallmat-
tnsvlr eden ve mııhtcL!f yerforden l n.ame hazı~ıa.ndıı'tın! haber vermış • 
iktibas eyledıği hatıralarla devam tık. B u mlıhı~ t~lı;t1a~namenin ana 

hatııırını bUgUn ıkıncı sayfamızda 
(Sonu 4 İi11CÜ 5:1yf:ıda) bul•ac.aksınız. 

B. Unat nutkuna, .. a:r.lz rnllletlrm
zin, en büyük miuıe\1 serveti olan 
lstlklfılln!, eski bir ecdat tltblrlyle, 
yedi düvele tanıttığı ve tasdik ettir
dığl tarihi bir günün şercrıı hfttırnsı
nı anıııa.k ve ku Llamak için bumda 
toplanmış bulunuyoruz. On dokuz 
yıl önce bugün - eoğran arz fnrk
ları bertaraf edHirse - şu anlarda 
L'.n:An'da imzalanan barış antln.s.ma- . 
~n ın her hatKlanı~nı~ onu yara-,~~~~·~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ta n ve kazanan bCh·ük tnsnn.ı gözle- J Ô 
rlmlzin öııUne getirmemesine, onun KAH RE' YE G RE M l H v ERE GÖRE 
bakan göze ışık, duyan kalbe güven 
vt>ren sevimli varlıı:ı karŞısında 
hümıetlP efüllnmemeslne lınkıin var 
mıdır? Mitolojik dl:?'irlerdenbert be· 
s.-rryetln tanıdığı sulh scmboUcrln
dcn daha yakın bir b:ılfülıkla onun 
adı harı~ın ve Loı.an'da lrn7.aln<'lığı 
ve lmzalattılP antlaşmada 'l'ürk'On 
ebe<lt lstiklfı.llnln birer r emzi değil 
midir? 

T arlhim lztn lçh'l.d t> ya~dı~mrz b u 
mut lu devrini ileride tPtklk ede<>Pk 
olanlnnn b ir nokladıı.. ittifakla du
raraklnnn<'hı hlı; şüphP Pdileme7~ B u 
no'kta da tsmPt t nönU ile sulhc;u ve 
mflstakll 'l'ii r ltiye dAvasının blrhl-
rlnden ayrılmaz beraberliği olncak
tır." 

climlelerlyle başlıyan hatip, "llar,
biyP Neznrt>tJnln ı:wn~ mUstesan mi-
ralay !sme-t bPyln şı-refll vazlfo hn
yııtını safha -:afha tnklhedcrek 1919 
yılının hlr bahar .ı:Unli Mustafa Kc
mnl'le aralarında geçen konuşmayı 
ve sözlerine, Türkiye BOylik MH!et 
llfodls!n.ıiP Eıtlrne mebusu ve Harl· 
rlye VC'klll İsmet Pasn'nın, Lozan 
korıfernn!<ına gltmt'den ön('(!, 30 hl
rltıclteşrinde Mecli!rte ı;öytcdif! bk 
nutku naklederek dC\·am eylemls
tiT. 

M illi ~flmlz!n lstBdl\I ~nvasımmn 
bi r $E!ll1Mtnı çiTiliği bu nutkunu o
kuduktan !l<ln ra hat!:ı> GÖ'zlerlne IPÖY
le dP.Vıım etmiştir: 

tnönU h:ırolerlndc düşmanı ve 
m illetinin m nkOs tnllhlnl yetıdnkten 
ve garp ~cphcsi ordulan komutanı 
q fatlylt> büyük wferln kazanılması 

İngilizler 
her yerde 
ilerlediler 
Almanlar inalla 

dayanıyorlar 

Morsa - Matruh · 
6 defa bombalandı 

Londr a, 24 a.a. - Mısrr'daki ha
rekata General Auchinleck tarafın -
dBn bilyUk ölçildc giri!Jilmişdr. İlk 
neticeler ingillzleı-in umumivet iti
bariyle blltlin bölı:-elt>rde i le~led!k -
!erini, fakat almaııların göster dik • 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Hatay, kurtuluşunun 
yıldönümünü eşsiz 
bir törenle kutladı 

Antııkyn' 2ı ıı. ıı.- llnta~'ıo aıııı 'nr
rln kı<Lıldığının Uçüncü yıldônlimtı ı'lün 
c:ıuılı VI' emsalsi7. trzahuratl!I kııtlan • 
ııııştır. Şt'hlr baştan başa donanmış 
Ebedi ve ~!illi Şl'f'in hllstlerlne ı;r.. 
lenkler konmuştur. Anhkya'ı'ln funsıı 
bayrağının indirll<'rek yerıne şanlı 
hayrağımızını ı;ckllrli~I An t>lan ınat 
1 yi 40 dııldka geı:e atıl n bir topla 
tören haşlamış İstlldAI ~farşı ile lnşl11-
ya bap·ak ı:ekllmlştir. Runu heyecan
la bir hitabe .e lıııer aıııftatl aalı:e:rleri-

mir.in geı;it resmiyle esnaf ve halk te
,ekktıllerinln ~ı·mho}ik gcçl~i taklb<'t • 
nılştir. Tbrl'nclt• val~mlz Şefik S"yer, 
Tııjrgenerııl Şııkru K~nntlı, mehıı"lar, 
nskerl ve mülk! crkiln ile 10 binden 
faz'a halk hdzır bulunuyordu. 

1'örcnden sonra şehitliğe gldllmi~, 

Abideye çelenkJer konulıtrak nutuklar 
~öylenmlştlr. Ak n.m muaz:ı:a.m bir fe. 
nrr alayı yapılmış ve vali konağında 

800 klşilik bir ga:dcnparii ~ 

Amerika Hariciye Nazırı 
Mr. Cordell Hull 

M. Hull diyor ki : 

.Harp ancak 

taarruzla 

kazanılır 

Geçen büyük harbin 
hataları bu sefer 

tekrarlanmıyacak 

Vaşington, 24 a.a. - Amerika ha
riciye nazın M. Hull, dün akşam 1 
radyod!l amerikan mllletlne hltaben 
söyle<llğl nutuk:ta bilhassa demişti r 
ki: 

Savaslar 
-> 

devam 
ediyor 

• 

ltalyanlar Siva 
vahasını aldllar 

Hava faaliyeti 

geniş ölçüde oldu 

• 

Berlln, 24 a.a. - Bua11nktl resmi 
tebliğe göre, Mısır'da E la!em cyu 
mevzii ltolayl';.'lrındaki fiddetll savaş. 
lar devam etmiştir, S iva vahası İtal
yan kıtnlan tarafından İ!'Jğ'al edil • 
nıi!'ltir. 

A lman ve italyan hava kuvvetleri 
b'1hassa tesirli bir muvaffakıyetle 
kl!ra hareklı.tına mlidahale etmişler· 
dir. Ç öl üzerinde yapılan hava ı;a • 

(Sonu 3 üncu ııoayfada) 

_, ................................ ... 

Sayın halka 
Ankara Belediyesinden ı 
ı - Taksi ücretlerine y& -

prlan yUzde 60 zamma göre 
tanzim edilen listeler şoförle -
re dağıtılmıştır. 

. . . . . . . . . 
• 

Mullare-be ancak diişmana taar
ruz etmekle kauı.nılahlllr. Hudutla· ., 
rımwn lclne cekllmPk ve dUsman • 
taarruzlarını pilslclll'tmt'klt' m uhare- : 
beyi k&m.nUDQı&. : 

2 - Taksimetreleri aı:ık bu
lunduran ve bozuk taksimetre 
kullannn ve isıentlen yere ı:i t
nıiyen ve her ne suretle olursa 
olsun talimatname hilafına ha
reket eden şoförler için derhal 
2S90 - 2960 ve 2i13 numnr.ah 
• lefonlara m•aJQmat vermeleri 
~vın halktan rica olu nur, 

1:M5 

. . . . 
D«!(ırnan ~an ft ıten ı \. 

'-" .... a''a 
. 

, ............................ .ır 



Mudanya mütarekesi imza ıalonq 

L 
, 

zan a u anya 
ka ısı da 

S m'T"e Mondoros'un soysuz 
dvlıl derler. Eğer bö>"lc 
ise, ona astı bir karşılık 

kO}abll rl.ı: Lozan sulhu, Mudan
ya mutarekcsmin oı; ve temiz ev· 
lll.dıdır. 

Lozan'a gldc-.n yolun Ankarn
d:ın başladı.Gı gcr()('ktlr. lnönle
rındrn. Sakarya ve Dumluı;ıınar
dan geçer. Fa.kat son rnenzıl Mu
dnnya'dır ... 

lstanbul'da, renk renk bn)Tak
lar altında zafer ııcnl!kJ .. ıl ya
pnnlnr, Türk ı:ocuklannı yad bay· 
raklara scınm durduranlar, önce 
burnda Tilrk Bayra •ına scltıni 
durmayı, Türk halkını hllrmctle 
s 'amlamnyı ve Türk kum:ındanı· 
nı şl'f tanımayı öğrendiler • .Mu
d nynsız Louın olamnzdı. 

M udanya, göğsQnll Marmara
ya açmış, y myeşıl, şipşf· 
nn b r Anadolu knsabası

dır. E kiden yalnız ınclr ve zey· 
tın! mc burdu. Fakat &lmdı bura
ya ayn ı dUscnler, incir ba •lann· 
dan ~e zeytin ormanlarından ön
C", Mud:ınya Evi'nin yer1nl soru· 
yorlar. 

GC>ÇC'nlcrde birkaç gazeteci ar
kadaş, l tnnbul vapurunun varı
ş vle, Bursa otobüsünün kalkışı 
ıırasındaki vnkt mızı Mudanya 
J."\ 1 nın zı-ynrC'tine verdik. 

1022 yılının 3 blrlncitcsrlnlne 
kndnr burası bir evdi. 11 inden 
sonra müze oldu. Şimdi kapısın· 
da bir mermer s.'lfıha üstünde 
yıılnız şu yazı vardır: 

" Mudanya mütarekenamesi 
" 11 / 10 / 1922 tarihinde 
" bu evde iınza edilmiştir.,. 

Mlltareke Evinin içi, ol<!urru go. 
b bırakılmıştır. Odaları dolaşır· 
kE'n, tam ~irınl yıllık hır tarıhin, 
hnyır, tam yırmi yıl öncenin he
yecan dolu havasını kokluyoruz. 
Dl\ nrlnrdakı fotoı'l:ralJnr, tarihten 
kopanlmı$ birer yaprak gibi ı:öz· 
lertmlzc asılmıştır: Mütarekeyi 
onlar lstcdllcr, yeri bız tesl)ft et
Uk: General Harrln~on lstanbul
dakl genclkurmayjylc tron-Duke 
kruvazörüne atladı, Frans:ı ve 
llnlya murnhhasları genernl Sar
p ve Monbel!l dC> dı cnbuk vası· 
tnlarla Murlama'ya yeti tiler. 
Fransa'nın Ankara Büyük Elcisi 
Franklln Iloul1lon'u da Metz kru
vllLÖrü müttefıkler nln kafıll'sine 
)t:;trdf. 

lşt.C' bir !oto~raf, mUttefiklı>r 
tud'"ln) a'nın lnhta lskel~ üs

t•ındC'. ayak il tü, müzakere ha
l ndC'dlrlc-r. 

e l c,:-uhanın etrafındaki dı
\ nı larda, kd$ede lıasku· 
man l.:ın Mustafa Kemal 

1 ~n. onun yanın ltı ua.ı·p C1.>çı· 
he ı Kumandanı lsmet Pi.i~aııı!l 
cephe kıyafctlerlyle !otof;raflnn 
a ı ıaır. 

Bır fotoğraf da, Türk murah
ha ı lsınct Paşayı, o her zamanki 
sev mil yuzıyle ve sıvU d plomnt 
e b ses yle mtittefık generııllerııı 
oı tn::m la gö tcrmektedır. Ordu 
kumun anı, ye., 1 cuha başında 
bır pol t n ndnmı olmuştur. 

Ve b r çerçevenin ıoınde, bu 
masa başınaa günlerce sUrım mü
zn • ı cnn !IC'r»Oi es<>rl yardır: 
Mudam ıı nıut.aı ckennm.,"Slnın son 
Bil) f sı ... 

Y ıl cuha üstünrll', mütevazi 
b r y z:ı takımı ... Ve bir not: MU; 
t r k mn in\7~'1lnııdı,.:ı kn1t·mll'r· 
d n biri Fr. I3nullioıı'da olekl de 
Aka Güııdüz'dectır. 

* 
els ldm olacaktı'! 

Rel lk, bu ce ıt slyn.td k?· 
nu ma nrda cok ehemmı

) tll sa) ılır. Lozan'da da btiyllk 
d vn olmuştur • .Mudanya'dn e.{:er 
rC'is ~k ıcln bir konu&ma acılsaydı, 
d rhal haHedllehılecc 1 ıUphelly
dl. 1''nknt tsm,.t Paşa, bu mesele· 
yi cok bııc; t~e hnlletmlştlr: Kon· 
for ns T rkl} 'de toplanı:ırordu 
ve Türklrc murahhaSJ, gnllp bir 
orduvu t•~msil ediyordu. H.rlsllk 
m .cnmınıı J?('Q!I. murııhhns genl'· 
rollt'rc yerlerini s:vitcrdi. 

Ordu lzmlr'c varmış, "Akdeniz 
hı def ne" varılmıştı. KU\'VCtlly
dik. Kordon boyunda son dllşman 
dökilıı.t\ll~rınln pcJnıUrdellğinl 
sr.l"L°<':dt'Jl kuvı:nyt mılllyec;."ı r, v.ı· 
nl Ct'!nk mPylnnl:ırı anyor, ye ı: 
h ddlct bokiıyorlardı. 

• stıınhul vıı Trnkyn ... 
Anadolu d;ı\amız.ı sünı:ii 
ve kılıcıa h:ıllC'lm.şt k. Fa

kat ısgnl kuvvrtlC'l 1 hA.lfı lstan· 
buldnyc!ı•ar \·e Trakya halA bize 
\N lmcm·ştı. 

Mudnn> n m(iz3kcrC'ııinln teme· 
ıı. bu on iki yurt kÖ5f''!l üstündc
dır. Bu yllzdendlr ki. Lımct Paşa, 
Mudanya kl)nuşmıılnrı açılır açıl
nınz hnbPr vPrm tir: 

'['{lrkiy 'n n Tst11ııbul ve Trıık-
ya hakkı da ı.cmın cdllmcdlkce 

Lozan' da imzaya gidig 

Mudanya'da mütarekeyi lmzalıyan grup 

Mudanya'da tarihi mütareke binası . 

~ z:~~a;E~C;M-;-ı 
hiçbir ıart ve h!cblr konferana 
kabul etmek ıhllmall yoktur! 

Onlar, yıılnız asker olduklannı 
ileri sürdüler, siyasi mefhu'lllıır..ı 
girişmekten ceklndller. 4 birinci· 
teşrinde, akşam üsUI hUkllmetle· 
rlyle konuşmak üz.ere 1stanbul'a 
döndüler: 

1smet Pasa da, durmuş olan 
omularıı, İstanbul ve Trakya U· 
zerine yUrüme emrini verdi. 

Mütlcflkler Paris'tc toplanllı· 
lıır ve Mudanya'da 9 blrlncitesrln· 
de taraflar yeniden buluştuiu 
2aman generaller haber verdiler 
ki, Türk tal<'bl kahul edılmlştlr. 
Trakya en ı:ec bir bucuk ay lc:n
de hakfkl sahibine. Türk ordusu
na teslim edllecektd. 

* B l't'lnclteşrlnln 11 inci sab:ı-
hı... M11rmıır11'da gUnes 
doğmuştur. ısaat 6 yı 45 

geçiyor. Uzun süren ıstıraplı yıl
lardan sonra, bllyilk devletler ö
nünde Tilrk d~wnsının ilk kabul 
edildı~l g{ln. bu g{lndür. 

Hak, şeref ve lstlkl~I. bır: Hlt..:f 
olarak verilmez. alınırdı. Biz ısv· 

l!! yaptık. Onlar, bunu kabul ve 
tasdfk ettiler. 

Anadolu mllcadeleslnc kı;n k!l
tamamış o n blı.l1>r ve bhıden 
sonra gC?lecek neslllPr, aldanmı-

yalım. Bllyük dll.vamız. <:Ok kere 
söylendiği ll~re, bizim llstümllz· 

dcld pol!Uka hırslannın ı,;:ıtışma · 
siyle def:ll, hayır, şeflerin hedef 
gösterip "yllrll!" dediği ordularla 
kauınılnııştır. 

Mudnnyn EvJ, sakin Marmara
)'& kal'$ı, bu hakikatin en beliğ 
destanını okuyor. 

karsı 
.> 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisliğinden ı 
ı - ttçUncU maddede yazılı husus

lar belediye tenblhlcri orasma alın -
ınıştır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden
ler 1608 ve 257r; ouma.rnlı kanunlara 
göre cezalandınlo.caklardır. 

s - A) İhtıyae m~ldelerlnin da -
ğıbmmda ve bunlar için kart verili· 
şindc, 

B) Nakil vasıtalarına binişte. 
C) Umumt yerlere ırlrlş ve c:ıkı!Jta, 

halkın birlblri ardı aırn dl%ilmelerl 
mecburidir. 679 

Kepek satışı 
.'\nkRrıt Vrıliliğinclen : 
F.lll"rinı'le kl"pCk nlmıı kRrtı ol"nhr 

2:5. 7. 9-l2 cumıırtc5I ırllnll evvrlre ad. 
!arı bllrlirlll"n diıklcAnlarn ~lrlrrek (2l 
11avılı kupon kRrşılığı rtiikkAnlRrclakl 
tn~ıUkli listrlcrrlc yRZılı miktarlnr clıı
iresinde kepek satın alalıliirler. l!H6 

I 

-2-

Bir iaşe 
propagandasına 

ihtiyacımız var 
(2) 

Bunıt:ı.n evvcllcl ya.zımda, ~ JllW&· 
P1ldasUun ve tate ıcrb1i>'cG\ln 114· 
dotl.1 lüzumunu mildat.aa etın.:ı.. .>'&· 

PIJ;bllcccf;imiz ''milsbol teı:ıcın" 1 be • 
llrlmlşUın. Bu prop.~ üc. hal· 
lan ırc~1mtn1 k.olaYhışUmw4c, elde-ki 
ll>tld:ıl maddclcrbı t.e\'zl:!ni b1r pıtı na 
OOI.la.mak bctld kııbll olacnktır. Fa
kıı.t bu, ımn dCklJdır, Cti:rılcı.l buı;Un· 

!dl hayat lôU'Unnru ~tcşUren, ae
cınu d:ı.raltruı ııobcl>lcr, e:ı.dc tıU<kıl 

madde azlıtı, taşıt zorrutu veya dl· 

C'cr sıkıntılıı.r dc:llıür. Bu AmlUPI" 
arosmd.ıı. mann pro1>0.gnndn. koLllm· 
ecr !ısıttı. :YIUllı.ıı k.ıı.naD..Ucır, )lalan 
lutbcrlıcr k:iı.ili>.r vwınıncu hlJclcrl ek: 
ı:ok millı!m blr rol ~ktıı.dır. 

l'>ICS<ll.1 b!r Pl"OlKlı:andıı boA~'OI': bu 
)'D.Z, tfUuı madde blc buhmmt)ucnlıt
rrue veya WAn maddenin tb'nıtı bu 
kıe üç ml.&l!nc ~ .• ı Har;> 
durum U. .t1Uuı m.ldı llıvi cok kıyın et • 
!cndln.-cclc:ınlş.. . f"idıln nuı.cMe art.ık 

hiç ~'<!CCkmlo, ~ı.... 

sunu hemen kabul ct.mcıc .UZtındır k!, 
nal.CDllC halk bu lcabl1 rısıı.tılura, 

;ı:ııropa.eandrua.nı. küt.timecır t.oıını in ıc
ro J.'l)'lk oldu~ QOk !azla ehem· 
mb'et ve.-nıektodlr. K.öti.ı maksatla 
y.ıyıLan bu habcrlcr, lld;YnB:ıdn ve 
mCflllolrot ckoncmı!s!nde o l<&ıct:ır 

v-J.h!:m ı.cs!Tler )al>U'or ki, b0$U bo

ıunıı. ııııo btr nıruruı ~~ )'Ü.1tcn 

bol olaa ve bol kııı.lnrak olan bir 
mnddc bulUllllUI% b1r muta haline 
gcllvcrl~or, Pb'tıs:ıda:n ~lup gl • 
<llyor. llu YüZdı;m ı>l,ııru;ntl.a bir sıını 
d.l.rlık, zoro!d J>:thablık )"il ra:tılmıı 
bulu:nu;ı;or. 

iste kU1'Ulına&ı lllzumunu mild.:ı.!aa et -
tl~lm!Z yeni J.'.ı:;e Pl'OPIJ.a'ıuıd:ısı, bu 
mcnn ve \'elUm ~ıert ortadıın 

kaldıracaktır. llu propaganoo servi· 
sı, halk tabakalanrun anı na aoku· 
J.ıırnk tısıltl!a.m irnlak ven.'OC1<, pi -

)'R9allln glzl:1 ve klrtl kÖIClcrincte o
lup b1tcnlcr:1 vııltt.mde ha:hcr alacak 

lstanbul'a dokuz 
otobüs getirtiliyor 

!stan.bul, 24 (Teolof'l'onla) - tstıınbu.l 

E1ektrJk ve Tilnel ls!ıı1ınes1 Umum MU· 
dül'Mllt(lnıUn Amonka';va Mll'TUU"Jad1tı o
Wbilsl« buaiinlcrdıe İı;lc(!!ıd~ teh· 
rJrnbıe ~~Ur. Bunlar do'kuz ta • 
nedtr ve mublcW hatıa.ra tıııhs:ls edlle
OOdcırdtr. 

Üsküdar yerli mallar 
pazannda bir yolsuzluk 

Son karar üzerine hazırlanan 

mahsul hakkın 
talimatname 

Mahsulün · tahmini, borçlandırmaJ 

alım teşkilatı ve teslim 
Bazı esaslıa.r &lns'.nde hububatın ta.kıJı!:, le &et11"cce'1:1 ıruı.hswu ı 

l.uınbul, 24 (Tele!oola) _ UıtkUdar llOl'bcst bıraJoJınası hak:k~ HükU· Bu W$KUAta .sevki gc< crı 
Yerı.t lltallar Pazarında. bir )"O!ıruzluk met knrnnnın t.a.~!k f(lk11n1 ıovsterır l.ı!r blruı,\.ıl deı>o o~:.ınanık 
ml')f(tane. ı:ı1mrıbnı&tır. Yapılan tahkl· ta.limatn:ı.mentn hazırlıC:ı bltrnll ve te • :;et.ı.erıntn elle IJıdc klı.lıı.cıı:K vo .l' 

kattım anla91lılıl:ına ıröre sa.t.ış memu. lhtıu.t.ırıanw vallktkl«"v WbllC: olunmua· 150 lkuruo ucr1..-UC bir ıunu.:ır be~ 
ru Ali Vt! kupan d."litlt.ım mcmvnı Hay- tUT. MTII karul'lli'.une lliJ val±l1klcre gun- dıUm1 nczan._'tl a!Und:ı bulund11n. 

ruttln mevhum ııahı in!' a<tma kupon dcrllcn dltcr l>!r tallmatmımc de 1042 ur. 
ve list<' hıızıl'll:amıslar ve bunlııtra kar - hubuool mahsuUlnün borçlnndırılmusı. Hububatın teslim taril 
sılık aklıklan mallan ba~knlanna sat· na ve lillUn alınnmsına da nl.'r. B:ı iki \ 'all.!cr, va.lıHk bo csındc 
mışlanıır, Pcıtlı9ce bu ille rtgllıl ııurükvı· t.rukna.tn.run~ ihtiva tı»lcUiıll es.ı&lıa - hor muhtarlık ile mu.htıırllk h 
k.'!l'l:n evlfll"lnde )'11.l)tlrıın araştımın neli· n >~·onız: 11~ n..ıa k:ı.lnn ve ~ tcşk 
cmlın<tc bir m!ktnr kunUl.ş ve mühim Tahmin nasıl y.apılacaktır ? .kııtKı.bu rncrkc%1.crdnc 
ml<kttı.t' da lrupon buhınmuştU'I'. Ayrırn Ucledt~e olan ııchk ve k.'lllülxılara bon:l.anan hubu!>a.tın en son ı..: 

DUtlUlıırın met.ı'all 11QC.T nra bedelle bir bııll'lı ck!ln ııntımnn 1çtn G rnilmaıeU ve l'.ihhıi tosbıt. ve mllotınsll> v 
kısım INl.1'4n dfl bk' topUlrı<:Qlll aattı1t· mutıt.aııtı:klllrda :lh!J;ıınr he)-ct.luıi mo.h • iJAn ede<.~. Vııllllklor kcrutl 
1nn enlrunlnuş ~ hC!S r.nm Korunma ıruıll"'"l'Jın t.ııhmln llC)'cU vıı:z:trcsını gorc • ı:eıcrtndc muddat t.ctıb!it.ındıc dl'nlz 
Mahlocnıa;ı!ne ~. ccıcur. Bu he)~, ~nca teackkUI laman, <Ml. d:!.e ctoldcrıtnln ve 

Tren bir adama çarptı 
1st.anbu:I. 24 (Telefonla) -- Bu~n 

~·de ma.nevra yapan ban:11:.)lö t.nını 

?l:urt lamnde btrlne Qıı.rl)ll.1'ak acır )n. 
nı.Jam ışt.ll'. Yaralı .hasta.rıcde ö:ı.mtı ı t Ur. 

odeoo'lc olan borçlınıdırma hco.N.f reisi kırın omik başln.ngıcı ve Juınıuı 

relsHk l'llk.'<'ekttr. Kı.şldc zlnıat sa.hn.Jun kaldırılma ı:-tını..r.l!nilın mtıntctuısın:ı. 

dG<.ar üu.rlnıdcn hesap olu:naı-.ı.Jt bir onune alacaklanlır. 
ootv.-ıe k.ayd.olunaCHk, e,ynı znmuııdıı Bui:<kı.y .cavclar, aı:ıın, mııhlüt. 
sahıı.aa ç:Uı.şan Jw.yva.n s:ı.vısı, clnsıt, sn- tın en llOll ıwnın tarihi &.ı.tuın. 
htbltrtn lmnl de bu Ct.>l\"ele )o.Zılacuktır. Hlltlcy ıçın atusıos ı;onu, Gaz: 

Tatuntn hl"l'CW, :işlcUnestıı<.le 1:al1~ı· Urfa, l\tardil'l, NazUl:I, lz:ıntr, Mut 
rılan kU\'Vcl ve vasıtalar w bunlarla lll.1k.Lerb·le Manavgat, Serlık, Fm 
btr t.>kim yılı k'l.ndc kı.şlık ve yazlık ol<t· -ln lıı.rı l\•in 15 t~lUl. 1'Jdılmc, Kırık 
rak l>kUcn yerler belli old.u'ktlın sonra Tckirda{;, Ç.anıı~c. lsttı.nbul. 1kı: 

J r k I'' bq 1 mahsul olı:un ha.l1ı ı::clıllğl ve her Uırlü str, Hunıa., ~ Kocacll, l) aponya ya a 1 ve uyü tehli.kedcn kurU!lıuound.'ln sorını hnsıl[ll Mamıı. IlakAri, sıtrt vnltUklc'l'l 
~tannı t:u-lakı.rd:ı ken<l1 mcsully<!LI !ili ronu, Afyon, A{.'t'I, AnıasYn. 

a\tlnda ldJo ile tAhm1n cdccckUr. ra, n:;ru:ol, rnuıs, Doru, Burum-. 
Voliler, ~nla.r, 1V1hl~Jie mU· n. Çoruh. Corum, Dcnlzl:I, Ji:ltızıil' 

taarruz imkanları 
•
11 

,. .... . ,, 
1 1 

1 dUr!Ciıl ya bl2zat \'C')'a ~'in eıleceklcrl zincan. Erzu:Nm, ~. G 
~ c ney, :.,,. a.a. - ı cm •• c ant a f 

Bn~vel;.ili l\lr. !'der Frascr ı;oyledi _ memur vaıı~taslyle iş n zamanında go • GO:mUşanc, Isı>IU'ta, Kmıı, 
ği bir nutukta Avusıural:yoa ve Y eni ı rülmcslnc d-:klcat CdccckWr ve daimi ~"&Oıi. Kın;clı:ır, Konya. KUt.a.hyn, 
.Zela.nda tislerlrıılen j aponya'ya karşı kontrol yaptırucAklardıır. J.'Usa, Mue. Nltııe. Ordu, Rize. 
~ati ve büyü_k bir taarruz imktı.nıııa Borçlandırma i§i ve 'I'rabzorı. Tunccl1, &ıtn811:n. Sıvn 
ışaret etm!ştır. h l . nor>, Van, Yozı:n.'t \"lll1Mklcrty1e 

Jttr, Fra•er, birleşmiş milletlerin, eyet erı dotmuz, A'ksdld, KoMıdcll, F:I 
clUnyanın lıaşka noktalnrınrlaki h'a - • Btıırçlandlrma J6l. vu.li ve ~mnkam· Kae. Al:ıın)'ft kazalan ~ 1ldnr1t 
rcldlta ilave olnrak ihı'laa erli im esi 'Jıırın memur ed~lt'ri Devlet *kı· ı B.YI ııoınudur. 
gereken Pasifik cephesinde harbi ka- IAtıM mmsuı> bll' :ta.tın veya ou 13.n M~·an mlldıdctl3' 1tVıde m 
2anmalar1 k.in, bu tnarruzu.n elzem dı.11 ı r v~ıan<laııın l>aşlcanlıfıı ve mc • 1 nıU tcsıııan ctmmnıcr ~ı g(ln ı . . . 1 ..... k 1 u ve derimi nıUc:ı.dclc propag.ıı.ndnsın:ı olduğ'unu bildırmıııtır. m. • • .uı.uı.ı.a koY iht~a.r ııc.1· .. w, u.Y kar.ıınamcdc gııstcrtlcn tı'n:: 

ırcccı:dcUr. l 1Nbn61' ~Y cta~ıtme. Wrhı:I N:!IBmill Sıi· ı.orçla.ndınnnda:ı kurtula'btlecc-k' 
Mücadele propag:ındası, nı<tyoyou. ıtn7.c. _ ttm!t cde<:C'klcrt b1r hl")'utlın tahmtnı ne· Ilu mud.ı-ct içinde de teıillım c 

te"""' luı.rcıkcte g~•-'- ~··-•·•-. vuraı.ııncunun koUI propnııtmda8ının Ucclcrinc ırorc )uıııhı.cııktır J3o:'çlan<1ır· "'""'" ~ ... ·-~~....., ~.........., · ı müstııhsll hakılan<1a ı.r.:.ııı Korumna 
ra a!lşlcr as:ıcıak, Juıl'laı. bro$0rlcr l.ol!mııten kurt.armnkt.ı:r. O zclılrtn ma h~ reltilı12< !Qlın tıı.Yln cdilcCl'k 
daC'ıtnca.k, Halkcvlai ve Halkodn- ~ vermck"'tlr. manuır VC)'lil. va.tandao köylerin borchı. • rıunuııa ~ t:ıildlbat .;ı;a,u.lnoıı~r: 
mı kU:rsillC'rlndcn haYlarnrnk, hat. 1 - Bu 8)UJcluııbl,YI lwt< lll"ll.>'a al, Uc ay naca:kkırı mlk.tarın ı:oklul;unn V~"ll UZ· Rekolte ve verım kabılı 
tA ıruıhallc knhvc!cır1n!n llOlttıcllcrln- sonra Y'Ü" )l;mya bulamazsın, bu el· bl:ma ırôre mUtcıı<hMt kuytcrdcld borc- TaJımtn ~ matısuınn N 
de ırülcr y.Uz ve tat.h ııözlc bütün blseyl l!IO .lıinı)la ;vapur, altı BY ~on.ra 1 Jııtrıcfınna h.t'l)'Cllcrlıııe dt? mfı<I k t.'dobı· ve ver.an J<:;:ıbill.ycttn! ''Ok fl-nn, 

bu t1S1lt.ılann :ynJ:ı.n ohıut~u haLka 300 e YllPı..ıromıı.zıun ı;lbl! Veya bu· ıccckt.ı:r. Rclsnk eden zıı.t orok mc"1lllnl ı oııt.ıı. b'i ve cok b1 oJarnk bet lllllll 

1ııbat eı.lc<:t~t!r. ~ ynfıı .,u tJyata ~ ~ bc3 mlS başlar baofoımaz <icmal köye ve lstıt.. yı~:ır • .M.:ıJı:ıu:l\in dduı.r 
~ SCTV1sl; ranml:ını, vftkıa· öne bulnmnzEın.. Buırim .rtn.ncı ıu ııaı ~ ırkl<.-ccl( voı t.<'SbJt cetveline ıc rokoltcel ı;y.ık fenada 40, f(' 

J:ırn, m!lsbct tııı.dlsc'cre ~ıuwırnk tıora1- aJ. plılAva .tıasret lrolırııı:ı! • ı;:Ql"C dts~ktıl< ve tazkılık olUı> oMıadı~ı- 40-&.l, ol"t.ada 60-80, iYlde f!0.100, 

ve halla tn:ı.ndıran:ık llromışa<:aktı:-. ı:ttııl~ nı t.a;b\t edC<"CkUr. Noks:ınlar tas'hl~ 1Y'tde 100 ve d.n!ha :FWmn k:!lodur. 
r><mlYccekttr ki. tl!L'Uı maddcnkı fi· Bunla!', a.nıa babe. nııdıau ır:Bbl bl7.lm ed'ldlı1tlc-n sonra bor<:Jıandımı:ı l&lnc tal tı.ı'l'lwdı çJ.tt. tıavvan.larb1e Yll 
ynt rilc m!.'ıllne cı1<mıyace1dlr. CUn • b'lld~l:m12:1 lı&1dıı'on 'myı.TBCvcr vur· bıl.i}aıuıc.'\kur. z;iroat.t.e velim Jaı.~ 
Jt(I mcm.lckct lhUyıırı • ŞU kadardır, rtm<:Ul:u'l., tnrntında.n her ırün ıu.': N "kt h l .hesabiyle oc:ık rcın.'1.da 2000, tcrındn 

sık t.ckr:llr'lan.'U\ wctze:ıcr halmfJ e mı ar ma su ı--da A""", ..... .,. """", _,._ .... , 1~ ettm1:r.dc uu kndı:ıx et.ok vardır, ıu "'""" """"' ..,. ... .., oAJV'o' ._,_.... ..,, ~ 

l<a.dn.r <ta dıııandnn tanin ecınecek· lf('.ldl.. 1$te mllcadclo Pl'Otlll.nndaaı borçlandırılacak ? 1 oooo kı!!odnrı dnha yuka.nsld:ır. Tc:k 
Ur, ko1'ırna.yltll% htr :mmel'I bunu bütün ı:ııu )ln!anları çürötccckllT. :50 toruı ikadnr olan mnt15ulıUn y()2<IO 1 n.ıı.k'll cUt h.'l.YVnnl.nn OzcıT<lcn \' 
ko!aylıkltı bul:ıb!Mnöıl!z .. Bu Lltltetle HaJlk:tnlal mtmı.1'11% ''ac veya C'IP!ııl< )iım! beşi, ıoo tona lcıadar oınn ma~· kah !yeU <:Ok tC!ruutı. 2800, rrn 
vurı:uneunun yaratmak tstedlıtl Jaı.lat'!ll~ım!" tdUlm oırb\~n kaldı· sul\in !50 tona lkndıtr olrıNnın Y\IZd~ l 4200, ortada 5400, 1Y1dc 7000, cQk 

''!nml tnl<1P boThıi!'u" blır cııınd& or- moaktır. O tcı~ yenne 00 torra~a y1ıımı 'bcş1, gen bı.l:ırunın Yüzdc otuı 11000 ve daha )l'Uknn kf!odur. 
tcA.:ı.n kallk~ p!;ynsl\ rcnıtıt'lyacal<, ve bu mmete ~ )'8nllıa itimat ~ ıoo tond8n tazkı&ınm toe 50 tona f 
hatta. h1ssedh~ bir '"talep l101aıanı" cc~. lQıdıır )'\izde >Vmi bel!. cııccr cl!1 tonu-1 Borçlandırma dışında kal 
gôrll~. Ha'lkta ve köYl~ yer!ICGm1iıı Y'8'Tl1'.lll ka· nun yüule otuz beşi ve )'tiz tondun fnz• 

naa.tl~ de vv: "Solda aıımuu ıre • .lııısırım da )'(l2de müsUıtWlc bor<:· Faltıı t btt mürndele pro~da.~nda 
en maıı!:m nokta şU111da(tır: Devletin 
halka v ercreA'l cftrckıt;1l't.e en k'llcUk 
b1T ls;ı.betattı:k o?mcye.ca.ktır. Halk, 
bu dhdattte mulliık auret.te tttmat 
otmC!Mlr. Ytımıtı. tam bl:r emn.1Ye>tle 
b:ıkab!l.m~!.dtr. Dunu t.mrln ~ d .. 
vorllıccdk dirdtt1tler ıııo'laııan U$kll~t 

Ve:Y'll ynnm tcclbll1lcıin rooJısul(I oJ.. 
numıahdır. 

* MOt"O.dCle ~mm eaYt'd halkı 

nr 2llU1lru'I ı ı.. ır;ltııl.. Mevcuıt tı>tMlı t 1a.ıııdarılacaktır. 

maddıc!Y'1 cıdm çmmnanınk. toı>l'll~ llOrçhı bu,wıa'Tl matııNl Mhlpien 
aömmd< 11'8)'1"E'U!. Bu köW lmYtl dil bunJnn Topınık MahMrllcri Ot~. ofh 
ancak fd:ııtomll ve dcvnmllı blır pro. teeldltl.tı oımı)'al\ >U-Jıtnk! Zlmnıt Banim· 
Pft ıranda tu:t'IJl'e edc'bI!tr _ ın ~ ve llJuwlanı:lft, :r.ıre.at Bankruoı 

Bundan ıwınnıJd ~c!ıı. ~nd:ı olm1)'8J\ ~ 1ııe mıtm a:lmalta mc
cııtıa.zı nasıl ~l«nelMlr, tıraPflırand:ı zım lillhıs1nra. ve mileet.'liclıl~ kcndt ve· 
nmnl ~. bumı ~ea- ..t.a.lnnb'le taıllıın ede('ekl<?nf:r. Naklet· 
PJı.. mb'Cnlcrln mah, 111rl!ed Ucretll nnk11 

mahsul 

kQsı bulunnuyan )"Cl"Jcırc ons mlına 
tevamıt mıül:xıynncı ısıra~lc bckdly 
zahlTe b1'ııWdcrt, OOldk1 ve .hülanl 
lusl:ır t:ı.Jünıı.tnanı<»-e uyııwı olı 

do{:Ndan ÔO~"A. mUstnhsllden h< 
lanılınna ~ırıda kab:ın ve mllsta 
ta.rnlwıdım ıııo.U1'11\ m<ıtı.wltl alııb~oe 

.ıerutr. Toprak Mahsullcrt orısl un 
l)Qlışmasme. lüzum ırörülmlycn de 
monk~ orısın tıı)'1n edcct'fct vas 
Wl :is1ıllıs:ıl etmcru V(! bunları ~ 

mOl<r~~ IÖl'9 nın~l"Qk mnıı.

Sabahed J in SÔ N M EZ J rııtı most:ı.ıı.sWn olı!lcai!;ı ıxıro<.1.-ın tcn"ıı 
ecl0cook1ılr. n.uıc:ık tıoontlM'lt!. ot'lBt'c ~{!'!:ek 

'-------------------------------------------------.-----------........ ,.,_______ Bw-clıandrrtln<'tlk mcıhırulUn '1l~Ae 

Günün mevzular1 : 
t'Ul yetımlo tıe$ teaWrn edtııı!kt~ 90lllnl sıe· 

l..t rı ımı:m mlkta.nn tıııı.enlldliı'I '1'$b4 sa u • 

Her işin başı 
İSTİKLAL .. 

• 
• 

24 temmuz 1!>23 ... Dört senelik 
i&tLkltı.l nıUcahcdesi Tilrk mlllı-t·· 
nı.n şanına IAyl.k bir sulh ı.e net!
celcnmı.s bulunu)'Ordu. Milletıer,n 
istiklal ve hA.k!ııılyetine sanı gllıı· 
terllmesl prensibi Louın muah"· 
desine başl~ıc olarak kabul e· 
dllmlşUr. llu siyasi vcsik,1r.ın he~ 

• maddesi istıkllll ile bıışlar, lı;UkUı. 
lkı biler. Her satırından, !l!!r fı\.;.· 
rasın<lan lstlklfıl ruhu, !stiklat 
fikrine bağlılık nzmı tnş:ır. 

Eşit şarUar içinde görllşmek, 
aynı ayarda tutulmak, ayı11 l'ln:
da muamele görmek, anc:lk kıtr .. 
sılıklı mcnfnnt. karŞıiı'klı halt, k:ır
şılıklı tn.uhhllt meDıumuna lrohıJI 
etmek... Loznn'ın temelin~ teşl"ll 
eden siyasi esaslar işte bunlard•r. 
ASkf!ri zııf('rlerlı'Tiizi taclandır:on 
Louın siyasi 7nferl Türı.:lye'nln 
lstlklnilnl btitCn bir düşman Aıe
mLnc tanıttı ..• Her işin 1>!'~ l;:Uk
Hılclir. tst4klAllne ve mf!'!T1•~!<ı•tUılr. 
vnrlık ka)'Jlaldnrınn tnm vr. mut
lak bir tarzda sahip bulur.tın blr 
mllletin ilerleme ve yUkscime yo
lunda yenemh•ecef.."I zorluk yok
tur .. "İsUkUıl" denilen mrınevl !!
ntıht:ır hütün mnddl iml:Arıhrın 
ergeç knPL"1nı a<;ar-· 

1923 - 1942-. On d<>kuı yıllık 
m!111 hayntımı7. hu ezeli ve ebeclt 
hakikatin rı:ırlnk blr k'znhfirlı
dür. lstilclru nşktnın ocatı olar. 
yeni TüıiklyP dış !llyasetl'lde on 
dokuz scncdcnbcrl hep Lozıın 
prens!plerlnln izinde yürümUştür. 
Gördüi;Q Iyi niyetlere dalma faz. 
lusiyle muknbcle etmiştir. Hille,
lerarası lhtllfıflardan fayrlalana
rak parsa topln.mak Türk d lplo
maslslnln bılr an hatır ve hay.:ı
llnden geçmem.istir. Hlobır <kvlr
de, hiçbir zaman Türk slya<:Ptinhı 
~ııla. kapaklı ~ noktası olın&ıruf. 

Hüıeyin Sami COŞAR 
tır. SuJlı Amill Türkiye. muva
z.ene unsuru Türldi~ kendi haki· 
k1 ~faatlerlni daima mıllletler 
arasındakıi. sa.mlıni anlaşmalıard.ı 
bulmuşlur. 

Milli ııiyaseUınfz.ln ne olduiu· 
nu, ne olacaf:ını Türkiye Büyllk 
MiBet Mcclbi kürsüsünden e>n do
ku7. yıl önt.-e biiyllk De..-let ada · 
mı İnönü en katı. en açık bir li
sanla anlatmıştı: 

\ "Hanci siynscı.te şlarınlız, ev-
vel&. ıcmııa edcçeğlmlz her haııgl 
bir 

0

dC'Vlcıte knrŞı kcnill mı:vcud l· 
Ycl.imlz.l mlidrik ve tam nıllstnk'İi 
ve ~afilmlz.e tamamen sahip 
bir vaziyet alma.k suroUnde telıık· 
k1 e-ttik. En mü$Ul zaınanlartla 
dlğGl' devieUerle tesı.s etUğlmlz 
mUnasebat ancak bu sureti<'! ifa· 
de olunabilir. Atiyıen takibc<lece
ğlmiz müna:o;ebat ve tesia edoceğf
m~z dostluklar ve her g().na re· 
vnhıtta dahl evvelemltdP. Türkl
ye'nkı ve Tür.it m llletlnln mUsta· 
kil hüviyeti, mevcud iyeti tama· 
men muhterem ve muteber midir? 
bunu bir azimet noktası ve bir 
temas noktası addedece~z- Bun· 
dan lPC>nra ba~ıyan mUnascb:ıt hn· 
kiki ve madıdt bir ıurctt.e ve mü
tclcabn b ir tıekllde olmak üzere 
dı:!ovaın edecektir. Slıyasetl lıarlel· 
yemiz ~kff idaremizin dot:duı!u 
ıründf."llbcri bu oldu ve i!Amaşal· 
!ah ve lle'le'blıt bu olacaktır.• 

19 ~ne 9()1'1Ml, Jjug(in tklncl ci
han harbinin göbeğinde bu tannl 
demeoe JJAve edilecek veya crka· 
rılacak tek b!r vlrgl.ll yo'ktur. 
Dlf ai.yasette anmlm1yot, ciddiyet 
ve istikrar işte buna derler. Gö
rül llYC>r k1 yeni Tnrklye dlln ~e, 
bugün de ne lstıedlA'inl, ne yapa
caıtını co'k lyi bilmiştir. nnn o•
dutu Cibt bu.güıı de zoktı, mu.-

IUl& 6zlın VU1lll.Cbtlccıdctlr. 

Alım teşkilah 
Borç'kln•lınlan mahılıuılün oJmmıuı 

iQtrı bl:r a.ırm tc:;kilAtı klwu.1..'ıcaktır. Bu 
l.elld?At. Toprak Mlı.hBUllm Ofisi, Ura· 
at Bankası ııme. atıma ve ddıvlcrıt, orıs 

a.dBJıB vaıncı1n t.enıctbl V'C 'I'lıaıret v c
k!lllf;l:ni'f\ mils:ırub;jylıe açıl.ııoıı.5< oları 

belod'b'el<!l1n ~"' cttt<.<r hü'.k:ml ve hu· 
k\tld '811 rd: n m~ 01."lcaktır. l A)ll'n telklltı.tı mıısuırurtlln kerıd1 VBBI· 

tık, eneıil bu mıııı poilt.i.kAnMl 
hlzmetindedir. 

Gene göru!Uyor ki, Tllrk evıat
larnıın kanı ancak bu vatanı mü -
dnfaa için, bu miletin ylikBek men
faıı.Ueri uf:run.d.'\ akıttılar ... Kendi 
irademiz ve karar sııı-bcstliğimlı; 
en bUyllk kuvvetimi:& ve en ı::uc;lll 
dayancımızdır .•. Dosllııklarımızclıı, 
ltufaklarıınıma ki>rükörUne t es· 
llnııyct, ~<.'ilckte sürüklcn!Tl(!k, 
ifadesi yoktur ve olamaz.. 

Mevcudiyet ve istikbalimizin 
biricik temeli olan Türk istiklali 
bu mllletin ldeall.dir. Her işin ba· 
§~ lstiklalılir, Yeni Tilrkiye'do 
bu söz her ılügllncenln, her müıa. 
!canın başında gelir . B kutsal 
iıleale kavuşııbilmek içi sert ve 
çetin topraklnrını evlfı.tlıuının te· 
miz haniyle bol, bol aulamakta.n 
çekirımemiı olan bir millett~ bu 
hassasiyeti pek tabii görmclı ve 
takdir etmeli ... TUrkiye, geçen 
hnrpte haksızlığa ilk isyan etlen, 
istiklalini milli mllcıaclelesiyle 
kurtarnn bir mlllc-ttlr. Şuurlu bir 
nıllliyetçiliıtin kahrnmıını olmuş -
tur. • 

sırt koodl kııdretlnc!, lron<ll hayo.tt-
yotınc d:U'mllın bir milli d<.>vlct. bir 
milsta:kll <lcvl:ot olıaıuk ort:nya cık· 

mııur. zen~ ~ ktı.!I o
lan azl2 topr:ılkLvırruz ~c. buglirı 

tı!kll'lUm1zl. m ru mcvcudlyctımızı 

tam ~ )"(.i1aıclmc )"O!unda 
ıtumınd.'ln il km~ bıı$a blr ICY 

dtlııünm1b'Ol"UZ·· Uzun ve çetin mU· 
cadc'clcrdcn ııonra Tüıic vaııınmı Lo
zan'<ta wlh ve lst ıtıı lravuŞturıın 

b(!yUlt t 1k!nd OJuuı H rtıtnln 
Tülic va-

ı.croe s;ı,tmı\ğı kn:buJ. vo UıahhU.t 
dıet\nn~ )'1Jhk 1stJhs;ıJ ,vnsnti 
ıt ~ gecrnemd< U?.ore mut 
:ıo-~ ~. Ahcllnr t 

btt otuncn tty:ı. tı:ı:rh\ ııcnn parıı. 

mıı.hSl!I aıa.bll~lr. J!.ıışkn s:ı'tını 
ctan mQbııyruı ;yaıpnmlY'\co!d:ır ve yapt 
kin mii~annı:n c:ıtnıı 'Yll'.! ml'lruınnı. 

dl'kl:\n yerım ~dınna h(')'Oll 
ne hlldt;nınM medıur olncakıa.ntır. 

nuından ~ trıl1ma~ kon 
ht')'clıkırt kı,mrluı ve vnz:ıteo'lerl. rnnh 
1ıUn alım 11Yn1ı ve sa.!ro bıı.lıkınflA 

kUmlu' vcıruır. 

1 Ankara Üniversites 

haftası Kars'ta açıld 
Knrs, 21 a .a. --- Ankara Ünlvers:ltr. 

haftaaı 22 teınnıuEd" OrdU~\·lndc vn 
kornut11n hazır bulunıluğu h ide seç 
kin bir clinleyici kalabalık! huzuru 
tlao Dil, TW"ih ve Coğrafya Faklllt 
al Dekanı Prof. Dr. Şevket Aziz Ka 
:.11 turafıııılıın bir sb) ıc,·lc ncılnııştır. 

İ&tan bul' da lastik 
dağıtılıyor 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Hari 
ten getirilen 14fıtiklerin taksJ v~ 
lobtislere dağıtılmasına devam ed: 
liyor. Son dağıtımda taksilere 15 
otobüs ve kamyonlara 50, kamyonet 
tere 40 lastik verilmişılr: Bu sureti 
şimdiye kıular verilen lasllkleri 
miktarı 1300 U bulmuııtur. 

Marmara ve Trakya'da 
mahsul durumu tesbit 

ediliyor 
tsıanbul, 24 (Telefonla) - Tıca 

ret Vekilliği ihtiyaçları te~bit ııu 
besi mllclUrll Mahmut Şevd:ı 17.ırıl 
ve Aclapazarı'na gitmiştır. M hsUI 
vıızlyerini tesbit ettil<terı sonrıı :Mnr· 
mara havznsiyle Trnky;ı'yı gezeccl<· 
tir. 

Ordu cezaevindeki okunın, 
yazma kursu dün açıld1 
Ordu, 24 a .a. --- Her yıl oldul!'ll 

gibi Ordu Halkcvinin ce~ evln<'"ı I 
okumn, yazma kursu buglln tllre"lt 
ııçılmıştır. tstlklı\1 :Mnrşın<lnn ııonr 
cumhuriyet mllclcleiıımımılııi ve Hn': 
kcvi dil ve edeblvııt ş11bPB1 rPİ"1 

mahkfimlarla faydalı konıışnıa!Bi" 
yapmışlnr(br .. 



u~us -3-

1.1.8 4$1 
Napoleon 

lnubarebeleri snasmda 
~smanh İmparatorluğu 

-11-
~ ArnietK'de lngiltcrc ifo Nıır>0leorı 
~•nda k _ _,. . l a t~"ılcn ımlh uzun s.urmcdı. 

1 C\'let on <l<irt ay sonra binbiriyle 
rar hartı rı c tutusıular. Napoleon bu de-
di rııanya adalannın isriU.nna kanır 

· \ e Hulon}a l•manında buyuk bir 
~ 10ı>Lıdı. 1 u.kat Hritanya adalannm 
nnc ~• k U ~"'•sır en, Avu tucya ve Rusya 

1~ete nın itıifakına girdılcr. Ve Na· 
rıı kıta iızerindeld bu di.ı~'l'lanlariy. 
• l1gub 1 olmak ı.orund.ı kaldı. Muh:ıre-
n • • j 

<>rl • •rıncı safhoısında O manlı mpa· 
uı;u tarafsızlığını mulufaza l'<iİJ> 

1~ Napolcoıı'un taarruzuna uğra· 
· ,.~n lı.ııhc fiili olarak kanıuğı 
ti' . hu ikincı safhastild2 da ı.arahızlık 
~ını takıbcımiye çılısm•itı. Fa • 

tarafsızlığın muhafııı.a ı mümkün 
~1• wnkü Nap(ll on lngiltcre'nin 

tıı °,'1 giren Husra ve Avusıur)'3'y.a 
ıı:ı Wrumus ve i!d devletin orduları· 
n CWıur Ostcrliz. muharebesinde ezmiş· 
-Urıurı üzerine Avu tur}'1. Napolcon 

b\ıı;ııııcü defa ~ulh olmu~. Hus)a ise 
~lmamış Napolcon'J:ı harp ha4indc 
, ~·· Na(lO)con Ost rlirz'tcrı "oııra 
~a )';l kilJ1ı yurüycr&: Y cna muha • 

tıırıınde bu dc.. ... lcu de maclilbctıi ve 
A\"nıN'y:ı h'tkinı oldu. Bunda~ 

n ~ 0"11anlı imparatorluğunu Rus
·~· kı kmmı>;ı ç.Uıştı. Fakat 
~ 1mııar.uorluj;'U Napolcon'un 

~Ş\ıklcıinc kapılflladı. Ti ld Rusya 
~inde fmparatorlu~.ı kar•• harp 
~ııoun üwrinc Osmanlı fmparaınr· 

tad _ıısır'd;ı Naı>oleon'un uarruzıına 
do~Rı Uman, Rusr:ı'ya 'e İnı;iltcn.~ 

gru tcmayul cıriği ı;ihi, Rusya'nın 
. uğra)ın<.-:ı, NaıX>leon'a ıenıa· 

·f:tı: Ve I.raıı~ız İmp.uatori>·le hir 

11 
11t12al.'lfllı}a çıılıştı, lııgilıcre Ru,. 

• •n nıüttcfikı oldujhınd:ın, fmparaıor· 
:ı Ru\ya ile harhc tutuşınauna ta -

r <kğiJdi. nunuıı için hir ingiliz do
l' 1 Cruıakkale'>i zorlırarak İstaıı· 

a. Rcldi. Ve Osm:mlı imparatorlu -
h ta?) k etmiye ~ıştı. r .. kaı lmpa

r ~~ bu taz> ka muka\ CtI1C!( erti. fn
-.ıonanm:ısı da bir netice elde ooe • 

>er~ İsunbul"dan a}Tıldı. İŞkendcri· 
e &İtti, fakat orada da bir şey ya· 

~~ .sırada hütün vazireıi temelinden 
ttıren hir hadise vukubuldu: Napo
l"ilsit'tc Rusya ile nnlaştı. Tilsit ıın-

• 1 1 bir sı. lh muahlxlesi dl'fil, Rus· 
1 

e Fran~a anuında adeta bir ittifik 
("(j~}di. Du muahede ile Çar ve 

~tor kardc$ olduklarını ifade c<li
ar ve sulhun iadesi için iıbirliği ya-
N !arını bildinrorlanlı. Arnı uman
arıoıcon Oınıarılı lınparntorhığuııa 

1 ihanet etmiş, Çar'a imparawrluk 
~~n üu.orindc hanicct 5Cl'bc!ltliği 

it. Tilsu muah~i Osmanlı İm-
ha <>rlugurn.ı r,ılnızlı1.: içine attı. Rus)'3 

rıı lıalrndc idi. Run'8 ile harhe ıu
Kuru.\arı jnR>ltett He de harbe w -

bulunuyordu. Napol«>n da Rus
Otrı ittif.zkııuı cinnişri. Fransa ile 5Ul'1 

kusya hutun ıığırlıifüie Osmanlı 
atorluf.unun uttrÜle yiiklcnmiye 

~. l\csarahya')'I istill etti. )l60ıan
>"l llC(tİ. Fak:u Osmanlı 1mparacorlu
l?b.ıharehede devam etti. fmp;ıratnrhı· 
~Yetini rorlaştımn bir lın11 de 

' 1ralarda f suınhurda arka.•t sıra bir 
ltn a)-aldanrnaJaruı ('lioııası}'dl. 

~Usya'nın Napolcon'la anla"31ası 
Osmanlı İmparatorluğu için in

ı;;e i.lc sulh olmak iJıcimali bclirm~ 
Lası) ~ Çanakkale'de sulh muahe<k~ 
...aq)andı. l·akat Osmanlı • Rus har· 
devam cui. mr tarafaıo bu harp de • 
cd~cn, dii;cr taraftan fll8iltcre 

Napolcoo ıım.~ndııki muharebe de 
• ~ eW)l>tdu. Bu ULU(I cnucıdelcnin 
tli s:ıffıalann:ı gimıiyc lüzum yok • 

· Surasmı SÖ) lem~ ldifidir ki Osman
• Rus harbi, Rusya ile Napoleon ara· 
h.._· münıı.schedcrin normal bulundu· 
·-q :9Ctlc zarfında devam etmiştir. Fa
bu mun~er gittikçe gcrf;irılcşmi· 
ba,ladı. Ve ııiha)~ 1812 ııencsindc 
lloieon Rusya')-a karşı yürümiyc ka· 
,"er(lı. Bunun uzcrinc in ili;ıler, Rus
ı}e Osmanlı Jmı'IClrotorluI;'U ara ın<la
rnutıarcb<!yi nilıa)ctlendimıck için ta· 

~Ua bulundular. İşte Mister Harokl 
-..ıuls'un bahsctıiği ı:ıı.assut boour. 

bu sırada Napoleon da Rus>-a'y.ı 
n:ıutıarebcdc <levanı ~ lç.isı 

lllr htaohul'da tl-şchbüst.: bulunmı)'I 
!adı. Cevdet Paşa. buyük tarihinin 
llQ.ı cildinin 29 unw 1ayfuuıda di -
ki: "Bır hafta 50IW"a NapoJ.con'un 
letütıiyı: ile bir nıu;ıhcdci itnfakcye 

üxere Dersaadct'e izam e)"lemi~ 
~iu General Andre O ti dahi Der -
eı'e gc)diyse de üıgiliz elçisinin ya-

d
.a llllın soz:ü müsmir ve mlıe$sir de-
ı" 

~ sııularda Osmanlı lmpuarorJu. 
1tİn takıhodül'CCk uç ~ılı. vardı: 
1 - Napolt.'On'u.ıı ittifakına girer~ 
J'a'nın ytkıJnuş.ına yazdım etmek. Ve 
Paraıorluk 1806 K'OCSindcn yani akı 

•heri Rusya ile haırv halinde bu • 
~ ~ gön: bu teklif cazip gibi gö
lı}'Ordıı. 

ı. - İngiltere ve Rusya'nın ittifakı· 
&ırerck Napolcon'un )'lk:knasma yar-

etnıck. Bunun O 111anlı hnparaıor· 
~ temin ooeec~i faydayı gene Cev· 
aşa'nın dilindt.'ll öğrenelim. Tarihçi 

~r ki: "Belki ohııkic Devletialiye Rw
lı İle ittıfak edüp de Napoleorı'un Hı
~~ından sonra Avrupa Mccalisi Diivc
I •ne dahil olsa)dı, daha klrlı çıkar 

• lamıı.a'yı ve belki an:ı tebaan Kata· 
}'\ı d~bi ele J:cçİ nır ~ e hatıl ihtimal ki 

Ilı ile Fran,q :ılc>hine ittifak etti-
takdirde RU5}'11lı IlcsarW}'a kıtasuı • 

dahi vaı~ idi." 
3 - Ru~yıı ile sulh olara4c taraf.ı.ıı· 
l'loliıikasına dOnınck ve bC taraftan 

)"a İle İngiltC't'C'yi, diğer ıaraftaa da 
ta\a h:ıkim olan Nal'oleon'u başba,a 
!'aknıak. 1 
kkO~nıan)ı fmf>amıorluju bu uçuncu 

1 tcrdh etmıştir. Cevdet Pa~a./ her 
Ukkı da 111.11n ve etraflı t•hlil ettik • 
sonra en i abetli larcketin bu oldu· 

1 ~.ice~ine varıyor ve OfWOCU cildin 

Londra'ya göre 

Sovyet 
dayanışı 

arttı 
( Bıışı 1 inci sayfada ) 

getirmiııtir. Onemli bır kesimde tank 
ve piyadeden mUt~ekkıl bir almaıı. 
kıtası bır rus bırlıtıne hücum et -
mışttr. Düşman hlıcumları pUskıir· 
tülmtiıı ve sovyet lutaları ilerlemış
lerdır. Yakılmı§ veya kullanılmaz 
hale gelmi§ bır kaç dUzUoe düşman 
t!Ulkı ile bıo ollı savaıı yerinde kal
mı51tır. 

BU§ka bir sovyet birliğı yüz knt.lj.r 
dUıınran ohlUrerck tahkimli bir mev
zii zaptctnıiııtir. 

Tsımlyanskaya çevresinde elddet ıi 
savaşlar cereyan ediyor. Bir sovyet 
ıank birliği düşman gcrilerimlekt bır 
köye !<adar ilerlemıştir. Novoçer -
kask'da, sovyct kuvvetleri tank ve 
mutôrlü birliklerden mürekkep ü11 • 
Uln düşman kuvvetleri tarafından 
çevrilmemek için, bin kad'ar dU;,ınan 
askeri öldilrdUkten sonra yeni mev
zilere çektlnıişlcrdir. 

Daha şiddetli muharebeler 
b~Hteıuyur 

Londrn., 24 a.a. - }{oyter ajıınsı
nıu J\'ıos;<ov.ı aa.ıu husu:;ı mwuıoırı 

oııdırıyor : 
cenup muharebcslndekı aovyct 

mukavemetı arunahrndır. ~uvy1.:t as· 
kel'lcrı, bır mudcllcnbcn ınıı.coam ı· 

çınde çekıldı.Klen sunıa, 9inı<lı Kos • 
tof duıayt"aruıda v11 ıışagı Uoıı cı· 
varında an.ha e verışlı ıııuduıııa hıı.t
larıua vıırmışlardu·. Bu;;wıuen ıtı
baren çok da.Jıu ;ııddctlı muharebe -
ler beklenmektedır. 30 kilometre ka
dar §ımal do(;ud:ıki Novoçcrkask ile 
Rostof arasıııda yarılması zor olmak 
gereken çok tahkimli bır bol~c var
dır. Daha §arkta sovyetlurın unemlı 
Don hattını muhaftıza için bütün gay 
retlerıni kullaırJcaklıırına muhakkak 
gozil ile bakılabilir. Çünkü alnıanlar 
ııchırclcn çok miktarda geçııılye mu· 
vaffak olurlarsa, durum tehlikeli o· 
labilccektir. Şimalde bUyuk kazak 
kuloniı;ı olau Tsimliıııısk çevresinde 
ııimdi sava§'l'ılr cereyan etliği hakkın 
dakı rus hııbcri, bu yerin ruslarrln 
olduğUnu gostcrnıektedır. Bu haberi, 
ccııuptaki alınan hllcıımlarınrlıın en 
ıııı: birinin önemi ::itnlin~rad - Tıkho· 
rcl&k demıryolu yakınınılıı bulunrlfl 
b•. noktaya ydnclılmış olduğuna atfe
debiliriz. Bu çevı·cdckl hızlı alman 
ilerleyişi bu hattı· ileri alman hava 
meydanlarımlaıı hareket eden uçak • 
ların boınbar<lınıanına kar§ı <l'aha 
gimdiden pek ziyıııle ıııaruı: bırak • 
ınıgtır. Demiryoluııun artık yvlcu ve 
adi mar§aıııliz trenleri için kullanı • 
Jnmıyacası tahmin edilcbıllr. Alman 
iaııe kolları ve her türlU tıank, kam
yon, top v• dU.man takvıyeleri ıim· 
dl açık ve dllz topraklardan mUte • 
oekktl bUyUk bir aahayı secınek zo
rundadır ve alman münakale ko)Ja • 
rının ne kadar iyi olduğu hesaba k.ıL· 
tılsa bılo, bu kadar ı;ok malzemeyi 
çabuk ve emin bir §ekllde naklcy • 
Jc:mck meselesi olanlıstU bir iş • 
tir. İşte rualdr bunu göz önünde tu
tarak düG111an kollarına karoı 'kuv • 
vetll bir havıı taarruzuna başlamıe· 
lardır ve bu taarruz devam etmekte· 
dir. 

Yeni köprübaıılar 
Moskova, 2"' a.a. Pravda gıuet~sf. 

nhı Yoronej cephe&indeki muhabiri • 
ne gl>re ı.ovyet kılaları dün Don neh
rinin ole tarafından yem kOprUbıışlan 
kurma~a muvaffak olmuşlardır. 

Nchlrlo ge1;ilrhileceğl diğer br nolc • 
ta, gUndUılln a.lmanlar nehrin batısı
na aııldıktan soıı.ra hemen lıA:al edll
ı:. iııtır. 

Kastamonu' da 

yeni mahsul için 

alınan tedbirler 
Kastamonu, :l4 a.a. - Dün Halk

evinde merkez kazasına baftlt bütün 
.köylenn subaıılan ile kontrol me
murlan bir toplantı :yapmışlardır. 
Bu t.oplantJda vali yeni neeredllen 
karamal'll('ler hükUmlerlnl lza.h et
mfs ve devlctce sa.tın alınacak mah· 
sulün valctı zaınanile alım merkez
lerine teslim e<lllmeai husuauııda 
direktifler verrrilşUr. 

Berlin'e göre 

Almanlar 
Rostof'u 
aldılar 
(Başı l inci sayfada> 

Süy{l.k Don kıvnntı.sında p ,ı.ade tO· 
menl61 ve ...e,yyar mütrezclcr muharebe 
)'C Yeni sürülen sovyet kıt.ala.nnın rnu
knvcmetlnl k..ımllslardır. Bu münaaebet
lıe 69 tank ve 29 t® t.nhr bedllm~tir. 

VoroncJ'Jn ş!rnal batısında olı1ukcıı 

oncmll du5fTUl.n hUcumıan karlı hü~um
larla akim bırakılmıştır. 

Savaş ve bomba ucnklıtn kara 11ıı

\f16lanna ~Uırak ed('.l"cl>. ı;ovyeU~ atır 

ka.)ıplar vcrdimllSUr. 
Volkof cephesinde ve Lcnlnsmıt ö • 

nilnoo düşmn.nuı yeni h<lcumlan ö.klm 
kalımıstır. Kıt.ıı.l.arın harokAt mevzileri 
Lopçu at~·ıe tahril>Mll:ml$lir. 

I\:utup dc:ılzl cıephcslndt\ hıwa kuv -
veUcrl ı•o!Jaı noJe den1'zalt.ı üslcrtYle li
man 1.I.!Sl!tlerlnc hllcııım otm1.ll<'nllr. 

So~·yot.ler dün gündfü: 83 ueak knY • 
ooLmlslcrdlr. Sizim kayıbcnız 7 ucnk • 
Ur. 

T amamlcyıcı tel sil at 
Berl1n, 24 a.a. - o. N. B. aJ ı:sı al. 

ma.ıı bıulkUmandanlıl'ıının buirtlnkU li:b· 

J.dtl hakkınd:l su tamamtnyıcı mahlır..a • 
u atmı•tır: 

Duı:Unkü tebli.A'de b ldlrtldlğl t!Zt!T'C 

Ro5tôt alman ve slovo.k kıt.alan tar/l • 
fındıtn işgal ed'Jmtşı.tr. Bu .mnn e.ıe 

E'cclrtlmcslnl ııovyet cıcph~!nde!d btiytık 
alınan ham!ClS'!a\ln başlıca muv~t ne· 
t.lcclerln<lcn blrt olare..k mutalea 6trnfk 
ııcreJrtJr. 

Sovyctler, llŞaı':I Oon'un mültlm nlr 
ı:<"Oldt ve bl.r1.n<-I oo!'e<'ede etıemmtyrtte 

lllr muvıısa!A n.okUısı olan bu eetıı1 ı:vı 
otr eeıcttde ve dm11Uıtm~ hazıı1ıuıımıs 

çok büyü1c müdnrım. hatlartylc koru-

mu:ılard.ır. 

Bu Rootot m!l6tıı.hlmm bölı:ıcsl.nde nts
botcn kısa suren eok &iddol"UJ munare
tıelcrdcn 8(JM'8. bo~~ mulaı.vemc

U kınlm1$t.ır. Bu hal, alman ve mOttc
nıc: kuvvetb'nn P.ksilm~ l!ıtl vns Jmd • 
ı-ctlcnne ve askeı1 tc<'rlibeterme ~ r.ıtı
k('n1111lr.l bir delildir. Şunu da kl\ydct
~ JAzrmdı:r" kıl RooU'>run dtlşneslyle 
Don nchıılnln aıtzını U!tkll l'f!('t'l b<ilıre 

ıı.lnuı11b'lnn etine ~Is ve bu !lurctle 
at:mnnlann <'t'.'llll'P J1ıı.naf11an ırl"l'l'b olcil· 
ıle yeni harckAt fmM.nlfln ıcın bir baş
la.ma noleıı.sı 1aız:ınmı6'tır. 

R<>v·yoUcre ~ımıce RlJStrıru laıyhl"t· 

ml'kle eok mühim bllr 1kt.ısnı1t ve ll!llfll 
merkezi Pl~cn cııc11nnıs~rmr. Ha•ırıar • 
dadır kt rustar lrE'Ç(!!'1 ıme burnllwıı ırı-

rt almak ve P.ldP buhıındunnak 1(1n bü

yilk 'lauvvetıer kuNa.mnl81nrdı. 

Don ürertndcld bllytjlc muharr.ben!'1 
\m\wnl tıı.bJiOBu, amuı.n ve miltt.efl1c kı. 
talan hft' tarafta muzaJ'ter ,,.. ..,.,,,.ı • 
led i9e alman ordu.larmm mm•.zvını 

dal'be:ııe,1rııl t>oşuona ön~ ~ hofuna 
lil.'ll)"ret.ler Mr!edeır btr halde ıröstermek· 

tedtr. 
Bcırl!n. 24 a.a. - n . N. R. ' &Jınııı.ının 

ril':Terll'ltı':l!ne ıröre alman krtnlan Voro
neJ'ıln $1ma1 'hfltısmıda etıemmlyt!t'lt <1ns
man ~ffl'ln1 bir kn.Tf\ hllcumlft l>m· 
ıru'ftll uıtnıtmıslar ve bu eıımll<'lll 32 dDt

mtı.n taııkını ta~rtbetmlslcrd\r. 

Ne .zaman derin ve 

Tahat enles alacağız ? 

s.,_ Dr. Şi&rif Seoc-ı'ııa jııpocı 
dnktonı Soı.abüro'dan dilimizıc çevir· 
diği "Derin nefes alma iıdmanlan" 
adlı kitabı bilmem elinUıe .-çti ıni-? 

Nefes a.lmanın, biıtı.. qeri.o ac
~ almanın faydalarım, bu kitaptan 
etraflıca öğrenmek la.ıwl&. Fabl bİ· 
7.e i)yle gt"liyor ki dünyamn lıugünkü 
karışık hali düzelmeden ve ortalık 
yatı şmadarı, İın5Mllar kolıty kolay de
rin ve rahat bir nefes akacağa bcn:ıe
mi)'or1-••• Tecsioe oıı.nık. .. ın ne -
feoıjer.İnİ wırerUeriıı ~ her Pıo 
birm cWJ& ~· 

Vurgunculuk yapan 

bir köfteci 

Gazıerelade eııkia bdu oba • 
malda beraber, gene vurauncmuk hl
di~Rrine rudıyoın.rz. 

Son gdeıı t~tanbul ~ .. wr
gunculuk suçuyn bir de lıı.öfteOnüı 
yakalandığım haber veriyorlardı. Bu 
"köfuhor" da 20 köfııe iıle bir ı--9l 
ekmeği 100 kuruta ~ mçlu 
iın.İ4 ... 

Hani bir had,.e 'Nldlr: 
Deveye~: 
- 1-mi ~? Y okuaııı mu? 
ne- Cle""P wınnit: 
- DÜiE )'O.hın IU'JU - çılıııı bo

hinder? 

tan"k yok idi. Fabt bundan RU9)"alö da
hi &tlm fayda gördü ki Napokon ile 
muharebeye tuıuşacağı vakit Oınıanlı 

muha~in<len kurtulmuı oldu. Mer • 
'iJir ki Alcksandr kcndüsinio öyle bir 
dar vaktinde Bükf'CI müsa.Jehuının kııbu.I 
ve ıa.~li.k buyunılmut olma91ndan do,La
)'I I)cvktiaM>'Cfltn gayretini görmÜf v: 
daima lisanerı dalıi t~ür cdermiJ. 
Napolcon ile Dev~tialiyc'dcın ne kadar 
dostluk ~ördüyse o kadar kemlik etmiş' 
voe Devleti.aliye andao memul eu1&i ıe
fdcl.'Ür yerine daima b~ aöz. 
ler işi(nıiştir. Halbuki O!lll>an.lüler cfoet. 
hık kadrim brlUır ve ""9t .. iııUk.me!i 
sever vef-!lr voe fiilcür~r hir ani~ 
ml'!Tlduha olduklanndaıı "dasn ~ mü
tclevvin adamlardan tencffür eder.ltt. 
İngiliılcıc sahih ve samimi muhabbetle
ri dahi bwııdan naşi idi." 

Hulasa imparatorluğun birinci dün· 
ya harbinde takihcuiği politika tuı'nJZa 
uğramadıkça tam Ye dürü~ bir ıaraf~l7· 
lık politiba idi. Fakat taamtn uğra • 
yıoca. Mısu ~iade görüldüğü p.bi, 
lngiltere Ye Rusya ile bid&te yürümek· 
ıc ccreddüt eımediii:i gibi, Rusya'nın ıe -
caviizüne uğray:ınca, Napoleon'• wma· 
)'ÜI etmekte tereddüt göstermedi. Ve 
Tilsit anl~masından sonra yalnız kaldı· 
ğı zaman da en• zor p.rrlar altında altı 
sene, Rusya ile döğüşmekıen çekinmedi. 
Bir çeyrek uır süren hu UTWt mücackle 
devci içinde 09manh Türklerinin ".hitı 
ve qmiml" olıank ~1deri millet <k. 
büyük tarihçi Cndec Pa..,.. .are, ''-.efı
sıx ve müceleYYin" olmıyan inıPJlzJıer ,,ı. 

Onun gibi, - kazanç ... elde .. 
meli, cok kaz.aoç mı, diye tormt)'ll 

ne hacet? Tactrlet w -*• cok defa 
resmi mabmlarca tıci!ibit olurmı ikm 
ortası bir "-ıçla iktifa etseler et. 
ha iyi olmıız mı ? Höylmkle hem mah
kemelerde 9iirünınelctıca kurrulurhır. 
hem de hüküm ıWdi4ctea ~ möt
eerileri oeıdinde WbwMıft iJıi. l*'& • 
IJkoım... .. 

M oJcuı. geç mi yen 

bir kaç vecize 

• tnci sayfa~ında fL1 dilClaı.te tırık söz. 
~IY'O(" 
"Elhasıl. olvııtcic ne,lcriılliye'yc ıtl\tt 

<"- muJıü bMmnliden eıdcm 
~-

A. Ş. ESMER 

Öyle vecizeler vardtr lıi hal w 
pnlar ne laıdar deği,lne ~ 
burilann doiru]uklan w )WiocWit -
itti daima hıakidtr. Bunhr ~ 
9A<tC1lara ~ f.,.datı olllbile
cl'k ~ buraya aktıınvona: 

- bir ~ - CÜtİM ...lıl 

/ 

Kahire'ye göre 

• 

lngilizler 
her y~rd~ 
ilerlediler 

(Btqı J ;,"; say/ad.ı) 

lerı mukavemetin çok §İddetli oldu
ğunu gosıermektedir. Mısır'da ken
dılerine İııkenderiye'yi alabılecekle
rlni sandıracak bir noktaya geılren 
hızlı bir ilerlemeden sonra, alman • 
lar yeniden toprak kaybetmemek i
çin mUmktin olnn her §eyi yapmaları 
pek tabıidir. 

Kuvvetlerin buı;-llnkü nlsbeti ne • 
dir? B:ızı müşahitler, Rommel ile 
Auchinleck'ln ellerinde aynı mik -
ınr<la ıısker olduğu kanaatinde ıseler 
ele bu tanınmiylc bir tıı.hmıııık'fl lba. 
rettir. İııı:;ilizlerln lchıııde olan bir 
ııokta vardır ki o da ia§e ilslerinln 
yakınlıi:ıclır. Sekizinci ordu bu üs • 
leı iyle dogrudan doğruya ve in.ıdliz 
avcılarının himayesi sayesinde de 
emiıı bir temas lıalindedır. Rom • 
mel'ın kıtnlnrı aynı ııvnnıa.Jdarı :fay
dalanmıyorlar ve iııgillz h·:ıva kuv
veılcrinln hücumları. mihverin iıışe 
Uslcriyle cephedeki k..•tnJ;:ırı nrasın • 
daki mlliınkal!tın ne derece tehlike
ye maruz olduğunu isbat etmtıııır. 

Mısır hanı.katı hakKındakl haber· 
lcr, ıngılız hava kuvvcııerınin, ın • 
gııız nucumunun oaş:ırııarıyıe peu
eeıtlnen ou ılk sathasıncıa sekı:ıtnc: 
ordu u:tennclc hır hınıayıı ııemsıyesi 
kuı ıııuıı oıauğunda muttetıhıır. 

Rusyn'daki duruma' gelince, Vo -

Mihvere göre 

Savaslar ..:. 

devam 
ediyor 
(R11$ı 1 inri s11y/""4) 

vaşlanoda ve .Malın'ya ynpılan hil
cumL:ırcla, bir kısmı uçaksavar ba -
tarya.lan ınrafıncl!\n olmak ,. Uzere. 
l8 düşman uçağı tahribedilmlştir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 24 a.a. Resmı tE.blı~ ı 
Elalcmeyn çevresinde şiddeUi sa

vaşlar devam etQıl§, dll§m an yenı 

kayıplıır vermiştır. Alınan csır 8'.:ıyı. 
sı l..ı lndcn fazluyn yUkselmiştir. 

lta))ıııı miltrczelerı nyııı \'ı rmlsin
cle .Mısır'ın b ılı toprııkları ;ıdakı Si
\'n vahasını i r;al ctınişleraır. 

Dün hava faaliyeti ı;ok bUytik ol
nıu;:ı ve ıııvcılar ııı asında sık ııık çnr • 
pııımalnr vıılrnbulmııştur. Alman u • 
çnklan Uç Spiıfıre. 3 de Curtıs dü • 
şlirmUııl erılir. izaı; hilcumları ya pan 
dl'şmaıı Hingazi lızermde G uça k kay. 
bctmıştır. Uçaklarımızdan hırı iıs -
slıne cıöıımemiştir. 

Mihver bomba ııçaklc.rı M :ta'y.ı 
mııvaffakıyetli hlicumlarmn d~ vıım 
e•miıılerdtr. Alman nvcılnrı 4 bızim 
avcı\arımır. d a 2 dU,,man uçağı clU -
şllrmliıılcrdlr. · 

yöz nte~ıne tutulmak sureuyle ıou 
acn tazın av ve c.ıomu.ı uı,.~ı .Ka.> uet
nııııercıır. 

Marsa - Matruh altı defa 
roneJ oe, aımaııl:ln ınuhtcııt nokta· ouınuı.u "fllcuıt t:ı.tltul 
!arda çekilmek zorunda bırakan oır l.ekenı.J crıyc, l4 a.a. r.ıar a -
tarruzı mudataıa ıabıyesı devam e· 1\1 alruıı ıııgııız .harp :::eınılcrı tarş· 
derken, ccnuptakı duı·um Hoııut ııelı- fııııtaıı altı ılela rıoınbttı aımau eoıı· 
rl içiıı gıttıkçe daha lehlıkelı ~o - mııı ve bıırayu. buyuk çapın. ınermi
rlinmektedır. kı den tkı bın kad.ır nı\l ıııı aL11mış-

"Kazançlarının tahkimi 
günü., 

Kahire, 24 a.a. - Royıer ajnnsı· 
nm hususi muhabiri bilılırıyor : 

Yeni 1'.:IAlemeyn muharebesinın 
ikinci günti Kahıre'de dUıı ak§am• 
"çar§nmba gUnU bUtUn kesinılercte 
cereyan eden ııiddetli ııava,lar~ 
elde edilen kazançların tahkimi glı· 
nU., olarak vasıflandırılınal<ta idi . 

Alınan haberler doğru !Be tank 
muharebesi keııilmiştir . .Merkez ke· 
simindeki başlıcıt hadise, Ru•eisat 
tepesinin son batı ucundaki savaı:ı 
olmuııur. 

Müttefiklerin hava faaliyeti ilk 
gündeki kadar önemli olmamı!!l ır. 
Birinci giın İngiliz bombt uçakları 
tıırafınclan nöbetle yapılan akınlnrıu 
arası kesılmlştır. Bu faaliyet or
dunun bütün takdir ve senasını c;ek -
miştir. Dlin ak§am orta bomba uçak
ları ile donanma uçakları dUıman 
mevzilerini arasız bom~ :vaaınuru· 
na tutmu§lardır. 

*** K ıhire, 24 a .a. - H.csmcn bileli 
rıldıgıne gure dün g ece lıafıf ı ııgılız 
dcnız kuvvetlen Man;a - Matnılı 
bölgesinı yemden bombardıman et • 
mııııerılır. Alçak bulu tlar yUzundeıı 
bombardımıınııı neuceleri muşahcde 
~cıilememıııtir. 

.Kahıre resmi tebliği 
K~ıhırc, 2-i n.a. Ortaş.ıı:A ıııı:ı-

liz kuvvetleri uıııwnı kıu ıırgahuıın 
teblığt : • 

lJun kılıılarımız bir gl\n evvel yn
pılan mulıarcbelcrıtc eıe geçırılen j 
nıcvzılerı s&~laııılaştırnıııılardır. Si· 
mal ve merkez kesıınlerın.de topçu - ' 
muz ve tank dııvrtyuh:runiz atlşmaııı 
hırp tlanıışlqı'<lır. 

Cenup kesunırıde bilrllrilecek bir 
şey olmamııııır. Hafif bomba U\l'Akla
rı, meı-kez kesimindeki hedeflere 
karııı bır sıra akınlarda bulunmuş -
lardır. Bombacı av .uçaklarımız top
ç11 mevzilerini ve araba toplulukla· 
rını boınbal,.mıolardır. A~cularımıı: 
bir stuk" ıeşkilını önl<'mlşler ve bun
lardan dördUntl ve ayrıca da bir al
man avcısını dlıştirmlışlerdır. Kesif 
uçuşu yapan bir düşman bomba u • 
çağı da yakılmıştır. 

Rostov'dan sonra 
( Bu yazıda geçen isimler hakkında b i r i n c i 
.aylamız;daki hartay.a ba§vurulmcuı.) 

Don kaıakla11 yerine 

D ON bzakhuının eski bir WJcri 
vardtr. Derler ki: "'ModcoVll
ya Çar hikimdir; fakat Don'da 

kazaklar hüküm sürer." lıalbu!ci ,im
di. Don'da alman motörlu kuvvetleri 
hüküm sü!'Ilk--ktedir. Alman le-hli{Hnin 
hildirdi!Hnc ı;orc, Ro~ıov'un derinli
ğine mUda.fa:uı )'atılmış ve bu ıetıir ' 
ıkinci defa olarak alman kuwetlerinin 
eline ı:eçınişlİr. Hatırlardadır ki. Ros
tnv g~ yıl fiOflteşrinin 21 inde t.... 
tıdan bir hücumla almanlar tarafın -
dan alınmış, fakat 9 gfın •okak muha· 
rcbl'lt-:ri devam eııiktm sonra işgal 
kuvvetleri ,clıri boşaltı[), Tagımrog'a 

kad.ır geııi ı;cldlmişlerdi. Bu bart'kct 
1.aıen büriin şark cer"'ıt'Sinde alman 
dur. klam:mnın bir başlangıcı 11lmuş 

'" haıı& alınanlar hundan sonra bir
çok kesimlerde ufak tefek gerilemeler 
):tpmı~lardı. O xamarı, 7AICO kı2 da 
gelm~ti. Almanlar, cepheyi dü1cltmcl 
ve d.ı . .'ıa emin müdafaa laılarırnı çekil
mt'k zorunda idiltr. Nitekim bcivle de 
)":lptıl:ır ve )'llı beklediler. Simdt i~. 
Kııfk:uya0)'1 karşı yapılan taarruzda 
uım~mi> le hir başka taktiğe ~'Urul
m1ktadır. O da cepheden hücum deti!. 
do!:ıvı~rlc ve arkadan ~rmaktır. :Ni
tekim &!manJar bu scfl'r Rostm•'a Jrel
m<'k için lırm şimalden, h .. .,..., doğuda.o, 
hem de batıdan han:4cere başlamı$1ar 
ve sonra bürük bir çevirmeye giri, • 
nüşlcrdir. 

Elestiki müdafaa 

O•• YI.E ıtö:ülüyor ki, ahıııı.nl•, 
~imdi Oon han.a..ında şehir al· 
maktan dı:ıha çok rus orduları

m ünha ~ gayretiyle harritct et -

mektcdirler. Bunda ne ıkl'l"C'C'yC ka -
dar mU\':lff:ık olmuşlardır? Bu huçu<ı
ıa bir fikir W)lemek için elimizde 
kıut rakamlar )'Oktur. Fakat almanb
nn l'VVckc Rialisro\:'ıa 324.000 ~ 
lemk"ıc 310.000 estf' aldıklarını söy
lemelerine bakılın;a, bu meydan mu
harmelennin yamııdıa Don meyıdarı 
muha~ o kadar tiddcdi -.c çabuk 
olmamııur. Aondan, !V"lartn akıuın 
tur.ruz ~lle-rini tecrübe ile öjrea • 
dikleri, ve bir yeorde inatla mukaYCtnet 
)'t'rine, fıula kuvvet harC'amaıneyı rer
dh ettikleri mln1t~ ~dcarılıhilif'. Ti
moçenko bunun için "el~stikt müda
faa" mulünü hkihcOtı<'kte, \'C :ıırtılı 
kı.ıvve.tlerle Jı'İ>"lkknİn irtihatını kaybet· 
memiye çalt~ktadır. Her te)"C! rağ
men Don Cllf'\ an muhıttthetinin nıslar 
için ~ Yıt.hİm bir tddide grliştiğini 
!IÖ)'lmlek :ıarureti vardır. Çünkü Ti- , 
moçealm'pun ordulara. koıuonak pren
mriy~ hattbt ettitlnl g~ ahnmı • 
lar d-ı buna ka~ lt'dbirlttini ...,.,,, 
hı.ıhmmafcı.dırlar. Don hav:msımn te

peden sımlması borllın bir dmıidir. 

. 

durmalan, T:ımıın yanmada ı hıika
mcti-ndc bir h:trdceıe ~"CCC"klcrine 
~lil ıclilid olımnınu. mı? 1 i;c:r :ı.~
m:uı.larda Rm;ıov'<hn ccmill'bil«l>k 
kuvvetleri imh:ı etmek fikri h'kiır e, 
lx)}·Jc bir tuırcl.., ri tıck 1emek b N' l'r. 
Gerçi hu tıarck ıin ıorluk:·n \'Ok <le
ğild':r. {..fuı:ku rmlar, 1 aı~ > a~ m 'l· 

ını ııcfam:ıkıllı taht.im <rmi lcrd"r. 
J"ak:ıt bun:ı br ılık a!manlar. a}Tı c.ı., 
aşağı Don ,adh,"m aşıp, Kalka.\\ a 
doğru Azak de 'nnin kııpısı "n
dcn yapılKllk bir hareketi bölcmi e 
çahşm:ıktadırlar. Ro tO\ "un Odesa ri· 
hi bir kcn:ıra hımkılmıramk lıurum
la ve hcriulde hii}'llk k:ıyıplar pafuı • 
sıruı ruınm:ı 1 da hunu gÖStC'mıt'Z mi? 
Rosrov'un dusmc•İylc, ~· mdi KaAc ~ 
y.ı'run ·dış kapm ü1crindı-ki aı '1•M 
elde edi lmiştir. Her kıl<lc &)Tıaı <fış 
kapılaf' dıı iyice ydklanacalctır. 

I~ kapılar nelerdir ! 

I• Ç bpılar nelerdir? iç bpıla • 
nn ş imdilik T ~mıli:ınsk.ıya vıe 
• ·o\..-rko k o lduj;u B(lkça 

gorülmdt ir. Nııckim Voroncj'd 
aşağı <fo nı .inen alnııuılar Stal~ 
p-ad'a dokrulurkcn, Voroşilov~"d:m 
kayan kuV1."Ctlcr de l>on werinde 
Tsimlia.nruya'yı ~ki ismifo fsmaili e
)'i tthdide haşl;unı,ıardır. Dünkü nıt 
tdlliğ.i de Don k:tz.ıtkl:ırının haşlıca 

merke7i olan hu şehir onunde şiddet· 
li muharchcJcr olduf;'Wl\l bbu:I cc • 
mcktcdir. Hu harekcı hir ur.ıfıan ııJ.. 
mıı.nların kan:ıdlarını du;ıcltmiye ya • 
rarkcn diğer tanıfta.n d-ı Stalinı;rad 'fe 

i\sını.kan'a doğnı rapıl:ıcak hir hare
ketin ha$1angıa olacaktır. llu :iş bel
ki de 9 haziranda lhısos'u alan, ve 
6 ıocı alman ordu.suna kumanda cdcın 
General Paulu~ a verilmiştir. J\)nca 
NovO(eı:lmsk'tan i lcrliyro kuwctlerin 
brr taraftan Don'u aııp Rostov'un ac
kasını doğudan ~ıra çrlışırkcıı ~ 
ğer tamftan da Tsimliatı!iiat"a ile ini
b:ıt teminine çnlı arnkbrını 

0

at.~1İn ce.
ım-k rnümkund:.ır. life Don'un bclk~ 
mi ği fucriııdc <'Cf'C) 'an eden flu mu -
harcbeloer şimdi, ı::t.~ J Kafkıısya ı~ 
ketlerinin b:ı langıa olaa&u.r. 

Netice 

N OVOÇf:RKOSK yahut e111ci 9-
miyle "Yeni ÇC'rkesler" de ~ 
J"C)'lln cdm mtrlıarchclcre ı;e • 

linre, burada da durumun açık bir Jel' 
"İ ide ruslaıvı aleyhinde ol clu~ıı llll • 

laşılmakıadır. Cıerçi alınan troliı;inde 
Nov.~ halCkında mallıoıııt yok· 
n.r; fakaı rus t~bliği bu hölgcdc y.
pı.lao muhattbcler netk inde ıut 
lruvvetlr-rinia )-Cni rtle\T.İlcrc ı;çkildi • 
~ni ıasrih eanekıedir. O hırlde ttl • 
manlar:ın burada Doo'u gt:çmi}'e b:ı~ 
ı.dtklanna hfıkmcdcmcz miyiz? DUn akşam blldirildlı:t'ine ıröre, 

dört hafta once Mısır meydan mu
harebesi başladığındanberi müttefik 
av • bomba uçakları düşmanın 200 
taşıtını tahribetmiıı veya hasara uı:!'· 
raımışlardır. Mihverin kayıpl-an 
yllkııck olmuıırur. 

.Malt'A Uzerınde düşmanın az ehem. 1 R f 'd 
nıiyettek1 faliyeıı esnasıncı, avcı1ıı- OS OY an sonra 

Sözleriıııizi hullıa edelim: bütün 
bu hareketlerin 1:cli m~crı, al~ 
ların şimdi. dc,ğrud;ın doj;ru)ıı. Kaf
~ ile tim:ı:l RU!oya"run ara ını k"'° 
m5 gayesini gıııtuklcri ftfllqılmalcı. 

dır. Fakac bundan sonra daha cenu • 
1-c lcııdar ıİ!eriC)İJ>, Kııfkıı$)1l'da bulu
nıın ioı;im • ldı • çdc o~iyle tem• 
«nW İıstt!mi)'t'('ckler midir? Falaııt 

t.t-111 1\in iykc btr hc.zır.I ık ,,apmak 
~rir. O ?aman da kış pıt'll1oC 
getmiş bulunanlbw. Şimdiki halde 
durum hardcerlttin şimale doğru io
kiııııf ~ metltt'Ziııkied::r. 

Son dört giln içinde almıuı hava 
kuvvetleri, hava meydanlan mitral-

, 

Yeni bulmacaml'z 
8oidftn al'&: l-~ Qönım, MI • 

- ~ 2. anıdılln• lcaıtkılız, 8. 

deYretlnıe, ....- R -~ Tun& la· 
)'l..ıdıııld bir mern k'lcıı!!llılll llNlllıdndA!n. 

4.. ta vta". lsoelntlıAıi lalnışoıı ball'lıılmak 
ıdlı b!Dant)lln laı.l!ın balat, 5. terim. 
blır oe.ııt oetvel, 6. a.taaın. 7 • .lldvc, ı. -
Unıhatl >"rinde. R. devreden, kata. 9. 

telı. vapur, ı9. ~ atır. tarı...-nn 
~ mmarı ~ et
t llclıed 1-rot. ll. tıer9l koruma, cocWt 
~tt. 

YUkBrdan Qdı: 1. O&nOn branlık 
mmaınıı. armftit&tı, 2. blır .-1 f('fooır, ba· 

11tt, 3. oUnl<ıft. aetrerl '*" rilttJe. 4. be.aı • 
n& JC Ull~ dırldt ö'°°"'6. 11\nı.kla 

ctt\7X'.ltrn~ 5. tıenf Qa:Qnıııtm l'ftPllMI 
btr idd. 1ııeınlıl ~ 6. kusur, 7. 

cıtıııa -- ·-· san( •twıatı. 8. oıı.ı.ıcnn. hacFVaNft atz- · vurulıırı d .. 

mtr, 9. ~ aıbrıen kt.lhtlar· 
dan, llfS. 10. _.ı1ıErne, blltüıı, 11. tut-
9llk'lık. )'(lz. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmiş tekli 

9oldıuı 9R.1a: 1. HedılO'e, WfelC, 2. 
eeek. tlılaB, a. .... t:llr, ... ..... ...... ta!I, 

5. ete. mu1c, odıll. a. ııra. eMı, •it>, 7. 
fııt,, AUrla, llll. 8. YYY, YYY !I. AJıınıana, 

ıo. uma. a1<u, :u.. -9C. 9mz. 
Yuka.t'dıftn aat'I: l- H~ 2. 

-. ııflt. sıı, a. dePttl'R. Y'llı1T1A, 4. tkl. u· 
ıar. sema~ 6. en. Nhu. mı1, 7. ta· 
~ 8. Otl1, AyrMllc, 9. tııytnn, )'aka. 

ıo. e1c, adlfl. ıız. ıı. 1tamabahu'. 

...._,. ~ ~ .. düzine ,.. 

aık ('M1llllı -- llıiu-'it. 

* Tlıda diWi aıdr, ...._ pıbuk -... 

rııntz bir kaç mihver uçağı dlıııUr - 1 
mtişlerdlr. Yukarıda yazılı harckij· j 
ta beş uçak kaybeıtik, fakat en az 
bir pilotumuz sağdrr. 

_ ..... 
Tcmiyeti -.c ~1i cıtvırlal', bir 

.,_.. için daimi hi.rer l&VSl)'C mektu
budur. 

Tllth ııl">z: satıanın a~ıuı lt$lndır
ırııaz; hop ıtiden mal ise yarı ya.cıra 
uaı <k:nlt'IW.r. • 

Ve m"hayet, şu ~ vecİ7eyİ 
de, h\rllltlJk 9Uda hahk avlıyımık kısıl 
:zamanda 7Cflgtn olnuk i~i)'ell, falaK 
çc-.4t ddıı yollannı ~ırarak 90luğu 
hapİstml'(\e ~ &Ürgünde alaıı bazı 
vur~>laıra ithaf ediyoruz: 

Kimı hafifi kcse}ıi a.ğırlaştu1f'; 
yUbS kir ı>etltıdc L:o,aa ~ defa 
ifth eder. 

I naan pahalı 

mıdır, ucuz; mu '! 

fecarıtıol p:zetelcrindcrı bimioin 
fıkra ya7Jtl'I, on yddanberi tarla oc • 
aaklığı eden iki aıbdaştan birinin 
öıd..-W 60 kuruş için bıçiıklarıp öl -
dür<lüğünü duymuş. Bımdın da en 
ucuz fC)'fo İnsan oldui:'U .neticesine''> 
nyor, ve "uman" a hitabederdc: 

"Paılıtlllllın he, tane.sini İstanbul
da )'ÜZ kuruşa satar, ondan sonra Ut
:raının tenfuıca bİ!r yolunda ·~K'llftw ı 
60 kuruşa haraırsın!" di'}'C ıın,.ıflıa • 
tnl)'OC 

llalbııkıi OOş1m bir g.ızereoio ge • 
çenlcrdc yazdığına J:i°~, bir iflQOın 
ölümü pek o kadar ocıuıı mal olma
makudır. Çün4cü liclc patlayın ııfüb
Jmuı kadı~ ~eri harddtın f/;'C" 

nişlcmesinden. iaşe, na.kliyat 'f'C mü
himm:ıt m.'ISl':lfl:ınmn da harhin "ma
liyet firau- na eklenmesinden sıon
n., mu~ bir askerin öldürül -
mcsi gittikçe pıahab)"a mal olnıal.."U· 
dtr .. 

CA'$W nmanı.nda hir ~ öl • 
diirülınc.i 12,5 frıınka 111J1l o~. 
Louis X iV zaımaomda hu mativcc 
80. 000 :fnmka (yani 4000 lir.1)'11) yine. 
şclmiş, Napoleon 1 zam:ınında IS0.000 
fnınkı (yani 7.500 linlyı) bulmuş, 
1914 • 1918 harbinde ise biz.im .ı--a
mızı 30.000 lm}'a varmıştı. 

Bugünkü harpte ıi~ harp vasıta· 
larımn modemlcşm~ yüzi.in<loo hir 
İns.'lnın öldüriilme5i tam... 125.000 
Türk lira tna rn.'\I olmaktadır. 

Göriıhiyor ki insanı lıa)'ltfl, sa • 
nıldığı kadar nnn de~ildir, fa1cıtt 
hJIOl m~ında oldürühn111 olmııl;; ....._ 

SA •• TIR. 

R OSTOV ~ ~ aıim
di Kerç botiıın v~e JQU. 
kasya"ya ka.r1& yai bif' ıar.rna 

hareketinin bıışlanıasa beklenrbiliır. 
Bunun içindir ki, aUntınlar, uzua Mi
ttn ve kendilerine ~ pahalı-,.. o.ı 
olan muhar~lcrdcn 9<ınnL, Kır:ım 
yarım~ınt, SiV86topol'.la berabcır 

rusla.rdan temiılemi~ AJmanla. 
nn Kınm üzerinde bu kadar -ıa FENiK 

Y. Ziraat Enstitüsü bu yıl 
134 talebe mezun verdi 

-( B~ı 1. inci sayfada )
<~lin~. Kemal Şenol, lsıı Bingöl, Ne<'
ıııettilı ::;orııııc~ Yahya Alankuo, Umer 
l~rtuııtı., l'.cki Çeki, Yunus Öcal, Suley. 
1111111 .~rol, .Ahnıet Ikış. Be~iın Oguıı • 
can., lhaaıı l§ıklı, F'allc Bukur, Orhan 
Yamanlar, Kamil Bilger, Ali Rıııa 
Kaı>tıı.n, .Mustafa Oııceı. İsmail 'l'Qp
ra~ Husıı.mettin ;)ener, Musta.fa 'fır. 
va~ Va.hıletlin l>uyarbaf, Faruk Se
~inç, llımlıiıu Egemen, Yakup Gıirsu, 
:Mustafa Kasım, Mahmut :'\folu, Ab • 
dullah Toker, Abbaş Cilı1r.a. Selim 
Uzer, Yusuf Gürdll, Dursun Şcngul, 
Hikmet Onar, :Musaffer Jo~tker, Şe • 
rd YUnlen, Hüseyin Alpat ye Ahmet 
Çağatay. 

Veteriner Fakülte.ini 
bitirenler 

Veteriner faklıltesindea meı:un ola. 
rak vett>riner bekim akademik unvan 
ve diplomasını almıya hak katanan 
29 askeri •e 19 alvll vctl'riaer .bekim 
tunlllrdır : 

A•kert veterlııer hekimler : 
Zeki Karagol, Osman KoçtUrk, İı; • 

uıail Kalenrler, Ahmet Kavaf, Abdıil
vehap Orkun, Mehmet Yıldırım, Sa • 
dcttin Sulılur, Ahmet Tiirlunayalı, 
Cilıa.'t Scc&rfn, Hayrullah Orakoğullnn, 
İhsan Keskin, Hakkı Yılanhoğlu, Hay. 
darAy, Sallhattin .Ertilrer, Reşat Öa
tllrk, SallhatUn Par, Reca.t Apak, Su
at Sahin, Melih Yazan. ih1an Acar , 
Mustafa Öıılen, -Rıaa Çelebi, Rlfat 
noydak, Bektaş Atalay, Ahmet Akçl. 
men, Hüseyin Aksoy, Sıtkı Doluca. 
Hüseyin .Altunsu ve Nenat Gündü&. 

SivU veterinerler ı 
Nihal Kılışbay, K&ma~ U1'«'Uncr, 

Mustafa Gllll'v, Behice Ataman Nev
aat Gurıılp, Ali Kaagal, Adrıan Kök
&1\1, AbdUsset Bersenri. A11m So -
Yftt. ~a.hri Ürpckli, Sami An, Tev • 
fik Öıün, Fahriye Oğuş, lbrahim 
Duran, Ilağıp Onat, Kbım Ekenler, 
Muhittin KiltahyBo il.alil Altınd~. A
:ı:i• Yılıiırını. 

Ziraat F akültuini 
bitirenleT 

Halis Alagoz, :'\fcclt Cag;ıtııY, İbra -
him qokJıınar, MııallA 'l apbk, Yn • 
kup Oıııjturlu, Mustafa Ba~ııal, Sa 
hlt Aka!, Punt Sıırıl'r, ,\ hıll Boz.oğlıı. 
Nuri n .. ıııı, Jfrcnl 'l'aşıuı, Arlıı ıı Ba
şaran, llliıııl Kuyrııkf,'ıı, Yaş.ır S·ık -
men, ı\ hın et 'l'urcıslu, .M uzt'ffer Koc. 
Xurettlıı A ltııık&) a, :->a ıdet Ba> ilY, 

llllvva Dahan, Mehmet Uıck>ğlrıacıı.., 
Sııbalıattin Tanen, Şeaı <"tlın Blllta, 
llüseyin Çolak, Fa'I'ıık Akarca, leh.. 
mt"t 'l'üz.ün, Ahmet c,.'cllnrr, Faik De
mlrdağ, Fu-!lt :;e.ndur, Mehınet Turan. 
halın, :;alllhattln Tıınıt, Nail ~eı:gm,, 
~eli Hry,rircl. Enver 1.eyndgil, f,nüa 
(ıllr, O man Aysoy, Mehmet Pn.r Fa
ik Çolpan, lll eh met Salim Gl•kluna. 
Galip Paksoylu ve Hauf Hah<;rcioıçlı&. 

I' (a..a.) 

İki uçak bir İsveç 

adasını bombaladı 
Sıokholnı, 24 a.a. - Mllliyctl meç 

lıul iki tay>'lre gece saat 24 le yıınm 
arasında 1ııvcı;'e alt Oeland adasUl& 
t>ombalanıı§tır. Bu ada 1sveç·ııı cc -

-:up doğu bumunda bulunmaktadır. 
Tayyareler, adanın batı kıyısında 

Bogholm llzerlne p.lra.şUılU ıenvır 
fiııeklerl attıktan sonra iki infil Lk 
ve Uç yangın bombnsı almıştır. Bom
t>alar §chrin 300 metre kadıır cenu
bllTla dU~llııtUr. Bundan sonra taY· 
;>•ueler §İmal dotu ıslikametinde u
:>aklaşmıı;ur. 

lnaanca kayıp ve maddl hasar ol·• 
marnı§Sa da lnfiliklar çok şiddeW 
cılmuııtur. 

Tayyarelerin milliyeti tııhkik e • 
dllmekıedir. 

lsveç Rusya'yı prote•to etti 
Stokholm, 24 a..ıa. - (D.N.B.) ı 

İsveç Telgraf ajansı l'Uına gCCC''İ 
milliyeti meçhul uçaklrlr t11.rafından 
Borkholm'un cenubunn atılan bom
balar hakkında tamamlayıeı m.ı!Q -

Ziraat fakıılteslnden nıtoaun olarak mat almı§lır. Bu aj:ınsın öğrendi -
yiıkıck ıiraat mUhenılisl akaıkmfk ün- ı ğine göre İsveç makamları t raı:ın
van Ye dlplom&11ını almatıı hak kaa&- dan ele geçirilen bllvllk çapa b'r 
n1111 411 yllksek ılraat 111ühendili tun • bombanın nıs lrıtrfleri ta§ıdıfı a'Ö • 
lardır : rlllmUştllr 

llt!ı'.ı C:üner, fh11an Rfl'cloflu, Ce- I İsveç hllktlmı>t l bu h5.d ı evi Xui .. 
1'1 Ayaydın. AJi Aru,, Le.eat Akaaıe. biıef ae7.dınde protcsıo etmı:idl'. 

' 



ULUS 

Adliye tayinleri 
Hakim 
arasında 

ve müddeiumumiler 
nakil, tayin, terfiler 

Lozan günü yurdun 
her tarafında kutlandı 

40 LIRA YA TEP..Fl ED.C:NLER kım muavını Sabahattin Arıç, Ma-
Eolu sulh huxuk haıom.ıgıne nısa sulh hakımlıt:ıne o yer hakım 

Mu~ııı. .c!ı.Kım mJav.oı nayrlln.llsa muavını Nıgar Saracoğlu, Doku -
l.ı;lı!tnn,Odemı§ agu ceza marute • zuncu derece Hatay sor~u hakıml i
me:ıı izahğıns. öaemıo aza muavını ğıne o yer sorı::u hakımı Ahsen A· 
.... nmeı Çeıebı, üoynuıt naıumul;'ın.: ral, Cıde müddeıumumıli~lne Ka -
h.ooya a.za muavıni Nesıp Uysaı, ramürsel sorgu h5.kımi Saıt Yener. 
Lrmena.k ceza h9.kımlığıne lspartcı. Bl.bısını muddeiuınumıliğıne Tefeıı
hakım munvını ~ılkru Eroglu, l::ia- nı sorgu hAkımı Ce!Cı.lettın Kan. İz-

(Başı ı ind ~yfıı.da) 
etmiş, Atatürk'Un ve lnönü'nUn söı
lerınden parçalar nakletmiş ve Mıl-
11 Şet mızın şu tarıhl sözleriyle son 
vermışUr: 

tıır.ını koyan İnönO, kenrlisi nin en bil 
yuk ~ eri olan o tacı korumanın yol. 
lnrını da bıılnı ktn ı;uc;;liık c;;rkmiyecck
tir. Bu imanla onun .. trafındıı) ı z. I.o
znn'ın bekçisi) iz. Onun uji;runrla her 
Uırlu farlal..ı\rlığı gmiımüı;u kırpma -
dan kabulrlr trreclrlııt çro lt-rml)el·e -
ı;iz. Bu imanla clolu gi;~ıısl erinıiz I,<•-
7. n'ı koruyarak siperlr-rc\ir. ,\ zi7. 'l'ilrk 
mllltj.i Loun'll\ ve onu yaralan or -
dunlıı, şeflerin),. m•unrhilir~ln. Lo7.nn 
rln dainııı kenıli~lnl k11rııJ nenk nlan kalı 
raıııırnlıgınln, frdakı\rlı~ınln " \une -
cektr .. , 

Yurdun her tarafında 
törenler yapıldı 

\ ur hikımı.gıoe Mıırdın aZ'a mua - mır sulh hiikımlıgıne İzmir ıcra 
vını Rasım Karaman, Dıvrıgı hi· memuru B haettın Çakıt, Çankırı 
kımlığ.ne Adıma aza muavını .Me- ıcra memuru Meryem 'Uosoy. Koz
lıha Toros, Nızıp bikımlıgtne o yer luk sulh hA.kımlığine Kozluk ha -
hli.kım muavını Zıya Göktuı·k. Ça- k.m muavlnı HUseyın Ersin, Ş-arki 
nıı.kkaıe sulh hA.kımlığıne o yer K ınıaı,taç sır •u lıilkiınllgine Şa~kı 
hAJtlm muavını Saıme Aksoylar. Sa- Karaa aç hl\kim muavını Salım 
son sulh lıikımlığıne Sason hakım Yamaner. S ımsun sulh hak.mllt!'ıne 
muavını Cem.:ıı Yuce, Burs:ı 8ulh 1 S1msun hakim muavinı Nacıve 
hakımlıgınc Bursa A.za mua\ ını Yüngul. Kula sorı:u hakımi Celiı -
.?IJ.Urvet Guran, Samsun sulh hikım- 1 lcttın Ayhan, Adıpaz"rı sorgu ha-

"Mondoros, milletin s!Ilhla, Sevr 
ahitle esareUdlr. Silı'.\ha sllflhla, ahide 
ah tlc karşı koymak lllzımd.r. Mus
tafa Kemal'lıı millete gösterdiği 
kurtuluş :,;olu bu)'du. Bu yoldan baş
ka yol olmadıl!lnı \'C bu ~olun kt~r
tuluşıı ercirrcllğ!nl bugiin hunıı gör
duktl.'n sonra söylemek klıfldir. Fa
kat karanlık günlerde bu yolu bul
mak ve> akılları durduran sarplığını 
\ e tehlokC'ler.ıu gbze alarak bu yola 
koyulmak \'e bütün tehlikl.'lr.rini at
latarak selllml.'te varmak tarihte eşi !,ozan sulhiıniin ı !I uncu yıldöniiınll 
olmıynn b r ıştir. Bu e~siz büyük işi 1 rlıın yurdurııu1.11rı lıı•r ~ .. rlncle ro•kurı 
~npmak için deha bile küçClk kalır.! teınhiırl<'rl,. kııtl~nıııı t ı r. Bıitiırı 
At tlirk'un büylikluğü burarladır." Hıtlke' lr.rindr, l laik ııdalarııula top -

Alkışlar nra~ınrla sona eren lıu 1 ıııtılıır ~ apılarak I.c•zaıı hatırnlnrı a. 
sözlerdf'n sonra proJPksı,·opla Lozan rıı'rııı~ ' 1.or. ın sııllılınUn m •na t"e 
uıı1 nrtlasma nın mOzakl.'rl.' safhn- m"hı' eli tm.•rinıl(' konfrrnn lnr ,·eril
l•nına v ımza tören 11!' a·t cok de- ıııi •ır. l'ıırk ıııilleti lıarlıın ,,. ~ıllhııı, 
"""rl hiıtıralar gösterllmişt r Srılonu ı u' ıık kııhnınanı \!illi Şr.f H<'i•i -
-i'l dur>ın \il rce ha k, İnllrü'nUn l'ııınhıır hmet İnonii'~ <' •arsılınnr. ba.rl
foto rnf rerd ye aksl'ttlrlldlı'?I za· !ılık du>.ı:11l ırırıı hir ıl ılı ı yeııllrıııiş-

l gıne o yer bakım muavını Sabrı) e kimi Hasan Sava , Sürmen sorı:nı 
setercıoğlu Tur• y, Bursa sulh ha- ' hakimı Seyfeıttn Tekınalp, Oskıl -
kımhf;ıne Bursa hakim muavını Lli- 1 dar sor,ı:u hAkı'lli Saım Gon ıman. j 
rnıa Sezer· Karacasu hak.mlıll'ıne 1 Nığde h1kımı F ıat Altcr Gelıbolu 
0 yer htıkımı Adıl Tola. lJ§ak suln sorgu haldmt Hamdı Oııur, Hendek 1 
bA.kımhğıne Denızlı Aza muavıuı sorgu hak!mı Rır t Berk. Çorum rıı'ln h"' eranını z ntedl.'mcmi'< Vo! tir. 
Mu.azzez Tumer, lstanbul İcra mun- oreJ h .. ıuıı 1' e.zı A> n, U 111 .. .:şır 1 
'li ın hikımlıgıne o yer bakım m..ıa· sorgu h kımı Iıha.mı C,..<.t.n, uao -
\'ıni Sıdeıun Kokay, Çermık lıA - zo>n soı.,u nukımı ~ b.ın Akııo, k 
kımllğıne o yer h!kım muavinı Ce- Nazıllı ı.vrgu haktmı .lıy-' un<1t. 
liil Öktem, Bolu muavıni Esat Arı- lskıllp sorgU hakımı Nurı Oğuzer. 
sel, Alaşehır sorgu hikimı HUse • Mustafa h.emalpllşa sorı::-u hakımı 
yın u.ucı ~ ur"mcn, ı ... uıır suııı nd- :sabrı Uğur, Mut sorgu nardmı Hı
k.ımıı~ıne .ızmır aza muavını rıra- za Alparslan, :::ıımav sorı::u hattımı 
ye .t'UiiVOğıu, ;:,ıvas muudeıumu.nı Adıl üktay, Edırne sor.ı:u hakımlı
muavın11,,,ı11e l'aıo hattım muavın. ğıne Urla sor.ı:u hAkımı ıhsan i'Um
nasan .ı:u.uayım, lznur suıh na.Kım- kan, Tnrsus sor.ı:u hakımı 1' ehmı 
ı 0 1ne o yer h3.Ktm mı.:avını :::ıeKme Okutan, Colemerık sor.ı:u hakımlı
ULtan, Bandırma sulh haKımıığını: I ğine Mardın sorgu haıumi Nadır 

0 yer ha.Kını muav.nı ıu .. oecctı U· Omay, Antalya sorgu hakıınt Nec
zer, Kut.ıııya sulh baKıml• ıne o >er 1 mettın Canttkk, Bo~üyUK sorı.;u hı'.\ 
iı.ı:a muavıuı Nezıhe Kolanka~·a. kımı K~mıl Kutay. M ıraş sorgu 
.Lı.ınya.o muadeıurr.umılıa;ınc .,;.ıı "' ı- bakımı Hııkkı Aı:: ır, Çanakkale sor
rı aza muuvını h.emal "tnızı, .J:<ıze 1 gu Wiklmı Halı! İbrahım Sukuti. 
..ı .. a!ıgına o yer haKım muavını Ca- 1 Burdur sorgu hakımı İlhami Gıray, 
\&t '.l ımur, ~dırne sulh hakıml.ğınc llıç sorgu hakımı Hulkı GUlcç, Pu
o yer h.ıkım muavını Hauıye vele- tUr.,e sorgu hiikımı E111ın '.I ep ba.ş
b,, Antaıyu sUlh btuumlıgıne o yer Jı , Çerkes or nı bakımı Hıı •Yet 
aza muavını Tev1ık 1' ıkrcı Baran Ertem, Da<lay sor.ı:u hfi.kımı Ccmtl 
Tarsus sulh hakımlığtnc Bolu ha- Atalay, Sandıklı ııorgu h!\kimi Hu
kım muavıni Scbahaı Kurtuluş, A- seyin Elgın, Mıhalıçık sorı:;"U bakı -
kısar hikımlığıne o yer hli.kım mu- !imi Serıueıtıo Tunçalp, Eskışchir 
avını Esat Çoga, Pazarcık b.ıiKımlı- sorgu hakimi Emin Sönmez, Adı;ı;a
gınc o yer ha;ı:ım muavını :::ıaım Su· mıın sorgu hakimi Şafı Toktamış, 
tekın, Borçka sulh hi.kımliğıne o Karaman sor.ı:ıı hAkımı Memduh 
yer sulhhiktm. muavını .;:,aım ln - özdemlr, Şarkoy sor.ı:u bakımı Se
sele l, So!!;'ut haktmllğıne o yer ha- fik Ulukan, Afyon soı·gu hiı.kımı 
kım fnunvını Enver !"laktanır, Ada- Alim $akar, İstanbul miıddcıumu -
pazarı sulh hakımlığıne o yer htı. • mi mun\•ini Hilmi Davazlıı:;il. Or
kım muavını .rıtkmet TeZgören, .ıs- du mliddeiumumi muavinllt:'ıne ~ars 
ıanbul sulh hAkımlıgıne o yer. hi - müddeiumumi muavini Muhlis Gö
kım muavını Mclıha Barlas, Ist~n- ğenlıoğulları. Muğla miıddciumun i 
bul sulh hAkımlığloe o yer hA.kım muavinliğine KureınUhas mUcldelu
muavını Saadet Ulusqy, Bursa iza- mumi muavını İsmet Peksoy, Mil
lığına Erz.ncan hô.klm muavini Bel- u Korunma kanununıı giren ceza 
kıs Uysal. Terme haklml~ğıne Bat- davalarını görmekle mükellef Zon
ra hakım muavıni .Fe~~ııaıı Turan. guldak Asliye mahkemesi mtıddeiu
Mardın sorgu hikımlığıne M·alatya mum! muavinliğine Milli Korunma 
hakım muavini Şevkı Yurt:ı:ever. kanununa gıren c za davalarını ı::-ör
Kığl müddeıumumllığınc Soke sor- mekle mükellef Zonguldak 'llslıye 
gu hllkımi Aliiettın Tucu, İstanbul mahkemeııı mUddeiumumı muavıni 
sulh hikimlığıne o yer h!kim mu· Akif Köksel, Gazianıep müddelu -
avini .ı:!uazzez Savaşkan. Ernnima- mumi muavini Selimi Akd ğ. S•)
d"ni müddelumumillfine Keskin ma müddeiumumisi Mitat Anıl. 

rgu htı.kıml Sin~si Akın, Çankın DUzce müddeiumumisi Şükrü Saka, 
flUh htı.klmliğine Bursa hakim mua- Silvan mUddeiumumillğlne müddei· 
\' nı Ümit Aky(lz, Ankara müddei- umumi muavini Yaşar Kozanoıtlu. 
u>numi muavınllğioe İstanbul hA· (Sonu )arın) 

Gıda madde e 
ısı serbest bı o 

.:> 

• 
1 

sa 

• 
1 

ıld 

hnrp \ e su'hun bUyük kuman-tıı.nını 
co""kun a1k "lnrla selttmlamı tır. 

Faik Un'lt her fotof:raf hakkında 
sal'n"d"n iı.ahat vermtsıtr. 

B ından sonra gene snirlerlmlz
d O~m n AtıllA bugün !cin yazrl•
f:ı gtızC'l bir ş lr nl otcumuştur Sık 
sık alhşlıınen bu şiir şu kıta 11° so
na l.'rivorou: 

Conk bilmi~·ı-nin harı nf'sine? 
Höl< oe\&J> vermeli llüh resine, 
Gel\(\ din ilşl\rliz erkekı,:ıe ine 
il.ele hir goı·elirn alı cli hoıru11 .. 
O:;man AtlllA'nın sllrl dJnlendlk-

ten sonra slnemn perdesi Uı.enııde 
Mllll $1.'flm zln muhtelif yurt tetkik
i r"' ne '"" manevralara alt fılimler 
sösterılmış, Ebcrll \'e Milli ŞefJC'rl
miı: beyaz p rdl.' tııerlnd" ~örüldük· 
c: hıı. k salonu coşkun alkıştarla cın
,atnu ur. 

l stanbul'da 
i~tanbul, ,a4 .ı.a. - l.ı>ıan z.ı'reriııin 

19 uncu >ıldonumu bugun şchnmızdc 
par! ' bır sureııe kutlanmıştır. 

Bu mul13 d~tle üniver~itcdo u hal· 
kevlerinde en bu ' sİ}a~ı kütlenin ı~u · 
rak etıiği üniversiıcdcki tören ç"k pa.r · 
b.k olmuştur. • 

Saat 17 de tinive~ite merkez hına -
sın~ başlı>-a.n meraYmle M~~f \'e<k~~ 
Hasan • Ali Yüıel, Meclis lkıncı R~ısı 
Şcmsetıin Guıuılıan, Vali ':e . Iklcdıye 
Reü& Dr. l.utfı Kırd:ır, ~rınıızde bulu· 
nan mcb ... slıır, )'\ık•ek ru ı beli ~uba> "::, 
butun profesorler ''e kesif bir s;ençlıı.. 
kuılesi hazır bulunmuştur. 

Mera\İme lstikljl m.ırşı ile başlan · 
mışıır. Bumı mutcakip kür~i.ı>~ gelen 
Rekııır {',emil Bibel 'Dun)a nııamında 
L6ıan menulu bir hiı.ıbede hulunmuş· 
tur. Sık sık alktşlarlıı kesilen bu. hi~.~ • 
beyi nııheakıp Profesör Fazıl Pekıt lk· 
tısatçı göı.u ile Loz.an", Prof~or M~k
ki Hikmet Gelcnbek "ı\vukaı goıu ı le 
Lozan • meV7.Ulu birer konfenıM , ver .: 
mi5lerdir. Bund:ın s.onra :·c,aı:eıco. ı;:özu 
ile l.oza.n" mevzulu Vakıı gım:tcsı b~ş: 
muharrıri Asım l.h un )'3Lı<tnı - Kendt ı 
gazeıeciler heyeıi ile Almanra'da bu1un• 
duğundan • Hakkı Tank Us ob.-uınu~rur. 

"Gençlik ı;ozu ile Lozan" nıevzulu 
~lchlika .,amıan ve llusamettin Altıtek· 
in konferanslarından sonra toplantı)"3 
niba>et verılmıştir. 

· lzmir'deki tören 
ıı:.rnır, .:,ı, u.u. - !,01.aıı .ı.aırrı hu~ün 

HaıkeHıı<le ıwtlanmı~\ır. \ alı, kouıu
tun bdedı) c reı&ı , l'artı, Jlal1>c\ ı er-

( Başı ı inci sayfada ) daşlann hemanırı bir llıtlyac maddesin. kaı;ı ve bınlcrce v.ıtandaş !Juyıık te7.a-
mctin!zin duşlindüklcri ve aldığı y~ ka· de husule ıoc!ecek ıra.vrt tab lllklerln JEl lıuratla ıııera~ııne ı~tirak ctıııı~tır. lic
rarlar uzerinde duracağım. Hubub:ı.t hak- lhtlkAnn kontrolünde v rece.-lerı klı· rın bir sa) ı;ı ılc dııılencıı htıklül .İ\ltir
kıoda a.lınao son karar, umwni efkar - rarla.r el.bette y(izdc c:1.9ksan da.ha :sa. ,ını nıutı akıp Purlı ld.ırc he> etı reıs 
da ve onuo kıymetli mümessili matbu:ıt· betli ve daha )"el"fndc olacaktır. Böl<- \ ekllı avııkut Ekrem Oran Lozaıı 
ta süzcl 'le wnit verici akisler yaptı. diyeler esasen kendl vazıteıert oı.ı~ hu mevzuu uzerıııde lıir konkraııs \"Cr -
Memleketin dön ko~esindc çıkan .ı;azc - 1$1erin1 ırörürken keor.dl Ucaret od.ıları· 1111,tır. Jlatıp, buı;un dün) anııı i~ındı: 
relerimiz, bc"'endikleri bu kararın ehrm- nın, borsalar ve Hükümet.:n. muı:ııha. bu.undu~u hıırııteıı bıh uk bır kı) ıı -

• mı'>'Ct ve ciunulilııu köylü~·e anlaunak set ve ılira) etle uzak bulııııılugumuz 
,, , ret ve Yardun!:annı da!ma Yanlannda 1 ıı.de bırıncı dun)a harbınde t ırull!Lr 

i~ guzel yndar yazdılar. Hükümete bulacaklaı'dır. lcab<>d rsc lüzumlu ycr.1 arasında yer aldıgınıı,;ı kil) ıldıııış vı: 
her taraftan birçok '1-aıanda,Iardan ve çc- kararlar da alınacaktır llvrt ·l ıl suren 1.ıu ıu cııdele ı.•ıııundıı-
~idi teşekküller ınümes5illerinden bir - • kı ıııagıııbı~ etin butıın ıneııılc.ket ve 
çok teşekkur ve td>rik tclı:raflan bCldi Bir kaç mühım tavsiye mılletc korırnnç l>ir kalıus ı;ıbı ı.:okt ıi-
ve bu kar:ırın halkı n umumi tasvibine Şimdi blz..m, halkımızdan müe.Q$CSC • guıı\ı halıfenın ıhanetıne nıu,·ıu ı ola-
rnazhar oldu~ anlaşıldı. Biz de ~in . lerlmlzden. tAdrl~en bazı ı1cal8• r ık gayrı nıılli bazı unsuhırın yer .)er 
dik. Şimdi s.ızlerdcn beklediğimiz, mrm- nmız ol:acaktır: IJır daı;ılıııa hareketıııe gırıştıklerını 
leketin ekmek d.ivasını halletmek mak - ı - Halk, muukkat bir zaman için faKat oldu u anılan 'l tlrk nıllletlnın 
sadiyle atılan bu muhim adımdan i)i bilhassa ilk haftııla.rda hiç bir ihıi)ııç Ataturk'un etrafında ayaklanarak ınıı-

11 ı tıtilfılı yar.ııttı&ıııı soyledı ktc:n son
neticeler almak için isıisnasız her Tur- maddw karşısında tehalük gösterme • ra lnonu, ~ak rya, Dumlupınar ıa -
kun vazife alması, elbirligi yapmasıdır, melidir. İhtiyaa varsa 'e bu ihtiyaç hat· f<rlerını b<ıtırlatnıı§tır. 
ekmek sıkıntısı memleketin her )'erüı · tıi acil dahi oba mutlaka sabırlı oioıa • ~krem orıın, derın blr hareket vr. 
de ~vam eanektedir Bu umumi sıkın - ltdır. "Mahrumiyetin ZC''kıni milli men• belAı;atle lstılıddl l\lucadelesınln bir 
rı , çiftçinin mabsulunü çabuk istihsal faaılcrimiz u ~rwr.ı ıatmak istiyorum. Bu ı:.ııfer deştan ı halinde L01.ırn'11 day8'!
ede."'ek devlete olan borcunu vcrinci)e benim İ!iin bir vnzi!cdir" fikrini e"'eln dıJ;ını ve Mılll Şef kahraman İnonU • 
bd&r da devam edecektir. Her Tıi."k kendi nefsine, sonnı da etrafındakilere nün iki dcfadn sekiz. ay süren yor~cu 

çııxuğunda.ıı isıedigimız çiftçiye istica - aşılamak ve telkin etmek )'Olunda ısrar ~:zz~ıı~~~:~~~;·n ;~~ı~~i~i~;k ~~ettı:ı: 
lin hakiki ~beplerini anlatmak, duyur- etmelidir. ı 

,e ~oyıc denıı~tir: lnon!ı nun Jlr toı>
mak \"C çiftçiyi bu hususta teşvik etmek· 2 - :.ıemlekeıin muhtelif yerlerin - 1 ntıda hu\ urduklım gibi ~l onrlruı; 
ur Onun canlı ve merhametli bir )'Üre- ıkn:, muhtelif isıihlılk mericezlcrinc lü • ınill<'tın sil'fıhla , be\ r alııtle esarctidır. 
fi vardır. Dııyıın:ı da;·a.namaz. Elindeki zumlu ıcy·lerin gelmesi on beş ;inni E:ii· :::.ıllha sllahlıı , alııde ahit,lc ko) ıııak 
kendi )'iyecegini dahi verecek kadar CO· ne bağlı oldufundan bii} uk ınikdards lilr.ıuıdır. Haklkııten öyle yaptı. ~ı ıı
meruir. İdare lınirlcrimiıin, Parti ve di- sann almak mt" künde olan rc~mi ve hu· dan) a'du Monrlro 'a, Lo:r.an'da Srvr'e 
ğer teşekküller başkanlarımızın, ınahsu- susi müesseseler amirleri de, "fi)'at ~er- kıırşı ko)clu. Murlanyıı'ıla l 'urk silAh
lün -hemen topl:ınıp yurdun sıkışık )'er • besttir, bütün senelik ihıiyacımı derhal lııını, l.tnarı'da Ttık ı.stıklulin i duş -
te rine sevkındcki isticalin sebeplerini temitı edecc"im ,.e etmeli;im" !>C''da~ı . ıııanl. ra sclamlattı, Yarol lnonü. 

., Hatip, bu arııcla tıırihi vesıkııll\rclan 
yer yer anlatmal:ırında çok buyük fay. na kapılmamnlıdırlar. Onlır, bu ihth'llç· dn 

1 
tifnde etnıış, Loznn zaferinin 

d:ılu G()rmelı:teyiz. fanoı bir iki ay sonra daha bol ve d:ı.ha Turk milletinin hayatında ac;;l ı~ ı yeni 
Y eni kararlar kolay bulacııldardır. Ani h:ıreketler, pi- clevrl anlııt.uıış ve aozlerini Şo) le bitlr-

Hükümetinizin aldığı di~ reni ka- yasada lüzwrmız fakat zararlı darlıklar nıiştir: 
rarlar da ~uolardır: doğurabilir. Bu da hıı.lk haleti ruhİ>~•ı· ''- Ata drr ki: bu munhıoılennme, 

• · ne f~ tA.sı'rl-· yapar. Bu İtibarla mües· Türk milleti aleyhine asırlardanberl Yeııı bır kararname ile ,;ıa}eı ıaşe ~·n ~ ~ ı 
sese idare edenler de sabırlı ve ıtmk"n· ha ırlanmış ve :,evr muahedcnnıııe Y-

tcşkilatını 'e fiyat murakabe ve tesbi · IC' ıkın.ıl edilıliiii zıııınr.rllluıiş hıiytık 
· de ı h ti · k Id bun li olmalıdır. d tıo ça ı:ıan eye en a ın)-or ve · bır suyknstın ınhidaınını intace en 

Jann vazife ve sallhiyetlcırini mahalli 3 - Tacirlerimiz, her memlekette bir vesikadır.,, 
be!cclirclcre devrediyoruz. Bundan baş. olduğu ı;ibi hb:dc de çO:. zeki ve çok • l 
ka yer )-er elko}'malan d;ı mencdiyonız. becerikli adamlardır. Onların eka " / zmir gazetelerinın yazı arı 
Belediyeleri, ticaret odalanodan ve di- kabilhcderi her hangi bir buhranın doğ· Jzmir; 2~ a.n. - Loun sullıünün 

- ·' · 'f d ı mnsı na daima m~nidir ve mt'nfaaıleri • yıldönurnu ,ıı:azetelrrln lıaruetll nc,-ğer mahalli t~ekkulleruen ıstı a c en - ·r k i t"k 
QJ·n ı'cabı _,_ budur Kendi ıec-'·" ülleri, rlyatiyle selAmlanmakta., ur s ı -dir~ck ''e milli korunma kanununun = "'"""' · 9 ı 
onlan daima iku eder ve aralarındaki lfıl ve to.mamly etinın l sene evve 

verdiği bütün salühi}eder ile de teçhiz , bugun devletlerce tasdik olunduğu 
ediyo!'UZ. Bünın gıda maddelerinin fi · köıüleri remizlemek için ~ kemli ara- belirtilerek o btlyük zaferi kazanıın 
y:td::trtm :>crbest bırakıyor ve tesbit cdi- farında müc:adcle ederler. Bunlıınn için- Büyük Şefin bıı ırnn rle Turk milletl
leo fiyatl:ırı d;ı kaldırıyoruz. Şimdi ne de her ta.rafı aldatl)'Oruın id<lia~ı nda, nln başınd.a bulunmAs<., 'l'Urk mille ti
için böyle yaptığımızı izah edeyim: ma- zannında. gaHetinde buluoonlar da e4.::- nin mutlu tnllhini n esei olar ak kayde-

t himdur ıJ iktuadın en eski ve M de si'k dt-ğildir. Fab.ı bu gafil lerin unuttuk · ıliluı.-kteılir. 
-• · • lnrı bı'r -· .ı_ ·-rdır kı' •· bu da ·~r.arı Mahmut Eıııt Rcıııkurt Anaclolıı'da kaidesi olan "arz ve tale1,,' ın ıesır ve .,..~ ..., ·~ ~ 

mıfuzunu tamamiyle bertacııf -etmek ko- >11lmz memlekete de""il, bizıat kendine dit~.re:1 b;r elimle klnılr deııehill~ ki 
!ay bir iş d<'l!ildir. O ç<•k dikkatli arar· olnn hari~ bir knlııacın ı;ok ddıı kuma· J.ozan'd:ıki ııafenn nnl ırnı 'I ıırk ıılu
la mıak isıhen pek n:ızık bir me~eledir. nı oldukla~ıdır. Hud' sıız gayri me ru suoııın n odero dun\ l ile m!ısn\I olu
Bizdc ve her )erde arz ve talebi en İyi para kazanmak hım kim e tarafından ~uıl ır. Y('di a rın h'lllcc'lemf'di i bu 
avarlır-c:ık iki mühım halk ımıesscsı:si FRrkı:dilmez zanneden bunlar, ket>dile - uıh tik i:il Lor. ın'ıla Milli ·er İnonıı 
vardır. Belediyeler ve ıicart odalan: rinin halli; ve Hiıkümct tarafından ne kopnrdı ııttı ''ı: )Cılı a~rın facı ıl.ırına 
bunl:ır her yerde 0 mahallin en ı)i, en kad:ır ince bir iıina ifo takihcdildiklc· 1 1 ı ıoı'ı ı ır "an rhitlr. 
araell, halkının, muhitinin ihtiyaçlarını rinin farkında de ··undir Bm ltler"re re rnhmet. gazilere c•enllk dilerkrn 
ve ticııret usullerin!, kazanç nisbeılerini de ıavsiremiz. bu gaflet uylı:U$Ulldan u· Tiırk de~ lr-tinin kurucusu bfö•ük b A-

• eslek )ıırunal:ındır. •atiirk'li soDRuz sayırıhrln nnmak or-
bileıı, her i~ten anlıyan çeşidi m •• •.• d ldu" "-' b h eumuzdur. Milli Şef İnönii.. l..o:ı:nn'ı 
l~ mensup tecrubeli zathı..nhıı ıeşekkü.1

1 
Her ı~ımız e 0 . ~. gıoı. u. u • yapan ııensln, vatan sıınıt minnettar -

etmişlerdir. N~ta-da en faydalı bildıği tcdbırlen ~lan dır," 
lhklı voe ye:"lnde Jcarar'lıar alan 'il! Hukümetle halkımıan esn:ıf ve teeır Hakkı Ocakoğlu Yem Asır'dıı.lri baş. 

mıne.k mecl>w1YoUııdc olan ve halk~· lcrimizm ft her türlü tirarl t~le· imnkalr.slnde Loı:a.n'ın bir istiklAI &hi
mbndan seçUmb. mahaltble b!l'Qok me- rin ~ekli bir işbirlit;i "'1paıc.akbınod:uı desi oldu~unu kavdederek Şöyle diyor: 
~ 611 batı& -lll\lmll • . emiıııi:z.. '8.a..) "'Lw'da .Wetie. ~ »tikllıl 

' 

Isparta' da 
f,pıırta Halke\inde el<.' Lor.ıın ı:riinti 

kutlan mı•. rııehııs Kem ıl Tur ın hu bu
ruk ;;unun dllnyn hnrbi) le teıa•ııır r
den kı' ııırtiol ) a11tıgı hasbıhalle belirt
miştir. 

(n.n.) 

M. Hull diyor ki : 

taarruzla 
kazanılır 

(Başı ı iaci sa\'fa<ln) 
ancak onların taarruz kaynaklarını 
YıkabillrSek tahrip edllebıllr. DUş
inanlarımıza karşı en sürat!! ve en 
tesirli bir tarzda hareket erlece
ğlz ve mihver kuvvletlerlnin tahrip 
işlerinde bulundukları dünyanın bU
tün noktalarında on lara taarr uz 
edece.i;lz. 

Geçici murnftaldyetslzllkler bi
zl m ces:ıreUmlzi kırmnmalı ve bizi 
zayi! düşilrmemelldir. Bll&kis bOtiln 
askerleri ve hakiki vatanseverleri 
kuvvet veya kuvvPt tehdlrll öntinrlP 
sarsılmıyan parlak a7Jmle daha· kuv 
\'etli darbeler lndinneğe sevketme
lldir. 

M Hul!, gl.'een harp!en sonraki 
iktisadi buhranın. sefaletin v" kar
gaşaklıklann müşterek emniyet mil
li mer.farıtierln hakim kılınmasından 
ileri gı>lclli;lnl kaynettiklen sonra 
şöyle deml,.tJr: 

Sulhu muhafaza iç in 
beyenlmıtel oir teş1tilat 

lazım 
A tlantik beyannıuııcsınne yazılı ,·iı

itler lıiı) tık ve ı..tiçıık lıııtuo uıılletle
re devamlı hlr sıılh lc;iıı dıtha bıı) !ık 
teınınat vermekte o duğu huriyet ve 
ıııııılılı trrn!-.kl )tılıırıchki eıııellrriııi 

· g,.rc:;ekl 0 ~tırııll'k husu ıınıla ıln ılalıa 
bu' ıık kohvlıklar trıııin eclr.ıı bir sıs-
1 ı•ı;ı tıı • a \ \' ;, r t.'l'ııekt ı•d i r 
Y11rtln•ları ıll'vaııılı bir hnrict l e -

cınUz; korkusu nltıııılıı \0 1Şı)nn hiç hir 
ııııllct·n ıı:l'rı·ı.ı:' glhi, ııc eıuııun:yrt •Lrl
ei bır şekilde ternkkl l'lıııesine imkan 
\oktur. Gclrcckte milleth·r arasıncla 
~ıılhıl rııııhar~:ı:n elııı,.k ic:in heyıı<'lıııi
lel bir l<'Şkil.\t "tirııdc gr'ırılıııesi 11\
zııııclır. Bu tc~killit iı· ıh ı ıııl:ı ı•elılr 
ele kullanılahilrıırılcllr. i'IP 1 ıetlı•r ar .. -
z,ıncln 1 ·hirliı;inl teııı.n c.'!rce te_ıll>ır
ler nlınıııas ı ır<'r ı l.;tl~ı gibi siliıiılıınııııı 
ı,lcrini de tanzim etınck g•rektır. ~u 
ını-gelr.de o\'le ha•cket ctmr.luir ki 
h,·ıı. ı;ıl "ılı! ,,;11111 'tikli as~arı h.ıclrliııe 
İt ~•n. lırın .•c hiÇ kıınse h ı'.k ı tcc11- -
'ılı: kııdretö•,; l.rnıliiııclc bııln.ıısııı. Şu
r,ı-ı du nçık hir lıııkikatt i r K ı kıırı.lıı
cak ve geniş salahi~etlerle teçhiz edl
lecı•k ıııueııse elcrdı·n hirı ılr. \l illct
l(rııra ı ad ılet divıııııılır. l>lıııyadn 

niıam ve asnyişi yeniden kurnrken 
birleşıııiş .\ l illdlcrin ılıkkat eıle -
ccğı bir nokta lla ıııuteca, iz merıı -
it-ketleri, bunlar haşkn rnilletll'rle ba
rış halinde yaşıralıilecek bi r lınlr. 1t,r
lin<"iye karlıır, nr.uıret altında lıuluıı
durııLaktır. Hu ne1.1ırr t deue~i J>Ck ta
biidir ki ,\ l ırıanya, italya ,.e .J apoııya 
ile ortaklarının , ırk llstUnhlj!:tl lrlrlıa 
erlrn v" ku ,·vel" d11r11n.ın menfıı r fel
,cfr.lerinden vnll!;t'c;tlkleriııl ikna r.dı
C'İ hir şekılde ishal eclf'cekleri s::fıııe k ı
dıır rlevıı ııı f'dl'nktir. 

Bu ııııllı•tlerlu sulh k.ai<l<'le rin i sn -
ıııınıl ol ırnk henımsuınelcri lıiz ı ııı 
dıı'. Dlill\'aııın , eniclen tarıziııı ı~ııı" 
ıııüteea\ldeı-in İıu muar.7.am işi sekli'
> t: uı::rıı lın ıl ırına ııu:yılıı ıı verıncı ııel(c 
dikkııl et ııırliyiı . .'.\1 ı 1.11 le terakkiye en
gel olan uaşlH·a üııııllerdı-n hi ri dik
tatıırlıikleri doı:;uran ııı u frit mi ll iyet
çilik cerı') anı olıııu~tıı r . iktis;,ıli faa
liyetin tnhdiclindrn iler i ,ı;rlen istihsal 
noksnnlarını tt-Iİ&fi edecek yeni bir 
ı:ıılışma sistemi kur111 k lbungclecek
tir. 

YukRl'k gıirnriik tarifell'rlnin i nılirU
me i ve Ucııreti tabii seyrinden inhi
raf etlirıııek sııretiv lc bıışknlıtrınR. ;ı:a. 
rıır verenlerin faaİi) eti en set çekil -
ıııesl de lthınıılır. 

Ekonomi ve para m eseleleri 
i\Iilli Parnların sabit rayiçler uze -

rinılım tekrar ı ııh lııııl..Ie ı•ılilelıil ıııe.i
ni t r. rıı in clıııek ırı·rcktlr. o) le tıir ma
li sistem \'tieude ı;etirınrli) iz ki hem 
hir çok eşyanın i ııı alini hcın de bıın
lnrın piyasnlnra gilnderil ııu·~ini te ırıin 
edebilsin, Mali bakımılan .kuvvetli 
memleketlerden dah.a zay ıf meınle -
kelle re ıermaymiD aclill ne bir ft'kilde 
naklioi te min edecek bir •isten~ de 
ihtiyaç vı.rd ır. 

.Milletler arasıııda ıulh te eııs1lı edip 
de siyasi enınivet h11sıl ol ıl ııktan ve 
iktlsaıll erı@'e il ~ r ortııılıtn kıı l ktıktıın 
onı·a terakki hacıılelı·lcrinlıı lhtl~ ac

lnrını k.ır~·lııınıl, llrı•rr lılıtıırı millet
lerin cııırine hıı\"iik ırıı:lıl •ı(Lır \'erile • 
eeklir llıı nıır ; lnr lıııt(ln ınilll'tlerlıı 
votıınd'.l•I ır ı nıı ılalıa v ııltsrk hir ha} a l 
se\'i) e iııe ı•rL~ınek iııık "ınlarını 'ere -
ceJ:I ~ihl ''apıeı kııt\ellt-rr 'e tie ı ri 
1<' rlılıüslrrr yeni hir kııdret wrrcek
tlr. n glın biıtiın milletler hf-Şerive -
tin terakki yollnrı ii7.l'rinılı- ı~tecliklrri 
ırihl yu r iimek imkanını bulRcaklardır. 
Ru Mç hir millet için kolay olmıya
t.'aktır. Ne zafer, n~ rle Harpten 110•
ra bakınacak he r hanırl hiT hıı.I ~ 
böyle btr var.iyeti kendiliğinden ~ -
~ •k.M. - wtloedı; ...... 

Almanya ve İngiltere 

üzerine ka rşıh kh 

akınlar yapıldı 
Be~un. 24 ıı.n. - Alman rad.Yo1unun 

blld~ğlnı! a"Öl'C mUnforlt b!r halde u
can lngU1z t.a.vyarelcrl Alma.n~·nın m
rtUstrt bölı:-etcrl.'!lc btrkac bombıı ntmıs· 

lardır. Hııs:ırlar ı:beom.ın~etsl7.d'. • lkl 
lnıdl1z uç<tfn ılU$!lrUlmUsttır. 

A>'nl ırccc nlman uı;a.k an 1nırlltP!'t!'. 

Yt' l>t•mbaln.r atmı~lıır ve clı('11"'ırlyı>tll 

tahrlh:ı.tn sebep nlmuııl.."lrdır. 

Do~u Pru,.:ı;a'da so,yel ucnklı!rı hır

!'alama hnroketlerl .>'tlr>m•.s'ardır. B r 
hn•ıır oktutu 11tm<I ye kııdıır b !d. 'lr.ı -
mlştır. 

BugunkU rı.$1\ll tl"bllG;dc hava n...rc • 
klt.ı h!l/1.ı<ınd.:ı eunlar \'ar<lır: 

Bl.ı.>üK Bıitnnyıı'ıra karşı )'llpılan mu
t.'ad !<!'de, ha va ku~' etleri gUndı.z ve 
rı ce hUcur.ıl.."lrınıl ort.a ve tto:ıu !rıı; , -
lcre'de ueak ıntırlkulnrıı:uı, ha~ ı rn<'Y -

danlıınna ve silah hıbı ikalanna ı~ ıbı:t 

ler k~ delmiştir. 

Dlin ırOndUz, dU~an batıda 1 ı:ıı 
allın<U ki kınıanı.ı dokuz u ık kaY'>o!t • 
m\4tlr. lnı:: l.z h ıva kUV\Otle:i ta•nfır:
dan Almanya nın baU hudud mi ıkJ 

Loıırnklarda )"arılan akınla dün ~ece 

bllha •:ı Dıılsburg ad.ısına li pılnn duş

man hılcumlan sl\11 hııtk arasın" l kıı-

1 mu l<"l'<I r 
<"o<-t.'C yan~ına dojl;••u b rkaı;: •)\'~ t 

1 boı>ıha ucatı dcğu l'ru\yıı~ı top k'. 11-

1 nıı. tes rs z hU<'ıımlarda bu'uıımustur. 

DUttman b r ucnk kn> t>ı-t.m ş• r 

RHIN veRUHR 
üzerinde 

Lond"a, 24 a.ıı. - Hava nazırhC;ının 

teblltı: 
KU\"VCU1 lngillZ bomba teok-Ulcr! dün 

&"ece R.uhr ve Rhln hııvzatı<nndakı he
dcfiere hticum etm!şlerdtr. Hollr.nda'
dakl dUsmnn hava meydan.ları da bom. 
ba.lanmıtlır. 

A>'Ill ırecc, devrlYt? a vcılan d unan 
Lı;gali altındaki toprııklard:ı. demir) olla
rına ve b:ış'ıca hooencıre hücum t't"nls -
ıe~cıır Bu harckAt esru sı-tlla bomt.ıı U· 

çaklnnmız lkl dUı.mrı.n ııı:ııl::ı tahrlbet
m slenlir. 

Bombıı ııcııklanmızd.'.ın yoolı9! d ,nmc
m Ur. 

Dılşmıın uçakları bu ıre<'e Jn'll.1'•ere
ntn ı lo"°usu uz,,,1n.'1e ııcmuslanlır. MU -
teadd t yerlere bombalar atılmısur. 1 
duşman ucd:ı dtiııUrlllmU$ltır 

Duisburg' a yapılan 
akın 

LQndm, ~ a.ıı. - Dün ak;am l"<'fl -

men t>ıırtırlld C' ne cöre, Oul&burı: a ıı.a

lı akşamı yapılan &kında almmı' ıoto

ı:ratlar bu akının Ruhr ha\ zasın.:ı ya · 
pılllll en tesıırll hli~umlartlan birini tc,. 
kil eyle<! f:'I hald<ınoa t.'lJ.yareeller tanı· 
fınd<rn verlk>rı rııı:><>rlnn te;1.d<.-tnır.kte -
ııtr. ;.ı .. rkezl ı >u sbur~ olmak Uzerc s:ı

nıı.>1 cevr<~ ı n bl çok nokU1JannJr. bU· 
>"ilk ynnııını ,r ı:o ulmek•ooır. Akındı. 
yangın bnmbasındıın ZJ,}"<ıde tahrip bom
bıısı atılmı&tır. Fotoı:rnrıar bOmbntdı
man esnıısıoon aıınm stır. Ve coı:u lnfl. 
lfıkların cıkardıtl ıııık ve dumanlan 
ııöııtcrm<'ktc.ıtr. İki b.n kU<>lu'k bo:nbıı• 
!arın tcstrt bUhn&'lll ı;roze cnrı>ı)'Or. 

Avusturalya lebr ği 
\frlboıırne, !H a.a. - r.. \'tıstural -

ya'daki müttefık kuvveıler ı mum! 
Jrarargahı tarafınılan neşrerlilen • teb-
1 iğ: 

Yeni Gine'de Bona'ya karşı ar:}{a 
arknya yapılım b~ş ha"V'a hücumu es
nasınrla hir çok yanı:-tnlRr c:;ıkarıl -
mııııır. 5000 toniHitoluk bir japon nak 
!iye gemisi hornba i11abeti alınış ve 
baıarken bırnkılmıştır. 

B nna'va ~·ııkın hlr yı-rnıo hinlnr 
ve bir mıtvna pike bomba tayyare • 
!erimizin hUcıımıına uğrnmııstır. 

Kanada deniz aıın yerlere 
de asker gönderecek 
Ottovn, 24 a .a . - Başvekil Mr. 

Mackenzie Kin.ı.:· deniz .ııııı:ı yerler~ 
zönılcrilmek üzere mecburi hızmeL 
~ker kaydı hakkındaki kan~n~n 
mlizakeresin i lmpaurken, nııl etın 
reyine mUrııcaııtıan korkma.d•t:'1r1

• 

c;Lınkıı mille t in keıııli•inc ımv~nı o. -
ıluj!;una kani bulunrluj:\"unu soylemıs· 

tir. ·· ıı u Mecli~ kanun layihasını uç ne o-

k d 4s reye karşı 141 reyle 
unuşun :ı . 

kabul etmiştir. 

Şimal İrlanda'ya yeni 
amerikan askeri geldi 
Lonclra, 24 a .a. - BUy!ik. bir ~:ı· 

file ile A t lant ik'i geçen mlıhı~ mık
tarda amerikan kıtalerı~ın b,r l':ıç 
giin ev\•el şimal !!·landa ya vardık • 
!arı biMiri lmektedır. 

!l&ttaa taınamiylıe i1't ttadc etmemiz i
~n &Simli ~~~ıılıyıs. Beoc~iyet ıçın 
tt'- meoni ettıgıuılz iyi feylerı ~er~ek 
!eştirmek ru akı;lldiyle bunlan Aı.aıı ı l 
ı;UraUe ve Ar.aıııt derecede tf'mln ede
cek bir teşkilllt vücıııle gctirrııek ıre -
rı•kti r. ,\ ynı r.nmarıda hu tr~kilfıtı r.n 
ıniıe~slr şrkilcl•· koruyncak tecllılrleri 
nlııı.ıktn el ı ırrı: k;!Jııııııııııını:r. lttv.ını -
ılır. ı 

Hıııtiın lı•irı ba~lıra me~t'le, nıllm -
kıi ıı olıır ıılıırnı: k ıti zaferi e ılr rt -
mektır. /.ıı fere kn\u urıcna ka 1 r er 
_ı:un cliıııizclı•n ırclrn ırayreti arfetm<'
lb iı. in ın ht ı riyetin• kar ı ıl ıh 'I 

) apılnn hıı tf'Clw{ıı kalplr-rlm r.dek 
erı;aret, ını\nevi kııvvet ve ıu:lm duy. 
,ırıı l nrı nı canlanc'lırmış bulunmakta -

İstanbul 
a ya ışları 

tahminleri 
ônumuzdekı pazar ı;;Unu lstnnbul

da yapııaca ... olan at > arışıannın u
cuncusunc yaaıan hay\ anların ısım
lermı ı.ıroı:ranı sırnsıyle a:;;agı)·a ya
zıyorum. liunınr hak.kında lstanl:>ul
dan aldıgım mıılümata ı::urc, ku:r:an
maları ılıwnmlı olanlarını sıras yle 
b 1d.rmc>se ı:aıısacaı.;ım. Geçen haf
tanın tenha koşu.arına ınun.ab 1 bu 
haf takı yan;ılardn ko;ıacak hnY\ nıı 
adedıııln fazla! gı her hnıdc yarı,ı 
goreb.leı.:eK m~·rııklıf,ırı oJ,luğu ka

Gercü~ kayına • 
kamı Bay Hulusi 
Akalın'ın kızı l rcn
kijy lisesi dokuzun
cu sınıf ulcbcsın -
dt"n Ayten. tatil mü
na~heıiyle gddiı':-i 
GNuiş kaza\ıııda 
h:ıstnl:tnanık ı ;. 7. 
1942 de lR )'aşında 

ha)ııta gozlcrini kap:ınıtştır. Bu 
hıı;beri ''-'rirken, aile ine ha~ aE:t 
kederlerine i~ti r.ı~ edt"n~ 

Teşef .. kür 
dar mUstaek balııs llryakılerını de Scvg!li a nnemiz lln. H sene 
memnun edecektır kanaatırıdl)lln. ılen'ın vefıııı m ınas bC'tlyle ev 
Birinci kor:u : kadar gelmek, cenazesinde bul 
P117.ıır gunku b rıncl ko u iki yaşın- mnk ve çıçcK go d rmek sure 
d 1< \'e k.aznnclnrı yekfııı u HOo ıı- ılC'rin acımıza ortak olan v b z· 
ra) ı doldurml\nn yerıi sıııı.:an ıngl- s~lll eden ılosılarımı7.a te k lırU 
1 r. crk<"k \'e di taylara mnnsustur. 'borç b!lıriz. 
lKrnmıycsı 500 l ırcı ııwmfesl l!JOll Çocultları: S!l.krli, Sürcwn. 
m~Lredlr. Kosu,ı.a lıı: tay ;ı;az.ılm'-5- han, Ayten Sc len, Mualli Uzma 
ur. . Nisan 

ı. Dl' tl.'ı::-ilt < ı;-. Sim aroglu> :ı. 
2. Puıat \F. s:.rrı ırot;luJ Emekli bn o ı cm ~len\ n ~il 
3. Varud CF. AUı> Çarı.acı. kızı Nuzhct Çark cı ~le 
Şıınd ye kııdnr o ıın ko,,Llnrdakl ı Y .de Bıııb~"' Emın Koı ııtnrı ı~ 

gôstcrdıkler dcıecC'lC'r. naznrı .tıoa- şan mcrJsıml dUn ece Cebecı d 
re ıılarak bu ko~unun kııyıt. sırası) - evlerinde samimi ılostları ara~ 
le ıııha;ı; ete ercc<'t: n. duşJnmc.ıctc- icrn eılılmı tir. Sa ıdctler dılerl 
yım. Mutlu bir evle·nme 
i !tinci ko§U : Tlimgcnernl Abtli Pandır'ın 

satış ko~u .. udur. Ve: yasındaki saf- V crı Pai:ıdır'la Hayan Fı ,rlye <l 
kıı~ nıap ~rkck \l.! d şl ta~lnra rııah- de~er'in nik.ıhları duıı .Aıık~ru ~ 
su tur. lkramı> es1 llıJ lirn mesıı!esı 1 11.'dıye salorıund:ı scçk n daveU 
ı oo met redır. ~rnzurunda yapılmış ve dUrı ak 
Koşuya ynzılan tııylar şunıarclır: Orıluevinde rle ıli.iğllıı tortnl iki 
ı. Bahadır (l, Aytııc ı GO kilo rııfın nkrabalnn ve do tları hu. 
2. Şnhln es. Atnla~') 110 kilo runclıı icra edilmiştir. Yenı evlı 
3. Yaman CM. Atay) 60 kılo adetler ıcmcnnni l.'clcriz. 
4. Ferhat (. '. Ten\ zer> Şii kilo 
5. VPcıııe Ol. Snltl 52,., kilo • • 

1 

F,ks ·r ııin ımdi~e kncıar kosu (nnılfere' de layyareuler 
k~mamı ve kossn cin b r mu\•affa-ı !il 
kıyı•t kıı-ıınaınamış olmaları hang'L- , 

il 11 daha yi oldugu hakkıQdakl dü- talim ve ferbiyetı 
unC"e>le>ı ı knrıştırm:ıktndır. Mamafih 

sürafle gelişiyor 
r .omlra, 24 a.a. -- Dtln ık rnı 

ıııen itildi rildiı:ınc !! ıre bU\ lık Hrl 
yn lınparııtorlıığunda tayynr("eılerı 
!im vı· terhirrsl teşkl' 'ıtı o kula" 
ı.tle ırenlşlı·tilrııl tir ki artık \ıııerı 
nın vt.'rııılş olclııj(ıı tnlim vnı;ıt !arı 
kullanılmasınclnn l 'Rz geçilmiştir. 

ahu ının şöhı ctıne ı::-ti\ cıı,,rek Vecı-
7.") ı rakıplf'rlne g/;re datıa s:ınslı 
buhnorlar. Fcrh:trl'ın kcncl.slne rn
k!p olnb'leceğ nl :uınnl.'d yoı·um. Bu
nunla bcrnber bu gibi yarışların n"
t celC'rinl evve'dl.'n kc:>stirınenın nıüş
k Ullltını h<'rk<'s tn kdi r edı>ccği 11-

dcn \'e ben de k•'hanet idrlmı;ında 
olmııdığımdnn• diğerlerinin bu- iş 
yapmaları karşısında kalınc\ılh tnk
dirde mazur gürülmemcml rıca e-
derim. J••••••••••••••••••••••'•••••••• 
U ~üncü ko§u : 

Conkbıt)ııı l·.oııusudur. Üç ve daha 
> ukıırı > nştakl yerli ynrım kan ın
:::ılız at Hı kısııı..:laıa maıısu~tur. lk-ı 
ranı yesi 50ü ııı~.ı mc~nfesı 1600 met
redir. 

Ko;ıuyn dJrt yarımkan kaydedf,1-
nıiştır: ı 

ı. Al Ceyllın CH. Özl'n) 62 kilo 
2. E:hnn O l. Saıt> 53 5 k lo 
3. Tir) ak! ıs. Karnosman> 53 k lo 
4. Mene\ ırı ıs. Knrnos:mnııJ 51,5 K. I 
Bu yarışfü ş mdi)e kadar ynptığı 

koşu.urda geçlımıyen Elhan ilk clc-
1 fa beraher koşacağı kenct,sinılen kü

<:UK yaşlı rak.bi Mencvış'ten daha 
şanslıdır. 

MİLLi KÜL TÜR 
DERG1S1 

t~ı.ı<l"'n ı ı 20 inci s "~' iki 
renkli ı;.ır. 1 lıir k ıJI k ç'nılc 
dofının 'azılarla cıkrıı t ır Bu 
fiil) ıclakl y uılnr •unl rdır: 

h.tisnll J>c\lıtçlık: H"lıni Zi· 
\'U l lkı·ıı, l~tnııloJi ve memleke
timiz: l'rof Dr. Şe\ ket Ar.lı: 

Vakıa aralnrınıfa ~·cdı kiloluk Mr • 
yaş farkı ~ arsa da, kanının'. kuvveL 
dola) ısfyle rakıplerıne on yedi kilo 
bile verehileeek olan Elhan rakip
lerinin kend sine ynklaşmasıı.a mey
dan V<'rıı11yecektir zannedq~·orum. 
Arkasından Meneviş ikinci olnblllr. 

Knn u, H ıd) oıla ı: rp mu kisi : 
\hıncı \ıln n s~~ ırı. y rmki "•'! 
oii'retn eni için: ı-ı. t;clı' R 1 ır, 
Tereıırııe Fnı•' sı: :\1, tafa ~ı
hat İ>zıııı, Silifke 'l urkus , ilr. 
Kl·rim 'ı unıl, Bahçeler, ilr: Fu
nt Ümn Kr kin >Jl'lıı . Pol(u'dıı 
hlr ,ırl'zlnt1: llr. Sııclı Selen. Yıl
clızlar \'t' cl.ın~ ıının sonu: He~irn 
'l ıın~·rl, Bor'ılıı lılr ak~ 110, şiir: Dordı.incll ko§u : 

L:cııt.cmen kos.ısuılur. Üç ve da
ha > llKıtrı yııı;tııki ~·c sene ~ r11n<111-
kl ırn:t.nıı.;1;11 ı yekunu :.!JvU !ırayı 
geçnıı) en sarkan lngıJız at \'C kıs
raklara mahsustur. lkranıı)csl 310 
lırn mC'saıesi ~1)00 ıııctrcdır. 
Koşuya yazılan hııllsknnlnr ile ü

zerler ne bınecck olan nnıator Jokey
leri şunlardır: 

ı. Dandı \Salt Akson> 72 kilo 

< l'\lııııı .\tur Kansıı , Kamınlnr 
H ınilll korunıııa kar rlıırı: HA
zıın \tıf fiıı>ueık. Toprak in -
sanlııı ının ilk sor.ıı, •lir: İhra -
!ılın 7.eki llımlurlu, İğde çiçe -
ıli, şiir: • "ııılwt l~rmnr. c;azete
ler nrn~ınıl : i'LKO, Günler 
bnyunrn: ÜLK O. 

Tln milli kfil•lir dergisini bııyl
ll•rdı-o arnyınır.. 

2. KomisarJ <Dr. 5efcroCı i:.'. kılo 
3. Özd mir (0. Atman) 66 kıla .._1111111 11 1 11;11 111111 1 111 11 111 1• 

4. lınıııcı (Fon· \ aııkenhaymJ 64 
kilo 

5. Yetiş (Azl7. Bener) 62 ıalo 
Bu koşu Ankarn'da ;ı;apı:an At

man kuııasını :ışıığı yukarı nııtırlnt
nıaktadır. lçlerlndc yalnız UmaC'ı ılc 
Komısarj ) oktu. Burada <'il kuvvNlı 
ihtimal olnnık Dandl giirıHn•t•ktcd•r. 
En kuvvet.il rnkıbı el,. Umacı1ır 1.;ın
ncdi) oruıll. Yalnız arkadaşın~ A. Al
cının da sö)"cdlği gfbı koşu.1un ya
ıulış tar-zına göre ı::cr"k Da"ldl, 11:c
rl.'k Umacı gerekse Özdeın!r biriıı<'ı 
olablllr. $ö) le ki eğer D ınd öııdeıı 
knc:ar \'e kendisini kovalıvaı.:ak bırı
sl çıkll'lll'.Sa Dandı koşuyu" kolay ka
zanır. Bu si Umacı :ırapnrsa rak'P
lerlnln kend sini tutacakltıı ır.a pek 
ihtimal 'erllrlne7, Eger U::ıııt•ı .le 
Dancı. ba ba n giderlerse ııaı:; Özd,.
n•ir'e gulchillr. Bu şerait nit nda bu 
üc hnlısknnın ficünii rle şan"lı gör
m ~i dp ru bulu;ı.orunı Bum:nla !ıe
rab<'r en ktıV\'ellı lhllmal f.'uııdluır 
zannediyorum. 

Beşinci ko§u : 
Uç VC' dahıı )'Uknn )"aşta~1 sar

kan lnı,:ıllz at 'c kısrakıııra ılnhsus
tur. l.krnml> "sı suu lira ;ncsıır~sı 
lSOO metreci r. 

Koşu) a y('(!I halıskan y1ızıın11stır: 
ı. H. llatun ıH. Saltı 56,.> kilo 
2. Bukeot CF. S ınsuroı:lu> ~.5 k•lo 

,3. Deııııt (J:o', ~nısınoğlıı> 5 1,5 h.. 
4, Gonca IA, Almanı 52,5 ı.Uo 
5. Ye ş (A. 0)nagcz) 50,r. k.lo 
6. Da,·ıılnı.:ıro (.S.K. Osman> 45 K. 
i. K. EsLko CF. ı-:ıııaltı) 4,, 5 kılo 
Koşunun kılolar~ hayvnnlaı 111 YPS-

lanna \ e ş ıruli) e kııclar olan kaz.nı•ç
larına gore tevzi ed ld ı:;ı ıı;ıı. bır ne
vi hırn:l.iknın nrtırdıı'.:ını go iı)·oı-sıı
nuı~ DtlşlindUt:Clme göre ge<;ı;,ıı haf
ta a~ nı mesafede giizcl bir. dcrl.'cc 
ile başta geleıı B. I<~ülımi S.:ı.snı'Qğ
lunun taylan, içlcrlndC' en şan_lı 
olanlnrıdır. Kcndıll.'rlne en Jrnvvetl 
rakın olarak Huma Hatun'u gor.i-

DÜŞÜNCELER 
(ikinci basılı ) 

Çeviren : Pcthi YUccl 
Bii) ıık fr ınsu; Alim ve filoıo 

Pascal'ın in•an ruhu, een;ı 'et 'e d 
lıakkınılakl ılcrin dıl tinct.'lerinı b 
«.>scrcle bııl ıcak.unız. 

Fiyatı: 60 Krş. Satış yeri: 
llerknlp kitnlıevlcrl. Bnnkalnr 
desi. 

~( 25/Tenımuz /1942 ) 
7.30 ı:ıroı:mm sanı 
7.32 beden terbi· 
) csı ı;ıroı:rnmı 

7 10 nJ:uııı 
S 35 ';mız k (Pl.) 

lB.45 eocu:k 
kuC>ü 
10 .30 nJ:ı.ns 
19.4:> serbest 

dakika 
13.:ıo pro.:mm Fa(ıf 19.55 ısıııicılar 

ı:ı ;13 Tiirkcc (Pl > 20.15 rıı.<b'o 
13.45 ııJnrnı 

14.<>o Rlsu . ..-ctl,.unı- 20 45 kısa tası! 

hUT bandnsu ($c!: 21 oo ana (.'f;(" ıcr 
!hıılln KUnç~ ı; l. 21..lu <ll:ıleyicl 
~~- :ttoux: nlayın t.stcklm 
kızı (Marşı: 2. 21 4:; ııl!ı' ve ııt"S 

1-'cllx• GocMn: e>IUI .s:uıU 

\'nlsl: 3. A. Tho- 22 00 salon o~kf"" 
mıııı: "Hn)mond., (\' ~olon st 
opcros nm uvcrtU- nl 
rU: 4. J,!sz•: 
"Polonez" No 2 
1-l 30 ııt )°11M$1an. 
nın tn\untnlC'n\ 
J S 00 proı:nun s; n t 
ı ı:ı,03 dans Ol'KCS• 

mlzllyN'eğlnl 

n :-r :l 

mıh m s'ır 

r ht>> lı r 

niz hı hafı 

(Fan• zıı. 
Z! 30 ııJ nq 
zı ıs l<ıı ıı:oı~ 

M mnf 'ı zan:•,.tnı' ·~ 
a ır k lo taşı n 'nri. 'l 
fınclnrı kn nnılmMı 
kUV\ t'tlı<f r. f 

dı r. Ye ni bir çıılışnıa ruhu ile fec'lıı- Bu le, en ağır kiloyu taşıma
kArlı k ve mnııterck gaJ'l'Ct duyg11luı- sına ratmen Tomurcu d ha şanslı 
nın dojtma~ındn dft, b teeıt•llz, mil - ı bulmruct3 :mı 8Öylenlf'k !'l'f P-

Bu hııf•a ikili bah1s üç tanc>d'r • 
k nci dördlinctı, altınC'ı ko ıl rd"' 
dır. Cifte bahis de üç tan,.,dlr. B rl~ 
c ile iklnct, üçlincn ile dördüncD 
bcş!ncl !le mtıncı ık<ışular a:-DS?nd"' 

h im bir dmil olma tur. l'tu Tuhla ve rtm. He:r h Ankara'nın son hııf-
M ~ h:ıNıi ısiz.l..l1n1 te. dır. Hilmtet YAZJCJOCırJ 
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VlLAYETLER 
1 

evvelilne ka.dııu' V'UA.yebe mllreaııa.öa "it

- !Ayette vestka koınleiYOnundıı.n e.lıa.ca.kı.a-
---------------- n ehliyet vaılık'larmı 942 yılı Uca.ret o-

İCRA VE lFLAs D. DEMIRYOLLARl 
, 

Satılık 
R. Cumhur Filarmonik O. ' ! kereste --------- DlPLOMALI 

Eczacı aramyor Baş makinist aranı or 1 dası vesMmıannı 1bı-a: etmeıerı. 
llı.aıa~a p k De Y 7 - İhale 30. 7. 942 tw'th!ne musactıı 

C amu :neme. Islah ve I . 
Çorum Icra .M~urıutuından: 

1 - H~e ez ıraJ.'TI rruwrar 861 

ret:ne C...'ittııır:ı M.ı<IUrlüğ!lndcn: perşembe ı:lmu saat 15 t.e Kanı Nlifıa 
:\!alat•a P k d -•ft~ ,, Mudurlueilndc buluınanı.k müteşekkil 

lira itasına borclıu Çorumun Cepnl 
maha.Ueıs:l;n(k;n A.rtıfn otıu Serklsln nıu

tas:ı.rrı1 okluA"u o mahallede kil.in M 
re " amu "ne!t\.C ~· ve u • 

111 tıı\e cıttı t'indc talıı;mak üzere zirai i~t komlıs~omında yıııııbeak-tır. 
• etıenn kullan::n.::sını \"e tamirini te- 8 - lst~rln 2490 No.lu kanun:ı 
ın.'l edecek tecrübeli mak1nJste lhtlyac te ... rıkan hazırlıyacakl.-ın tcltl11 mek!ırn
\al'dı lan da mC'.ı:kO.r günde ıoaat 14 te kadar 

ada ve 8 pan;el numa.ro..l:ı saaı 6, 7 ar
k.ası 4, ı•af'fieller aolu ve onti yoi ile 
rn;ıhdut Wınılnt.'ll ,110 ml•t.re murat>oa 
llil kaııuı.t dem.ıır ka:>llı hA.J.eın l:lrı.bfyU 

zadc-.lcrlıı. ~ t.ı Jşı:;ı Unde t.ahtftnl bir 

b r. I&tekl!lcrin vcstka surcUerJyte ma.lrt>uz mukahlllnde komisyon relsllğl-
rı ktc ar:ustosun 15 ine kada.r müra -

caat, (
7604

_
5517

) 15tı2 ne vE-mıclerl k'tzımdır. P06İaöa vukııLu· 
ıac:ı.k gecikme kabul ecLlm(."~ go.;;lu taş m.aıtaza vtı ona muttaı<ıl :l.kl 

ka.nıı.t :ı.h$lp k..-ıpıll 1(-ln<k yıkLlıınıt bır 
1 

Yol yapı işleri 
:>ı.s nb·ıı lll-leıli) eslnd<'ıı: 

.,. tatılrk bulı ırı l\lıı~tik asfalt trctıı
ıı r ın •n lı kupalı :carf usuli\'le ek•ilt
(:~; e kıınıılmu~t ıır. ...Keşif beılcli 
rıat 1 ~0) .ir ı (!&} kuruş ve ilk terni-

ı (.,11.,7) lır.ı (:il ı kıırııştur. ~Iu
h tı·.ı,., ek iltml', ;\n!ııı. lşkrı umıııııf, 
~ f USt Ve fenni ŞıırlB'.llllelerİ pMje ke-

hulfısnsh ı ... buna nıutekrri diğer 
Cır k • 
d a ('70) kıırıış mukahil:ııdr hcl~-
t;~e fen iş. rıılııl rluıhıııdeo ı·erilecel-.a:· ihale '· ıı. D ~:! çar•nıııo.ı ı;lıı.ii ~·ı
tı 1{ ll' daiıııi cncıııııcucle yapıl ıcak
) r. ıt ııleriq ilk tcııılrııt r. ldııız \'l?
R~ lllektutıları, llı:ıle tııriıııııdcn (~) 
ı n evvel he eniV<' frn i~lcri mıiılılr-

,:•ın • lh·t ~ r ı• ~nenatln nlac•akları fenni eh-
ra t, ıınzalı Ş11rtnarııe ve k.'lrı ııırrı ilı-
2ı~1 la;ııngelcn ıllğcr v~·silı.ııl~·n le 

e O ~olu konunun tıı··ratı çtvrc~in
rıı ';:zırlıyacak arı ~ck:•f nıektııplıırı
tn' ııle ı;lınb "" tt 11 e kııd .r rlaııııl 

cı.nıcne vernıcl .. ri l.iı.ıımlır. 
(tWt-ı9-i'i67)) 1 HS 

Kapalı zarf usuliyle 

1 
e.Ksiltme ilanı 

1
5Parta .:-. ıı,tın )lutlurh.euııucn: 

l:: - Ektiıltuıeye kunıılu'l ı~. 
lo Sirdır - Hu) uk yuluıı:ııı "+ ltı:> ki. 
l~~~tresındı:ki Gıılııyagı kupruouııım 
;ır ka4, lıra us kuruş keşi: l't'dcll. l lıi
lııutıı laraf kcn:ır llyuğı ve tiı;uncu ı;o;ı 
t:ı..· tyesı :u;natı kı;pa'ı ı.ıut usıılıyıe 

:.:ıltıueye .,,ıırnr"u.ıs~ır. 
lcr: - Bı. j~ .... evrak ve ş~rtnaıne-

(7839·5787) 1823 

Direk alınacak dam ve fovkanl tııma!ll<'n mıınh~ıllm 

ve yamız sokull"a kmııı hnrnı> lıtr st.ı ı u
nu ka.lırıuş aırıkazı :ls'llhl<\'k cdllml$ ah· 

Kocneli I'. T. T •. \lııdıirluğııııden 
İılarcıııizirı llıtiy.ıcı olnn :.!!.100 .ndcl 

kı•5taııe ı·iıı-i ılirı•k, knpalı zarf usu- &nP han~.ye bu "urotıc v,.,-Jyct ve tama
li.dı· t"ksiltınel e konıılııııı~tur. mına :uıoo Ura kı>mct l.<llk<ll:r oıunmu~-

Bt hcr ılırcğıo ııııılıuııınıi"n bedeli tur. BorcJunun gıyııbındıı yapık<n bu 
""iti,. lir 1tlır. K:ıc.ıeli l'. 'l'. '1'. mulıa- \"azb..,t ve Uıkıti"M kıymot mu<ımclcslne 
"'bcrili..:iııe yalınlııı:"ı İ<" ıheclcrı uıu- bol"l:lU Uc ı;:ün lçıcrtsınde mürac"3atlsı 
, ıkk •t tı•rııinat ( 17:.!!) lirmlır. zabıt varak.asını okuyup bir Hlrazı var-

Ehiltıııe :ıo. 1. !11 :.! lH'rŞeıııbe gü- sa tahriren be-yan t•ylem~ Mzımdır. 
ıııi ı;.<t ıt ı.; le J,ucndi l'. 'l'. T. ıııil- :\tuıl<lcUn hitamında varlyct muamele 
dıirlıığu hinasınıla rnııte«·kkil satın al katllt'Şrntş s;ıyılııcııktır. 
ıııa koıııisynnıııııln ~ apılııC'nklır. 

2 - lı;bu hane ~c m,ıj!'azanın 540 ııe· 
:;,,ırlıınıııe lll'rı;lın l'. 'l'. T. ıııiiılurlü

ı.cııııılı• ı;urıılı•hilir. btrklilcrin ihalt'- hl.ııı<W 74 sclı.nıl ur.;ık aı ~~mıa sureti> le 
den hi r sııııt '""I'< 1 k ınıınl vcslknlnrır- sat.ıl.ıı:a çıkurılmıslır. Ga.zute !le mın 
le teklif nıt'ktııpl~rını slirn fll'Çcn k<>- ı lurıHıltı•lcn il lıaron :.ıo i'lİn sonra yanı 
ıııisyonrı '"errne'cri, (i815-ifıi:.!} IS:l:! 11-ö.!ll:.! "'unu sa.~t l0-12 .<ic btrına \ie 

Y l t . • talilı.ı zuhur dıııez Ve>a mulıamımen kıy
O amtrl k _. r nıcttn >UZ<lc 75 ini buJ.nı<tz6a 10 i:Un 

'Trans t Yrılu Erzurum Jllıntn ·a ... u· 
l uzalılarak :.!.HHJ l:.! cunıarh.'Sl giinu ay-

dUrluıtundl.'ll: _._ el ı1 d nı saatte Udncl a.rtlınnası yapılacaktır. 
•rransll yolunun Karnk.,.,., 5 ı a · 

hU ndekl 23727 llnı 5:; kurıış kcelt ~e. l :sauıı lı<.'<lell 1''~1n oıuı.ı ttdlıl.lıye Pul ve 
' slı osc ı.amlrııtı ~ine Uıaıe gü· :tı ı~ığ nın..,rnfl.ın nıu&tı~ı ıyc ait oınıaıc 

ılclll CNı ~ 
1 1 11 

k uı:crc Ud p .,olıınların >'Uztlc 7,5 nlsbe. 
nU ol:ın lfl-7-!l l2 ııün lndc a ıı tı nın- tinde P<':V akt"t'S! Uc Çorum ıcra dalıe -
mıs bulutv1uğur1<lnn 13-7-912 ı;-Onlindl.~ 

~ !:llU-107 ao:;.,,,·a No. mürac:ı.ıtı,ırı ve bir ay milıldeUe ıınzarlıf:a konulırıus-

tur. Şc-ra!t Ulus gıızc·tl'Simn :ıo-r.-lHJ 

ve 3. 6, 9-7·!'42 ı:Unlrrlndcktntn t>nı • 
dır. tst.ckl!lcrln murneaaUan. 

(5'>07) 1713 

Ot ve saman alınacak 
fstanhııl Bı·lı·ıli} e~ınıleıı : 

işbu ı;ayl"f ffi(nkultle bir ııuna ll:ıl' ve 
al.ıka iddia etlonlG"in 15 ı:un ı~·lııd.:ı e\· 
rakı musblldcrt~·lc hıık '" aı:ıkale.rını 
b!l<llrmelcrl ;. ksl takd rde ı.ıa.> laşmoidan 

lıartc kalacakUırı lliı.n olunUı!'. 

Çeşitli malzeme alınacr_k 
U. V. Yolları Satın Alına Ko. dan: 
Muhammen bedeli 28ti35 (yirmi ~e

kiz bin altı yuz otuz b~ş) lira olan 
ınuhtelıf ebatta 451>0 (dort bin heş 
yu;r; elll) kilo anırıınt le\ h.1, 4.3.50 
(dort bin Uç yuz elli kilo öriılıııuş ve 
orıilrnenıiş kordı1myııt, muhtelif cin• 
ve etı'ltta. as.;o (uç bin sekiz )'Ü7. el
li) kilu salmastra (3. Ağıı,los l!H2) 
ııa.a:artcsi gunu saat (lll.30) on beş 
ııluzda llaydnı•paşıı'dıı Gıır binası da
lıilinıleki komisyon tıLrnfıncl:ın kapalı 
zarf usuli> le sııtın alın.ıcnktrı . 

Bıı i~e girını:k istiycnlerin 21 ı1 (i
ki bin yilz kırk >edı) lir:ı 63 (ııltnıış 
uç) kuruşluk ıııııvak:..at teıııinat, kıı
nunıın tayin ettiği ve~iknlarl:ı teklif
lerim muhtevi z.ırllarını aynı giın sıı
nt (B.30) on cliırt olıızıı. kııd.ır ko
rııib~ on rcisli~ne vernwlcri lı\t.ııııclır. 

Ilu işe nıt ~.ırtnnrıır.lcr koınis>unılan 
p.ıra•ız olarak ılnıntılmakladır. 
• (Hli!I) l.">62 

Klingrit levha alınacak 
D. D. ıoııarı Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bcdelı 16800 \on allı 

bın sckl.l > ıiz> lira olan muhtelif eb
atta 7000 <yedi bın) kilo ktıııgrıt ne
ı•lndcn Levha <3. Ağustos. 194:!> µu-
7~utc•ı günü saat <161 on altıda 
llaydar1ıaşııda Gar blnnsı dahilinde
ki koınıs) on tarafınrlnn kıı.valı zarf 
usutı~·le satın alınaraktır. 

Bu işe gırmek l~llyeıılerın 1260 
(hin ih-ı! yiı;ı: altmış) liralık muvak
kat teminat. kanunun tny)n elti!:ı 
\'c~lknlnrla tckllflerlnı muhtevi zarf· 
tarını O)'nı ı:iın saat C15> on beşe 
karlar komisyon rcı~ll[:Jne vcrmclc
rl la.ı:ınıdır. 

Hu işe n!t ~ırtnamf'lcr koml~yon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

<5470) 1563 

Mabilya alınacak 
O. D. Yolları Satın .\1. Ko. dan: 
Muh ınımen hcdcli 63K"ı0 lira olan 

Kızılay Cemiyeti Umumi 
:Merkezinden : 

Yozgad'ın Peyk ve Teke Gu· 
ney köyierınıle şose Uzerin<le 
aşağıda t•akribl mıktar ve eba
dı yazılı kert!Steler kapalı zarf 
usuliyle "atılııca'stır. 

Gayri mnmül : • 
Teke Güney mevkiinde 

Adet 
23000 

7915 

Adet 
ııooo 
4-0UO 

4'.!!H.5 

Vasati kutur Tul 
Santim Meıre 

10 : 20 4-5 
8 ı 12 2-3.50 

Peyk nıevklincle 
Vas'.lti kutur Tul 

Sanl!nı Metre 
10 ; 20 4-5 

8 : 12 2-3,50 
Tahminen 2000 metre 
n\ikabı. 

ManıUI : 
200 meıre miklıbı. !\Iuhtelıf 

cins ve ı:u.ılta l'e~ k me\"kiinıle. 
1 - İhale, ağusıusuıı 20 ııci 

perşembe ı;Unlı ı;.ıat 10 da Kı
zılay Umunıi Merkez.ndıı ola -
c.ıktır. 

2 - Fiyat muvlıfık ı:-oriıl • 
mcıli~i t:ıkılirıle aleni ınuzn,e. 
de usul!inc mtirac nal edilecek. 
Gene haıl<li lı\yık bulunrı.mazea 
mlızayeılcyl on ~Un uzalımal· 
v1.:ya ıh'lledcn sarfı nazar et -
ınek Iıususunıla Kızıl~y serbest
ur. 

3 Mııhıımmen beıld !50 
biıı liradır). 

4 - 'jf,00 lirıtltk teminat 
mekıubiyle teklif mektupları 
Kızılay Umumi Merkezine en 
geç ııkusıosıın 19 uı ı cu çarşam
ba glııılı nkşanıını:ı kaılar veri! 
miş l.ıutun:ıcnktır. 1341 

İnhisarlar Umum Md. ---------

Veston yaptırılacak 
Riyasetlcumhur Fılarmonl.k Or· 

kestrası Şefliğlnden: 
Madde ı - Ikı takım veston <ku

ma~ları mUc!;Sescden verilecek lma
ıı~·esi tcrzlye aıttlr.> 

lmaliycsı terziye aittir.> 
Macide 3 - Beş takım veston ku

maşları ve lmııliyesi terziye aittir. ı 

İ:,letnıemfz .h ı s t anesinde ça
lışncak diplomalı bir eczacıva 
ıhtiyaç vardır. 140 lira Ucret 
ve ayrıca fevkııl'lde zam ve -
rllecektlr. 1~tekl ilerin evr.ıkı 
mlisbitelerl ve ı. lı~tıkları miı
esseselere ait bonsenrislerı •le 
(Eti B.rnk Sark Kromları ı, -
letnıesi Maden • G iileman) ,ıd
resiııe milracaatl:ırı. 1352 

Madde 2 - Üç takım veston (pan
tolon kuma~ mtie,,.,~esedcn verilecek 1 
yalmz caket ve yelek kumaşlarb•le 

OrkE'stramı;ı: üye leri lc!n yukarda 
yazılı ~artlar dahll lnde ıo takım ves· :.am111aı:mamm:ı••••••• 

MALiYE VEKALETi 

Tal ebe alrnacak 

ton nı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhamm<>n bcxleli 570 lira oluıı ilk 
tf'minatı 43 liradır. Tnllp olnnlıırın 
ihale gtinli oları 30-VIl-1942 pcr
scmhc giinü •ııat 15 le ilk tC'mlnat 
mnkhuzları ve Ticaret odasından al· 
mış oldukları en nşn~ı ikinci sınıf MaJ!ıye \'ekaletınden: 
terzi o!riukln11nı bildirir ehliyet ve- :Ma~e mcs ek mektebi ikinci şu-
slkalarlyle birlikte Ankara Mckterı- besıne .. ıınacak la l oenın seçıJmes.i 
lf!r .Mııhasehecilli;I b:nıısında ~atın ı.ç.n yazılı \ e sözlü musabaka açıl-

nuştır. Kazananlar iki sene tahsil 
alma komisyonunda h'lzır bulunma· ı gordlıkten sonra derhal memurbete 
lnrı. <5123> 1512 

tn~ in olunur. Talebe mekterıte ; :ı.u-
Ruğan iskarpin yaptırılacak I rılır, ayrıca ıaşc bcxletı ı.-erıhr . .Mil-

• . . sabaka;a g irmek ir:!n 17-25 yaşında 

1 
Uıy ı_sı· t ı.cı.ııııhıır Fılt.rmonık Orkt>~ - j oliJnak, IL'ie ve; a orta tahsilı bıtir

tr ıs ı !;iefl ı lı:ıııden : . . . . . i mLş bulunmak, as .. erUk cağında o
l '- !>rkı ~tr:~ınu: ıırel.rrı ıç~n olçu I !anlar için askerlığln! yapmış veya 

l 117.!"rıne • ·~-".~ çı.t rugan ısknrpın açık saır sebeplerle nl .Lkasını ke5J'Jl ş ol-
ı•ksıilıııt·Y" knnıııuşlur . nıak şarttır. \Tec llUer alınmnı.) 

l !? - ,\! uhn ııımen heılell f "170 lira Yazılı müsabaka Lmtıhanları lstan-

1 
ıılııp ilk trfıı inatı l rn lira :!.~ kuruş - bul, Ankııra, Adana. lzmlr, Erzurum. 
tıır. :.ı" ııs. Bnlıkcsır, Malatya ve Gıre-

1 :ı - Taliplerin ihale ı:;oınıı olan 4 .

1 
s un d,.fterclarlıklarında 15 aızustoa 

1 '°'· !ll'.! sn lı gl!ııu ınat 1.5 te ilk frıııi- 1042 Lar hıııdL• yapı lacaktır. D .:ter 

1 n ı t rıı11klııı7.J.1rı ve tlc.ıret orlıısınrlRn \"llAyctJf'rdC'n talıP olnrılar da bura-
nldıkları 1ı·sikıılariyle blrliktt' \ııkarıı !arda mlisabakaya girebilirler. !'özlü 
\lrkll"plcr \fııhMehrciliF;i hln~sınıia mUsabaknlar Anknıa'da Maliye Ve
tnplnrı ııı alırıı, ~nt1111 korıııs~·onunn gel kalcı'lindı> mUıcşekkil hntihan komis
rrıl'lni. (s.;ııı-.) 1703 yonu tarafından 15 eylül 1942 tarl-

OKULLAR 

Aranıyor 

h'nde yapılacnktır. Fazla tafsilat 
lc;Ln defterdarlıklara müracaat edil-
mesi.. (5191) 1348 

- Motosiklet alınacak 
'fnllve Vckfılctinrlen : 

n A.~ Bııyındırlık işleri genel 9artııa-
11e~ı, B) Kap.alı rarf u~uliyle eı.~ılt
koe §<ll"tnaıncsi, C) Betoıı~rıı,e bu} uı. 
1,0 Pruler hnkkınılt\ki fenni şart•ııuııe, 

11) ::>ose ve küpruler feıınl şartnaıııC'
k' E) .Mukan·lc projesi, !~) Ifolı\sai 

'J'eıııizlık i~kı ı hayı ·111atı için ıılına
cak (:l!ltıOı!O) kilu saıııaıı ıc (:J!ltillllU) 
kıln kııru ot kııpalı zarf ıısuii.>·lı: ek
'ıltııırye kıınulıııııştıır. Mt·ı·nııııııııın 
t.ıl ıniıı hı•ıldi (.'i!J tılO) lira il' ilk le
ıııınrıtı (l:.!:!U) Jirııılır. ~nrtnaıııe (119) 
kurıı~ ıııııkulıilınıle lıı·leıli\f' teıniılik 
ışh-r"i

0 

ıııiillurllığıımkn alı~ııhilır. İhale 
!O. H. !ı~:.! pazıırle"i ı.;oiıılı sııat ı:; le 
Jstanlıııl belı•diye'i el ıimi cnciiıııcrıı 
odn~ındn yapılıı<"nktır. '1't1liplı•rin ilk 
tı·ıııiiıat ınaklııı1. \ e) a ını·ktıııılurı "' 
k.ınııncn ihrar.ı liiuıııgt'h·n diifı•r vc•i
k-ılariylc (:.! ~90) ~o. lıı kaııunun t.ı
rifatı ı:c'°resindc h 17.ırlıyııc.ıkları tek
lif ıııt'kluphrını ihnle ıcıiıııl "ıııı.t l ~ 
e kallnr dRiıııi t"ncıııııı·ııe vcrıııı•leri 

Çorumda bulunmıyan ve mahalli 
l.kıı.metı m.ııQm olmı~·an ııla.kadarlardan 

FNu:ı:" l<:!n ltıhllf m ıkamına kamı ol
mak ve 1ı;:ıu~ ha:kkmd.:ı celbt! rnııtcdll -
ııı<!'k maksa•lllYlc ıllm olunur. ı:.ı;!J 

• ı !,~km mobil>a 'e cna "ı-8-1?42 çar
~amha gürıu saat ı 5 ıe kap:ıl ı zarf u~ıılü 
ile Ankara"da idare bin;ı.ında ıoplaııan 
nıcrk~z \1 uııcu konıi,ıon,ca satın alına-

Yapı işleri 1 
1ııhi!ı{lrla. u.ı1uııı .üudur!Uglin-

~ iyasnl B!lgller Okulu l\Iüdürlü
ğünclen: 

S i)asal D.lgiler oku.u küttiphane-
ı lc;ın <lfo•ue du Drotl ııubllc et de 

la st'lenc poJ,tıqueı adlı mecmuanın 
tam kolcksb•oını satın alınacaklJr. 
E linde bulunup da satmak ıstiyen
lcrln ~ lll.I ile Okul 1\Iü<lurlU(;Une 

Re>ı,;1 bir ıhıirl' için bl'ş~·Uz ~11n
tımetrelikten aşağı rılmnmak uzere 
dort 7.atııanlı ve Tlryonrf, Harley 
Dn\'idson, il !11 . Y .• ~. S. U. mnr
kıılurlıııı herhangi tıi rinılen olmak lı
zere sep<'lll lılr aclr.t motosiklet pnzar
lıkltı alııı ıcnktır. 

eşfıyc eclvelı, G) l'ıojcler. 
Ilı İst.ıyeııler bil ~vrakı lsp"ftl N.ıdıa 

Udurlügunde gorebi!irler 
ih 8 - lnş.:ınta ait tl.:mlr mevcut olup 
le ıı.le:ri nıutcaklp projcı;ıne g.;ıre ınu-

4lılıiıle aynen dcvrolunııcnktır. 
l" 4 - Keşif bedeli on i'ıe: hh <iort 
i~t ~tuz dıırt lira seki,.. kuruş oluı> lıu 
k aıt nıuvakknt teminııt nıiktan ıio
t Ut Yüz otuz iki lira elli altı kuru~-
Ur. 

rıı <5 - 22. 7. 94-2 den itibaren Hl ıı;iin 
il U(ldctle ekslltıueye ko1J!Jl:ı11 bu işin 

1 ~ıılcs~ li. 8. 9 ~:! perşcınl;c gu.ıu ~n.-t 
te U~ra olıınııca,-:'tır. 

,. ~· - Taliplerin ilııı.led~'I h; g(jn evk: •ne kadar yazılı oıara~ vil ·ı) et ma
l 0ıına rııUrncnatla ehl:yet v.ı:ll..osı 

a ll'lalnrı Şarttır. 
ş ı7 - İhale Nnfıa m!iniirltı::i;ı!nd,• tf'
•ıı:knı t>ılccck komnıyon t~r11fınıl.ın ya. 
l>ılacnktı r. 
&a 8 - Eksiltmt>y~ \•tir .ık için 2 ı90 
t/ılı kanun hükr:ıOne g'l•e il•ııbei!en 
llı. ınln.1t ve vesaiH ha ti 'artlarını 
, ııııryen ihale zıı•ııanınd-l'l hir !ant 
~Vcll?e kadar kor:ıl•"on rei<ıı!-ın~ ver: 
)~eten l'eyıı post.ıı n.. ı;!ln•lerınelerı 
hn7.ınıoır. Portıırl.ı vı•lo- ·hu!aclllc t~elı-

rler nıır.ııra nhnmıvncnlc u. 
(~6S6.7i'~~) l7~ 

Duvar yaptırılacak 
Seyhıı..n V~etı Daimi .Encüme

tı.lrı.den: 
l - Adana - l\füıis - Ceyhan yolu 

~rinde .Surıçam suyunun yolu teh· 
~dettiği mahah.le yapılacak istinat 
U'1Van inşaatı 15.119 lıra 70 kuruş 
&U~r ndcn kapulı zarf usu!ıyle ek-
~e-ye konulmuştur. 

Jbııııclır. (iSMI) ııı:u 

Odun kömürü alınacak 
Gaziantep Belediyc'lndeıı : 
ı - Bekdi) e elckl rik fnlırikası ih

tiı arı nlnn :.!O(I ton oıluo komlıriı 1 ~. 
ı ·.!ı ~2 tıırihimlı n itib ır .. 11 hir .ı~· ıııitıl
d<'tle kapıılı z ırf usııHylc eksiltınc>e 
konnıu~tur . 

2 - llı.ılci kulire•I 11. 8. !112 tııri
hiııc mıb.ıdif tialı guıııı sııat l ı dı·ıı l:! 
ye kıl(i.ır ~ nııılııC'aklır. 

3 - Hıı işe nit ş.ı rlnrııncyi istekliler 
işlt>trne icları·sinclcn bedelsiz ol ırı.Lk a-
1.ıı hilirlt•r. 

4o - :IIuhıımmen bedel "IROOO., lira 
olııp muvakkat teminatı eh "l:J.5(1,. ol. 
ıluğu ilıin olunıır. (7ti!Hi •. ~!I07) ın:n 

Ankara Bira Fabrikası 

<aktır. 

An1m.ra km Dalrt'SI Ga>rlmenkul Hu işe drınd,; istiıcnll'rin 4'12.50 li-
:::>alış lllc-murıu(:uooan: ralık 11111,,tkkaı ıemi~at ile kanunun ta· 
o Arıknran.ın Kalab.'l <:ornklı!k mc\ klln- >in cııiği 'l!f',İkaları ve ıcklillcrini a} nı 
de kıııUı..,U'nnun :2'.!5 ııatt.a 1717 ada 3~ gün sant 14 e k.ıd.ır :ıclı ı;eçcıı komi,ıoıı 
ı>arscl numı.ırnsınd.-ı !\ayıtlı 10~ met- reisliğine \ermeleri la'1mdır. 
re mur:.ı.IJba.ı mlktnrın<\:ıkl evll bafı a • Şartnameler 3 lira mı1kıhi!inde An
ııai!:ıda yazılı s:ırtla.r ctrureslnde ııatı.mıı.k kara ve lla}Jarı>aşa vcınelerinden temin 
Uzere acık artunna:ra cıka.rılm~tı.r. olunur. (5561) 17 ıs 

Evsar ve :>tüştt:mfl.1tı: Taşıma işleri 
Ev: 38 h<ıpı No. ıu k~a 8'1r'l'nce D. D. Yullaıı K<l;),-scrı '*· lşletme MU-

zcmlml ı;ıııı blır hol ve a.hşıp mcnııven!e ılilr lUı.;untlcrı: 

>uknn c~lcınca sahanlık uzcıinde hnlA Yaınlıı.ca:k ~= Samsuın iananma &"e -
ve mutrnk ,,.e IJ!r sola ve &0ra uzerinde 1ıcoo;,, takrll>l'n 17.uuo ton iduı'\! ı..oınuru
ikl od:ısı va.rtlır. Tcikra.r mcrdlvenl.c yu. nun vap11ır ambar'ındLn rnavnaJ;u-a tah· 
karı rıkılm<"11 l5d tarafı balkonlu oda H>e ve ld.ıı~ lskclcı;ine ne.klldtr. 

ve etrafında boşluıkl:LI' mcveuttuc. :.ıutı.LJ1ıımen ~'J:L: Bir ton J~·in 150 
Ayn knpı<lan bu binanın ıwmtn :U.tı- )ÜZ (.•fü .k.uıruc;tur. 

mı. ı;!ıril!ncc blır Otla l)lr mulfak ve he- 942 mail Yılı tçı.ıde Samsun lırnarıma 
ıa dış,tmlnn ahşap mC!l'<llvenıe bu evin ıı~tleccl: olan tıwkı'l:bon 17.000 ton hlaıc 
d ğer ıkısrrıına tıkılmra: bntkont.l:ın olan kwnill'\lnün vapu! amlxı.rıııdan koınu• 
kapıdan glriltnce: blır oda bır bo.s1'1k ,,e kazanlıı.ı ına doldurulması ve >uralar. 

ılım: 
ı - Proje, kesıt H ? şartııamesı 

muc:lüıııı:c ıcl:ıre.n lLtn ı\ııkanı blra 
labrllrnsınd.ı yapl,rm.·n': ı memur ('\'· 
lerı lnşurııı iş, 30. 6. !l~'.! Larıh.ııdc 
kapalı 1.ar! usu,ı~ le ılıa l c oıuııaıııa· : 
dıgındnn bu kt>re pazarlıklu eksılt
mc~·c konmustur. 

:.ı - Kcş-ır bcdC'll <47.475 51> lira 
-;n 7,5 muvakkat leıııinntı (3J61> 11· 
radır. 

3 - Eksiltme 31.7.!H2 cuma günü 
saat 10 rla 1stanbul'da Knhatn.~'ta 
Levazım şubPsinıl.-.kl meı kez alım 
komlsyoııuıılla l npılacaktır. 

4 - Proje, keşif \ e şartname sö
zü ger:en şubc-rlcn ve tzmlr. Ankara, 
lla,ınürlUılUklerJndcn (238> kuruş 
ıııukııb!llnrle atfnabllir. 

alt bir hel'.lsı ve ayrıca da mu.ırağı var- mavnaya tu-Nnw ve ll'Ml\'IlıHHı teslim e
dır. Ev ah$1,p ve k~'1'1>1"cUr. Su ve elek- dlllm l«ımürlerın .iskek>>e naklıl ve ko -
tr.ilk \'ardır. ll:ı.k folınde 2500 ~ca ve mııır kaz&ıılıa.rma ool.durularak iskele ı 
150 adet m<•yv,Llı m(')·vıısız ağfı.ç vardır. vlıııclne euı>ala.n tcsllmt :k;ılınlın butunli 
Evin önrlırı<lc tcıikoo ccşmcst befı !çln<le knı>ah za.r! uı:.·uJıtyle cl<stltmC"Ye koıunus-

5 - r .. ı eklllcrln pazarlık için tn
yln olunan ı;Uıı vr• saatte r~ 7.5 gil· 
vC'nme parası ve şartnamenin F. 
fıkrıısı nı•ıcihincc l.'mum Mlidlirllik 
inşaat subcs ndrn alarnklnrı eksill
m"yc l!!llrak ves!kno;; ,.ı., tı;rll kte adı 

r.;cçen komisyoım mlirnrnq,ttarı. 
(7715-56871 1732 

Ma!dne tamir i~leri 
btr kWU mevcıııttur. On t>:n llıra k.ıyır.et Lu.r. 
lakdlc «1Um1ı;Ur. Ek!rlltme 15-8-942 cuımarla!ıl ailnU 

Tosya Belediyesiııı.len : 

911.-ı. t ll de Kayı;C!ll"l lstafiıyonıımla 4. lıı· 
Saıt.1e ~.n: 

Jı>tnte tıdnasıın<lıa toplanacak lolollınc .ko-
1 - &ıt.ı11 ı>ecıln para 1'.!L' 17-8-912 ııa· m~n<-e. ya,pılill.cıılk:iır. h•lchlHerln Yapı işleri 

İnhisarlar Ankura Blı-a 
.Müdürliığünden: 

Fabrikası 7.(1,rtcsl ırun.U saaıt 10 dan 11 30 a kadar wı2.oo bin dolcu:z yüz on ııd lira ell1 

1 - Tusya kazıı.sı merkezin
de elektrik lesısalına ait su tu
rubünlcriııin kırık ve bozuk 
aksamını rıtlnıunc.sine göre tlo
kup imııl ve mulıallirıde nıon -
laJı ve çalıştırılması açık ek -
silınıcye konulmuştur. Bedeli 
keşfi ::;ooo liradır. 

Gazi Orman Çiftliğindeki inhisar
lar bira fabrikasında, kısmen yere 
gümülü bir kfı.rgir deponun in~aatı 
10. 8. 942 pazartesi günü öğleden 
sonra saat 15 te fabrıkadaki komis
yon huwrunda ~apılacak açık ckı>ilt
me ile ls!ekllsine ihale edilec-ektlr. 

Keşif hedelı <3261.2;n lira, mu
\"akkat lt•mlnat <244.5!J> liradır. 
Pl.ın, kcşıf ve şartnamelerin görill
n}('sl için her gün fohrikaya mlira-
caat olunabilir. (5876> l!J37 

ıtatırcrnlzde yapıl.ncakt.ır. Tal!ı>ler mu- kll11'1lşluk muvuıldQl.t t«n!n,at ve ~mo 
hıınımen kıymetfn Yi1Zde ~ 'buçu.ıl\'u ı;ayılı k.ıı.mın ve eartn~mcde tıcyjn eıli -
nlt;.l.ıet.lnde Pt'Y akc,'R! ve:va banka m<"k- ıcn veı>f'kaılarla bh-1 iktc roh"'U! mL"klup-
tubu ve tahvllil.t v(."l'(J('CO'klerdir. De' IAH

yc ve vcrııi'lcr satış bedel'inden ödenecek 
ve tnlıl ~~ masratı tapu harcı müştcrl
~e n1t olacaktır. 

1ı:ınn1 m'llayyen olan &'im v-e ııaatlen bk' 
sııat evveli-ne ikıadar komılı~ı:on k!t!ı>:ı

ğlıne vermeleri llızımdır. 

Post.'1.Öll. olan ııcc!lmıC'lcr kıı.bul ed I· 
mf"Z. $ıtri.name ve mukü.veo1-t proıctı:rl 
4. işletme mıidul'luğtindcm ve &ı msun 
E"ar eenlklıldcn p:ırasız o1a.mk vc:-iU:r. 

(7826·5781) ıı;,n 

2 - ı-;kı-illme 16-7-1942 ta -
rihirıderı itibaren 15 gun nıiıd 
detledir. İhale 31-7-1942 cuıııa 
gtlnU saAt 15 te Tosya beledi • 
ye ılaimi eııchıııcnindc yapıb
caktır. 

3 - Taliplerin eksiltme şart
namesi ve buna nıUıeferri evra
kı Tosya belediycııinde göre -
bilirler. 

~ - Eksiltme 6-8-1!>42 tarihine 
lnUsacı!f perşembe günü snat 10.30 
~ Vllli.yet daimi encümeninde yaııı-
111cağından istC'Jdilerln teklif mektur-
11tıııı kapalı ve mühürlü olarak bu 

&aatt.en bır saat ewel saat 9.30 da 

<l~ın.i encümen relsliğlne verınclı -,-111111111 p U L C U 111111111: 
1rler. : -rr: - İstlyenler bu ise. ait keşlfna- : Şeref Tanurhan E 

• nıukan~lename proJcsl ve 5nrt- : -

• 2 - Satış guıı.u ıırttmma bed<"ll mu
hammc-n kı.yrncUn yuZ<.le yWTltş tıesınl 

bul<luiiu takdirde lem l!flat ll.30 ıtn üç 
ıtera baıl\'ırıldıktnn sonra en tol< arttı

rana Uıale olun:ıcak ve ;yııwe yet.mı, 

be.sini bulnıadığı tnk<ılrde en cok arttı· 

ranm ta:ı hhU<lil baki katmak Uı:ere 

:..>7-8-!H2 ı>erocrnbe ıcUnU ooat lO dan 
11 :ıo a kadar )".'lpıhu~ık ~k:lncl ar~tınna· 

da en cok nrtt IM.ınil ihale ('(lfü.•(.'C\ktLr. 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 

4 - Tuliplc.tfn Ulillllt daire
.sinde 375 lira muvakkat temi
nat veı meleri ve bu iş için vi
l~yet n.ıı.fı ısından aldıkları eh
liyet vesikasını eksiltme ıa -
rihinden Uç ı:-ün evvel Toııya 
belediyesine ibraz etmeleri la
zımdır. ('lOll-5912) 1936 

ranıeleri görmek için Nafıa Müdür- Post:ı Caddesi No : 70 Kollek· : 
Uküne müraroat edeblllrler. : siyon pulları alınır ve satılır. : 

4 - lstC"klilerln 1133 lira 98 ku- Hnriçten sipariş kabul edilir. -
l'tış muvakkat teminat vermt•leri : -

3 - thıılc ho:ıea veMJ:medlıtt tnkdtr
<1J muştı-rl.yc 20 günü gcı;gncmcl<: Uwre 
bir mehil vcrllchlleccktLr. Bu mL•h!l 
!çınd<.> de ımı-a ıl<lt·nnıC".r.sc ihale bo~ula. 
c,ı k ve kenti ~ı.ncıtm evvel en yuk<öCk 
l<"kl!lttc- l.ıu !una n ktınS<' ar.ı:L'Lm!$ oldufroı 

\'>)ehliyet \"esikası almak üwre iha- lllllHlllllllllllllllllllllllllllll 
ledı:n üç gün evvel bu m krnr iş yap
}ıktanna dair bonservisleriyle iki 
b?tof:raflannı bir adet 50 kuruşluk 
ır arlı>t 15 kuruşluk, bir ariet ile 

11Cak rıulunu dJC'kçC'ierlne bağlamak 
&ııretıyle vlltıyctc rnüracaııtları lfı-
zl?ndır. (7848-5758> 1768 

Toprak tesviyesi 
"'Seyhan Vi.IJ.yeu Dalıui Bncuıııeıılıı
,.en; 

le l - Adanıı. - ı.-ozan y:ılu'lun :!:l-~7 
ıloıııelrdcrı arusıııılıı yapılacak 1.v<ıO 

111etrelık toprak tcsvıyesi ,JJ.UOU lı~a 
lızerinden k.ııp.ılı zarf usuliylc ek ıh-
tlıc.> a koııulııııı~tıır. • 

:! - l~ksiltııı~ ti. ö . il ~2 t ır.hlıı~ mıı
ladif pcr~eııılıe g1Jnu s ı.ıt ıu ;ıo d.ı 
\lllı.> et da mı ent·.ıııırnİlll!C yapıl .. .:l!.
!1bdaı1 isteklileri;ı tddif uıP,,ı;tupl.ırını 
b''Palı ve ınııhllrlıı olar:ık bıı ,a'ltkn 
ır &ııat e\'Vt!l saat ıı.ao ;l 1 ,;,Linıı :n

cuıııcn reisliğine ~·erıııelıdır;t.r. 
a - İstiycntcr bu işe :ıi• k<~"fn~rne, 

ırıukııvclenamc pru.iesl ve ş:ır. n trr eterı 
ı:torınck için .l\"nfııı. mudıirlUı;;ilııe rnura
~at edebili rlc~. 
t 4. - isteklilerin 2625 lira mnvnkkııt 
~?nlnııt verıııdcri ve ehl'yet vc,."kası 
hlıııak Uzere ilı ılcılcıı u.; ıcıin rvvel 
liu si.bi iş yaptıkların~ rla!r bo·.,e~
._:lerıyle iki nılel fotugrıı rı.ırını -~ tıır 
1 et liO kuruşluk, lılr ıd •t ı o; kurtı~-
1 Uk, ve lıir adl'l u~·nk pulunu rlilekçe
rerıne ha/:;lamnk suretiyle villiy~t<- 11111 
11<'.ıaUnn lıir.ıııırlır. 

(7hii -Gi5q) li~9 

Yol yaptırılacak 
l<.az.ıı Natıa .MudUrlUC:Unden: 

!Is 1 - F.ks'..ltmeyc konulan 13 243-13 11ra 

11 
lcuııııs keştf bcdclll Kanı _ Artvin hu· 

~~"! Ardahan >tılnız cam :volıında 
--....ınc<!k 2710 mctn-lll< eose ln.-ıatı ka

~t ımul~ylc 15. 7. V42 gününden 
k l5 ırUn mUdd<'Uc ekslltrne·ıe 
<>ııııhnı.ıştur. ., 

tl~ ~ - İhale vak! nde fb"llt usulü Uzere-

r>ı 8 - B\rla alt evrııklnr eunlardı~: ts 
t lıltaveıc tıroJee1 ekınltmı- eartnıını~I ve 
;nnı tnrt.nanıe k~lt celvel1 ve B11yın-

t1t1t 1'le11 gC'flel sartnamcısl. 
~ °' - Bu evrakı ııonnek L<ıt• ~·!"llı.-.r f<l· 

tıı. kiltıliiler rel"!l~kıd<' ve Kanı Nafı'l 
Urırırıu~and<' ı::ôrcbtllrler. 
~ S - Muva.ı..."l«ıt teminat 182:5 l~ra. 74 
• l'Ustur. 

~ 6 
- fstekJ.ilerin bu ıoe i'lrebtbnf'lerl 
~ ~ı yıol 1$lertru yapmı::ı bulun· 

,.. ıııaıe aünQ:ıd(m -. u a cüa 

ENSTiTÜLER 
tıt~~ııe alm,ıC:a mzı olun;a ona Uıale 

Çeşitli ecza alınacak ~l!le<'Cktlr. o ıla razı olmaz veya bu -
Y11k<ek Ziraat Eııstitlisu Hektor lunroo.z.<ıa 7 gün müddcUe cıkanlaeak 

luğıındı•n : • hlr arttlıma.cla en cok arttırıma ihale 
1- Kıırumııııııı~ etz.ınl'•inin sene- oıunm:nk ve evvc!kt ihale ile bu l'r.ale 

ilk ecza ilıti~·ııcı teshit ettirilen ınu - amsıooukl ttyat taı1<mdan evvelki mıJş
hnınt'n f)('ılellcr ıızerintlnı açık ek - teri ma1ul bu!'l.lllıacakt.ır. 
siitıııe ı;urctiylı: iıın.ıcı.i ynpılıll'ııktır. 4 _ AJa.kud.'lrlann bu ~<'nkul 
~ -- 13(i ki=\lr"!' f!~7.:t.au1 :nJt~.~ru:ıtt•n 

fll ~lı (:.!t!OıJ) l'rarlır. Uzcıindcld hnk ve td<llalan.nı evrakı 
0

3 - İhale· (i 11ğ11 ,tos rı l'.! ;rnniı s·ınl mi.lshitel<'rlyle blTUkle 15 .ırtın l(olr.dt" 
~11 de rrktorluk lıinarnıılııki ıııute~ı·k- ct;ı!~·e bilı1lıınt'l<'ı1 ve a.km hnlde hnk
kil koıni,rıın tarafııırlaıı yııpıl .ır.lidır. lan tapu ı>killfylc ımh!t olmadıkta 11.'l· 

4. - l\turnkkat teııılnııt % 7,'1 <lir. 1ış bt>dcl1'!lln pny!aştınhmasırıdn,n h,ı .. ıc 
r; - Şaı tnaınesini ~e <lalııı f.ızla iın- knlac:ıklardır. 

hat alııııık bti) enlerin l'n,tiltisü ılııı- 5 _ Arttırma şıırt.namesl buırün•lcn 
re nı ııılli rl uğune ıııur.ıcnatları. 

(.~.~Ui) 1706 

Dr. Operatör 

M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Şef Operatörü 
Balıkpazan Ali Nazmı Ap. 5 
ıedlr. 7756 
No.lu evinde hı!'r gUn 11>.30 claıı 
so:ı.ra hastalarını lmbul etmek-

Yapı işleri 
C. H. P. Ankara İdare Heyeti 

Reisl!ğ;nden: 

l - Kalaba'dn yapılacak 7 adet 
iki odalı köy evi inşaatının ı;ötürü o
larak ihalesi 10. 8. 942 tarlhıne rast
hyan pa1.artesl günü sa-at 17 de Ye
n·~ehir'de C.II.P. Ankara İrlare He
yeti btnasındn yapılmak üzere kapa
lı 7.arf usu!i~·Je eksiltme; e konul
mu5tur. 

2 - Kesif hPrlell <23093> lira c2sı 
kuruş ve muvakkat teminatı (1732l 
llra<lır. 

3 - htcklılerin teklıf mekturıl;:ı
rını muvakkat teminat mektup vc•ya 
mııkbıızlarıyle Ticarı>t odası vesika
la i'ını \'f! bu iş için Nafıa mii<lürlu- , 
ğiinden alacakları fenni Phli)·pt ve· 
~ikalannı hamılPn yukarıda adı ge
çen ı::-ıiaiP şaat 16 ya kadar komls-

1 yon reisliğine vermeleri. 

iUbaTcn dalrcmtzln 942-54 No. hı ctosya-
sında herkese atık bulım<lu'l"Ula~ktır. 

Talı1pler daha evvel ~"rimenkıı!Un 

ımıır vazlyel1n1 w satış ı;artıarmı aor
m!I$ ve kabul etm!s a.d'dolıma<'ftih ııoo 

olunur. 

K.ııyıp - Bor z.1.re.at banıaurırıd'an al
dığım 20-5-942 tarttı ve 86 hesap :5186 
ııııyıh tasarruf sandıl'ıı vadet! t.evd1.at 
bonosunu kım·oottlğim•lcn bu bononun 
t>ank:al.ıı.rda ibrazında muicbefo olmactı -
ııını ilan cd<?rLm. 

;-;un Uncr l't;f N:ı-fle Üner 

,-------~ BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
lki Film Birden 

1 - Honololu 
Elea·nor Powel 

2 - Sokak çocuğu 
Jackie Cooper 

SUARE : 20.30 
, 

SOKAK ÇOCUGU 
--- ve ---

HONOLULU 
Telefon ı 629-i Buna ait kı>srf ve şartnameyi her ı 

gün C.H.P . Ankara İdare Heyetı baş-

kanlıfında görebilecekleri. ,..••••••••••••~ 
(,5863}, lSU 

1\ nkara Merkez Tapu Sicil Muha -
fız!ıgınd:ıo : 

Kcşıf Drıs Xo. Z 
Ankara'rıın na~:ırılı mnkiinde 

(';'arkan 1 ıa~an :,11111 r.ıl, şiııınlt>ı_ı .f<'olı
rdlin ız ırlıcn llcl'Cf', cenıılıcıı lsnınil
~aka('ı evini) lie ııııılııluL \C iızerine 
lla" ın !j.dıio tarafından fu,,ıılcıı rv 
ynpıl.ın ar~ıının hazine naıııııı tesçili 
Dt•lterd.ırlık<;a blenilıııektcılir. 
Tnpıı ,,icilliıııle kayılı hulunııııyıın hu 

ıca)ri nıcnkullın senrtsiz hakkııırlrıki 
ııhkıi ınıı tevfikan ke~if ve tahkiki için 
30. 7. !J 12 tarihinde :rerine uıeııı 11 r 
gonderilecek 1 ir. 

Bıı ) erle :ıliıkıısı olnnlıırın krşif ızU
niınıien C'\'\'el ve•ikalari~ lc birlikte 
ıııulıııfızlıl';ıınır.a veya keşif ırilnıı Yt'
rinıle kr~ıf merııııruoa ıııuracaatııın i
liın olunur. (.516:.!) 1 !lOO 

ASKERi FABRiKALAR 

ıs - 20 bin ton malzeme 
naklettirilecek 

Kırıkk•le ,\.<ikeri Fabrikalar Grup 
:\Judıidııgu S.ıtın Alrııa Koıııi,,yonun-
ı.lıın : -

Tnhmin edilen berlrli (110000) lira • 
dan ibaret olan 1 IS-20 bin ton ınal7.e
me Kırıkkale ist.n<yonıınılan ılemir~·o
lu olrnıvan Kırıkkl\le Barut ve tiıfek 
fabrikaİ:ırına muk:ıvelı: tıırilıinden iti
lıa ren 9 L:! ıııııll yılı ıca> ı·slne knrhr 
tıılihine ihale ı·dileeeklir. Şnrtnaııır 
:!.'iti kurııştıır İhnlcsi IO, .'! . 94\l p.ır.ar
lesi ıcunıı 'il ıt 15 lr kapnlı zarfla )ol
h ıım lıiııa~ındıı ıııtitl'~ckk il sa 1 ın ıı 1 ına 
koııııs~ uııunc:ı y:ıpılacnktır. M ın:ık _ 
k1t tl'minıı.t (37Sll) lirıırlır. Taliplerin 
teklif mrktııplıırını nıczkı·ır 1tıınde ,,,_ 
at 11 ıll' knılar kıııııisyıııı.ı \ t•rıııelt'rı. 

{~7AN) 1D:!3 

JANDARMA 

!!!!!:!!!!!!!!!!!!WF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mli!!!!!~'!"_~~·!!!! 
V;ıkıflar Umum Müdürlüğü 

Taşıma işleri • 

iWt 

Elektrik~i aranıyor 
İşletnıemizin elektrik sanıra

lı ve tesi;;atını idare eılebilccek 
kabiliyette tecrube!i Sanat O
kulu mezuı:iu veyah~t Nafıa 
Vckale!ind~n 2-3 Uncil derece
de ehliyetrınnıeli bir elektrik • 
çiye ihtiyacımız varclır. 130 li
ra kad.ır ücret ve ayrıca fev -
kalacle zam verilecektir. İstek
lilerin evrakı mfüıbiıeleri ve 
bonservisleriyle (Eti Bank $ark 
Kroml:ırı İşletmesi Mııden -
Gllleman) adresine mllracant -
tarı. 1353 

S_IHHAT ve iÇTiMAi M. V. 

İstor tamiri 
Sıhhat ve lctının..1 Muavenet VL•1<Aletl 

illerkez Hıtzl.5$ıhha l\liı(.'SACSeSI Satın 
Yapı işleri A1P1a Komlayonun<1ruı: 

:T. Satın Alma Komis>onundan: 1 - Merkez hıfzıssıhha mUt'SeSC:ıln1n 
ProJe, keolt ve sartnAfnesl mueU>ln- 2"...8 a<tet :ııencereler!..ndc mevcut taKri -

ce An.kara Jandarma ma1hnasında yapı· l>Cfl 900 metre murabl.ıaı lslor.kırı ~oku· 
laeak d3kllm e\1 acık elq;Utmt'> e kon · l<~rek tamir ve tl"rnlzlen!p boyandın.ta..., 
muştııı-. Kcşlt bedel! <4854) 11rn olup l!(mra Yerine te..kılmıuıı at;ık ckslltmeye 
ilk teminat (364) Hra (5) kuMıstur konulmuştur 

Eks!ltrn!'l51 31·7·942 cuma llltnU snat 15 2 - Keşif l><xlcll '4750 \ e mu\'akkıı ı 
te jandarma genel komutıınlık dı'rc- teminat 856 lira 25 kurustur. 
snlde satın alma. komisyonu oda~ıncl!l S - F:kBlltme 3·8·912 pazartesi ııil
yapılaı-aktır. Proje ve &artnamesı her nU &ant 11 de mtiessesed<> muteoek.<ll 
ırtın komlsy0numuzdA .-öMllilr ve para satın alma komıs:vonund3 )"aıııln.ea!ı:t.ır 

ile alınır. &111 ed len ihale i"Un w• ııa · 4 - Tallı;>lerl:n chlly t ves'JcalanyJe 
atwı kanunl ovsafı haiz ıstekliler1n tık birlikte meuQr rtın ve ıs:aatte ~ıı.rtna

t@mmatı muhtevı vezne makbuzu veya ı mestni ııormek ve muvakkat teminatı 
b&nk8. mektubu ile blrltıcte kom•~yonu· yatırmak Uzere daha evvel kom~ona 
.... tıüraCMtlall. ~~ J:..ao mü.ra<:u.t elmciıc.ri. ~ ;wııu 

mfıracnatları. (5GSO> ;ı.717 

~----------~----------~ 
ANKARA V ALILIC1 

Odun alınacak 
Ankara Vallllğınden: 
Ankara merkez ilk okullariyle 

Et:.mcsgut, Onuncuyıl ilk okullarına 
100 ton güıgen odunu açık el..--sllt.me 
suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 4500 lira lır. lsteklıleriıı 
sarlnameyl görmek üzere her ı;iin 
Mnarlf Mudürliığline ve % 7,5 te
m inat ak~'t'sini hususi muhasebe mli
cllirllı~li veznesine yutırnrnk 30-7-
l!J-12 perşembe güniı sant 15 t!' dııi· 
mi encümene mürnrantları lllin olu-
nur. (5193> 1479 

Tamir işleri 

\"erııwğe talıp olanların 3 ağustos 
O I:.! tarihine tt-snrlıır etlen par.arll'~l 
giınii sant ı ı te l\lıılıyeVl'kAleti feva
ııııı müdıirlU.ifıinde teşckkııl edecek 
k111nis\ ıınrı muracınt etmeleri. 

(lll:!S) 41 IISZ2 

Fen memuru alınacak 
Maliye Veklı.letın.den: 
Vekalet Milli Emlak Müdürlüğ,a 

Kadastrosunda daınıl 100 lira ücret.. 
lı ie.ıı memu.rluğu münhaldir. 

Nafıa ~aııı ışkrlnde fen memur
luğu )'ııpmış olanların bir dilekçe ve 
aşağıdaki ~·nzılı 'c ... knlarJa birlikte 
Mnli~·e \'ekfılet,ne <MUU Eml~k)a 
ıııüracaalları ilan olunur. 

l - Mektep vcsika,,ı, 
2 - Memurin kanununun 4 üncl 

mnrld<>s! mucıbince malıkümiyetl ol-o 
maclığma dair C. Muddeiumumllifiaoo 
den VC$!ka, 

3 - Polisten doğruluk k:Ağıdı, 
Ankara Valili~lrıdcn : 4 _ Askerlik \'eslkası.. 

l - Keşif beı..lcli (ll'i'60) liradan 5 - \'~rjlecek numuneye gôn 
ibaret olan Çubuk Barajı gazıno - durum knğ.ıdı, 
s11nd•a yapılacak tamirat kapnlı zarf 6 - 6,5X9 bUyüklüğünde 5 adlı& 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. fotoğraf, 

2 - !hale 3. 8. rn;2 tarihine mU- 7 - NQfus kfı.ğıch. 
S.'lclif pazartesi A"linu saat 15 te Def· <Bu vcsikalann aSll ve-ya sur~ 
terdarlıkıa yanılacaktır. r).) (5693) 1798 

3 - Muvakkat teminat (887) li- !lllllllflllllllllllllllllllllllN'! 
radır. : 0.. ... f : 

4 - İstekliler bu işe ait keşif = gre men aranıyor = -Türk Maarif Cemiyeti Mer- : 
evrakını, fe11nl hususi şartname. : 
eksiltme ıırırlnamesi, mukavele pro- -
jesini, her A"Ün Defterdarlık Mılli 
Emlak ;'\fildürlüğıiıılle görebilirlh. 

kez İdare Heyeti Ba~anlığın- : 
- dan: : 
: Cemiyetimize bağlı kız lise- : 
: ledndc ı Türkçe, tarih, coğTa!· :S 
_ ya, Ingilizcc, Almanca) ders - : 
: teri okutmak ilzere yüksek o- : 
_ kul mezunu daimı öğretmen a- : 
: lınataktır. -

5 - İsteklilerin Nafıa müılUrlu· 
ğilnden alacakları fenni ehliyet ve
sikusı. muvakkat tcmlnnr makbuzu 
veya banka mektubu ile Tic:ırct O
dası vesik.:ılarlylc teklif mcktupln
rını muıty:yen glinde saat 14 <le ka
tar komisyon reisine vermeleri la· 
zımdır. 

Postada olan ıı;ecikmeler kabııl 
erlilmez (5509) 1573 

111111111111111111111111111111111111 

Sebze ve meyva fiyatlan 
Belediye Reisliğinden : 

Sebze ve meyvelerın günllik top-
tan ve perakende satış fiyııtları 

-"' c 
D 

armut 
Mustabey 
armudu 
Üzlim 
eks1ra 
Ü zi!m 
Karpuz 

KOT: 

(Ankara) 
~Ankara) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 
(Ankara) 

(Muhtelif) 
(Ankara) 

(Muhtelif} 

(Ankara) 

(Muhtelif) 

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

(Muhtelif} 

(Tarsus) 

(Ankar:ı) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif} 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

(Ürı;:ilp) 

(Sapanca) 

(:0.fuhtPIİfl 
(Mııhtel!f) 
(~fuhtelif) 

.,.. --- ~ en"' -
?'"' c. :_ 

1 2-;: 

' 7 

25 

ıs 
19 
15 
21 
17 

23 

17 

30 -
60 
50 
25 
35 

20 

15 

25 

20 

15 

80 

30 

20 

45 

35 

30 
2!'1 
12 

10 
10 

32 

24 
25 
20 
30 
22 

30 

22 

40 
i5 
65 
32 
45 

25 

20 

38 

30 

22 

110 

45 

30 

6!') 

50 

45 

İsteklilerin mukavele ~artla- : 
: rını anlanıak üzere 20-8-19·12 : 

tarihine kadar Cemiyet Mer - _ 
_ kezine milrncaıı.ıları ltizumn i- : 
: lan olunur. n'.i&26) 1906 : 
111111111111111111111111111111111111 

ZiRAAT VEKALETi 

Matbaacılara 

Ziraat Vekiletlnden : 
1 - Vek11.letln bir senelik 85 1ı: .. 

lem evrakı matbwı.sı açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli 1980 lir• 
dır. 

3 - Muvakkat tem.lnan 1-48 liN 
50 kuruştur. 

4 - Taliplerin 3 ağUstos pazartesi 
gilnü saat 15 ıe vekalette milteşekk.11 
satın alm'l komisyonuna müracaat -
!arı. ( 5463) 15« 

ORMAN UMUM Md. 

Memur alınacak 
Orını.ın Umum :llıidıırliığunden 

Orman umum mildurlüğıinde miinh ııi 
l:!O lira ucrctli hir ıııuhnhere memur• 
lusıı ic;in 3 . b . 012 puarlt'>İ JL"tinu s""" 
at l ~ t e Urnı.ıın Unııım ~IUdurlugıın
de ıııu~ab:ı ka imtih ını yapıla,·aktır. 

Tnlip olanların memurin kanıınun\lll 
4 iıncu 111ai'ldeslıırle yar.ılı ~eraiti h1'is 
bulunııı ısı 'e en ar. lise mezunu olma. 
lan Şarttır. 

'lusnhakıı lıııtlhanındll en iyi dere
ce atar.ık t ı~ in erlilecek olıınll 361SI 
sn~ ılı teaclul kanunu htikUııılerine gO. 
re ıl ıbıİl'(~ı·gi ilcret vı•rilt·rcktir. 

.'.\lıis.d.ınkayn lştiıak eılrccklerin lm
tllııın gunıiııılrn lıl r ırün e\'velinc ka.. 
ıi:ır a~.ıgıılıı ~a z ılı 'esaikl" birlikte fo
tograflı hır ııclct istıda ile <>rnıl\n U
mııııı .M ııılurlııı;l!ne ınurac ıat ctmele
rı lıi zııı ulı r. 

.\ -Xufııs hli\ h et cuı.ılanı 
B - ,\ skerlikt~n İıırııkılma kfığıdı. 
C - 'l ııhsil 'eslkn.,ı, 
D - Erııııiyı•t mıııllırlıii!:lindcn tas. 

dıkli dııiirıılıık ktığıdır. 
E- Sıhhat r ıporu. 
F - ~ i ııHli)c karlnr ç~hştı~ dei~ 

lerc"en ulclı.ifı hizmet vesikaları. 
(öDH~} 165, 

.:!ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

-
-- HOŞSES GİŞESİ 

----- -: Milli Piyango satış yeri : 
Bıı fiyatlar yalnı;ı: dil_}{kn.nlarl'll Hı:-..1- _ 8 <: ı 1 ı'l ı : 
deki azami satı~ flyatları<lır. Pazar - Ye-n~hlt' Ulus sineması yanındak! : 
yerlerindeki alıcı ve ~atıcı pazarlıa!.ı tUtUneu dilkkAnında. : 
alııon ve ıoatım vapmakt& serbesttirler : : 
Anc k pazarl;kta yukarııia gôıııteri· ı : Talihinizi bl::r kere de H(')sıcs : 
len perakende fiyatın üstüne çıkıla - = alscslnden dent")1nlz. 12!51 = 
.~::iıııııııııııııııııııııiııııııııı ~ııısıııııııııııııııııııııııııııti=' 
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n ara evazım Amırlıgıne bMeli 58500 lira olarak ten:ıinau 4387 
A k L . • - . 1 ka~ya konınuşrur. ~ et.iıılıı ıabmiıa 

gelen ilanlar liradır. Sığır etinin tahmin bedeli 45100 
lira ilk tt'min:ııı 303 liradır. Evsaf ve 
şarınamesi Ko. da görulür. 

CIDlı( odı.m. ~ 

Ura, 1lk tem.ımı.t 37"'.ıO 

(6443) 

T ıquna işleri 
Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 

uı;us 25/7/ A 

Buğday öğüttürüleccık ı Kana ot alwwcak ı 
Kars Sa. AI. Ko. daa : ~hı S... Al. Ko. daa ı 
l - Bir kilo buğclayıa öğitti~I_. 1 - .Rolayır Wcele teslimi ıooe ton 

Kuru ot alınacak 
T ab on Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Ktlpalı rt U5Ul!J;J.e 240 ton kU• 

rıı ot aıınarakt.ır. Kuru otun Yttın ha· 
llndc l hm n edilen bcdelt 11232 lira l!k 

t m n tı &12 lira 40 kuruıtur. lp bal· 

Yttlı olun t.lhmtn cdllc:n bedeli 16Z?4 11-
rn Uk t~ na1.1 1216 lira SO kuruatur. 
T ı ıı balı olun tahmin cıdUcn Dedeli 
11112 1 rn l'k t.cmınııu ı;uo ıtra 40 ku
nıtıur. Ev t korun btltun ıramtzonl'l· 

nndn varo r. f~sUtmm 31 temmuz !14"2 
cırııa ııunu ııaat 11 dir. lateklllertn tıclll 

ı::un \C :uttc k nunun 32 tnci nuıdde~tn
de t rtr ro 1<1 tt v~llUc hazırlıyııcn!dnn 
tek it mektupln.nnı ek ltınc ımatlnden 

bir nl cıvvcl Trabwn Sn. L Ko na 

2 - İhalesi 28. 7. 942 salı günü sııat 
16 da komis)o:ıumuıda rapılııcaktır. is
teklilerin işbu saatıen bir aaat CV\'el ka· 
nunun 32 inci maddesi ımıdbiıne hazır
lıyacukları tcklıf mektuplarını Ko. na 
vc.rmelerL 

(~213) 127~ 

Kuru bakla alınacak 
fsıanbul Sişli Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf uruliyle Goo to1l ku· 

ru bakla alınacakıır. Uvsaf ve hususi 
şarılar Ko. da gorülür. 600 ıon kuru 
bakla bir isıı:kliye ihale edilebikcc~i 
gibi bir vera iki ıaksidinc de talip çık· 
ııl:ı takdirde ihale yapılacııkıır. Mevzu· 
atı birliğe ıerkcdilecekıir. Müteahhidin 
ckli)cceği taahhüı "\crgileri pul ve rnu• 
ka\cle masrafları ayrıca ıediye edile
cckıir. Muvııkkaı ıeıninaıı 6650 JiraJır. 
İhalesi 28. 7. !)a salı gilnü saat 11 de 
) apılacakur. Taliplerin ıhalc saaıintlcn 
bir saaı evveı ıeklif mckıuplari)le Ko. 
ILl müracaatları. (5215) 1276 

ı - Bilumum y: yccek, yem, ve 
:yakacak w eşyalnnn vapur veyıı 
mot.örden eata ve ş:ıttan iskele~ c 
taşınması ve tnhmil tahliyesi ve lııtlf 
edilmesi iskelelerden rutınrcn de 
gösterilecek yerluı-e cırab l ile nnkll 
işleri kapalı zarf usulU Uo bir mü
teahhide ihale edilceektlr. Hususi 
şarllıtr Ankara lstnnbul Lv. Amlr
llkleriy~ komisyonumuzda her zn
man görülUr. Muhammen bedeli 
25.000 lira ve muvı:ıkknt teminatı 
1875 liradır. 

Qcretl olnrak fabrika için tııhmln olu- tel bl\lyalı Yeya ip balylllı ot puarlık
nıın 4 kurulJ lHı ımntim. P.lckli değir- la utın .Jınacaktır. Kasanç huhran 
men için 3 kuruş 8 i .sanUrııılen 1760 nrgilcriyle dıuılJ"I\ resmi tevsik edil
tou bugdnyın öğütliırulrnc-.sl kııpalı mck aartiyle ınııL.avele mnı;raflari) le 
kapalı zarf usulU ile eksiltmeye ko- rnun.)cne ma,rafları uıiitrahhide iade 
nulnıuştur. Evsnf korun evıoafıtlır. edilnlC'k U1'cre tel lıalynlt kuru otun 
Şartnamesi Ko .dA gdriılnr. İlk temi- ıııulmııımeıı bedeli 10.000 lira .,e ip 
nah fabrika için ıl!Hı".! lira elekli de- b.ılyalı kııru otun mıılııırııuıen lıedell 
ğlruıen için 5000 llr.ıılır. 'l'eknrrur f'- 61J,1100 J ı ra ol ıııı hu rııiktnrl arın terııi
deıı fiynt Ur.erinden kati teminat alı- nal l arı 3 IS şi tizerirıden alınal".nkhr. 
nnı•ııktır. Miiıwıkasası 7. 8. 9i:.l l'11ııı11 1-:vımC ve Şıırtnnrııesi (irlilıolu 11ıerkc11 
g(ıııf ıaat Hi fl·J. K:.ırs Sa. Al. Ko. da .Sa. Al. Ko, tla 11urulebilir. 
~·ıııııl:ırııı.tır. lstı•khıerin mf'ıkı11 gilo ll - l'11z11rlılda ilı,ıle.~i 3. 8. 1>"2 pa
ve snııttc bir sa'lt e•·vt'l haurlıyaı-ıık- r.artı-.sl gıinü saat l fı da mrrkeı Sa. 
hrı tııdlf ıııektııp!~r.ııı kıııirıat ak,.e- AI. Ko. da yapılacaktır. (51569) 1917 
lcrlyJe llrlikte l\11. na vrrıııclt?rl. Şeker alınacak 

vcmıo cr1. (5134) 1209 

Sığır eti alınacak 
Gclıbohı S . Al. ){o. dan : 

l - 256 ton sığır eti kııpalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuotur. Muham
men bedeli 256.000 lira muvakkat 
teminatı 13990 lira. Evsaf ve •art-

Kuru ot alınacak 
Bolayır Sa. Al, Ko. dan : 

2 - Pnza.rlığı 31-7-!H2 cuma gll· 
nfi saat 16 dır. İJitekl !erin lhnle sa
aUnden bir saat evvel teklif m<'k· 
tuplarlyle dl/:<!r g rekll evrakının 
Ko. na vermeleri V<! mllrac:ıııt et -
meler!. (5444> l5(Y.) 

Saman alınacak 
Urfo Sa. Al. Ko. dnn : 

(tiG.1) JO~G 
D . Beyazıt Sa. Al. Ko. dan: 

Odun alınacak 1 - 20.000 kilo kınstaı şeker Pt\-
Knrs Sa. Al. Ko. dan: zarhkJa ııatm alıınacaktır. Tnhm1n 
l - Bir kilosuna tahmin edilen ibcdell 25.600 lira olup ilk teminat 

fiyat 6 kuruıı 50 sanllmden 300 ton 1920 Uradır. Evsaf bülün garm~on
odun kapalı zarf usulü ile eksiltme- larda vardır. Pazarlığı 31. 7. 942 cu
ye konulmuştur. Evsaf korun evsa- ma ı:Untı saat 11 de yapılacaktır. ls
fıdır. Snrtnamesı her gUn Ko. da teldllerln belli gtınde Ko. na müra-
görCiltir. İlk teminatı 1463 llrndır. cao.Ua.n. <5666> 1918 
tekarrfir eden fıy:ıt üzerln<len k.atl Ta!l:ıma işleri 
temtnnt alınacaktır. Eksllt.mcsl 5-8- ~ 
942 cnrş::ımba günU saat 16,30 dn BolaY!r Sa Al. Ko. dıın: 
Kars Sn. Al Ko da yapılacaktır l - fahınlnen beher kilosu 50 ' namesi Gelibolu merkez Sn. Al. Ko. 

d.-ı ı;>rmUr. İhalesi 27. 7. 9:12 pa • 
zarıesi ırUnU s:ınt 16 da merkez 
Sa. Al. Ko da ynpıla<'aktır. İstekli
lerin teklif mel<tuplarınr mczkllr 
gün ve sant 15,30 a kadar Ko. na 
vermeleri. (5074) 1233 

Et alrnacak 
Sankonuı Sıı. Al. Ko. dnn ı 
l - At:ıı?ıda cins ve nıiktarlnrı ya

ı:ılı me'"addın kapalı zarfla yapılon 
milnokııııoıınıı talip cıkmııdığmdnn iş 
açık eksiltmeye çr.vrllrnlştlr. Ş ırtnn • 
melerl komlsyondn A"lirlllur. Ve nlı
ııır. Açık ek lltmest 27. '1. 9&2 pazıır· 
te i sunu hlzalannda gostarilen uııl 

ı - 12322 ton tel balyalı kuru 
ot kapal'i z-arfla eksiltmeye konul· 
muııtur. 197, ton. 217 ton. 366 ıon. 
264 ton, ll58 ton. ayrı ayrı alına
bilir. M ııhnınmen bedeli ı li:!j ıo li -
ra ilk t..:mlnatı 9377 liradır. İhale· 
si 27. 7. 942 pazartesi ırünU saat ıs 
ıe le Bolayır Sa. Al. Ko. da yanı
lacaktır. Teklif mektuplan belll 
günden ve bir s11nt evvel Ko. na ver
meleri ,·eya ız"ılndermclerl. Şartname 
Ko. dıı ı;örlılur. 

l - .Asağıda miktar ve mulııım -
men bedelleri ınınakkat teminat ınlk
tnrları yazılı iki knlcm ımrıınn kap ılı 
zarf u'ulil ile eksiltme) e konulmuş ,. 
tur. ;;ıartnnmesi her gun Urfo Sn. Al. 
Ko. niyle Ankara, fstnrıbııl Lv. Anılr
liklı•ri ~a. Al. Ko. larıııc1a gılrlllllr. 
isteklilerin rnııııyyen giln \"C unttcn 
lılr saat evveline katlar tr.ıninııt ıııek
tuplnriyle tekliflerini knnut dlgcr 
vesik ılıırını l"rfıı satın alma koıııiR -
yonuıııı göndermeler. Veyn getirme -
leri. 

Cinsi samnn, mlktnrı ıo.ooo kiln, 
brher tonunun llluh. Heci. lB lira G(J 
kuruş Mııv. Te. 2179 lira ·so kuruş, 
İhale tıırlhl ı. S. 9•2 cuınıırtesl lınt 
10, ş"kli kapalı zarf. 

Cinsi saman miktarı 470 000 kilo, 
beher tonunun 1\luh. Brcl. 3' lira fıO 
kuruş, Muv. 're. 121 llrn Gll kuru~. 
fhııle tıırihl 1. 8. 9~2 cuııınrte 1 a ıat 

İsteklilerin ~ezkÖr giln ~·e saatte~ aıuıtlmden 9.000 ton Gelibolu'dan 
bir s::ı::ıt C\'Vel hnzırlıyacnkları tek- ~lnyJr'~ 75 sa.nti~en 3400 !on 
lif mektuplannı ve teminat a:kçele- {ıcllbolu dan Korukoyü 100 snntım-
rlyle birlikte Ko. na vı>rmelerl. d<.>n 1000 ton Gelibolu'dan Ortnköy ı 

C5G20> 1697 00 santtınden .uıoo ton Geltbolu'dan ! 

Od 
Kavak köylerine ki ceman 16200 ton 1 

un alınacak yakarnk , YiYe<"ek ve malzeme nakil l 
Hosderc Sa. Al. Ko. dan: knpalı zarfla eksiltmeye konulmu$-
ı - Komisyonda mevcut evsnC 1 ur. Muhammen he<lellerl Gelibolu

ve şartnamesine göre 500 ton odun dan Bolayır'a 45.000 lira ilk temlna
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko- tı 3375 lira Gellllolu'dan .Koruköyü-j 
nulmuı;tur. Muvakkat teminatı 1'!125 ne 25500 lira ilk teminatı 1912 lira 
liradır. Eksiltmesi 4-8-942 ~mlı günü 50 kuruş. Gelfüolu'dan Ortaköy'e 1 
sanı 16 dn BUyükı;ckmccc Akçabur- 19.000 lira. İlk teminatı 1425 lira. 
gaz c"IUJl':lnde yapılacaktır. lstekli- Gellbolu'clan Ka\·ak'a 17100 lira. llk 
lerm mezk<lr gün ve saatten bir sa· teminatı 12S2 lira 50 kuru.ştur. İhale-• 
at evvel teklif mektuplarını Ko. nn si 1 ağustos !>12 cumnrte~ gfinil saat ı 

KUı;:Uk Ta.ııarrut 
H e ıapla rı 

S AÖUSTOS 

kceldcıı!nc ayrılan 

ikramiyeler: 
l adet :2000 liralık 

1 " / 750 
3 .. 2~ 

10 100 

lrrde yapılııc:ıktı r. 
Cinsi &ı#ır eti, mlktnrı 280, flyntı 40 

ıı.Rat 14. Muvakknt temin t 6 50. 
C'insl koyun eti, nılktan 2 O, fiynh 

'10, s:ınt 1 Uti hu muvakkat teminat 

(5216) 1277 

Saman alınacak 
noğubeyıızıt Sn. Al. Ko. dan ı l I, Şekli 'kapıılı urf. 

(6636) 1578 

Et alınacak 
Erı:lncan Sn. Al. Ko. dan: 

vermeler!. <5566> 1711 l l ele Bolıtyır Sa. Al. Ko. da yapıla-

T . l . coktır. Teklif mektuplan bclll Jtiln 
aşıma lf en ve saatten bir saat evvel Ko. nn vu- ----

:ı I0.50 (6131 ) 1236 

Çeşitli sebze ahnacak 
Halkalı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - l\lıktarları yazılı muhtelif ka· 

lem sebze ihaksi ve muhammen bedeli 
tcminaıı aşaı:ıda yazılıdır. 

2 - Tııliplcrin kanuni vcsikalarirle 
teminaıJarım havi z.arflımnı belli sün 
ve. saaıtcn bir saat cV'i eline kadar Ko. 
na 'ermeleri. 

3 - Sarıname "\C ev~afını Ankara, 
1 tanlrul J.v. Amirlikleri a. Al, Ko. Ja. 
nnda görulur. Po tadilki gecikmeler ka· 

l - 55,000 kilo samanın kapalı 
sarflıı ekı;iltmesi yııpılııcaktır. Tah • 
mln bedeli 22,000 lirn ve muv.akkat 
temlnntı 1500 liradır, 

2 - Jo:v&af korun bütün gnrnlzon -
larınılıı ı::örlılOr. 

3 - J~kslltme 1 2!1. '1. ııı2 çarşamlın 
ı:-iinii sant iti te ynpılncaktır. istekli· 
lerln bclll ıı;ilJI ve sarı.ttcn 1 saııt l•ııcr. 
kanunun 32 lci mııılde~i ırıucihlnce 
lınzırlıyııı-11.ldarı teklif nıektuıılnrını 
Ko. nrı vermeleri. (5219 1250 

Saman alınacak 
D. Beyıızır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 550000 kilo 5aman kapalı urfla 

eksiltmesi yaııılacak. Tahmin hedefi 
ı 7000 lira olup ilk temlnaıı 1050 lira· 
dır. En:ıf konın evsafıdır. 

1 - Beher kılosuna 05 kurus llyat 
tnhmin edilen koyun veya beher ki· 
!osuna 70 kuruş tahmini c:I len 12000 
on iki bin kilo sı •ır et.nın kapalı 
zarfla ekslltmcsl 6. S. 942 perşembe 
günü saat 11 de Erzlncnn Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Koyun etinin mıı
hıımmen hC'dcll 111.400 lira olup ilk 
temlnatı 8355 sığır etinin bedeli 
84.000 lira olup ilk teminatı 63 O li
radır. $nrtnaınesl Ko. da g6rUlür. 
tsteklilerln bcUI g!ln ve s:ıntte 10 a 
kadar teklif mektuplannı Ko. na 
vermeleri. 

Knrs Sa. Al. Ko. tlun : mPlerl. Şartnamesi her gün Ko. da ç 1 • k ı k 
l - :?00 ton t'ŞJ'ıımn ıııulıtclif uın- ı:örtılür. (5889) l!l3S ecit i yıyece a ınaca 

h ıllı•rc nakil işi kapalı znrf ıı~ulıı ile Et 1 k ~ \ 
10. 7. la!! turihlrıtlc ~·nııılan t•kslltnır- a ınaca Sn.maun Sn. Al. J<o. dan: 
ı;inclo teklif olunan fiyat pnlııılı giırıil. Topanc lırt.. Ko. Sa. Al • .Ko. darı: 1 - Atat'ıda cins \'C mlktarıan yazılı dört kalem erzııka talip cıkırıııclı 
duı.rumlcn :.!~!IU s:t) ılı kıınıırııııı .ıo cı 1 - Nıoııtıdtı. cins \'e mlktaı1:ı:-ı mu- dan yımtdr.n ııazarUkla ve 5 kalem IKlbze de llık olarak kapalı ?.artla ti<: 1 
ınurldesl .rııııclhince J>ll7.nrlı~ıı konııl • lı.a.mmen lie<l<.•llerb'lıe kati t.«ntnaUıırı l.onuımu•~ur. 
ıııııştıır. ilk teııılrırıtı l!l:!t Jir.ııl ı r. 'l'e- yazılı ki ke.l('ln et 31·7·912 K'UntU hlııı.· 
knrrUr ı•dcn fiyat iir.erinclt•n kail tı-mi 
nat alınacaktır. ~nrtıııııııt•sl .Ko. tla gii. 
rlılt.ir. P11v.ıı.rlığ1 ~. 8 .!H:.! ~ı ı gllnu 1111 

nt lG da Kars ~n. , \ J, Ko. tlıı yapıh. 
cnktır. İstı·klilerin 1111?7.kiır giın ,.r. 
s:ıııttc s raltlc birlikte Ko. na ııı iira _ 
cantları. (5.;G.5) 1712 

Zeytinyağ alınacak 

Ianrut& ııdet..cr11on sıw.tk>rde pazarJıkl;ıt 

alın a.lınat>.akıır. Şa.rlnam.<St h~ ı;un 

Ko. de. sor.uıur. lsl..dktllcr.ln ben! gt.in v.ı 
11:11tUoroıe Fındıki! Sa. AL Ko. ?Wl ıtt?l• 

meıcrt. Kqyun eti 80 kın mutııımnu.:n 

bcdol'l 42000 im.ti ta:nJ:rıatı ltnı 6435 
ihale s:uı.U ll.30 da. Sığır eU 30 ton 
muhommcrı beı:lcol:I 30.000 kati t<Tilln:ıtı 

~ - .:\luhamm<!ll bcdclleri)"!e muvakkat temlnıı.tlannın !hali' ırtln •·e ıan 

rl 1.'laılltmc f("klllorJ hizalarında :ratıl.n\ıştır. Şartnamesi Kn ıla ıröMllUr. 

3 - Tallpleı1n kanuni ve&lkal4rl:rle Ko, na mUnı.cnatlnn. 
Muh. fiyatı Muvakkat Te. 

Cins! Mlktnrı Lira Lira ı<r. İhalenin 
Ko)·un etl l:.!0000 132000 9900 00 $-7-942 
Odun 800000 18400 1380 00 28-7-942 
Çeltek M. Kömllril 5!>0000 7080 531 00 29-7-942 

gUnil snrıt ıı 
10 ıı.azaı 
17 
lO 
17 

•I 
uJ edilmez.. 
Cinsi: paılıcıın, miktarı: 42~00 kilo, 

Muh. Bcd.: 11900 Jira, tik Tem.: 892 
Jira 50 Kr., ihale sun ~ut: 27. 7. 942 
JS, şekli: K. zarf, gilnü: pazıırte5L 

Cinsi: b:urıya, mikıarı: 6500 kilo, Muh. 
Bcd.: 422~ lira, lık Tem.: 316 lira 87 
Kr., ihale gun uaı: 27. 7. 942 15,31, 
ıckli: K. 1arf, s:{inu: p:ız:artcsi. 

Cinsi: D. hiher, mikıarı: 6500 kilo, 
Muh. Bed.: 3250 lira, iJı,, Ttm.: 243 
lira 75 Kr., ihale FÜn saat: 27. 7. 942 
16, şekli: K. zarf, günü: pazartesi. 

Cin•i: K. doınaıe~. miktarı: 7.500 kilo, 
Muh. Bed.: 10'>0 lira, lık Tem.: 78 lira 
75 Kr., ih:ılc gün ıııııı: 27. 7. 942 17 
ıekli: K. zarf, gunü: paıart~I. 

eH64) 1248 

Saman alm~cak 
T.n:ı.bron Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kil.palı zart usul1ylc 530 ton !lll 

man alııı.:ıatktır. Sıı.man n ta.hm ed.1 

2 - Ek$ilıme i 29. 7. 942 rar$amba 
günü sııaı ıo da )'aptlacakıır. lsıcklile
riıı belli gün ve saaııen bir saaı ~·el 
kanunun 32 inci maddesi mucibince ha· 
ı:ırlıyııcakları teklif mektuplarını Ko. na 
vc~leri. (5233) 1287 

Patates alınacak 
Trnbzon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usulU ile 100 ton 

yüz ton patates eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen b<>dell 30 bin lira 
llk teminatı 2250 llrnrtır. Evsaf ko
run bütün ı;:arnlzonlıırında vı:ırdır. 
J.;kslıt.mesl 3 ağustos w:ı pazartesi 
ı::ilnü saat 15 tedlr. Isteklllcrin belli 
gUn ve saatte konunun 32 el mad
d~nde tarif edildll':i vechlle hazır
lıyaca,klan teklif melcturılarını ek
slltme salltlnden bir sıınt eV\'el 
Trabzon Sa. Al. Ko. n:ı vermeleri. 

<5432) 1499 

Kuru ot alınacak JL;n bedel1 28GOO ıırn. ilk teminatı ,214!i 
ltmdır. EVBat Jconı:n bUttın 1ramtzonln- Adana .sa. Al. Ko. dan: 
nndııı ıtlirüUlr. EksUtm('S\ 28-7-942 salt l - 1000 ton kuru ot kapalı urn_a 
ırUnü saat ıı,so d:ı.dır. ı tcklUcrtn bell1 ekf1!trne)-e k.onulmuat.ur. Muharnm-en 
gün ve snnUc kanunun a:ı inci madde- bedeli 70.000 lira ilk teminatı 52&1 ll • 
sinde tartı: ootldlitl veç?ılle tınzırlıyaca.lc· nı.ilır. 
ııı.n tekllr mclctupl:ınm eksiltme saa 2 - lhales! 31·7·942 cum:ı rinü N.· 

n bir s::ıat evvel Ko. na vennck':1. ııt 10.SO da ovs;ı.t ve eartnaınesl Anka· 
(51G!l) 12SO ra. lsta.nbuJ Lv. Ari'llrUklc:rl vv Anana 

sa. Al. Ko. lanndn ~SO kurı.ıe mukııbl· 
Odun alınacak llnde aıınablllr. lsleklllerln bclll eu:ı 

'l'r:ı.bzon Sa. Al. Ko. nıı.n : ve saatten btr ıı:uı.t evveıtne kadar. tek· 
J - Kapnlı zarf usulli ile 700 ton ut mektUl>lanru Ko. na vermeleri. 

odun alınacaktır. Tnhmln ed!leo bede-
li 18200 lira. ilk teminat 1365 liradır. cs-ı35> ~ 
Evsaf korun biltün gnrnlzonlnnndn Et alınacak 
vardır. fünaknsıısı 31 tcmmıııı; 042 
cuınıı gll:ıU saat 11 dir. 

İsteklilr.rln belli günü ve saatte kn
ırnnun 32 inci nıııılde inde tarif edil
diği, vcı;:hHe hnzırlıyncaklı1rı teklif 
m~ktuplnnnı eksiltme s;ıııtlndt>n bir 
Hat cv\el TTnbr;o:ı Sa. AL Ko. nıı 
nrnıclcrl. (61 '14) 1252 

Saman alınacak 
'İ'm.bzon sa. AL l<o. d:ın: 
ı - Kapalı :ı::u-t usulb'lc 430 ton an

man nlınııcnkt.ır. Bamnnın tAhm!n ecll· 
len bcdell :!2300 lira Uk Uınlnatı 16':"7 
liradır. 1'..'1."llnf korun bll1.ün ır:ımlzonln

nndıı. va.rd.ır. FJkııUtmcsı 29 temmuz 94:.l 
careıunbıı. gtı nü sıı.nt l5 Ur. l t.ckllıhı n 
belli ı:Un ve saat.t.e Jranunun a2 !ne 
maddc6tn00 tnrU cdlldliı:I v<X:hUc hazır 
lıyacakl:ı.n tcldlt mcktup1ıınnı e!anltm 
81l:ı.Uııycn btr sn t cvvc1 Tnı bzoıı Sa 
Al. K,, na vc:mclcn. (6175) 1253 

Ot, odun ve saman almacak 
Gebze 63. Al. H:o. dan : 
ı - A§ağıda cıns ve miktarları 

yazılı macldclcr kapalı zart usulU 
ile alınııc:aktır. lh leleri ua#!'ıda 
J?OSterllen giln ve saatclcrde Gebze 
Sa. Al. Ko. da yepılacaknr. Sarma· 
mesl her gUn Ko. dn görUlür. Te
minat ve teklif mektuplarının ta.. 
yin eclllcn gün ve sııatlerden bir sa
nt evvel Ko, na vemıelcrY.' Posta • 
daki gecikmeler kabul edilmez 

Cinsi kıını ot miktarı ııııs ton 
muh:ımmen flV'ntı 7 kuruş teminatı 
6237 lira ihalenin tarihi 27. 7. 942 
S3nt 17 de. 
Cinsi bnlynlı ııaman miktarı 89f ton 
muhammen flynn 6 kurt~ teminatı 
4023 llı'"ıl ihalenin tarihi 29. 7. 942 
ııaa~ 17 de. 

Cinsi orlun mlktlitl 1080 tO'lt mn
hammrn fiyatı 1 kunış 75 tantlrn 
teminatı 14l 7 lira 50 kuruş ihale ta
rihi 31. 7. 912 saat l 7 de. 1258 

Kuru ot alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Ko. dan: 

Kayseri ::;ıı. Al. Ko. dan: 
ı - 100 ton koyun veya sıfır eti 

kaıııılı zart usutu Ue alınacaktır. Ko
yun etinin muhnmmen bedeli 80.000 
lira muvakknt teınlnııtı 5:l:JO lira, iiı
ğır otlnln muhammen bcdcll 45,000 
lira, muvakkat teminatı 3375 liradır. 

2 - İhalesi 31 Temmuz 942 C'Uma 
ı:ünU snnt .16 da KnyscrJ mıntaka 
Sa. Al. Ko. dn yııpılncaktır. Evsaf 
ve &nrtnamesi Ko. do ve Ankara ts
tan.bul Sn. Al. Ko. larında görülilr. 
lsteklllerln tekllf ve temınnt mek
tuplarını ihale snatınden en az bir 
saat evvel Ko. na Vf'rmelerl. 

(5436> 1501 

Saman alınacak 
İzmit Sn. Al. Ko. dan: 
1 - 600 ton balyalı saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Ek
siltmesi 30. 7. 942 perşembe Jr{lnU 
saat 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da 

2 - Beher kilosunun fiyatı 5 ku
ruş muvakkat teminatı 2250 liradır. 
İstenilen mikıarın heyeti umumiye
sine istekli çıkmadığı takclirdc 50 
tondan qa!l'ı olmamak üzere ayrı 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
F.:vsat ve ııartnamesl Ankara, İstan
bul Lv. Amlrlikleriyle İzmit Sa. Al. 
Ko. larıncln gl!rUIUr. Teklif mektUP· 
ları s:ıat 15 e karlar verilmiıs olma-
sı §.:lrtnr. (5(41) 1506 

Kuru ot alınacak 
Eskişehir Lv. Amirli~ Sn. Al. Ko. 

dan: 
1 - 1000 ton tel balyalı kuru ot 

kapalı zarfla <ıkslltmeye konulmuş -
tur. Tell ba~-fe alt olmak üzere be
her kilosuna 7 kuruş muhammen fi· 
yat tahmin edilmiştir. Eksiltmesi 
3 ağustos 942 pazartesi gilnQ saat 
16 da Eskişehir Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Teklif meJ..."'tup
Ian ihale sııııtlnden bir saat ev:t"el 
Ko. na verllmesl ldzımdır. Postııdakl 
gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve 
Gernlt her ı:ün mesnJ uımantıırmda 
Ko. dn görUIUr. tsUyenlere 50 ton· 
dan nşafı olmamak fizere Pnrı:a par
ca da verllebll!r. !steklll<'rln taah· 
hilt edeccklerıl miktara g5re ilk tt?· 
mlnntlan verecck1crrlir. 

(5442> 1507 

Odun alınacak 

(5615) 1684 

Buğday öğüttürülecek 
Kars Sn. A.1. Ko. dan: 
ı - Kilo buğdayın ö~Utmc ücre

ti olarak fnbrike Jı; n tahmin olunan 
bedel 4 kuruş 34 santım. Elt>kll de
ğirmen için 3 kuruş 84 s:ıntımden 
800 ton buMnyın ögUtlllmesl knDalı 
autla eksiltmeye konulmuştur. Ev
saf korun evsnfıdır. Şartnamesi Ko. 
dn görUIUr. İlk teminatı fabr ka lı;ln 
260-1 lira elekli değ rmen lı;:,n 2354 il· 
radır. TakarrUr eden fiynt Uzerlıı
dcn kati teminat ahnncak. M!lnnkıı
sa.<ıı 7. 8. 042 cuma günU saat 17 de 
Kars Sa. Al. Ko. dn ynpılacnktır. İs
teklilerin me:ıkCır gtın ve saatt<'n bir 
snnt evvel hnzırlıyacaklan tekllf 
moktuplaı'ını Ko. n:ı vermeleri. 

(5616) lGOS 

P atates alınacak 
Tirll.ra ,5ıı. Al. Ko. dan: 
1 - Toptan yahut a~ rı ayrı pazar· 

hkla 74 ton pntates pazarlıkla sntın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 34 ku
ruştur. Muvakkat teminatı 3800 lira
dır. İhalesi 7. 8. 942 cuma ·UnU saat 
15 tir. Taliplerin muayyen saatten 
evvel teminatlnnnı muhnsebeyo ya-
1 ırmalnn mezkQr gilnde Ko. na mU-
racantları. <5617 16S6 

Meşe odunu alınacak 
Konya Sn. AL Ko, dan: 
ı - 1500 ton meıe odunu kııpah 

zarf usu\iyle eksiltmeye korıulmuıı· 
tur. Evsaf ve şartnamesi Anknra, 
htanbul Lv, ıimirllğlrıde görülür. 
1500 ton me.'Sc odununun karınlı 
zarfla lhalcsJ 7 ağustos 942 cuma 
gilnü saat 15 tc Konya Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Meııe odununun beher 
kilosuna 3 kuruş fiyııt tcsvlt edllmls
Ur. lcabınd~ alınacak yüzde 25 faz· 
laslyle beraber ilk teminatı ..ı218 U
m 75 kuruştur. İhnle net C{'S nde tn
nyyUn edecek bed{'fe tediye sırasın
da kesilecek olan vergilerle mUtenh
hidln dl~er mnsrnrıan ılfı.ve cdll,eC<>k· 
Ur. tsteklllerln Jlk tomlnntlarını vn
klt ve.. wmanda yatırıp 7. 8. 042 cu
mn ctınfi snat 14 " knd:ır tel<llf m<>k· 
tuplıırını Ko. na vermrl<'ri. ,1'6~7 

Saman alınacak 
Siirt Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - 200 ton döküm veya balya 

hnllnda saman kapalı zarf usullyle 
alınacaktır. Döküm halinde somanın 
t.nhmln bedeli 21.600 llrn olup ilk 
teminatı 1620 llrarlır. Rolya halin
deki samanın tahmin bedeli 36,000 
lira olup llk t<'mlnatı 2700 liradır. 
~~ünnkasası 12. S. 042 çarşamba gü
nü saat 17 de Şllrt Sn. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Isteklllerln işbu snat
tP.n bir s:ı.nt evvel kanunun 32 lnd 
maddesi muc:Ibınce hnzırhyncakları 
teklif mcktuplannı Ko. na verme
leri. Şartname ve evsaf İstanbul, 
Ankara Lv. Amlrliklcrlyle D. Bakır 
Sa. Al. Ko. larında ıörüJQr, 

(5619) 1688 

O dun alınacak 
Kıra Sa. Al. Ko. dnn : 
I - )lir kilosurın tahnıln cclllen fi

yat 6 kuru~ 50 santimden 7'00 ton o
dıın kapalı zarf usulti ile cksfüuıcye 
kcınıılmuştıır. l~vsıır korıın evsnfırdır. 
Şartname her gUn Ko. ılı gdriJIUr. 
1ık teminatı 3H3 lira 50 kuru~tur. 'l'e
kıırrilr cden fi> at lizcrlnden katı te
minat alıaııcaktır. Bkı;iltme.ı 5. 8. 9:12 
prr,eıııhc gilnQ nat 16 dıı l\ıın Sa. 
Al. J\o. d!ı yapı acnktır. isteklilerin 
mezkur glın vr: saatten bir saat evvel 
huırlıyaeııkl.ıın teklif mcktuplıırını 
Ko, na \•ermeleri. (li567) 1G~9 

Kazık ve makara alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan : 
l - 120 lla 160 sııntlın uzunlıı~ıın

dıı 12 itil 16 sanUın kııtrundn mele 
veyn kestane n:arından olıııaıt şnrtly
lc 2000 adet kazık llc nfirıııını·sl evsafı 
v" frırlnaıııesl rııerk.::ı: Su. J\I. :\:o, dıı 
gürlll lir. 

.& &arıt rn ıızun'ulbncla ı,ı; &nııllm 
kııtrunda 1211 0011 nılet ıııaknra pauı.r-

ı - ıo takslıte alınmak üzere 168 
ton balya halinde kuru ot kapalı zarf 
usuli) le münakasaya konulnnıştur. Mü
naka.~a~ı 27 temmuz 942 pazartc i günü 
s:ıııı ı ı de yapılacaktır. ip balynlının 
beher kiloru 6,S ve tel balrıılının beher 
kilosu 7 kuruş ıalunin edilmi~tir. lık te
minıttt 4072 liradır. lsıekli l erin hu is 
için ha11rlı)ac:ıkları teklif ve ıeminat 
rnckıupl;ırını hildirilcn vııkirıe s:ıaı 10 a 
kadar D. D.ıkır Sa. Al. Ko. n:ı vermele-

Hıılknh Sa. Al. Ko. d.W: Jıklıı &atın nlınncaklır. 

ri. (~210) • 1271 

Et almacak 
Ard:ıh:ın a. Al Ko. <tan: 
t - 90 ton koyun H'>• 90 ton sıiiır 

eti 2490 No.lu kanunun 31 inci m'.tddcsi 
ac tevfikan kapalı zacf UıSuliyle mwıa· 

ı - Kapn.lı zarr U!Nli)"le aeat:ıda >'il· Kıızıkla.rın ırıııhıımınen hecleli bl'he-
zılı odun alınacaktır. lhıılelll ~·8·9~2 rl 7S kuruş ltilınriylc 15,000 llrn ına
Clll'flU'!lba sünU saat ll'J te Yllı>ılacıık· knralnrın muhııınmen beclrll hehcrl 
tır. Tıı.l.!ı>lerin kanuni vııs!Scalarll'le t~- 10 kuruş ltlbnrl~·le 12,nOO lirıı. kn~ık 
11t mektuplnnnı havi zartıannı t«nl. ve makarnlıır ayrı ayrı da lhnle edlle-

b11' hll!r. 
nntla.r!Y1" belli ırtln vto UAtten Mat 2 _ ihale~! 27. 7 !l42 pnznrtrsl 
e\'\"Cltne lrndar..adı S"l"ÇCt'J Ko. na ve:nıe- günll s111tt JG do mrrkez Sa. \l. Ko. 
kır! Evs:ıt ve ıart.nnmf'Sl Ankııı"ll. tstnn· ı da yApılacnktır. F.vsaf t'C şıırtnnıııe~i 
but1 ı.v. Amir 'k!ertııde ırr.r\ll11r. Postş • merkPz Sa. Al. Ko. da goriılı r. 
dn.k1 ~cler kn.bu.1 ccı!l= (61>7:l) 1693 

C".uıakk::ılc Sa. Al. Ko. ônn: 
1 - 25 ton ~1hıYnıh alıMMktır. 

lho.ıest 28. 7. 942 ııııı.ıı ınına Mttt ıs da 
ıı:ızarhkia. satın alınnccıktn-. Muhammen 
bede> 1 81075 llro.dır. Ka.U tenılnııtı <4662 
l!radlr. (5657) 1802 

' Taşıma işleri 
Gelibıılu Sa. Al. Ko. dıın r 
1 - J 500 t<>n otlıın ııokliycşi pazar

lıkla rksıltıııeye koııulıııııştur. Muhaııı-
ıneıı lıedt•li :ı~.iOO lir.ıılır. ,\fu rnkbt 
trınln ılı 1 ti~ı. liradır. Şartn.ıııır~i ( ;r. 
liholıı 1 ı.;u .Sa. ,\1. K.ı. tlıı giiriiliir. 
İhnlcsl :.!7. 7. IH:.! E.ı:ıt lG ela ı2ı;o Sıt. 
Al. Ko. <in yı ı pıl!ı~.ıktır. (Gtiti:.ı) ıım ~ 

Çeşitli se b ze alınacak 
G1.llbolu Sn. Al. Ko. dnn: 
l - Aşa •ı<ln cins ve mlklarlnrı 

yazılı beş knlcm taze sebze pa7.ar
.lıkla :mukaveleye bnflanacaktır. Bu 
sebzeler eylül sonuna kadar teslim 
cdllecekUr. Beş kalem sebrıenln mu
hnmmcn bedeli 62500 lira ve muvak
kat temlnaUan 4687 lira olup müf
redat nşağıda göstcrllm~Ur. Beş ka
lem sebze blr müteahhide vcrileblle
ccğl gibi bir veya b'trkıı.ç kalemi 
başka müteahlılde de verilebilir. ı-:v
snf ve ~artnantesi Gelibolu 1250 Sa. 
Al. Ko. da her giln gfüULOr. İhalesi 
2'7-7-942 sııat 17 de 1250 Sa. Al. Ko. 
do yapılacaktır. lsteklilerin rnezkQr 
ı::lin ve sa.ıtte Ko. na nıUracantlıırı. 
Cınsi kik> beher kilo !lyatı tutarı 
mu\ak:kal tentlnat.ı paUıcan 50.000 
35 kuruş 17500 lirn. 1312 Jlrn. Do -
matr>s 50.000 kilo 22 11000 825 nol
malık blber 25000 40 10000 750. 
bamya 15000 60 9000 G'75 taze fa -
suOlye 50000 30 15000 1125 cnlı Ay-
şekadın. (5664> 1805 

Kuru ot alınacak 
Celtbolu sa. Al Ko. dıaıı: 

l - Gcll.'bolu"da TQPOO.ltı 'l.'!!)'a Galata 
16kclc t.csl1riı: 400 ton tol h&lyn}ı VCYA 

l:p ~lılı kuT\ı ot paz:ırlıkl.'l ıııı.tın o il· 
ııal'aktır. Tel b:ıl.Ynlmm muhammen 1-
dcl1 28.000 Um ve k.'\ti teminatı -4200 
ttnırtır. lp bal;ı.'U.lının muhammen bcdcll 
26.000 lira ve Sm.t.4 tcmı.nıı tı 3000 lira· 
dır. Evmt vo ıı;u1nıım<'6\ GeUbolu ml.'r. 
kez Sn. Al. Ko. da ıroril!Ur. Pıı:ıa tıkla 

thülcm 2n. 7. 912 cntıfllmba ırtınil snA t lfl 
t'kl ~kez Sa. · Al. Ko. dfl yapılaral<tır. 

(5732) 1815 

Yeşil mercimek alınacak 
1st. Şişli Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 21. 7. !»2 dl' kapalı zarf usu

Ji)•lo lhnlesi Jltın olunan 400 ton ye
&11 merdrneğe tallP cılanndıi;rından bu 
kere pauırlıkla münakasaya kon
muştur. Evs:ıf ve hususi eaııtJar Ko. 
da görülür. Beher kilosunun mu
hammen bedeli 25 kuruştur. 400 t on 
yeşil mercimek toptan b~r istekliye 
ihale edileblleceği gtbl daha az mik
tarına da tatlp zuhur ettliU takdir· 
de ihalesi yapılacaktır. İhalesi 6. 8. 
942 perşembe giinü saat 11 de yapı
laca!;ındnn tallplertn katı temlnatl!l· 
rlyle Ko. na mllracı:ıatla.n. 

<5852 l94lJ 
Nohut alınacak 

tst. Şişli Sa. Al. Ko. dnn: 

4500 Oı:ılc S.'l.'l.tf 11.80. 
(5789) 

Odun alınacak 
Ağrı Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Aşağıda ırılktarlan yazılı Uı; 

kmm oclıınun 10. 7. 9~2 cuıııa ,;ılnil 
kaı•alı u r fla yaııılıın l'k&iltmeşinde ta
lip çıkıııaılığınrlıın bi r ay zarfında pa
ıoı rlıklıı ıılırınr:ı ktır. Tahmin bcılt'lle • 
ri)le ilk tenılnııllnn ve paıarlık giiıı 
ve ~a:ıtlı·ri her birinin lılınsınıll\ A"ıi•
frrilrııl~tir. Bvsnf korun hııtıın l!'arnl
r.onlıırında 111e\·cuttıır. İsteklilerin lıl'l 
li «ıı n ve Mnttr. t ernin'lt mııkhu1.lariy
Kıı. na nı il ral"nntl arı . 

Cinsi ııcl ıın, ıııiL:tnrı 900,nno kllo, 
t ah ıııin hrdcli ıı ;ı ıno lira. ilk temfnnt ı 
24-:ın lira. lhnle gunii 28. 7. 2'9 saat 
9.:ın. 

Cin6i o<lun mikt.nn t.'ln.noo kllcı tnh • 
nıin b«"clı-li tsınno, ilk ttminatı •n~o 
lirn, lhııle ı;llnu 2 . 1. 9 ı:.? saııt 10. 

{6790) 1~27 

Odun alınacak 
İılt. Şl&JI Sa. Al. Ko. dan: 
l - 20. 7. 942 cününde kapalı 

Pirine aoooo 22200 16115 00 29-7-942 
Taıze fasulye 30000 11000 450 00 
Domates 30000 4500 3:n 50 
Pn.lıcn.n 30000 6000 450 00 30-7-942 10 kan l• 
Bamya 3000 900 67 50 
Dolmalık blber 5000 500 37 50 

17900 1342 50 (51Ci5) 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
ıma.zıa Sa. Al. Ko. dan: 

Miktarı Muh. bedeli Muv. Te. 
Cinsi 
'fuz 

Ton Kilo Lira Lira Kr. th11lo ı;ünil 
5 425 31 sa 30-7-942 sunt 

Kuru fasulye 15 2250 191 25 .. .. 
Kırmızı biber 2 1200 90 00 

3
_g'.' n•

2 
," 

.saman 25 1250 93 75 .,.. 
i'..cytln tıınesi 3 3000 22:> 00 ,. 
Kuru sof:an 2 500 500 37 50 ., 
Salca ı 1000 75 oo e.-8:942 .. 
7.eytlnyafı l 500 2025 151 88 

lhnlt> saati 
15 acıJ, ek 

.. .. .. 
" 

... .. 
Kuyruk yağı ı 1400 103 oo " .. ,. 
Pirin<: 10 4500 337 50 10·8·942 ,. ,. ,. 
Nohut 2 260 19 50 .. ,. 
Mercimek l 500 225 19 88 " ,. ,. 
Kuru ot 7 4200 315 00 13-8-942 " " .. 
1 - Yuknnda c!na, mtktar, Uınlna.t ve tııhm!n bcdellert 1h.ale gün ve an.ııtl 

zıu 14 )c::ılcm mutıtcltf yem ve ylıfeoek maddeleri açık eksiltme &u~Uylc Mtın 
zarna ihalesi ilan olunan 100.000 li
ralık oduna tali p çıkmadığından tek- 11:?.ca.kl&r. Tall1>loı1n hlzalft.rında yazılı ihale s-ıın ve saatinde muvıı!Cknt t 
rar PM.arlıkln münakasaya konmuş- mllılcbu:ı:Jarb'te EIAxıt sa. .Al. Ko. na mürııcaa.U&.n. (5493) 154~ 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Tu'ka.l sa. Al. Ko. dan: 

tur. Evsaf ve hususi şartlar ve tes
ILm mnh:ılleri Ko. da gÖrülüp öğre- • 
nlleblllr. B~er kilosunun muhaq1-
men bOOeLi 3,5 kuruştur. İhalesi 5. 
8. 942 çarşamba ıtUnü saat 10 da ya
pıla<"aktır. Taliplerin kati tC"ıninat 1 - .Aen(rıdıı YtlZllı altı kalem ~ IM.dılel<'!?'lıne lr!ılt!kl:1 ı:&mac'l•[;tn 

~t:mcsı l:5.6·!'1-12 rı.wn.uıteı!d i;'ilınU aaaıt 10 da ya,ı:ulıını~r. 6nrtn m Ko. 
S:ÖT!llltlr. İstddıHertn rrıc%kfrr aiin ve 811Bt 9 a lal.dar teklif rndrtuplann.ı lmll 

lariyle Ko. na mUracaaUan. 
(5859) 1909 

Et alınacak 
Karol<iielı Sa. Al. Ko. dıorıı.: 

ı --- 1·7-942 den .ltibcı.ren bir a.y Jı;ln
dııl pa.ıı;ıridda ıı.lmace.lt ol:ıuı 853(JO kilo 
~ ~ b1n ÜÇ )'Uz lclJo koyun Vey• 

tır e tVi ·1>42 c:IAt ya,pı.l.an ıııazarh· 
tmda klJ)'UD ctmo t:Ut> cık:madı~ın®n 
ve 111ttr oUne tcklU ed1lerı tt)"&t da :ı:ıo.· 
ruı.ıı &Öt'Ü)duQ'Unucn )'el"daı pazıırlııta 
(;llcnrıımı.ur . .K.o:Yun eumn taımıın bıı.. 

dcdl 28:.140 11l"tl 1lJc terı.ı.na t.ı 21U:i lira \'e 
•ıtır etlnln t:ınmlırı iOOdeJıl 2lll!O lll"Q 
1Ut Wrntna.U 1588 lira 50 kuruetw'. Ko· 
)'Ufl ve •ıtır etine teldlt eıttlcrı twat!ar
dan .h.ftnırtsı muvatık eori11Ume o ıı.ıına
e&ktlr. Evsa! Sııoıvn bı.1ti.m &nrnlztınla -
nnda m~:vcuttut". Pazarlıtı 1-8·942 cıı· 

mll.flleı!lt ll:Üfl Ü 9IM 10 dıı ;ııa.ı>J ili CD ktı r. 
~ bollt S'iin ve~ tem:nat 
~·ı.o KQ, 11& ml!Taaı.atııan. 

(l>794) ltt.?9 

Sadeyağ alınacak 
fst. Şişli Sa. Al. Ko. elan : 
1 - 4. 6. 9ı:ı ılc ihalesi ilan olunup 

talip ruhıır etmecll~indtn temdit ed i
len ·U ton sadeyaAı 1ı:ene. pagarlıkla 
nıunakuaya k.onınuttur. Evsaf Ye hu
su&! tartlar Ko. da ırurıilür. Rr.her ki
losunun nıulıaınıııcn beılelivle a it de. 
rı•celr.ri ,.e >ağların cinsle.ri aşağııln 
yuılıd ı r. 4.~ ton sııılc~ ağı toptnn bir 
istekliye ihale e(likhilree~i ırilıl 20 
tondan nşaıh ol ıııaınnk üzere ıltı.hl\ aı 
ıı ı i ktıırın " da taliıı ı; ık tıKı takdirde i
llh l eııi yapıl :ı\ıilir. Jhıılesi 10. 8. 91-~ 
ııazarte~i günü &R:tt ıo dıı. yapıln~ıık~ 
t ı r. Taliplrrin kntt trrıılnııtlariyle Ko. 
na ınu ncııııt lnn. (15806) Jll3 1 

T a§mıa işleri 
Geınıoru ~ AL J<o. dıan: 

~ıarb'le ~1kte Ko. na venn~ (5797) 1 

Cinsi Mlktan Mtm. Bed. Muv. T~m. Gnnn 
Kuru fasul)"e 50.000 11.000 825.00 15. 8. 942 
Mercimek l!'i.000 3.MO '247.50 15. 8. 942 
Notıut 30.000 9.000 675.00 15. 8. 942 
Patates 30.000 9.000 675.00 15. 8. 942 
Pirine 15.000 8.250 618. 75 15. 8. 942 
Kuru uzam 15.000 12.000 900.00 15. 8. 942 

Patates, soğan alınacak Tavuk alınacak 
J<:arnköse Sa. Al. Ko. dan: Tophane lst. Ko. sa. Al. Ko. el 
1 - 51.800 kilo pata.tes ve 51.800 1 - Pazarlık gUnU tallbı cık 

kilo kuru 6oğan ayn ayrı kapalı yan 11.000 n<let tavuk 31. 7. 042 
zarfla rkstıtmnye konulmuştur. Her nü eaal 11 de pnzarlıkln snt111 al 
birinin talı rrin hü<lcli 15.540 lira ve caktır. Muham..'lıcn 'tıedııll 19900 1 
ilk tenılnrıtı 1165 lirn 50 kuru.ştur. olup kııtl teınlnııtı 2997 llrndır. sıı 
Evmı.! kı>run hülUn gafnlzonlarındll l\Aınctl her gUlı Ko. da glirUIUr. 
vardır. Münrıkasnsı 13. 8. 942 perşcm- tcl<lllcrln bcl11 gUn ve snnttc Fnd 
be günO srınt 10 dn ve kuru oorrının Sa. Al. Ko. nn gelmelorl. 
ııoat 10,30 da yp.ııılncaktır. lstekllle- <57ll3> 1928 
rln belli gün ve ~aatten bir sant ev-
•-el konunun 32 el mndnec;~ muclbin- Sadeyağ alınacak 
ce ha1.ırlıyar.akları teklif mektupla- !st.. SJşJI Sn. Al. Ko. dan: 
nnı Ko. na vermelcr.l. 

(5902) l94l 1 - 10. 6. M2 de lhalı'.'91 illın 
nım ve allbi zuhur etmııy.lp te 

Odun alınacak edilen 45 ton sruieyafı bu kere g 
\ pııuırltkla mUnakasnya koı\fll 

Gelllıolıı Sa. Al. Ko, dan : tur. Ev6tıf ve husuııt şartlnr Ko. 
ı - Gr.llholıı, Bııl ayır, Haklalıu r - ı::örfilür. Delı r kilosunun muh 

nu iskelr.lerincle knradl\ teslim ~arli)'- men bııdcUylc nsldin aztımi der 
le ~000 ton ,odun hpalı ıarna eksilt- ve yafj-ı.n nevi asağıda :yazılı f('!dl 
meye konıııu§tıır. ~I ııhaıııınen bedeli dlr. 45 ton sndeyağı toptan bir tst 
7ö,OOO lira ve nıııvakkn t teıııinRtı !iye ihale edılcblleecğl gibi 20 t 
ırnııo lirnılır. E•uf ve ~artıı<1ınesi ıner- dıın az olmtLnıak şıırUyle dntıa 
kez Sa. Al. Al. Ko. da ımrııltir. İ lıa- mlktnrıııa dn tnllp cıktığı takı'!' 
le~i ı o. ıı. !I•:! J>az:ıriı·si ırıinıi saat 16 Hıalesi yaııılnblllr. İhalesi 14. s. 
ıla Geliholu ıı ıı•rkn. Sıı.. AL Ko. ela cuma günü saat 10 dn yapılncnJcl 
rnııılııeııktı r . Teklif 111<·kiu plıırını ilın-ı Tnllı•l~rln knt.l tcmlnııUurly)ı\ 
lı• snatlnılen bir sut evveline kaılar na mltrııcrıntlnrı. YOzde 7 asitli 
kalıul l"clilir. (!lo09) l!H~ Yarhakır erimi& ve sUztılnıUş ' 

;. ilzdc 7 ıısltll Knrs men eli ,.rım~ş 
Kuru ot alınacak süzülnıUş 210. (5733> 111 

Tlnlyc Sa. Al. K.o. ıı..ın: 

ı - 2567 tun kuru ot spah zıı.rt Ki ralı k ev 

l - 21. 7. 942 de pazarlıkla lhalC'SI 
HAn olunan 1000 ton nohu<lıı talip 
cılcma.dığından tekrar mUnakasaya 
konmuştur. Evsaf ve husus! ıaıtlar 
Ko. dn "6rillür. Beher kilosunun mu
hammen bedeli ile nohudun ciıısl a
snı:tıdn yazılıdır. 1000 ton nohut top
tan bir lst.ckHyc ihale edllcbilecef;l 
gibi dnhn nz mlktannrı da tnllp zu
hur ederse lhnlcsl yapılnblllr. İhale
si 6. 8. 942 pcf1Cmbe ııünü saat 10 da 
)'npılacıığındnn taliplerin kati temi· 
natlnrlyle Ko. na mUracnntları. 30 
num~rnlı ktılbur üstü lsı>nn~·a 28. 

<SSGO> 1910 

Kuru ot alınacak 
fst. Şişli Sa . .\1. Ko. don : 

1 - G<:!Ub<>lumm 15 muhtc:ıt mahal· usuttY!e alın:ı.cak. Bu otlar toptan alJ· 
le 10.000 ton >">~ yem ve Y'llkaeak rın.c.ıır:ı glbl pıı~alnnı. ~nlımak ınıretıy
.-a W Mire ma.lzuno n:ı.kl1yata puar- re de a.lınnbWr. OWn bcllcc kllosun:ı 
bk)a yapı~. Her mahalltn mu- Ticaret V<JcAk>tinc<ı ve Bursa murakatıc 
hammen bedt>ıt &)'l'1 ayn olup teminatı kOmlfı;"OllUnca t:ı)'ln edlloo m11cta.ra bir. 
muhtcljf mnhanertn ilEerlınde hesap e- ltk arnbnrJ::ı.nna k:Ula.r \'t!l'l.lccek mlk• 
dllm 79.000 nmnm :rll7.dıe 7,5 lbıer'.ııdtn tarları m:ı.tıııııt ı. ııı.ro Amlrlcrt •-.wwty
atma<ructır. Şnrtnrune81 Gellbolru me:- • ıe u.bıt.ııca ym>ı.trılnrok tahkflkle tahııık
kez Sa.. Al. Ko. dıı ıroı;ü(lr. İllalcsi 31 • kuk ve tcllb"- olıımruı rıaklbı,! dQ tul.ve 
7·942 cum& cQnU eGAt 16 da met1<cz e<tltcrcl< Uı.>1:n OOucc1< mtktıırdır. 
Se.. Al. Ko. da Yaı>ıhıcaıktır • .. 2 - Mu va.tdaı.t tcmlnıı.t ı \a Q'ınık hal. 

Bahçeli l!\·lerı.le 8 odalı kalorı· 
feri su)ıı elekırlk ve havagaıo:ı ııı.n· 
7İm edilmiı tltck bahtc iyle 11.»rı" 
l))t!'>'V& ve ıehzc hahtCii m vC\11 

olan büyuk ıipte mobilyalı hır cf 
kinıltkıır. Taliplerin Vehbi ~°' 
l"kareıevirkle Osman Adan'ıt ınii 
rac01ötıları. Tl 1: '\.fı;o 119'1 

l - :?O. 7. !) ~·.? ıriiniinrle kapolı Mrf 
ıı~ulU ile ihale~i ilı1n oluıııın 1000 er 
ıoıılıık 11 parti kıırıı otntaliıı ı:ıkrna. 
dığınılıın hu krre pnıarlıkla ıniinllk~ 
saya kıınmıı,tur. Bvsaf ve h ımıst şart
lıır tf'slirn m11lıallerl Ko. ela ıriir tilU p 
11/frenUehllir. Otlıı rın cinslerirle hl' • 
her kilosunun ınııhıımınen heıltli aşıı. 
lhrlııkl )'azılı şekildedir. ihalesi 6. 8. 
0&2 ı;ıırşnrııba giınü 111at ı 1 d~ yapı
lllrnktır. 'l'aliplerin katt tr.minatlariy
le. Ko. na müracııntları. Tel hl\l:ra!ı 
trll lılrlikt"n 6/25 tel halyalı teli mu. 
tcnlılılt tarafından 7 ip balylllı 6/4 
(IJS6l ) llll 

, 

(6811) 1932 do 1'ulunnn otun 7026 Hm iıı> bntynlı 'BakkaJlarm nazarı dikltaliO 
Keçi boynuzu alınacak hıı.Untde buhınıı.n o~ın 9şro ııra ıcı 1>aı-

!st. Şişli Sa. Al. Ko. dan: yalı hallnd b unıı.n otun 10234 dır. 
1 - Paıarlıkla 100 ton kecl boy- JJtmıd mıı.ddcd<ılQ nnktb'nt ilcrottnın 

nuzu alınacaktır. Evsaf ve husust t8b t ve t u1çu da oı;tara aft U? • 
ıartlar Ko. da .ı;örülllr. Beher kilo- m 
sunun muhammen bedell 22 kuruş
tur. 100 ton kCi:I boyrıuw toptan b!r 
ist ekliye ihale edlleblleceğı g bi daha 
az miktannıı da talip cıktıtı takdir· ıs 

~tı thı;:~:u e~~=~ıı;r· :;ıaı~~~ıı~a:· .;:;r2 t!'IV 

Taliplerin kati t m na tin rl) le Ko. na 1 d<ı 
mtlrM>&&t.Jr.n. ( 16) 1933 

amca a.lınaeaktır. Evllaf v 
A ,..... l&Uı.n.'bul Lv. l ııı.I r-

Sn Al Ko hı.nMa ırö· 
Mlı 

saat 
ırtln · 

Bakıkallnr fürliğ] Rclsliğlndt!l: 

Umum bokıkal csn11fının "Ti~ 
odB..cılyJe" Bsnnt cemly{'tforlne ı- 11' 
tarlnlerlni ve sermayelerinin m ı<f.l 
nnı gÖ$terlr vesaıkl{' ıızamf 3il 
942 tarihine kadar hlrlltc knyd<'ııı 
mak üzere }~$11nf Cemb"Ctl<'ri uıtl 
mt ktıtlıılliUnc mUrarnnt 1.'YlC'ITI 1 

kt!ndl m"nfa tlcrl ikt.ızıwndıuı o J 
tu blldlrillr. 1340 



ULUS 

1 

katı tAııınlnatı lOCMI llNGI'. 8artnıa • ı 
-----~.:.:.::...:..::.:..:.....:.:_ mesl Ko. da· görülebilir. 1-.teklllt>rln M. M. VEKALETİ DENİZ 

ihale saatinde mezkOr Ko. n1' gel- ----------------
:.ı ı.ı v Yapı işleri melerl. (5715> 1780 

ANKARA BELED.lYESİ KAZALAR 

Et alınacak 
9.1.J,,: · Sa. Al. Ko. dan: Satılık iki beygir "" llra k Deniz Levazım Saıın Alını& Ko-

Oc Aıntıar ın. t ~ıı Kı.nlckalede M. M. V. ~atın Al. Ko. danı mlayonundan 1 

Yol yaptırılacak 
.An1aıl'& Bol.cdl)'tliılıııdcn: 

Yapı işleri 

ı - ~parla. yolu - tret:ı- 1nönU BclOOi.Ye ~ 
u ~~a.ııı 29-7-942 c::u-aıuntııı l?U 27. 7. 1942 pauırteıl gllnil saat 
n~: U OOk P3lı zarna cladltrneye 9.80 da iki beygir pazarlıkla aatılacak 

u · aktır. llk temtııau S9G6 Ura 98 tır. fsteklllerln muayyen gün ve sut-
rue olup ,,.,_. te M. M. YekAletl 8, No. satın alma 

uııı ıu•· -~·r ve llU'truıınC61 467 k :rı " nta.kbua muk.ıl.l>IU Batın ııJ.n omisvonuna 01UraclL!ltları. 
Yonu ,.A_ ıa (6i21) 1 R13 

n e1tsu n....,, Vcr1lmcktcdtr. i&t~l.lle-
tını M l.ıne ırunu aruıt 0114 kadar zıı.rf Er f ot ini alınacak 

o ıuın ,/'1 v. 4 No. ıu sa. Al Komts M . .M. Vek. Satın Al. KA:ı. dan: 
l.'l'fnl'l<.'rl. (5l~) 1241 500 cırt er !alini ımzarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 6.000 
M . .M T ftŞıma İfleri lira olup kati teıninatı 000 liradır. 
a h · V k. Sn. Al. Ko. danı Pazarlı~ı 27-7·9·12 ımzarteııl günü sa· 

!!d 
0 

: tonuna 3 ı ra fıyat tnhmln at 16 da M. M. V. 3 No. lu satın al
i') 

1 
ın .OOQ ton nııkliyat ~1 ııırma· ma komisyonunda yapılacaktır. 

sa:ıt 
16 

u ıb 1 nce 28. 1. !1:12 sah günü Nümune ve şartnamesi komlsyon
konulnı lln kapalı zarfla. eksiltmeye da görülebilir. Tnllplerln mua)-yen 
1 it llK ~Ştur. lstckUlertn l350 lira· gün ve saatte komisyonda bulun· 
da.ıı 1 lld nıınat ve kanunun tnrifntı malan. <5774> 1827 
r-: lttullıe hnzırhyacaklan tekHf Yapı itleri 
ıı. v 2 '!_~n\ snat on beşe kadar M. l\I .. , ,. ~ Al K d n •~o ıu s Al .ı: • " • • ~atın . o. an : 

e lllaKb · ::ı. • komisyonu Rs. \39381 lira 30 kuru• keşi( beclt'lll E6-
uz kal'$ılı ı vermeleri. • (

5 
i~ehlr llıwa okulu erbaş yntnkhane-

238) 1312 sinin ikıı.ml inşaatı müteahhit namı 
A( ?ıt ~dun alınacak hesabına açık eksiltmeye kıınulnıuf -
i'leJı<'I'. · Sıı.. AL Ko. dan: tur. İhıılesl 11. 8. 942 salı giınu ııaat 

l'nt ,ft,_ k !osuna 4 kurut l50 sıuıUm ı:ı te ,:\l. M .V. 4 • .:-.n.lu satın alem 
·s.ı """lllkı l'dllm :ı.125 ton CK1un 

29 
koınisyonunıla ynııılacaktır. İlk tcıni-

care • natı 29 ıı; lira O.'i k ıırııştur. S11rtnarııe-
ıı k ll?nb4 ı:IAnü s:ıAt 16 da kapalı' si 191 kuruş ınukahllinılc alınabilir. 

llJc ; Sllt.nıeye konubnuşt.ur. htekli!erin ilınle saulirıcle rnezkiır ko-
cııuııl':lnııtı 818 llm 45 kuru&ttır. tı· misyona gelııwlcri. (5771} 1903 
'111~l'lıyarak1:'1ntınun tarl1at.ı &hlUrutc yapı işleri 

trrıı:ı arı teklif mcktupl."l.rlnı ok· 

Beher kllosunun var ve t.eavi)oe ı.ıen on ı,. ııtıın mild. l - lııonU ~basında :nwllaoıık 
tahmin bedeli ci11ıtJc a.cık eklıUtme:Ye konulmuttır, olan 10456 lık1ı. kC$1t bedelli 

Koyun eti H-0 Kuruş 2 _ MuhamrrııEııı bedıelıl (fM20) lira· elektrik santm.ı blruıa 16·7-942 ıarııun-

~~~ ~~ l~~ ~~~: dlr. dciı 1.1.ba.ren 6-8-1942 tanhlna mllsaitU 
Marya 135 Kuruş a - Tantrıatı ('106> Jlıra (l!O> kuru&· P<nmlbc günil ıwuı.t 14 e ka&r olıNlk 
1 - Yukarda cins ve tahmin be tur. ' üzore ~ gün müddet.le açık ek&lltmeyc 

deli yazılı 45 ton etin 27 temmuz • - Şıı.rtn.ameve kesU oet.vrutnıı. ırör- konul:ııuetur. 
942 pazarteııi &ilnü aaat 15 te pa • m1!tc »tb'enlıerUı heır ailn encilm(!G kıl· 2 - BkSU~ hıön.ıt Bcledt.Ye dıı.tre • 
zarlıkla eksiltmesi yapılucaktır. lerntnıe ve :tetcklllıerin de 4..8-942 ııah atn<ıe toı•nnnn encü:ınm h=rb·re Yıt. 

2 - İlk teminatı (f400} linı o- sUni1 -t 10.30 da beltldlye dıı:ıJNelnd<ı ıııtaookt.ır. 
lup oarınamesi her gün 315 kuruş mU.teleıldııll enotımenıe mil.raou.tıa.n.. 3 - Muvnkkat tcmme,t 784 l!ra 20 
mukabi,nde komisyondan alınabl (55!50) 1647 ı 1ruruştur. 

lir, ı 11 kalem malzeme alınacak' 4 
- l#..lc211.eJ'!hı UııCtdakl vcstımla • 

3 - steklilerfn belli g'tln ve sa n Sbnız etmcl<>rt J.'1.zımdır: 
atte Kasımpaııa'da bulunan Jrnmlıı - Aııkıua Belediyesinden : a) Muvnkkıı.t Uınıtnatı TnônO bclcdl-
yonda hasır bulunmaları. 1844 1 - Su tanklarının tamiri .için 

Sabun alınacak 
Deniz Lv. Sa. At Ko. dan: 
l - Tahmin olunan rn<?cmu bedel 

60.UO lira olan 70.000 kilo Mbunun 
29 tcmm112: 942 çarşamba günü aaa 
15 te pazarlıkla e~tmC9l yapıla 
cnktır. 

2 - İlk teminatı 4270 lira 50 ku
ru, olup şartnamesi Jıer cün 302 
kunıs bedel mukabilinde komisyon-
dan alınabilir. ~ 

3 - !steklllerln belli g(ln ve Sll
ntte Knsımpa:;a'da bulunan komis
yonda hazır hulunmalnrı. 

(7825-5783) 1898 

(11) kalem malze~ on beş gün ~ "3JldıAma )'lltll'<l.llmııı. dair mnkbu:7., 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş- B) lhalc gtıntındcn Jiın.kal s gün .JV• 
tur. veı Dlle<"!k nafıa ın<ktürlüfrilne mora. 

2 - Muhammen bedeli (540> Ji- cantla bu iı:;i yapab\l()("(otine dair ehU. 
radır. yet vc;tkılsı. 

3 - Teminatı (40) lira (50) ku- cı 1942 Ylhna llit t4ca.rct odası ve. 
ruşt ur. lllknın. 

4 - Sartnarnes!nl ııörmek lstiycn-
lerln her gOn encU;men ıkhlemlne ve 5 - !stdctilenn kcsl.t ve buna ma • 
isteoklllcrln de lL 8. 942 salı ı;:-Onü t.ercni evmkt lnönü bc1cd1>X't91ru1c gö. 
saat 10,30 dn belediye dairesinde ret>Uccoklcr'I ıınn olunur. 
mütcsckkll encümene müracaatları. (7876-5757> 

(5768) 1901 
J7117 

Satılık yer NAFIA VEKALETİ 
Anl<al'ft )3('lcdWesU"ıd<"n: 

1 - YfftLııt"htrde C10·l5) adla 121 

INnQ aaıı.t ......, kru\:: ,.._. M. M. Vck. Sa. Al . .Kıo. dan: 
UJıab ı~ on .._-0 ı:ır mn ........ z 9474 lirn ke.şif bedelli Ankara as- M M V ( N l S Al K ~ M 11ı. •• 2 "'o ... sa Aı • • • • o. u a. o. • IX'lıı · • • " • ._. • kerl Fabrlknlnr lkınnl inşaatına Is· 

pan;ıeı <taıımn.ı.e bulunan (84) mf'tre 
:ın.UT&.bbaı o.dıı fazlası Y<!lr mı lX'Ş ııUn 

mllddııtte açık artlıtmaya konutmustur. 

Yapı ve imar işleri 
:-:afıa \'ekllletlndt•n : 
1 - Hkslltıııcye konulan iş: Jıın _ 

darnıa ıoıılıafız tahıını ic;in ç ınl.aya
rla yapılacak otnmobıl garajı :nşanu
dır. 

ktıwı vcmıclcı1. <5252> ısıq toklJ cıkmndıl;mdan 3L 7. 942 cuma 
ı.ı.,. Mvahnıuz alınacak günü saat 10.30 da pazarlıkla thale 

.... edilecektir. llk teminatı 710 lira 55 
t.ıu~ ek. Sntın AL Ko. dan: l<:unıştur. Sıutnamesl 47 kuru:ı mu· 

bit namı .hesabına 5 oo:. cm kablll satın alma komlsyonundan ve
ıt:8 acık clraUtmc l'e talip çıK • rlllr. 1stcklilerln Nl7.arlık giln ve sa· 

'l'altı1tııt<1:ı.n bir ay mtıddctlc pıızarııaa atinde M. M. V. 4. NoJu Sa. Al. ko-
li\;\ •nır. misyonuna gf.'lmclcrl. 

o da lesı s.a.o.ı2 cumıırtcsı aono ıııat (5Ti2) 1904 

:ıı:.-onllt.M. v. 8No. ıu .atın aım~ 'ko- Satılık ayakkabılar 
ı:ı ~~da Yapılıı.cakltr. M. ;\!. Y. Sııbn Al. Ko. dan: 

, Dl e tahnıhı olunan !IYııt 130 ku 1161 c;ift er ve okur fotinl, 78 ter-
llne Uı> knu tcının.ıı.tı D7l5 llrııdır. NU- lik 71 ı:lımıe ve '" çifl kllhne yemeni 

ıı:ö ve &artn:ı.mcs1 her gün 'koml•yon. pazarlıkla satı!acalr'ır 
"1a l1ilebUir. Taltplcr1n munwen ırtın Pazarlığı :ıo. 7.!H'..l ııcrşe ıııhe gl\nU 

ttc komisyonda bulunınahın. sııııt lO'dıı )[. M. V. 3 No.lıı satın al-

Taze fasulye alınacak 
.M. M. V . 1 N'o. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - :.WO ton tıııe fasulya kapalı 

zarfla eksiltmesi ~S. 7. 9'::! sn at J il 
te Anknra I.v. A. binRsında l\f. M. 
V. 1. No. hı Sıı. Al Ko ıla yapılııcıık· 

Muhammen hedrll 60000 lirıı ilk te. 
minatı 4:!50 lir:ı.dır Şıırtnamı-si 3000 
lrnrıış mukabilinde koınlsvonnıt.n l\lı· 
nahjlir. Kanuna uygun tı:kllf mek • 
tuplıırını saııt U de kadar Ko. na ver
meleri. (61 B') 1239 

Et alınacak 
M. M. V. ı. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 25000 lı.llosU askeri tıı.llr1kalar 

2 - l\luhamımon bedcl1 C840) liradu. 
s - Tcmtnıı.tı <63> liradır. 
4 - Şart.name ve .... krokL<tm ıtl\TtTıf!k 

Sst.1yenlerin her rlln mellmen kal........ntne 
ve !steklllerl."I do 11-8-942 aıılı ırtınU sa
nı l0.30 d.a beledtır<' dn~e müte· 
tc1Ck1l encttmene mUra.rnatlan. 

(5769) 1902 

, Asfalt işleri 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Ol{lUJllar sokağı ile e,-5.:af apar· 

umanı önünde )ıtptırılacıik a~falt kapla· 
fi\.;. işi nn \~ gün müddecle ııc;ılc. t.-ksilt· 
meye lwnultnuştur. ' 

Jüşifbcdcli: (1041 ) lira (50) ku
ruştur. 

2 - l~kslltnıe -ı. S. 9 •2 sıılı günu 
s ıat ili te Nafıa Vckt.kti yapı \C 1. 
ıııar ışlerl eksiltme koıvisyunu oılıı _ 
uı tlıı kaıınlı z ırf u.sııliyle ynııılRcıılr
l•r 

8 - gksiltnıe Şnrt•ıarnesi ve huna 
n t'tderri evrak (51!) elli ıiç kıırıış 
l.r.rıci ruuknhillııde ynpı ve ınınr ı len 
rcı&liginılcn ıılınnbilir. ' 

(515l) 1465 ma korııisyonuıırla yııpılacnktır. 
lJ '.l'nlipll'rin ıııır.arlık giınunılcn hlr ıncorkt'z tem ve 17000 ldlosu da kfü:illı 

ı.ı, Mstv~~Ç .kılıfı alnacak gUn eve! komisyona ıııiiracıııı.t lar bu Yozs::ıı.t wı.n olmak u~re <'UTtan 42000 

2 - Muhamn.cn bedeli ('H3') lir.ı 
(20) lrunı$tur. 

s - Tcmtnat 874 ltra 88 lcUrııetur 

4 - 1-:ksıltrııcyt' gıreb:tnıek i<'l:ı is
tek !ilerin u&ıılfi ı1 ıırr, rule (isi fl!J) 
;;cıli yıır. bekscıı bır lirn ıılıız ıfokıır: 
kuı ıışlult ınıl\ııkk ıt teın'n:ıt vı-rmı-lı·ri 
!Azıcııı\ır. 

li - İstekliler teklif mektuplnnnı 
llınle gtınlı olan 4. 1. 9'6~ snlı gılnlı 
&ant 14. rlı· kndar makbuz mııkalrllinilr 
ek&iltnıe komisyonu rcı.slif;ınc vcrıııe
kri l&zımclır. 

AtUt ,k sa. Al. Ko. ctruı: ınalzeın<'nin yerlerini fığrcnmelc rl ve ki!O koyun veya aıtır etJ knpalı zartı. 
t" «-' hhıt namı h bına 1000 adet bu eşyaforı gornıelerl. (IJSG6) 1918 oksUtmftll 30.7-942 Mat 15 te Al1'cara 

4 - S.ırtname ve ke~f ceıvclirn gfü· 
mclc: istİ)'qllcrk. her ı;Un encümen kale
mi.ne ve isteklilerin de l 1 ·8-942 ~lı ı;\ı· 
ııü $Ut 10.30 <la heledi)e dliresindc mü· 
~l encümene ınüracaatla.rı. 

.t\:~ kıtırı satın aııruıcaktır. Ambalaj sandığı alınacak Lv. a.mtrUR'i bt=ınn00 M. 111. v. ı. No 
n btı- <'l" itme Uc Uillp cıkmadıtın • M. l\f. Vck. Sa. Al. Ko. dnn: Sn. AL Ko. <\a yapılnca.kUr. 

ıtır tay mUddt-tlc p:u:arlıta bırakıl- 4532 Ura kesit bc<lelll 600 ad{'t 
t hnll'Sl 3-S-942 pazartesi s::umı ambalaj sandığı 11. 8. 942 salı günü 
k ı-:, le M l\L v. 5 No. ıu satın aı- saat 10.30 pazarlıkla llıalc edllccck-

~hOıntsyonunda yapıJae<ıktır. tir. Kat! t~ltlinatı 679 llrıı 80 kurue· 
tin n tahmin cdllm tıyatJ 100 tur. 1stck1llcrln cks.lltmc gün ve sa-

' ol aUnde M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. 
il' J\Jo up k:ıt1 tcmtruıtı 150 1\1'8-dır. na gelmeleri. Şartnamcsl komisyon· 
lıı;rırı ıtn mu:ıyyc nEilıt ve s:uı.ue Jco - dan gösterilir. <5867 1914 

da bulunmnlnn. Tanıir i•leri 
(5~10) 1473 ~ 

M. M. Vck. Sa. Al. Ko. dıın: 
~~ Yapı işleri· /Pazarlık gUnünde istekli ı:ıkmı· 
"L l\r v ;Yan 2722 lira 70 kuruş kesif bedelll 
3734 • ek. Satın Al. Ko. dan: nskcrl konak tamlrııtı 28. 7. 942 salı 
•ınc 1 !ıra 47 kuı:uş kcşıf bt.><lelll günü sant 14.30 dn tekrar pıı1.arlığa 

D.ı.artı; 'Ulta bir depo lnsnsı 3·8·!J42 konmuştur. lstcklllcrln 408 lira 38 
ı-rın ~sl cllnU S.'lllt 11 de kapniı kuruşluk ~aU temlnnt ve inşaat da
oo' 4 hale c.ôdıkcektır. llk teminatı Jres!ndcn alacakları hliyet vcslkaln-
nnı rn 83 kuruştur. Keşif ve şart· lirı~l 187 kuruşluk makbuz muka riyle birlikte pazarlık sün ve saııtin-
erıı e satın olmıı komisyonunda~ de M.M.V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. na 

'1 karıltlekwdır. lstcklılcrln 2490 sayı- gelmeleri. <5711) 1919 
ı:va~ıı.~nun hükilmlerlne glire hazır- Su borusu alınacak 

nt 
1 
lurı uırnıın mUnııkasa ı:ünll M. M. v . Satın Alma Ko. dan ı 

lıı Sa. O na kadar M. M. V. 4. ıq'o 194' lira ketlf hedelll 60 milimetre . 
At Komisyonuna vennelerl. dııhlli kuturlu font ıu borusuna açık 

<5382> 1517 ekBlltıne g!lnü istekli ('ıkmadılınrlan 
' T · işleri 30. 7. 9U perşembe gllnil snat U t.e 

lıı amır tekrar açık eksiltmrye konultnuştur. 
2• lt. Vek. Satın alma J{o. danı isteklilerin ı uı lira 80 kuruşluk ilk 

ıııta61~ lira <!7 kuruı; kc~lf bedelU temlnatlııriyle M. '.\f. V. 4. !'\o. lu sa
. a-ar da kimynhaue binası tami - tın alma komisyonuna gclmelc-ri. 
~ i942 pazartesi gUnU sant 15 t e (6716} l !l:!O 
ı te~~kln ıhıılesl yapıl•.:ıcaktır. Ka· Ocak yaptırılacak 
e1cıu ?3tı 392 lira 47 kuruşrur. İs-
e f4 erM mUnakosa glln vo saatin- M. lt'I. V. Saun Alına Ko. dan : 
Oııu~ • V, 4 No. lı Sa. Al. komis- 18-7-942 günü utckliwi tıknıa<lığın-
l'SI h gelmeleri. Keşif ve §arına· darı 156 lira 75 lı.unıı ke~if bedelli pr
ııııda er gtln satın alma komiııyo - nizon komutanlığıne. yaptırılacak oork 

gllsterillr. (545S) 1561 29_7_942 ~ha .ı;ünü IUt 16 da ııek-
Eksos yağ tesisatı rar pazarlığa konulmu~ıuc. t,ı-cklilerin 

M yaptırılacak 23 Jira Sl kuruJ!uk kati Cl.'mİnatt.nylC 
i8"a M. Vck. Sa.tın Al. Ko. dan: pazarlık gün ve saatinde M. M. V. 4 

k.to Ura 48 kuruş keşlf bedelll No. lu Sa. AL Ko. ~leri. 
~ ,00~elre llletJnin hancı ı;u ek- <5717

) 
1
9

21 

c 85 tcsısatının yaptınlnuısı 7-8- Er fotini alınacak 
lcsıı uına ~ünU saat 14 de pauırlıkla M. ·u v A K d 

tı ~ .. n. ek. Sa. ı. o. an: 
atı 

42 
:ve konulmuştur. Kail temi- 12.000 _ 15.000 er fotini kapalı 

t n rı llrn 52 kuruıstur. lstekllle- zarf usullyle satın alınacaktır. 
. 4. ~arlık gOn ve saatinde M. M ~her ı;ıttı itin tahmin edilen fi. 
- t 

1 
o, lu Satın Alma Komisyonu· yat (11.50> kurus olup muvakkat t&-

e nıeıerl. (5639) 1725 ımJnatı 12937 llra 50 kurustur. thale-
h Duvar yaptırılacak si 12. 8. 942 çarşamba gUnfi, saat 15 
uı M te Ankara M. M. V. 3 No.lu Sa. •Al. 
2,' · Yek. Satın Al. Ko. dan: ;komisyonunda yapılacaktır. ŞartnR-

tl~~? lira 82 kunıj k~f bedelli fti. mesl 862 kuruş muknbillnrle her aün 
r)<;nı ta ramı>a duvarı i01ası 6.8.942 .komisyondan alınahUlr. 

e 1': S.:t:ıt 10.30 da açık d.siltınc ile Taliplerin ihale saııtlnden Mr ııaRt 
~ ~ılccclulr. fstddilerin pazarldc evveline kadar tekHf mel<ıtuplarını 

. "e saaıinde l<.6 lira 09 kunı~ı..k ilk komisyona vermf'leri. 
ltıatlariyJc M.M.V, 4. No. lu şaun <5"175> 1925 

lc.o.ni~Yonllflll gı..-lmelcri, keşif w Çe~itli malzeme alınacak 
esi her gün komisyonda göste • M. M. V. Sa. Al. Ko. dRn ı 

(<;638) 1727 1 - Aşağıda cins ve miktarı yaır;ıb 
D 8 kalem malzeme pazarlıkll\ satın a-

1'.t. uvar yaptırılacak lınacaktır. lhıılesl 2i. 7. 942 günü 111'-
1782}.{. Vek. Sa. Al. Ko. dan: at 10.80 da M. M. V. 4 Nn, lu Sa. 

lira 42 kuruş keşi! bedelU Al. Ko. da yııpılncaktır. Mııh~mm~n 
~&iutta ihata duvarının apU· hı-deli ll!lO lira olıırı knti teminatı US 

a ı 7-8-942 cuma gilnil saat 10.30 lira 60 kuruştur. isteklll~rin mqay -
'°'ltıl.rıçık ekatıtmc~-e konmustur. İlk )'l'n ~ıln ve saatte komiıyonda bulun. 
t 111. atı 111 lira 18 kurustur. Kesif maları. ~ 
ıııı.:ı rtnaıncal satın alma komisyo- Satın alınacAk malzeme 
~~ kSI.6stc>rllmckl.i'für. !stcklllerin Cinsi Mlktan fivatı 
~ z..ı0 ; ı;Un ve saatinde M. M. V. ı - Kapı klllrll komple 110 adet '4.~o 
teJınei u Satın nlma komlsyonunıı 2 - neıir yağı 110 Kg. 800 

<:rt. <5639) 1728 8. Ü&tfiheç 70 Kg. 1211 
.. Yapı işleri 4 _ .:-;crt 20 Ka. aoo 
.... ltt ıs_ Kurşun ırn Kg. 120 
a-ı19 . Vck. S:ıtın. Al Ko. d:ın: n _ l\"işarlır 5 Kg. J.'10 

llrrı 65 ku.rua kcşl1 bedelli An- 7 _Çinko 200 Kg. 140 
~912 EUmesırutta blr au3 po11ııom.ı 8 _Meşe knmiirll 100 Kıı;. ıo 
~ cuma 2il.nll saat 11 do açık (!Ok. (5878) 19 '6 

llrlı, Ue fr.a.ıe edUec:dctlr. tlk tcmtnatı 
lltı.t.ı 72 ku~ur. Kl'lll1 ve a.vtname· 'n 11 lın:ı koml.v<>nundıln ~ı • 
~ !f. İ9tckJUarin paı:arlik ailn ve 
~ e M l\f. v. 4 No. lu satın alma 

onuna ecımeıurt. (5641) 1730 

l.f Tel örğü tesiıi 
273 M Vck. Satın Al. Ko. dan: 

n ~ıo 
6
ilra ke&if bedelli Etlmesğut-

Sat.ilk antika 
Milattan çok evvelki zaman

lara ait gUmU§, bakır ve bronz 
üzerine zengin para kollek•l • 
yonu v e bir kaplan derisi Htl· 
hktır. Görmek isılyenlerln 113:'1 
No.h telefona ve Anafartal!ir· 
da Çiçek kundu_ra mnğnzaııma 
mlirat'antlnrr. 1356 

b.. tQ rgQ tesisi iş! 6·8-942 perşem
haı11 na snnt 11 do ncık eksiltme ile 

tıl'tı. 7~etl!lccoktlr. llk tcmlnntı 204 
1 ııt r.ıt ukuı:ı.ıstur. lst!'k1llcıin pnzar
<'tıııtl'<; n nc'IPn Oc;; gün önce lnsnat 
:;ı.ıııtılnrle>n nlaı:rrkl::ın ehllY'('t vesi- TÜRK HA v A KURUMU 
.. ~. '1 Ylo lhnl11 ı:Un V(' saatinde M. 
'rıurı11 4 No, hı s:ıtın nlmn koml!IYo-

g,..lmell'rl. <5642> 1731 

Karnyon yedekleri 
l\t J.t almacak 

Bir kamyonet almacak 
TOrk Hava Kurumu Genel Mer • 

kezinden : 
3 !la 4 tonluk ve mümklln oldutu 

takdirde kapalı bir kamyonet 5 arlet 
!istik ve teternıattyle eatın alın1' -
caktır. Batmak istlyerıler bir teklif 
mPktublyle birllke her rün genel 
merkez satın alm• komiayoauna mil-

~v · Vek. Satın Al. Ko. dan: 
)l'Q~ roıo knm:vonlan tc n 36 kalem 
~ııt 10tnalzenıt- 28-7-942 salı g{inü 
-~ dıı M. M. V. 2 No. lu ııatın 
~:- k_omısyorıumla ııımırhkla satın 
-~. Tutan 6'r.IO Ura olup racut etıuUdlrl• , 

2 - l\luhıımmen bedclt koyun eU 
1cbt 46'200 Ura l.lk tanlruı.tı ~ Hrattır. 
SıRu' E'U için muhammen bedel S7l!OU 
lira ınc: temtnaU 2835 Hmttır. Şartnamo
ııl 231 kunıe mulaı.bll\nde knmlsYondan 
a.l:ınabtl*r. K:uıuna uygun tek11! mdı: · 
tupkınnın aaat 14 e 1ıadar karnlııyona 

verilmcsl. (5168) 1304 

Sabun alınacak 
M . M. V. 1 Nft. S:ı. Al. Ko. clıtn : 
ı - I'ar.arlıkla 5 •. ~.5 ton halk ıııar. 

kıt veya huna muadil diğer bir cins 
sahun alınAcaktır. 

2 - Vermiye istekli olımlıırın n{l. 
ıııune ve kııti temlnl\tlan ile lıirllkte 
pıuıarlık ,gunü olırn 21. 7. !1~2 snat 
16 da Ko. na n1iiraca!ltlar1 ilnn olu • 

l'ostııdıı olacnL:: grcikrnelcr .knhııl e-
(5~67) 1924 dilmez. (6'16) 11108 

Matbaacılara 
DAHiLiYE VEKALETİ Nalla VckA!eUndcn: 

7~942 cwna günü &ant J5 t.e An • 
Harta itleri kanıda Narın Vek1Heu binıu;ı ıctnde 

Belediyeler lmar He:vcU F en Şef· mnlzomc mUdilrlütü odruıında toplannı 
lifinden: \ malzeme eksUl.mc komisyonunda S50'J 

1 - <Erzincan ve mülhakatı be- lira muhammen bedelli (ldru1 ders:lle. 
tediyeleri harita birliği> namına r1ıı ı.c.r:mıcv,·eı 942 aYUUi a1l tm'Kalfıdc 
meskun ve gani meskün sahaları • nilıı'ıası> nın kavlı zart usullyle eks!lt
nın tutarı 500 hektar olan Kemaliye mefil ynpılacnktır. 
085 hektar), Kemah (165 hektar>, 
Teı:can (100 hektar>, llıç (80 hek- Eksiltme enrtnıunesı ve tefcnilatı 
tal') ve Refahiye (60 hek"'tar> kasa- bedelsiz ol.nrak malzeme müdUrlüC:Un
balarmın 1/500, 1/1000 ve 1/2000 don aıuıabUlr. l\1uvn.ld;at teminat 26'..! 
mlkyaslannda hnllhazır haritaları· llrll ~ kUN$tur. lsteklllenn tdcut mck· 
nın alımı işi kapalı zarf usullyle ek- tuplannl muvo.ll;kat teminat ve prtıın· 
slltmcye konmustur. lşın maktu bP.· mesbıde yazılı vestka i!e blrl1.kl.c ı.ynı nur. (6Sı3) 1901 

Kuru ot alınacak • . deli 12500 lira ve muvakıkat teminatı 937
1
5 liradır. ' ırUn saat 14 e kad:ır mezkQr komlsYona 

M. M. V. 1 No. Sa. Al. Ko. d.&ııı 
ı - en ton kuru ot paaarhCı ltT. 

7. 9•2 ıaat 15 te Ankara L•. A. Sa. 
hina&ında M. M. l , No. Sa. Al Ko. 
da yapılRcaktır. 

2 - Fiyat mur.akııhe Ko. ca tespit 
edilt'n fiyat vergi ve diğer ınasuflar 
zarıııneılilmek şartiyle talip olanların 
kati tcıııinatl:ı.n ile Ko. na miiraca.at-
lan. (5898) 1939 

Saman alınacak 
M. M. V. ı No. Sa. AL Ko. dan: 
1 - 100 ton .-nao paaırltkla eksilt· 

fllC5i ~7-7·942 uaı ıs ııe Ankara Lv. A. 
binıa...-.ında M . M. V. 1 No. Sa. AL Ko. 
da yapılac'aktıt. 

2 - Fiyat mürabbe koml.'5)'00 fi,.._ 
r.. wır.ııi w dii« mtit&f.lc :ı.ammediıl
pıek ,...Oyle Mlip olanlıınn bd terninM-
lııırı ile Ko. - mw..c-dan. ' 

(5899) 19'fe 

2 - Eksllbne 3-8-942 pazartesi makbuz m\lkahlUnde vcnnelerl Jıt.zım. 
stıntı aaat 15 te Erzincan vtlAJ'etl dor. (.&140) J.707 
Birlik relsllğlnhı emrinde toplana- yapı ve imar İ"-leri 
cak eksiltme komisyonunca yapıla- T 
caktır. Natıa VekAleUnden: 

3 - Eks!Mrneye iftlrak edecekle· 1 - · ~e konulll%ı tıı: Ankara 
rln Natıa VekAleUnden alacııklan Gmçtrk pru1cmıta yapılacak knYıkharıe 
ehliyetname mukab!llnde fhale @· blMsı, due ve hela. t.csısn.tıyle t~pt.1-k 
nilrıdcn beş gün evveline kadar Be· iel'Cliıt1!r • 
le<l7eıer imar heyeti fen şefllğln1e_ Keş1t 'bodell: (2-1llS) llra (75) k'Ur"c· 
mOracant ederek iştirak vesikası a .... 
malnn tAzımdır. tur. 

4 - Bu ISt> alt ekR!lt.me &artna- 2 - Eksllltme l0-8·942 paza.rt~ ail· 
mı:>sl, mukavelename ve fcnnt şart- n.U Sl\ll.t 15 t.e Natıa Vc'1dllet4 l"ıJ>l ve 
name ile teferruntl Ankarn"da Da- imar ıetcıi ~tılltmc komisyonu odasın

hlliye Vekf\letl Belediyeler tmnr he- dıa kaJ>ah zart usuMyle yn.pıl:aoııt."tlr, 
Yeti fen şefliğinden ve Erzincan vl- s - }::la;1ttmc eıwtnamcsl ve buna 
!Ayetinden parasız olarak alınabilir. mUtcterrd e\'rnk 021) yüz • )1ıml bir 

5 - Teklif mektuplan 2490 sayı· 
lı artırma ve eksilt.me kanunu hQ • k~ bOOC1 muft<a.bUlnde yapı ve imar 
kOmlert d airesinde ihale seatJnden iGlı!r.l rclsli~ alma.bfllr. 
bir sıuıt evveline kadar El"Zincıın 4 - llaın~-e streıınmeıc ioln ıs· 
Valllt(!i~ mak4bu:E mukabilinde tes- tekllloıin W1Ulü ~ (l808) Hrıı 
llm edilmelidir. <5187) 1469 (f".S) btrı 9C'lclz 'Y'li2 eck!z 1l:'a a!iUnıs se

tctz kuruşluk muıraldaıt wmırıat verme. 
krl ve Nafta Ve'lcAlcUrıd(!Wl bu ı. ıcln 

Eski harfli nüfus kôğıtlar1 değişiyor nlınnus ehllye\ ~ 1.braz etmc!crt 
ilAzırndır • 

A.n:ka.nl. V&lllli'hıden: tSbu veır!kaıYI atmak tein isteklilerin 
ı - EUer1nde ftl1ı1 ha.rOerie J'llZlh nAlful h<lvb'« dlzdenJan bullJIUlnUr bun c:ıkstltme tlmlhtndoo (tıı.til rUnlM ha· 

laM )'imi nUtwı hUvlınt ctızdanla.rb'le dctı.Urece'lderdlr. rlc> en e;ı: üç ırUn evvel btr lsl.1ı:la ne 
2 - Hanırt mahallerlrı hanırt taıihlıeme ntırue mlidürl<ltüne müracıuıt ..ıeıek Nafıa Ve:ldll~tne müracaa.t. et."llclen 

clızda.nla.nnı dehtıreceklert llMll.s& göetailmf4JUır. 1679 muıctazldtr. 
1"1AHALLAT 1S1MLER1: Müracaat günleri Saat l5 - tstoklller ttııtnt mcktupıaıı.nı 
(Bozkurt mahallesi ~ Temmuı _,...,U lıın 10-(Yeni Turan • 1942 pıuarte61. 9 dan 12 ye kadar ihale ""'' 

0 s-o42 paz:wl<'s1 a-U· 

!Fsemvzeltpp~ ,. 
22
21 • " __ ._ • • nU l!lllfl;t 14 eilcadar <ikst!tme ıkomlııt)'onu 

..... _.. • relslll!'lfııl' mn'ICbuz mukııhll'inde verme -
• • • Carlamba • • • ııen J.'l ımdır <Kö.ıırübaa • :.ı3 • z . 

(BentdE.'rE'Si ,. • Pertembeı • • • Postada o?acalt ~ lmbul ., 

lnkıldıı ,. 24 • ,. Cuma • ,. ,, dıımez. (11682) 1916 
Öztürk • 25 ,. ,. Cumartesi,. 
Altıntaş ,. Z1 ,. ,. Paza.rıe.1.,. 

<Tabaklar ,. 28 • 
(Ege ,. ,. salı • 
Anafartalar 
Dolan bey 
Miıakı•llll 
Yejenbey 
Yeni<'e 
Kızılelma 
!nkılAp 

(Özgen 
cgakalar 

.. .. 
• .. .. 
• 
• .. .. 

Koyunpazan ,. 
<Su tepe 
<Şenyurt 
<Necati~ 
(Demirfırka 

<tckale 
<Kılı~aalan 
<Oğuz 
Akbaş 
Erzurum 

<tnl'inQ 
<A~o.lar 
<ClmPnteı>e 
<Bııı;kır 
<Yalçınlı:aya 
(Çeşme 
<Nazımb1!7 

' CÖzhcyler 

.. .. .. 
• .. .. .. .. .. 
.. .. .. 
• 
• .. .. 

<Turıın 
< ı\lfay : 
(Kırkrz ,. 
<Ürgüp ,. 
<Kurtuluş ,. 
cnP.mlrtM .. 
(Dumlunınar ,. 
cnııııtet>e ' • 
CM(')"c'lnn ,. 
csnmer .. 
<r.Dnılo~nu ,. 
<YPnlhant .. 
<~Ukrly~ ,. 
V~nldo~ıı.n • 
Alt:ndal!- .. 
Atıfbey " 

( Mctı.$ .. 
<fsmetllaea tepetli • 

29 .. 
30 .. 
31 .. 
1 Aju.tos 
3 
4 
5 
6 ., 
8 

11 

12 
l3 

l5 

17 

18 

19 

20 

zı 

22 

24 

.. .. 
• .. 
• 
• 

• 
.. 
.. .. 
• 
• 

• 
• 

• 
.. 
• 

.. 
• 
.. 
.. 
• 

,. CarşAmba • 
,. Perıembe .. 
" Cuma ,. 

,. CumartNI. 
,. Pazartesi ,. 
• &alı • 
.. Carıamba. 

• Perıembe • 

• Cuma • 
• Cumartesi • 

.. Paza.rtffl • 

.. aah • 
,. Çarşamha,. 
,. Perşembe,. 

• Cuma • 

• Cumartesi,. 

• .. aalı • 

• Cal'liS mba , 

• Penembe .. 

• Cuma • 

• Cumartesi ., 

• Pazarteıı1 .. 

• sah ,. 
.. Cal'ltlmba • 

P4!rı;embe .. 

• 

.. .. .. .. 
• .. 
• • .. .. .. 
• .. 
• • .. 

• 
• 
• .. 
• 

• • .. • .. • 

• • 

• • 
• • .. .. 
• .. 
• • 
• .. 
.. • 

• 
• ti 

• 
• • 
• • 

Kızllay Hasta Bakıcı 
Hemıireler Okuluna 

yahh talebe ahnacak 
TAHSiL MÜDDET! üC SE· 

NEDiR. 
Yemeok ve giyim parasıUlır, 

aynca horclık verlllr. Mektebi 
bitfrtll!il vnklt derhal devlet 
hnstanelerlnde şncfll vazifele
rine tayin edlllrler ve aynca 
hemşireler )'Urouna Aza olur
lar, lşslz kaldıklan veya tekafit 
oldukları zaman yurtta iaşe 
ve fbatelerl temln edilir. 

Kabul enrtlarını haiz olan
lıınn memleketlerinden lstfln
bul'a kndar yol paralan cemi
yet tarot'ındnn ödenir . 

KABUL $ARTLARI • 
Türk tabnsı olmnk, sıhhati 

yerinde olmak, yaşı 18 den a
şağı ve 25 ten yukan olmamak. 
lffot ehil ve iyi ahlak sahibi 
olmnk, en az orta veya ona 
muadil tnhslll h!Urm!ş oldufiu
nu ~terlr v~slknsı olmak. ev-
11 olmamak, okulu terkettlği 
veya hoş scn!'llk mPcburl hl'z· 
meli lfn etmedlğ\ takdime. o
kulun tahsil masraflarını öcll
yece~lne dair bir kefaletname 
vcrm.-k. 

İst<'klll!.'r ın\umlu ma10matı 
ve mfiracaat evrnkını. Ankara
d:ı Yentsehlf'ı'le K1zılııy umumi 
merkezinden, lstıınhul'dıı Aksıı
ray'dn Kızılay Hastabakıcı 
Hemflreler M,..h-tclltnden ve dl· 
ğer vlldy&tlt-rde Kızılay mer
kez ve şubelerinden o.lııblllrl{'r. 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
'l:ıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tııaarruf hesnplannda 
eL az 50 liraaı bulunanlara senede dört defa ı:ekilccek kura ile 

&Batıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : -

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet J 00 Liralık 4000 Lira 
l 00 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar ıenede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylUI ve 
11 Birlncikanun t arihinde çekilecektir, 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar• bir sene içinde ~O liradan 
ae&ll dU,,miyenlere ikramiye çıktıfl takdirde 320 

fazla.siyle verilecektir. 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Hozat Sa. Al. Ko. da.İi: 
1 - Aıaitıda miktar ve muhıunm<m ~ellıer1 ve 11k tcmlnatlaıiylc ihale e1l 

ve saatleri yazılı IIUl'o'at ayn ayn o!Arak 2490 ıı:ıyıll kamun mul'lbln('(! ıtapal 

7.&rt ve acık elcıliltme hükümleri dalreslnde ihale oolleceC1nden tal~lcrln mr~Q 
ırünlcrde Hozat &atın atma l<omtsyonuna mUraeanUan. 

2 - Tallı>lertn ihale aa.aUndm bir saat evvel."ne kadar kanunl tcmln:ıUartr 
le' t~!lf mektUplanN kıom18)1ona a-etinnclerl. 

3 - Evııa1 ve ~ler Sa. AL KomWUıund.a görillcbtı!r. 

4 - Post.adald aecllaneler kabul edllmeı. (73.10·l5:nl) 1261 

Miktarı 
Ons! kilo Tutan Temlnatl 1hnll' tarihi lhalc saaıU 
Sığır etl 8500 2833 05 212 48 5-8-942 saat 14 açık eksiltme 
Koyun et! 13000 75.S2 90 568 72 5-8·942 saat 14 kfip:ılı zarf 
Kec;;i eli' 13000 6282 90 471 22 5·8-942 ııaat 14 knpnh zarf 
Kunı ot 100000 4&'0 362 25 5-8-942 5ant 14 acık eksiltme 
Sabun 4000 4666 40 350. 5-S-9.W Bilal 14 acık ekslltme 
Odun 8~ 3600 00 270 5-8-042 saat 14 acık eksiltme 
T. 7.eytln 5000 4500 337 50 5-8-!J42 saat 9 ,. ,. 
Z. yatı 5000 7075 530 G3 5-8-94.! ıııınt 9 kapalı :ı..'lrf 
Kuru ot 50000 2415 181 5-8-942 snnt 14 ııc;;ık eksiltme 
Snbun 2000 23.~3 20 175 5-8-942 s:ıııt 14 11çık cksllt.me 
Odun 190000 2137 50 160 31 5·8-942 s:ıat 14 ncık eksiltme 
7.eytln 2000 1800 135 5-8·042 6llat !'l 
Z. yağı 200ô 2830 212 25 5-8·942 saat 9 " .. 
Kuru ot 50000 2415 ısı 5-8-942 s:ınt 14 acık eksiltme 
Snhun 2000 2..1\.~ 20 175 5-8-!>42 ııaııt 14 n(ık eksiltme 
Odun 190000 2137 50 160 31 5-8·942 snat 14 atık eksiltme 
Zeytin 2000 1800 135 5-8-942 81\ııt 9 • 
Z. yağı 2000 2830 212 25 5-8-942 saat 9 

..1ııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. ·-MISIR . OTELİ 
-------- ------: TARABYA - -.,,ıııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Su tesis malzemesi ah nacak 
Sıhhat W !etim.at Muavenet Vek.\letf Merkez Hıl"zıssıhha MUeııscııcs1 Sata 

Alma Komisyonundan: 
1 - Meri(e &tııfzte1ıhh.R mQ-eet Mı teılıılltı t('ln clfıs. mtınıır TC muham • 

men bedel'b'lıe muvaldca.t teminatı. ~tıdıa :yazıll malzl'me açık eksUtme ııı.ıre-

t.b'kı •bn alınaoa.lrtır. 
:;ı - Ekır!lıtme S-8·1H2 razartest ırQııQ ea&t 11 de mücsseısedc müteeelddl at• 

alma kUnl8yomaıda :papılacakt.ıl'. 
a - DIBtltme:N 11Urak etın8 ıtııtWenler mczkQr ~ ve ııımttc e:ırtnameıl

nt ~ ve muvnldl&t ıe.nınau yatınnu üzere daha evvel JcomL<;yonıı mtıra. 
c:aat euneıen. Muhammen \.tuvR)dmt 

CUıııt Mıktan l>Nlı-1 t.cml.nat 

8 pRnnak demir bonı 180 metre ZTOO 
ılber musıu~ l lldet) 

a parmak dt"llllr rM« s >1 
s .. dintek 6 ) 
S • ntııel 4 ) 
s 
3.2 .. 

2 

(M8\) 

1 .. '>; 
2 " ~ 
4 " ) 
2 .. ) 

149.1 20S 13 

OTEL 

TOKATLIYAN- TARABYA ll 
AÇILMIŞTIR 

========================================.::!) 
..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - . - --Yalnız erkek terziler için ---- --------dikiş dersleri Biçki ve ----- -- 28 eenelDc ter:ıın1k hayatı.mut 4 8l!'IM'8tn1 Parls'tn en '1W$bur tcr.dlcrl· : 
: n1n yanında ~ tnm!JUYJe bilyük ırllYl'Ctlcr sıırCcdcrcjc elde ~..U- : 

- l1m ook ~ J\etılıoltlertn4 Pek ıa. btr zamanda taı~be- P.rlrne ôkret· -
: ındct.e>1m. Bu 9UTetle b&r Jamsenln 20 l!Cl.cdc cldo edcıncd rrt )il.ksck : 
: taıd.tk -ıma JI$ u 1*' zıamAllda ö~ti mu?ıaldcnlct.u'. : 
: &lal ~ ı.ııert blınuanm 1 Jnc1 katmdııa LAMOD ~ •· = = hıbl E;A T A.S .. Tel: S&.'K> l305 = - -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ 
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• • • 

' ZCE 

Ame ika a o ·rke eri 
dinleyicilere 

• 

Türk"ye' 
ngil"zce 

ış.00-18.15 

18.15-lS.\O 

19.00-19.1 '5 

19.15-19.30 
20.00-20. l '5 

20 l'l-20.~0 
20.4'i-20.5'5 
20.45-21.00 

21.00-21.15 

2115-21.3.0 

21.30-21.45 

21.45-22.00 

22.00-22.15 

Z3.30·Z3.45 

23.45-2-4.00 

saa 
Program 

Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberler 
Haberler , 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberler 
Haberler 
Haherlerıı:ı 

Haberler 
Haberler 
Haberler 
Habcr!er 
Hııbtrler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin t:thlili 
Haberlerin tahlili 
Haberler 
HaberleT 
Haberltt 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlıli 
Hah. tahlili ve müzik 
Hah. tahlili ve müzık 
Hah. tahlili ve müzik 

' Hah. tahlili ve müzik 
Haberler 
Haberler 
Haberi.erin tahlili 
Haberlerin tllhlili 
Haberlerin wılili 
Hab. tahlili ve müzik 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin Wıli!i 
Haberlerin tahlili 
Hab. tahlili ve miizı1ı: 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
Haberler 
H3berler 
Haberler 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 
Haberlerin tahlili 

e 
a e er ne 

.:> 

Gunler 

Paz~si. Çarµmba, 
Pazartesi, Çarµnıba, 
Pazar!C$i, Çar,amba, 

Pazart~i, 
Pazarte!i, 
Pazartesi, 

P,ırar 

Her gün 
Her gün 

Cumartesi 
Cumartesi 
Cumartesi 

Pazar 
He: gün 
Her gun 

Pazar 
Her ru::ı 

H"r _inin 
Her ün 

Pazar 
Her giın 
HC'r ı:ün 

Pazar 
Çarşamb3, 
Çarşamba, 
Çarşamba, 

Pazar 
Pazar 
Pazar 

• 
1 

Cumartesi 
Cumartesi 
Cumarteu 

Cumartesi 
Cumartesi 
Cumartesi 

Pazartesi ilA Cumartesi 
Pat;artesi ila Cumartesi 
Pazartesi ili Cumartesi 

Pazar 
Pazıır 
Pazar 
Pazar 
Pazar 
P.ız:ır 
Paz.ır 

Her gün 
Her gün 

Pazar 
Pamr 
Pazar 
P:ı:car 

Her sün 
Her gün 
H~ gün 

Pz.n.r Pmr 
Pazar 
Pazar 

Her glh\ 
Her gün 
HC'r gün 
Her gün 
Her gün 
HC'r~ 

P azartesi ili Cum:ırtesi 
Pn:anesi ili Cumarte5İ 
Pazartesi ili Cumôlrtesi 

Pazartesi 
Pazartesi 
Pa~rtesi 

Radvo 
Merkezi 

WRCA 
\\ ı mı 
WBOS 
WGEA 
WL\\O 
WC\"\7 

\l:'RCA 
W!'.'BI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
WC"-., 
\\'GFA 
WRCA 
WNDI 
wsos 
\ GFt\ 
WLWO 
\\'CW 
WGEA 
WRCA 
\\°J'ı'Bf 

\\"'SOS 
WL \\'O 
\\"'SOS 
wcw 
WL"O 
WBOS 
wcw 
\\7Rl'L 
'\X'RU\\' 
\\"'RUS 
WRUL 
\\7RUW 
WRUS 
WL\\'O 
WCBX 
\\7 CRC 
WRUL 
\\7RUW 
WRUS 
WLWO 
WBOC\ 
WCBX 
\\ CRC 
W'RUL 
WRU\\' 
\\"'RUS 
WL"O 
WLWO 
wcw 
\\7 1.WO 
\\"BOS 
Wc:\\., 
WCDA 
WRUT. 
\\"'RUW 
WRUS 
WRUL 
WRU'\r 
\\"'RUS 

iyot 

Dalga uzunluğu 
Kilosikl Metre 

l '5,150 
17,780 
1~.210 

l '5,330 
15,250 
15,850 
15,150 
17,780 
15,210 
15,'\~0 

15,2~0 

15,650 
ı ~.~;o 

ıs.ı '>O 
17,71!0 
15,210 
l'i,~30 

1'5,2'50 
15,8'10 
1'5,330 
l'i,150 
17,780 
15,210 
l'i,250 
15,210 
15,850 
1 5,25-0 
15.210 
1'5,850 
11.790 
9,700 
6,040 

11,790 
9.~oo 

6,Mn 
l'i,2'50 
ı'i,rn 

17,8~0 

1 ı,-90 
9.~oo 

6,040 
1'1,2~0 

1'5.210 
t'l,270 
17,8'.\0 
1 ı.-90 
9,700 
6040 

1 S,250 
1 'i,250 
1'5,8'i0 
l'i,250 
1 ~.210 
t'),ı.ı;o 

r.830 
/ 

J 7. - 90 
9,700 
6,040 

J7.79rJ 
9,700 
6,040 

19,S 
16.8 
19,72 
t9,'S6 
19,7 
Jıl,9 

19,R 
16.8 
19,72 
19,'iG 
19,-
11'.9. 
19,'i(, 

19.S 
16,R 
19,72 
19.~6 

19,7 
18,9 
19,'iG 
l?,8 
16,S 
19,72 
19,7 
19,72 
18,9 
19,7 
19.72 
18,9 
2"i,4 
'10,9 
49,6 
2S,4 
30,9 
4•),(j 

19,7 
19.6 
•6,11 
25,4 
;o,9 
49,f. 
19.7 
19.~2 

1~.6 

16.B 
ı~.4 

30,9 
49.6 
19.7 
19,7 
lR,I) 

19,7 
19.72 
lR,9 
16.R 
2'5 .( 
30.9 
49,6 
2'5.4 
30,9 
49,6 

I ( Bu listeyi lütfen kesip saklayınız ) · 

ULUS 

MAHKEMELER 

Mahkumiyet 
Güriin Awtye CUl.11. h ... kııml!C;1:ndıell: 
1'iezdlilıdc mevcut ~cr!eı1 lı.ısnıen 

beya.n.nameye dahil eıinemeı.: ve Y&Jılı., 
beyannamo vermek auret.IYlc milli ı.:.o • 
runma k.nnıununa munalcret.te bulun
ma.ıct.ıuı ıruchl Gürtln"iln Kun1ltay ına

ha.lk>&nıclcn Bcldr o~ıu baklcal lbrahım 
Soı:o:n hakkında yavılan açık Clu.'"lıa.-ıuı 

sonunda.: 
Bu wcu lışlcdltl 811.blıt otmıııı.w-. Ha

rekcU 4.100 &11.)"llı mllll korusıma kanu· 
nunun 14·3 55·2 ve 63 uncu mnıld~c
rtne U)~n bulunmuŞt.ur. Bu maddeler 
ı:erctrtnce ve t.erntninl kasdettl~ ıı:ıı) rı 
muhik men!aat.iTı rnlktar ve mahlyet.ıiıc 
goro takdlren ;ı.-Uz lira aı::-ır P.'U'B çczn 
~·ı.e eczn!llnm:ısına hUkilm hllltısnsıru: 

1 

Uhıs gazetestndc nc6rlne ve ncşlr mas
ralından 25 liraya laıdnrmın sucl:.ıdfln 

ta.hslttııc 3-7.942 T. 33·4'3 s;u'lda kuar 

1 
verHmb ve kaUl~lcillır. Il!ı.n olunu 

Mahkumiyet 

1 
Ged z C. .M U. llfrln<len: 
Muhik ııobcı> ;ı."Qkken razla rıyntla 

bu~ılay satmak suret.ıylc mHll kor-urun:. 
kan.ununa muhnUt hrırekell' en suclu Gc
dlz!n uıuo;ı.mak mahıılk's!nden Mehnıl!" 1 
otılu Murat Atman \'C Mustara o~lu ı ı 
Şeri! Ahmet Ayıleomtr \C san:ılar nın· 
ııaııcstnden SOlı'>man oıtıu ,\hmet ,\k 

çavdar hııkl"nnıta G«l'z ns1b•e c~za 

rıuıhkcmes!rule blli1llu:hakemc 4180 •'.IY•l· I 
kanooun r'>D·!!, f;9-·I cu mn<!dcleı1nc te' • 
tl:kım llı:er ay hnpls ve yuzcr ııırn ağır 

ı para cezıuly!e mahkt\mlycllerinc :e 

i
l bui'ıcla.Ylann mü..adercstnc ve key!"yc>t n 
UAnına datr verilen 29·~·912 gün ,.c 

ı 23-1 sayılı hüküm tt:m;ı.1z mahkrmes!n ·e 
ta..c:dll<an tade ed lmck suretıylı- katlpt 
kcs~tmeklc ke>tlYe urnn ·olunur. 

lhfra ı\sli) e llukuk ıııııhkı-nwsin • 
den : • 

Bafra·ııın BU~ ıık C•lllll ıııııh ıl!e~llı<le 1 
otur ın ,\lııı et m•ı 1 lafize l.;ııııırılk -
tıı"nun lıu nı hat,,·ılcn koca~ı lt.ııııııo; ı 
o;:lıı ,\lehıııet ı:ıııııruK~ıı ıJeylıiıı uı;
tı:.rı lıu•uıııın <(j, ısınılan dol ıyı ikıı
ıııctıdıhı ıııı·c;lıııl ol ın ıııııılclc aıılc~ he 
ıl enen ~ n111l ııı tl'blııt ıta raJ!nırn ıı ıh
keıııe) e jtf'lııırcliı:ınılrıı ııı) abınıl<ı ya -
pılnııık ol.ı11 <lurıısına snnıııııla : 

1 >iıılenıkn şııhut ıııiııldenall") hin lınş 
ka bir kadınla zina ederek koc.ılıı;ırı 
tahmil eltiı;i rnzıfeleri lf ı etuıedigın
dcn dul.ıy:ı üç ay kıısıır gıin h;ıpis r.c
zıısınıı ıııalıkılın olup hıı sebeple ara
lıınnd,1ki uıu;,lcrek hııyatın cckllınez 
bir ha.le t;elıııı>sinl ııııır.iıı şiılılelli ıı:c- ı 
çinıslzliP;iıı ıııe,·eııt bulunduğuna ~
hı<det etmiş oldııklarındıın kanıınıı ın<'
ıleninln 1:1'> inci maddl·sine tedikan l 
beyinll'rindeki nlkAhın zevaline ve bo
Şanm·ılıırına \ 'C rıı ,,arifi rrıahkcnıc o- I 
lan aıo kurıış ile 400 kıırıış iliıın hnr. 
cıııını müddt"nnlc~ hten alınmıı~ına 6. ! 
7. 912 tıırihınde gı)"abcıı kurar veril -

Müstahzarla rdan, kimyevi maddele rden ve bunların 
tesiratından ne zaman bah saçılsa en baş.ta : 

miş oldıı.fu H. l! . .'!. knnıınunıın 1 lJ 
lnri ıııad<ksirııı tl'vfikıırı •'lııı illhııın l 
teh!iğ mnkanıına kaim olm ık uzr.rt 
ilAn olunur. ı:us 

Malkıırn ,\~llye llııkıık il ıkiıııli~n-
1 den : 

Malkura'nın Sarıyıır ktlylinılen olup 
Gdibolu'dll kah' Cl'ilil. eden Hiıslı•ııı markası hatıra gelir. 
ça,·ıış yanında otıırıın Mehmet ııı;lu 
Feytl nc:ı:clindc mukim iken hııl~n lkıı
ıııctgdhı ınrt;lıııl aynı ku) clcıl kncanıı. 
Mehmet oı;lıı Salım Bilgin tara.fındnn 
aleyhinize açılan lıo•ıınıııa rlıiv11sınıla; 

Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

iHlncn yııpılıın telıllgata rağmen mu-
hakemeye s;clıncdiğinfa cihetle ddva
cının istrdi.i{iylc gıpp 'kararının il/i
nen tebliğine Te ıııııhakeıncnin 8.9. 
!il:! &nlı gfınıl saat (11) re bırıı.kılnıll-

Dr. Münevver İNAL 
sınn karar verllıııi1 olcluğundan yevmi Doğum ve kadın hastalıkları 
mr.zk(ırda nı.ııhkeıncye gelmcdit'.iniı: mütehassısı 
veya hir vekil ıriınıh·rmrıli~iniz tak - NUmune Hastanesi karsısı 
dirdc 11. U. M. h:. nun :.196- .1.08 ci Balcılar Ap. No. 2 Tel: 2313 
madrlr.leri rııııdhirırr:; gıynhın11.1la mu- her gün saat 10-12 de fukara 
lıakemeya dcvnrıı nlıınııcnıh tdıliğ ına parasız bakılır. 9514 
knmına kııiın olmak iızerc ilan Q)U • l'i•mml:il8lllliliiliili:l:lgj;ı::;Jilllal•Üİ 
nu r. ı :HG J ' 

kayıp 
T. C. M erkez Bankasından : 
Boyaba.t'ta B. Baha adına yazılı 

D. sınıfı blrl1Jc 19972 No.ılu bir adet 
bankamız hisse senedi kn)•b«iilmiş 
olduğundan artık hükmü kalmamış
tır. Sahibine başka numaralı :ı.·eni 
bir senet verileceği bildirlltr. 13511 

Hu!..-uka att 

. Temyiz içtihatları 
Meıiı>nl. Borclrır, TJcaret, İc

ra ve hususi kanunlara alt 15 
senelik temyiz içtihat.lan. 

. 
Ankara' da parasız sı 

. 
ilk Okul öğret ene 

Ankara Vôl i l iğinden · 
Muh•cltf yıllaTda vlJl!.)cttmlz emme v<!I'l p de An.kam m~c btr ır: 

hnle t:ı) nlm yapılıınak üzore acı!km ınra ~kllycaı Ok okul ö~ctmenk n 
yıtlanrun tccdldlnc ve ücnmctgtıh ndr<'S.crlnlln )'cırı!:dcn tesb.t.±ne l ;::um hı:ı 

muştur. Bu durumda olan o~rotmcnrorln 8·8·1942 cmnnrt.os1 g.ün.tıne lrodı:ıf 

remize mUmcanWn kaYıtlarmı yen !ct.Unncdtlclcrl takd:r.:le sıra bck1cmc'k il ' 
r.ımn lta!dınlaealh tuln ve tcbl"lt olunm·. 

l\tür:ıt'llat!:ıt' bizzat ö{:rctmcnler tara.tından Ank.'tt'a l\L'.ınrtt 

ynpılnrokUr. (S.570) 

..ı 1111111 111111111111111 11 111! il U L. 1 0::~~2t!e;:::::t;;::;ı:;;;;:il!i~~~ 
-,._mn .. _. .......... ~----•--am.-...... 1m1 ... mmm•# Kayıp - Ankara BeleC"lıyeslnriP.n 

aldığım 1671 numaralı ve 11. 9. !J36 
tarıhli &oförlilk ehliyetimi kaybct
tun. Yenisini alacağımdan eskisınln 1 

Çıkaran: Ankara eski icra 
rcb bnşrnuavlnl ve halen ~!all
ye VekrtleU ı nhs!lfi.t kontrolörü 
Vehbi TE'11K. 

----- - Cereyan fcesilecek SAYIN BAYANLARA --
Kayıp - İstanbul Davutpaşa kı:ı

lası ölçme taburundan aldığım ve 
Beykoz askerlik ıubes\ne ka)'(l;?ttJr· 
diğım terh"s tczk .. reml ke)'bettJm. 
Yenisini alacağımdan eeklsinin hük
mü yoktur. 

!stanbul Beykoz kazası Kanlı
ea'da 13 NoJu hanede 1sme.U 
:Rakkı o~lu Mehmet CeınalettJn 
1324 

Acele kira ilk 
Mobilyalı ev. Çok müsait ~arılarla ve

rilecek-tir. Bahçeli Evlerde Tel: 3485-120 
ye müucu.t. 1322 

t1 L Us - 23. UncO yıl. - No. 75:':'l 
Imttyaz u.hlb1 

lSKENDE'R ARTlrn 
NesrlYat ve Müessese MlldürO 

N.A.$tT ULUC 
ULUS Basımev1 ANKARA 

Satış yerleri: Ankara'da HA
SET ve tstanbul'da ÜNlVER· 
SİTE KltabcvlerL 1303 

hUkrnil yoktur. 
1355 Mustafa Duruken 'lılllammmmm!5::ı!?!!!l!!R~C::rd~ 

Yiyecek ve yakacak alınacak 
Arıt&kya'da: Ha.taY Gliınrülc Muhataza Ta.buru Sa. Al. Ko. dan: 

Cinsi 
Koyun etf 
Sığır veya erkeç 

Tahmin! Muvakkat 
M lktan Tutarı teınlnatı 

Kilo Lira Lira !hale ırana ve saati 
39000 42900 ~218 4-8-942 salı saat 11 de 

- -
: İpek çoraplarınızın ipliği : 
: kn<'II rliye il:ı:'ilmeyiniz A<a. - -
: ıllrk Bulvarı'nda lH numara.- : 
: da · -- YENİ ----- DUY AL 

------_, -: :Mağazasında ufak bir ücretle : 
: yeni hale konulmaktadır. 1082 

'111111111111111111111111111111111;:-

'l'asfi)'e halinde Ankarıı. f 
lektrık Turk Anon m ş rı;;et I" 
den: 

Şebek<' ÜZC'rlndc ~·apıl 
bir nmclb nt dolnyıslyle 2!i·1· 
1942 cumartesi ~Unu s:ıat 14 
dan 17,30 a kadar önct'b'C 
Cebeci ve Mamak semtlcrlndl' 
cici trık <'crc\·onının ke ıl<'ct"' 
ecğlnı sayın abonelerimize b I• 
dirirlz. 1295 

Çeşitli yiyecek ahnaca 
keci eti 39000 10500 146."I 4-8-942 salı saat 17 de 
Odun 933000 17727 1330 S..S-942 carşamba saat 11 de ~lu\•akknt 
Kuru ot (tel ablyalı> Miktarı teminnlı MUnnknsıının MOnnkaS!l 
(dökUm halinde olur- Cinsi Kilo Lira Kr. tarihi gUn sant surl'tı c 
sa beher kllo-ıunun Koyun eti 2JOOO 1'117 50 7.8.!H2 Cuma J4 knpnlı zarf 
rnuhnmmen fiyatı Sndeynğı 4000 600 00 7.S.!l42 Cuma 14 kaımlı zarf 1 
<7> kuruştur> 220000 19800 . 1485 5-8-942 çarşamba . saat 17 de z,.yUnyağı 1500 140 62 10.8.912 pa=tcsl 14 acık (')..-s. ıtJ11 
ı - Yukan<fn. cine ve mlktan yazılı dort .kalem yiyecek ve >·a.kacak maddesı Toz şeker 2500 180 00 10.8.s.42 pnznrtcs 14 acık cks 1! 

k&Palı zartla eksiltıneoıe ıı.oııulm~tur. Eksiltme Ta.bur sa. Al. komlB)'Onund.ı ya- Sabun 2000 139 50 1.0.8.942 pazartesi 14 acık eks I~ 
pılııca.ktır. Ze:,"11n t.anesl 2500 131 25 10.8.942 rıazartesı 14 acık C'kslltı•·, 

2 
__ ....__ K!Jru üzüm . 2000 105 00 10.8.9~2 pazartesi 14 acık eksH .f 

- Tahmini tutarları voe mu"""'..,.t t«m.nat miktarlariyle ekslltmen!.n ı:<ln ve 'Münakasanın yapıla<'afü mahal: Bolu kışlasında satın nlma konı~ 
1&atler1 httalanndıa cil9t<ırllm1eUr. Sa.rtnıım<'l<!rl her ırtln k.-.nisyonda ııörüloblllr. nunda. 

S - ta~ tem!M.t ma.kbuzu veya banka mektuptarlYJıc kanunda yazıtı l No.1'1 Orman Satın Almıı. K~n: 
veMkalarlYlıe beınıl>er JhlıJe ıı:111l 'Y'e eaatftı<loo. bir ll(Ult evveline kadıı.r tekti! mek· 1 - Asıkcı1 lht.i:>'nç 1('l:n yulcnndıııld erzaklar e100ltme ne alınacnktır. 
tuplannı kom~yona vermclm. 2 - Hlzaln:mda ırösterllen gün ve s:ıatte muvakkat tcmlruı.tlarlylc blı-1 ıe t:f 

4 - Kuru ota alt blldlmle laınUT11 reıı::!ırn ve Vef'&"t~le taahhüdün ttnaı:nd.-ın mü- mlsyond;:ı. t>utunncaktır. 'I 
tevcll1t mukavek! ve ııaır masratlıar rovııtk rothnqk .art!yle iha.lc bed<>.11 Uzertndcn 3 - Şartruımclcr her ıran l :-<o.hı satın atma kom!syonunda mesai ı;:ınt!E:'!'I 1 
mlltcahhldin<ı ayrıca tabll!' taratınd:ın ödcnecerrt. 15~ dl' talep roııootıtt. (78'-'9·57R5> 1~.ı 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııLıııııııııııııııııııııııııı ı ııııı ı ı ı ıı ııı ıı ı ıııı ı ıı ı ııııııııı ı ıı ı ıııı ıııı ı ıııı ı ı ı rııııııııııııııııııııı~ıııf l ~ - ~ - · I BU GECE 21.15 te 1 BU GECE 21.15 te ı ~ = Cebecı KIZIM DUYMASIN Kavakhba hçe r ·· k .. r Çankırı Cad. I BU GECE 21.15 te ~ 
~~·- : Yeni doğan T .. k .. 

1
.. ÇlÇEK A ur çe sozkul YILDIZ Çanakkale Geçilmeı ~ 

··ı ıı ıııı ı ıı ı ıııııııııııı'i'111111 1 1 111 11 1 11 1 11 1 111 1 1 1 1111 111 1111 1 111111 1 1 1 1 1111 1111111111111 111 111111111111ııta.. = s· ur çe &OZ u s· rapça ~ar r ı s· T'· k .. 1" ~ .. : _ ınemaıı Arapça şarklı ıneması f MESUT G ÜNLER ıneması ur çe Soz u f 

DIKKA T: Cazetcmtze ı;ıöndcrllen neı 
1W!'\1 yazılar neıredllsln edllmCS"'.rı L"erl 
verllrrıc:ı ve KAYDOlusundan dolayı ole 
btr rn.ııı:uttyet katıul edilmez. 

~ ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı~ıııııııı ı ıııııııııııı• 1 -- • • 
n~ır &lNI~UJJIL ~IMl~~llnt~INJ llt@lLrn:JJn 

--- -- -- ----- ~.;:;....;;.;,---~~- A•rrlUı ll ıı lDltfl Rob u ! llt lej • ER 1( E 1( K 1SM1 
1( 1 % K 1 s H 1 : Anımıkly. rn. 36.160 ,: 8t bek. h l 36-l • 

---- Yeni Si~emada -
: KAYIT GÜNLERİ. Yaz tatili zarfında p~zartesi ve perşembe günleri saat~ 
::! • 9 dan 12 ye kadar, 10 Eylül den sonra her gün. : - ~ = 

Bu yıl, erkek kısmı (Rober t Kolej) e girmek mü saba ka imtihanı ile olacak- : -tır. Müsabaka imtihanı ta rihleri : Ağustos 3 ve 4 - Eylül 1 ve 2. :; -lmltihan şartları Kolej idaresinden yazı ile istenilebi lir . : 

------

10 - 14 .SO -18.30 IM!fl.nslarında 

Kanmla evleniyorum 
12 - 16.30 • 21 ıoonRtı.ı.nnda 

Derslere 24 eylül perşembe sabahı başlanacaktır§ 
------ ZORO'NUN İŞARETİ -- -- -; Kız kısmmda yeni leyli ta lehe için yer yoktur. _: 
~. ııa.aıı1111111111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllıtlllltlllttlllllllllllf'1l .. llllllıtılllll .. 

'M: -

Park Sinemasında 
Bugün Mı ... 

10. 14.30 - 18.30 ~la~ 

Kızım duymasın 
Tll rk~ eözlU Anı.ı>ca ı:ı.rkUı 

12 • 16.80 • 21 l!le$1lslıı.nn~ 

Şikago geceleri 

Sus Sinemasında 

lk1 mm blrdm 

I - 1Kl YCZLU CANAVAR 

CI - DE:\UR KAPI ARKAS11'"DA 

r: 14 30 - 16.SO - 18 so. 21 

Saat10~ 

MUKADDES \• AZlFE 
12 eea.:=ooa 

Sümer Sinemasında 
Buırün bu ırocc 

Macem, aşk, korku hl'yecr.r, 
:1C'1l!"t •önı 

Bay Tekin ölümler 

diyannda 
2. inci devre 1 ~ kı •im .,tr'1cn 

• Sea.nslı:ı.r: 12.15 - 14 30 • 16.30 
18..'IO • 21 


