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Şii, SAGl.AM YE UCUZ 
AYAKKABILAR 

K öseleye faik ve cok saıtlam smıt 
kösele ile yapılan cok zarif ık Côk 
ucuz kadın, erkek ve çocuk eyak· 
kabılar yakında satışa cıkarılacak
t.ır. 
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İdare 1064 
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MİLLİ ŞEF'iMiZ 
Yalova'ya vardılar 

İnönü uğradıkları şehir, kasaba 
\re köylerde halkla konuştul~r ve 
coşkun tezahürlerle selamlandılar 

de Y a lcwa, 25 a.a . - Dün akıam aaat 22 
Antcara'dan hareket buyuran Reiai:=-ur Milli Şef lanet lnönü, bu sabah 

~t 8 de Eskitehir'de trenlerinden ine
I Otomobille yollarına devam etmit
ler ·~ aaat 10 da Söğüt kasabasmı şeref-
1enclıftlliılerdir. Burada 15 dakika halk-

Şef, öt le yemet ini, saat 13 te tereflen
d irdik leri Yeniıehir'de yemiılerdir. Ye
niıehir'den saat 14.20 de hareket buyu
ran Milli Şef'imiz, saat 17.30 da Yalova 
kaplıcalarına varmıılardır. 

ed konuftuktan 90ftl'a yollarına devam 
• 4lll Milli Şef, saat 11.15 te Bilecik'e 
h •n:nııar •e burada yarım saat kalarak 
Jıi _la konuttuktan batka Halkevi'ni ve 

tUpaneyi de ziya.ret etmiılerdir. Milli 

Reisicumhur Milli Şef l11net lnönü, 
gerek tevakkuf ettikleri t ehir ve kasa• 
balarcla ~rek yolda, köylercle halkm 
candan sevgi ve saygı tezahürleri ile 
karıılanmıılar ve uğurlanmıılar ve tehir 
ve kasaba la rda olduğu ciıbi köylerde de 
halkla kocıUflDuılardır. 

Milli Setimizin f ı SowyeHere aöre 1 
~ Mont:Tö ve Hatay 

1

....._ ______ _. 

"-nlan münasebetiyle S ovyetler 

leıekkürlerl Roslof kesiminde ı 
bu~ara, 25 a.a. - Rlyuetıcum-

~ı.ıınuını Kltiplitlnden: 
!buatı cumhur lsmet lnönO, Lozan ı k' ld • ı 
tt>-ıe edıeaınin yıldönilmQ milnasebe- gerı ıe 1 1 er 
~ h sann yurttaşlardan ve resmi ı 
l'llc:le':uıı kurumlardan aldıktan teb
t@tıe~n müt~haala olm~ar ve 
~rlertnın ıblatına Anadolu 

Jnemur etmlelerdlr. 

A.rık * hur u:ıra. 25 a.a. - Rlyuetlcum· 
~ Unıi Klt1P1lilnden: 

1'1111ta CU!nhur t.neıt ln6nn, Montr6 
' U~lea!ntn ve Hatay'ın anayur
~- akının yıld&ıQmlerinde al
lbııeı rı tebrlık1erd~n ımmmun ol· 
~ ve t~ldcQrlmntn iblatına 
~u ~ memur etmlller-............... ___________________ _ 

Oı, politikamız 
hakkında 
~azılar 

Falih Rıllu ATAY 
11ıı..a. ~ Hmümeei kuMduiun
~ 1'llı.na -- Memiodıe, ~ 
~.~ p:nk Türk policibsı 
~_bir bayii ,._..ı. çıka. 1942 
...._~ Tüdı.iye ecrafmda gıeli,i • 
Jllıır. ~ &mmei ·~·niıı 
~ w s-n haluı. ~ 
~ ....... ••k. R_,.a'dılki reni 11111r-

~ ...::::·~=-~:. 
......._._.. .... liiııniz üsründe topl8Dmıl 

~ ._ Am.a'daki HiJdimec de-
..._. ..... 1lllıibedilmesi Pi" 

" ....... . 
&eQi ..-... s.nc:oııu·.- 1938 
~ Haria,.e Yetili ollMsındm 
~ lr.hi. ...... de bu wlcillijıi mu-

"" --. ~ her taraf, 
!illa~- hiç bir eirelci oknıya· 
lıi~ ...... Ç1bmuftU'. Bu fınada, 
-- 1araf912 memlSeder butnanda. 
-._ llo~n niKanu kavn)"MI ya-
"'i lılt ilk rudıJOl'UL T80IDll1tl si· 

......,_lerdeıı biri "bir muidu 
~ T'lirlc wafsıziltuuo" tı.sittüi, 
~ 'lııe becıeıikli deYlet .dılmhırınm 
~ ~ IÖ)'ledikııen tonn. "Tür· 
L,,~ lliQ lı.ıned, diycx, hiç bic eorrak 
~ cııım.a-nc1en, lıendi toprak hü· 
~ 1ııoıwn.1c- w 1923, 1936 
~ ............. ileri ~tedir." 
-.._ İtlilııltlanmazın da, dosdukJan • 
,. . . da, buolan iJhmı eden kaygı Ye-

Voronej'de 
tiddtdi meydan 

muharebelerine rağmen 

teşebbüs 
ruslarda 

lıloakova, 26 La, - B u sabahki 
ıovyet tebliği ı 

Gece, kıtarımız, V oronej. T simli • 
anskia, Novoçerkuk ve Rostof kc· 
sımlerinde dli§manla çarpışmışlar<lır. 
Sovyet kıtaları, Roıtot keaimınde 

(Soou 3 üncü sayf lıda) 
111111111111 

Moskovı radyosunun 
heyecınh bir hitabı 

Radyo dedi ki: _,.._,_..__, ___________ _ 

Vatan 
tehlikede! 
MoskoYa. 25 a.a. - Moıkon r ad

yosu buıı;ün rua milletine hr.yecaıılı 
bir hitabede bulunarak demift lr ki: 

Vatanımı• tehlikededir. Düşman, 
yeni bir t a.arrua Te mcnılckr.timlııln 
derinliklerine daha ıılyade sokulmak 
için bütün lhtlyatlannı toplaınıştır. 
Düşmanı durdurmal&rı, gbltflsleri ile 
bir kale teşkil etmeleri lçiıı biitün sov 
yet Yatanıeverlerlne müracaat edl
yorua. 

Geçen 18 ay lç\:lde •ovyet vat anse-
verleri aklın alamıyacatı bin-

lerce kahramanlık ıı;österdller. Ru 
ateşli ntaııseverlik daha da artm!lk
tadır. Bunu memleket için çalışarak 
Ye savaşarıık ispat etmek gerektir. 
Vatanseverler bunu biliyorlar ve mem 
lekete olan sadakatlannı ispat edecek 
terdir. Oiışman durdurulacak n yok
edilecektir. 

Rostof 
nasıl 

düştü? 
Alman balkomutanhlı 

tafsilat • 
Yerıyor 

Berlin , 25 a.a .- Rostorun alman 
ve Slovak kıtalan tarafından zaptı 
hakkında alman bqkomutanhtı ıu 
tafsUAtı vermektedir. 

R09tof şehri, sovYet h arp lktl8a· 
dı için pek büyük ehemmiyetine 
binaen doıludan. şimalden ve baUdan 
QOk kuvvetli bir tstlhkAm kutlıtı 
l.le c:evrilmlı ve tam karşı koyma 
lfper1erl De taNln eclf1m4etl, 

A.lm&n Slovak kıtalannın Roetof'a 
kart1 miltemerldz taarruzlan Voro
.ılofıı:rad'ın zaptından sonra ve Uk 
önce doğudan ve tlll\&lden batla~ 
tır. Sonra da Taıı:anrog'ta kuvvetler 
bu taarruz hareklı.tına iştirak ederek 
batıdan ilerl('mde başlamışlardır. 

Geri çakllmekte olan sovyet kuv· 
vetlerlnden pek büyük kısımlar 
şiddetli taarruzlarla bir çok grup
lara bölilnmüş sonra da ucaklann 
yardımı ile yokedilmiştir. Geri ka· 
lan düşman kuvveleri Rosto! Ozerl
ne cekilmlşt.lr. Kaçmakta olan bu 
d!lşman kollanna ucaklanmız ara
sız hUcumlarda bulunmuş ve ıilratle 
ilerleyen piyade kuvvetlerimiz yetl•
mletlr . 

Böylece araaız bir takip siyasetin
de düşman kıtalannın ehemmiyetli 
kısımlan Novocerlroek cevre.inde 
yokedijmlıtir. Aynı zamanda Rol-

- ( Sonu 3. üncü .. yfada >-

Yurgun<ular hakkında 

Yililiğe yapllın 

ihbarlara imza 
ve adres koyunuz 
Ankara Vililiiinden : 
Bazı ti<'aret erbabının elle rinde 

bulunan emtiayı fazla fiyatla sat • 
mnk ta olduklarından bahisle VilAyet 
Flyııt Milrakabe Heyetine adreıısia ve 
imzuıa mektuplar yollanıyor. 

Bu ırilıi ihbar ve şikayetlerin tah
kik mevzu u olmuı için ıı;erekli ba
hatın alınmasına hu:um ha81l olmak
tadır. Şlkı\yet mevzuu olan ve milli 
korunmaya taallilk eden mektupların 
im:ıa ve adreslerinin t am olar.ak ya -
zılmHını imza ve adres taşımıyan 
mektupların muameleye konmıyacatı
nı sayın halkın ittılAına araederlm. 

~ ~ da - bu dejıiJ nıidir? 
~ &İrtnekıe, ne harbi Ü9riİmuze 
'- etıınelcıee, ne de onu YMttamızk ,.e
-...._ ~ reni bölgetere bulaştır • 
~ 1939 eylülündenberi, hiç bir meo
ila• ~ ettneınİftİk .. Sayuı SaracoA· 
~ llhsında. MiUI Şd'iıı ve Büyük 
'il İ7f Meclisinin bu deiitmez divuım 
~ teaı.il eden devlet ııdıanunı gör· 
'-t ~'le~ bulmuş olanlar camıımiyle haki· 
~ler. 
~ benıhtt, ıı- bu gauteler 
ı..:.-,. ~nda IÖ> le bif' kayp) .. rast· s;:: llfMederini ilCedikleri gibi kul· 
t~ 1'ürtc Hükümec ııdamlarıma 
ti... - kaıdıkça. bu ıarahı:dık bilinia 
~ edecefine fiiphe edilemft. Ancak 
~ raklaııyor ki Türtdye'nin du
~"l, lceodi tradesinden fazla, hadise~ 
~ UftıUlni vaziyetin i•terlerine hdh 
~ ttr. Acaba Türi<ler bu bubraııh 

Tren kazalarında 
ölenlerin varislerine ve 

yaralananların kendilerine 

t)'j ll&sıl atlatacaklar? 
bir~ dosdanmmn bu kay11lll'I ile 
~~ Yt>nız, "Hkliselerin ve umumi 
dıtı ~n" Türkiye'yi btr çıkmaza sapla· 
~ löylendiii zamanlar ve bu fikri 
~bi. ıösrereıı buhranlı l&ftıalar ol· 
bi, her. Siz o güç ve çetin günlerde da· 
•ııı. tarafa. milli politikıımn:ın mana· 
f11t "~ferini takdir etıirmi)e mu,af· 
ıa.-,0·-· Ne kadar süreceği, ve dıthı 
~-~kadar buJqacatı belli olmı)'all 
~ .... ~ facis içi.ode, biz Türkler, en 
41.i..,ı.:._COirafy. bi>lpsinde, .araılmaz bir 

.. .._, bozuımuında biç kim• içia 
t.-. 3 ÜDCİİ ~ 

tazminat verilecek 
Bu maksatla bileHere 

MUıııakalit V ekilllti Devlet D e • 
miryolarında vukua gelen kaza ıo· 
nunda ölenlerin varislerine ve yara
laı1nnların keııdılerine tazminat ve -
rllmesi hakkında c;ok isabetli bir kıı· 
nun projesi hazırlamıştır. Vekillik 
projenin hazırl•anmaaını gerekçeler 
lı\ylhaaında ıöyle anlatmaktadır ı 

"Tren kızalarında ölen. maUU kıı
lan ve yaralanan yolcu ve diter va
tandatl•r için eaasen tazminat ve -
rilmMiıuı Dnlet Demlryollan m eY• 

cüı'i ıamlır yapıhyor 

zuatı müııait defildlr. K azaya utn· 
yanların tazminat taleplert. ilgililer· 
ce dava açılmak ııuretlyle hükmen 
halledllmekıedir. Bir kııım tren ka 
zaları mücbir sebeplere dayıanmak 
veya kazayıı uirıyanlıınn kendi ııu· 
nu ıesirinden doğmak gibi sebep -
!erle demlryolalrının meaullyeıi dı • 
tında kaldığından bu mahiyetteki 
kazalarda zarar cörenler taaminat 
talebi imkt.nlıınndan da mahrum 

(Sonu 4 iiacii aayfada) 

İaşe meseleleri üzerinde 

Hükümetin yeni kararları 
yurtta sevin(le karşılandı 

Fiyat mürakabe komiıyonlan, fiyat 

heyetleri,. vilayetler iaıe teıkilatı ve 

mürakahe 

ıubaıılıklar Dün •abah Ankara' dan 
tayyare ile hareket etlen 

Ticaret Vekilimiz 
Dr. Behçet U:z 

İspanya Milli Bayramı 
dolayısiyle 

İnönü ile Franko arasinda 

dünden itibaren if0·;;b~;ü,~~j;,; 
1 kaldırllmış bulunuyor ıe,pil edildi 

Adana, 25 a.a. - Hükümetlmizin yardımcıları işlerini bitirindye ka -
hububat hakkındaki son kararının dar vuifelerine eskisi gibi devam e
aktsleri Cukurovada devam etmekte deC'eklerdir. Tahmin işleri neticelen -
ve elitçi sevine ve neşe !cinde yeni is- dirilen yerlerdeki Suba•ıların ve Su
tılhsal ve satım hamlesine ııecmiı ba•ı > ıırdımcılarının istihkak lan ilırill 
bulunmaktadır. Vali Akil İyidojan HLliliklerce tahakkuk ettirilecektir. 
dün ı;iftclye bir teblil neşrederek Suba•ı ve ) arılını<'ılarının tahakkuk 
Çukurova'da hububatı ofise teslim edeC'ek ücretleri için Ticaret \'ekilliıi'i 

Ankara, 25 a.a. - lsııanya'nın 
mlllt bayramı dolayısiyle Relslcum
hur İsmet lnönU ile İspanya Devlet 
Reisi General Franko arasında teb· 
rlk ve t eeekkür t el&'t'aflan teati o

--------------1 müddetinin 15 ağustos olarak tesplt eııırıııe soo bin lira tahsis ol unmuştur. 
edlldlı\inl ve çiftçiye cuval mazot ka- Subaşı te~kilAtınıı ''crilmiı vazifrler 

lunmUŞtur. 

1 1 
naV!lce aibl bUtnn nakli vasıtalan- •lmılen 6ıınroı kuy ihtiyar heyetlerine Almanlara göre nın temin edildiğini mil.ideıemı, ve de\·rrdilnıektedir. 
muvaffakı.yetler dilemiştir. Vail ııü- Latvrdilnıekte olıın fiyııt murakabe 

._ ____________ _. niln blrcok saatlannı lWylerde ııe- konıis)onları ve fiyat murakabe hey-

Rostof'un cenubunda 

Novoıerkask 

zaptedildl 

Sovyetler 
büyük bir 

intizamsızlık içinde 

ricat 
ediyorlar 

Berlin, 25 a.a. - Alman orduları 
ba,1mmutanhAınıo t.ebliği: Rostof ke • 
siminde, harekat böl~i. ~manın 50n 
münferit ıı:nıplanndaıı temizlenmiştir. 

Ro•tof'un doğmunda, Nm~ıt<ıtsk 
şehri, şiddetli ınkak sava~ından sonra 
hücumla 1apredilmiştir. 

Ro~ıo!'un doğusunda ve yakınların· 
da, Don nehrini geçme muharebesi, ae· 
niş bir cephe üuriııde bqlamııtır. 

Stalingrad'ın batısında, hü>'Ütc Don 
kavsinde alnwı ve müttefik kıtaları nefı. 
re yak]aşınalct.dır. 

Voronej'in Pırıatiode ve Jimal batı· 
sında, büyiıc pi)'lde w tMık tqkilleri 
ile baraec eden düşmaıı, cephemizi rar· 

- ( Soaıı 3. üncü .. yfada )-

Acı bir kayıp . 
Erzincan mebusu B. 

İskender Artun vefat eHI 

çlrmekte ve yeni ekim için bUyük etıerınc "erilmiş var.lfe ve saliıhbet
bir lstlh9al sahası hazırlama ııaye- ler heleıliye ılaiml encumenlerinc, va
sinde çiftçi ile lşblrllA'f yapmakta- lilikll'r teşkilatına \'erilmiş vazife ve 
dır. Ciftcilerlmlzln vaadi erine ııöre alıi hb dler de beledi) el ere dl'vredil
Çukurova'da bu yıl bir karış yer bot ınrktrdir. 
bırakıl~ır. neledh e daimi encilmenleri kenıll-

Yeni kararnameye göre 
bazı teılıiller dünden 

itibaren kaldırıldı 
ı:;uhn•ı tr,.killltlylt>, fi) at ınnraka -

be koml~yonları ve heyetleri valilikler 
iaşe müdiırlüklrrinin 11\ıhl hııkkında
ki Koordinasyon !it·~ ı•ti k ıırarltırt res
mi gnzetrde çıkıııış \ '1' dünden itiba
ren yilrilrlılğe ıı;ir ıııiştir. 

Rıı kararlurıı ıı:ore Subaşı teşkllAtı 
tahmin işlt-rlni bitirdikleri yl'rlrrde 
lıııh olunııı ıkt ulır. Tahmin i~lt>rini he
n uz bitirmemiş Sııba~ıları ve Sub~ı 

l'"rlne \erilen ~a!Ahiyetleri, Halk I>a
#ıtnıa hirlikerl, gcnrl sanayi blrli;;i i
le hulırr sann) 1 birlikleri kurmak uze
re verilt'n sallAhb rtlere gore kulhna
C'aklıırdır. A) rı<'a Tiearet odaları fıı
ali) etlerinden, 1 uzum ırorOlcn hallt'r
de rlyat ve mali) et hnaplıırının t et
kikinde vukuf sahihi olıluku anlaşı-
lan kinı•clrrdrn ıle istifade edeceklrr. 
ılir. Jlt-leıli) e enC'ıi ınt'n l nine verl ) •n 
hu vıı1.ifelerin ifıı~t i~in nufusu 50 hin
den > ukan olan helt'tliyelcrce iııtlh -
dam edllrC't'k memurların Ü<'retlerinl 
ve yapılacak uir nıurafl,ıın karşılıı -
ııınk lh:ere Ti<'ıırl't Yekllli;;i emrine 
400 bin lira tahsis olunmuştur. 

Güzel Balıkesir'den umumi bir ~örünüı 

Ticaret Vekilimiz 
Blllkesir, iımir, Mınisa, Aydın, Denizli, 

lspstı Ye Burdur ~mi erinde 

tetkik seyahatine çıktl 
Balıkesirliler Dr. Uz'u çoşkun 

tezahürlerle karşıladı lor 
T6caNt Velcilılmiz Dr. Beh4)8t Uz dan 1 ~ aoıldıım1'. ~ tA • 

9Bball au.t 8 de Hava ?tlıeı)<danından kal· elrt.nn w tıaaan HOkUmelıe pek mln· 
kan l*' tan'IU'e üe menlebt lolnde netıtM' okNJdarınl tıtaıde eldııtsı sonra 

( Sollu 3 üncıii aayfada) 

Koordinuyon H~oetl. Topnk Mah • 
sulleri Ofui tarafından bürun resmi ,.. 
re.ıımi olmıyaıı teşekkulltte, hükmi ..,. 
hakiki şahıslara )'apılacak hububat sattı 
fiyatla.nnı ıesbit eunışıir. Buna gôre 
buğdayın k.il09U 26, ç-.ıvdar, arpa, akda
rı 2 1, mahlüt, mısır \'C )-ulaf 22 kurut • 
tan satılacaktır. Un utışlannda ise hu • 
bubat fi) .. tlartna mu'"'~ir olan umurlu 
ilave olunar&k fiyat tc\bit olunacaktır. 

Mısıra elkoyma karan 
muvakkaten kaldırıldı 

Koordinasyon Heyeti mısıra el la> 
oulmasına dair olan kararın 31 aju5ros 
1942 tarihine kadar mu'Vllkkatftı yul'UJ'o 
li.ıktf'l'I lcaldınlmasına karar venniştir. 
Hububatın bazı karıılarla satJşının Stt • 

best bırakılması hakkındaki kacuda ya. 
:r.ılı hükumler de bu müddete kadar cari 
OMnl) .. caktır. 

sssssssssaasss• 

Mussolini 
Şimal Afrika'da 

20 gün ıüren 

bir seyahat ya)>b 

Dönüşte de 
Atina'ya uğradı 

Roma, 2S a.a. - Reernl teblılt: Duoe, 
Manııa • MalJ'Uh'un al ndıtı tarih oıaa 

29 haz3rand.an 20 temmuza ~r Mal'o 
maıik'te harekAt bölııeslnde buJunmU1-
tur. M. MUtllllOlılnl bu ı.wıada her ailn il· 
mal Atrlıka ba9komut nı1tı lıle ırörlimut
ler yaıınu.ıır. Bu 8C')'ahat eaıaaınd& 

Duoe. kıtalan, hava alanla.rnu, denta 
u.J.oolnl, kalyan ve fi iman hut.an4.'ler1 -
N, ıaee ve talim mclicezlıerlnt ve aym 
rıamuıda lota]Jıan kö>lerint te!t.lt etmlt
Ur. M. M~ıml 1- ne! hava nıosunua 
pllollanna ııı.atılar vennltUr. Duçe>
nlııı zb-a.reU yıldırım ileri ha~ Uert 
emıaaında 700 kıllometre ıca.teu ktee 
..- )'Slldeın ava~aya hazırlıuııın 

lntııla.r arumda heyecan ~il• 

tır. 

Duçe, döneıbn Atina'da birkııç saac 
blmıttır. Duçe, Taloy hava alaııında 
ı ı inci ontu komutam General Geloso 
ile İW)'llll elçisi M . Oüaıi urafındııa 
ka.rşı.lanmıttır. ~. Akropol'ü ziyaret 
ettikten 501\1'1., 3 ünoü kumbanıa •lııyt· 
ma ltııluı ile Guido di Milmo süvai 
alayıt1111 kıılasım tıemıil ve bu kıtlal»o 

heyecao!a karllknmıttır. ~ iul-
elçilijinde, AlıMııya'nan Atina el • 

çİ9İ M. von Akml:ıurg'u ~ hüıkümeo 
ti reisi General Çobılcoilu')'U, tnillt ~ 
nomi nazın Dr. ıcoc-Ms'i w Atiaa 
belediye reisi M. Gcbordiadot'u kabul 
euniıtit. 

l>u(e, 20 günde deniz w eöl m--. 
de uçüla 6 bin lcilcımecrederı fuJa ""' 
bteftikıen IODf'& 22 twnmuz .... 
Guidonia hava amnftl diiınmüftür. bb' teddk 8e)"ahatlne cılım~. Ticaret 

Vekllimlz bu _.uıat.lnde Babltemr, tz. 
mir, ManlM. .Alrdm. Derıdıül. .[8pu'ta ve 
BurdUI' ~ teöolkler )'9.CNlCak • 

tıf', J>r. Behcet Uz'a bazı ctalıre müdür
lıel'I retaık.at etmekt.edırler. 

Balılı•ir' de 1 
................ "" ...... ...................................... """""""""l 

Yurtta Lozan Bayramı 

Erzincan Mebusu ve C. H. P. lda· 
re Heyeti Azasından lskender Ar
tun 'un dün ııece saat 22.30 da lstan· 
bulda vefat ettiğini büyük bir tees
.Urle haber aldık. 

Ulus, Ak'6111 Haberleri ve Yurt 
ııazetelerlnln de imtiyaz sahibi bulu· 
nan İııkender A rtun'un vefla.tı yazı 
ailemizi ve merhumu tanıyanları 
derin bir k eder içinde bırakmıetır. 

Balııke9tr, 25 a.a. - Ticaret Vakili· 
mız or. BeilQ&l Uz, bU4'Uın a.bah aı&at 
ıo dil bera.berlındekl zevaua, ta)l)'are 
De fehrlımJme seırnı.tr. Dok.tor Behcmt 
Uz tıava merdanındıa valt, eehnnladl 
b~ ınebuüı.r, lromutaın, Pa.rU ve 
~ reolalıeri ve bir lata uker tara. 
OlldıUl kartılaıımıtttr. Ot.omobül•le 
ootruca vUAY'E!lte selıen Veıldl. l<llmutan
bk. PaJ"U ve Be~ zb-aretteın aon· 
ra, vMyette kaymakamlarla ırörihmU• 
ve HlikUmet1ııı Mlll aldıtı kanu'Jıa.rla bu 
yalıda alınan tedbtrler etrafında tzahat 
alın11tı.r. Dr. Behcet Uz,' Babkelllır vt1A
)"9Un4ın hububat alvnı ktlranne ırore 

leml»t ve borclaondnna ı.k\lll .UraUe 

take:rıder Artun, uzun yıllardanbe· 
rl üzerine aldıtı bütün vazifeleri bll· 
yük bir feragat ve vazlfeııeverllkle 
başarmı•, muvaffak olmuş ve ken- yaııılm1• o~uı do~ memnun! · 
dlslrıl muhitine çok sevdirmlıtl. )'l!'l.lerln1 izhar ~ teeekkür etml6· 

Merhum 1890 da latanbul'da dol- ur. TOPiantıyı müteakıııı or1ıtın alım ye· 
mu!Jtu. 1923 de Cumhurtret Halk Mile ırelen Vektl, orada mahsul tesllTı: 
Part ı Umumi İdare Heyeti klt bl eden mUMahılllerle ıröMlemüt ve alım 
olmuı. 1924 de Parti muhasebeclll· \azlye nt tetkik f'der~ ıırt"l"eken dtı-eK • 
~ne tayin olunmuş ve 1939 da da u~ \ermf.ttlr. 
Erzlncan'dan mebus seç lmiı ve mu- Veık 1'tn eeretlne Atatürk Partc ı.-azt. Louıı sullıunun 19 uncu )ıldönü • lamıştır. Yukardalci resim İ9111ftbul'cla 
hasip Azalık vaz!fes ni uhdes nde mu· nownda l>f'l.-<tb e tarafından bir c:l!tle mürıuo bütün )'WtU büyük törenlerie, yapıt.ıı törende unhenite Rektonı C. -
hafaza etml.ştl. k __ .._ .__._._ • 

Kede-rli ailesine ve arkadallanna -..retı v«'ilmtılttr Beledb-e ~ı..t S()n rotkun tealıürlerle utl11JJU1tı ._.a. mil Bılsel'i açıı audwau ~ 8i» 
.. eatlıtı dlleri&. lmnUu'dııD MMml ~ blb'1lk et.iri blbldılr ,.. foeo..a-~ .... • 11urir 



Halkevinin Milli 

oyunlar festivali 

İstanbul 
büyük bir 

düğüne 

hazırlanıyor 

• 
r:v:-:;;j~SAN 1 

B ugQnlerde lstanbul, sekiz 
gt:ın scktz gecelik buy.ık 
b r eğlt'nceye haZJrlanıyor. 

Eminönü Halkevl, ".Milli oyun-
lar .fesl.iNali" lsmt altında buyuk 
b r l$e te cbbüs etmiştir. Bundan 
altı sene evvel, Islan.bul BeledJ
) esinın, Balkan memleketlerine 
şam 1 olarak yaptığı "Bnlkan fes
tival nln" dnhn kilcük blr ônıeğı ... 
Halkevı'nln, tek başına böyle bir 
teşcbbuse gecmesi, de •erlı b!r ör
nek blr hlıdısedir. Ağustosun 14 
ünde başlıyacnk ve 22 sinde bıte
cek olnn "Milli oyunlar fesUvnll", 
İstanbullular cin tnm bir eğ en
ce vesi esi olacak, hnlk, ay
nı zamanda, yurdumuzun muhte
lıf bölgelerinin ve kaşelerinin m!l-
11 karakterlerini, yerli hususiyet
lerlni, oyunlarını, kıyafetlerini 
görecek ve &arkılarını dinllyccek
Ur. 

Festival loln; Kars, Erzurum. 
Samsun, lzm r, Urfn, Gaz.lnntep, 
Diyarbakır, Swas, Konya, Balıke
slr'den heyetler gelecektir. lstan
bul'<la da ayn ayn üç ekip te$kll 
ed lect'k, lstanbul'da bulunan 
muhteU( vllli.yctler halkından da 
"taşralılar kolu" kurulacaktır. Bu 
suretle Mdenlz kıyılanndan Kars 
t'tcklerlne, Suriye sınırlnrındaiı 
Karnd<'n z sahlllerJnP ve Trakya'
ya kadar u1.anıın Turk şehlrl<'rl
nln her b rlnden örnekler ı;:öst<'ri
Jerek, şarkılar, tllrknter dinletile
cek, milli oyunlarımu: seyrettiri
lecek, mJlli mu kimiz duyurula
caktır. 

Anadolu'dan gC>lec<>k milli E'kf P
Jer, mahaut kıya!eUE'rlnl mahal
li sazlarını, kendl aarkılannı ve 
bestl:'lerlnl de beraber g~lrecek -
lerd r. lo;tanbul ekipleri ise, ana
vatandan aynlmış TUrk oyunlan, 
Kınm ve Kafkııs ovunlan, mahal· 
n oyunlar ad yle llce aynlmı~ır. 
Bu ekipler pro11':ılarına b8$1amıs 
bulunuyorlar. 

Anadolu'dıın gelecek ekiplerin 
en 'kıılabalığını, B!!lıkeslrHll!r tC$
kLl etmekıted r. Bunlar on beş kl
şıf k bir kame hal nde beklen!· 
yor. lzmlr h<'Y<'tl de <liferlerlnc 
naznrnn kalabalık olacakıtır. Ay
dın'ın uybeklerlnl, bunların kıv
rak oyunlımnı ve dnnslannı, İs
tanbullular herhalde bu sefe 
:ı:evkl<' fi"Vn.>decr.klerdlr. Bir haf
tada, blitlln b r Türk illkcsln!n 
ulusal varlıfını b r arada görmek, 
her vakit bulunmaı:ıına lmkAn ol
mıyan hlr t masa ziyafcU olacnk
tır. 

M ım o:vunlnr, mahallt sıırkılar, 
yer! kostıimler. ulusal sazlarla 
kurulan bu dC>me in en karakte
r stlk tarafı daha önemlld r. E
mJnönü Halkevf, İ!:tanbullularıı, 
hakiki köy düıtünlerlnln nasıl ya
pılmakta oldu~unu da göstere
<'ektir Fest va! programının itina 
ıı ... ha7.ırlannn, fak1\t henüz tfşn 
Pdflmlyen mllhlm bir numıırıısı da 
bu köv dlllWnl,..rlrUr. 1'ertlP hPYe
C, Erzurum'da, C:az ııntep'te, Kon
ya ve lzrnlr'de ve lll'lh ... köy dll -
gUnlerlnln nasıl bir hava lclnd 
ve ne ~l sartlar altında yııpıl
dığını, dnvetlll rlne göst!'recektlr. 
Davet ed len he~t!er. programın 
hu numarnsı lcln de hazırlıklı o
larak ~Plece-ktır ve bir harta lcln
d<! ne d1kt köy dll~ünll de görmUe 
olacağız. 

* FMtlval programı sö •le ~rtlo 
ed im lr: 14 afustos cuma ı:Unü 
saat 21 de Taksim bt?ledlve ı::a:rl
nosu lokanta kı~ında festivale 
bnslann<'aktır 1!; ft~u os cumar
tesi saat 17 de Sıırnvburnu Park 
gazlnosun~'I. lf: ıı~u<:foıı nR7Rr sa
at 17 de BUvUkanıı'da Yür<lk Ali 
gazlno!!Unt'la. 17 al!usto!I na:ı:ıırtPSI 
saat 21 de Bilv!lkd,..re'cle ~·a? 
Park s:a:ı:tnnsu"ıta. 1 R ıı~umc ım
lı fU\11.t 21 a ... ~('V0~1u'nda Park 
Otel'de. 1!) p&ııctM ""''""~" Pij. 
na snnt 21 nn -n .. h,..l<'tr f!pl,..tl ve 
$:1lZ n0<ıuntf11 ?0 "~11•t"c n(''"""mho 
l!ant 21 ..ı,, -r .. ,.,,....,'\•n µ.,ıl( 1?'11"'""
ı:ıınıla Z1 p~ıı tnıı rumn cıuıt ?1 
,.,.. C:uall v-. P1A1 ırııı7fnocıı""" mu'-
t!.'I f ovun'ıır F1>c:tfv11l hıılolıın ı:re

"""'" C'!.'<' oı;,. .. ıı,,..ı,,,.. "'""'"'" lll"Vıım 
('~N-1< v ... ~ ıılh• ''"' rıımın-t .... 
aıınn saat 17 ve 21 de, proJekUlr 

Zeybekler bir §enlill yürüyüşünde 
ve reflektörlerle aydınlatılacak o
lan Fenerbahçe Stadyomunda ve· 
rllecek bir suvare ile oyunlar so
na erecektir. 

Tertip hC'yetl, Festival lcln hlr 
de hususi ııırkı bestelet.ml&tlr. Bu 
beste, şimdiden p!Cığa alınmı~tır; 
notaları, oyunlarn gcl!'Cek heyet
lere ı;:önderllmlşt.lr. Müsamerele
re başlanmadan evvel bu fe tlval 
ısarkısı hep bir ağızdan sôylene
cc-ktlr. Bu şarkının ilk mısraları 
şöyle başlamaktadır: 

Yurdun her kösesln<kn 
Renk verecek festival 
Yurdun t!ı ötesinden 
Se lcnccC'k !cstlval 

Te>rtJp heyetj, programı o &e
kll<lc hıızırlnmış kı, şı.>hrin muh
telif semtlerinde otuam, denizaşı
rı kesimlerde bulunanlar da bu 
mllll kllltür hnrekeUnl görebilsin
ler. Boğnz'dan Adnlarcı kadar da
ğıtılan gC{'ı.>lcr bunun l('!ndlr. Fes
tival dönüşlerinde vapur, tram
vay. otoblla servisleri de temin 
edilmiştir. Sön vapuru kacırm!lk, 
tramvaya )'etlsemem-.k, ötöbils 
bulamamak tehlikesi ele omdan 
kalkmıştır. 

* Dünyanın normal zam.anların-

da, o Uzüntüsllz devirlerde, "fes
tival", Avrupa memlekctlerlnın 
en parlak egle~celerl arasında 
yer almakta idı. Aylarca eV\el 
hazırlanan programlnrln muaz
zam meytlnnlanla, muhteşem de
korlar lc;;inde yapılan bu ınılll ha
rckeUer, o memleketlerin sınırla
rını da aşarak. ynkın w uzak ül
kelerden kalabalık seyirci kUt
lelen getirmekte Idı. Her mille
tin ulusal karakterini, zevkıni, 
musiki v e oyunlarını bc-llrten bu 
hareketler, aynı zamnndıı, el;len
cc Isml altında "halk harckC't.lerl" 
de oluyordu. 

Dünya, &lmdl kan ve ates için
dedir. KUre üzerinde bu !elli.ket
ten masun kalabilen bahtiyar 
memleket ve milletler ,örnek ola
cak kadar azdır. Tfirk vatanı dn 
bu bahtiyarlar arasındıı bulunu
yor, Aziz Şcf'lnln etrafında tek 
blr insan ı:lbl blrleııen on sekiz 
milyonluk bir klltle, irade, azim 
VP bera~rllğl sayesinde; dQnya 
yangın ve tufan lclnrle çalkamr
ken, m!III festivaller tertip etmek 
bıthtiyarlığını görmektedir. Bu, 
n~ kadar sevinilecek. övllnUlecxık 
ve &'lPta edilecek blr hMisedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • 

Harp Okulu subay 
spor kursları bitti 

Harp Okulu su
bay srur kursu ça· 
lı,$tN1 ları bir kaç 
.ı;ün öoce sona cr -
miştir. Kursa işti -
rak roen suba)larl· 
mızın imtihanları da 
haşlamış bulun -
maktadır. Subay -
Jar, sponın rnuhte • 
lif ~!erine ait 
nazari bilgilerden ve 
a m e 1 i tatbikattan 
imıiha:n vermekte -
dirler. 

·---...... --~r 

• 

Yukand:ıki resimler bu iınUlwılard:ın muhtelif emı:aruanclui g&tcmıck~. 

Vapurcular nakliyahn 
Türk karasulannda serbest 
buakllmasım istiyorlar 
İstanbul, 2~ (Telefonla) - Varumı

lar Birliği Turk kara sularında deniz 

nakH)>atı İ3lerinın sert-t bırakılması -

nı hükiimctıerı i tcmİllerdir. Birlik bu 
teklifinde valnız navlun fiyntlarının, hü
kümctin murakabe 'l'C kontrolü altında 

Macar ve Romen ticaret 
heyetleri memleketimizde 

Macu ve rumen tüccarları ndan mü
rekkep ik i hC)'t't )'l!nlumuza gelmiştir. 

Her ild he>-et f.tanbııl'da Ticaret Vekil· 
fiğine bağlı wnum müdürlüklerle tcmu· 
lar )ıtpmakıadı rlar. Heyetler, bazı qya 
mukabili~ )'1rdumın&n ihraç malı al· 
mak is~mektcdirlcr. 

rurulmuında devam edilmesini ileri SÜ· 

recekıir. 

B ir iaşe 

propagandasına 

ihtiyacımız var 
21, 23, 24 Te 

(3) 
llundaaı evvolld yazılarunda, bir ki-O 

propa~;mdasına olan elddet.ı1 lhU
)'a.Cımı:u vo bir latc terl>tyaımc kar
ıı dUj'(lukumuz OOlı1n hasreti lıcllrt
mjşt:ım, Buailn, bu propa~zıdıının 

nıııııı Yaı>ılabllecctl üzmnoo konu -
oacatım: 

Ca.lısna haya tında t.e:ı1d.!Atcılı ~ d ls!p -

l1nc1l1l:1. ıruıdcnJ c:esa:rcu ve bııaarı
cılıf:l llc yalandan truudıtnnız yml 
Tk:arct V<!k:Wmlz Dr'. Bchcct Uz. 
pro~n d~crtni kavnynn 
ve ona !Ayık oldutu chcınmjyetl ve
ren s:ı.yılı Devk?t adamlanmızdan -
dır. Radyoda Yaı>tıl:ı konuŞ11U11.'.ırda 

llk 181 fclılrt1 ve lköylil ha.tka hitap 
oldu.. Onlan uyandırdı, heı:>lmlzc 

)'Ol ırösterdl" Bu )"llZı:lard.<ın bekle -
d1klmiz ~~ye, bu nutukl:ırta 111< 
adımı atm~ olduk. 

Dr. Bchcct Uz'un, 'J11cıırot Veldllltlnln 
ve onıı bnth dll':crktt'l"\lmların ırenls 

kadrolan ve bol lml<Anları !cinde, 
dcıdlıtlım1z ve anlaLUıtımLZ ml\nada 
b~ propaııanda ııcrvlı5l kuırar.nl!ını 

ll'1!luYOruz. utn:ımlk btr prop:ıı:an· 

d.'l ... Slstcrnll, mUballH:nsız, rehber 
bir propa ıtand:ı." 

• Bu propannda scrvısı Tıcaret Vekili -

R essam Saip Tuna'nın 
sergide te§hİr edilen 

bir eseri 

Ankara prçfesyonel 
ressamlarının sergisi 

\nkıırı pruft S)unel rı·s, ıııılnrı 

Cqµp Şehahcııin, daha rraımz ın

kılabının tc~iri altınıia ra~adığımız \C 

10 (Z3) tcmmıuu en bü> ük devrim 
günümüz sa)dığımıı bir devirde )'17• 

<lığı bir }-aLı>ıı bütün büriik inkılap
ların ccmmıu a)·ımı rasıl:ıdığını bclir
u:rck başlamıştı. 

O zaman için gerçekten de o}'le 
idi: framızl:ırın 14 temmuıun.1 karşı 
bizim de 23 tcmnnızumuz vardı •e 
her iki milli ha}rıı.mın da dal.ı;.U:ınan 
bayraklarında a)nı kclimekr yazılı 
idi: ":Hurri)N, müı.avaı, adllet, uhuv· 
vet" 

Bugün 14 temmuz, anık, bir avuç 
hür fransıZJn barraını ol.arak kalmış
tır: Vişi, B:util hapisanesinin zapte
dildiği &fuıe omuzlarmı silkerek ha
kı)nr. 10 (Z3) tffiımuz ise 29 ilkteş
rin .ı:;üne,inin ışığı altında pınldı)'ll
nııyan kör bir kandil pbi kalcL. 

Ruıün hlJfllara ırağmm c'ki edebi· 
)':ltınııza şair Şeyh G:ılih"in: 

GiJtiikfrri a/itahı 1t>111m11z 

İf ıikhrl sulri <İhausuz. 
llC)lİ ile giren temmuı, gene mil

li ıanhiınızc de sa) ılı günler ve.rıncık 
bah tirarlığındadu. 

Ko.rlofç.ı'lardan başlı)'IUI bir }ıırı si). 

murgc niramını sona el'diren .Mnnırö
ru temmuz a} ı icindc, ô ayın 21 inde 
imzaLıdı.1'. Gariptir lci tnı kôıü ve n~
.i:ılık nizamın ba~langıcı da gene o ta
rihe rastlardı. ;ıu halde bir şerefsiz 
21 temmuzu bir şe1tJli ıı temmuz tn· 
rihıcn ko•'mUştur. 

mı}ııcaktı r. 

Nihayet ıemrnıımn en bii)l.k 
nüne g<'iİ)•ınıı: : 24 tl'fi ıuz! 

:.H temmuz hiz.im ıçin hir zar 
~ret ı;:unii biiıün duny.ı için ıse 
renİl<'ccık bir ömc<.k gun olmu~tuıı 

Bırind cihan harhini )'Cnilmh 
rak birir<'n millerler arasınd:ı ulh 
~sına crefi ile oturup şerefi ile 
kan biricik millet 1 iiric milleti ol 
ıu. Kendi ine SC'Vr OO)'Uflduruğu 

rulm:ık istcnen Tuı1., butun yo 
!uğuna, argı.nlığına rağmen, hütu 
sııasız.lığıruı rağmen ı;onlundeki 
miycn ateşi kahnınıanlığın, vat. 
verliğin, f;(~ŞC '\C geleceğe i 
nışın meşalesindcn tuıu~turm~. 
il kunetlerini "vatanın harimi i 
ıin<le" boğmuş ve bir kılıç ı;ihi 
lanJığı kaleıni>le I.ozan'd.1 ~efli 
sulh imzalamıştı. 

İnönü ıaferlerinin al1ın.laki t 
yük imza, barışın eşsiz ~r !>el 
olan Loz:ın muahedesinin altında 
par.ıldı) or: ismet! 

f.i!cr yt..-nilcn her mitler, 
lumlelc:rini ~ösıermfüc ve Lozan 
7asını nıahilscydi, tnıı:ün dünvanın 

<li iklim, dön booilını >'llkırı k• 
ran hii)--uk )1lnı;ın, belki de nıtl 
ynrak 'c insanlığın kendi tarih· 
yirmi )ıl aralıkla bir >'-,1 daha 
kızarmı)ııc:ıkıı. 

Türkirc 24 ıcmmuTım hir }"il 

nümunu dıha kutlarken bütün 
vetini 1 oz:ın'da atılan imnya 
iırua)'t mana bağlı lığıııd:tn nlı)'\>t. 

n!:n ernrtndc olmalıdır. Vek ııtk, ny
nca propııı;and:ı b:ı.kımında.n dn dl· 
fer Vek 111!kler!c ı.s btru:ı hn ı ndc 
calısmalıdır. T~ıııu:ı nz kadro 
tıık:ıt öz kndro bulunmalıdır. Ml'll • 
tekten anlıye.n fakat kırtasl)":!~lllk 

b J:mtye11 clcmanlnrla kunılaeıık o
lan bu Si:!J"Vlsln baı;ında nktünııteyl, 

Devlet wı :tJkllSl!ll. dUnynnın ırtdı,1-

ni, ekonomik icapları, mcmlckeU 
iyi b len \'C bütün bunl.mfan ha.re -
kot luıJ)ndc C.iikirlcr, ncUcclcr cıka

m.bllen ve bu ncUcelcrt h ılkın an -
ln.yıp bcnlmst.Yec:el!'I ı;cv~ indire • 
bUen ccldrd<.>ktcn :rctışme blr propa. 
ıra.nda ec!l bulunmalıdır . 

dlin saat ıs de Serglevl'nde ıknlaha
lık bir halk küUesl huı:urund:ı llk 
resim sergilerini açmışlardır. Bu 
sergınln d iğerlerı glb. Anknra'daki 
amatörlerin eserleriyle k:ırı ık bir 
halde olmayıp yalnız bu meslekle 
yaşı;,;nn sanat.karlara ait olu"Su en 
kar kterıstık vas fını 1t kil etııırkte -
dir. Ressamlar, satış hasılatının ya
rısını Ynrdımsevenler Cemıyctıne 
terketmı.>kle de ayrıca örnek olma
ğa JCı.yık bır hareket ~5stermlşlcr -
dlr. :;ergi, rcsım adedi it bnrlyle 
zcrn:ln olmamakla beraber çok s:-!l
zel eserleri ihtiva .~tmektedır Sa
nat.kfı.rların bu pek makul tc ~ ıs
lerlnl takdir eder ve kend!lerını yü
rekten toonk ederiz. 

Bu satırları }'azarlı.en ,ı.:ozı.ıınun 
onun<lc harclencrck uza!Un Marm1ra· 
nın, lkığazların, İsıanbul'un •e bütün 
Tu•kiye'nin hürri)ct '\e İ<tiklllini ta· 

mamlıran bu muah<.'<lcyi her haıırla· 
<lıkça :ıı l(mmuz ıarihioe de milli u
.rihimizdc sa)-ılı bir )'Cr ayuacağız. 

*** 
Yemeklere dair yazılar 

Prop:u:ıuıdn servls!nm halkı n)'dınlata

ca f:l haberler, hnllo. a.sıl:ıyacntı fi· 
kirle, hntk s:'llnlfilt ihtl:;ı."llclnnna 

vcr..--ce~ lstiknmetlcr, halkı uyandı
racaf;ı -.·e düşUndürecc{rl mC5t'l"tler 
bu scn"'iS cl!ykı ırünU ırüntlne hazır. 
la.nmalldır. 

Ra~'O \C ı:azctc b :inel propaı:nndn 

\'nsıt.asıdır. Vatruııct:ıe her ı:Un ne 
:vemek p1şlrecctJn1 nıdy()da duyma
lı, ı:azctecıe okumalıdır: ''Pl~ıısad:ı 

ııu madd 'er bol ve ucuzdur. En u
cu:.ı ocJdlıtc, en bol kalorili Yt:mcf:I 
şu tertaı>lc ehle t..'llchl11r6trıl2. Şu, eu 
yemekler V<'Ya ml'yvn.lar sade ıı!.ı7.t> 

vo dıa.mnğn hltıılJCdcrsc iknloı1 bak•· 
mınct= bir değeri >~ur, onu al
nınktan vnz ı:cctnız! .. ı;lbl ... lsvtçro
rlc bir dovlct ~hl bu tşt her 
ı:ün ynp~nnu1, mcscll'l bl;r ~n 

vatandaş~ ııu tn\•Q:ı;cdc l>ulun
muııı: ''lıııpa.nn{:a a~ dorusu para 
vemıC'Yln!Z 1svtcrc'nln ~ ve eu 
bölgelcrlnde ktr.ln.rda. daf'lnrda ken

di kcndlnc YcUscn 6U ot. ıspnnal':ın 
blltün de~ tıuııma!tt.ııdır, be
dava o otu yeytnlz!.. ı:1bl. Bu, nz 
kazanç mıdır, ~ d:ırlııtı içinde 
bun:ıı.·m vat.a~:ı az yardım mı -
dır! 

Gene her ailn yiJ"CCOk tiyatlıan, ml!v
cu ları hakkınd:ı ha!kı aydmlnta
rok, mentı propagandayı ön11Yec?k 
ve vurmın:ı 1'mktın vcnn~ hnva
dlGleor verilmcLld~. 

Tam mAn.ııstYlıe aktüel o!nı1yan fnkat 
lıslk içl!n. f~'\Wı um~t prenslı>ler

dc. brosUı'lcr, arısıcrıc yumun durt 
y:ı.nma yayıJ:ablllr. Gene ııyıu tl:klr -
iN" birer ''musahabe,. hnl!ndc hazır. 
lamp ).'Urdun her lbtıcnfuı:ı ~öndmil· 
mclt. Bu musahabeler Halkcvlcrl, 
U.alkoda.lan kürslllcrlndc, mahalle 
kıılw<'.lcrtndc h:ınaı okunur, bu mu· 
ı=ıhnbclere rnıııuıllt l!ıtıyaçlar da 
ek>cncbllir •. 

• Bu üc tıknı b$e ~duınm lUzu. 
munu belirtmek ve milda!an atmek 
m:ıDı.dl:yle yazılmıştır. ProPoiandıı 

Pf'()Jl'ramını hazırla.mnk !ddl:ı6Ull ta
tımamaktııdır. Bu bakımd:ı.n bUrB)'B 

ıııral:ıilıl!'tmız ta vst)'clcr hemen alcta 
ı:olcn tedb~~lr. nu lüzum kabul 
edlltnıe tC$ld1Atm lhtıs:uı ıııahlbl el
lerde daha derli toplu V<' dnha dtız
ırün bfr hal alm8.6l kolıı)'dır. 

Eter IU btrkaç s:ıtır, memlckcUml:ı:e 

bu ~dıayı kaZnndımblltnıe 

ve bu ~anda d:ı 11{:zımııo.n ta
dun btr zeıTC arttırııbfltr, ve ~net 
yurdumuzun mesut yuvalanna blrn:ı: 

daha n<?5C ~ ne mutlu 
btre! •. 

Sabaheddin SôNMEZ 

LİSE 
-ve-

Son hafta içinde 

Şehrimizde 

mahkum edilen 
vurguncular 

Aynı düklın sahibi Hllmi ve Ke
mal lsmındckl hırdavatçılar dUkatAn
lanndn mevcut 97 kutu bakır kun
dura ı:Ivlsini sntışa aı-1.etmedlklcrln· 
den 3 çer ay hapis 133 llrn 30 zar 
kurus ağır para ceuısına ve cli'ıkkAn
Iarının ı ay kapatılması ve 1J7 ıkutu 
çh iııiıı ıuhsaılcrcsı ccıı::ılarınıı, 

Fnzlı Centilmen ismindeki birisi 
tnhdlt hIUl.fııın motosiklet kullandı
ğından dolayı 100 lira ağır pnra ce
zasına, 

1084 numaralı taksi otomoblll için 
nldıt:ı bir adet iç ve dış lli.stlğlnl bu 
otomobllde kullanmıyarak sattığı 
Için Kemal ismindek i b ir şahıs 3 ny 
hapis ve 250 lira ağır pnra cezasına, 

B<>yannamc ile kendi namına al
dığı k6mUrdcn 500 kilosunu İbrahim 
ismindeki arkada&ına vermesinden 
dolayı Ahmet ismindeki b!r ııahıs 
25 lira ağır para cezasına ve iki ton 
kömUrllnlln milsadcresı cezasına, 

Dükklinında mevcut mentesclcrl 
salmaktan Jnıtina etancslnden dolayı 
hırdavatçı Aron Ağlamaz 5 lira ağı r 
para cezası 7 gün dükktı.nının kapa
tılması ve menteselcrln müsaderesi 
cezalarına, 

Tespit ve ilAn edilen fLYaUan faz
laya gazoz ve meyııe tozu salmasın
dan dolayı Hasan Ecza deposu An
kara şubesi mildürll Cevat 5 lira 
ağır pnrn ceuısı bir hal'tn dllkktın 
kapatma ve meyVe tozu ve gazoz
lanrf müsaderesine, 

Fazla fiyatla patlıcan s:ıtmnsın
dan dolayı Hasan Yıldınm 1 mlnde
kl sebzeci 5 lira ağır para Ct'"La.Sına 
ve lbaklye pııtlıcnn.lannın mUsade
resinc, 

Tcsplt edilen Uyattan !nzlaya do
mnıtes satmasından dolayı İhsan A· 
teş ve HUscyln :ismindeki sebzec-ller 
5 &er lira nt::ır para cezaslyle bakiye 
domateslerin mUsa<lercslne, 

Evlnl yfiksek bedelle . kiraya ver· 
mcslnden dolayı Tahsin ismindeki 
bir şnhts 203 lira 30 kuruş Bb'lr pnra 
cezasına, 

264 sayılı Koordinasyon Heyeti 
kararı nleyhlne perakende olarak 
bir kişiye 3 kilo toz seker satmasın· 
dan dolayı knhvec! ve sekercl Vey· 
scl'ln 25 lira a~r para cezasına, 

YüksC?k fiyatla ayakkabı lftstHll 
satmasından dolayı tUccar Yusuf 
10 Ura para ceazsı 10 gün dükkAn 
kapatma ve JCısUk lbaklyclerinln mil· 
sederesine, 

Satılmı& Knya ismindeki bir ııahıs 
40 kurusa bir ekmC'k satmasından 
dolayı 15 llrıı ağır para cezasına, 

RllstQ Tel ismindeki bir &ahıs faz
la fiyatla ekmek sattığından 14 lira 
ağır para cezasına, 

Nazife Ural 1sınlndekl 12 yasında 
hlr kız muhtelif ı;ahıslarn faz!la fiyat 
la ekmek sattıthnclnn 12 lira 20 k u
ruıı ağır ı>ara cezasına, 

* ıo (B) temmuz 'iiyle bir iokıliip 
adımı idı. İlk 10 temmuzun kırmııı
Jı, hc}aı:lı ba>·rakları üzer.inde çocuk
lu'k günlerimizin hü}ük he>c<ıımnı ,.e 
~ıımık Kemııl'in "vauın" kelimesini 
okumu)ıuk. O ~üniı bu\büıün unut -
mamız ne kad r imkiınsızsa onu bir 
ba)ram di}c kuılamı)ıı d Yanı etme -

miz de o kad.ır imkan~ızcLr. 
Fakilt milli to.rih 23 temmuza bir 

haşkn bahtirarlık annaı';an etmekte ha
~is <lavranmamı~tır 

O rarihıe şanlı ordu, Türk \atanı· 
nın yıllarca )'lthancı OO)'Undunığu al· 
rında inliycn bir !'arçasını kurtarmış, 
lht.ı)'<l;ıki askeri kışlanın ~önderin
<! J..'-i }ııbancı renkler o s:un inmiş H' 

onun }erine :ı)lı · )ıldızlı Darr:ığı -
mıı çı.-kilmişıi. 

Onun itin 23 l<'nımuz şeref ,.e 7~· 
frr tarihimize } eni<f<..n lrirmiştir; ora
da kalarnk ve hiç bir zaman unutul· 

Büyük ikramiyeyi 
1 

~ah~kan bir aile ı 

babası kazandı 
;\!illi P.i)'ango · 

nun 7. temmuz çe . 
kill,inin biiyük mk
ramİ)e i olaıı 30.000 
lira> ı Af)'On'da Dc
Iedirc Ba~ 1. • ubi 
Hamdi 1 !ondu ka -
zanmıştır. 

B. Ilam<li dü -
rüst ve temiz ah -
1.iklı bir nilc haha-
6tdıa. !kış ~-oaığu 

•ıırdır ,.e kalabalık bir ctilcyc bakmak
ta<lı r. Çok rn utc'\oızi maa~ ylc rıl !ardan 
lıcri bcledir<.'<fc ~;ılışmış ve muhitine 
kendini çok scvdinniş olan ll. Hamdi -
)'e Çlkan büyiik ikrnmiye hemen bütun 

İs~nhul'un Ü1I alm ı ş mit.ah >• 
l arıll\lan hiri~i. eskiden }'illllan 
sık •1k >emhlcrden bah~e<.lerdi. O 
d.ır ki hatta hir gün bir canıdığım 
le <kınişti: 

- Onun yazılarını okudui:um 
man kendimi s~ lü hir mnn:ıv 
kA.n uxl;ı sanıyorum. 

Şimdi a)-nı yazar, sık sık yem 
ferden bahseden )'lllllır )1l21)"r. 
)Cm kkr cvlcrimi1dc )-crulcmcyir 
lok:ınt:ı!.ırda nıhaı rahat bulunan 
mcklcrc dairdir. 

Onun için bu efcr de onun > 
zJlannı oku)anlar kendjlcrini lo 
tada san:ıhilirll:r. 

J akat lscanbul l~antıılarınd.., 
meJ..:lerin ı;fütcrmelık ı;ıbi aımck' 

!ara şcrİlmc~inin ya<ıık oldu~ bir 
rad:ı onları ı;:a:r.eıe siiıununda hal 
dıra b.ıllandıra, yağlan<lıra )-ağl 
ra 11nlatm:ık tl.ı, acııba, bir nirlü 
yılmak !hım gdm<"'- mi? 

T 

Yurt içinden 
Fran.<J1t::ı. lsıanbtel gazetesi 

)or ki: Ankara tclgraflan, /ı. · 
kararlarının Anadolu 117.mi Üze • 
ddd tcsinhliğini ıi~ eunekı 
Gelen tdı;rallarda ınah:ıdli i~ 
olarak hmit h'}'ll Anadolu ~h· 
lerinJen birisi ıleri 6iirii lmcktıe 
Mı ufa Kemal Paş:ının ışı 
lnı uswıun milıikenw tacil ~ 
~ bllilirilmcktedir. Rir uz 
olarak lzmit limanında 
ataaık bir h:ırp gemisinde · 
olurunası tCklifinıı muvafakat 
lccdı: f;i hi f;Öriinrnclctc.-dir. 

Yurt dt§ından 
Suriye mand:ıtczliği ~ 

den dolayı Fnım:ı ile İtalya -
sıııda tahaddüs rom ihtilMm bö
lcdi!diği 6Ö)fenmdtt«&. 

f}onluları da $<."';ndirmişıir. J'" ı ı ı 1111ııııı1111ıı'"'"ıı11• 
Bu çckili~in dürt tane on bin lira· " 

1n<bn birisini ~liltis'ta ~abunru l lalim : 
Ibş.uıın llc l>C'lcdire tcmiılik arabacısı 
llamdi D,ınıı;alı, ikincisi Sarık:ımış'ta 
müteahhit H(.'('ep Gür ile çarıkçı T cv . * 
fik Gökmen, ütuncüsünü JloP.l'da Arha· 

Küçük haberler -
~········· ~ ····················· 

vi nalıi)-c müdürü Nihat karanmı<l:ır • 
dır. Dönlüncii on bin lira da İ~r'c * 
çıkmı,ıır. Fakat bu talihli vatanda bu
güne kadar müracaat ederek ikn.ınire • 
~ini nlmamışur. 

Bu ı;ckilişte (5.000) Ura kazanan ta· 
lihlilcr de şunlardır: fakişehir'dc Akça· 
oğlan mahalle inde Arif ÖztONlJ, Na· 
zilli'de berber .Mustafa, şoför Mehmet, 
garson Em·er ve garson Nezih, J\ nkara· 
cb ~hirlex arasın santrııliode Kemal 
Sıı;ılp, Manisa'da 21 ortak. 

Ticaret Vekilliği 

Müsteşarlığı 

Gençlik paıi. ınt.la }ıtpılacak koy 
ne hinıı-ı, d~ ve heli te isa 11 
meye \ıkarılmı}r ı r. 
Po~ta, Telgraf ve T elefon U 
Mudurlüğü !>elli texli rnüddcd 
doldu~muş olan ıncmurlannın t 
için bir liste hazırlamaktndı.r. 

Fevkalôde kazan 

vergısı etrafında 

tacirlerin fikirleri 

Orta Okulların 

parasız yatılı 

imtihanlar1 

Bn)TRrn ismindeki ib!r sahıs fazla 
fiy-atla ekmek sattığından 5 lira af:ır 
rıara cezasına mıthkılm edilmişler
dir. 

ği ya§ta bulunmak ıOrta okut birin
c i sınıf izin 12-16 , lkinci sınıf için 
13-17, ilc;Uncil aınıf icln 14-18, lise 
birinci sınıf için 1Sl9· ikinci sınıf 
için 16-20, UçüncU sınıf için 17-21), 

nir miXldettcnlx-ri Ticaret Veldlliği 
:'\hhtcşarlığını veklleten gömıekıe olan 
Dış Ticaret Dıtlresi Reisi B. \.ahit 7..a. 
mangil bu vnz:İfC>·e asaleten tay.in ediJ. 
miJtİr. Cıcnç ve kıynıtdi hir eleman olan 
B. \.ahit 7..amangil'e vazifesinde başarı
lar dilaü. 

fstanbul, 2.5 (Tdefonla) - Fe• 
l!ıdc l>azanç vcrgi:<i j('in evvelce hnrt 
lanmış olan proje etrafın.la bü}'ük . 
lcrddd tııdrlcrin fjJ.. i rl<'rİ •orulm• 
tanlr tacirleri proje için nökcai nıı~ 
larını rcsbi t etnıist r ~e f,,ıanbul tııdl 
leri ile tcm.--ı~ etmek ıızcre şehrimize t 
hC)et gfimlennişlerdi. Bir müddet İ•ul 
bul'dı k:ılan hu heyet projenin nksll~ 
rarafhrını tesbit etmişler ve 
~asa göre mukabil bir proje hazırı
mıılardır. l:ı:rnir ve f.ınnhul hC) etleri ; 
nn Ankara°)'a har&ct edeceklerdir. 

Ankara, 21 a.a. - M aa.rU Vekl
letinden tebliğ edilm l§tir : 

ı - L ise v e orta okullara para 
sız yatılı olarak girecekler fçin açı
lacak mUsabaka imtihanlarına gir
mek ist iyenlerin kayıt muamelesin e 
1 a~ııtoıı 1042 tarihinde baıılana.cak 
ve 20 IB#Ustos 1942 de son v erile -
cekrir. 

2 - Müsab aka imtihanlarına A'İr· 
m ek iıtiyenler 20 ağUstos 1912 ak· 
ıııımına kadar bulun<lukları yer lerin 
lise müdür lüklerine, lise olmıyan 
yer lerde ortıı. okul d lrekt6r lllklerin,e 
or ta ok ul bulunmıyan vilayet m er
kezlerinde de M aarif M!ldUrlUklerı
ne b irer dilekçe ile mUracau ede
cek lerdir. 

3 - iııteklllerin ııu ııartları taııı
malan lizımclır: 

a) T llrk olmnk, 
b) Liııe v e o rta oku llar tallmat

cıameslnlıı her sınıf !ı:in t esbit etd· 

c ) Bedence, ruhça hasta. illetli, 
ırakat v e kusurlu olmadığı rapor la 
t esblt edilmi§ olmak (rapor örnek· 
!eri okul lclarcıerinıten alınacaktır.) 

d) Fakir olmak (fakirlik belgele
rinin örnekleri okul idarelerinden 
alınacaktır.) 

e ) Çal ışkanlığı, zekisı, ahlik ve 
s eciyesi, talebesi bulundu~ okulun 
öğretmenler kurulu tarafından ıas
dlk edilmiş bulunm•ak (çalışkanlık 
ve ahllk bC>lgesl örnekleri okullnr
ıtıın alınacaktır.) 

f ) 1941-1942 ders yılında sınıfta 
kalmış veya bUtUnlemeli olmamak. 

4 - M lisabaka imtihanları bUtUn 
ıınıflar için vu ıarihlerdc yapılaook 
tır: 

a ) T ilrkçe- edebiyat :ı eylUI 1942 
anl ı gUntı sat 9 da. 

b ) M atematik 2 eylQl 1942 çar
pmba mı.at 9 dL 

_, •..............................• ._ 
Makarna ve biskü~ 

fobrikalonna 

cevap verildi 

.. 
Sayın halka 

Ankarıı Belecliyesinden : 
1 - Taksi Ucrcılerine ya -

pılan yüzde 60 zamma gore 
tanzim dilen listeler ııoförle -
r da ıtılmııııır. 

2 - Taksımetrelcri açık bu
lunduran v bozuk taksımotre 
kull n ve istenilen yere ırtt
ıyen ıı e h r ne sur tıe olursa 

ra ımatnam hı! fına ha-
n o orl çın derhnl 

2 ve 2713 numnralı 
ara mıal at vermelcrı 

halktan r olu ur, 
1945 

-. . . . . . . 

Makarna ve hisku\'i fabrikacıfarı 
rafından Ticııret Vekilli~rıe >-arıt~ 
olan müraaıat.ı C'cvap verilmiştir. Vl'"I'' 
lik ccvahında fabrikalarını bme t•~ 
liylc ekmek •11tılmıyan )<erlere nakle~ 
nin kendiler.ine nit lıir iş olduğunu ~ 
dirmekıroir. Yapım işine ~lince btl J 
Vcldllikçc incelenmektedir. VıınlJ 
karam göre lıer ~urfü hamur i~nin rrı" 
hakkın<hki Koordınııs}'On He>"Cti kıt~ 

• de tirilmoi dhetlnc s;icti~ 9\••••••••••••••••••••••••••••••••r j r~run ~ 



~942 ----
Dış Politikamız! 
hakkında 
Yazılar 

<Baıı l inci yfada) 

::.\~1>'ltll bir nizanı bili koruyo • 
ltfUı hl!(} ~ doirııd:ın doğruya bir ta· 
~ğu böı cfı o~ık.~, ?nun h~kinı ol
Iı:ıi, ~eki hu diMplin \C rumm h!i
>'tcelc 8.nar~ı •·e kıugnşalıı;a tercih ctmi • 
>e ki ı::mık hilurn se!cmcz. o Türki
kc ol 

1
harp sürdükçe lciımc için tclıll-

llla< ığı 'bi b • tcletdc ı-. .._ ~ gı • u h:ı.rbın n rka ı rıdaıı 
dur~ uu>ilk buhran dev.rinde onun 
barı, ''C anl:ı> ı ,Iı clbirli.ı;i, her ıürlü 
dan b.Ga}'rctleri için ~ıca da)-:ınaklar-

ırı oı..._. s·. ~ur. 

t~ ka)SU!llZ, IWdki niyet \C rruık
O!ası 'Un bitinmcm ·m1c. laıuannıa
lii~t~ında idi. 19W ey· 
S\ıstakj • başlım 1--.ıwınomız, bu hu
l'llak oı-..~eddutlen zihinlerden kııldır -
l>ofi ~· O kadar lcl. tımdi Türls: 
~~ın, S:ı.racoğlu HukUmcıinin bc
ltkcrı~ biı.e okunmadan, uı.otk mcm
lıit ~ &ı)'asİ tMkiıçiler tn.rafından 
~lii}<>rı». tarif cdilmckıe olduğunu 
%\ıilinı: Hetkes tasdik cd!)or ki hlı 
lıiç bj ile \ e lopra.k biıtunluj;"UIDÜZe 
ı._ r tarar • "il~~ scıırmcmck dl•"a ında)ız; 
de ıııil.letJ tanıyan bir bMJ$ :ııimını ıiçin
~l'Q• ki et'a!'a$t her turlu işbirliJ;inc 
~ ka IIl300cn toprak i temiyoruz •c 
J\u ~~ta rncnfaaı bulmuyoruz. 
~ ~cttn her t:ırahıı nnl:ışıldığın:ı 
l!ırı Yat~ • ~ sonra, C)idl dost!arımı
"C:e!inı) 1tinki b) gılırın:ı neden lııık 
~~ ~ ~Tudci>-e'>i anoık bir tıunuz 
~,~>ebilir. Bu da onun dıs po
lis Oııun bı.~ değişiklik Sll} ılın:ız : bilıi· 

~biı bir netkesi olur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Ticaret Vekilimiz 
seyahate ~ık ! 

lltca ( Başı 1 inci sayfuda ) 

~~in bnf:lılık, scvııt voe IUk • 
.ı.ııuı Scl'JmJ:zo a.rzedllmestnt 

~ \ektl._ 1.,A~-llr, Be ~ • ...........,,, ric:ı ctintaUr. 
.. _ ~ htct Uz. 5U CC\"il.tıl \entılsUr. 

4'ı ıı Uh l!:'e!n bal • zenaın 
'tarı c <!atına bu r ıının JınraN::Ul 
~ OJ.an .&!ık 1 8 kıynıel • 
~ ~ de ııc14~ o:ı.'ı -

lap Balıkcatr'irı bizim Is !Al ve 
~lımııxl;l;!d mU?ılm roıuno 

ee-;
111 

mUmkün dc{:lldlr. o, 
lllıtı ~ ve lıayntıyctınc iıınndı -

blr tehrbnlzdlr. HUklimcUmlzJ:n 
lrararlıı.n ilzcrlndc ıı!i6.t<--r<llğ'lniz 

ve sa:ıntrnı a.lA.knJ."ll bllhnssa 
ı.. Odcrhn. 
'>Uaıı k 

~ttıııı 
1 

Ço ııevfmll Ye neşeli gör-
Uırı g(~.11lıke irlllerın ) U:r:ündc okudu 
ılerind 1• beledi> c rclsi arkadaşımın 
lrtj v en de pek ııçık anlıyorum. 
tda ~ diğer arkcıd ~l ll"ıuıln teruılS

i kuır, a aynı şeyleri gördllm. 
ile 1 .tlbıhı.io biltün emdi ruemlclı:c
r. H~~ ~e ıı.ııfl hl:r:nıcUer edcbllmek
arbırı licııeUn alını olduğu son ka
ib~ 11 Yurdun, her ycrındc olduğu 
iı:ıı R 8•lıke ir' lilerl de ıııeııınun ettl
tııdi,:~ıııclı; beoi ıe,lndlrdl ve Umit-

l;ok 8CVdi • . eııik · • gimız ve ilzerıne dt -
le11 •::ıız azız Milli Şefımiz için 
'ııııet~Yarak gösıerdiğlııiz sevgi ve 

etiıtı.i arlık hislerini Buyük Mılli 
tfJi v 'l.tı arzetnıeyl keııdırn lc;ln ııe
aiıke e. tatlı bir vazife bllecel'\ım. 
tıyRU!sırlııerin gösterdikleri ıcmlz 
ı ltıer:O-a ıe,şckkilr edcrım. Balılıe • 
1 larınıı huzurunuzda sev.ı:i ve say-
rıı. a bu vceıle ile de scllı.ml:a -

\t~ktı 
Ustaıı . Bant H.SO da Hnlkevincle 

~ ayrı 8~~· lUcear ve diğer ıh~ililer
"ardak· r görll§me dahil yaptıktwı, 

•ili trıaııı köy harmnnlarının vazıye
e ttn?aa ıtlllnde ıetkık ve köylıiler -
al-'l'a ettikten sonra saat 17 de 
e ~eır:ı İle İzmlr'c hıırcket ctml,ş 
:ttıır. &ınde olduğu gıbi uğurlan-

l'· 
ıcQret Vekilimiz lzmir'de 
~r 25 r. at'h a .a. - Tlc:ıret Vekili 
evıet ~et U:.c bugUn saat 18.03 de 
~arc ava Yollnnmn hususi bir 
1kte 1 

81Yle YnnındtıkJ zevaUa bir
~11~1r tayyare meydanına mu· 
<>llıuta e~ını.sur. Vail, Kor ve Hava 
Iıı p n arı gcncrtıllcr, Belediye 

•eıs 'v~ru Villiyet ldare Heyeti 
Ciuuru ıı, Vali MuaVılnI, Emniyet 

llıaırıt • Jandarma Komutanı, lzmlr 
fttıbı ;e lhrncat Illrl klerl l'muınJ 
ll.tıı.ı ' lcarı;>t \"C Sann.} ı Odası U

'ef&t ~6Ubı, Borsa ldare Meclisi 
Yeı' " ıntakn Ticaret Mudl1rU, Vi

e Beledlye Erkdnı, Basın ve 
llaup1;11iın ileri, ticaret tı.Ieml 

ıı "t'k nrı, ve pek tok do Unrt sn
ldı:ıt:u it karşılamış, bnstn ba~u 

1 h1~lde askl'!rt bir kıtıı Jhtlram 
'I'tca a etmiştir. 
~en ret Vekili BalıkC'S!r tet1dkle

lr ıraq COk memnun ktıldığını neşeli 
ay11 e ile anlntmış, laıreılıyanlar
brı 0aYrı görUsmilş ve sonra Vali 

ll"'e ~ey•_ıe birlikte otomobille 
~ h.rı nınıslerdir. Doktor Beh<:et 
ıuıerı ~r Öğleye kndar Toprak Mah
"rı •on is'ndc meşgul olacak, öğle
~l'lnı l'a.ra Mnntsa'yıı gldı.>rek tetklk

t'e dl8 c:\k ve ak am gene tz
;1tı t"tk~tıceıctır. Vekilin sehrtmlz -
~Cktj ert 3 Clln kadar devam r. 

lsveç gazeteleri 
~rland h·· . . l ucumu ıçın rus arı 

Protesto ediyorlar 
S\Qlcıı 
"Ilı u

0hn 23 na. - tsvcc '1azı!tele
~Dt Caklannın dün Ocrkınll ıı.dnsı • 

Q nu lkiaıı bonıb:ı hUCU."llUnU buıcQn
ll.ııı ht\l:ınnııa dıı. protesto etmcQe 

Sta 'dlyo~1ar 
lc!ıoını Ti( 

"nıaı hnıren ıııızctcm <fu'm' Jd: 
k b 

1'lrrııuı1 aile olan bu > nllflardıın 
llttllt. 

~niver ite kampı bitti 
it ~t_~ı: :~ (Telefonbı) Ünner· 
~~~ birinci dt'V:l'C a~crlik 
~ buguıı 5002 ermiştir. ildna 

.P Pftzancsi sunu baılıyac:akıı.r. 

Mısı r'da 

ELALEMEYN CEPHESİ 
BOYUNCA YA INDA 

bir tan 
meydan muharebesi 

be • 
enıyor 

Londra, 25 a.n. - Ro)tcr aiamının 
scki7.inci ordu nczdındcki hu usi muha
biri bildin) or: 

Son iki gun içinde sekfaind ordu ıa
raf ındaıı nıih• er rne\7.ilcriııe karşı yapı· 
lan hücurnl:ırdı alnıanlar, italyan kııa -
!arını bfr mikdar gcrj ~'Ckmi}lcr ~c bun
ların )'Crine hüıün <Cl he l)(})unra alman
lard:ın teşekkül eden lıafıf hir piyade 
perdesi ikame e} lcıııişlcrdir Du suretle 
hiç bir italrıuı askeri mııtıcfik ku~eı!c.r· 
it: temas h:ıliıı<le değildir. Sımıi(lığına 

göre bu tcdhirin alınınasıoa ~hep M>n 
ılci hafta içinde seldz.ind ordu ıarnfın • 
dan yapılan hu~ml:ır esnasında birçok 
iıalyruı askerinin teslim olmasıdır. Bu -
gün de sükünctle gcçmiştir. Yalnız blı· 
tiın cephe OO)'llnca to)lÇU ıucşi vhııuşıur. 
Simdi ahn:ınlıı.rın dinde ~aiııe ııi bet· 
le d:ıha aı. z.ıriılı ı.-ışıı bulunmaktadır. 
Bunlar da sahille Kaııarıı nrıı•ın:ı knm 
ma)nı doşemckte kullanılı } or. Briınnra 
istihkam kııalan da bunları toıll:ınıa!Ja 
mcşpıldür. 

su kilometrelik bir replıe lizto.rinde 
Bciıama, A\'llsturıılya, Cenup Afrika 
~c Hinı piyndt: i ı.ır.ıfındaıı yapılan mu· 
vaffakı}'Cıli hunıııılar alınan Afrika ko
Jordu5Unwı bti}ük kn}1pl.ıra uğraıılmış 
olma.~ı son <lerHc dırnımİ}(tli<Lir. Sim· 
dikl duruma süre mih\'cr, yarma rcşeb
lm ~inde tıımami)lc 111tı\affakı}telsidiğc 
uğramıştır. Duşnıanın yaptığı çok ~id· 
detli hücumlara rağmen, ekiziııcıi ordu 
gene le$Cbbfuü elinde ıutrnaktıı ,.e ı.ı rhlı 
kuvvetler.in bund:ın sonra )"apahilcccldcri 
her !ı:ıngi bir hücumu karşılı)ııbilecck 
bir halde bulunma:kıadır. Dritıınra top -
l:ırı nillıwr rnC'\'Zikrini <loHnirc devam 
edi)"Or. Alm:ın Afrika kolordu~uııuıı ,ım· 
diki durumu ıki h:ıfıa <."V\cl ıılmanlar ve 
iıal>-anlnrın ur.ıı ve emniyetle ikrlc • 
dikleri zamaru ni.~bcılc d;ıhı 1)-İ olın:ı • 
dığında hiç suphe }'Oktur. 

Çok fiddetli bir tank 
meydan muharebeai 

bekleniyor 
Su b:ık un ı od.an h:u ı fa şe güç 1 ük !eri 

ve mıthzurlar he.~ha kntılnıasa bile mıh· 
ver kuvvctlcr.iniıı, çölde hüıiin ccplıe bo· 
yunoı o;eki:z:ind ordıuıun lıücunıun:ı uğ -
1'2}1' ~kü knrıısıntla düşmanın endişe· 
re dü,ıüğü a$i:kılrdı r. 

RommcJ. Elalcmc)"ll'ddd mevıe11.crln 

~rtsınde dural'lık Ourumumı takviye 
edecek ve ~ )'Ollaruu tesk:Ulltlandıra· 
aık yerde, Aw::hlıtlıeck'ln kul rutııtı tA· 
bb'e ~ )'O!lı'll1l plıyndc ku~

ıcnııı laı.myon.br.ln en ÇQlc tt::!ıdldc ma • 
ruz oep!ıe kesimine ııönd<nntik ve zırh· 
11 kuvvct.ıcmrl Brttanya 1ruıklnnnı ..COl• 
hım:ık Jlzere Rır>eymt. ııırtmm batısın· 
dald kaYalık ve kızsın cölllc bl:mkmnk 
zonınOO kalını l.tr Netke ltl!barl,yli'! 
Roınmel Ghnd1 zırtılı lruvvctlcrln4 h U • 
eum Jctn kullıım.cağm:ı müdafaa tein 
kullnnmakladır. Duıımun lam!ındnn 

yerleşUrilen t.alik k.ıırvı koyma toplan 
mcıy(lıma getil'ilcıı ma;rn tar!alnn ve 
Brlum)'tl. t8.nk1arJ lçl:n eıo. n müUı le lll:r 

en~. R<mımel ıs!ım<:I! bUyOl< b:r tank 
m<=Ydan muharebesi ~ermekten ;:ekini -

yorsa da önUmllzclC!ld hartn 1clndc F.!A
lcmeyn cephesi boyunca ~'Ok şt(ld .. '11 
btr tınık meydan muharebesi olması 

muh temeldlr. 

Kahire resmi tebliğine göre 
.Kahire, 25 a.a. - lngtüz orıtn tııri< 

müşterek htITT> tcb Q'l: 
Şimal ve ınerirez kesimlerinde. keıtt 

kollarınıız ve tovcumuz. dtin tıuıll)'et • 
lcı1ne de\ am ctmWcrd r. 

Oemıp l«'s1mltıdc, kaJ."d:ı ek-ter tılr 

11.'Y )Qıct.W". 

Ham oomtın ueııkl:ı.n:mız dUn, 1111 
l'elli hUewnlıı, 23-24 t=uz ıreccsl F.1-
dab:ı !una ruanıanıııa ynrııla.11 gere nkın. 

ınrmı dQVll.'ffi ct.Umılflcr<l1r. lla\-a ınu • 
hıı.ro~rlnde Uç dUIJTUUl ııçaıtı, hnv -
lanD1ren de Od dUşm:ın uçn!!ı dllsUrUI· 
mtl1ı. :l"lmılden :l'azlD ~ da l'CTdC ha· 
sam utnı tıhn1$tır. 

Av ucaldanmız, muhnrebe al:ı.nı böl· 
eminde, <lll$Illl.II arıı.ba!a.rı11n kal'tı tc
alrll hücumlar )"tlpmışt.anl r. 

Kuvveuı himaye altınrb ~ bir 
dUsman Uc:ırot ı::unJslne. toll>ll uc:ak. 
lannuz taro!ından lon dcnlztndc mu -
\a:t!aloyct.l'l b1r hücum Yaııılımıııtrr. JIU
cumun 9Clnllnda. ııcm1 dumuış ve lem· 
de bllYU'k btr )'lllllrln cıkmıştır. Cmtln.ln 
ön tııra!ı da dcntze gömO!mctctc lılL 

Maltn'c!n, av ucakl:ı.nmız, dU$111ıın U· 

çıık1nnlll lrnrvıllınuşlar, dım d!l'1)1an 
uc:ığınl d(lş1lrımU$1Cr ve başka dUşman 
u~ldannı d.< hnsarn uii:rntrnı&Jııntır. 

Son deği§ikliklere göre 
ıerhli ve izahlı 

Milli Korunma 
Kanunu 

Y ımm: An.Jı.r4 Mi/il 
Korunma HJHmi 

Sedat ÇUMRALI 
Kanunun tam metmm. muc:lp 

aclıe.ı>Jıel" mazOO.taemı, Kooırdl· 

lloM>'ml ~·otı. ~% mah.ltcf'oce1 
lı:ıı.mt1e.nm ve mtihlm maddeler!ıı 
aem ve Szablanm m'llhtevtdlr. 

F'b'ntJ 200 ıtunıştur. 

&!.tıs ;ı.oertert: Ankara'da Ald>a. 
Yenleeh!r'de Şencruı, atanbul'da 
Cihan ld.~. 

\ .1 

İngiliz 

bomba 

ağır 

uçakları 

Tobruk 
-ve-

Marsa -Malruh'la 
muhtelif yerleri 

bombaladılar 

Kahire, 26 a.a.-Rcsmen bllcllrll-
diğine göre, ingillz n~ır bomba bahri 

) e uçakları çarşamb:ı g,,eesl mub ıue
he mcytl ınındnki tlıl man iRŞc d~ılo
larına \"C ınotllrlu nakliye \•asıtalan
nu şiclcletli tanrruzlnrda bıılıınınıışlıır
ılır. Bir çok petrol yanf;ınları c;ıknrıl
mıştır. 

'l obrıık'tnki ,·ııpurlııra, liın111 tesis. 
ı .. riıw ve in<c ambarlarına da ta:ır
rııı:, edilmiş ve iki \•npllrn tını hahct
Jer kn) ılolunıııuştur. 

l\l usıı M ıtrıılı'l ı hedeflere ve Daho 
inlA meyn"nı hoıııb:ılnıınııştır. 

Pt•rReınbe günü ınuhn rche sıı.huı. 
ııın merkez kesimlnne inp:iliı homha 
ve av ıı~aklıırı ~üıı:.lrr<"c ta~ıta muvaf
f11ki) etil lıücuınlarda lıulunnıuşlar
dır. 

Birmanya'da 

dahili 
harp 

400 bin müslüman 

japon taraftarı 

olan Birmanyahlara 
karıı ayaklandılar 

Yeniddhi, 25 a.a. - Ro>1:Cr blldiri· 
ror: Birnı:ınfa eralederinden Arakan -
da foı;iliz muhibbi 400 bin müstiimanla 
japon tarnfıarı binnanyatılar arasında 
dahili harp ba~laınıştır. İki ı::ır:ı! arasın
da ~ h:ıfıııdanbe.ri jçin için duşm:ınlık 
n!Unıetleri belirmişti. Hinlerce dkek, b· 
dın \-'t' çuruk &ldürülmü~tür. Sctıirlcr ba· 
~ıtm~ 1.üztcrcc kö>• yıı.kilinı,ur. Tııkio 
kal~rıde nnıharebe beş Pin sürmü tür. 
Sff?u!i mU.dün1!lllbr Al.7'Db'ı tehdidcdi -
)'Orbr. Japonlar, ~fongdauc'c bİ'I' heyeı 
ı;rm<lennişlcr ~ 5i!Mı bmıktdd:ın mc • 
<li rdc kcndllcrine muhtariyet '\'C hrz:ı im
tiynzlar 'f'erİlerejtini '-;ıdctmi1terdiT. J• 
poıılar!a ıııkinlilcr incilizler çekilir ~ • 
ki!mcz ikııdarı ellerine almı)lar ve en 
az bin müslüma.n öldürmiişlerdir. Bu • 
nun uzeriııe mÜ5limıanlar bir harp nı«· 
li'i teşkil etmişler ve kendilerini mü • 
dafıı.aya h.t7larnı laroır. 

ULUS 

CORDELL HULL'in 
son nutkunun akisleri 

Almanlar 
Hull'i iki yüzlülükle 

ilham ediyorlar 
Bcrlln, 2.5 a..a. - ~I. C.ırdcll ilııll"

in son nutkuna karşı ilk alınan tep. 
kisini, propaganda nazır nıuaviol Ur. 
l>letrlch'ln yaptığı bir deıncc te,şkil 
etmiştir. 

Ur. Vietrlch, demiştir ki : 
M. Hull, çok kunetli konuşmak 

ve hnttl .. nevınldnnc savaş,, tan bah
sederek amerikan nıllletini bıı derece 
lıevecıınlı bir tar.ı:dR .ııydıolatııınk :r:o
ru~a kııhıııştır. Hnlbukl bıı nutuk, 
yalnıı, ı\ ınerikan halk kıllksinin ne 
derı•ec ıı) kıı) a dalmış ve H ıızvı lt'in 
harbi ile ne derece ilgilenmekle bu 
lunııııış olduğunu gösteril'. 

Oı; ) ıl hıırph'n sonra, lııı nutkun, 
hnlk üzerinde tesirini ı;ı:ıısterınc~i için, 
mııvaffaklrctleriıı ve filiyatın Uılci
hetmesi IAzınulır. Ahlı\k dersleri ve
rt>n bu lhtlynrlıırın nutukları, tl'fessUh 
rtıııiş blr dıınya ic;in so) !enen ınersl
yeJerılir. 

Corrlell lhıl'in tııttıığu hnrl"ket 
tarzı, iki yil:tlUl~rin hareket tarzıclır. 
llull, hurlyet, insnnlık lıııysiy,,t ,.c ıııc
clenl~ et gibi kcliıııeleri soy!ediği za -
ınan bir glınah işlemektedir. Bütlln 
kultUrlcr yarntıcısı ,\vrupa ınllletlcri. 
ne karşı bugün küfreden Dirlesık dev
lete de bu nıeclc-niyet sonradan gôr -
mrlrrl, ııwdenb etin ilk unsurlıırını 
omerlkalılara bu ,\vrupa mlIIetlerinln 
oğ'retmek :wrunda knlmı' oldııklnrını 
hatırlıı.nınlıdırlar. 

Paris'te kargaşalrk çıkaran 
üç kişi idam edildi 

Parls. 25 a.a. - Bussy sokflğında 
kark~ıklor .;-ıkararak Uç poll!I me
murunun öll!mUne sebebtyet veren 
ne kişi bu sabah idam olunmusıur. 

Amerika ile Yugoslavya 
arasında yeni bir mukavele 
Vaşington ,2.5 a.a. - Anıerlka hari

ciye nazırlığının hildirdiğlne gore. ı\
ınerikn ile Yuı;ı:oslavyıı arnsınıla harp
te "re harııtcn sonra kıırşılıklı yardım 
,.e l~blrllkl tlr.rplş eden bir kirıı. ve ö
dılnc mukn"rclcsl imznlıınınıştır. 

Hırvatistan'ın istiklali için 

Bud·apeote, 25 a.a. - Hırvatis -
tan'ın lstlkl!lini geliştirmek ve ko
rumak için re<:ml bir emirname ile 
Usıav milis kuvvetleri teşkil olun -
muştur. 

Bu te,kilA.t ~nllllU!erden kurul. 
makta ve Kirenler öltineeye kadar 
tegkilaıta knlmaktalır. 

Algesiras deniz seferleri 
başladı 

Algeslras, 25 a.a.. Fırtınalar 
y{lzllnden b1r kaç gttndenbt'rıl Atg11-
Blnııı ile Ceuta araırında durm~ o
lan d~niz nakliyatı dün teltirar b:lŞla
mıştır. 

Romanya - Bulgaristan 
arasında 

Sofya, 25 a .e.. - Romanya ile Rul 
garlstRn arnsıooa yeni blr tl~ret 
munhNl!.'"lnl mfiznkerP etmek Oı:ere 
hlr Romen heyeti Sofya'ya gelmiş
tir. 

Rostof 
nasıl 

düstü ? 
..;, . 

(81111 ı inli s11yf.d4) 
tof'UR baU kısmında Tahaltlr - Tus
lo! cevreslndo:ı <:oıt kuvvetli ~il man 
me\'2.li önünde ıtddetll muharebeler 
cereyan etmfştir. lıstc 22 temmuz ge
cesi alman zırhlı birliklerinin i;lrdif:l 
me,;z.ller burası olmuştur. 22 tem
muz günCi alman kıtalan Kllblşevo
Rostof yolu ooyunoo derinfomeslne 
yapılm1$ olan bo1$evlk müdnfaası 
ynrılmıs ve diğer tnrnltan alman kı
talıırı Sultnn.salı dolaylarında ikinci 
bir dilsman mevz!Jne girmiştir. 

Bu muvaffakıyetı.:ııı geliştiren su
nıtli alman kıtaiarı 22 temır.uz ak
şamı şehrin ynkııılanna kndar sokul
muslardır. 23 temmuz günti Ro~tof 
ı;ehrln n blly{lk bir kı .. mı• ,:ok şiddet
li göğ!is göğüse mu!larcbPlenlen ve 
ev e~· ~ nrıılan snvnslıırd:ın nnra ele 
eeçlrllnılstlr. 24 teınrr.uz ı.:e •o,;J dı• 
bol~\'lk muknvemeıı tamıı.mlyle kı
rılnuş ve şehrin ötesinde b•ı!unan 
Don kıyısına vnrılı•ı~tır. 

Bolşeviklerin nehir gemileri ve 
sallar vnsıtn ylc kıtalannı nehrin 
cenup kı)'15ınn gı.>ı;\rl p kurtarmak te
şebbüsleri alman Mva.s tayyareleri
nin sllrckli taarruzları neticesinde 
akim knlmıştır. Bu teşt'bbüsler sıra· 
sında blreok gemi ve sal b:ıtırılmıs 
ve)·n nf:ır hasara uğratılmıştır. 

/ngiliz ler ne diyorlar ? 
Londra, 25 a.a. - Anrıalisı'in s

kerl mUtalcaeı : 
Almnıılar Rostof'u hücumla znp

tettiklcl'lni bildiriyorlar. Bu belki de 
doğrudur. Fakat ıınuıınamak la:r.ım
mr kı buııılan liç harta evvel de V o. 
ron('j ' i aldıklarını söylemişlerdi. Hııl 
bukl burası hali\ sovyeılerln ellnıle -
dlr. Almanlar doğru olmıyaıı ve mev-
111msiz dnha başlm lıldialania da bu
Iıınmuvı ırdır. gğer Rosto! hakika . 
len dllşmlış ise bıı şehrin kaybı r.e 
kuclar acı olursa (l!&un geçen sene 
d(ı burası bır kıç ı;:-ün alınanların eli· 
ne geçmııı fakat "Katka;,y .. ı'nın kapı 
Inn hıç de açılmanuı;tı. Don nehri 
alınanların yolunu kapumı:nı deva·n 
ediyor. Ancak şunu na kabul etmek 
lazımdır ki hava hikimiyetmi ve 
zırh!, kuvvetler üsıUnliığllnU elde 
tutan ordulcır için nehirler oimdıye 
kadar geçilmez bir mli.nia ıeşkil et
memiıtir. Baoka noktalardakı ce -
s&rct kıı ıcı son lnkışafları ıelafi ı
çın almaDların bazı heyecanlı mu -
vafrakıyctlere ihtiynçları vardır. 

Crdu' nun 942 f mdık 

rekoltesi 1 S milyon kilo 
Ordu, 25 n.a. - Merkez kazasının 

942 fındık rekoltesi dokuz milyon 
altı)ilz bin kilo olarak tespit edll
m•ştJr. Buna altı milyon kilo tah
min olunan Fatsa, Unye kıızalannn 
alt ırt>kolte d~ IH\vt' edilirse vllfly~tlın 
umumi fındık IS'tlhsaU on bee mtl)-on 
k1loYU geonw.ktedlr. 

İngiltere' deki Hollanda 
askerleri 

T..ondra, !?il an. - - tnıriltcrc•ne hu
lunmllkta ol"n !Inllanda ııskerlnlne 
iltlh11k etnıı>k ıızerr dorrliinctl hir müf
r,,u clalıa ı•enup ı·trikıı.'dnn İngiltere'
yc grlıııişlir. 

~--iSi. _/S 
Gene tercüme 

meselesine dair 

l.'Assomoir tercümesi dolayım-le, 
sazeıelcrinüzJc ~ne bu mevzu etra

fında bir takım fiXirlere rasılı>'ONL 
Bunlar, öte<fonbcri lckrnr 1 anmış, ('O • 

ğuou bildiSimiz, fakat hiç birlnln mü
ıcrdııılcr t.1.rahn<l.'l.n taı:bik eıtlildiğin i 
gcimıcJiğimiz; okuyu«ular tantfıııdan 

ıası.·iholunan fakat mutcrcinılc:r tara• 
fıı~ları çok defa alllıns e<lilmircn fi. 
J..irl~nlir. Yani ~özun ı..,sası, tcrcü -
meler hakkında filir yürüıcııJcr he
men hemen daima, "çmdc vhc<len 
bir ad:ım" m~kıine düşu}'Orla.r. Ne 
i e ..• Biz, müıcrciınlcrle bunların ten
kit~'İlcrini baş başa hırakalım da, ba
zı gafil müıercimMn dikkııL~ılik 
yüzfindea ııe türlü gülünç yanlı~la.r 

yapabilca"klcrini anlaıalım." 

Filmlerdeki 

acaip dil 

Bir İstanbul gazetesinde tercüme
ler hakkında bir }ALI raıan H . R. De
mirbcl filmlerde sörulen acaip \-e 

çetrefil kelimelere de takılı)'OI. Haki· 
katen b;ızı filmlcnlclJ terrume yan -
l ışl;ın. hazan m:inayı altiist edecek ka
dar bii)ükcür. Fakat bu yalmı şimdi 
mi b<irlc? Hayır-.. Filmlerin ~i7 
oldukları ni~beccn ı.mı.k devirde dahi 
gayet acaip yanlı~ ra ılamak ka • 
bildi. 

Meseli fransmıt filature kdinıe9t 
hem "iplik fabri~ı". hem de "şüp
hc-Ii bir adamı taS.ip" m.G.mhrıoa p 
lir. Bir polis filminde bu kclimeyıi 
Tü~ çeviren zatın üphcli blr 
ş:ıhsın "ıakibedileccğini" y.usaık 
)"CrÔe, 9lldece '"bir iplik fabrikası )'111'

tırıhacağıru "' ~cilcre habtt venti· 
iini gömıüşıük ! 

Kurutma kağıdı 

ve sarhoı 

8:ışka bir filmde de şöyle bir s:ı_h. 
ne vardı: 

f.ilmin k-:ıhramanlarından hiri i, 
mC'\-zula rakından alakadar bir md;;. 
tup )'Vıyor ve bunu .. ma.uru.ıı we.rin
dcJ..."i Ni""a'l' kağıdiyle '-'UnrtU}-or. ffinız 
•<>nra filmin bajka bir lcnhrvnan.ı ftC'
lerck, bir aynanın önünde durduju 

Yeni bulmacamız 
So1dıın e:ıbı: ı. Blr- lıll8.le verilen 

karaJhk. bll' ktlnıes h.ııŞ'\"UU, :ı. baıınn 
K ~ıh! bir ııoW baelılt. nrct, 3. es
ld Mllm' nW;ıuUarmdan. aklllıl::k Wlı
)'lll.lt. bir rm'1<. 4. t.ers1 Uh, tiiqı(j, olvr 
mu, 5. haEım dh$Z1ll& a.ıt bir ıııuv, 
lnı:Utere'<te bir kmılllnı.. 6. abl, btr :ve
nıiıl. 7. ba.'<nn l15c, 8. httaı> edatı, terın 
dolD.ıwna, ise nln kısa ve Jaıhn eekl!. 
9. talil an1amek 1çtıı bl:r lltlrı(l \re&/!. tı.e 

mtıracaa.t etme, dıcmtrln tşlcnecclt ca -
ııa eeımeeı. az, ıo. JcorMu bir memıe
k«. ge.Ja~ılam\ b1'r rengi. 11. 
hır erkcilc IS1lt, ~'LMI 91.lrut\1. 

Yukardan cı.şafp: ı. SUç, ~ı, 2. bir 
w~yctımtzın ee1d ısını. nısıf, s. wniı 

[JfkAr, vaztte, lA.lardl, 4. bir av hayvnnı, 
zerc<I , tere! JAluıa. 5. tcrıı( f!Avc, mu
ka.wlc. *'· btb-tlk Ilı.$, -. 7. ne ntn 
kısa ııe'ld1. bir vapUrollllUZ. 8. ıröecbe 
c:e.dın, tcın!ll (111.t'e. 9. Mr nota. hayır ın 
Jlb1. blll'll.da chr, ıo. milmkUn dctll, 
dlz1, ıı. e:ı:b'et edC9, etandCk! ~ llC)' 

Dünkü bulmaoanm 
halledilmiı ıekli 

sotııtan ııata: ı. Ga7J. Kahw. :?. e -
ktll, he.Us, 3. C!!!ro, !'ı(.o.e& (T), 4. eda, 
palamar, 5. ttıbtr, te. 6. YIU'll.fm!Z. 7 
ek. re.tıtı.t. 8 . do'l:uıa!\, 9 ı , gc

mt, 10, )'lt"-"U. eelem. :U. ~ (VHUI.• 

ye), rNllN\, ~ Yu'lam\an tı: 1. Gecıe, h«!b'e. 2. 
ıılddıe. kdlnY. s. m-a. nw. 4. ) no. 
tanımak, 5. P8.?'ftl (Gl11'111>), &t) tıs, fi im· 

1 

bah t, 7. nnıan. 8 ham8J1Lt, 9 11 m. 
bela, 10. ıioa.t. t.ıuna."ll. u. ımn:ı 

i(lin kurutma ldğıd1 üzerinde terııinc 
delil de, din olııra:k gl\rünen bu ya
zılan uyor ve otrenmek istcıncd1-

ği hir şeyi iiğrenm~ olu)'Or. O z.ama.o 
ağzından: 

- Hay münasehctsiz "büvar U.
ğıdı" hay! OC'\-indcn bir söz çıkı}or. 
Filmin >'llZl lıı.rıru tCJ'cüme eden zat 
bwıu: 

- l la)' mirna~be!'si7 .. sarhoş" hay! 
dive Türkçe)e çe'-im1i$. ÇUrıkü, kim
hitir neden, argoda "huvard" k~!S • 
ıuesinİn "arho$, A}')"ll)" manasına da 
gcl~ğini ö~ ... 

Nevyork'a gelen 

deniz teğmeni 

Bizdeki Hızır Reis, Turgut ~iı 
adlan gibi, Fransızların da bU
yQk denlzcllerln, tan-arecilerln 
adlarını gemllere ve tayyarelere 
verd.klerl sık sık görülür. Nite
kim vazife uğrunda öten 'h.lr Fran-
ız deniz tayyare subayımn. teğ

men Parls'nln adı da, blr deniz 
ı~·are ine verilmiGtl ve tayyare
ye Lleutenant-Oe-valsseau - Paris 
denlU.}Ordu. Tayyure g(inlln blrin
de uzun bir yolculuğa çıktı. Ame· 
rikn'ya geldiği zaman da 1rayrctll 
b1r mütercim, bu adın hepainl bir
den 'I'ür~cye çevirerek, ajana 
telgrafını şu lolıp soktu: 

"Denl7. 1eğmeni Par!• dün Nev
Yftr'k'a gelmlşllr." ( !) 

Dereye düten 

zavallı kadın 

Rulsseau kelimesi, dAre m!na
sına g~ld 41 gibi, eskilerin "c.lr
kı\b-ı mezellet, çirkA.b-ı sefalet ve 
&CCahat." dfyc Türkçeye çevirdik
leri "cl.r.kllp" mfı.na&na da gelir. 
Bu Ocelımeyt bugünün dillne uy. 
sun bir şeklide Türkçe'ye cevlr-
m<'k gerclcseydi, "sefalet ve sefa
hat çlı:'kc!l" demek gerekecekti ... 

Halbuki hıı.şka h.ir mütercim. tc· 
v\lrdiğl romll.l\dakl kadın kahra· 
mıının bu tkadar nlçalmasını pek 
muvafık sörmemls olacak iki me
UM göre "hlr sefahat ve ~!alet 
ç!rlcrflne" düşen azvallı kadın 
lç!n snd~e: 

"Dereye ctUştü ... " d~ 

Uzun A&Un !kısası tercüme ya
panlar 1cln !tıalyancada mütercim 
demek olan traduUort' il , hain 
mt.na..c;ına gelen trad U>re ara.sın
da lkl harflik bir fark olduiunu 
d:ılma hatırdn tutmak gerek-
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Sovyetler 

Roslof kesiminde 
geri ~ekildiler 

(Ba,1 ı inci 511yfoda) 
bir çok noktada geri çekilmiışlerdır. 
Diğer cephelerde hic; bir mllhim de
ğf,şlkllk olnramı§tır. • 

Moekova. 25 a.a . .-ıoVYel tebli~ine 
t:ktir ı 

Hostof kesiminde, tank ve piyade
cc Usıtiıı dti§mıııı kuvvetlerine kar,şı 
gUç ve çetın savaşlar devam ediyor. 
Bir nokıadıı almanlar, kıtalanmızıo 
mevzileri arasına sokulmaya mu -
va.faik olmuılartlır. Bir çok defa 
gö@s eoğilse çarpı11malara inkıll). -
beden 11lddeıli bır muharebe e.sırıuıın
da, askerlerimiz. iki bin kadar alm'ln 
öidi.lrmiJoler ve ııs alman tankını 
yaknıışlarılır. Bıııka bır noktada al -
manlur, ancak bir mevziin bi.lttin 
mıldaflleri ôldlikterı sonradır ki pek 
ııı ılerlemlye muvaffak olmuşlardır. 
Bu nokıadıı alınanların kayıpları, 

biı:inı kayıplarınıızın bır kaç mislini 
geı;migıir. 

Tııimlltaııık':ıya kes!ınintle, kıtalıı
r:mız, Don nehrini gccme mııhare • 
beıinde mUdııfıw sava§ları vermiş • 
!erdir. Almanlar, her ne bahasına o
lursa olsun nehrin kıyısına ayak bas
mıya gayret etmekte ve c;ok büyült 
kayıpl'3r vermektedirler. Bu ke.-lmtn 
bir noktasında· kıııılarımn: bir kac; 
düzüne ani ve portntlf kayık baıır
mııılardır. 

Lcningrat cephesinin bir keBimln· 
de, kıtalarımız, fani harekatta bulun
m !ardır. Knllnın cephesinde ıscı 
mah'r.lli chemmiyetıc çarpı§malar 
olmuıtıtr. 

Sovyetler Voronej'de 
tefebbüsün kendi ellerinde 

olduğunu söylüyorlar 
Loııdra, :l5 a.a. - Moskova rad~·o

&unun bılc!ırdıl; inc göre \'oroncj'ch! 
SO\ yet kıtaları hallı le§Cbbilsll elle -
rinde bulunduruyorlar. Geniş bir 
cephe Uzcrinıte, nlmanları yıprat.an 
~d<fotll bir meydan muharebesi ce
reyan etmektedir. 

Almanlar, VoroneJ'in şimal batısı 
ile {'(!nUp yakınlarında b!lhassa ağır 
kayıplar nırmlştJr. Ruslar, mibtah
kenı almcın mevzilerine karşı arka 
nrka) n hilcumlania bulunuyorlar. 
Cöğlls ı;öğllse carm;;malar devam ct
mektedır. 

Roıtol bölgeıinde ıavaşlar 
devam ediyor t 

Moskovu, 25 a.n. - ôsle üzerı 
ne~rcdllen sovyot tebliğine ekUr: 

VoroneJ bölgesinde &0vyet Jutala
n tanrruzl hnrı>.kfltta bulunmuşlar
dır. Kara kuvvetleriyle işbirliği ya
pan hnva ıkuv\cLlerl cı..•vhc gerisinde 
alman teşkillcrlne ve mUnaknle hat
larına durmadan lıUcum etmişler
dir. Yalnız bir hav-.ı teskllimiz düzU
ncler!e t.ank, 300 kamyon 40 ıkarlar 
s:ıhra topu tahri p ve takriben dört 
tabur piyade imha etmişlerdir. 

Rosto! bölgesinde sayıca üsUln 
tank, ve motörlü ıılyadc ıkuvvt'Ucriy
fo ~ddctJI muharebe devam eUnclc
t.edJr. Bir kesimde ııılnmnlıır rus hat
larına clmılşlcrdır. Cok defa göğüs 
cöf:Usc çarpışnul hıılln! nlım rnuha
ı-ebclerde Jld binden !azla alman 
oldıırülrııüş \'e 18 tank tfthribeclil • 
ımlşt.ir. Başka bir kesimde alınanlar 
hir mevziimizi almışlar ve arazi ka
zanmışlardır. H:uvvctlerlm z bu mcv-
1J I son ere kadar mildafna etmişler
dir. 

Ccphr gcrlsln<'lc hnrekt\lta bulu
nan çcteler 350 macıı.r öldürmüşler, 
ve trenleri yoldan .;-ıkararak daha 
yüzlrrce alman öldilrmilşler ve çok 
miktarda harp malzemesi ele geçir
mişlerdir. 

lngiliz ba•ınının mütaleaları 

Rostof'un cenubunda 

sk 
za 
(Baıı 1 mo sJyfada) 

mak gaşrctlcrinc dt"am ~ODİ$tir. Muh11ı
rcbc de•-am cdi yor. A lmAn k ııalar ı ıuıı 
sarsılmaz mUkucnı ıi brşısında. duı -
nwıın huıwı ga} etleri, $idd ılı s:t\"3Ş • 

lardan sonra, akıım~-tc uğramı,m· D~ 
man bnlı ka)ıpl:ıra uğramı$Ur. 10~ Sov
)'el ıankı ıahribcdilıru ur. 

Volkof uzt inde \C Leninı;nıt önun
de, duşmMıın bi Ç< k mahalli hürumu ~ 
ri pthkurıulnıu~ıur. 

Mı ır 'da, du man, kendisi ıçin bu 
kadar karır>l.ıra mal olan bC)hude hu • 
curnlannı aruk ıekrnrlam;ımışıır. 

J\kdrniz'dc. lmaıı av uçıkları, on in
ı;iliz uçatı du~urm ıur. Mıılta'da, 3\'aS 
uçakları, Lukn haV".ı alanı ıesnlcrinde 
rangınlar çıkarını ur. 

Sovyctlcr intizamsızlık 
içinde rical ediyorlar 

Ik n. 2., a .a. D N . B ajnn~ nın 

ümmt~lnc ı.:lırı.:, l.'ı\'80 'e nv tayya .ı
~'ll mi.ırcldtl'P ku\\ ı i a!ınan nn
\ a l.t.-..k eri 21 lemmuzda Rosto. wı 
do {:u ı:cHcslrul btl)ii;k bil' mili z
lık içinde rtca.t cim Le olan liOV) et 
kotıann;ı htlcum ctrn Alınnn ha\a 
kunu l".tkıu.-nlnn neti. 
ccs;ndc ıtır k ı r H '!ITIL $ <'r· 
d:r. Rosto!'un ocnup do undn derılll' -
)olltımıa \ c tl"C'DJC'J'C 1\ ı bomba ve 
mM.raılyöz htlcum n ;ı. pılmı& ve bun -
!ara ciddi h Slr \ (._'lıl rn1ş • :Mül.Cad
d t >merde dcmlryo nna tam ls!lbeı

lcr acrm:ı~ \"e Don un mUhl<'Mt tı'e
ctt.k."11rıdc münakale k :.lml$tlr. DUıı

man ~ı; clcrt, tamn.mtyıc ;ı.'Clk rdıl

mclc t.chlllkcs!:rıc rııanıı: Jaı.l:ın aovyct 
kıtıııannı konım.ık UZcre h1\\11lnnmıa -
tnn;a d:ı llhn: n ıı v Uı;n :ırc l:crl hcrne'l 
nıs ucaklannn hü("UlTI ctm cr ve bun· 
klro;ın blır.k::ı.cmı d!.işümıil~IJ". 

10 tren ta.hribcdildi 13 Ü de 
hasara uğratıldı 

Dcrıl!n, ~ ll.4. - Alınıın on!tılnn 

!~utanı ı'hnm tı l'dlrd:1C1ne ı::fu'(-, nl
mıın havn kuvı; len z:ı tcnumıro:ı do

ıtu ccııtı et~uı> lkarlm!nde tok te
str.14 muvn fr kı)Mkr elde <~. Mil· 
hlmmnt, nkn r ~ k ' 'e ıı!d<c-r )'ilklü (>!'\ 

ıron tahntıcd! ve bıı ka 13 trl'n tie 
ııf:rr hMarn u~tılm ır. A!mnn av 
u(Q'kl :n 61 d n u(':lğı dllsOnnüşler 

\'C tntuirı ~. nmız da ;ycro,, bulu -
nnn )"(!<!! bolŞ<'\':lk U<:Ul!nn tııhr'~..rnıa

l•:ınltr Dol!U CCPht'S1mn ştm."1.1 kl'lıln'ln -
de n1man nveılnn s:wne u(.)8.k1nnndan 
mtırdt'kt>:P r lolanmu:a )"ti! tı(TT!ıı'k 1ctn 
2.1 trmm\r1lrta ~ lmvn muh..-ı.rebc "
rl ~111ıırmş1ar ve bu rn:uh~ ıt 

OC'\ ')m 1Jt'O iti tıilş11nn &'lcrdlı". 

halaza ederek geri çckllmlyc maval. 
fak olıuuşlur. 

I>aıly .M lror diyor ki : 
Uize Moskova'druı gelen "vatan tcb.

likrtkdlr" ı;csini.n Hostof meydan mu
harebesinin BOna erdığlni 'f'e şimdi ~ta
llngrad mc)daıı nıuhnrcbe.slnln başl"
dığıııı bildiren bir işaret oluıwıı m11&.. 
temeldir. 

Husya hakikakn büyük bir tehlike 
ye maruzdur. Fakat bu .ses bir üınit
siılik fı•r) adı de ·ıldir. Du seste her 
zarıııından ziy dt: mukaH~ınet um.l 
Hırdır. 
,Fransız lnklll\p ordularını kuTtıu-aıı 

Şu •·uııılcyi hatırlı) nlıııı : '"Tehlike. 
knlıraıııaıılar Iı;ııı bir ilham Jcnynağı. 
dir." Bı;er Tiıııoçcııko ordulnrını ol
ıluk Inrı gibi ıııuh:ıfnza eclebllirse hlr 
ey kn) bedllrııiş olınnz. llusya'yıı yar
dımda hııluıımnklıJinnııı gercktiı:tini 
lıize hatırlntnnlara gi.lernınenıeliyiz. 
Husların :> uk dttiı;ı "~atan tehlikede. 

T.ondra, :ıı> a.a. _ .Mı ır'clnki do _ dir., s i lıuradıı bir ihtar mahiyetın
rumna ehr.ınmlyctli bir değlşiklık ol- de telakki cdilmekted ır. Hus) a'nın 
mamıştır. Herleflerlnc varan ı;eklzln- dA•nsı lıidm de dll rnmı:r:dır. .Eğer 
l'i ordu, yeni han·klt irin rııenllerini Hıısyn trhllkede ise biz de tehlikede-

~ yiz demektir. 
takviye r.tnıcktedir. Bu sebepledir ki 
bu satıahki ını;uıı: ı;azctekrinin buuın Almanlar cepheye yeni 
niUaUeri Ihı ya'ılnkl ulııylıu ve bil- tümenler getiriyorl---
ha&&a Hostof etrafıncla tuplaııııııştır. .., 

Gazeteler, Husya')a •·e Hostof'a ait Moskova. 25 n.a. - Sovyet kuv-
habcrkrin lıuşlıklnrıııı blı) lık hufler- ,·etlt:rı . Mo ko• n'ııın cenup batısındl\ 
ler ncşretınlşlerdır. Briansk cephesinde percıcmbe ı:-ünil 

Rostof'un ıılınclıK• hnkkınıln alman- yeni bir hücuma 1..-ıı.lkmııslardır. Top
lar tarafından Hrikıı lıalıerlı•r iızeri- c;u aıeııinın himayesinde, sovyet pi
ne durum son tlerct"c cindi tellkki c- yadesl ve bir tnnk birliği, mi.lst•ah. 
dilıııiye başlaııııştır. Jlu,Jar bunu he- kem alman mevzilerine enerjik bir 
nhz tcyiılclıı1t•ııılşlerse dt• son rus teh- ilerleme yapmııı ve bir koytl 2apteı
llğlcri şehrin heınrn yakınlarıntlıı li - miştir. Dün, muharebe, gittikçe ar
ınit iz ıııuhnrchderin l'l'rey;ın ettiğini tan bir tıldtletle devam eylemiştir. 
kebul etmektedir. Bu itibarla §chrin AlmnnJar. muharebeye, cepheye yc
cluşıııllş olrıııısı lhUıııoitlcn uzak go- ni gelmi§ tUmenlcrı sokmuşlardır. 
rulmerıwktı•tlir. 'fıısko,· ı rnd) o. u tlıın Halbuki almıın başkomutnnlığı, bu 
ak~ııcıkl nr~rıyatında nıeııılekctın tch7 tümenleri, Voronej'in do.ııusunda 
likte oldu •unu a~~ lerııekle umumı l darbeler indirmek için kullanmak 
durumu hülı\ a elnııştlr. nlyellnde idi. Sovyetlerin baskısı al-

Daşyazıların çoğu durıunıın vaha - tında, almanlar geri çckilmekterlir. 
meline ve nıulıteıııcl aklslerloc i11aret 
etmr.ktedir. 

Timcs d'yor ki : 
Hu haft ınııı ı;onuııda l><>n çevresi 

de dahil olmak UıerC(kl)"nıt'tli loprnk
ların buyük hir kmnı işgal ı·dilıııiştir. 
Düşman dıln Hosto!'a ırirdlıtini iddia 
etmiştir. Bu lıaher belki doğruılur. 
Fakat şurasını kardl'tmek yerinde o
olur, diivm ın bilyiık miktarda esir nl
dığını iddia elnıtıııiştlr. Bu da ~ııste
riyor ki 'fimocrnko arazi te rkt'tmek
le beraber ordusunu oldu.tu gibi mu-

Beypazarında 
lıımetPB§a Kı~ 

EnstlıllilU !>88 SC'· ' 
nesi akıım kolu 
mezunlarından o • 
lan i:ıtrctmen Hu• 
riye Dotan tara • 
!ındaa Deypazı -
rı'ndl\ açılan Ça • 
lı• - GUven Bi9ki -
Dikiş - Yurtlu 941 
• 942 ııeneıi clevre
ııinl muvaftakı • 
yede bitirmiştir. 

Yurılun ilk .a
çılışı olan bıı dev
rede akscnıiz par. 
c;alardan baelıı.na -
rak biçip d ikmenin 

T ıimlianska' da hücırmlar 
çok !iddetlendi 

Moskov.ı, 25 n.a. - Krnsnaya Zves
ta gazetesi muhabirinin bu ak§'dm 
bildirdiğine göre, Don lbölgesınde 
sovyet kıtaları blriblrini takibeden 
kar§ı hUcumlnr yapmakta ve alman 
ilerleyi&ıinl yavaalntnıaktadır. Tsim
lianskey-.ı. etrnfındaki muharebe çı>k 
:ılddetliclir ve alman hücumları JÖt· 
ılkçe daha çetinleşmektedir. 

güzel bir • 
sergı 

blitUn ince usulleri esaslı surette J yük bir rağbet kazanan bu sergi bU
öğretllmiı,ıtir. Öğretmen talebeleri - tiln beypaznrlılar tarafınd:uı bir haf
ne c;fm&.§ırlannı, sofralarını ve aa- ıa müddetle gczilmiııtir. 
lonlarını eüsliyecek ince ioleri yaP-
trrmııor. Yukarıdaki resim bir kısım talebe 
Yuntı bu yıl içinde yıapılan itlerle ile sergiden bir kö eyi ı;östernıck _ 

muntuam bir sersı a,ılmııtır, Bii • tedir. 



~r-P9SfZ: fa fJ_ ~il 
Afacan Füsun 

Yazan: Ş. TAYLAN 
Füsun dlylncc ı:dz önüne evvela b.r 1 Sonra bU!m ov sa.tıktı.. Sonra" ne-

ırilluo o;..:=.. ı:.onra bJr kue; kume$illln dense, insan blr kere adımını ~ı at
cı.rpıruır.ı.k daCı!.n sıru hnlır~tan cau • Uktan sonra teltrıır kasabasııın donrnck-
lı, ha.rekcU! cıücr .. dAlla sonra da ıı.:mtle 

dalma tırt.uıa.nr kay~ aar~ın blr 
bı;kl" oımaru" 

ı.en &kımor •• Adct:ı. ora<lakllcr tlzcrınd~ 
blr hortı:ı.k tcslrl yapmaktan urku.ı.or .. ... 

lozan sulhu ve 
Lozan Kahramanı 

rmna ilii'i iiı i'iiiiHiiiiitiı n s ni 

ÇOCUK 
!!!l!Jl!!l!l(l!(!J(IJIJJ(JJ!IJ(IJ(IJ 

MASAL: 

Yılanlı dağmın 
koca yılanı 

1 hen kazaları 
(ll~ı 1 ınu .sa>-tada) 

kalmaktadır. Bunu önlemek ve ilgı 
!ilerin haklarını korumak ıçin bu 
proje hazırlanmışıır ... 

26/7/ t 

Sayın halka 
P. T. T. Umum Müdi.i.rlütü 

Snyın hnlkım•za .cv1ıylılr 
ınak u:ıcre ı'. 'I' I'. iılnrcsi şı 
dılik \nkarı, f;•n .. t.ı•. v~ bnı 
Şl'hirleri için :ıcr h.l\alc ba~ı 
) nlnız br·ş kıır• ş m ;ınzııra ı;a 
ıııukııbilinıle "5 'ira•" kııdıır 
lan hnv:ılelerlıı ıkııındgAh•n 
el• ııme 1 ıııuıııı,.•~ıi..e lıa~:~ını 
tır. 

l'ostn pa ceh •riyl" kıymr 

ııırktııplarm ıı.ıı • .. ,ııı hir r1111n1.a 
iicret k ı r~ılığı rııla ikaıııctgAh 
te~llıııi rııunıııelrsi ise her ye 
de yapılıııııktndır. 

Bu lıu~ustıı gl~ef .. •ınılen mııl 
ırınt .alınalıil;r. (5700) J 1 

FUsun bin ı>arı: cıan yuıııımıa bir kıı.

dır ı;;ınk1 .• O k<ıd:ır d:ıCın kur k1. O:ıu 

clc aVtJca • sıcctırm an 1m n yoktu._ 
l>11lh.:ı.Kkak bı.r parcas.ı oı.sun elden kıı-

Geçen :yıl, Füsun blrdcnblrc kar:;ımıı 
cıkar cıkmaz öyle eaııkınn. ılOndam ki 
An kovıı.nınn c lm1 daldırın~ g.bl ol -
dum Adeta •• 

)'ar" sız h o;. kuıı t..ıyunti torbaJa do uur- Burada kcndlnc bir iş bıUmua, arık 

m.aca calışuruz mı? •• Mµıuucka.k blr J:k1 ıuııasırun )anında kalacakmıe. Ben de 

Bundan 28 yıl önce, şlmdlkl eırn 

bUyuk blr ham pntkı.dı. O zaman bl· 
z1 :idare etlcnlcr b1 l<L:ıre rucmctlll!.'T. 
B!.zl ~mm hnroe SUrilklcdtlcr. Şim
di neden harbe girmedik? Bizim Us· 
tümUzc hcr1ıanı:1 bir dll$man yUrtise 
hemen gireriz. Pek Alll dilşmnnlıır 

bizim UstUmUze n cin )Urumfiyor· 
!ar? Birtnclsl: b!z cok ıruvveUly!z. 

Asker a{:abt.>yk.'limlzln ellerinde, en 
yeni, en cabuk ate&U toplar var, lL.Y· 
yareler vnr, mltrnl)'ÖzlC!r var, hıırı;ı 

s:emııcrtınız denizi rlmlzl bclcll>or 
lklnclsl: bizi id:ı.re l'<len, bU)'Ük l)u
buf:umuz kahraman Ismct Inl>nU 
blr e.mlr \'l.'f'St', bUttin ordumuz, bU· 
tün mtıltrt.lmlı: bir tl!'k insan gLbl Mn 

rln•lc olur. t.:C'llncUsti: TUI1k milleti 
ı;:cçml$ zamanlarda ne harpler gtır

müş, ne düşmanlar )cnm1$tlr! JJIZ m 
muharebelerde nıısıt cn.ıııı~tıaımızı. 

nasıl biri k olducumuzu buton dil~· 

manlar bll;.r Bizim, bir z:ımar.ııır 

toı;>umuz. LUI Clmlz yokken b le, dUe· 
man urdul:ı.rını nrııııl darmada~ın ct
t.lğlrnlı:I, .rılz de okuyonıunu.ı. Ya •im· 
dl neler )Upanz, kaniımıza ç kanı h~ .. 
mcrı tcpelcrtz. 

Anlatan: INCIRKôY LO 

Projeye gore harp halinin meyıln
n-:ı gctırclığl hususlar Jıariç olmaK 
Uzere idarenin sunu te.,iri bu • 
lunsun, bulunmasın vukua gelen ı ren 
kazaları ve çarpı~ınasıııda ölenler, 
mnliıl kalanlnr ve yıırala·ıaıılara taz· 
min•at verilecektir. Tnıminut nıik -
tarı ölUın halinde veya herhanı::i lıir 1 
kazanç ıeınin cılemiyecek §ekil.le 
tem malüliycı halinde 1000 lira, kıs· 
mi malülıyetle 600 lira, bir aydan 
fazın çnlışamaınıığı intaç eden ya • 
ralanmn hallrıcie 150 lira, bir hafta· 
elan fazlıı ve bir ayılan az müddet 
içinde ,, lı§'.ıınamağı intaç eden ya
ralanma halinde 50 lira olnc.ıkıır. 
Parasız seyahaı eılen Devlet Ucmir
yoları memur ve milstalıdemlerlnin 
bu kanunla alacaklnrı tazmltl'.:ıt di -
ğcr tazminatlarına halel getirmıye
cekıir. 

tüy ucanık ka(1nıııur" 16tc Fusun d: 11.'S!nln ~1 blr dostu olduCwn ~ı 
tıpkı onun ı: o)'da bir olsun muhakkak zl.Yıı.retınıe 

Onun ıı:ı..ruım olduCunun tar.kına ~ar- gc!ccck:mtıı. 

eh tınız anda ı;:ozl.crl.nın rc!lirl.ni unuLU." A:ı;da blr ı;:elııclıdl, ben de biraz ba. 
ı:uzlertn:n m:ı. (t n ı;:orduCUntu zaman sımı <linlemel':c 'ak t bulurdum. Fıı.kııt 
da başka b lt."Y hatırl,ya.m:ızsınız" nereden, o ı:tın, ta.m cık~ &:ı.aUnde Fil-

onun l.uıkkında kesin bir tlldr <!din - run'un caııııtııtı mUCSSC11Cn1n ör ,...len 
aıet&e imidı.n yoktur. s:cçllm" Sonra ne:c<ıcn. Hala Hııııımın 

Yaşı mı?" Etet eok il'l tahmin etti- dAvctını knbul ettim? •• 
n1z. Füsun on 8Cldz Ytuıındadır. S.ze o. 
mm bir resmini gostcnnerıı cok ister • 

Şimdi F'Usun'u bekliyorum .. 
Gdlnce, ncrelct'dcn konu&ııcafıız~ .. 

dlrrı .. Pa.k:ı.t o, oykı blr Yllj>ıll&tadır kl 7.atcn hep o konu$ur •• Bana bir sl.irU 
:bütün rcsınUcrJ bularuk cıkar.. Holh'Ud dedikodusu anlııtaea.ktır. Bo -

l-'üsun b~Un bW'llJ.a gcl«:ek.. 1anmala.r, cvlt'nlTlclcr.. falan" Sonra 
Füsun muhakkak &<.ı.\ilcdll':l saat ı:c. Hcrbcrt l\tıınmall / lndckt b!r adamın 

l!r. CUnktl. her = :rohı vakUncım tek bacaıtırun tahUı oıdul':unu bana öfı· 
evvel cık.ar, s:ıJ'a sola bıı.ka.nıJc O.\i'a la • rctml'{:c calıs.al'nktır.. Sonro, mimar 
rur, ı:cc Jm.."ır, ve ı:cc knl dtı için k~ mckt.cb ndc okuyan ve kmıllsln1 scvcır. 
mata başlar.. O kı.ıda.r k(}ŞIU' ki &0ı:lcş· bir gence ctt ıtı o;yunu n.nıawcaktır: 

ınclertrıe tam vıı.k!!ndc ,>c!.lşir" - Lli.t olsun di)e ona nı.ndc~·u •er· 
MerdhC!Ddck1 c.yak &CSlcrlnc ne kadar cıını_ Gider mi dersiniz? .. 

ku'!ak 'l:crln;cn\ Vc:'C)1m onun gcllsınl KaJb! var mı bu kızın acaba? Hayır 
duyııml)'llcıı{:ımı blllyorum, ı;:ozlenml Fllsun'un ka ı :ı;oktur. Onun C"llerl, 

kapımu tokmııtınn mıhlnsıım da onun gözleri, gUltlşlert, bukle.lcrJ varoır ... 
~esl:nl gb!'CJIUl;e<:cf:'lırnl de bll1yo- - GUUUn a)'(I ımnı ... 
nıım" Yıı.lnız, iU s:ıktn, dcrU toplu o- lşte s:cne sıı;radım .•• G<me geldl{:Uıln 

dam. blrdcnblro Ftlsun'un \'al11ğble tarkına varnmadım. 

doluvcreccktlr •• Tıpkı, rUZ,i:Ar acık du- Soknktn )Un yana )1lrüy0nız~ Nere· 
ran penccrl'ml blrdcn &:lklnttıfıı zaman, ye ı;ldl,\ioruz .. Taks:m bahcCt>lnc gl'l.ml· 
rna..<ıa.mın üzcrtndc <lurwı kAfııt.ıann u- ştz.. Bir ~-ocuk düşLU.. Aklıyor.. Ir1 iri 
gu.şınası ı;:llıl lr tc.Y" ı:öz ynel:ı.rı yaıuık!Ann<lan yuvarlanı-

Fllsun o klldar luırelrotlldlr ki onun yor .• Fllsun "n<: ııhk ~'l·!., dedi. 
v;ı.nırula, yruuttılh rilzg rla Usümtmtcıı Sen nesin Füsun?. Geveze b:r kız 
c:cıcı.mrmı •• Ve böyle olduCU halde ile mı?. Knlfl8lZ. duY!rUSUZ. yııramııı: bir 

JCne onu 60\crlın" Zıı.tcn ins:ının cektrı· kız mı?" Scrı:n h<>r ~ bam başka .. 
iti ~e b:ıClnndı~ cok otur. .MesclA HattA dudakların. b.lkıaın. harcketle:in 
11$ da öylo d~ll mlıdlr? bile b.:ımba&kn" Sen her zaman evinin * ı>eneeres!ndcn s:ırkı)orsun" Hlc bir zn 

l-'tisun'a b:ıClılıCımın bıışkn b:r &ebe· man ıccrt gkmck, pc~ kapamak 
~ dııha "ırdır. Onu, biraz da bana lz • aklma ge!mlyccek mi! 
mlr'Jn J.."ilçtlk blr kasnbasuu ha.tlrl.UU· FUsun pamıııJ<I klarn <layıınm~. de· 
f;ı içtn IK'Verlm. Onu, ornda l:k1 örı:Ulıl nlzl seyrcdt:ı;or. G zler.1 d:ılmıs. Fnkat 
1111.ÇiJ;lc o.!aronlık!Ar ,\i-a.mttııtı zaınruı bu gözl<'r bombo9. Cünk(.I bUWn nıhu 
t.ıı.rumıstmı. Bcbc41Mn elt>IBclcrtyle be· UQmuŞ, ~t.mı:ı ••• Filsu:n'un eckU bu'rnda, 
nlm kUçilk tlillomu ~ğc çalı5ırdı .. takat o. bUUln varlı~lc başka blT 
O ır.aska.ra dn. l«!nd:nJ bcğcJımWi~J ;ırcnk!" llk dcla onu bö;vlc ı;:ör(lyorum" 

unutur, aptal gl:b1 n<:atı> eekUlcrc Wrlln· Füsun penocrelcrlni knpamı.ıı •• 
mc~ lldctn hoo ı:örllrdU. Şlmdl ne za - - Ncler dllşilntl)'Or6Un Füsun?. 
mmı. Füsun'un bir m:ıskıını.J.ığtru gör· - Onrndnld, kilcük m~tı d!leil· 
rem ~ ı:ıklmuı ~om ıı:cııtı-- Füsun ntıyorum. Ruza;l'ır schilm-<lc kınlıyor. 
kapı lmrı;ı kom.&umuzcıu. VııldU! va.kit- Dar btr kC('t yolundan ırl<tlıncc etmrı 

&:iz her zamaın evlcrlnc g'.d<'nllm. Beni ~ <:CVriJi küeük btr :ıneza:. 
~ altkorlııı.rdı" :U."Lbası hıı.rptc 61 • la ~ıl:ı.sıyorınınuz_ PannakhRn aba. 
m~" Oğlunu l<:trt>OOCT etmez bll.vllk nıyor ve hı<:lkınyonnmuz,. Dcmtr cu
b:ı."xı.sı btnıcn ~c~vcrm1e bfti'r<b ca· bukl:ır kolı.muzıı ııömillcsllY'I! 1mdnr om· 
l=ıaıta a1rlııırnlısW Annm1.. Bu kadar d:ı a~yorsunuz.. B:tllccdc güller act.IY· 
asalet bu laı.dına nereden ıı:ecnı16U- sa, belki hayır seven bir komşıı, oraya 
Her harckeU. OOsh basma bir şUl'dL, btr demet göttlımllştllr. Zıı.U!n-

Ekme'k kcscrkıc:n. ootra lcura.r'kcn, su Filsun b11ttln ruhu o m= zb'nrete 
cckcrkcn b:lc llzcmıdcn kibarlık akar. giden ~ ıröz>cr!c ;y(lzUmc brucl)'OT" 

dı .. niırun'a ~Uncc, cll )"(lzU mürekkep Sonra btrdC!ll 1rend e ı:clb·o'I'" tctnt ba· 
kkcs1 ictndc 'PC81mde cloln.su', cebimden na ellst!!I'd!Crıne Adeta p!sman olmut· 
öksürük eckcırıcr:ımı nsınrdı~ Nedense tur. Bu pJ;smnnlıktruı duoıd.utu Uztlntll 
bu l(!kcrk!ıi pek scvcnll... Onula, Fü· ne hıı'(;ınl:ıean b1r scS!c: 

sun'u 60?1 ı:örOsU:ındc o!dukca clrkln bf - Sııhl" ~ .. Size nnncmtn 5ld0 -
krzdl. Vnra, YOl:n durmad:ın g1llcr, hl· fün{l söylcmetl umıtmUŞtum. nuıı:On 
B!lclC!Uc. ~ ljsey-e gkkT, ııccl'l~rl tam ııenes! .•. 
de evı:ıc ktlcük btr lJıl1J'ta tlzcnlndo ll Mcl':cr FUsun'u ne k:ıct.ır anl1yamn-
;yatımata callsırdı. rn ı.ıınn ..• 

Adliye tayinleri 
Hakim 
arasında 

ve müddeiumumiler 
nakil, tayin, terfiler 

Gecm llUJ.'Ük Harpten ı;onrn sulh 
>nı>lllar. Bu sulhu biz kabul cunc
dtlc. ÇtınkU ;yurdumuzu dil manlara 
satıyordu. Sonra, lstlklAl Harb ndr> 
düşmanları yend:tk, lsvlcre'n!ın J.o

zan &ehr1nde tekrar bh' ııulh konu~. 
ması yapıldı. Bu müza3ccrcde M.lll 
Şc!'imlz lmnct lnönü bizim adımı:r.s 

buhındu. E6kl zamanlan.la, bir sulh 
konuşması olsa, bu konuomaJa 
Tüıiklcre ıa.r dUıtUrmc'Llcrdl. Osman
lı Hüktlmcltnıln kuvv ti >oktu, sıizU 
de gcçmC'.uil. llalbukl ı.oz.ın su bun
da, Milı11 Şct'lmlz BU;y(lk B;ışbul'ıu· 

muz İsmet lnönU, sulh mnsaL,nnıı 

otwmus olan bUtlln el plom:ı.tlnrla 

kavı:a ederccs1nc ko~tu, onla.r ne 
ıstctlLlcn;c kabul ct.mcdl. ikendl iste
diklerini onılaro zorla laı.bul cttird ı. 

Bl7.!m buırUn ~de nıhnt rnhnt 
)<ışadıl'ımıız su h havıısını ~t.c MllU 
Şct'lmlz gcUrdl, 

Milli .şcnmız, hem cok bti>'illc oır 

kumandandır, hem de .son dt.'l'eee 

Uerl d~ünür büyük b1r dl.ploma.U.U-. 

Hundan bııska, millct.!ıınlz1 su!h Jc1.n· 
de ya.ş;ıtan, d~ tmnfmu7Aa. olup 
btten harplere ııolımadruı herkcst 
kıertdi b1 a-ilclylc uf:mşırw.ya bmı.· 

kan. asker ataıxıylcrimlzl.n cl1crlne 
yeni ve kuvvetli ~!ar veren. )'Ut'· 

duımuzda yon1 ~ ra.'l>ıikalar, YC!!ll 

y~ mddcplcr aı:an. mmcOmJ:z:ı !da· 
re eden bü;ı.'iik btr f;ı ıroaldlr. Şimdi, 

Mlllt Şctlmlzln YW"dumuzu n çUzcl 
id;ı.rc uı.t~ dlğcır büWn rnillcUcr 
de tillli.Yorl!ır. Tü~ CQCUlda.nm canı 

~ ~ btbiik lsmct lnönQ, 24 

tanmus l923 tc Lozan &ı:ttribıdc SU'lhu 
imza etmlşt.lr. 1nöm1 rmıharcbcl<.'l"l· 

n!n kahmmaru oıruı ı.mn Şc1'.nıtl, ı.o
zan sulllnmun d:ı llaıhrama.rudl:. 

Temmuz nyı, t>trocnl>cri aulhler 
ve ecnllklcr o.yı d.amk atnıhr. ~ 

temmuzda. b1z, p.'ldlşnhhra laı~ 

h Umlyct, ynnt e;ıcrtlcsU!k ilAn t!ttlk 

Zaten l»ztm omn Hata)"ı )"UTdumu
za kattık. Ca.nakknlc ve tmanbul 
noııazııa,rmı g(!JM! 23 tanmuzııl n fm z:ı 
ettin!ilı;1mtı bil' anlaşma. 1lc l'llban· 
cı.lara kArşı tılmdık. 

Bııeka mcmk'!ketlcr de remnwı: •
)'Ulda eenlik ynpari;ı.r. Amerlknlıkır 

4 tanım ıızde., :tnı.nsızııır l 4 tcmm \12:· 

da. ~ıır 18 Wınmuzdlı. Wy;lk 
dcğ1şDdlldC!r )"apm !f la.rdır. 

24 temmuz ırUnil, tıtztm r..ozan 
ıiünu:ınü:zdUr, sulll ı:UnlmUzdür. O 

tmm bUY!lk kn:hnımmu lmıct tnö
nU lb:uıı:ml7.d..'ldır. Var o!sun l..ozaıt. 

Vll!' olsun Lozan'ın laılırıımnm bQ;y(lk 
1srnet lnönill • 

Petente.1 HilscYtn, b!zim kö,ırü,1 
en cok W bilen adamıdır. Yuı a:er.c, 
daha 39 unda. Fa.kat bir 6C)'I b1r ke
re duydu mu, unutma bi!:mez. 

D.lc ı:Un beni ava ı:öt.Unlü: "(, 1. 
hem ııvlarunz, hem de dat;lan ı:ı-. 

.Zt.'TSln, ı:uztin, gon!Un atılır,. dedi. 
Gcı:l:n taşı denen ycnkn kıyıladık. 

Kızılnc tan ı:t.-ç• k, Kaınkaya dedik· 
lc."i l>Uyuk kayalara Lıımnn<lık, Ka· 
,\ialnrda gczc:rkcıı, alt ı.ara!ımızda: 

"cnk cak,, d ~e bla' ses duyd~. r'e
ltmtcll ('itte tu!e{:lnln horozlarını 

kaldırdı, lam o sırada onnıının U7e
rtndcn uc tane kckl'Jc havalandı. TU
foğo:n "ı:Um ı:Um., ctUA-ln1 ~W m. 
Ke.kl:!.klerocn tklsl calıların UstUne 
düştü 

Kn>nl..ırdan ind:A, ormana daldık. 
Blrnz lcr CY!ncc, calılanlan blrlsmln 
d b ndc I> r &ey ••tıı!.. dedi. 

Pt.>t.cnlel.: ''Yıl.ına bak hele',, de· 
dl. Tti!t'ğtn iki sıkısı da bo:;aldıt;ı 

iı;::n atce e<lemcdl. Yılan calılann a
ra.sına ru g.bl doldu, ka)'bol<lu. 

Ben cok kurk:mus:.um. o hl<: korıc· 

mU)OrdU. Ormana daldı, kokllklerı:n 

lkls'.nl de b11lup cıkard.ı. Yaz ırürıll 

olduğu ıcın iyice tcrlcm!şt.!Ot. 

Kııpıkaya'lıınn baı;ına cıkttk, b'r 
kaya gtılgcm bulup oturduk Akılenız 

taratıooan. tatlı blr mclt('m ı;:cll~o!'· 

du. 
Pl•tcntcll bana: "Bu dtılhn adı ne

dir, b!Llyor musun?., d0<ll. Ben de: 

"ntlml:ı;nrum .. dcdlım. Bu daıtıı Yıla'llı 

<lafı dct'ler, dcdl, Eski znmanda bum· 
d:ı bü.ırük blT yılan \'n.nnıı. Köy!Ulc
rln mhlını ınaşatını kını> geolrlyor
mue. 

- Yılan, kO;'Un, kcç1, öküz elbl 
~en nasıl .\i'CT? 

diye sordum. Petcntcll 1c!n1 cek-
U. ve bana şunu anlattı: 

- ~ dedem 109 yaşında ot
dü. Ben kilcllkkcn o anla.t.ırdl. Bu 
YıLanhdağınd.:)., bl!t' zamanlar cok 
büYUk txır yılan tU'n!ln1-. Bu yılıının 

ad1ı11a Evnı.n derlcınnlf. Evnın, t.:ı 

d:ı.{:da ne kadar yılan, ~ 141Kl, 
tııvııan vana heı:>S\n1 Y\lrtmata ba&la
mıe. Yuttukça bU;yü;yüp 51$ yonmuş 

KMUJcr bunun hn!Ckında.n ıroıcmo • 
mt.ş. Evn.n başJamıe kO)"lülcrbı ciıı 

ınCrırtnrım, dcve?cr.tm )'Utma~. 
o zamanlnr, 11mdlk1 dh1 top l'Ok

rnw. OtkmakJı Ul!c1tle ~ bU;y(lk 
)'1lan oldürıilebı11!r m1? KO)•lilleır, kö-
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ne o yer m!Jdclclumuml muavini Di -
_ d a) et Aralıul, Kangal ıııilddelumu

miligine o )er nıUddciuıııuml uıuııvini 
.F ılı rettin l>uğu. 

llğlne Dolbıbnyaı:.ıt mUddclumuml mu-1 A I bl ...... 
11,vini ~luznffer ,\lpuı;n.n, Bolvadin sor YUStura ya te IQI 
gu hiıkiıııliğiııe Eı;ridir sorgu ht\kiıni 
Bııki Saltık, ~ara)koy ıııUddeiıııııuıııi ~fellıournr, 25 a.a .- AV11str11ly11'. 
rııuavinligirıe Bolvndirı sorgu lıtıkiıni claki müttefikler umum ka.rargtihınnı 
İJmer Hııliı~i Üıden, Uşak ıııUdcll'iıı - tehlii(ol: 
nıuıııi mu:ıvirıliji;irıe Siirt lıfıkiııı ırıııa- ~hittdik bomha uçnklan Yeni Gine 
vnl Kcıdri 'l'ıiınt•r, Kllrs mıiclcleiıııııu- ele Gano dolııylarınıl:ıki diişman clr.•
ıııi muu\•lnliıline Jğılır htikiııı ıııunvl- riy<'lr.rine ve t<'sislrrine karşı tnarnı,,. 
rıi C\lustofa 'J'c, fik Kenrli, Kııraıııurscl lnrınn devam etıııi~lerclir. Biiyiık 

)"C tn P de herkesi yutar dl,\i'e kork
ma,,.. ~ıı. nt'rı.;cs ı:.u tara1J.arıt 

oduna gidemez, ııUrtı salamaz ol.mUd· 
lıar. Ha.tta Mesen!z.ll Koca Çobanın 
24 kısraC:ı oradan kacmıı, bu c1nıre 

cılanıs. >•lan bunıann he~ı yut· 
maş. 

Koylulcr ne .Yllı>acaklıınnı ıasır· 

mıflar. sonunda y~lı kcl,\i lülerden hl· 
Tisi koylUlcl"l toplamış. "Ben bu yı

lnıu oklururum, d<."llll&, yalnız, be· 
nim lıstedll'::ml hıızı:.ı>-acaksınız ... 

- :o;e istersen emrine hazır, .. en 
b!z1 bu bclllda.n k"W"ta.r., dcm~lcr. 

lhU;va.r köYlil: "Bana kırk katır 

>1ikU sonmcmıs kireç bulun, kuft kn· 
tıra da su dolu tulu.mla.r yüklcUn., 
dan~. 

Köylüler, lhtiyann &öylcd:JllerJnl 
hazırla.mıı!ar. Jht!)'ar köyMl, bu ııl'k· 

r.en katırın sernmcrine canlar Lıık· 

mıı, canlann iç::ne ot tıkamıe. Buı.

Lan bl:r katar Yaı>IP Yılıınlıdata tır· 

manma~ lxuılarıuş. O sırada E\'ran 
d.a da Cm öte ta.ra!ında im~. l.h.ttyar 
k.öy~ Yılan.lıda{:ın tam tcpcs1ne 20-

lln<'e canlann iol.nddkl otlan birer 
btror cı:k.ıtnn~ Oru:tck:I ka.tıTı bir ca
:Lıya lbat'l8IY'IJ>, tabanıl.arı ka.Jıdırtlılh 

~ı. '-1 uatı kacınıt. ~ Çamlı· 
YaJ\:a datının te.pcglnc vannıı. lb!.r ca
mın ~ma Qlkıı;ı katırı.an llC)TOtme. 
h baelamııl. 

Yılan, can 9CS!n1 d~ca, daltın 

ardından bu tara.ta dolanmıe, Yılan· 

~ beri tara!ına ıreçınic;. Ka· 
W-lann oldu{:U .vore dotru uzarunıs, 

evvcl.l öndı:ık1 ııörırnem.1' kireç YÜK• 

lil kt?ic kat.rı YilklcrtYlıe blrllktc 
YU'tmue. ııonra w Y\lklli knu·lan 
yutrnıığa OOşıanu., onJarm da hep· 
sin! )'Ulm uı;. 

Fa.ka.t 80JlUtlCU katın Yll'lar1ken, 
lcarnı da nd.-ım akılıl.ı şl~. KO)'IÜ· 

lıer de ~ teıı;ıelıerdıcı onu sc:vrcdl· 
wmımıe. Söfımcrnb klrec yılanın 

karnında aönUııce yılanoın icln.l YOK· 

mac:& b:ıela.mış ve yılan boylu bo· 
;yunca da~ üst.öne 1128.0m ... Sonra 
bl!t' ı>atlııı3''M1 J>lı:tlemJa, ae9I IA latan· 
bul'dmı du.Yulnıut. böylece köylüler 
öe.. bu kıoaı. allmct yıl:ıruları kur
tubnua_ 

~ıı. :ııenna~ ne Yıtanlıc2a· 
tU'l ~ g(jsterdl: 

- Şu ı:ördiltün ak t.nı>raJctı }"Cr 

l'(lık mu ya,, yılamn ı>ııt.ıadırrı yer !e
te oınım tını.. o zamıı.ncl.ıır.ıbeııl bw-a· 
da ıııe e.taç biter, ne ot. 

Sovyet u~aklar1 
Almanya' da Königsberg 
~hrini bombalachlar 

,\ la,ehir hukuk hı1kiıııllğine Kangnl 
hdkiıııi Zi> a J>avutoğlu, Kilis hukuk 
hlıkıuıligirıe Sın ur lı ıklmı hıhri 1-;rcıı 
kuş, istanlıul rıılldıleiııııııııııi ıııuvainli
gıne hııkuk doktoru Orhan Kıırııkl• e, 
Andıriıı hlıkiıııli ·ine :Siııınv ceza /ıı'lki
ıııi Sadretlın Uztürk, .Kıırs Azalığına 
Usnk sulh h ıklrııl .Munlrc Va.ııaııç, Sil
un lıiklıııliğine At·ıpa) aııı hukuk 
hıiklmı llnıııdi Mııtarııcıoğlu, Kelkit 
hAkınılıgine Zile hukuk lıiıkimi Aznıı 
J\ltan, C,:ın..nr sulh h ıldmligıne Akşe. 
lıir hukuk lıı\kiml Arif !-;artın, l'ıln
yan hukıık hl imli ·h" ,\ğrı hukuk 
:ı ıkımi l lns.ı·ı Heııuı f'ilc;ı, DiynrlJ3. 
kır iıalıgıııa Bıtlls hukuk h.ıkııııı Kad-

sorgu hıi.kinıliil:ine Golpa1.ıırı sulh lıı'l- yangınlar çıkrırılnıış ve bir hnıt knrşı M sk 
kimi ~uri Çnglıyun, Aydın müıldeiu- koyma hnlaryası tam isahctle tnhrip 0 ova, 25 a.a ·- Bu sabah bir 
ıııuıııl muavinliğine Pertek hılklm mu- edilmiştir. Birçok düşrıınn vapurları sov,yet uçak te6kill fena hava şarıUn· 
avini Mehmet Vecdi Yarman, Lülcbur- yüklerini boşallmıık lmkAnlnrını nna rağmen Almanya'da Körugs-

oor~dek.J askeri ve ıa.uıal hedefleri !(az h ıkinı mua\ inliğine Gurele ıııud. bulnmadıklnnndnn harı> ırcıııllerinin 
deiuıııuınisl Abdurrnlıııııın Ünsan, lh·- himayesi altında g<'ri ılunmüşlerdir. tekrar bombalamıştır. Şehirde l2 
nizli flza muavinliğine l>hrlji;I lınklnı Port .Moresby kesiminde, 18 dUş- bUyük Y8.llglıt ı.:ı~ ve beo şlddct
muavinl Jlns ın Şener, Çiçekdağı Jıfi. mıın bom'ba uı,:nğı avcılnnn refakn- 11 in!ilAk olmuştur. 
kim ınua,·inliı:ine Bunyııı mlıdılelu - tinde oinrak ~ meydnnınn hücum Buz denizinde bir alman 
ıııuml ınuovinl S•·rafettin Benim, Jlas. et.mlşlerse de zııyif neticeler alm1$· gemisi batırıldı 
sn müıldclumuıııi muavlnliginc Yarlak br. insanca 'kaJnP yoktur. 
sulh lıAL.;nı rnua,lııi t<'cvzl Kurtel, .Si- MO&kova, 25 a.a. - Bir eovy<ıt 

~ı· 1 ld 1 i ı· • c· aııhil bataryası buz denizlnde diğer ıvr lllUl e umum muavin ıjtıne ı- J'""''" ı ••••• •• ..... , .. '"'''"'''\. 
dr müddeiumumi nıunvinl Sclıııan Yo. • • bir alman nakliye gemisi daha ba-

~?:şa·~:\~~~lc~~r~rıı~~~;ıı:~ı1ı:ı:,'.;~f i!~o: ~ u·· L K u·· = =ı~~"Yc:: j~~~~a ta~~ 
::~~!~!ı~it~:~8lı::~alı;;~clc::::::::::;:::;ıı;;,~~ ~ ~~ ~~:: av~~~~~=l~~~ 
ııvini Hıfkı 'l'anrr, .C\Jnht)·a hllkim mu- : MiLLi KÜLTÜR rülmüşt.Ur. 
a,inligine <.'aı•ııkc;ıır lıAklııı ıııunviııi : 
Xııri :Süer, Erıincnn sorgu hAkiıııliği- • DER G 1 S İ 

Bu tazminata karşılık olmak tize
re her yoleuuan parasız se~ abat ed n. 
ler mtistcann IJanliyblerdc 10 para. 
anıı haılarcla 5 kuı uşu geçmemek ü
zere munzam Ucrct alınncalctır. 

Banliyö trenlerinde bır haftalık 
seyahat k~rtlarınılıın l!,!, 15 ,ı.rilnlük· 
l~rden 2G, bir aylıklardan 52, 3 ay
lıitlardnn ıı:c 156 kuruş munzam Uc
ret alınacaktır. 

Projenin gerekçeler lAyihaau:.a 
göre alınncnk olan bu munzam tıc • 
retler bir yılda 850 bin lir.ı tutmnk
ısdır. 

İ!dnci cephe 
--- ve ---

alman basını 
Berlln, 25 a.a. - "Shlppgimms 

1''nnlgcn" tsvec gazetesinin Londra 
muhabiri tarnrından '>erilen VP ikin· 
r.i reph~nlıı açılmak ilzPre oldu~unu 
bll<ilreıı haber hnkkmda "Börsım 
Zeltung" dıyor ki: 

Alman ve mUttefik ordularının 
muvnf!akıyetleri üzerine Anglo-Sak· 
sonlıır dDştüklcii vahim durumdan 
kurtulmak için Umltslzce teşebbUs· 
lere girişirlerse buna hayret etme
mek lılzıındır. 

Snltıhlyc>UI knynnklardan işaret 
edıldlğine ı:öre ntmnrı bn.,komutanlı· 
h ikinci cephe de dıı.hll olm:ı.k üze· 
re her Şc>yl dcrpış etmiş ve her &e
yi hPsaplamıştır. 

"Das Reich., gozetcsl dr. şöyle dl 
yor: 

fkinri <'rphc ihtimali hiç bir endişe 
ııvandırnmnz. Çörcil'ln hlc; h!r stratı-. 
j si FUhrer'l gafil avlamanııştır. !n
giliıl,,r hlr drfa daha geç kalmış ola
caklardır. 

BANKALAR 

İnşaat ilam 
Süınerb:ı.nk Umum .Mudurlüğiın 
J - lzuılt'tc ) eınlnea.k memur 

ı,çı evleri hck ır JH\)Oıılıırı kan 
za yon, ) ol ve hnricl su tesisatı 
n t ıısuliyle ihal .. edilrC'ektir. 

2 - işbu lrışnat \'e aınellyatın 
ı~ ıı11muı keşıf heıh•li ıtııı.oııu lir 

:ı - ı•:ksiltıııe evrakı .\nkara'dıı 
nıerhnnk rnıııımclıi.t şıılıesinden :? 
rıı ınukıı lılliııclı• alırı;ı.caktır. 

4 - Mu\'akkııt teminat aıi.i 
1 o.ooo lıra,Jır. 

ıs - gkslltnıe 10 ağustos l!H2 
rlhıne nıUsııdif ııazartesi g!ınü 
16 dn .\nkıırn'dn ::ıuml'rhank u 
nıildürlilgil inşaat şubesinde yapıl 
caktır. 

6 f5frkliler tt-klif e\•rakı ıne,·aıı 
dn. şlrıııliyc knc111r yapmış oİduk 
lııı gıbl lşlerı- \'C lıuııl!ırın beılrller 
flrrııanııı tcknık trşkill\lınm kimi 
den terekküp ettiğine \ e hangi bsll 
lnrlıı ııııınmcfrclc hulıınduklarına 
\C ıkıılar ko)acaklardır. 

'i - Teklif ıncktuplıırını hnvl J 
lnr knpalı olnrıık ihale ıı;Unıı Slllll 

ı- knrlar ıııııkbu7. ınııkahillnclc ,\nk 
da ::ııııııerhaıık lJıııuıııi kfıtlliğine 
liııı olııııor.ıktır. 

~ l't"!n ile ıı;unclerill'rrk te~ 
lcr nilınyrl ihale sn.ıı !inden hlr 
I'\ vrlirıe kaıl n r gclııılıı \C ımrfın 
nuni şekllıle kap:ıtılrııış olııııısı ııu 
ılır. l'ostnrla \•nki olabilc•('ı•k ırrclk 
lcr nazarı itihnre alınnm·acıktır. 

9 - Bnııka ihnle) i i~racla ser 
Ur. (6911) l!l!IO 
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Sebze ve meyva fiyall 
Belecllyc Reisliğinden : 

Sebze ve meyvelerin ~n!Uk t 
tan ve pcro.kende satı§ fiyatları ı 

.... 
O) 

d 

o 
Alman ve İngiliz 

uçakla nnın ı 
Semizotu 
Kabnk 

1 
Ayşe kııilın 

(Ankllra) 
(Ankara.) 

7 
7 

ıt 
ıl 

fasulyesi (Ankara) 25 

k 1 ki t 1 Ayoe kndın 
a rŞI 1 1 QQ rruz 0 rı ı fasulyesi (!Muhtelif) 29 

• Çnlı 
Berlın, 25 a.a. - Askeri bir kay- fasulyesi (Ankara) 20 

mıktan oğrenildiğlnc g(ire alman sn. Domaıcs (Anlr:ara) 25 
vaıı uçakları 24 temmuzda İn~ilteı-e Domates (Muhtelif) 15 
nhflf çevresi Uzcrinde tnarruzl keşiC Patlıcıaıı (Ankara) 22 

uc;uııları ynpmıııtır. Alman uçaklnrı Patlıcan (Muhtelif) 18 
Jngılıere'niıı doğu sahilindeki Mke- Dolmalık 
rl tı<.ıleflcri bombalamıştır. biber 

B.r kaç Brltanya tayynresi dlln Dolmalık 
~!';leden sonra şimal fransız sahiılın· biber 
de bazı askeri hedeflere hticum el· Sivri 
me:ı. ıeaebbUstlnde bulurıınuştur. llıı hıber 
tyayar<'ir.r ıılıııan uçaksavar batıır • Sıvri 
yalarının nıeşi karşısında geri cJön· biber 
ınuııtur. Mlinferit bazı bombalnr az Bnmya 
ehemmiyeti i hruuırlara sebep olmuş- Baınya 
ıur. Bir kaç sivil yaralanmıştır. Bamya 

""1JIS iRt.'IS O CJilJIU O UJLlCUll Platntes 
Kuru 

Fakirleri düşün 
-ve-

KIZILAY'a 
yardım et. 

s~an 
Kuru 
ao~an 
Erik 
cksıra 
Erik 
birinci 

0 ALTtıYall.1ilJJ 7tO ...._. 1-Mk 
ikinci 
Şeftali 

(Ankara) 

CMuhıelit) 

(Ankara) 

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

(Muhtelif) 

(Tarsus) 

(Ankara) 

(.Muhtelif) 

(Muhtelif) 

(Muhtelif) 

23 

17 

30 

20 
60 
50 
2'5 
35 

20 

15 

25 

20 

15 

CEMiYET . HAY ATI :· ekstra ekstra (Hatay) 100 
Şeftali 
ekstra 
Sefıali 
birinci 
Şeft ıli 
Akça 
armut 
Mustabey 
armudu 
Arnıııt 

Üzllm 
ekstra 
ti;ı:llm 
Karpuz 

• ~ * ~ . 

Mevlut 
Merhum Tümgeneral K~ Gökçe 

kerimesi C$im SUvcrda K1ı1'.oğlu'nun va • 
kitsi7 oramudan e~ kııttıının ıkır· 
kınc:ı günü olan 29-7-942 car,aınba günü 
Hacıba)'l'llm aımiindc öğl~ namazını 
müıeııkip mevlut olrumıoığından arzu 
cdt'fllcrin u.-;şrifleri rica olunur. 

Eşi: Toı>çu Üsce~n Rcmıi Kmcoğlu 
NOT: 

(Hatay) 

(Muhtelif) 
(Muhtelif) 

ctt rıı:Up) 
(Sapanca) 
(:Muhıellf) 

(Muhtelif) 
(Muhtelif) 
(Muhtelit) 

80 

3() 

20 

45 

30 
25 

30 
24 
12 

,, 
-tJI ,, ,, 
ıt -" ~ 
" "' 15 
tJ6 
si 
65 

" 11 

3' 

'° ,, 
ı3' 

ıı• 

'6 
3' 

-'5 
35 

"' ,5 
15 
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Kur'an 
Şiir ve kanunları 

Çı:ktı 

Bu fiyat lnr yalnız dükkAnlar1'a ıf~ 
deki nzamt satı11 fiyatlarıdır. P~ 
yerlerindeki alıcı ve satıcı pazıırlı'!ı 
alım ve sanın yapmakta serbesttir! er 
AnC'.lk pazarlıkta yukarıda s:-östr 
len perakende fiyatın üstüne çıwl• 

Stenley Lane • Poole'den 
dilimize çeviren: 

Avni DOGAN 

ma~ ~ 
11111111111111111111111111111111•• 

Geyve milddeıumunıı muııvını Hıl 
mı uöluer, Kar11pur:ır muaucıuınu
ını muavını Onıer .l\.0111, Lapsc.kı 

milddcıumunıı ınuavını Adi ::;oyuer, 
Van muaı.Jeıumumı muavını k'crt!
dog Kısıut;ıu, ::>uımrluk suın lıaKım
Jı~ıne l$urs ı haKurı muuvını .ooa. ı 
OzJmya, .Knuıcaııcy mullcieıumunu· 
lığine u yer mudoe umunu muavıııi 
::Nıhnı 1'uııcay Naıtıhan muddeıumu· 
milığıııe o yer mullllelumumı mua
vını .Rıza Gı.ısel Kargı nıuddeıumu· 
mlsl Ali Ozel, Çıvrıl rnuddcıumu -
mi muavinı Ali Alan, 'l'efennı nıild· 
deıumumı rnııo.vını Mustafa Kınık, 
İstanbul müddeıumumı rnuavinı He· 
ılın Söylemez. !st ınbul müddenımu· 
mı muavını Fnhrı Kazan, lııeı::öl 
mllddeıumumllığıııe o yer muddel· 
umumi muavlm Şınası lieken. Adn· 
na sulh hAkımlığine o yer hakım 
muavıot Haııce 'l'e rekli. Ergani 
madeni hikımlığıne Boğazlıyau 
müddeiumumi muavıni Kurban Kar-
111, Bandırma milddelumunu muavl· 
ni Hilmi Arca, Ta!)koprU milddelu· 
mumisı Aı;-tı.h Nas, Arapsun mild • 
deiumumi muavini Cevdet j iter. 
Şiran sulh hAkım muavini Mehmet 
Gürdoğ. ıı, ı uııaıılı ınlıddeiurıı!lmllr-
ıne ıııııdclrlı.ıııuıııi ıııua\ ını lsııı ıil 

Çimen, 1 tnnbul mııddcıuıııuml ıııun -
vini Şı-klı> .Mu lu, llavz.ı nıılddeiuıuu
milgınc o yer ıııuddcluınuıııi tııu~anl 
Kadrı aKr ıf kı • lu, Uö) nuk ınucldci. 
unıuını 1 ~ılıat l lll'), Hize mlıdddu. 
mıııııı mu\ ını \ chlıl Darına:r:, ı\\a -
nos uıuddeluıııumilı •ıne u >er ıııuıltlcl
umuıııı 11111\ ınl il ı) tı "\ e llo\ ı, Sor
gun ınııdd, iuıııunıılı ine o >er ıııuddei
umuruı ıııua,ini hııH t Lrdogdıı, Zon
guld ık ulh lı kıııılı ıne o yer h1\kinı 
munvınl Hlkml't LgınlluF;lu, il yraınl<; 
mUddı-ııııırnıııllığlııe o yer ınııddeiunıu
mi nıu:ı\ ini l lllııe> in S ıkallı, Divrigı 
rnuclcleııııııumiliı;inc o ) ı-r nıiıddelu -
rnumi nıı :ıvınl Nurcttııı grlıırk, gşme 
müddeluınurıılllğinc o >er ıııliddt'iu -
nıuıııi mu:n ini \hrııet \khulak, l\1c -
riç sulh h kıııılıf:lrıl' ~ıra) koy ıııud -
tleiıııııumı mııavınl l'nlk l,.'l\gn, lııcbo
lu nıtıcldcıuınıırııilıı:ınc o )er rnlıtldei 
umumi mu ıvlni Muhlis \rsan, Kırık
han mlıddeiıııııurııllııı:lnı- o Y<'r rnüdde. 
lunıuıııı ınUa\lrıl ~akıp Güneş, Gok • 
sun rnuddeluııııırıııllji;ine o ) er mtıdde
lumuml rnııa~lnl Jluseyin Tlızemen, 
iııtıınbul ınliddrlıımuml mun\ ini ua.t 
Ö&doğru, &B»burl muddelumumillği -

rı J>ur ın, Ka"ı"~ ınUddc ıın•uıı.i oıua. 
vin.igine us.ı;c ıntlclcleiuıııı "" ınuavınl 
Ali gm·er Day.ınç, Keııı.nh htlkirııliği. 
ne Rı .. c lh:ııM ı:iülcyııınn J\ğça, l>ıklli 
sulh hAklmllğine Susurluk ı;ıılh hti
kiml Ali Altıntaş, Çiçekdağı rııllıldei
uırıumllı ·ine Erganlıuaıleııi ıııudılciu
nııııııisl \li ~ure))n l'etckkaya, Pınar
b.ısı h ıkiıııllgine ~ ırkı,ıa lı ıkiıııl Hifnt 
(,'idem, .\nk ıra lıtikirıı ırıu;wlnligine 
hukuk doktoru ,\Ji Zahit Ç'\ı:ıtl ırlı, 
1 hrıın sulh h ıkiıııliğlnc l'ervarl sulh 
hıiklmi 'l. ıhit '\ ılıııaz, Ankara sulh 
lı&kımliğiııe Be) pazıırı hukuk h ıkl
ıııi Oıner N!!zınl Hnmzndi, ı\ksııray 
ıııuddclumumi ıııuııvlnlıginc Aksaray 
ınüddduıııuınlsl ısarret 'J'uzün. 

ne lıı'lkiııı ıııuavlni .\'ilı:.ıl Bilgi er, Bur
sa hllkim mııavinlljtine grzincan sor
gu lııikiıııi 'l'nlısiıı Uysal, Zara sorgu 
lılkimligirıe Kurtalnn hılkinıi İdris \1. 
lıayrak, Konyn lluı rnuııvlnllğine Siirt 
hllkim muavini Nesi he LAmln l~dı;ıl, 
Sivrihisar nııiclclelumurni ınun\·lnliğine 
Knş mlıddclunıuırıl ınııavlnl Burhnnel
tin J~rtu.1i;, Ri~c fıza muavinlij:line Gü. 
run miiddeiunıurni muavin! l'erit Al. 

OL KÜ'niin 20 inci sayuı iki • 
r<"nkli gii:r:cl hlr kapıık içinde 
dolgun ) azılarlıı çıkmıştır. Bu 

Buna'ya asker (ıkarahrken 
3 japon gemisi bafmlmıı 

75 kuruş • her kitapçıda bulunur. 
111111111111111111111111111111111111 ~~ 

85 LİR \YA 'l'lmFl EDENi.im 
.Mıırııınrls sor u htikimliğlne o yer 

orı.ı:u h ıkiıııi Tekin, 'J o ) n sorıı:u hti
kiml 1\ ec\ltl liokrncn, V czlrköprü sor
gu h ~kiıııi Azmi Otynkm ı:., Kızılcn • 
hamnm hılkiın ıııundnll •ine l'olatlı 
h ıkim mua\·inl İh rn lparslan Gıırel, 
~luıtla hl\kiııı ıııuavlnliglne Çiçekdağı 
hıiklm mu 1\ ini Samiye t't•rerı-n, Kny. 
seri ıııücldelurııurııl muavinliğine ,\ • 
rapsun hlıkiııı ıııunvlni Mehııwt Yay 
nğlu, 1'ızılca hııınam mlırldclumıııııi 
ıııua,·inliğine J{ang31 htikiın nıuıı\·iııl 
Hemzi hrtnn, Muş hıikiııı ıııuavinli. 
gine Bozkır hlıkım ıııua\'lni \'BSti Cıık
su, Cizre ııılldıiciıırııuıııi mııav!nllğlnc 
Lice rnudueluıııurnl ıııun,·inl Hikmet 
\ksu, Ya~ lak sulh htıklnı muavinliği. 

ne Behisni ıııUdtleiunıunıl muuinl ~e
fa Çakıt, J~rducnn hnkinı muavinliği. 
ne Kırklıırı-li hAklm muavini Hatice 
Blleher, Demirköy sulh hAkim mua • 
vlnliii;ine Edirne sorgu hAklmi Murtr
za Apalı, Lice müddeiumumi mua~io-

piskender. 
.Milli Korunma kanununa glrl'n er. 

za d halannı gurıııckle ınUk«'llef /.un. 
ı;uldnk a•liye rıınlıkernr i ıııOd<l<'luınu
nıl mırn"lnliılinc SCırıııene ıııuddı•lıınıu. 
misi Osman Talu, Hnlıkl'sir rııildılelu
ııııırnl mua,•lnlığine Tatvan sulh hı'l -
kim muavini )1aıhar Snrııroğlu, İslnn . 
imi rııııclıleiurıııııııi ııııınviııliii:ine 11,drc. 
mit hlikiııı muavini l>cıııir D.ıl, H•lre
ıııit hıiklrn ıııUtl\•lnliğinr. Hdnlılye ıııiııl • 
driıırıııımi ıııuavlni O ııııın Cetinılnl 
tııyin eılilnıişler ve Adliye Vckdletl 
rrr.n ve tevkif evleri nmıım rnlırlıır 
ırıııavlni vr blrinri şıı~ nıildüril ~Akıp 
Gıırnn'ın hAkimlik derecesi altıncı d" 
rrceye ve .\dllyr VekAletl hukuk i~. 
leri umum mOdur muavini • 'uri Ül
gcnalp'ın hı\lcimlik ..ı,,rece&i yedinci 

s ı) ıdaki yazılar şunlardır: 
İktisadi l>c\·lctçillk: Hilmi Zi

ya Ülken, 1'~tııolojl ve mcııılcke. 
timiz: J>rof l>r. Şevket ,\ziı: 
Kan u, Hnılyodıı garp nıusklsl r 

,\ lııııc-t Adnnn Sn) ı;ın, yarrrıki koy 
oğretmenl için: S. gdip llnlkır, • 
'l'crc/ııııe l'acl.nsı: '1ustafa :S-i
hııt hön, Silifke Tiirkılsü, şiir, 
Krrirıı Yund, Bnhçcler, şiir: 1-'u. 
at Ömer KeskinııFIU, Dni(u'clıı 
hlr gı-zlntl: Dr. Sadi Selen, Yıl
rlızlar ve diin•• ının sonu: Brsiırı 
Tunyel, Hnr•ıİn bir akŞnnı, şiir: 
C'rylıun .\ tııf Kan~u, h.ıınıınlnr 
ve milli korıınıııa kar.ıırl:ırı: J IA
zırıı ,\tıf Kııyuenk, 'l'cııırak in • • 
snnlnrının ilk siizii, şiir: İlıra -
hirn Zeki Hurdıırlu, fğdr. çic;e • 
il, şiir: ~ür.het Krmnn, Ga1:cte
lı-r arasında: ÜLKÜ, Gilnler 
boyunca: ÜLKÜ. 

Bo mlllt lc:llltilr dergisini bayi. 
lerqen arayınıs. 

dereceye yükseltihzı~Wı. "'UUIUllJU~UUJJUAA~.r 

Sldnry, 26 a.a. - Çarşamba gllnü 
Bunıı'ya jııpon a•kerleri çıkarılırken 
müttefik tayııyrcler tarafından yapı _ 
lan tnarrıızlıırıla Uç japon nakliye ır,e . 
misinin batırıldığı Y-annrdilmrktrdir. 
Kafil<"ye zırhlılar, torpido muhripleri 
ve ınavn ıı;eınllcrl refakat edi .. ordu 

Hu· asker çıkarmanın ehe~mlyetll 
olduğunu ıı;östrren hiç bir belirti ol
mamakla bt'rabtr bunun Port Morr.~
by'ye karşı bir tehdit teşkil ettiil mu
hııkluuı.tır. 

Glucesfer dükü Erifre 
cephesini ziyaret etti 

Kahire, !?5 a.a. - K1Talın kardeşi 
"Dili: de Glocester,, Eritre'yi zi)'8.ret 
etmiştir. 

Bu ziyareti esnasında dük 'bir hasta.. 
neyi •e atölyeleri gezmiş Te İtalyaııla 
na ırumda aerbeatcc aolaomıfW. 

Son gün ve son gece 

ULUS SİNEMASINDA 
iki Film Birden 

1 - Honolulu 
Eleanor Powel 

2 - Sokak çocuğu 
Jackie Cooper 

SUARE: 2030 
SOKAK ÇOCUGU 

-ve -
HONOLULU 

bah at 10 da 
t 1 FlLM BiRDEN 

Tr.'l'f 

-( 26/ Temmuz/ 1942 )/ 
8.30 progrorn saat gel; 7. Uh&J': "' 
8.82 müz!.k (Pl.) va,, operetinde~ 
8.40 aJanıı poq,urt; s. scıı :" 
8.5."i mtlzlJc (Pi.) hen': köy da.n§'_.ı 
rı.m evin sııaU 18.00 prognun fil" 
12.00 Prozram lılllnt 

1233 ZC)~ ve 
ttir.lcU lcır 
1!!.4."i aJans 
13 00 f;1l'io !ar 
ıs 00 sa:ı.on orkee· 

t.msı. (VlYol<mlst 
N~ A.:ıcın), l. 

18.03 dans 
oıtcest.rası 

lS.40 tasıl 

19.30 aJans 
19.45 Istan~ıl ~ 
:yarıştan 

l!l.55 oda musısl' 
sj 

esı.nıu : Cenup 20.15 Tutum 
C'll llerl; 2. Kut· bııkun 

&eh: lsııruwol kap. 
r:ls1; s. Rutrın: 

20.80 tü~lec" ~ 
21.00 :draa.t si-, 
21.lO K!mgtl ııll "AUbcr.lnruı.) 4. 

Cırt: "Po!ona1~C?": ı 21.30 ırenc ~t" 
5Göunod: (Av., kArhır gec-fdl. 
'M ) : 6 Kaim n 22.l!O saat ajıaıı' 
~r.wlllll'C beraber 22..45 ~ 



m..us 
Ank L 1 Odun alınacak 1 Tı>karrür e<leın fiyat Uzerlnden katl ara evazım Amirliğine teminat .alınacakur. Evsaf korun 

g 1 ·ıA l Gelibolu Sn. Al. Ko.dan : cvsafıdır. Sarwıamesl her gUn Ko. 
-... e en ı an ar ı - 3000 ton oduna talip çıkmadı· da görülfir • .FJkslltmcsl 12-8-942 car-
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~ Odun alınacak 
1 

!t Sa Al. Ko. dan: 
tt ~ &rtnamooc ;yaulı evsaf ve &<'ra
~ tın :ıoo ton ooun laıp..'tlı zarfııı 
h~ eye komnu ur. Bu m kta.-ın 
dirile 1~enn tst !kll c kmadıtı tnk . 
~ to11< n 8$ tı nim un k Ü:u!T'C 

i':A'lat&J"rı ist<>k ro d<' lh ılc cdllcl)llir. 
L17_ flJn 'Ye ~ Ankarıı. !stıın:>ul 
ıtanı11 )'le ktml11)'{>numuzd:ı. lıt>.r 

2 
n r.nroıur. 

~t ;- lha Z7-7-912 pa1.art 1 günü 
ealttır 6 •l:ı. lznı t Sa. Al Ko. <la Y'llPılll· 
)'ll.•ı 

1 
tlctıcr k losunun muhnmmoo n

ııı n: kul\l>ı 00 san Um mu vtı.Jckn.t ıc 
tuı:ı 1 ~2 1 rıo ıru:-us•ur Tek t m<'k
verın~ t<UTı 11' t 15 e k dar :Ko. na 

. (~ı31) 1810 

G 
Saman alınacak 

ı!lihoı l G . 11 Sn. Al. Ko. d:ın : 
ton t,f11 bo)u'd11 te liın ş~rti> le ı 'I 000 
tı 11 1 

baly ılı aaıııan knp::ılı ı:ufl 1 s ı· 
ir;o 0 •0ınaı: ktır Muh-ımıncn bedeli 
662~0 l lırı. ?ttuvakkat teminııtı 
GC"lıfıoı ırndır l'vsnf ve artn'lme ini 
lur. 1\ u ıncrkez Sn. Al. Ko. d:ı ı;:orıl· 
&alı p;~ı•nlı zn rf !\ ckRiltmı i 28. 7. O l'l 
l\o. dn ııu s:ıııt 16 da rn.-rke>: Sn. Al 
llıtktu tapılacnktır. istek! lcrln tcklıf 
B11aı P nrını eksiltme ~nııtinden hir 
l>o lıı~vvcı nır.zkt"ır Kn. nn v< rnıf"kri. 
buı Cdi~ki vnkl olııe:ık grcikmdcr ka-

nıez. {0286) 1313 

l>llrt 
Et alınacak 

ı Sn Al. Ko. d n: 
oaıı - 4Q ton koyun vcy:ı sıtır eti ka 

~rr 
tının laıırn Usuliy e nlııuıc ıktır. KoYUn e 
' in b(!(I 28 000 ıım olup 11' 
ltıJıı ~ 2100 lJm<Jır. Sllhr t~ tatı 
% l'U 20.cıoo Um olup Uk tcmln:ıt 

2 dil'. 
ll!ııııı:- lUn knsası 30 temmuz 9~2 per 
cıa l'a 2ilnu a:ııı.t 17 de s ırt Sa. Al. Ko 

btr ~1laC<J.ktır. l trk rtn işbu santtoo 
ıtıucnı t evvl'I kıınwıun 82 tnel madd 1 
tuıılarını <::(! h:ızırlıyacllkL: n l<'kllf mck • 
~ l<o. na v<"lme crt. Şart.nam.J 
~sar 1 t.ıınbul, Anknrn Lv. tımtrl!k· 
4a ve ve Dlyarookır &ı. Al. :Ko, lann-

komlsyımumuz<l:ı gl.>rUlür. 

l5278> 1329 

1\ Et alınacak 
ı tdııfı'ln Sn Al. Ko. dnn : 

~ır ;;; .!O ton koyun veyn 20 ton ı
rııadd 2 \!JO N,, .ıı knnunun 31 lncı 
llt Ilı~ ine tevfikan knpnlı zarf usulu 

2 nnkn Hl ıı kor ulınuştur. 
1 G oo-; .l\o) •ın elıııln tnlııııln bedeli 
Sıiır lıra İlk temin ılı 1201) lırndır 
İlk t ctıııın • ıhııılrı hecldl J ı.ooo lırn. 
llıını('"~ın ıtı tHı< lirııclır P.vsn.f 'e şı:rt 

'rl 2!l. 7 l<o. dA ıı ,rlilllr M ı.ın.ıı.a~ası 
lıoır1ı~ 9 ~2 çnrşnınhn p; nü ant u; te 
lf bu vonc!B ) a,ııln<"ııktn. fstAKIİll'nn 
82 Ci 6~ltcn lıır snat evvel l:ıınun•.n 
l11rı t ~addrsl mucibince hazırlıyncak
lııc1et: lıf nıektuplnrını Ko. no ver -

ı. (1>283) 1332 

A Et alınacak 
tdııh 

ı _ l\n Sa. Al. l{o. elan : 
ttı 2Jg 70 loıı ko~ un vcyn 70 ton sığu 
d~ıııe O Sn) ılı knnunun 30 uncu ınad· 
ıııurı•k te~ fiknn kap ılı zıı.rf usulu ile 
llırı t.rı.~Sllya konıılınu tur. Koyun eli· 
ııaıı 4., tnln bedeli 116,000 lıra. Temi • 
lıtdclı wOO lirHlır. Sı ır etinin tnlıınln 
lira.ı 38.500 lira Ilk teminatı 2808 
göt ;~· l~vsaf ve •artnııınnl Ko. da 
gu111i t Miınaka nsı 28. 'T. 942 ıalı 
t~ıııı sanı 17.30 dn korrıl ~ onıımu11dn 
lıı, 8

11C.1ktır. lslf'klilcrln ışbıı santten 
d!!el llat evvel knnunıın 32 inci ınad· 
lif Ilı ~UcJbince hnırhyacnklnrı tek -

c t111,lannı Ko. nn verındcrl. 
(ll28ı) 1333 

Tal ebe alınacak 
~bn .Anıirlığindcn : 
Otd 

Oltuı u hast.abakıcı ve hemşireler 
IJ.nl\cuna leyll ve meccnnl uılebe n
~ ~r. l tcklilcrin en ece 30-8-
0l'dugununc katlar Ankara Cebeci 
~ Ok liııstabakıcı Okul MUdUrlucıi
havt uı ve kayıt kabul &nrUarıru 
1-ı,, VCSJ.kalarla blrlıkto muracnnt-

~~ilyıt ve kabul ııartıan Ankara 
% ~ AınırllıU ve İstanbul Leva-
~ iö rllği Sn. Al. Komlsyonlnnn-

rtilur. (5400) 1461 

~dun alınacak 
l Sa. Al. Ko. d..-uı: 

~-;:, 400 Wrı odunun kıw.,-W zart w;u
~11'ııı 7-942 ı>azartcsl ~nü snnt 1:5 te 
~ 1rıUn kasasında talip (."ılann<lı • 
' k:ı.nunun 40 ıneı mnddCfi'I ınueı· 
llıaııt '-bu JlUl<ld ::terin p:ı1.nrltıkla alın· 
!ı 18~ karar vcrUmlşUr. Tııhmln bcdc
~ır ltrn tcmınııtJ kııtcy esi 2700 ıı-
,. l':VR(lt korun bütün gnrn.tzonla-
llır. 'Vatcıır. Şartnnrncsı Ko. d:ı s:or11 • 

2 - 1J ~t ıaıcsı ::19-7-~2 c.ı.rı:ımtıa ı:On!l 
, 8 <lıo ııaz:ı.rıı lh kom Is; orıılıı , npı · 

ıı-. (540~) 1466 

ıı: Kuru ot alınacak 
dan~~hlr Lv. Amlrliğl Sa. Al. Ko. 

ita~) 500 ton tel balyalı kuru ot 
tur ı 2nrflıı eksiltmeye konulmuş -
~he~~Ya teli baylc alt olmak üzere 
~llttı llosu 7 kurus muhammen fi
lı ı{ ı.:ks ILme .. ı 4 n u to 912 sa
.\l'rı.ir~~· saat 16.30 dn E ki ehir Lv. 
l>ılac ı bınnsında Sn. Al. Ko. da ya
~t~~tır. 'l'"kllf mektuplan lh.nle 
}(<> n en bir snnt evveline kadar 
~"~lk il V!'rılmesl ll.ı7.ınıdır. Postadaki 
"°'ra tn~ıer knbul edilmez. Evsaf ve 
lt"lllc.> C'r gUn Ko. dıı r:6rUIUr. 1stı-
7.l'r/e 50 tondnn aşa ı ohnnınnk 

l"kl!te~arca parça d ı v rlleblllr. ls
~'4-cekı n ilk tcmlııntlarını tnahhUt 
ılır erı mlkatra gör" verecekler-

• (5434) 1524 

G Kuru ot alınacak 
clılıoı l u Sıı. Al. Ko. elan : 

~lırı - 2100 ton tel balyalı kuru ota 
t•rrı çıknıadıgıncl n tekrıır kapnlı 
fıa111 ı~ eksıltıncye konulmuştur. Mu • 
kııt t"-'0 bedclı Jli36JO lırıı. Murnk -
;ıtlo cıııınntı 115U Jirııdır L\saf ve 

l!ı,r ılaınr i Gelıbolu Sa. Al. Ko. da 
l·~lıL 11

[· iıı llcs;i 3 S. !H2 ı; nt 17 de 
lııeak~ u 12110 Sa. AL Ko. dıı )'apı. 
•ııııt 1

1~· 4teld !erin mez:kür gtin ve 
.IC.o, ıı. Ya kaclar teklif ınetupl ırını 

a vcrıııeleri. (44"81ı) Hi3-lı 

8 Kuru ot alınacak 
l 

11:kııın1ş S \. AL. KO. dan. 

ğından fıyaıında d<-ği§lklik ynpıla - şamba günü saat 17 de Kars sa. Al. Saman alınacak 
rak tekrar kapılı zarf usullyle meşe Ko. da yapılaca.Jctır. lstcklller.in Meıtccz BaktArl.ı>olo.U ve ScıroloJI 

Yol yaptırılacak 

odunu eksiltmeye konmuştur. Mu - mczktlr gün ve saatten bir saat ev- EnsUtfuRI Din'ktörliil~: 
lra.mmen bedeli 64200 liradır. Mu • vel hazırlıyacaklan teklif mektup-

Esklaehlr VauUğınden: 
ı - El<.siltnıeyc konan l!i: Eskişe

hir-Afyon hududu yolunun 52-ı-800-
64-t-220 ktlometreleri arası toprak 
tcsvıyesl ve şosesi ln&anu olup keşif 
bedcU l260.000ı liradır. Hususi ı;art
name muclblnce rayıctc husule ge -
len yükselm,.ler müteahhide aynen 
ödenmekt.cdlr. 

vakkaı teminatı 4815 liradır. Evsaf Jnnnı teminat alq:elerlyle Ko. na ı - Mü~ 8(!1'0ITl ha:vvano.tı 
ve tıaı:tnamesi Gelibolu 12&1 Sa. Al. vermeleri. (5932) 1974 lır:tn r.o i1A 60 Uın snrna.n a.cı'k ekBUtme· 
Komlsvonunfüı görUJUı:. İhalesi 30·7 >'C konıılmuŞtur. 
-1942 saat 17 de Gelibolu 1250 Sa. Sığır eti alınacak 2 - Tarumn ed.11m b<ıdcl1 81:'.00 ııra-
AI. Ko.d'a ynpılacaktır. İsteklilerin Cnnak'kale Sa. Al. Ko. dan: dır. 
mezktlr gün ve saat 16 ya kadar tek- 1 - 27.000 ıkllo sıfır eti 4-8-!>42 8 _ Mtw•a.ıcıaı.t teminatı Z70 l1rıl 0 _ 
lif mektuplarını Ko.na vermeleri. salı gUnü saat 11 de pazarlıkla sa-

(5492) 1541 tın alınacaktır. Muhammen heıieli luı> b.ı.nka mek"tubu ~ vw.mt mak • 2 - Du Jşe alt şartnameler ve ev-
27 000 1. K ı 3050 l' buzu ve hıtz1ne tahvtl4 ve lXX\O t<"mtnat 

Ot alınacak . ıra. at teminatı ıra-

dır. (58!>2> 1965 olıı.rnk alınır. 

rak &unlurdır. 
A - F.Ja;lltme şnrtnamesl, 
B - Mukavcfo pı-ojesi Uşaktabya Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Kapnlr zarfla 3200 ton tel 
b:ılyalı ot alınncnktır. Eksiltme 4. 
8. 942 sah gtinll &'lat 16 da Uşak -
ıabyı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Hususı şartlar her gUn Ko. cin gö
rilltir. İstekliler 11artları Anknra, İs
tanbul, İzmir Lv. limlrllkleri satm 
alma komisyonları relslikleriyle 
Çatalca belediyı:sinde de görUlebl -
lir Beher kilo orun muhammen fiya 
tı ıınkllyc mıısrnfı h riç 7 kuruş -
tur. 

2 - Otlar Eski§ehir mıntnkasın
da geılrıldiğı takdirde l kuruıı ~O 
santim Yalova İzmit ve Çatalca ci
vıırındnn getlrilrlıkıe l kuruş ııynca 
kilo başınıı nakliye Ucreti zammedl
leccktir. Muvakkat ıcminntın nakli
ye llcretleri !lavc edilmek suretiyle 
bilhesa.p teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Zaıflar belli ınaıtcıı bir sa
at ev\·el kanuni şekilde hazırlan -
mı§ olarıık Ko. na verilmellclir. 

(5518) 1~91 

Saman alınacak 
Hoşdcrc Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Komıs)ondn mevcut evsaf ve 

şaruıamc ne göre 700 ton balyalı 
saman kaıı..-ılı zıırf usulü ıle eksılt
meye konulmuştur. MU\'akkat temi
natı 3412 llra 50 kuruştur. Eksilt· 
mc 6-8-942 ()C'rşembe gUnü saat 16 
da Buyükcekmeee Akcaburgnz :5a. 
Al. Ko. da ~ apılacnktır. lstcklllerln 
mezkür Un ve s:ıntten bir saat ev
vel teklif mcktuplnnnı Ko. na ver-
meleri. (5670> 1741 

Kuru ot almacak 
llo~dere Sn. Al. Kn. d.rn: 
1 - KrrnıisyontJa ııır.,·rul ~,;;3f ve 

~artnn•rır. ine (t ıre ';"J'1 ton lnlynlı ku
r ot kıqrn:ı zarı ıı>ıılivl~ ekslltıııe\·e 
kr>n•ııuştıır. l\luvukıtııl ll'ıııinalı ~~ .. 2 
ı;rvdır. Fkslltıııc 6. -;. •ıu ııerşt•ınl>f' 

~unu s~at l ı ılc B ı) tıkı;ckrrıcre A"<:a
ll.~gar. !'.-n. Al. l<o tl:ı y111>ılarııı<lır 
İsteklilerin ıııer.kıir ı;ılıı vr Mııtten hlr 
.-.:ıııt l'\"vel teklıt nı ... ıııı" ırın~ Ko. n.ı 
V•·ı meleri. (5G7:.!) lHIJ 

Odun alınacak 
1 . Ko. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pıızarlık günil talihi çıkmı

yan 3000 ton odun 29-7-942 günü 
saat 16 da pa7.arlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 112500 lira 
olup kati tem nntı 13750 llradır. 
Snrtnnmcsl her cUn Ko. da gorUIUr. 
lstcklllerl belli gün ve snııtte Fın -
dıklı Sa. Al. Ko. ımı cclmr.lcrl. 

(5735> 1788 

Odun alınacak 
Bol ayır Sn. Al. Ko. dan: 
l - Beher Jdlosu l,5 kuruı;tan 

300 ton 800 ton, 1600 ton, 800 ton 
400 ton 300 ton kl ceman •1200 ton 
meşe odunu pazarlıkla satın alına· 
cakt.ır. Muhammen bedeli 63,000 11-
ra, ilk teminatı 4400 liradır. Pazar
lıf.'1 28-7-942 salı Eilnll aant 15 te 
Bolayır Sa. Al. KA>. da yapılaeaktır. 
Şartnamcsl her gün Ko. da g{iı:lllilr. 

(5661) 1846 

Koşum takımı almacak 
1st. Ko. Jo"'ındı!dı s:ı.. Al. Ko. dan: 
ı - Bclıcrlnc l~ .ı:ım ttıy;ı.t tnhmln 

edilen soo oın k~ t.ıOOrnı !19-7-94:.! 
ı;arvamba günü mat lO~'IO da pazarlıkta 

saUn alınıı.caklır. .Muhammen bL>d<-11 
96.000 .llra o1uP katl l.<'lflltnn.U l2lt)() 11· 

mdır. Şart.nıı.ıms\ her ırün Ko. da ı:o -
rüllir. lstckltJcrm belll ırOn ve lllatt.e 
Fınıdık.11 S:ı.. Al. Ko. na a;olrnclcr:I. 

(5740) 187~ 

Kavun, karpuz alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 100 ıon karpuz 100 ıon kavun 

250 ton ıaz.c iızum kapalı ı.arfla ekı.ilt -
meye konulmuıtur. Karpuzun ınuhaınmen 
bedeli 10.000 lira, iUwnun muhammen 
bedeli 62500 lira. Kavunun muhammen 
bedeli 10.000 lira olup hcı>Sinin .muvak· 
kat teminatı 5;50 liradır. Jcabında a>·n 
ayn da ihale edilebilir. Jhalc-.i 6-8·9•{2 
peqenıbc gunü saat ır. da metkcı Sa. Al. 
Kp. <la yapılacaktır. istl<klilerin meknıp· 
lannı ı.ıı:ıı 15.30 a kadar Ko. na verme-
leri. (%69) 1740 

Sığır eti alınacak 
Çannkklle SR, ,\1. Ko. clıın: 
ı :ıo tc•rı .sıırır l'ti l. ıuı t.! s.ılı gii

ıı!i sı.at ltl el ı pazarlıkln sBtın elınncuk 
tır. i\lıılııınıııır.rı lıedcli ao.oooo lirıı. o
lııp kati teıııınntı 4500 lirnclır. 

(6857) 1968 

Yapı işleri 
Konyıı S:ı. AL Ko. dan : 
ı - Koııynd ı Kuleli a:;keri lisesln

ıle )cnıılerı > ıpılncnk Hi380 lırıı. 18 
kuruş kt>şıfli h ımaııı ve etüv binası 
inşa.ılı k ıpalı zarf usulu ile r.kı;iltme
.)C kunulıııu tur. Krşif • pl~n vr şnrt
nanıesl Kon) n'ıla komlsyonumuzd ı An 
kara Lv. dınlrliı'l;lnclc ve İstanbul l.v. 
Aııılrliğinılc gurul!ir. 
~ - llamaın ve eill1' hlnıuının kn

pnlı zarfla ihıılesi 11 ağustos P l2 salı 
gtınu sııat lfı ıia Konya :ıa. Al. Kn. dn 
, apılncnktır. gk&iltıııeye girrct·klerin 
İııı işi yapacaklarııın ılaır Koııya ıın
fıa d ıircslnclf'n ehliyetıııııııe vcııiknu 
ıılııınl ırı J ızııııılır. 

isteklilerin % 7,5 nish.-tinılc ilk tr
uıinnt olilll 1 U ~ llrn l!l kıırıış yah
rıµ ıı. s. 9ı~ salı gfinlı saat 111 kndıır 
teklif mektuplarını Ko. na vernıı•leri. 

(6926) 1973 

Tezek alınacak 
Knraköşe Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda mlktarlan yazılı lkl 

kısım tezeğin 13-7-942 pazartesi gü
nü kapalı zarfla yapılan eksiltme -
sinde tallı> cıkmadığındnn bir ay 
ıçınde p:ızarhklu alınacaktır. Te.h -
min bcdellcriylo ilk teminatları ve 
pazarlık günU ve saatl aşağıdn gös
terllmlşUr. Evsaf korun bütün gar
nizonlnrında mc~·cuttur. lsteJclllerln 
belli gün ve snntte kati leıninaUa
rlyle Ko. na müracaatlar. 

Cinsi tC?Zek mlktan 1.000.000 kilo 
1 utnrı 20.000 lira, teminatı 1500 lira, 
ihalesi 29-7·!>42 saat 11. Cinsi tezek 
miktarı 130.000, 32500. 2437,50 
29-7-942, 11,30. (5890> 196.1 

Kuru ot alınacak 
Canakkale Sa. Al, Ko. dan: 
1 - 500 ton kuru ot pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı 4-8-942 
salı günü saat 17 dir. Muhammen 
herlell 35.000 lira olup okatl teminatı 
5250 liradır. (5853> 1!>56 

Süt alınacak 
İst. Kn. Fındıklı ::-ın. Al. Ko. dan : 
l - Pıııarlık gllnlı tnlibi çıkmıyan 

•o,ooo kilo sulun yeniden pnzarlığı 
30. 7. !lı2 J?ıinu MRt 10.30 dR ynpıla
cnktır. .)( uhammen hl'deli 1 ii,000 lira 
olup kııtı teminat 2 rno lirııdır. ::ıutnn 
mc~i hl'r j?ftn Ko. cl:ı j?nriillir. istekli. 
lilerln hr.lli ıt"tin ve ımatle ırındıklı Sa. 
r\I. Ko. na gelmeleri. 

{5895) 1966 

Sığır eti alınacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. dıın: 
1 - ..ıo ıton sığır eti 4-8-942 salı 

gUnü saat l7 ele pa7.arlıkla satın alı
nııcaktır. .Muhammen bedeli 40.000 
lira. Kati t~mlnatı 6.000 liradır. 

(5862> 1959 

Et alınal.ak 
Arnahan :-.n. Al. Ko. dan: 
1 - 30 ton koyun eli veyn 30 ton 

sığır eU kapalı zarf usullyle eksilt
meye konulmuştur. Koyun etinin 
tahmin bedeli 24.000 lira llk temına
tı 1800 lira sı.ihr etinin tahmın be
deli 165000 lira flk temınatı 1238 11-
ro olup kapalı 1.arfln ihale edllecck
tlr. llk teminatı en yüksek flyııttan 
koyun etinın Hk teminatı olan 1800 
lira fızerlnrlen alınacak evsnf bu 
hususta tanı:im eclllen sartnamc &im
dıki evsaf olup Ko. da görUIUr. MO
nakasa 7-7-942 ı•aıarl!'sl gfinü saat 
16 dn ynpılııcnktır. <5181 > 1256 

Taze fasulye alınacak 
Çanakkale Sa. AL Ko. <lan: 
l - SS.000 Jdlo taze tnsulyc 4·8·94:! 

salı sıiltl'll saat 10 da ı>aZnrhkla snun 
nbnar.~r. Muhamm(!l) IK'(lcll 15370 
Um olup knt1 tom!natı 2300 litrııdır. 

Evso.f ve oartnıun<'SI Ko. da ~örUIOr. 
(5$56) 19:17 

Sabun alınacak 
D. Bayıızu Sa. AL KD. dıın: 
l - 20.000 kilo Sftbun pnzarUkla sa. 

tın almııeakUr. Tahmin bedeli 23.0C'() 
ıtra olup ilk tenınııtı 1825 Hmdır. F.v· 
ııa1' knrun hütlln garntzon:larm<ln mev -
cııttur. P=r'hltı 81-7-942 mıma gUnU 
saat lO da l>'lt.Plla-Onkt.ır. İRt<o.llıtU<rtn bel
li ırUn ve ııruıt.te Ko. nıı. mUracaaUan. 

(5654) 1915l 

Sığır eti alınacak 
('8na.kknlc sa. Al. Ko. <lnn: 
ı - 26.000 kik> ııkır eti 4-8·942 ıwılı 

ırUnü ııaat 16 da l>ft%8l'~la satm nhnn· 
caıctır. MUhammen bedel4 ~.ı)()() l1nı. 

lc&t! tm\Jnntı 3900 Jilradır, 

(5891) 1964 

Kunı fasulye ve mercimek 
alınacak 

Htıaıdere Sa. Al. Ko. doın: 
ı - KomlsYOndc\ mevcut ewat ve 

şar.tnamcsinc uya;un nl:trok ve aparta 
KU!ledc tosnm &nrt.lı:Ylc 100 ton kuru tn• 
ısul)-e 60 ton YC!lll mercimek pazarlıkla 
sıwn alı.naooktır. lstclCl lcrtn 30·7·94'.ı 
J>Cl'&l.'111bc R'tlnı!l aaat 1.4 tıe Isparta Kıı -

le HOl(lere köyü Sa. Al. Ktmı1syonund& 
buıunmaıan. (!'ifi<..16) 19ı'i7 

Patates alınacak 
Kare Sa. Al. Ko. dan: 
ı _._ Bir ldl()SUna tahmkı edl1en tl -

yıı.t 22 kuruştan 2..~S ton pa.tateıı kapa· 
ıı zar1 U8U lb'lc ekGfltımeye ıronuım ustur. 
ıııc teminatı 4430 tınıdır. T~r.rür e
dcın tıyat üzerinden Jcatl terrmıat alına

r.o.kttr. 1'.'Wll1 korun evsatıdır. Şartna -
mest hCT ırün Ko. da görülür. Da;tıtme-
111 12.8-942 can;nmba ırtınil ıwı t 16 30 
da Kars S.-ı. Al. Ko. da )'apılncakUr. 

lstckllrertn roM<(lr ırUn ve saatten btr 
1111.at önce tıazırtwacak'lnn tdrltf mclt -
tuple.rmı tunlnat ııkccl<ırlYlc J{o. na 
vermeleri. (5934) 1975 

Knyıp .Muğla nrtR okulun • 
rl ın 1932 sr.nı-sinrll' ıılclığım oaha<lı-t
n ırııcmi kııvbettiın. Ycni5İ alaraılım
<lan rskisini.n hiıknıil ynktur. 

J 371 )fiınevvı>r iiıf'rdrm 

Kayıp Anlaı.rıı. belıedlyeslnden al -
dı{ıım 2t'65 No. lu ıraz kıınıent kaybet.. 
Um. Yenisini alaca{ıun•lan cık slntn 
hük:m<.i yoktur. Huseybı Ç'nkır 

4 - llınle 7·R-942 cuma ııönü 'IRAt 

l!'i t.OO!r. Şart.n.a.mcs1 mu- dlrektôr· 
lti~nöen bC'dels!7. olarak vertltır. 2490 
a.ı.yıh kanunda )'117.ılı şartlan haiz olıın 
latrklllcrln mua,wen ııtın ve saatte zı

mat Vc'kAletl mutuuıcl>e müdürmtunde 
t.opltuuımk olan satın alma konusynnu· 
na ınilmcruı.Uan. (5681) 1764 

ANKARA BELEDiYESi 

Boru ve saire alınacak 
Anknrn lklediycsinden : 
l - Sıı işleri ihti)arı için (86) ka

lem horu ve td .. rrilatı on heş g,ın 
rııııılcletle ve kapnlı zarf usııliyle ek
sıltme~" koıııılıııııştıır. 

2 Muhanırnı-n bedeli (21S!l6) li-
ra (60) kııru,..tur. 

a - Terninntı 06l:l) lirfl {21) ku
ruştur. 

·l - Bu boruların 7. !'. !H2 cuııııı 
gılnıı talibine ilınlesi nıııkrırrcr bıılıııı
ıhığunılnn şartnamesini gorıııek lsti
yenl .. riıı her ı:;lın enciınırn ka),.ııılrıe 
ıııtıncnaU ırı v~ i t .. klılcri de ihııle 
ı::unu cılan 7. 8. 94\! eıının gıınu sant 
ona kadnr 2l90 nuııl'ıralı kıınunun 32 
lnı•I nı:ıdclesl .sarahntl vcçhlle tnn&lrn 
edecc-klrri teklif rnektuplBrını hı-IC'rli
ye el ıirı-~lnd<' ıııull'şekkil encümene 
, ermeleri. (5t>O l) 1 bOO 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Beledılt<'Slndcn: 
1 - Belediye mustah<lemlnl l<:ln 

yaptırılacak mnakıısket <434> takım 
elblsc ile 1174> arlet palto on bcs 
gün müddetle ve knpnlı zar! usu
llylC' cksillm~ye konulmustur. 

2 - Muhnmmen berlell cenıan 
C18Z:l > lirıulır. 

3 - Teminatı (1367) lira <8.5> ku
rustur. 

4 - Bunların 7-8-942 c-um11 gilnU 
snat ll de talibine lhalesl mukar
rer bulunduğundan &artnameslnl 
g(;rmek istıyenler!n her gtin encü • 
men kalemlne müracaatları ve ls
tt>kllleri nde ihale günü olan 7-8-942 
cuma gllnü saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 inci mnddesi sn
rnhaU veçhllc tanzim edeceklcrl tek
lif mektuplarını Belcdıye dairesinde 
müteşekkil encümene vermeleri. 

<SG02> 1801 

Tebliğ 
Ankarn Belerlıyesınclen : 

1nönU mah·allesincle Hnmamönll 
sokağında ll'il5 imar adasının 4 par
selinde beleıliyeye alt (131) metre 
murabbaı yol f~zlası beher metre 
murabbaına takdir olunan (5) lira -
rlan alrnıya t;ılip olup olmaılıklarını 
bildirmeleri için işbu parsel hisse -
dnrlnnrıdnn İnönll mahallesinde Ali 
oğlu Musıafn karısı Huriye. Sadriye 
ve oğulları Mehmet. Hikmeı ve Ce
mal'e ve diğer alAkalı lbrnhim'e 
gönclerilen tebliğat Ankara'd'a bu -
lıınmndıklarından dolayı tebliğ edi • 
lememltUr. (15) gUn zarfında ibele
dlyc muhıısebe emlllk pbeslnc mil -
racaat eylemeleri aksi takdirde iıbu 
yol fazlasının alakalı bulunan diıter 
hissedara satılacağı ıebliı:t makamı
na kııiın olmak Uzcre ilin olunur. 

(3827) 1838 

Yapı işleri 
Ankıırn Rrkcli:;c~inılen : 

C - Bayındırlık işleri genel sarı.
namesi, 

D - Tesviye! Turnblye şose ve 
kArglr inşaata dair fE'nnl şartname, 
mlllt şoseler umumi istikşaf şart.na
mt'Sl, 

.r: - Hususi şartname. 
F - Kesif cetveli, flyat bordrosu, 

mct.raj, 
G - Ocak grafikelrl vo yolun 

profiH olup bu şartname ve evrak 
bedelsiz olnrak Nafıa .Mildürlü~ün
de görülebilir. 

3 ~ Eksiltme 4-8-!>42 tarihine 
milsadlf sah gilnU saat 14,30 da viltı
yet makamında toplanan rlalml en
cUmcn<'e yarıılacnktır. 

4 - Eksiltme kapalı zart usully· 
le yapılacaktır. 

5 - Eksilt.meye girebilmek için 
lst"klllf"rln, 

11 ı <14.250> llrnhk muvakkat te· 
mlnat Vf"rmf"sl, 

b> En nz (80.00(ll liralık bir inşa
at isi bnsnrdığına dair bir bnnscrv•
sl VC' bu işi idare cd<>h!lec!'k maıı 
ıı.:tıdarı hıılz olduıtunıı mllş'ir bir 
hnnkıı rcfrrıl.nsı lle Pksllt menin ya· 
pılaC'a~ı gt\nd<'n f"n az Uı: ı:ün evvel 
bir lstldn Ilı- vllft.y<>t nafıa mOdür
IUiWne mllrncııat eıtt>rek alncal!:ı hu 
t>ks!ltml'vf" iştirak vesikası ibraz et
mP~i şarttır. 

6 - Tl'k!lf mektuplan vulrnrrla 
<3l finC'ü mndcll'rl" vnzılı ~aattE'n bir 
snııt evvl'llnc knd<tr vllı'.\vt't mnlıa -
mına m.,kbuz muk0\hlllrı'1<> Vl"rllı-· 
rektlr. Posta ile r:önr'IPrilPrl'k mf"k
tımlann nlhııvet 3 C'li m;ı-ldrrlt> vn· 
zıh sııatc kntlnr s:rlmls olmnc:ı ve 
rlı~ 7ıırfın l'T'llhllr roıımıı ile iyici' 
kıınııtılm•~ olmn~ı lı'l7.ımıiır. 

Postnrl<> r/1-.rak l!r~·ı • .,,.,,,.r kahul 
,.dilmt'z. r"iır.rıı 14~7 

Odun alınacak 
f,.mlr (iuınrıık !<lııhafazn ,\lııy Sn· 

tın Alın' Konılsyonıınclan : 
ı - İımıir gtııııruk nıuhnfRı: ı nll\yı 

birllklrri itıtlyncı olıırnk (5~ 000) ki
lo odun sntın alınmak ıizerc knırnlı 
znrflo f'ksiltmcye kıınulıııuştur. 

2 - M uhanımcn hrrlrll 21700 lira 
vllp ilk temın:ıtı 1628 lirndır. 

jJ - Ş:ırtnıımesi komisyonda olup 
lstiyenlı-re ı:;ôııd~rilelıillr. 

4 - Bksiltme 28 ternınıı:r. 9$2 salı 
günü sa.'lt ıo dn koınlsyondn yapıla· 

caktır. 
il - Tnllp nlırnl:ırın ilk teminatları

nı giıınrhk ıııuhıısclıe veı:nelcrıne rn
tırdıklınına dair ınaklıuzlıı ticaret .,_ 
dasında kayıtlı olılııklnrına ılıılr v~ı
ka ve teklif mektuplıırını eksilim" ıı:ı
ntinclen bir sant cvvrline kndar IJ.mir
de hıılıınıLn konılsyonuııııı1.11 tevıli et
meleri veya posta ile tanlıhiıttrl r>la -
rak göndennclerı ve işbu odun fiya· 
tına müteahhitlere tediye edllm<'>k 
üzere vergi ve resimlerin ve şartna
mede yazılı mahallere kadar nnkll 
Ucretlerinin UAve e<lildlği llAn olu-
nur. (5105 > 1234 

Şose yaptırılacak 
KUtalU'& VWl.)"CUnden: 
ı - Emet - EnW-Jer )vlunun 16 t-

888 - 2l + :i66 ıncı kllomctrclert ara· 
sında hla edU«ck &09E! Kütahya vlU\.· 

yeU tarntından kapalı zart ~le eıt· 
ııibtm~ konmuıtur. 

2 - ~ bcOOl1 (5681203\ önı ve 
1 - Cehecicle Aktepe'dr yaptınla- muvnk'kat li'mlııatı (4261) Jlrorltr. 

cak sıı rlepnsıı inşnatı on he~ p;ıin mıld- 3 - ı~tme 11-8-tHZ tarihine nıll -
dr.tle ve kapıılı v.arf u~uliyle eksiltnır- eadtf laloı ~nU ııan.t 15 ıı.e ıtopl.ıı.nııcak 
ıııı·ye konıılıııu~tur. 

2 _ )Jııhnıuıııen bedeli (!Srııo) lira da.tmt erwümen huzttrb>le yapılnml<Ur. 

(!ı:ı) kurııştıır. 
lJ - Teminatı {l':lO) lira (1>7) ku

ruştur. 
., - Bunıın ı ı. 8. 9.ı2 ulı giinu ııııat 

11 de tollblne ihalı-sl ıııukarrrr lıulıın
rluğundan şartnıune, keşifanme ve 
kroki ini gormek istlyenlerln her ttün 
rn<'iııııen kalemine murncatları ve is
tekll.lerlrı de ihale günıi olan 1 ı. 8. 
94'l glınli saat onıı kadıır 2490 numa
ralı kanunun 32 inci maddesi sarahati 
vf'çhile tanzim r.ılecekleri teklif mek
tuıılnrını belediye clııireslnde ıniite~c-k
kil cncüıııene ,ermeleri. (1>766) 19.54 

Sergi 
Brleıllye İmar Heyeti Fen Set -

llğinden : 
Mllınhaka ile yaptırılmrı:ı olan ~am-

11un ıehrlnin imar plfını •ııvan proje
leri 26 7.1942 tarihiııılen itibaren An
kara'da Sergi evinde teşhir eclllecek
ıir. (58!!2) 1961 

4 - lı;t.eldUeıirı tektlf mekt.ubunu 
ihale aaatmıda't btr ııruı.t evvel )'ll.n1 tam 
eaat 14 te dııdml e!W'ilrnıefl ı:fyaset.L.'\e 

~· bulunmalRn earttır. Bu santtca 
ııorlf'a tdd!tf mektubu Jcabul c<ttım t.-ecc
tı irl>t pollt8.da valld '•lacak 2':.-cllmıclcr 
de ne.zan ittba.ra alınmaz. 

5 - Ek9ll~ ırtmıfik Jclıı en az Cc 
a11ın evV61 rıAfıa müd1lrlüt(iru? mümca
a.UA altl<"Oldtlan e!ltışet vesUca..'IIIU ve tı

rnret odııınllft kayıtlı oldu'ldarıllft dal!' 

v~ ve muvakkııt terMrutt m(!ktu
burıu teklU me.kt®una koYmaian mce
t>ur'ldlr. 

6 - AmcMyat icln tazla ma!Qmat al
mftk ~ ~ dosYwıını gormek IS'Uyen· 
w hf'll' ırUn da1ıml f'fK'timen kalemine 
'IT!Uraı-aat r..1ootı'lr.ler. C57~l 1771 

Yol tamiri 
Kırşehir J)aiıııt Encümen lleisliğln

dc-n: 
Kapıılı zıırr usuliyle eksiltmt>ye ko-

nan iş: 
ı - Kırşehir - Yerköy yuhınun 

21 +ıııo 2.ı. +-ooo kiloınetrelrri ınn-

satlllk brl'k arabası sındn (266 9) lira (23) kuruş keşif 
Ankarad.-ı Anatartalar caddesinde bcdelll esaı;lı şose tnnıiri işidir. 

Satılık 

Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: sl't.tnda bc$ dü!CkAnlı yijAc&eık ı:ell:rU htr 2 - Bu işe alt evrnk şunlardır: 
Tek kaşumlu lkl 18.stlk tekerlcltll aı>Brtrnan ne yeni yapılacak mecıtıı bl- 11) ~rııfik, 

Brlk arabası koşumu ile beraber llftQ c1vftnnda büYUk bll' bat aatılık· b) K,.oif ve k"!!if hull\sası, 
pazarlıkla satılacaktır. C'.örmek ve ur. ısıam.uıııa 4. üneU vakıf hft.tl 1 inci c-) Hususi ve fenni şartname, 
almak lstiyenlerin 31-7-942 5tllnüne icat No. 3.'5 e saat 14 ten 17 )Of' kadar h) 1'~ksiltnıe şartnamesi, 
rnstlıyan cuma ırünü saat on beste 1') l\luka\'ele projesi . müracaat. Mutavıuısrt kahul edUme1_ Cebecide Cezaevi müdürlüğüne mü- 3 - Ru iş a. 7. 9ı2 tarihinden 2R. 
racaatları. (5756) 1953 Telefon: 22899 1838 • 7 942 tarihine kadar 15 giın mııddet-
--------------------------·------ le kapalı znrf ıısuliylc ekı;iltıııcye ko

Et ahnacak 
tııt. :Ko. Fındıkh ı:;.a. Al. Ko. dıın: 
ı - A$Rltıda elnıı ve ml!ktarlan yazılı ko)'Un vı>,yn sığır etk!M 27-7·1'142 pa

zartesi ırUnU hlzalanndfı ır&terllen 111atlenle J'lf\ZBT'ltkhl sa!Jn alınacaktır. Şıın -
nameleri ıın ırtın ı<o. da aörUlür. Iııt.eklUertn bellıt ırun ve 111L&tte Fmdtklı Sa. Al. 
Ko na ırelmelıert.. <5818) 1867 

Cinsi T<ıın Muh. BeıieU Katt 'l'e. Pazarlık 
Miktarı Ura Lira saati 

Koyun eti 
veya sığır 

Koyun eti 
veya aıtır 

Ot ve 

150 210.000 2.1.500 14,30 
150 135.000 16.000 14,30 
150 210.000 23.500 15 
150 135.000 16.000 15 

saman ah nacak 
TCttcOI Sa. Al. Ko. dan: 

l - Atatldıa ıntktan )'llZJlı ot ve samıınl:ı.nn b12a~antıM ıı&rterl'lm gUn ve 
santte Teriooe Sa. Al. Ko. da pe.2a.l"lı.1da ıııaıtın o!lma~r. :ı-;vı;af ve ııemtt her ııOn 

Ko. dıa ııörütür. lstekUlenn bellll ırün ve eaatte Ko. ne. gelıne!A"!!1. 
2 - Tan!lıat )"ilme 15 a.lmacaktır. (58()5) 

:Mikıtıarı :Muh. Fiyat 
Cinsi Ton Kr. San. 

500 6 50-7 
500 6 50-7 
500 ı; 50-7 
500 6 50-7 
800 6 50-7 

İhale gün 
s1-7-942 
31-7-942 
31-7-9'12 

1955 

nulmuştur. 

4 - Ekpiltınc 28. 7. 9-l2 salı gOııil 
Aaat ı.~ le tlaiıni enc-Unıı-n tarnfınılnn 
y.ııpılıır.nlctır. 

il - fsteklilrrln eksiltııı,.ye p;İrl'hil
ınf"lrri için (11119) lira 0111\·akkat te. 
mınat yatırmlllnrı Vf' nŞnıhd ki vcsıkn
)Arl ibrRI: elmt'lerl lilr.ımdır. 

a) 1'icıırct oda ında kayıUı ohlııiıına 
nıılr vesika, 

h) Rıı iş için bir hafta nvel \'llAvct
ll'n alııµnıe ehliyet vc~lknsı, 

c) 'l'l'klif mektııplnrı eksiltme tarl
hı nlan 2fl. 'T. 9$2 ıınlı gllnU sMt on 
hf'Ştt'n hlr Sllnt evveline karlıır daimf 
rnc-ümen hn•ldtabetine mnkbuz mukn
htnnde vrrmclerl lllzımrlır. 

11 - Jlıından snnrRki tekllfirr ve 
T'MtRılakl gecikmeler kabul edilmiye
cektir. 

'T - nl\ha ııiy.ıııle tafsl!At. nlmak is
tlyf'nlf"rin rlRimt encilmP.n ba~lcltııheli
ne milrRrıtııt etmeleri lhımoır. 

il - flAn flrrP.tlf'ıi v,. saiı· mıısrııf
!Rnn mllteahhlrle ait oldıığu ilAn o-
lunur. (116!17) 1784 

Yapı işleri 
Tokat Belediyesinden: 
1 - BelPdıyemW:e yaptırılacak 

49824 lire 27 kurU$ bedeli k~fll hnl 

-5-

zurlylc ıcra cd J.ecektlr. ANKARA V ALlLlGl 
saat 14 ıte Belediye ~cUrnent hu-ı 

3 - Bu işe alt &artname bedelsiz --------------
olarak Belcdıyo muhasebesinden a-
lınır. 

4 - İhaleye iştira ke<lecek talip
ler 3736 lira 68 kurUŞ muvakkat te
minat nkceslnl makbuz mukabllinde 
Belediye V(':ı;neııine yatıracaklardır. 
.Müteahhit ihaleyi müteakıp uhde
sinde teknrrür edPn bedeli ihale 0-
zerinden evvelce yatırdığı muvakkn
te teminatı % 15 ıe ttıltığ edecektir. 

5 - Tnlh>lerln tnsant işlerini te
ahhilt P.deb lecP.k sal!hlyeti haiz ol
duklanna dair snltıhiyettar maka -
mın ı-hliyct.no.meslnl hamll bulunma
ları llizımdır. 

6 - 'feklif mektuıtları ihale günü 
ve 81\atlnrlf"n lflakal bir ı;aat evvel 
Belediye RP!slU':IM tl'~llm edilmi!SI 
IA7.ımdır. Vukua gelttek $:ı>elktlrmf'
leroen dolayı me ullyet kabul edil
mez. 

7 - Bilumum masrafalr mlltPah-
htde aittir. C5701) 1773 

Kolyedöpiriz takımı 
yaptırılacak 

Zonguldak Deledl) esinden: 
Bır ı;ene znrfında 100-1000 adet kol

) cdopırıı: takımı ) uptırılacııktır. B~hr
rıniıı muhammen fı)atı (2!>0 ının lif..) 
17/ıO (150, l'l.'I, ıoo, 7!> mm lik) Jli,nr, 
liradır. lhnle i. $. 9$2 saRl lll te Zon
gul<l ık h<'ledi) e~i encilmr111nde y11oı
l11caktır .. \lııvnkk ıt tP.minıtl .ıG,52 lira
rlır. :; ırln ımelrr lıl'debiı. •ılarak be
ı .. dlyı•ılen alınahilir. 

(lli02) 

Memur alınacak 
.Sh·as C. M U. il inden : 
~h ,u, ıııcrkeıı. adliyesinde 20 lira 

mııa~lı bir zabıt kltipliğl vr Kang:ıl 
a•li~ esinde 20 lira maaşlı bir bnşkA -
tlı,llk \I" lll Şer lira mRaşlı Zarn ve 
~arkışla nınhkemelcrl zabıt klıtip mu
avlnlıkleri nçıktır. Lise, ort& okul ve 
eski rustıye mrzıınu olmak ve asker
liğini )apını, hıılunınnk ,.e memurin 
K. nıın 6 incı m~dde•lndrki Şartları 
lıai:r: bulunmak şartıylc talip olanların 
ıo atusto 942 tıırihine musııdif pn-
7.nrtesl ı;:unii :uıt ııs şe kadar mektep 
şahadrtn ıınl'!si vt'. rlnğrulıık ki\ji'ıdı ve 
<lııklor rnımru ile birlikte Siv.ıı. aılli
ye en~umrnine miıracııatları ilAn olu-
nur. (lifı3!il) 1976 

Yol yaptırılacak 
Bursa Nafıa MıidürlUğünden: 
ı M. K. Paşa - Balıkesir hudu

du yolunun o+ooo - 14+000 kilo -
metreleri arasındaki kısmın tama
men blokajlı olarak yeniden Jf1$Uı 
l!J:>i,)90 llra 80 kuruş kesif bedeliyle 
ve .kapalı zart usuU.ylc eksil1.meye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 15-8-942 cumartesi 
gUnll snat on birde Burstt Nafıa 
.MUdurllil:U binasında te&ekkül ede -
cek • aCıa ekslltm" ve ihale kornls· 
yonu tarafından yamlacaktır. 

3 - Bu ışc ait, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, şose ve köprlller 
fenni earwıamcsl, hususi eartname, 
eksiltme ııar:uıamesı. ocruclar grafiti, 
keşif cetv-ell, sllsllcl :fiyat cetvell ve 
mukavele projesi Nafıa dairesinde 
isteklilere ı.,>Öslerilmektedir. İstih
kak Dursa Mal.sandığından ödene
cektir. 

4 - Eksiltme~ glrebllmek fcln 
isteklilerin 10904 lire 54 kuruş mu
vakkat U!mlnııt vermeleri, ticaret o
dasına .kayıtlı olduklarına dair vesi
!lm ve bu 1$1 başarabilecek ehliyette 
oldu'klanna dair ihale gününden en 
az ile: aün evvf'>l v1'1~et makamına 
müracaatla U9Ulil dali"eelnde alacak
ları ehliyet vesikasını ırosternıelerf 
ve llcilncü maddede yazılı evrakı o
ıkuyup kabul ttıklerlne dair imza 
etmeleri velhasıl 2490 sayılı kanu
nun hükümleri dairesinde hazırlıya
cakları teklif zarflarmı 15-S-942 cu
mar.tı>sl günü saat ona atadar Nafıa 
MüdilrHiğünd" toplanacak komisyon 
RelslH:tnc makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postalarda vu'kubtılacak gecikme-
icr .kabul erlllmez. (5879) 1949 

Tamir itleri 

Yol yaptırılacak 
Ankara Vallht;ınden : 
ı - A.-:ıkara - Kırşehir yolu Çan

lmya iltısakı Kiiçllk ,.:sat yolunda 
yapılacak ıose lnıaatının ihalesi 27-
7-1942 tarihine rasUıyan pazartesi 
glınU saat 15 te yapılmak Uzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muotur. 

2 - Keolr bedeli (18461) lira (01) 
kuru,şıur, 

3 - Muvıakkat teminatı (1884) li· 
ra (58) kurııotur. 

4 - İsteklllcrin teklif mekrupla -
rını, muvakkat ıeminat mektup veya 
makbuzlariyle ticaret odası vesika -
!arını ve Nafıa mUdUrlUğUnd<n bu 
iş içın alacakları tenrıi ehliyeı ve
sikıılıa.rını hamilen yukarıda adı ı:-c
çen g{inde ıaat 14 de kad9r daimi en
cümen rl!ialiğinc vermeleri 

5 - Bu ite alt keı;ıf ve şartname
yi her gtln -:ıafın mlldUrlllğunde ı::-ö -
rebilecekleri. (5056) 1153 

Yapı işleri 
Ankara Yal iliğinden: 
Kl'Şif hcdeli (4>;48) lira (73) kurllf 

mu\'lkkıı ıeminatı (341) lira (il) kıı
ruşıan ibareı bulunan emniyet karakol 
ikinci kı ım inşaatı 27. 7. 942 pilllrtcsi 
günü ~aat 15 ıe nafıa mü<lürlüğunde 
ihale!Ü J>apılmak üıere açık eksilcmeye 
konulmuştur. 

İsıe.klilerin trmİMt mektup veya 
makburu, ıicaret oda51 vesikası \C bu 
işe ait olmak iızcre Nafıa müdürlüğun
den alacaklım ehliyet H:sikalariylc bi~ 
likte sözü j:C'ÇCn ı:ün ve ~attc Nafıa 
komİ:»onuna gelmeleri. 

Huna ait k<-şif ve ş:ırınameyi her güm 
Nafıa miidürlüj;undc görcbilecclleri. 

(5195) 1267 

Yol yaptırılacak 
Anknra Val1l fıindcn: 
1 - .Ankara - + Kale Hııs:ıınot'l.a• 

Ut.18ak yo!ımda )'11.Pllaeak &-OSc \'C mıa 
inıalAt ie1n1n eksılunl'&t 3.S-942 tarihi 
ne rnsUı,ı; an pnzart.<'61 ı:ünü saat 15 &e 

vlJAyot dillml f'.nctlmmlndc ynpılmaJı: 

üzere Jcaııa1ı zarf uaulb-lc f'kt<li~ 
konulmu&tur. 

2 - J<estt bede11 < 42!'>31 ı lira (7) :ıc... 

~ vr muvald<at l<'m1natı 

(83) kuru$LUT. 

(3197) linl 

3 - lstr.klUenlrı tr.k'lif mektuplar-Ha 
m11va:kkat lcmtnat mclttup ~oya mak 
buzlnrtyle Ucarot odası v<'Sllkn!nnru " 
Uuıle tal'lhtııden en nz Uc gün ~vel ,.... 
!Ayete i:stldft ile mil rncaat OOerok bu • 
tctn alaca.klan tcnııl ehM:.Yet vcsilmlftn 
nı hAmUen )'Ukanda adı g~ s:llnde 
sa.at 14 e kAdnr dalıml encümen n!19a 
tine Vemlt'!erl. 

Bu ıtc ait .keelf V<" şartnamf".YI her 
~n nalla m0d1lrl1ltundc glloreb!l~ 
rt. (5356) 1381 

Bot teneke aatışı 
Ankara Valiliğinden: 
ı - (2000) adet boe boozlııı teneke.& 

acık art.tımıa ueuliyle 811.Uea konllıi
m uıt ur. 

2 - İhalc 30-7·942 tarihine milsa41ıf 
~ l'linü saat 15 te ~ 
lıkt.a yapılacaktır. 

3 - TenekclıP.T'tn bCherin!n muham -
men bedeli 110 lnıruetur. 

• - latftcttıertn (16:5) Hmhk muvak· 
kat temirıAt ITlftlcbuz!Ylc bırtıkte gUnQa
dc• komllıY<ttna mürnood.lan. 

(5346) 

Satılık enkaz 
.A.tıSıara Val11 ttnden: 
ı - :Muhammen kıeelf bedeli ıaoot 

Hrattan 1ba.ret olnıı )\nkaranın y cnlce 
mahal~ ~ llsesl. tıahceal itU
ııalinöe 214 adanın 11, lG, S3 ıı:ıyılı ı:ıar

sellerinl ihtn·a eden ~ Pıırt'll. b!narun 
a.ntaız.ı müteahhide atı olmak ~ 
hedmt le1 açık tuıt.tuma US\ll~c satua 
konulmuştur. 

2 - nııııc 7-8·912 ta'l'ftı1ne mtısııutıt 

euıma ııtl nıU saat 15 tc dC'ltentarhJı;ta 

1zmir Oi"fterrlRrlığınoan : :ııa1>ılarııktır. 
ı - İımir hlıkumet konalı tMnira- 3 - Muvakkııt t001;1nat 60 J1rndır. 

tı knpalı t:llrf uMıllyle eksiltmeye ko- 4 - hıt.P.kltlcr bu lıııe e.lt tcnnl htl!IQ· 
nulmıı§hır. 11 tart.nam~ her ırun dıet•cn1ruü'k mli-

2 - Keşif ve muhammen bedeli n em1Ak müd1lrMltü:n~ ı:öreb llıl«'. 
l61SR lira 54 kuruııtur. 5 - lırtekl ll"l'in muayyen ırllndc na-

8 - M uvakk.at teminat akçesi J365 rı.. mlldOrttifıilndm a.laoııklan fenni 
lirn olııp ihnleyi mıiteakip bedeli !ha. ehlb>et ve tk'ıırct odası vesftmeJn ve 
le uzerlnden 3 lf> kati teminat alına- muvatdcat l«trin8t malcb ban-
cııktır. 1 U2U ~ 

4 - Rk8iltme 10. 8. 942 tarihinde 1 ka mektubu ile >com1syona müracruıt!a-
pnzartesi gunü saat 17 dl' İzmir def- n. (5730) l'TM 

tr.rdarlık blnnsı yanınrlaki Milli Em- .lllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
liık mtır.ay~de &&!onunda yapılacak • : 
tır. : Mühendis Ye -il - 1'r.klif mP-ktuf'larının ıo. 8. : --9~2 tarihine mOsnclif p11ZArtı-si ıt"tlnıı : _ 
ı; ıııt ı tı y 1 kıırlar lr.mir rldtl'.rilnlığı : ha be • 1 k : 
M. P.rıılAk rnlırlilrliiğfine tevdi olun - = mu se CI a 1naca -
ııı ı ı ve) a gllnılerilmesl icuhl'd~r. Pos- : 
tad ıki ı;ıl'cikmrlrr kabul eclilmc7.. : SUml!rbank Umum MildürlU-: 

lünden: : 6 - İstrklilcr, keşif hfılA~a cl'tvell 
ili' hııırnsl fenni ~rtnameyi her ı:Un 
rııc~ni sııııti dahUinıfo İ&mir, Ankarn 
'C lstnrıhul defterdarlıkları Milli Em
lllk mlldllrlılğiindc p;orebillrler. 

7 -- Jl:ksiltml'ye iştirak ~deuk n
lnnlar, 2$90 sayılı kanunun 2, 8 unrü 
maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti 
gn trrlr veslkalnrı komisyona. ibraz 
etnıeğc mrelııırdurlar. 

(6t; 3) 1962 

M. M. VEKALETİ DENiZ 

Sabun alınacak 
DPnlz Lv. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 'rahmin olunan mecmu hedell 

60410 llrıı olan 70.000 kilo Mbunun, 
29 temmuz !>42 çarşamba günU saat 
15 tı> pazarlıkla eksbltmesl yapıla
caktır. 

2 - tik teminatı 4270 lira 50 ku
ruş olup &artnıımesı her g{in 302 
kunı& be<lel mukablllnde komisyon
dan .alınabilir. 

3 - lstekllll'rln belli gün ve sa
atte Kasımpaşa'da bQ.lunan komis
yonda haz.ır bulunmaları. 

(7825-5783) 1898 

Zeytinyağ alınacak 
DenlK I..evaııım Satın Alma Komis

yondıın : 
ı -tahmin olunan meema hedt'.li 

48260 lira olnn 811.000 kilo 11tytin yn. 
kının, 8 ağustos 942 puartl'sl 1tünU 
ı;aııt iti le pıızarlıklll eksiltmesi yapı
Jncnktır. 

2 - tık tt'mlnatı 3244 1'ra 110 luı
nış nlup şıırtnameııl hrr p:iln knml11 • 
yr>nrlan 216 kunıf mukabilinde alına
hllir. 

8 - fırteklllerin M.lli ırfln 11"e saatti'! 
Knsımpaşa'rls hulunıın lcı>misynnda ha 
zır bulıınmalan. (78711-5839) 1948 

: Bankamız EtUt Tesis Heyeti : 
: MUdUrlUğll kndroıunda mlln • : 
: hal bulunan montaj ıeflikleri : 
: ve konstrktlon kısmı için bu : 
: a-ibi lılerde ıecrUbell 2 makine : 
: ve 1. elektrik mllhenrlİRİ ve 2 : 
: teerUbcll muhasebeci alınacak· _ 
: ur. : 
- Askerlikle ilgisi bulunmıyan : 
: taliplerin hal tercümeleri ve : 
: diploma suretleriyle Sümer - : 
: ))ank Etllt Tesis Heyeti Subesl : 
: MUdOrlüJ?üne mtıractuıtlan. : 
.., •..............................• ,. 
BakkaH•ın nazarı dikkatine 

Bakıkallar B Tl fi Relsllğlnden: 
Umum bakkal e narının "1'1caret 

orlasiyle'' Esna r ccmlyt>tforln<ı kayıt 
tarihlerini ve sc-rmay"lcrlntn m kte· 
rını gl.\sterlr vC'Sslkle a7.nm1 30. 7. 
942 tarfülne kadnr birliğe kayde>lun
mak ll7.cre Esnnf Ccml)'('tlerl umu
mi klUplil!lne mOracaat l')"lem,.lerl 
kendi menfaatleri lktıuısından oldu-
fu bildırlllr. 1340 

ASKERi FABRiKALAR 

Satılık 
Askc.11 Fabrlkalnr 'l'icaret Şııbcsin.. 

den : 
% 7,21 &Ulfrlk asit, % ~9.69 klorld

rik asit ve ı-scr halinde demirden mU
teŞckkll 7 ton kndar mahsul Küçük -
yoıgat harut fahrlkamızdn mevc-ııt -
tur. AryıcR hrr ay 3 ton kadar ist.Wı
sall mııhtf'ıııel nlnn hu mnildenin ma
yıa 948 sonuna kadar lstilı5 ıl edile -
(l('k mlktı.r ka.r getirerek KUçükyoı
ıı:at barut fabrikası anhannda tc~lim 
alınamak Şartlylc bı-her tonunun mu
hamml'n fiyatı altmış iki lirn eeldı 
kuruştur. 

"lıııncak looo ton tel bal> lı kurn ot 
11Yııt 7 hr Kılo uıııı tnhınin edilen 
'l!)GQ 1 kıırıış 4.ı ~antim. ilk tcminııt 
Itır, \'ıradır. Ş:ırtnnmesi Ko. <'in ı:;tJriı
•i a. 3e alınır. Kapalı zarfla eksiltme
t11ıı118 942 paz ırtcsi ünu sııat 111 le 
lrlı.ııt cııktır, lst..,klılerın temln:ıt ve 
.._ bi ırırktııplarını belli g(ın \'c anı-

t ınat "Vel Ko. na vermeltrl. 

Kuru soğan alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir kllosuna tahmin edilPn 

fıynt 25 kuruştan 120 ton kuru so
ğan kapalı zart usullyle elaılltmeye 
konmuştur. 11.k temlnau 2250 llredır. 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Raman 
Saman 
~aman 
Saman 
SamaR 

500 5 
500 5 
500 5 
500 5 
800 5 

4-8-942 
4-8-942 

31-7-942 
31-7-94:? 
31-7-942 

4-8-942 
4-8-942 

Saat 
13 
13,50 
14 
13 
14 
1450 
15 
lS,50 
14.50 
1S,5G 

inlaatı 8-7-942 carşnmha gUnQnden Ka71P - 700 '.N<). 111 k6pek rıu
lt.lıwln!n bir ay mUddeUe kapalı %8.rf ı marn!mlı zayt ettim. Yenı.ınt alaca-
usullyle eksiltmeye konulınuıtur. ~ımdan ee'l<Ulnln hülcmü yoktur. 

2-' :thale lD-8-942.pazarteai aini Pnt. EBER.'? ~ 111>kak 

Talip olanların 3 ııgııstos 942 p:ızar. 
te~i p:ünU sant H te A kl'rl Pahrlka
lnr Ticaret şuhf"s n" rıılıraeıı.!ll rtme-

lelll ii6a --- ~ ~ 
'6'90) llilO 
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T ÜRK İ YE C ÜM HUR İ YETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARlH l : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJ AN adedi : 265 

Z irai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Z iraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnıt besaptannda 
eı. az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ıle 

qağıdakl plina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, ıı Mart, 11 Haziran, 11 Ey!UJ ve 
11 Birincikanun t arihinde çekilecektir, 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bir sene içinde 50 llradan 
a§ağ'ı dllşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 320 

tazlasiyle verllecektir. 

MILLJ MUDAFAA V. 

ULUS 

Ordu Hasta Bakıcı 
Hemıireler Okuluna ait 

Bahçe tesviyesi bazı izahat ve okula kayıt 
M. ~I. V. !>alın Alma Kil. dan : ve kabul şartları 
6i990 lira a; kuruş keşif bedelli 1 _ Ordumuza hastabakıcı ve 

Cebeci hastanesi bnlıçe tesviyesi ,-e hemşire yeUşt.irmek uz.ere Ankara'· 
yolları ·l. ı>. !H:! salı günu saat ı ı de da 1\-L :.ı. V. tarafından 1!)39 sene. 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş - sınde acıtmıs olan hastabakıcı \"e 
tur. İlk teminatı 434!1 lirn 2!> kuruş hemşireler okuluna bu sene de 45 
olup şartnnmesl 2S9 kuruş mukabili talebe alınacaktır. Okula gırmek ar· 
Eatın alma komisyonundan verilir. İs. zu edenler, bulundukları mahallin 
teklilerin eksiltme günü saat 10 a ka. \'aliligıne, kaymakamlığına ve~·a as· 
dar !?ı90 ı;ayılı kanuna göre hazırlı • kerllk şubelerine dılekce ile mUra· 
yacakları zarfları M. .M. Y. 4. !'\o. cnat edeceklerdır. 
lu satın alına komis,·onuna vermeleri. 2 - 3433 sayılı kanun mucibince 

(6174) · 1605 bu okuldan mezun olacaklar, me-
y apı işleri mur olup tekalidlye alacaklardır. 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 3 - Mezun olanlar altı senelik 
334 o il 82 k k il b d 111 mecburi hizmeUerınl oı'Clu hastane-

' ra uruş eş e e !erinde yapacaklar; ondan sonra ar-
Polatlı da inşa e~tirllecek tavlanın zu ederlerse memleketteki bUtün 
4. 8. 942 salı günu saat 15 te kapalı sıhhi teşekküller kendıl-erıne açık 
zarfla eksıltmeye konulmuştur. tik 1 olacak ur 
t~minatı 2511 lira 06 kuruştur. Ke- 4 _ Tahsll müddeti 3 sene e lup, 
şıf ve şartnamesi 167 kuruş muka- bu müddet içinde okurlara ayda b<'s 
bili satın alma komisyonundan ve- llra harçlık verilecek. İaşe \"e ilbas
rllmektedlr. !stekJIJerln ekslllmc ı:il· ları tamamen okula alt olacaktır. 
nil sa.at 14 e kadar 2490 sayılı kanu- 5 - Okuldan mezun olanlar, ba
na göre h~ı:ırlıyacakları zarfları M. rem kanununa göre 20 ııra ao..11 ma· 
M. V. 4. No.lu .::-a. Al. komisyonuna aştan başlamak üzere maaş alacak-
\"ermelerl. <5475) 1606 lar, ve bu miktar gJUkçe çoğalacak· 

Er f ot ini alınacak tır; bu zaman dahi .iaşe, giydirme ve 
~ v barınma orduya alt olacaktır. 

~~~t. çlt~k~~a;o~~I K:...u!an~tınarllktıı. 6 - Okul 15 • f:ylül • 1942 de 
tedrisata başlı) acaktır. 

Beher clltıne tahmln olunan fiyat 11,50 7 - Okula kayıt ve kabul şartları 
kurus olup muvakkat teminatı 25~7 •1· şunlardır: 

ra :IO kuruştur. a) Türkiye Cumhuriyeıi tebtt11sın· 
Şartname ve nQmunosf her ırtın ko· dan olmak ve Tıırk ırkından bulun. 

misyonda ~orüleblllr. lhalesl 6·1'·9d:! mak, 
penembe ll'ilnU saat ıı de kapalı zarf· b ı Slhhatı yerinde olmak ve du • 
la M. M. v. 3. No. ıu satın atma knml•· rumu her lklımde vRzife ı;:-ôrmiye mU 
yonundıa yapılacaktır. sa it bulunmnk ı bunu herhangi bir 

Istcklllerln ihale vaktinden bir saat hasuıne sıhhi heyeti raporu ile tes· 
bit ettirmek ve evraka ba~iıımak lii.· 

evvel h11zırladıklan zartllın komısyon zımrlır). 

r1Y~ttne vermeleri. c) Okurun yaşı on nlııdan aşa~ı 
Sart.:ıames.I 172,ı; kurut mukahllln Jc ve yirmı ikıclen yukarı olmıyacaktır. 

ko:n yondan ''erlleblllr. l&U d ı Kencllsı ana ve bab ısı ıffel eh· 

Portör tekerleği 
yaptırılacak 

M. M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
Kauçul:u vekAletten verilmek il· 

zere müteahhit nam \"e hesabına 40 
adet portör tekerleği yaptırılacak
tır. lhalesl 8·8·942 cumarte~i günü 
saat 11 de ::'\1.M.V. 2. !'\o, lu satın al
ma kom!S)•onunda ) apılacaktır. Şart 
namesi Ko. da görillebillr. Ilk temi· 
nalı 75 liradır. 1steklllerln ihale sa· 
at.inde mPr.kQr Ko. na gelmeleri. 

(5712> lii9 

Su malzemesi alınacak 
111. M. \'ek. ::ıa. Al. Ko. ~do: 
51!67 lira l:! kuruş keit 'ıedelll ;u 

t e isatı için boru mıılzerncı;ı açık el:. 
iltrne ile 10. 9~:? puarl<'si ~unu 

!>n<ıt ı o.:rn dıı ilıt1le r.ılilert'ktır İlk te
minatı ·HO lira 03 kuruştur. lsteklı. 
!erin rk iltrne gıın vr ımntınde lll. \ I. 
V. ı :-."o.lu ~a. \I. korniS)onıın11 gel. 
melerl. K«"şif ve şıırtuıı.nıl"•i her ::::tin 
komlsyondıı g6 terillr. J 78:.! 

Yapı işleri 

Iinılen olmak ( hıı vazıyet polisce tev
sik eıtirilerek evrııka bağlanacak 
tır) 

el En az orta okut ıııhsiliııı hılir· 
mış olmak (eleme ımtihırnlarınd:ı 
muvafflak olmak ş~rttırl veya bu ıie. 
recede tahsil ~ördüğünü ısbaı etmek 
(tasdikname veya bunun bir ıasdikli 
sureti muameleli evrakına el-lene . 
cektır. 

f) Evli veya niş nlı bulunmamak 
(evvelce evlenip boşanan! ırla koca· 
sı ölmUş olıınlar kabul edılir ı buna 
ait medeni hali bildirır müshil ev · 
rak keza eklenecektir. 

g) Okur sıhhi sebepler ılı§ında o
kulu kendılıgındcıı ll'rketılğı, evlen· 
me ~ureliyle veya diğer inzıbaıi se
beplerle okuldan çıkıırıldığı ve altı 
senelik nıecburı hızmeti yap· 
maclığı veya ıamanılamadıı:n. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Taşıma i~leri 
Vakıll.a.r Cmum Mudıirluğüoden : 

M~. Vek. &ılın Al. Ko. dan: 
79807 lira 24 kuruş keşi! bedPlli l' 11111111111111111111111111111111 I.!, Merzlfonda ikl er pavyonu 10·8·942 

- : pazartesi günü saat 11 de kapıı.lı :_ Dolomit ta<ı eksiltmesi :_ zarrıa eksiltmeye konulmuştur. tık 
f teminatı 5985 lira 54 kuruştur, Ke-

ve yahut sıhhi Bebepler dışında o · 
kulc.lan çıkarıldığı takdirde tahak · 
kuk etıırilecek mektep masraflarını 
tnmamen ö.teyeccğine ve ı:-österıliğı 
vesikaların tamamen ıloğru olduğıma 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli 
bir teahhlııname verecektir. 

8 - Yukarıdaki şeraiti haiz ol.ıın 
okur, okula imtihansız olar.al.. kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mııcl • 
bince evrakının muamelesini bitıren
lerdcn, vill\yet, veya kaza. merkez • 
!erinde otur.,nl.ar, bu makamlar ve 
askerlik şubeleri vasıtasiyt e evrak· 
!·arını dnğrudan ılo~ru~·a A nkara Or· 
du H asta Bakıcı H em~ireler Okulu 
M UclUrlllgUne gönclerecckterdir • 

- T Ü R K 1 y E : şif VıC şartnamesi 399 kuruş muka· 
: - bili verilir. lsteklilerln lhaledt'n bir 

Demir ve Çelik : gün önce inşaat dairesinden ehliyet 

Fabrl'kaları :_ vt-s!kası almalan ve 2490 sayılı ka· 
nuna göre hazırlıyncıı.klan znrfian 

Vakıflar Umum Müdurluğii namın:ı _ 
ikinci ,akıf aparum:ı.n için depodan ve· -
ya i-.~yonda vagondan alınacak olan 
161 ton kok kômunınun nakil 'e depo

- M .. ssesesinden : ihale günü saat 10 a kadar M. M. 
: ue - v. 4. No.Iu salın Satın Alma Komis· 

ya yerle)unne işi pazarlıkla 27-temmuz· 
942 pa.zarıtsi gunu saat on be~te ihale 
edileukur. Talip olanlaruı )'CVmi mez· 
kürcb ikinci vakıf aparunwıda umum 
mUdürluk inµaı ınüdurluğünc müracaat· 
1arı .iliııı olunur. (5909) 1943 

D renej i,ler i 
Va"kıflar Umum Mudurluğünden : 
Keşif bedeli 625 lira olan ikinci ''a· 

kıf apuumaru bodrumunda )ııpurılacak 
mvelma.n. drerui ,.e il:ola.s)'Otı i~lcri pa · 
urlıkla y.ıporılacaktır. 

Pazarlık 27·7-942 pazart~ günü sa· 
a~ ıs te umum mudürlük inµat müdur· 
luğu.nde yapılacağından bu gibi hlerde 
muıehassıs olan isteklilerin '7o 7,S tc • 
miıut paralarhle il1n edilen gün 'e • 
aue muracaat ermeleri ilin olunur. 

(5918) 1972 

TAPU VE KADASTRO 

Memur alınacak 
Tapu Mudürlil~rıden: 
Tapu :!l!clllcı1 mtidUrlU~e .. cıl:mıa 

olıı.n ll5 lira maaşlı iki de:terclllk htz • 
mfl'..ln! Uaya t.a.ka.tı olup olınadıı:ı tec· 
rübe ile a.nlaalldıAı takdirde ~ nl Yll· 

pıl:ma.k üzere ııse veya orta tahstu ı:ör· 
mu ı ol.anla.rın zenctrı:.oanı 1 arkıısında 
evrak ma.h.zen1 binasında mezkOr mü • 
dürlüte ba4 vurmaları llAn olunur. 

(5940) 1977 

Satı lık kereste 
Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 

Yozgad'ın Peyk ve Teke G U· 
ney köylerinde şose üzerind: 
aşağıda takribi miktar ve eba
dı yazılı keresteler kapalı zart 
usuliyle satılacaktır. 

: Bartın boğazında ve Bartın : yonuna vermeleri. (5i22l li81 
: suyuna takriben 80 metre me· : 
: safede kAln ruhsatımız altında· : Kamyon tamiri 
- ki ocaktan lhrac \"e sevkedlle· : M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 

cek 10.000 ton dolomit ta$ı a- : Askeri Doktor ve Tatbikıı.t okulu 
_ cık eks;ltmcye konulmuştur. _ emrinde calışan bir kamyon 26-7-942 
- 1 - Fılyos'ta vagonda tes· : paazrtesl günil saat 11 de pazarlıkla 
_ llm muhammen bedeli 100.000 : tamir ettirilecektir. tstekltierin 
- <yüz bin> liradır. : kamyonu mahalllnde g()rerek teklif 
: 2 - Ek.oılltme 30.7.l!l42 tari· : edecekleri fiyata göre hesap oluna· 
_ hlne müsadlf perşembe günü : cak kati tcmlnatlarlyle birlikte pa· 
- ıaat 15 te müessesemizde ya- : zarlık ı:tiln \"e saatinde M.M.V. 2. :-\o 
_ pılacaktır. : lu Sa. Al. Komisyonuna ııelmriPri. 
- 3 - lsteklilerln muhammen : (5714> 1810 
: bedelln % 7,5 nisbetlnde bir : Saraç malzemesi alınacak 
: mebllğı havı bir banka" temi- : 
: nat mektubu veya bu miktar te- : 
: mlnat akceslyle birlikte eksilt· : 
- me saatinden bir satıl evvellsl- : 
: ne kadar müessesemize mUrn· : 
: caat etmesi IA.zımdır. BllfıharP : 
: yapılacak milracaatlan kabul : 
- edip etmemekte müessesemiz : 
: serbesttir. -
- 4 - lhrac edilecek dolomit· -
: lerl Filyos'a nakil lcln rnotör- : 
: lerde istimal edilecek takriben -
: 15 ton motorin veya buluna- -
: madığı ta1cllrd~ bu miktarda : 
: Dlzı-1 yalh verilecektir. Dizel -
- yağının tonu 155 lira olup be· : 
: deli peşinen ödenmek sartlyle : 
: müessesemizden verilecektir. : 
: 5 - Bu ise alt ııartnameler : 
: tallplerlne 1stanbul'dn !'llmer : 
: Bank Satın Alma MUdDrlUl:iln· : 
- den. Ankara'da Silmer Bank : 
: Umumi M!idürlüğUndPn ve Ka· : 
- rıı.bU t't" müessesemizden b!IA· : 
: bedel vt>rlllr. 1243 : 
i'ı ııııııııııııııııııııııııııııııııii 

IKT lSA T VEKALETi 

Memur alınacak 
lktısat VekAletlnden: 

M. M. Vek. Satın Al. Ko. dan: 
50: 75 kilo iki katlı yerli saraç ip

liği, 50: 75 kilo üt katlı yeril saraç 
ipliği ve 60: 100 kllo iki katlı Avru
pa saraç ipliği pa~arlıkill satın alı· 
nacaktır. Nümuneleri komisyonda 
her gün görllleblllr. Tallplcrln 27-7-
942 pazartesi gUnU ::'\1. M. V. 3. No. 
lu satın alma komisyonunda bulun· 
malan. (5773) 1850 

Elektrikçi ve motörcü 
alınacak 

M. M. Vektıletlnden: 
Sıvas ve Diyarbakır s::ınayf tabur

ları ihtiyacı tein Ankara Dikim 
Evinne yapılan imtihan tle Dizel 
motör gruplarını idare edebllecek 
birer elektrikçi ile motörle mütehar· 
rlk muhtelif tlp dikiş makinelerini 
idareye muktedir blrn makine usta· 
sı ve bunlardan başka birer ne mo
törcü alınacaktır. Bunlara al·lık üc·~ 
ret olarak gösterecekleri liyakate 
göre <75 • 120> lira verilecektir. ls· 
teklllerin hal tercümeleri, bonser· 
vlslcrl ve i~·i hal kA~ıdı ve bir dilek· 
ce llP M. M. VekAIPtl Levazım hicri 
Daire<:! Reisliğine mllracaatlan. tlAn 
olunur. C5868> 1393 

Matbaa harfi alınacak 
:'it . '\f. V. Satın Al. Ko. nırn : 

10 - .Mllracaatların ağustos Hl42 
nihRyeılne kadar ı;ona erdirilmesi 
lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri 
ve mektebe hareket etme tarihleri 
aynı makmalar t'arafınrlan kendile
rine bildirllecektir. 

12 - Kııbul edileC'eklerin nl<ulun 
hıılunduttı Ankara'ya kadar ı:-e lmek 
ve okulda tekrar yaınlaC'ak sıhhi 
muayene neticesi ha.cııRlıklnrı tebey
yün edenlerin memleketlerine git · 
mek için mnsraf edecekler! yol J'lll • 
ralart kendilPrine ait olac:ıktır. 

(545"-l 1 54~ 

ÜNiVERSiTE 

Asistan alınacak 
Artka.ra Onl\crsıtefd Dl! ve Ta rlh · 

Cot:rat)'a ~ukült.esl Dcluı.nlJQıruıan: 

FakQltcmlzln yeni ve orta cağlar ta
rihi, tanı dhlt ve edel>lYatı, atikeoll)JI, 
klABlk tllol<>JI, a<kmeroltıJI, antreı:ıoloJI 

ve etnoloji ensUtUlertne mU8ahaka lle 
asistan ahruıcıı.kUr. DU ve Turl.h-0 •t: • 
nth'll FakiUıtesi ile lstanbul Vnt..-enlle· 
td Edel>::Yat FakUlteslnden mt>zun nlan 
iste.ki lert:ı ve fazla tz:ahat lsüyenlerln 
10 al!ı.ıstos 1940 a kadar bir d lekce vt• 
milsblt ewak ile mtiracaat4an. 

(5872) l!lfiO 

U L U S - 23. üncU yıl. - No. 73..'i3 
lmttyaz aantbl 

1SKENDER ARTUN 
Nesrtyat ve MUesseııc MUdUıil 

NA$lT tJLUG 
ULUS Basımev1 ANKARA 

İnhisarlar Umum Md. 

inhisarlar müfettiş 
muavinliği müsabaka 

İmtihanı 
İnhisarlar Umwn .\lüdürlüğünden 

inhisarlar Umum Müdürlüğü tl'ftlş 
kadro~unda münhal bulunan müfettiş 
mua,inlikicri İ\in yazılı ve sözlü bir 
mii•abaka imtihanı a~ılacakuır. ıo.R.912 
paıarrcsi gunü •aat 10 da Sırkec.i"de İn
hisarlar Tefıiş Hereıi oinuında >'llr>ıla
cak olan yazılı imıihanc.Ja knananlar 
sôılü imtıhana gireceklerdir. Her iki 
imıiharxla kazananlar arasında en fazla 
derece alanlar inhisarlar .\1ufeııiş Mua • 
\inliğine alınııc<ıklardır. Notlarda müsa· 
\'Rt halinde lisan hilcnlcr ıercih edile . 
cclderdır. Ücrccler 3656 sıayılı kanuna 
gorc verilecektir. 

:'ltiıubakara giı-ebilnıek için: 
1 - ~lemurin kanununda ra111ı şart

lardan hıa~ka iktı•aı '' hukuk fakültele
ri H')a !'>ı}"ll\al Riiı:iler Okulundan, }'ll· 
hut yüksek ıkaret ve iktı,aı ml"ktel:ıinden 
,.e)ahut da muadillikleri .Maarif \'eka
leıincc ta.dik edilnıi~ bulunan yahancı 

fakülıe vcra )'Üksek mekteplerin birin · 
den mezun olmak, 

ı .\fos:ıhak:ı ıaıihindc )ıışı 30 dan 
}"Ukarı olmamak 'e hkcrliğini )'a(lllll~ 
bulunmak, 

3 - Sıhhi \3Zİ)eti iklim tcb:ıddüi · 
!erine 'e her ıurlu )oinıhr',.. ırhmeı H 

meşakkatlerine daranmıyıı mü~aiı olmak, 
4 Ahlak Ye sed)e iıiharıylc mu· 

fcııişlil mc•leginc alınmA ına mani hir 
hali oulunmamak, "Bu hıau' idarece )1l· 

pılacak tahkikaıla ncHrıilecektir." 

Miırac:a:ıt en geç tıı·R·94ı ak~amına 
kadıır 'e İnhisarlar Umum Müdürlüğu· 
ne hitıthcden hir dilekçe ile )apılarnk· 
ıır. 

fiu dilt'kÇe)'C: 
J - ~!ııl.ıep şehadcıname~i. 
ı - :-.-uru~ huviyeı cılıdanı, 
~ - \ ~l<erlik 'esikası, 
.f - Sıhhatçe memiekecin her ıara . 

fında '-aıifc ı::ormİ)c \e C)-ahııler )1lP

mıya mii•aİt bulu!1duğu hakkında ııım 
ı~tk'kiıllü r~mi hir ha.,tancdcn alına· 
cıık rapor. 

<; - Pılli•ım alınaCl!k İ}i ha' kifıdı, 
6 - 6 ıanc 4,<; x 6 h<»unda foıos· 

raf, 
-: • Hal ıercümesi, t>klenccd:ür 
İ.rt>klilerin imrihan progra'lıını ~ir . 

kcci"de İnhi~arlar Tefti~ HeyC"ti Ri}a<e -
tinden almaları laumdır. (7%~·'19'1ı) 

196!'1 

KAZALAR 

Satılık motor 
Ba.Yl>urt Beledlye Rl!'!sl.t: nıtl'n: 
F:\~atınd.a ve 3000 lira kıymetinde 

motör açık arttırma ile saı.taeaaından 
tallpleı1n 225 Ura tem n..'llı mu,•akkat.ı:'· 

Kahve, çay satanlarla 
alanların nazarı dikkatin 

Ankara İnhisarlar Baı Müdürlüğünden : 
Esnafın peraken<le sattığı Çay ve Kahveleri 

lijları ile tarttıkları görülmektedir. 
Kararlaşan Kahve ve Çay fiya tlan yalnız Kahve 

Çaya münhurrdır. Kağıtlar tartıya d ahil edilmiyec 
tir. Satıcı ve alıcıların bu husu sa r iayet ve dikkat ey 
meleri ilan olunur. ( 5814) 1891 

Çeşitli yiyecek a il nacak 
Hozat Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aoaf:ıda mkltar ve muhammen bede1leı1 ve ilk temlııatlarlyle lhn 

ve saatleri yazılı mevat 11yn olarak 2 190 sayılı kan.un mucibince knpnlı :ı: 

acık eksiltme hilkıiınler\ dalrt'Slnde ihale cdlleccQ'lndcn tal.!plcrtn mezkilr 
lı•rdt> Hozat satın alına komlı!yonlarınn mUı-acaatlan. 

2 - Tall'ıılt>rlıı ihale saatinden Mr saııt evveline kadar kanuni 
rtyle tekli! mektuplarını komisyona l!'eUnnoleri. 

3 - Evsaf ve aartnnmeler saun atma ko:nlll)·onunda ııöMlleb ıı.r. 

4 - Pcııstadakl ı;e<:lkrneler kahul ed11rncz. (7622-5514) 

temi 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale günü ve 
Beyaz peynir 2000 2300 li2.50 7.8.942 saat 14 le a 

ck6I 
Süt 
Yo;'.:ıırt 
Sarmısak 
Sadeyağı 

K. soğıı.n 
B. peynir 

Sadeyaih 
K. ~oğan 
B. peynir 
Snrleyağı 
K. ~ottan 

1500 
1500 

500 
14000 

l4000 
1000 

7000 
7000 
1000 
7000 
7000 

249 ()0 
2H 95 
350 

17966 20 

4550 
1150 

8983 10 
2275 
1150 
59.93 10 
2275 

18.74 
20.62 
26.25 

134i.46 saat"14 k 
zarf 

341.25 .. .. acık ek 
86.25 7.8.942 saat 14 açı 

sll 
673.73 
170.6~ 
86.25 

6i3.73 
170.62 " 

TALAS (l{ay!eri) Amerikan l1 olej 
Bir ihzari üç orta sın ıf 

thzarl sınıtıı ilk okuld~n b1 derece 11e mezun 12 • 14 yulaıındn 
nıl 35 erkek talebe alına<'.aktır 

LEWU Ucret: a.-..o Ura Den;lerc 2..'I t'Ylülde bMlanacnktır. 

Serom ampulü vesaire ahnaca 
Sıhhat ve lctlmn1 Muavenet \'el~ll't\ ;\lerke-z Hıtzıssılıhn MUC65<':se Sn A 

mtsnmunıtan: Muhammen Mı;\ak1' 
Cinsi Mlktan bı-dcl wmın 
:.erum ampulü 5 cc 200000 adet 4000 > 

.. .. 15 cc 100000 2500 ) 
Ampul desteresi 60000 .. 660 
Liıst.ik nınntnr 200 kilo 2000 > 
Cicck aşısı tüpü 1000000 adet lOOC-0 > 

liıı6o 

1437 

t - Mel'1kez Hıtzı.ssıhha mU('$5esel U!Uyacı kin c-lns miktar ve muharnm 
d~ll:yle muvakkat tem1natı ;ı."Uka.nda ~·anlı m.ıı.lzame kapalı zart usullYle 23. 1 

!eriyle ihale ırUnU nlan ll·S-942 salı tarlhınden it b.."tren eksiltme)-e konutmu~tur. 
ı:ünU saat H te Bayburt bel001yc endi· :ı - E""81ltme 10. :5. 942 pazartesi ll'ilnü saat 11 de mü('SS(?Scde mU'le3eklJdl 
menine mUra<'ııallan llAn olunur. alma komlsY<mıında yapılacaktır. 

(570.1) 1775 3 - .:\umun~! ııonnck 19t.lyenler komlısYona mUroeaat ederler. Sar 
panısıı ,·ertıtır. 

Tebliğ 4 TckU! mektupları ımı.ayyen ırUnde 1188.t 10 a kadar komisyona verıırn 

t \nye Sıtma lllucııdele Reisliğinclen: 
1 !I ıo yılınclunhC"ri yıı~ılıcn hlıtıın 

mnhalli iiı\nlara rağmen ( nye knsabn
s ı nını 11 enl" <'ihetlnrlr. '"' Aynıı;ola 
rııcvkiinde hulunan lıoş arıulnin sahibi 
çıknıRdıgındıın nıezk(ır arıızi üzerin • 
ele-ki binleree çııkıırlnrın her hiri i hir 
inoarı ınC'zıırr nlıırak sıtnıa rııenhnını 
teo:kll edip kasaba> ı sıtma hastalığına 
ıııarııı hırakmışt ı r. Hu sahipli olılu • 
lhı r.annlrle şimdiyi' kıırl ır müc-nclrle 
tr~kllAtımır. fa ıll) C't r11ııarıı11111ıştır. Ilu 
krrr t'ıı~·e sıtıııa miıc.ıclı•lı• knmisyonıı 
13. i. 9~2 p11r.nrte i ı.:ııniı toıılanarak 
ıııe7.kıir sahnnın isliıhına karnr ver. 
mi' niıluih1111L•ın knrar ıııiiılcleti hıtnın 
hulurıC'nyıı kadıır lıir krre ıle ıra7.ele 
ile ilan c-dilııı<'si lııwınlıı p:ıırıılııııı~tıır. 
il An in rihlııılf'tt 111 J!İin 7.nrfınıla te~ki. 
lr.tınıır.n ııııirnl"n:ıt eılilmf.'diğl taknircie 
rııe7.kılr ar.ııi sahip•iz aılclrclilip malı. 
ıurinr rııücıdelrnıh:rC' l~l ih edilerek 
jl'Prek mucndrl!' \ e p:rrl"ksr tapu ka. 
nıııılur ı rıııırilıinre lı:ırrk~l olıınal'ai!;ı 
llAn ı•lıınıır. (IS!IJ 7) 1970 

malıdır. 

5 - Muvakkat ~mat mukabll1 naldt ve nfticlt m:ı.hlıYeUndekl evrakın ?of 
\'ckAll"ti meıi<cz muhasel:ıeclllCtl '-ezrl('S~e ya.tınlım:ısı tQJn talll>lcrln daha t 
komisyona mUnı<'nat etmeleri UAn ohınur. (15683) 1700 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111ıı 

BOL V1T AMİNLi ----
BEL FAM ---------- TEDAVİ KREMİ -: Cildinizin sıhhatini kazandırır -_ Körpelik verir, sivilcelerden kurtarır. -.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Çeşitli sebze ah nacak 

Cinsi 
Hıyar adet: 
Marul adrt: 

Drenej tesisatı 
ileledi) rlrr Bıınkasındnn : Limon adet: 

1 - Rıınka 1111.'rkrı hlnasının Enginar adet: 
cenup ve garp kısınılarınclı• y P· T.azr ~oğan demet: 

Miktan 
Kilo 
1000 

500 
1000 
2000 
1500 

Fiyatı 
Kurus 

8 
15 
15 
20 

2 

Tutarı 
Lira Kr. 

80 
75 

150 
400 

30 

tırılaeak derenn,i tesisntı knpıı . Maydanoz. nanP, 
lı ı.arf ıısııliylc \"I' vnlıicli fi~·at rlneotu demet: 61)()() 2 120 
ıherinden ek5lltınc>e koıııılıııuş. ~~~~z ~m ~ ~ 
tur. J<arnebahıır 30 00 

:? - Bu i in nıııhııınrnen bedeli 1000 3 
(11 000. -) on bir hin turk lira. Tnze bezelye 1000 25 250 
~ıclır. Taze bakla 2000 20 400 

:ı - Talipler ~arto unc ve sn- Pıı asa 2000 15 300 
ir e\·rakı (li5) 'elli beş kuruş Lnhna 2000 15 300 
nıtıkRlıilinclr B!'lc•ılhell"r Bıınkn • TazP bam~·ı;. 1000 60 600 
sı l '111ııın .\lıidürlu.gıındrn ala • Dolmalık biber 1000 30 300 
hllirlrr. 3955 

1 - 1':1.:siltme 10 .\l!-ustııs !H:? t~rıanak 4000 15 600 
ııaurt«"si gunti ~aı•t lli te An • St>mlzotu 2000 15 300 
kıırıı.'rln Belerlh elrr Rankn•ıncln Domates 4()(1(1 30 1200 
Rnnka lılurr. ı;ıeclisi hıı:rnrunda Patlıcan 4000 40 1600 
> apılacaktı r. Ayşekadın fa~ulye 3000 25 150 

il - gksiltml'ye girebilmek i. Dolmalık kabak 2000 15 300 
ı;;lrı tnliıılcrin teklif nıl'ktuplıırir- Tnzı> yaprıı.k 200 15 30 

tık 1ha1eJ\ 
Teminat yapılıı 
Lira ı:Uıı 

297 4·8-!l42 

le hirlıkte 3 r,.; ) eıli hııı;;uk ııis- 4780 359 4.9.!)42 
bf.'tincll' mıl\'akkııt trıninatlarıııı J"ots Flnsfl.tüsünün !l1'2 yılı mali }111 thtJya<:.1 ~ nlıruıraJ< olan )'\JJc 

vr. '..!190 sayılı knnıınıın t ı~ in ey. mnrtar ve t.ahm:n tbııUnrlyle muvnlckat temlnaUan yazılı 1kJ part.ı sebze 
leıliği \'esikalıırı \"e hıı l•ı• nit anlr<°'nln eks1l1.mes1nl1ı >"RT>ılfıc:·aı:rı t!An edllmlııı olan ::?4· 7·M2 c-uma ırllnil mu.ı> 

Gayri mn.mul ı 
Teke t;Uney mevkiinde 

4letmeler servlsi MüdUrlil&ilnde 
çalışmak üzere askerliğini yapmıs 
Yüksek Ttcaret, Siyasal Bilgiler O· 
kulu, Hukuk \"e J.?Ktısat Fakülteler! 
ve Tıcaret Lisesi mezunlarından 
muhtelif maas derecesinde memur· 
!ar alınacaktır. 

l - Dort cinsten ibaret ,'i I ,il kilo 
matbaa huru f tı pazarlıkla satın ıılı
nacaktır. ;;>artname ve nllrnıınesi kıı
mlsyonda gorülebillr. İhRlesi 80. 7. 
9 ı2 per§eıııbe gııniı sa.at 11 ne :'il. ·''· 
V. a. ~o.lu SB. , \ !. Ko. da yapılacak
tır. isteklilerin teklif edecekleri firat
larn ıı:tire kati tenıinatlariyle hirti:..te 
helll glln ve saatte komis> onda hulıın-

!\llfıa \'ek·ıletinden alınıııış eh. saatl('!"tle komisyonumuza hiç bl:r ls'ekli ı:etmro A'lndeon 2490 sayılı kaO"" 

DİKKAT: Gazm.entlzc cöndeı1Jcn neı liy .. t \"e<iblarını en geç f'k~llt. 43 Uncll rldcsl mr. glınfı saııt l'..! yr kaılar I.nn. • ma ııereıt nee eks itme on s:ıın müddetle uzatılmıştır. 

Adet 
23000 

7945 

Ad•t 
'-000 
4000 

42945 

Vasati kutur Tul 
Santim Meıre 
10 : 20 4-:1 

8 ı 12 2-3,50 
Peyk mevkiinde 

Vasati kutur Tul 
Santim Metre 
10 : 20 4-5 

8 : 12 2-3,50 
Tahminen 2000 metre 
mıkibı. 

Mamul ı 

lsteklllerin müsblt e\'T8kla bir· 
llkte 3-S-942 tarthıne kadar Zat İli· 
lerı MtidurlUitUne müracaatları. 

C5916J 1971 

P .T. ve T elefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
200 meıre mikabı. Muhtelif 

cins ve ebatta Peyk mevkiinde. P. T. T. Umumi MUdUrlUtUnden: 
1 - İhale, ağustosun 20 nci ı - ldare ihtiyacı lcln numunesi 

perıembe gUnU saat 10 da Kı- vechlle soo lll 1000 kllo 1n~12 bUkUml.i 
zılay Umumi Merkezinde ola· slcbn kapalı zart usUlb"le ek8lltme)e 
cakur. konulmuıtur. 

2 - Fiyat muvafık ı::-örtil • 2 _ Muhammen bedel <GOOOı IU"B 0 • 

medlği takdirde aleni müzaye 
de usulilne müracaat edilecek. lup muvakkat teminat l450) ltradır. 
Gene haddi !Ayık bulunamazsa s - Eksiltme 14 atustos 0-;2 cUJr.a 
mUzayedeyt on giln uraltmak l!'ünil 6ll8.t 16 dil umumi müdürlük bina· 
veya ihaleden sarfı nazar et • sındakl mütetekkll komisyon.da yapıla • 
mek hususunda Kızılny serbest· eaktır. 
tir, 4 - Talipler muayyen 1aatlen bir 

3 - Muhammen bedel (50 saat evve!lslne kadar kanuni ves:ılkt 
bin lıradır). haiz lekl1! mektuptannı kom1syonıı tev· 

• - 7500 liralık temina• d, eUnelld1rter. 
mektubiyle teklif mektuplan 15 _ Şartname, Ankarada P. T. T. 
Kızılay Umumi Merkezine en umumi müdürlük levazım müdürlükiln • 
geç ağustosun 19 uncu c;arşam- den ve lstanbulda Yem Valde nanında 
ba gUnU akşamına kadar veri' 

. b J 134 P. T. T. Urituml dep0 ayniyat muhıuıl:> 
mı§ u unacaktır. 4 • ' lıtinden bedelsiz olarak allnablllt. 

l .l~755l 1S52 

maiarı. (119,U) 19i8 

T a~ıma işleri 
:ll. M. Vekaleıi Sıctın Alma Ko.rlan: 

Şartnamesi mucibince §chir dahi· 
linde 5000 liralık nakliyat 28 • 7 • 
1942 salı g-UnU saat 10.30 clıı paz:.ır • 
!ıkla yaptırılacaktır. İ -ıeklilerin 750 
!ıra kntl teıııinatlarivlc hirlikte 
pazarlık gUnünde M.M.V. 2 :-.o.lu sa
tın ı;lman komi!yonuna ı:elmeleri. 

{5945) 1979 

ADLiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Adliye VekAletinden: 

nevi yazılar neeredllsln edllrneein l!'er:I ka 1111111111 müıliirliili;une tc\dİ 1stekllk'rln açık eksiltme usuıu dal.resinde Ytrknnda ı::öst.t'rllen gün ,e 
verilmez ve 1CaYt>Oluaund:ın dolayı ole etrnelrri şarttır. ( l'ostıı gecik. terde teminat mnkbu:ı:u, l)anka mektubu ve vcsatld IAZllll<'lef'iylc biri 1cte 
ı>lr mesull:vet kabul ooltmez. ıııel e ri rııııuret s.ıyılnıaı). ı:ı;n rnst1tü!9{ln<lt? mütt~eıkl<H komlsynnd:ı buhırunatan 
a--- =--=------- Sarlname her run f>C)l eıurtltü8il muhasıcbeslnde ı:örill.cb r. (5947) 1«-

,:! 11111111111 l l l l il l l l l l il l l l l il l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111•' 

§ Ce~ec~ 1 :~~iit;!rJ!~~Nı Kavaklıbahçel BU GECE 21.15 te Çankırı Cad. I BU GECE 21.15 te 
: Y~nıdogan Türkçe •özlü ÇlÇEK VEDAT YILDIZ Çanakkale Geçilıneı 
~ Sıneması Arapça şarklı Sineması Türkçe Sineması Türkçe Sözlü 

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' ' 

------------------------------------------Yeni Sinemada 
Bus:Qn bu ll'e<:e 

10 - 14.30 • 18.30 aennstanncla 

ZORO'NUN İŞARETİ 

Kar1mla evleniyorum . 

Park Sinemasında 
Bu ııec 21 den lttbıtren 

llc1 nı:m l>trdm 
1 - ÇAl,IXAN SAADET 

Il - YER ALTI CELLADI 
Saat: 10 • l4.30 - 16.30 -nsbnnch 

Şikago geceleri 
S4at 12 - 16.30 ııeıı.nCınndB 

Kızım duymasın 
'roıtcıcıo 

Sus Sinemasında 
ButrUn bu cccc 
iki tilln btrdeı 

10~ • 13 - 1~ 40 - 18 • 20.ao 
~ 

Demir kapı ark"smda 
114:5 • 14 

. 
1 i yüzlü canavar 

Sümer Sinema s m da 
Bugiln 10 dan l:Ub:ı.rcn 

Macera l'llmlertnın en ı:ilzcll 

Bay Tekin ölümler 

diyarında 

Sce.ns:la.r: 10. 14.30 • 19 

Tel: lle40 

Aksaray Bor, mahkemeleri kadro
suna 15 er ltra maaşlı birer kli.tlplik 
UAvc edilmlşUr. lsteklllerln en az 
orta mezunu ve askerliğini yapmış 
olması şarttır. Talip olanların me
murin kanununun 4 Uncu madde· 
sinde yazılı vesaikler hususu tali
matnameye göre 6·8·942 tarihinde 
Niğde Adliye Encümeninde yapıla • 
eak imtihana girebllmeleri tein da-
ha evvel Niğde Adliye Encümeni 1 Tcl: s:;90 

Reisliğine mUracaatlan llAn olu-1 ~--•••••••••••••••·~··•••••••••llİmlll!!!lllllll'-'••••~········•••.;;.; .. ~ 
Td: ıısı 

nur. (59391 1976 


