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i aşe işleri hakkı nda 

Ticaret Vekilimiz dün de 
.. 

lzmir' de tetkikler yaph 
Vekil, . Toprak Mahsulleri Of isinin toplama 
anı barlarını ve un fabrikalarını teftiş etti 

Vekil Manisa'da da tetkikler ve temaslar yapll 
dan itibaren daha iri vasıfta çıkmasını ıe.m.in edect'k tedbir
ler alınmış \'C bunların azami dikkatle tatbikı tmrolunmuştur. 

Vekil M anisa'ya gitti 

MiSi 'DA 
Mihverciler 

müdafaaya 

çekild.ler 

Her gün fop~u 
düellosu oluyor 
KahlTe, 26 a .a . - Reuter ajansı

nın cenup Afrikalı kuvvetler yanın• 
dakl husust muhab rl b!ld.lriyor: 

Elalemeyn'de m:h\ ı.>r müda!anda· 
dır. Son ikJ gUnde cenup afrikalılar 
ve nvustralyalılar tarafından şunal 
ke iminde ke~ı r iç n llrri) e ronderi -
len :ıırhlı otomobil ıtı.>vriye!eri düş
manın mayn sahalarının gerisinde 
bulunduğunu blld.lrnu$lerd.Jr. 

l'o~~r, 26 a.a. - Ticaret Vdcili Dr. Behçet U:ı bu sabah 
duk: Mahsulleri Ofi ine gidcr-5 bir müddet meşgul ol· 
tcft4 50nta, Ofüin toplama ambarlarını un fabrikalarını 
nı~~tınişl~rdir. Tiaıret \'~~~millİn Ofisteki i)t~gali~in 
le.i n~ bıih:ı sa gerek lzrnrr tn gercl. mulhakaun ıaşc ış
keı:ı t~~I etmiş hu hu.~usta aldıkları malumat üzerine gere
ııur·~alirnat ve direktifleri ~ennişlerdir. Dr. Uz burada İz
~'l.f!t ~Usus son günlerde pek fena çıkmakta olan eknıek 
ko t:sı ılc de meu:ul olmu, ve fırırı<'ılarla bu huw•ta hir ı 
~ışıır. Bu konuŞ!Tla neıice,inde, ekmeğin )'il.Cin· 

Mani a, 26 a.a. - Ticaret Vekili Doktor Behçet Uz bu· 
ı;ün saaı ı.f te herahcrinde İmıir ve Manisa mehmlanndan 
hıız.ı '";ıı ile İzmir \'alisi. Bclcdhc Reisi. İımir İthalat ve 
lhrnrnt Birlikleri Umum Katibi, Toprak ,\lnh•ulleri Ofisi 

Doğu cephesinde bir alm an tankı ve alman piyadeleri 
Miltlefiıkler Elnlemeyn'in batısın

da Kattarn batağına kndar uzanan 
\t' iki tarnr "atlnn arı~ındıı intizam
sız bir sek!lde yayılan s:ıhnyı bom
bardıman etmek sur lllle düşmanı 
rahat bırakmamak icln elinden ge
leni yapmaktadır. 

Halk 
ve Hükümet 

Falih Rıfkı ATAY 
~~eni Ticaret Vekilimiz Doktor Betı
tden ~·. liılkUmecin 50fl kararlarını i:ıah 
~ı:: nutku ile, en başta ı;erbcst va
P.ıl'ti olmaı. uzerc, idare lmirlcıine, 
tar llJeıbuplarına, bclcdİ)dere \:e tı· 
l'1ti "1ıaodaıarına, r~ıi teshlerc v:ızifek~ 

İ tırlatU. 
~ <iare i.ınirlerinin \e Parti mensup • 

nın ilk 'f · · ı mah ı->ohJ '-:tzı eşı, >cnt yı su unu 
k.ı<fa tını. ıncrkezforine mümkün olduğu 
kııyı~ ~llraılc )eı.işurmck iı;in, kiırde 'c 
llıeJc •le <;alıJtıınktır. Bn.ı yerlerde e.k· 
~k· •ıkıntısı İ\indeyiz. UWlUll 5Cbcbi, 
oı ~ lllahsu!ün tiikcn.ınc Jevrınde olma· 
do~' Y <:ı>i mahsul, tarladan şehirler~ 
~ 

1 
aktıkça, bu sıkıntı kalkacnkur. Bu 

ki:ıınp c her ~in başında kO}fünün Hiı
klit~tc ınah~ borcunu ödanni J.lıım· 

feı ~kdi>eJerle Ticırct odalarının va:ıi
bırcti de birdcııbirc, )'iıksek Hl ha)aıl 
fı>'a ~yet almı ur. Bundan börlc 
bu ~ diittnlcaıck 'c kontrol eımck 
hı.ı tesisi~ duşU}or. Bil~~ lsıanbu
tııi ~ık 'c kanna~ık alım satım ile
~c .bu i in ne kadar dikkat, az.im \C 

i>o111ıU-:ediğ"ni 5Ö>leoıi)e hile IUz~ 
tilç ruz. Sa) ın Doktor Behçet un 
du.,~s~ kardan başka bir Jer dü,iiN11c
le~rı~:ı1 şi'ka)et etmiş olduğu kfoısc
bu b-b~}'Ük çoğunluJ;'l.1 da, Türkircmii111 
~ ~>'İii Jdırinde ıoplanını,ıır. Denıi -
&il~ ~r tiırJü in~a nıalzcmesinin çok 
0~ lurun:ısına \e son derece pahalı 
hı sına rağmen, meseli bu }'az Anado
dığınka~ıoda, hiç bir banş )ılında olma· 
~r ~ husu i köşkler )'Ükselmd.ıc, 
llı.i }'arım mil> on Jirııd:ın aşağı düş
~ !Qprak 51>Ckülisyonlan > pılm~· 
4rı · Bu )'Üz binlerin sahip ve ka)'nak· 
to sonışturuJdujiu ı.-akit, iki haki:kat 
lıı ~c. ~f'Pt>-or: biri, geçen harpte oldu
~lutbı, Hiikümet hima)·csi ile vurgun
~edenler olmamasıdır. Nufuzhı 
k ~iarıo eli temiz .kalmışur ve Hü
ı:netin her hangi bir dair i, \'ata~-
11\ak ~na hiç kim!IC)'C senet kazandır
tır, tk~. saldhiyctini koıü l.."\l~la.nm:ı'1ıı'· 
hiç 'Dct hakik.aı de, ~lalt!, ~carcnnden 
l;ı,r lltnu!nıaı kım~elcrrn büruk kuanç
ka '"l'Quklarıdır. nunlıır hnlk 1.araruıa 
lfy 'Q~ışlar, <le\ lctc de hemen hiç hir 
a.ıllıı ödeınemislel'\lir. Dooıd. ki 2im<liki 
l;ırla ':tını sel'~tliği içinde vurgunnı· 
~li ugraşmak gene uzifelerin önünde 
~r: ve bu sefer, bu rnücııdclede. , ,._ 
ıiy;ı,d 1arın H ukümetle her zamandan 

e clbirliği etmesine ihti) aç , .. rdır. 

tııad Sayın Behçet Uz'un, Hükürrıete uı. 
gt-l etrrıe~ıc r~t tesi !erin en başta 
İki ll'lekrini isti)-en sözleri )e.f'İndedir. 
t>QJ }'ıllık kömürlerini bile bir anda de
ıtıü ~na kO}"lllt)11 çıılı~n daireler sürül· 
tiı.:~r. Re5411J daireler imıf dej;il, itı
baddi r.ıru sağlarkro, ınsarrufun en ı;cm 
l&~ıle hareket etmelidirler. Biliıa~çı 
~1'4.ı 1 ~ibi mentf(.•ketin bir ucuna > •· 
iti .kesı f nüfuslu bir şehrin etrafında
~/esı ler bir bul:-<fay tanesini hesapla 
"ak~alıdtrlar. İstanhul'da dola•ıl<lıjı 
tti, 

1~ ~rük bir darlıgın kar~ı.ında ge
ıtıan r tsrafın tezadına nısılıımak, alla 
~r tııl:ı ağır ı;cli)or. Bütun ~i ıcsis
'arı~'nda tam bir işbirlij:inin samimi 

arını da S "-1 H'"'·'" •. 1 sura, 1 • • araoo,.. u u .. "Umetını n 
itli~ e ıterçde~tirectj;ine ula şüphe et· 

ru:ı:. 

di ~ıtunculuk, istifçilik ve israf, ken
~I k ne ancak ~eten bir memlekette 
dir. 

1
J.r ve~ ~ahıılılığın başlıca mcsullcri

Qıiiraka er u~ de, \"ııtanda tarın Hi.ikümet 
ıa"1. ~ ile birleşen ~rhı bir ahlak 
te ~· 0~ak\lzın, )entlemez. Hü:kümc
"~er 1tnçlı. bir itimat J:Osll't'en halkını11, 
faaı' lukumet tedbirlerinin kendi men
. •ne •~-ıııi~ ........ \'C İ) i ncıiccler ' ermesini 
d~ dor5a, hunu temin etmek kendi elin
rıı"u~· olduğunu, h:utiı kendi va1ife ve 
o ın cı"'" r>a> ının re•mf hi••edt'n a<ağı 
trıcı~d.'Sını he•aba kıııarak ha.rekt't l't • 

ı ır. 

Arrıer ika'daki 1948 japon 
llıeın)eketlerine dönüyorlar 
11ı.ıı, l 11urcncomarques. 26 a.a. - Ase
tika~e Kont Vorde vapurları Ame-
144 ka_ bulunan japon tebaasından 
l'a b ır; vı hamilen bugün J aponya· 

•reket etmlıti r. 

(Sonu 3 ÜO<'\İ "'> fnda) 
MOSKOVA'YA GÖRE 

aşağı Don bölgesinde 
nehrin sol kıyısında 

her iki ordu arasında 

çetin bir 
savas var 

..;, 

Sovyet durumu 

cuma günküne göre daha 

elveriısiz bir hale 
ainnii görünmck:ed ir 
M<»kova, 26 a.a. - SoV)>et tebliii : 

,;ece kıtalar:ımız \'o ronej, Tsymliamh· 
)'a, Rosto! çcwclcrinde düşmanla dö~ 
~!erdir. 

Cephenin ha~ :kesimlerinde hiç bir 
ıkj.;4iklık olmamı 5tır. 

Büyük meydan muharebeıi 
geli§iyor 

Son sistem bir Amerikan ağır bombardıman tayyareıi 

l\fosko,-a, 26 a.a. - Ro> ter' in hw;usi 
nıuhabir:i bildiriyor: Asıığı Dcın havza -
mıda nehrin ~I kıyı•ında bü) ük bir 
meı dan muharebesi inkişafa başlamış -
ıır. Almanlar burada iki noktadan mü
him rirade "e tarık kıtaları ile netıl'İ 
geçmişlerdir. So,·yct kuı:veılcrinin du • 
rumu cuma gününe ı;ö~ daha eh~ -
sizdir. İngiliz uça klan 

Duisburg'u 
şiddetle gene 

bombaladılar 

Sah günü şehre 50 

tane 4000 li~relik 

bomba atıldı 
L ondra, 26 a.a. - Hava Nazır -

lı~ının tebliğ'i ı 
İngiliz bomba uçaktm·ı dlin ıte· 

ce bilhassa şiddetle Dulsburg'u bom
balamışlnrdır. Hollandıı'd ıkl düş -
ma'l hava meydanlarına ıla hiicum 
edilmiştir. 

B u sabah erken R uhr'daki heılef· 
teri bombalıy>an mıin!eriı bir ingl -
)iz uçağı sanıı.yl mahalleleri ile D u
isbıırg d.okuncln yangınların halıl de
vam ettİj!.'İni bildiı·miştir. 

(Sonu 3. tinci! sayraııaı 

Vurguncular hakkında 

Valiliğe yapllan 

ihbarlara 
1 

ımza 

ve adres koyunuz 
Ankara \'ililiğin<len: 
Ba:ıı ticaret erhahının tllerinile 

bulunan enıtlııyı fazla fiyatla ı;nt -
mnkta ı>lduklıuınılan bahi~ll' \'illiyet 
Fiynt Jllllrnkıılıe llt'yl'tinr ıı.ılrr.5siz vt• 
iııı:ı ısız ıncktuplar 'nllnnıynr. 

Bıı gihl ihbar ,.«' ~ik tyctlrrin t ıh. 
kik ıııenuıı nlnı:ı~ı ic:in ız:<'rr.kli 17.a
hııtın alınrıın~ınn lıızııııı hasıl olmak
tadır. Sikıh·et ııı .. vzıı ıı olan ,.,. 111 illi 
korıınrıin,·n lanllUk eclrn m"ktuıılarm 
imza VI' °adreslerinin tanı olıırak ya • 
zılmasını lmz:a ve aclres taf)m ı yan 

mektupların mul\meleyc konmırnc.ağı
uı &ayın halkın ittılAına ar.zcdt'rim. 

Japon ihracmdan sonra 

Port Moresby 
büyük tehdit 
altına girdi 

Japonlar bir gemi 
ve birçok 

mavna kaybettiler 
(Yazısı 3. üncü sayfnda) 

Kresna}-a 7.vezda pıetesine cepheden 
ı;elen bir tcl1tt3f(a ,oyle deniliym. 

Cc.-nup Don bölı:-e•inin hemen bütün 
kesimlerinde ve bilhassa Rostof ile Çi
mi lranska)-a kesimlerinde buyf& muha
rebeler cer~-an etmektedir. Atmanl:ır 
Volga'ra ~e ~imal Kafknsya')'I kıular 
da)ıınarak hir )'llrm& hareketine ıeşehbüs 
edi)'Clrlar. Bu hölı:eyc birçok taze alman 
tümenleri gelmi1tir. 

Almanlar kayıplara 
bakmadan dövüşüyorlar 

Moskova, 26 a.a. - A,ağı Don"un 
•ai •ahilindt muharebe devam ermekte
dir. Almanlar uğradıklan hüyük kayıp
lara h iç bakmak,1zın f1151 lasız taarruz 
ediyorlar. 

Pra, -da ~eıı..'Sinin bildirdiğine göre 
T~mlirıuıskaya çevresinde ha:ı:ı alman 
birlikleri Don'un cenup sahiline yerle,. 
meğe mu\'affak olmuşıur. Sovye-ı kıta· 

ları simdi hunları yoketmej:e ('Rlı}m:ık-
(Sonu 3.Uncü &~!il.da) 

Çin lideri ve baıkomutanı Marqal Çang-Kay-Şek ve 
karısı, Amerikan Generali Stillwell'le beraber 

Sir Stallord Crippı 

Amerikal llara hitaben 
söylediği bir nutukta 

Sir Cripps 
Gandi'yi 

tenkit etti 
Londra. 26 a.a. - Crlpps amerlkalı· 

lanı hlahen rad)'O(lft llÖ)'ledlltl b!r nu • 
tııkta Gandl'nln harelretmi t<nktt ede . 
n:ıl( fÖ.Yle db'or: 

\'akt.tylıe hllıTb'ct utrunda ;yaptılıı 

mUca<'.le'cde ne kadar teına.>ilz ctmı..s o· 
tunıa ol6un bl:rle9!nı.ş mtll.etJet1n &llltt· 
ta muzaffer olmak ko!n mrtct.Uklcr! 
~ lblr ~ adamı 1am!ından 

tıaltamnmns:na müsaade eduneyiz. 
Çünkü bahis mcvZU'\J otan m(.'flclelerin 
bOt.ün dtin)'a bakınundan cok b\iyılk 

bir chemm1Yet1 vardır. Ga.ndl, mcmle -
keU miltooddlt mezhepler arasındaki 

~mnzlıldar 1c!ndc ı:alkan.ır bir hol
de ikon Hlnd~..b.ndan ı:ılap ~ltmcm1zl 

ıst,zyoor. Hlndlstan<la herhangi blr m<.>e -
ruti htikümct kurulmadan ve hcrhanzl 
b r idari tc&klC!it \ileuda ırctirllııncden 

m<.oml~lreti tıırıket.momlzl istemekte ce
klnm1Yor. ille btr mesut hUkümct. b11 • 

BERLİN'E GÖRE 

Rostof'un cenubunda 
ve doğusunda yapılan 

(etin savaılardan sonra 

Don nehri 
geçildi 

Alman uçakları 

Volga nehri üzerindeki 

hedeflere gece gündüz 
akınlar yapıyorlar 

Her gün ceııhe boyunca birçok 
karşılıklı topçu atesi olmaktadır. 

.Müttefik kar'l ve hava kuvvetler i 
arasındııkt sıkı lşblrll~ muharebe
nin en bariz vaıClnrından b iridir. 

Tayyare kuvvetler mız dilşmanın 
l11$e )'O!Jnrından. Hmanlanndan ve 
inış meydanlarından başka<.'a mütte
fik bomba ve savas tayyareler devri 
yelerln ve gözetleme postalarının 
bildirdiği her düşman topçusu mev
ziini. motörlü Pİ)' ade veya :ıırhlı b r 
llt nl de hemen bo b:ılamaktadır. 

Diğer taraftan k:ı.ra keşifler.ini 
ucnklar mükemmel surette tamam
lamakta ve düşman avcılara sokul· 
dujtu Z.'lman uçaklıınmıza hava 
knrşıkoma toplarımızına ateşi ;ı."'8.r • 
dım etnıektedıT . 

K ahire resmi tebliği 
Kaıhtro, 26 a.n. - Orta ~?it mU$te • 

rck kanı ,·ehava tobl ırt: 

Diln 'bUtün k:~lerd kara harektı tı 
dc'.TIYe taaL:.;'<'t!:ne ve topcu dtıeıloour.a 
münhasır knlml$t.ır. 

Ha'a ta ı~.u de m. dut b1r öleild" 
olmu:ısn da hafif bomba. ucaklarırr.ız 

bu ıı:ıb:ı.h düşman ta.$ nna tcs 11 bü
cımılarda buhınmuotur. 

1 

A tır bomba u ldıınrrn:z Tobruk'u, 
Gtıılıd'ıl ve rnWınroOO C<."-~I muvat. 
tıı:1cb'mlc bc:mtbnlamıı l'dır. Ba.hreye ... 

~~~~~~--~~~~~~~~~ (Sonu 3.ünd.I )'fada) 

Mııır'da bir lngiliz topu mevzie konurken 

:S:~:az~s•ndA bö)'ll' btr ha~et- Küçükler ve mükelleflerin 
c-.nndl'ntn ve kontTenin lstckleri."11 1 

kabul cıtırıck, katımlınıu;ı lcabtl olmıya •

1 cak b1r tanda ka~lıklar dotm1m11& 
scb<!blyet vernıcl< olurdu. Rtı, >'alruz be

nim mUtaleam dclı1ldlr. Gand1 de bunu 
bizzat ttmtr etmiştir. 

(Sonu 3. üncQ ııayfadal 

Japonlar 
birçok yerlerde 

cekildiler 
.> 

ve kayıp verdiler 
Cunklng, 26 a.a. - C n tebliği: 
13 temmııı:da 3000 jal)OJl askeri 

topçu kuvvetınin himayesinde ola
rak Cengşua'dan gelerek Slnsanı; 
istikametinde batıya ilcrllemlştlr. 
• nyıca çok Ustün düşman karşısında 
Çin kuvvetleri şehirc cekilmlştlr. 

Bu arada Tungslyen'e ilerllcmls 
\'e 14 temmu:ıda şehir dola)•lannıı 
vnrmı<Jtır. 

Honan vllflyetındc b1r Japon kolu 
Sinyanı: şehrinin batısında pusuva 
dUsilrOlmUş ve muharebe sahasında 
birçok ölü hırakarnk geri cekilmls
tir 

Slnvanı:-'ın hlr Janon iaşe kolu da 
h r körırüyU gcı;<'rkı>n a<:.kcrlerl i:ı· 
r>nn ln~lyeııl ı:clmeden gı>ri çekil· 
,,, t r. 

K\lıntun.ır \lltıvetinıle Cin mUfre
lPIE'r lG temmuzda Ce clnE: vakınla· 
nndak fapon mı;vzl1<'rine hUc:-um et· 
mlştlr. Japonlar baskına uğramış ve 
bircok kayıplar verm1şt.Jr. 

(Sonu 3 üncü u.yfııda) 

YÜZME YARIŞLARI 
'' Karadeniz ,, de yapıldı 

Bu ~mt'ki )'IZl!le programına göre 
dün mi.ısab.ıka olmamasından istifade 
edilel'ek bölge <u sporlan ajanlığınca 
)&lnn: müketlefler ve küçukler ara.sında 
kendilerine müsabakalar ıerıibedilm~ • 
tir. P~k heyecanla \'C zevkle denm eden 
mÜ•ahakalardan •onra her }"arışta birin· 
d<len üçunCÜ}e k:ıdar derece alanlara 
hAtıra olmak fizere birer hediye \eril -
miştir. Bılha sa küçüklerin serbest yarı
,ına i~tirak eden çok olduğund:ın yarış 3 
seride )"npılmış, 'e kaunanlar arasından 
kronometre derecesi en iri olanJar se · 
çjlmi,dr. Küçüklt'rin rarı~larından son· 
ra bu)'Üklt'r aruınd.ı iki takım teşkil e· 
dilerek su topu eg7.ersizi yapılmış \e A 
takımı 7-5 B takımını )'CIUlıişcir. 

50 metre serbest 
( K ür;ühler) : 

Küti.ıklerin ,.e mükelleflerin yarış -
ları netİcdcri :unlardır: 

Üç seride yapılan bu mü :ıbakaya 21 
kuçü1ı. gimıiştir. Birinci •eridt'; Subn 
Ökmen hirinci, Nazım Sağlık ikinci, 
Mu t~fa l.açinka)'ll üçUrıci.ı, İkinci <eri· 
de: ~i)atİ Yılmaz birinci, Cavit Yurdoğ
lu ikinci Saim San:ılı iıçüncü. 

Üçüne ~eride, Fahir İlçi:ı birinci, 
Mu:ıaffer Fırat ikinci, \'edac Usarunaz 
üçilncu olmuşlardır. 

l mwni tasnifte; Niyazi Yılmaz 39.6 
saruyede birinci, Ca'\it Yurdoğlu 42 ~
niyt'de ikinci. Sulu Öktemcl 43.3 S4Lllİ) e
de üçü.ocU olınu}rur. 

100 metre serbest 
(mükellefler) : 

İki seride )'ill'llan bu mü<abakara 14 
mukt'llef işı.irak etmi$ıır. Birinci seride; 
Mahir Aksu bırinci, I utfi Kırkhankır 
ikinci, Muzaffer Kayacan üçüncü. 

İkinci seride; Huscyin Pi•miş birin· 
ci, ~ caat Candar ikinci, Sabrı Teke ü
çüncü olm~lardır. 

Umumi tasnifte; Mahir Ak u 1.3o; 4 
dakikada hirinci, 1 udi Kırkh nlar 
ı. 6.1 -'ıkik:ıd: ıı..;oci, Muzaffer Ka)a• 
can l .39.4 U('JOCU olrnu lardır. 

50 metre kurbağalama 
( K üfükler) : 

nu )&Mşa 6 klıçuk İ$tİmk etm.i~ir. 
Ancak serb~te girenlerden bazıları da 
bu yarı a pnnek istemişlerse de >'t'lru a· 
cakları nazarı d kkatc alı=ak so.1<ulrn:ı
mışlıırdır. Yarışın 11trice<ıindc, Ahmet 
Taşlılar 59,9 ~ani)'t'dc birinci, Rıza <,';!
nar 1 4 dakikada ikinci ve ı ·ccati l 'raz 
l.20 dakikada uçüncü nlmuşlnrdır. 

100 m etre kurbağa.lama 
(mükellefler) : 

Bu )ıtrış:ı da birinC"i )'llnşa ıciren!er
den ,azıl:ınlar olmu~.a d:ı ı;t'rek )Or • 
pınluk 'c ~erek~e h:ı•kalanrun da mu· 
kafat alabilmelerini temin maksadı le 
bu gibiler M ının~ 'e ncı.icede uç k $i 
rarışmışur. Neı.icede Doğan Maıun 

l.4R.2 dakikada birl:ın, Ali Yu.nla.tlu 
ı.ss dlkilaı.da ildnci olmuşludu. 



Spor konu$maları : 

J a'da spor 
Japonya, heden ıerbiyt'•İnde t"ski 

ile )'Cni>i çok ahenkli $ekilde mncc
debılen memleketlerin en mmaffak 
olmuşlarınd;ındır. Modern sporları da 
almakta biran terroduı etmi)en ia • 
ponlar hunlarn d:ı sanki dC'dcden kal . 
m:ı japon sporları imiş sııhi miller öl
çiısiindc hır Önem H~rnıisle-r<Jir. ucfe
tıddcrine belki de huıun milletlerden 
daha tok duşkun olan iarıonların hu 
şekilde harekcıleri gerçekten dikkate 
değer. Çi.ınku japonlar kulıurt'I mese
lelerde $Oll derece eski}e bağlıdırlar. 

(?:-==========================================" 
Japonlar eski milli oyunlarına 

büyük ehemmiyet vermekle bera ber 

yenilerini de ihmal etmiyorlar 

Esk i japon sporları 

Japonlar eski gureşlt'rıne sumo 
adını vermışkrdir. Jlk gureş nınÇJ, 
iapoıılara ı;ore memleketlerinde J~a
dan sonra 2~ ıarıhınde rnpıbnıştır. 
Bu gureş im1>3raıorlıırın himaye•İn
dc ve ft'O<b.J cfe,.irlcrde h:upçi sınıf. 
far arasında muthiş rcvaçıa ımıs. 
Hatt1 bu güreşe yarı ibadet mahi}etİ 
"'erilerek ırıabct avlularında )'llpıldığı 
da gene ıaron kaynaklan tarafınd.uı 
ynzılmakıadır. n u (>Orun o eski za
manlarda olduıhı gibi şimdi de pro
f"'>oncl olduğunu s(jylcmi}e hacet 
)'Oktur. 

Bundan başka Jujumu Çin'den 
Japon}'3°)'ll geçmiş olmakla beraber 
Japonya'da çok scvilmiıtir. Bunda 
en kuvvetli " e en iri cü seli ııda:nın 
icaz.anması şan değildir. D.ıtu 2.İ)ııde 
intikal 5Ürnri ve zeki O)'Wludur. Ha~ 
mın kuvvetini kendi lehine istismar 
sanatına da)-anır. Kendo ,.e }ahut 
kyudu adı verilen sa'ıış sporlarına ia
ponların 9)k hiıyük ehcmmi)et ver • 
dikleri görülmektedir. Bir llC'İ kılıç
$.ı:ı eskrim olan kcndo sora ile O)'ll:t· 

nır ve her halde ~rimdcn çok daha 
aıiır bir oyundur. Sopa her iki el ile 
tutulamk oynandığı için darbeler de 
o nisheııe ağır oJmakuıdır. Japon 
e$krİmi demek ol:ın kcndo orduda, 
Nfü teşkilatındı, talehc arasında bu
gün dahi tathik olunmakıııdır. 

Savaş sporları d.-ı Japonya'da (Ok 
SC".İlir. Japonların kcmankc,liği di>c
f>ileceğimiz kyudo IS4~ te Japonya • 
y.a PMtcldtlerin ilk sil.ıh sokrukları 
tarihten sonra da büyUk rağbetini mu
hafa:ın etmişıir. Son 7..amanlarda ht'le 
kıı ınclcrepleriııde ih)'a olunan okçu
luk J•r<>n>ıı'da • belki de Amcrika'da 
oldulhındıın fazla • sevilen bir spor
dur 

Kısacıa (O)•lcnıek lbımgcl~e j;ıpon
lar t>Ski miltf sporlarına huyuk dıem· 
mi}et ~ermekle bernher, >enilerini de 
ihmal t'tmiş dt'ğil!erdir. 

Japonya'da modern 
&porların yeri 

Jaronl:ırın ~rp ~fl<>rlarına knrşı 
,J.!&terdiklerl rnğbet kendi öz ~ror
lanna karşı gösıerdikleri rağhctıen 
daha fazladır dense )"eridir. Mesela 

Günün mevzulan 

Yazan 

Nüzhet BABA 

Japonya'd:ı amerikalıların milli spôru 
olan ve eırafın:ı geniş bir kürle coplı
y.ın Basehall'e Japonlar da amerika -
lılar kadar duşkunlük 1:ösıermekte -
dirler. Bütün ıapo" gençleri ve deli
kanlıları amcrikalıhr gıbi mutlak 
$lirette Raseball oynarlar. Kau bir 
top • ama uş gibi karı ve teni~ topu 
biirükluğunde • arkadıışı.ın ıırkııdaşa 
atılmak \"e ınüsahakn şeklinde oy
nandısı zaman biri aıan diğeri tutan 
olmak üzere her iki tarafta dokuzar 
O)"\UICU ile O) nanan hu oyun meraklı 
toplamak 'e heyecan U)andınnak ba
kımınd;ın futboldan hiç aşağı değil • 
dir • .Mu abaka f<{;linden ha~ka idman 
bakımından da çok fa)"adlı bir spor· 
dur. Sii)lt'ndiğine gore, ona mckıep
ten haşlı)-arak üninrsiıe dahil Japon
)-a'd:ı mektep ı;cnçliği ara ıııda Basc
b:ıll çok ornanır. 

Amerikalılann en bUruk üniver -
siteleri olan Han•ard ve Yale ara • 
sındak.i iddialı 'e )"Uzbinlerce se)-İrcİ 
ıoplı)~D maçları ne i e japoO)ıı'da da 
Kcio ve \X'llseda ünhcniteleri ara$Jn· 
daki baseball maçları o derece fütün 
bir allkn ıoplıran 'e Tokyo'nun 
(~O 000) kişilik Mcijİ adındaki sta -
dında )'llpıl:ın müsahakalardır. Bunlar· 
dan ha$ka Osaka'da, Kansai bölge • 
sinde orıa mekıeplet arasında }-apılan 
BasehalJ maçları en aşağı (i0.000) 
seyirci önündt' O} n:ınrnakıadı r. 

Japonya'da Basehall o kadar iler
dedir ki Amcrika'd:ı olduğu gibi Ja· 
ron>a'da da profesyonel ba.~all t.ı
kımları ,·ardır. 19;5 re Amt"rika')"I zi. 
)"lll'etle tumC}'C (%kan profes)oncl bir 
japon baseball takımı Amerika'da ~k 
k""Uçük görülecek neticelerle dönme • 
miştir. 

Japonlar beden terbiyesi saha~ın
da aıletizme buyuk ehe.mmi}et 'lier • 
mekredirlc:- 1912 olimpi)ııdınd:ınberi 
burun millctleraruı müsabakalara iş
ıirak eden japonlar mukınemet ve 
manialı kosular d. dahil hürün atle
ıi:un hareketlerine i~ıirak eun~lerdir. 

Marnton ,.e uç adımd.ı ise japon
lar birincilikle ıenıarüz etmişlt>rdir. 

Smkla }'iıksek ntlamaıla i,e japon. 
l:lr nnoık altı sanı devam eden hir mü
cndcılC'den 50nra birind gt"lcn ameri-

MİLLi ŞEF 
Konya Ovasında .. 

Sıın benizli ıeniş bozkırın ı;f. 
n esinde dolaştı. Göz alablldi~lne 
uz.anan tarlaların yanından geC'tl. 
Kelldl &'ÖZ)yle gördü. Sert ve katı 
tabiatın rengine börilnmüş köyle
rin ~inde moln verd .. Toprağına 
bağlı, devletine inanmış ya:>•la 
köylüsll ile vasıtasız görQştfi. Kes
kin ve yanık çizgili asil simalarla 
karşı kBr&ıya, gözgöze geldi. Acık 
konuştu, acık cevap aldı-

Konya vll~tl halkının geçen 
yıl devlet ambarlannn bul:-dayını 
seve seve teslim ettlf nl ve bu 
mllll müsabakada b rlncıUğl ka
zandığını Mılll Serimizin ağzın
dan öğrenmiş bulunuyoruz. 

"Zahlre"dcn başka dayancı ol· 
mıyan, kAr getiren çeş!UJ mnh
sullenb mahrum bulunan bu bin 
bela.dan artakalmış mihnet adam
lan, ya kuraklık. ya don .. bu ıkJ 
Afet ortasınd:ı yakasını felcgın 
kahnndan hıc blr sene tam ola· 
rak kurtaramıyan bu zorlu Boz
kır ev!Atlan.. nıısıl oldu da bu 
mesut netlcc;ı;I elde ettiler? 

Konya vilayeti halkının muha
reb<' zamnnlannda d:ı orduyu ve 
memleketi beslemekte ön safta 
geldlA nl gene sayın Cumhurrels -
mızın takdırkflr sözlerınden ö#re· 
nJyoruz.. Yan aç, yan cıplak f:"k· 
mlş'er, b çmlşlcr.. kendi yiyt'eek
lt'rlnl bile orduya vermekten çc
klnmemlşler .. Bu işi, koy lhtl;ı;ar
lııriyle kadınlar ve çocuklar ba
earmışlar_ 

MJlll Ser yurt dolaşmalannda 
dalma dilşllndurü ü mevzu ara tC'· 
mas edl'.'r.. Bu defa da, lstıklttl 
Mücadelesı d<>nlll'.'n bfiyük d"sta
nın yaratmış oldu •u lktısadl ha
rikalara dokundu.. Ge~ekten. o 
kahramanlık de\•rlnln m:ıır ve lk· 
tısadl tarihi gt\nlll hnğlanarnk in· 
C'Plenmel!"e de er bir m<'vzudur. 
Orta Anadolu'nun b rkaç vıl!'ıvetl 
bu mali ve lktıs..'ldt ımt hanı nasıl 
ol<lu da aklın. ha\•salnnın alamı
yaC'aiı bir parlaklıkla V<'rd . Ln
k{ın~ızlığa meydan okudu-

' H üseyin Sami COŞAR 
kunç bir kurnxlık oldu. Arkasın
dan dunya ı.:ktısadl buhranı geldi, 
çatu. Zahire !i.YııUarı nakılye pa
rasına değme--' oldu. Soru;ut ı ız
lıt:ı ıcınde yapayainıı: kendi koyu 
sefalet! ile başbaşa kaldı. 

Buı;:un herkes onun namına söz 
söy!Qyor, onun avukatı kesllLyor_ 
O glın ne komısyoncudan, ne za. 
hlııe tüccarından, ne lhro.cntcıdan, 
ne değirmenciden, hele hele bU
yilk şehirler n büyllk ttıccarından, 
büyük değlrmencllertnden haber 
Yoktu... Üzer.ne kabus eökmü~ 
köyl!'re tek bir haber ulıışıyordu .. 
Dıllerde tek b1r söz dotnsıyordu: 
borcunu ver!. 

Yayla adamı, serbe t plyasad:ı 
buğday fiyatı nasıl tcsekklll eder? 
tabU insiyakı ile, acı l'Ccrübelorl 
ile öğrenmişti.. Mahsul kıt gorü
nlirkt'n "Anadolu'dn görülmt>dık 
hı r bOlluk \armış. Amban butday 
nlmıyacakmL,!" teranesinin bü
yük plyasalnrda nasıl dlllere do· 
!andığını öğrenınl.ştl .. 

Borcunu ver!.. Kulağına bun
dan başka söz gelmiyordu. Ne lr· 
sade-den, ne yol gösteren vardı. 
Bu mil.nevi gurbet içinde gene 
kendi devfoU ona yardım elini u
zattı. Kendisini soyguncularla baş
basa, müdafnsız \:C yapayalnız bı
rakmıyaacğmı vad!.'ttl. Ve sıOzUnll 
de tuttu .. Onun lçındlr ki Bozlcı
rın mlhnet ve ıstırap mektebinde 
:ret şmiş adamları "Toprak mah
suller! ofisinin" gayesini, vazifele
rini nice şehirli aydınlardan daha 
lyı ka\·ramıs bulunuyor .. 

Orta Anadolu büytlk su pro
gramımızda daha 5nemll b!r m!.'V· 
ki işgal r.tm<'l:e coktan hnk ka-
7.ruımıstır • .Mlllf serimizin yüksek 
takdirler! onun bu hakıkını yakın
da tesllnı cttirect>ktdr. 

Ankara Halkevi 
köycüler inin dünkü 

çalışma lan 
Halkevi Kö)-culük kolundan bir 

ekip, dün de Solfasol, Karapürçek, Ka· 
vnklı köylerine siderek çalışmışlardır. 

kalıdan sonra ikinci ''C uçüncüliiğü 
kazıınmışlardır. 

Fakat hürün hunların üstünde 
ı::arp sporlarından yilımcde japonla: 
en parlak neticcleri almışlardır. Ge
rek L~ Angcles'dcki 10 uncu olim • 
piyatta gerekse 1936 Berfin olimpi)"a· 
dında j:ıponlar yü:ımt> musabakaları • 
nın çoğunu birincilikle kazanmışlar
dır. Japonlar yüzmelerde en büyük 
rakipleri olan ameriknlılardan önde 
ı:titmektl'dirler. Fakııt acı:ba japonlar.ı 
hu derece İyi )iİzucü )"<llY.111 funil ne
dir? Bunu anlatmak için birçok na -
zııri)·eler ileri <ÜrÜlmÜ$1Ür. Bunlar -
dan en ı..-uvvetlisi japon ırkının rüı
me için 'ücuıça diğer milletlerden da
ha eh·erişli oluşudur. Bu husu~İyet 
onları birinci sınıf }iizı;~ )'llpmakta.· 
dır. Gerek kemik tesckk-ülleri gerek· 
se bacaklarının kısa, ince fakat yay 
gibi ı;erı;in oluşu japorılara >'Ü:ıme 
için a'-anıaj h:ıh~tmckıedir. Bunda 
d.ı 115ırla.rdanbt'ri bağdJ5 k-urup )'ere 
oturmaları büyük rol oyruımaktJdır. 
Diğer bir scbe!' de j:ıponların 'ii -
cutça küçük ve ll!lzik oluşlarıdır: böy
le vücutlara su az taz>ik yarııfından 
)iizme kolay bir,.;_ •I almaktadır. 

Japon harpçileri feodal devirler
de )"Üzme anırerunanların:ı çok ehem
miyet verirlerdi. Fakat bu başka ~İt 
bir yüzme idi. Bunda muka,~ctc 
süııuıen çok daha fıızla l-hemmiyeı ve
rirlerdi. Bu ç~iı }Ümıelcrdc asker • 
ler hürün ağı rlıklari) le ,.e hir kolları 
bağlı olarak antrenman yaparlardı O 
günlerde de ganiler batar, köprüler 
}"!kılır ve asker de hörlc :ı:or )iizme
lere mecbur kıılırdı. Bus;ün bile Tok· 
)"O'da :ıruırn bu csi.i çeşit )'U:t.ınC SÖS· 
tcrileri )'llpılmakta ve alaka ile SC)" 

rolunmakı.ıdır. 

Japonya'da ıeni•, golf 'e futbol 
gibi sporlar da faz la rağbet görmekte
dir. Kış sporları, hele ka)ıtk Japon
ya'da son derece üzerine düşülen spor
lardandır. Kışları trenler binlerce 
sporcuyu ka)-ak yerlerine götürüp ge
tirmektedir. Hele Tok}o')-a üç s:ı.ıt 
mesafede bulunan ve Jııponyıı'nın Alp. 
!eri sayılabilt'rek olan Jocstu böl~i 
tabii g{i:ı:elliği ve kn)'ak için ideal du
rumu dola)·ısiyle sürülerle hevcskan 
çekmekıedir. Buraya i~Iİ)qn trenler ve 
otobüsler hinle-rre halkı (t'k"'fncluedir. 
Kı$ srorları İ(in bu spora mÜ•aİt bfü
_gclerde kayakevleri ve oteller açıl -
mıştı r. 

LİSE 
--ve-

Orta Okulların 

parasız yallh 
imtihanları 

Ankara, 21 a.a. - Maarif V ekA· 
Je tinden tebliğ edilmlııtir: 

1 - Lise ve orıa okull'Ara pııra
aız yatılı olarak ı:ı-trecekler tein açı
lacak mUaabaka imtihanlarına air
mek tstiyenlerin kayır muamelesine 
1 ağustoa 1942 tarihinde baıııanacak 
ve 20 ğustos 1942 de son verile -
cektir. 

2 - Mllsabaka imtihanlarına air· 
mek ist iyenler 20 ağustos 1942 ak· 
ıamına kadar bulundukları yerlerin 
lise müdUrlUklerine, lise olmıyan 
yerlerde orta okul cllrektörlllklerine, 
orta okul bulunmıyan vi15.yet mcr· 
kezlerinde de Maarif MUdllrlUklerl
ne bir er dilekçe ile mUracaaı ede· 
ceklerdir. 

3 - İsteklil erin eu eanlan taııı· 
maları lazımdır: 

a) Türk olmak, 
b) L ise ve orta okullar talimat· 

naml'Slnin her aınıt icin tesbit etti· 
ti yaşta bulunmak (orta okul birin· 
el aınıt lc;in 12·16, ikinci sınıf için 
13·17, UçUncü aınıt icln 14-18, lise 
birinci sınıf lc;in 15-19, ikinci sınıf 
için 16-20, UçüncU sınıf için 17-21), 

c) 
0

Bedence, ruhça hasta, illeUI, 
Bakar ve kusurlu olmadığı raporla 
tesbit edilmie olmak (rapor örnek· 
teri okul idarelerinden nlınacaktır.) 

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

e) Çalı§kanlı~. zekası. ah16.k ve 
seciyesi, talebesi bulunduğu okul un 
öğretmenler kurulu taraftnıfan tas
dik edilmiş bulunmak (çalıekanlık 
ve ahlak b elgesi örnekleri okullar
dan ahnncakur.) 

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

4 - M lisabaka imtihanları bUtUn 
sınıflar için ııu ıarihlerde yapılacak 
tır: 

a) Türkçe- edebiyat l eylUl 19~ 
salı l:'llnU sat 9 da. , 

b) M atematik 2 eylUl 1942 çar
eamba saat 9 da. 

Evet, Anndotu'nun ortası tuzlu 
cl\llerdcn. kireçli tor.>raklardan 
ibaret blr çorak ü'kedir. Fnkat 
ne gariptir ki Türk mllletınl, 

Ti.irk ordusunu da besllyen gene 
hu corak UlkE'dir. Onun 11lmndan 
damlıyan irl ter tan<'krl. tabiat 
kahpellk etmt'7.S<', sert ve makbul 
butdııy Uınıw;l olur .. 

Evet. but:dny, arpa, davar. 5kO:z, 
saman başka !Af yok .. Medet umu
l11cnk başka kaynak yok .. Bütiln 
hunlara rnğmen o sert ve realist 
köylü mantılh neden hile yoluna 
sapmadı? Neden d<'vlN ne kara 
gündo sırtını çevlrm!.'dl? N<>den 
RCCPn yıl hN'kestl'n llerl gidPrck 
vazift's!nl yaptı? 

Dokıor ve dişçi buralara bakmışlar, 
fakir olanların illçlarını rarası:ı ver • 
mi~ler, 'e sağlık oğüt!eri )'llpmı,Iardır. 
Diğer çeşitli meslekten olan arkadaşlar, 
kıJ) liılerimı:ıt', bugünkü şartlar içinde 
vazifelerimizin neler olduğu ve Hiikü • 
metimizin aldığı tedhideri anlaıar:ık 
köylümüzü, günün meseleleri etrafında 
aydınlatmışlardır. Halk.evinin çalışma 

konuları üzerinde de incelcmcltt >ıırnl
mış, dilek ve istekleri dinlcocrck alaka
lı daire 'c makamlardan kmırl:ınm:ıJc 
üzere not edilmiştir. Köyluleıimi:ı, Hu
kümeümizin aldığı tedbirlerden ve Hal· 
kevinin çalışmalarından du)'tlukları ~ 
vinç 'e minnetleri anmışlar ve hii)iikle
rimm:. duygularımızı bildirin.iz demi~lcr
dir. 

Balıkesir 

köylerdeki 

Vôlisinin 

tetkikleri 

GPlln. götllrti hOküml<'re ıtltml
Yt'llm: hlrl kte su son ııPnPIE'rln 
tarihim ı:tö7.dPn l:!eclrPllm. <Su> -
:vun ınsan kanından nahnlı oldu
tu bu <:eUn dlyardc, 1928 de kor-

Balıkesir, 26 a.a. - Balıkesir val1 i 
bugün Demirkapı civarındaki kl))·lere 
giderek hububattan alınacak >ihde 25 
devler hissesinin temini işl eri ile rtlC$ • 

gul olmuşrur. Vali bu arada bir köyde
ki boğa yetiştirme isıas}'onunu kabha
lık bir köytü kütlesinin huzuru ile aç • 
mıştır. 120 boğalık ol:tn hu ista<yon:ı 

şimdilik iyi cinsten 50 b:ı} boz ırl. dana l 
alınmıştır. 

-~-,-. 
lstanbul'da 

dün yapılan 
at yarış~arı 

nı.kln.ra mahsustu. Lkrami,yesl 310 1 
lira mesafcsl 2000 metre idi. Koşu- H f 1 
ya ~'1Zllı olanlardan Yetiş koşturul- a a 
mndı[:ından yarış dort halis kan n· 
rasında ynpılınıştJr. Bu kosu günün 
en heyecanlı ~ güzel yarışı olmuş-
tur. Startla beraber Umacı derhal 
ı:ıasa geçerek koşuyu ı;ötürmeğe, 
Dandl de kcncJısinl takibe başlamış 
ve düzlüğe kadar bu vaziyette git· 
m'..şlerdlr. Burada Dandi hücum e-
oorck koşuyu bırakmak lstlycn u-
rnacı'yı yakalamış fakat Umacı ko-

konuımaları 

İcki ile nasıl _, 

DUn İstanbul at yarışlarının ll· 
cüncüsü Velle!endl koşu yerinde lm
labalık blr halk topluluğu önünde 
yapılm~ır. Koşuların hemen hemen 
hcP$int ümit ccljlen huyvanlar ka
zandığındruı müşt!'rek bahis gecen 
haftakl kadar olmamakla berober 
oynıyn.nlan mC"mnun edecek karlar 
para geUrmemlştir. Haklkaten cok· 
tanberı beklenilen sürpriz olabil
mesi 1htımallni ben de dü,şllnmlls· 
tUm. Fak--:ıt bu düşUncem tahakkuk 
et.mcdı ve avutsayder meraklılan 
sukutu hayale uğradılar. Mamafi 
önümtızde daha yedi koşu olduğuna 
göre avcıların dediği &'lbl kırk gün 
taban eU bir glln av eti fehvasınca 
bu yedi hatta lcinde bu gibi Uryakl
lerf memnun edccc-k bir silprJzln ol-

su.yu bırakmn:kıt.an vaz geçerek Dan-
di :ile bof:uşmağa bnşlamış fakat 
nandi kazandıf:ı avantajı bırakıru • 
yarak bir boyun ara ile ko.,uyu ka-
aznmısı ır. 

Daındlyc t.tncn B. Sait Aksun'u ka· 
zandır;t bu ı;:-ilzıc1 ~ <lol,ı.vı tcbrtıc 

etmek Jstcrtm. B. flkrot Atlıya att o
lnn Umncı ııancı, COk güzel hücum et-
mc.stne ro{:ıncn btr tUrlü raktplcrlnc y~ 
tışmef:c muvntrak olarnıyan Ozdcmtr 
)'arltn bo:Y a.m ile ticüncü o::ınuttur 

Koşunun zıınuını 2,11 da.ldka !dl. 111üa -
t~ ba1m ı.;-arı.ı.-nn :ıao PlAse sırastyle 
100 ve :ıoo k\ınıe, lklll 00.."iliı de 1/4 ya
m Dandl·Umacı kombbıezonu EUnUn en 
)'illa;$ pnmı;ı olan 425 lcunı.şu vcnnlı· 
Ur. 

• 

savaş yapmalı ? 
Yazan: Selim Sırrı T arca 

• lluııda.n )'İımi iki yıl evvel akıl he- Sıoklıolm'un }1Ükst'k aile kadınl 
kimi ıi~taı doktor Mazhar O m.ın'ın d:uı bilhas~ nuizik bilenlerden içl.ı 
htmmeti)·lc kurulan Yeşilay umi)'cti kıır~ı sava; ccmiyeıini J.""Urdum. ilk 
Eminontl J lalkninde seı;enle.rde se· olnW.: iızcrc ~hrin bir nu.nıar.ılı 1 
nelik toplantısını )"aptı. Azalar bir !ini pazar gunlcrl kiraladık ve içi 
Yeşil:ı>• Müracaat Bürosu kurulması, :İ~cmlc "lie masalarla donaup bir 
mekteplere )-:ıkın aıcyhanderin kapa· ruk ı;.:ızino şd;line soktuk. Gazete 
tılması, bakkallara içki vcrilma:nesi torfo bir .illn verdik: 
gibi pek f>ne:ırıli dilddcrdc bulundu- "P= .ı;unlcri :sa:ıı on dorıten 
!ar. Ondan ba~ mcmkkctimizdc ICki:ıe "ada.r 1 r.urna.ralı H;l.lde ı.onı 
sfindcn gıirı.c taraftarları ı;oğafa.n bu (De Netz.cl) riyasetinde lleı ve 
cemi)·cı, konferanslar ~ererek, maka· muziğindcn mürdekep bir orkestra 
leler, broşürler ~ halkımıu lııı.lk ''C ku) lu h:n'alarJ ~hnacak 
içkinin z:ırarla.nnı anlaımağa ve yeni sörlaıecd::, '5ahncde milli rnkısl:ır maS1111 temenrrl ederim. B . k 

Şimdi slze 1stanbul'dan aldığım eşınci O§U : 
haberlere göre yanşlann netlcclert
nl 'bildireceğim: 

Birinci koşu : 
tkı ya:ııııda ve kıı.znncları yekunu 

1400 lirayı doldurmı)'8.n ;ı;:erll saf 
kan lnglllz erkek ve diş! taylara 
mahsustu. İkramiyesi 500 lira mesa· 
lesi 1000 metre idi, koı;u Uc tay a
rasında yapılmıştır. Stnrtıta üç tny 
toplu bir halde çıkarak düzlüğe ka· 
dar bu hnlde gttmışler burada Feh· 
mı Simsnroğlu'nun Polat ve Dcstc
&111 lsm ndekl taylan rahat rahat 
rn.kıpl>ert Varadl yarımşar boy ara 
ile sccmef:e muvaffak olarak Polat 
b!rlncJ Destegül lklnci olmuştur. 
Vara.el! QçUncü kalmıştır. Zaman 
1,04 dnklka ldJ. Milsterek bahis can· 

Uc ve d.:ı.lıa :>"Uka.n ynı;tMct sn! klln 
ingl!lz at ve kısm.kl;:u-a m::ıhsustu. Ik • 
nım1Ycsı 890 ııra mcsa!cs1 1800 metro 
tul. 

Yedi hall.s ıauı arasıııd;:ıJd bu koşu 
da cok hcyocanh olımuŞtur. B. :Fctımt 

Slm6aroıtlu'nun Buketi st.nrtıa bernbcı
önc dU5müş Gonca ile Demet kendisin! 
t.a.ldbclmlşlcrd;r. Kosurı.un oonuna kn· 
dar bu vazbm dcl:iı;ıncmlş Buket koloy
lıJda ve üc boy M'a ne kosuyu kazan -
mıştır. n. Ah.met Atman•ın" Goncası ı. 
IQıcl, Uc boy ı:cr: ındcn Demet üeünctı 
olmuşlul". Zllrruuı 1.5'::; dakika idi. MUs
terok bahis ı;anyan ıso, pl!ısc ıımııslyle 
130, 400 \"C ~ ku.Tuı; ,-eım!ştlr. 

yan llrnları geri vermiştir. Altıncı koşu : 
i k inci koşu : Dört ve daha Y\IRa:n yaştaki sar kan 

üc yasındaki sal ıkaır arap erkek llrol> at ve kısraklara mahsus hand!Mı>
vc d!ŞI taylnrıı. mahsus satıs koşusu 1 tı. lknımb'cst 300 tımı. mcsa.tcsı lSOO 
id'l. lkramlycsl 190 Ura mesafesi 1 met.re idi. K~uya )'aZtlanJtı.rd..-ı.n yalnız 
1400 metre !dl. Koşuya yazılanlıır· scvım 8 :kosturulmadı. Dlf:cr1cı1 ara. 
dnn Bahndır koşturulrruımış yarıu SlllJlald koeuYu l"l\ atır kiloyu tıı.ııımıı -
dört tay arasında yapılınıutır. sına nı:ıııcn B. Ati Ersan'm 'l'omuıcu-

Dört beş defa yanlış cıkıs olmuş L-u ııtart.ıa t>ernıtıcr örnı dils~ rakip. 
nihayet doğru hır start alan ta>·iar 
arasından Bay Halim Said n Vecizesi lıe1'1rı:m kendisine yaıkh,şmru;ııın mC)·dan 
derhal sıyrılarak başa. geçmlş ve ı bımkrnadnn ko~:lıkla knza.nmış Uc boy 
her adımda rakiplerini açarak asa- ırcrlı>!indcm B. Muammer 111\ldin~ Do· 
l';ı yukarı clll metre önde rahat bir rıım ıacıncı TuQ"bay !mnni! Hakkı Tek -
koşu kazanmıştır. Bay N"ezlr Temiz· C'C'ınln TUoosı Ucüncü ol:ın\.13tur. 7-'lmnn 
er'ln Fcrhadı ikinci, M. Akay'ın Ya· 2,07 dakika ld1. Mü~ bahis ıram'nn 
m:ını Ucüncll olmuştur. Zaman l,50 
dn'kika ldJ. Müşterek bnhls gnn:>·an 
100, plfıse sırasiyle 100 ve 200 kurus 
ve bu 'koşudald lklll bahiste 5/4 ya
ni Vecize - Ferhat kombinezonu 
2,75 kuruş verml.ştlr. 

Ü çüncü koşu : 
Clonkt>ayırı koşusu l<ll. Üç ve da· 

ha yuknn yaştaki yerli yarım kan 
lnglliz ıı.t ve kısraklara mahsustu. 
lkremiyesl '500 lira mesafesi 1600 
metre idi. Koşu dört yarım kan a
rnsında yapılmış ve Bay Halim Sa
ld'ln Elh.nn'ı uzak lblr ara dle rahat 
rahat b!rinol.. Suat Karnosman'ın 
Meneviş'! lkincl, HUsnü Öf.cn'in Al
ceylan'ı Uçünt'O olmuştur. Zaman 
1,42 dakika idi. Müşterek bnhls gan
ynn 100 plf\se sırnsJ.yle 100 ve 120 

125, plAsc sınısb1e 100, 125 ve 200 ku • 
ru , lld11 b.'.l.hlstt> ı (1 yan1 Tomurcuk -
nora looıOOtn.ezonu zıo kımııı vcmılı • 
tir. 

Birtncl tıe tktncl ikoşu nrosmdakt ctr
t.e bahis Dmtci:111. Pol:ı.1 • Vcclzc kom
b!nezonu 115 lcı.tnıs, ücU.ndl ııe dBrdiln· 
ct1 koeunar nmsını1a'lc1 ctrtcbahlste El· 
han - IXı.nıll kombinezonu 20:I, beşin el 
t1c nltıncı looşU):ar ll1'061?Ut:lld cl1'tf"' ha.. 

hisle BUfkot, Demet • Toınureuk kom • 
binczonu 200 kul'Uı; vemı!ştlr. 

Hlkmct YAZICIOCLU 

Amerika' da mihvere ait 
silah depolan bulundu 

kuruş verm'.Ştlr. Detroit, 26 a.a. - Polis, Dctroit ve 
Dördüncü koffl : Bcnton • H arbour çcwclcrindcki mınvcr 

Ccntlemen .koşusu Jdl. Üç ve da- mer4'C'Zleıini OOsınış ve alm:ınl.:ıra V'C ıi
hıı. yukarı yaşt.ald ve sene zarfın- c:ıfya.nlara mt birçok siliıh, cephane, fo
daki lkıızançlan ~Onu 2500 lirayı toı;raf ve radyo makineleri ele gcçirmiş
gcçmlyen saf ıcp.n inglllz at ve kıs· tir. 

'™!lrml 
Hava akınları 

Batı Avrup;mmn saıta>i ,ehirleri 
veya diğer §Ch.irlcr üzerine y.ıpı.l:ııı 
)'ığın halindeki bombardımanl:ır de
"'alll edip ı;İdi)'Or. Bu ıaacruı.lar, 15 
il.klinun 1940 ta, İngilrerc'deki Co
ventry ıııanifaıura şchıinc y:ıpd:ın 

kütle t:ı:ın:uzlariyle $0(Xfcrccc heye
canlı bir hal almışu. O zam:ındanbc
ri, uçıklar tarafuıd.:ın jehirlcre ta:ır· 
ıuz edihncsinc "Covcncrylqtimıe" de
nilmek l1dct olmuştur. 

!ere mahsumır. Du av uça.klan ise hom
bardıman uçaklarının yanında uçan 
avcılardır. Bomba uçak.lan. binkrcc 
kilometre o lan na.z3rl y:ınm 5C)-İr k-uı
runu qm:ıma1c için, harbin ha~ınd:ı, 
b:ıtı cephesi üzerinde, uçuşlarını çok 
ileriye bdar u:ıaunadılu. 

Gerek av, gerekse lxmıb:ırdıman 

uçaklarında. >-:mm scyiır kutrunun (U

ğalmama~, ~ün.tin artması '-e 2000 • 
2500 beygir ku"-etindeld motörler sa
)""CSinde 10.000 veya 12.000 metre yük
sckliklNC çıkı labi lml'Sİ sayesinde, bel
ki hu durum giııikçc dcği~,-4<tir. 

"Heinkel 119" gihi, uıun mcy.ıFc
lerc üç ton honıha götii:rehilecek dört 
moıörlü a lman tayyareleri bir saaıtc 
443 kilometre süratle uçan ve )':Lrım 
C),jr kutru 5.400 kilometre olıuı Shon 

• Sıirling ı;:ı'bi i.ngiliz uçakları; "Bo
e.ing B ı 7 C" ı;ibi amerikan U('llkları, 
~rlcrc deh,cr s:ıçmaktadır. 

Harbin başındanhcri, )"apıl:uı bom· 
halarda da, büyük ilerlcme!C't' olmur 
tur. 1939 >·ılına bdar, hava bomba • 
lannda biç bir <.'5aslı düzeltme işi ya
pı lmamı ur. Hil'-a bombalan, bildi • 
ğimi:ı top mermileri biçiminde idi. 

>~ nc.di keyif veren zclıirk'TI!en nan:ıaıkur. Kahvnlu ücreti bir ku 
korum:ığa ç-.tlıŞı}'Or. Allah kendilerin- dur. (8 kuruş) bu fırsau b\'tmıll) 
den razı olsun! Ümit ederiz li Yeşil- nııl" 
B}<'ıların himmeti)"le bazı <?'. lcrde ~·e Jsvcç halkı milli hava.l.:ıra ve ırıi 
merhanelerde iıiyat halini alan ak- danslar:ı "* düşkun oldukkı:rı i 
şantC'ılıl\ııı İ)nüne tcçmck münıkün o- Stokholm'un l"f1 yuksck ailclerınd 
lur! Elimizde l tati,tiklcrc d.ıy:ınan mürddccp bir oı1ccstr.ıdan bu türküle 
mallımaı hulunnıadılı;ından son } inni diolcm<i'C vt' ~.ırı SC)'rctmeğe 
scnc için<le rakı içenlerin adedi •Ut· leler ııkın, :ıkın ııcldilcr. Kendile • 
mış mıdır, ıwılmı~ mıdır? pek bilmi- ıcrq-.:ığı , reçel, süt ve çay ikram e 
)"Oruz. Y.alnız ht"ninı Anadolu S<'}-ahat- Garsonluk vazifesini de kı 
larınıda uğradığım kasaba ,-e kö)"lerde sürdüler. nir 5Cl1C wımı ikinci, d 
rakı müptclllarının çoğaldığını elem- sonra üçüncü. dorduncü, nih:ıyet 
fo, csclle gördüm. Bakınız içki demi- ci Hılli de ~!cuı~ haşbdık. ş· 
)'orum, r.ık1 dirorum, çünkü ,·otka her pazar mı Hlillcrde binlerce 
nı lamı, viski inı;iliı.lerin, şarap fran- ve işçi mC)iunC)e ı;:idecek )'t'rde çol 
ı:ıların, bira almanlann nasıl milli çocutu ile <mıd:ı hem sıhhaııni 
i~tii he, rakı da maalesef bizim milli }'Ol", hem dt> pek sevdikleri mi!U 
iı,i<inıizdir sanırım. killeri dinliycrck hoş vakit geçin)" 

ı:vcı, r:ıkı içenler vcy-:ı rakı)'a dü_ş- Ja.r. 
kün olanlar neden çoğalıror? Bunun Belediye de bize yardım e-lini 
birço'k St"bcpleri var. Birincisi göre

Her içki m:ığ:wısırun yakınına 
n~! Baz.ı :ı.ilelerdc çoruldarın gozü ö- sütçü ı..~ ı ühesi ycrlqtirdi. 7..ıt 
nünde rak1 m.ı.s:ılarJ kurulur ve ak- ' 

( Dalfr;ırlic) C}11letirım kö> lü l,,ıy;ı•' 5amnl ık }'llpı ltr. İkinchi ise tedariki 
tinde kırlara akş:ııı11.ar1 s.ı...-ıı 18 • çok kolnydır. MC)iıanclerdc, lok.ınııı-

larJ:ı, ha.kk.ıll:ırda, «Üıüncü dükkanla- 23 e kadar Slcıık $ÜI sattırdı. Ti>ııt 
si:Jıem:ılıu· ııile konser 113 lonlarının rınd.ı 51k, zarif, mini, mini şişelerde 

türlü ptııfaılı isimlerle saulır. İçki ııundc "e r:ıhtımlant.ı müşıcrı hekÜ> 
düşkünleri 0 küçu1< ~işeyi bir cebine arnbacılar, ıorürlcr kışın w{,'Uğa 
ye.rleşıirir, blr cebine de bir.az leblebi )-annı:ık için en >•ı.km içki mağazAsı 
koydu mu, iş olur birer! fşre kama- uğrayıp birıkaç bdctı punç, "-orka '-e> 

kon}-ak içerlerdi. Hckdiye kadeh timce nıkt müptelllannın çoğaLmasına 
biri ı;örcnck, diğeri tedarikindeki ko- satmayı bu içki evlerine )"lls:ık eıtiğı 
la)iık çok )'llrdım etmektedir. derı bpalı buyiik bir ~şc içkiyi .ati 

almak da bu aclambnn kesesine el' Herkes bilir ki şimal mcmıckedcri-
nin ah:ı.Jisi it,id}e düşkiindür. Senenin mediğindcn bu cazibeli sarı~n kı 
ahı •> ında sıfard.ın otuz, kırk derece ikr.ım ettiği s:ırct ucuz 5tcak süt bı 

dağını rncmrı.uni> ıle nlıp içerken bi aşaılt oran anı:ın iZ soğuklara dayan:ı-
bilnıdc; için - halkın hususiyle avam :raz d:ı yarenlik cdi)urlar ! 

Bundan b:ı-L... tl·.....: babalar kü ..!:le tab:ı.kıısı - üşüdü'kçc konyak, şarap, ~ ~· ı;-
vnıka ne bulursa midesine indirir. )'l!Şta oğul,J;ınru içki satın alnu)-a g< 

190') > ılında fs,·eç'ıe bulunduğum dcrulcrdi. Gene be'kdiyc biiluğ ı:a$ 
zaman hir zirafctte 11.:onıes (De Net- dan küçük çocuklarn içki s:u:ın m:ıV 
zcl) adı nda )'Ük54.·k kültürlü bir ma- :ıa s:ıhiplcrfoi ti<l<ktli ccuya ı;arııt1~ 
d;uııl:ı rnnışuın . İçkiye kar,ı s:ıv:ış cc- için bir k:ıııun flql'C'[ ıi. 
mir<"ıinin ornd:ı rci i .imiş, bu hayırlı fşıe daha huna bmrer tcdhirlttle ~ 
mücsscscni1l sılı lıatl:ı ııJ.lkas.ı ol<lul,'U ki wiisıinıaliniıı önüne gcçrik. Hııl' 
için mad:ımla uzun uza<lı)-a görüştüm kın ıiti}ıı t h:ıline g<.'lirdiği feflll ve '/#' 
ve kendi inden bıı teşkilat haıkkınd.ı mrlı ~reıdcn oruar.ı ku:rtamıak i~ 
çok faydalı ~ ler öğrendim. dünraııın en lmyük azıwmı ~ 
D:tkınız otuz üç }'•1 C'VVcl hu bürük etseniz hoştur. Cdir, şiddet, ya.._..aJJ' 

kadından neler dinlmı4ıJm? Sözü W')-a nasınat, ~"&iye, , -aiz!c dcl,-i~ ~ 
kendisine bını.kıyorum: nanın y.ınına İyeyi koymakla daha ~ 

"hvcç'te bilhass:ı tımcle ınıfı i~i- scmcre elde odildiifuıi tecriihe ac ,, 
ye düşliindü. Pazar sün1cri llle')fıane- ladık." dedi. 
Jer s:ıhahtan ~ k:ad.ar dolar bo- Şimdi ıı:ısıfdır bihni>nrurn. hJıl' 
§a'lırdı. Hele kı~ seldi mi, solcıddarda ben Stokholm'da hılunduğum ~ 
sa.rno,l:ırdan se\'ihııt2di. Bu belhıın r.ufınd:ı ne gündıiz, ne ~ sok:ıı1d"" 
<:-.nüne gt.'Çmt'ğİ kafama ko}'dum ve da bir sarhoşa rastgelrncdirn. 
-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,, 

Ekonomi bahisleri 

Harp sonrası aünyasında 

Altın hakim olmakta 

devam edecek mi ? 
Bu dilnya harbinin patlamasın

dan cok dah.-ı önceden başlamak Ü• 
zere mallyecller ve lktısa~ılar nra
sındn bir münakıısa mevzuu vardır: 
alun, dünya ekonomisinde hWm 
eleman olmakta devam edecek ml
clir? 

Liberal ekonominin. blrcok dev
lotlcrın altın esasından ayrılmnlan
rın ra[pııcn, 111tının beynelmilel ö
deşmelerdekl htlklmlyetlnl hiç bir 
zaman ikaybetmediglne ve e1.mlye -
ccğlnc lnanmasıım mukabil yeni ni
zam sistemi ikinci dllnya harbinin 
baslıca mesulü sayılan buhranlıı.n 
do~uran altının, tahtından ebediyen 
uzaklnşuğını !eldin ctmcWt.edir. 

Son Rllnlerde plyngaya Fransız 
yazarlarınd:ın Emile Roche'un ko
n uyu lncellycn bir kitabı cıkmıştır. 
Rocho'un kitabının t<'zl, mihver gö
rUşleı:foe uygundur. Bu tkltap dün
ya maliyeci ve tkıtısat<:ıları tarafın
dan alaka ile karşılandı ve üzerinde 
mü~knş:ılar yapılıyor. 

kunun ytlzde yetmiş ibesln1 elinde ( 
tan Amerlkıa Birleşik hüktimetlt 
bllha a tatbik ettikleri ekonomi ; 
yasası s:ı.yesinde buna mazhar "~ 
muşlardır. GCK:en harpte Amerlktı'> 
borçlnnml$ olan devletl<'r1n ibu bO 
lnrını ııltın olarak ödem-Ole zonııı 
kalmaları da Anıcrtka'dakl a l 
mlktnrını artırmıştır. 

Amcrika'<lan yükselen sesler ~ 
bu tıarbl kaybetmemeliyiz. Çilııl'I 
dünyMUn en co'k altını bıme<fl 
miltaltuısı işitiliyor kl bu Amcril'; 
l ılann dQn kadar bugiln ve o~ 
!azla ölçüde yann ıiçln altına ne ~ 
dar lbalı;'lı olduklannı göstermek ti" 
kımından enteresa.ndır. 

Ö)lc gorün~or ki, !lCC' iki tara • 

fın tatht'k eııi{:i bombanl.unan usulle
ri, Covcntry tehrinin hombardımanıo
d:ın $0tlr:t csa~lı bir şd<i l<le dcğişmi~
tir: şimdi honıba uçıldan, dalgalar 
halinde bir hedefin üzerine ı;idcrck 
evvela hedefe )-angın bombaları yağdı
nyorlar. Yangın bomba.l:ıriyle hir~-ok 
yuvalar mC}-Jaııa çıkıyor. İşaret fi.sek
leri de bu aydınlığa y:ırdtnı edi)"Orlar. 
Gece bombardıınaolııruıda, ta}")"are • 

cilerin en çok tardh ettiği zamanlar, 
rndıtaplı gecelerdir. Bombardıman 
edilecek hedef bir kere i-ricc seçildi 
mi, UÇllk!ar, biribirine yaktn VC)'a 

ınak fasılalarla hedef üzerine müte • 
madi)'cn akuı edi}-orlar. Bu bombar
dıman fa ılnl:ırının iki dakika)"! aş • 
madığı çoktur. Her dalgadan sonra, 
reni dalgalar ı;clmekıodir. 

Pilotlar, yanguılann tevalisinden 
ve )'llnglnların ıpğırıdan i~tifade edi
yor ve homba:rdıman <aaık·rce dt'Varn 
edebiliyor. Şafak ~ktüğü :ı.ı.m:ın, ge
celeyin yapılan bombardımanlann se
bep oldujhı felaketler ve hasarlar mey· 
dana çıkıyor: i>lcnler, )ıLnıl:an.-ınlar, 
>'lk ılmış fabrikalar, çatısı duvarların
dan ayrılmış evlt.r ... 

Pole>n)'ll'da, N"orveç'ıe, Garp ~P • 
hesiı:ıdc, Giriı'te ~-c RUS}ıL'da, alman 
uçakları daima gündüz homhardıman
lan y:ıpnıı~tır. 1940 yılına kadar, ln
g:İ!tcrc de hep gündüzleri hombardı • 
nwı edildi. Bum karşı, iııgili:ı hava 
ku"'etlcri uzun müddet, yalnız gece
leri harekatta bulunmuştur. H arbin 
haşlannda ise, inJdliz uçak1ar:ı gün • 
düzleri sadece bazı fabrilcaları bom • 
bardıman etmekle kalmıştır; fıik.u 
1941 )":tZlndarı. iribarttı limanlara, tez
glihl:ıra gittikçe artan ıaar:ruzlar Ylll'
mışlardı r. 

Fak.:ıt 1940 danbcri. alman hava 
kuvvetleri saniyelik fitilli bombalar 
kullanılma~ını unmmilcştirdi. Bu 
bomhal:ı:rda çok kuwctli patlama has
~ları vardı r. İngiliz kuwcderi de, ay
nı şeyi ta tbNc et ti. 

Esk i hombala.r, yere düştüğü -..-a:kiı, 
toprağın içinde J')3tlı)u.rdu. Yeni bom
balar ise, lllC)-daııa getirdikleri lruv
vedıi hava razyikı i le uhribat yapıyor. 
Bir bomba, bir bin:ının bir ucuna ve 
yahut i~siııe düştü mü, meydana 
geJ911 rüzgar bütün duvarları rtkmı
ya ve çatıları makhra fırlatmıya L:a
!i gclİ}'Or. Fitilli bombabr, denizaltı 
bombalarından )lÜzdc 80 ni!lbctinde 
patlama hassasını haizdir. 

Uçaklara k~ı müdafaa vasıta.la • 
n hü>iık bir ~ilde tck=ımül etmiş
tir. Uçak karşı kO)ma roplanmn çap
lan evv<'lce 75 mm. ve süratlcr.i çani. 
yede 550 metre iken, sonradan çapla
n 88 mm. ve hızları sani)'ede 850 ye 
çıkmış , daha sonra da, bunların ca!'
ları ISO mm. ve süratleri saniyede 980 
metreye varm ıŞt ır. 

E.c;kf Fransız Bnş\'eklllerinden ve 
maliye na7.ırlarından Jost>ı>ht> Cali
la ux da münakasaya katılanlar ara
sındadır. Roche ıkltıabını ya.zmadnn 
evvel CCn llaux> ye okut.muş ve on· 
dan lbclkl ele bu tezi huAcnmc5inl ls· 
temlştlr. Fakat Caillaux buna ya
naşmamıştır. Dunu Hoche'un kitabı· 
na yazdığı Cönyazıdan ı ınnlıyoruz. 
Bu önyazıya "Altın artık kıra! de
ğildir'' başlığı konmasına rağmen 
Calllaux yazısında ldtap mOeUlfinln 
birçok fıklrlcrlne lstlrnk etmediğini 
söyJ!.'m!ş, f:ıknt zaruretler kabı al
tının bugiln hakikaten mllbadele va
sıtnsı olmnktnn cılctıi'.:ım, ancak bu
nun muvakkat ve daha zlyad!.' bu
günkü harbi 1ınzırlıyan sebepl<:'rln 
ortn:wı koydui!u bir buhran mesele
si olduj'!unu iddia eylemiştir. 

Liberal ekonomi tathikatındıı ~ 
merlkn'ya do.ima ayak uydurmU$ (IS 
lan lnı;:ilterc'de kanaat başka tO 
değildir. Onlar da ıharpsonu düro! 
sında altının her zamandan ftv" 
htı.kl1n1ye.t sUreocflnl sö:>1üyorınr· 

Almanya'ya gelince: n!Unı dil"" 
fcld:ketlnln başlıca mesıılü sa)~ 
nıih\'erellcr altın htiklmlyetınln all'j 
laka sona erecciıne ve bu 5041, 
dünyanın sonu dem<."k olduğuna ııt, 
nıyorlar. Onlara göre muhakknı; ( 
lan bir şey vars:ı altınla blrllktC' fİ 
konomlk liberalizmin de ortıııl· 
kalkacağıdır. Bu ekonomide ınuş r 
zam bir lnkılll.p mfınası taşıyacaJC'1 

Avrupa ancak bu ekonomik Jnkıl6" 
tarı &onrn sandetc krwusacaktır. ~ 
ne almanların ldd alnrına göre >'~ 
bir sisteme geçlllrkl:'n onun ttl 
ve ge<:fe olan anzalnnnn da 'kntl~ 
mak IA.zımdır. Fakat bu sistem ~ 
nundn insanlığa mutlaka refah df 
dC'tmektedlr. Dünyanın bir defa tıl' 
ha altın hfıklmlyetine dayanan • 
lktısat si;vnsasına dönecc>ğine ııı r 
nanlar ı::afillerdlr. Avrupa kadar J. 
ya'dn da tatbikatına g!.'nl& ötcO~ 
ge<;llC'n yeni ekonomi rıi"amt "~ rtl 
mlş olan ekonomi llbnalln yer' ti" 
.ıw<:ccek ve altın bir dahıı nnC'aıc 
dfim.rt ve aüs mamuldtınd" kuıı11r1 

mnk Uzere cbC'dlyen tarihe ktlı"I"' 
cı:ı:kıl.ır." ~ Hc.r iki ıara!ın borı ıbardımanın • 

dan da ı;ayc, :istihsali durdunnak, kar
sı ıarnlın avcı uçaklarına önemli ka
)'ı plar verdİmıt"k w insanları kalaba
lık ol:tn bir cepht' üzerinde bu uçak· 
lann faa.lirctine ı-:ı.ni olınaXtır. 

J\umml:ı berabt:r, bu türlü bombar
dımıınlar, daha ~n :rıtm:ınlam k:ıdar, 
av uçakl.:ınıwı )'llklaşabilccejl bölp!-

aıkat, hava karşı ic())ma topları • 
nın .ister çapları , ister sayıları ve pro
icktörler.i aruın, gene ha~-a taa!ITUZ • 

!arına maıü olamıyor. 

Rin metre yÜkscld kre bir tr<' ha ·b, 
paraşüt ÜzC'rİne konmUI ve müd.:ıfi • 
!er tarafından hava}ıı atılmış olın ha· 
va mayını barajlan kulbnm:ık Jhım
dı.t. 

Fransız mnllyccil<'rlnin çoğu da 
bu fikirdedir. Fransn'dakl hCtkim ka· 
naate göre dilnya harbi b·uıı de nor
mal ticaret ~saslanna döndii~ümllz 
zaman ortavn cıkacak zaruretler al
tını ıten<' tııhta oturtacaktır. Cünkii 
harb n !Anından önceki senelerde 
bn lıvan buhranlara altın asla se
b<>ll olm mıştır Bu buhronlnr, kredi 
ve tl<'ar t lmk nhırı hadden üstiin 
asm bazı d vlctler"n sakat V<' dar 

konoml pol tlkalarından 

Netice ne olncllik? Hangi tıı't 
haklı çılrocnktır. Bunu kcstJrJ11 
mUmkUn del:Udir. Bizim lcın şlJ11~ 
ilk insan lıf:ın c-ıddl sn adete ka vıı of 
cağı barış günlerini mllll bir toP~ 
luk halinde beklemekten bn~a ~ 
pacak bir şey yo'ktur. 

ÇAGLAJ 



Ticaret Vekilimizin! 
İzmir' deki Japonlar Sir Cripps 

Gandi'yi 
tenkit etti 

Japon ihrae1ndan sonra 
Port Moresby 
büyük tehdit 
altına girdi 

İngiliz u(aklan 

Duisburg'u 
gene şiddetle 
bombaladılar 

1 Sovyetlere göre 111 Almanlara öre 1 

aşağı Don bölgesinde 1 Rostof'un cenubunda 
ve doğusunda yapılan 

oO 
konlt' 
c ~ 
csır:ıdı 

oık " 
l.a1' t1f 
l.."Ur<ıO' 
aıış)1' 

e ıııııt' 

il erit" 
cııif" 
rıınd 
.~ 
tıcşiıt' 

şiııı6 
ııınci' 

t çol~ 
ko"1' 

li ıi)" 

le~ 
}! .... 

l 
tı4 

tetkikleri 
<Baaı ı. hıd Ba)!adn) 

Uınuın Miiduru- ,_ or· . f • ,__, trk• ·~ IStn ı::mır ~Uı~ 
j anı, Dl"\·let Demi 1 IJır Sekiıin ' 
ıl~c l\f".t.• _ • I') o ı . . cı 

ınu·nı . "'lllrtı ıle Mıubuat ve Aıans 
~\il! • ldu Rihın:ıJı t.r~ 0 li;u halde hir oıonıyla 

tek-, a.nc 13C:U>~>nundan Manisa°}a ha· 
~ cun' !erdi rek y l _ ış . r. Geni. ıistas>'Onda, se-

koyl:d uzcrındeki diı";er ista5)'00 "'e 
ile ~halk 'ekili cruıd:uı bir sevgi 

11 1 lanılı>onlu. \ekil )okla bilhas· 
riıı 1~larda halkın çalışmımnı de -
M~ alllca ile ıakibcdryordu. Otora> 
~ en de durdu \e karmakam vekile 
buha n Vllri>eti, ha kın borçlandı~t hu· 
k~ ~kdarı '-'t' rn:ıhsulun dcrt"CC$İ hak
~t \erdi. Doktor Ddıçeı Uz 
ti h&ha n faali)'t'uni takdir 'e verdi· 
tıtik ttan dolayı kcndnınc teşekkür 
di. : ~ iaılx-den direktifleri \er· 
kôyıu~1l'C koy\ındc de duran \'ekil 
ltılun rl • ku~ru. Kc.-ndileıindcn malı· 
Alıın VllZJ>-etı hakkında :izahat aldı. 
llltıc ::,tınıda st'rl:ıest olduklarını, hükü
lerini brçla.rını verdikten sonra mahml· 
~ ih . ttdikltti gibi ubileceklerini 
ttbl1/1>açları.nı isıedıkleri yerden serir-

tdcıcr1n1 ·" (·"' VdüJ. "'-'} cuı. 
ll'l4tir. saaı ı 5 .30 d:ı Manlıa 'lıı ı;el • 

'l'ı Maniıa'daki temaslar 
diye ~ret.Vekili 1 ta ~ ond ı vali, bcle
Jan, J eiıı, l'aru ve Hnlke•l reisleri, 
daire tbJa komutanı, enıob et mlldiırü, 
q he llllJdUrlcrl, tic ret odnsı ve bor. 
lı.lnı tttlcrtyle diger t şckki!Uer er
bırer je kazalarll ın gelıııış lıeyetlrr ~e 
rafınd •nd:ırıııa \C ııolls ıııüfreusi ta. 
ı..ıı Can nıern imle kar ılonıuıştır. Ye. 
ınQdd Uınhurl)el il lk Pnrtblndc bir 
lonun et i tlrahııtteıı sonra llnlkevi sa. 
llllerı u dolıturnn tılcear 'e ıutıstııh • 
lı1.k1ı e ıııeınleketın İ!I c vıızh etleri 
Yılı il •nda konu ııınlar ~ apıııış ve bu 
ltıınıı lıereKt tlncll·n bahisle sıkıntı çc. 

nu Ytcegıııe l ,aret ctnıiŞtlr. 
ka<' 

1 
l r llı:lıı;et l z l\lanis ılıların baş. 

ve ı ieri olup olıııaclıgıııı sormuş 
tu u'z t nın ı:n muhiııı ~cl.:lrclekslz ku
ı·eurı·uıııuou islllı ıl rdeıı M ıııls ı ,·iJn. 
l~tekın tu.unı işi kenllılerlııe izah edi
bi> le iş ıııa raflarının f la lığı sebc
tı010 liı ııı ııınlı ulllnlln mall)cl flya. 
tek b > lıksl•k ıılduğu telı ırllz cttirlle
htla ~ kı) ıııt tlı nı h~ulUıııllzUn iyi fi. 
lir \~ 0 ılı ınııı temini rica edllnı\•. 
11lı~a ekı ııı dı) e k ular hukilınctı:e 
llıeııı n led lr ve kıırarlnrd n nasıl 
rınden~nlyeı dıı) nim ktı lse bu iş ü
fhi~etı c lrtvık olıluğu al ıka ~e ehem
bıenı c durul ıco ·ıııı ve müstah ilin 
dirnı~un edllıııcslne çalı,ıl:ıcJğını bil-

\' tir. 
tarı ~k~, kooııcrntlfür blrllitlnin şa • 
hlnııyıa rikıısı olmak üzere ynptı rdığı 
bira ger.ınlş ve şarap fabrlkusının 
lunı:: e~ ''el yapılması lı:ln v.a.ltte bu-

ııştur. 

•a~~ı:H Uı, lstikhallııde lıulunan ı:e. 
de Ut rafın<lan uğurlnııarnk snnt 17.60 

ı.ırayla lımır·c horekct etmiştir. 

t lzmir'e dönüı 
at ~:ır, 2(1 n.a. - Tlcnret Vekili sa

.36 te hmlr'c döonıUştOr. 

MISIR'DA 
Mihverciler 
lllüdafaaya 
çekildiler 

Antakya' da yüzme yar11lar1 

birçok yerlerde 

cekildiler 
J 

ve kayıp verdiler 
Londra, 26 a.a. - Mllttcflk hava 

kU\"Vetlerinin şidrletll müdafnnsına 
( Dnşı 1 inl'İ sııyfıu'lı\ ) 

nehrin sol kıyısında 
1 

her iki ordu aras1nda 

çetin bir 

( Bnşı ı inci snyfa4la ) 
Çekiang- Kiangıri demiryolu 

kullanılmaz bir halde 
Çwıking, 26 a.n. - Çin rueri sözn'isü 

dcıni,tir ki : 

( Hııııı J inci sayfııclıı ) rağmen Jo.rıonların ı:arşnmha günll 
.Hcrtınnııı bır ıııywıl pıwunın \'C'Ya el· Buna'ya 2,000 tk.lşllik bir kuvvqt cı· 

yas! bir l:ld.cr1n :.-nnlıı luı..rokctl net!ee • kıuımıya muvaffak olm:.\l.ıırı Moresby 
sııı.ıe blrl.cşm1s mUleUertn !Undtsıtan'· llmanına karısı tevcih edilen en Jiır 
dald oroulanru ve ıınvu kuvvetıertn! tehditlerden biri olarak telCıkkl edil· 
tc.tı.llke)'C düşUrooc:k ve yahut üUzman • mekted r. Bu cıkarmn.'Cla büy{lk bir 
larımıza ını:mlckcUn kapılarını ıı..r<lınıı taşıt gemisi ve bir çok küçük geınl 
kadar acıı.c:ı.k >-eni \O tclıl eli h.uı> batınlmıştır. 

Dün gece avcılarımız iki dU~mA.n 
bomba uçağını tahribeımle iıııı;al al
tıııdakl toprııklard·a. demiryollarınıı 
ve başka hedeflere ve !ransız kıyıst 
açıklarında yol alan dll§man gemi • 
!erine hikum eıml§lcrdir. 

Bütlln bu harekAltaıı 11 bomba ve 
bir de av uçağımız dönmemiıııır. 

Son hafta içinde bomba uı;aklıa • 
rımız düşman sulnrına mayn dök • 
miye devanı etmi§lerdir. Bu uçaklar
dan ikisi dönmemiştir. 

savaş var 
Sovyet durumu 

cuma günküne göre daha Japonların uzun bir ~ferden sonra ele 
~çirdilderi Çekiang • Kiangsi denıif)o
hı. Çinliler tarafından )"apılan kaı,ı ta· 
arruzbrlıı Fenfcns ile Yi>ang'ın zaptı Ü· 
zerine kullaoılm:ız bir hale gelmiştir. 

Çekiang'rn doğu•und:ı da Çin kııaları 
bir ~ıra kıır ı uıarnızlarda bulunmu~lar 
ve bilhassa lJ}'ln'ı işgal elDıİ~lcn.lir. 

Aynı ,filyuin b;ııısında, Çinliler be~ 
gün 5ilrcn fiddeıli nıulııırrbekrden soımı 
Çienteh'i ele ı-;t.'(imuslcrJfr. Çieıııclı, 
Honı,-çov'un 150 kilomcıre kndar cenup· 
batnımla hulunan \C askeri elıenınıİ)cti 
olan bir nokr:ı<lır. 

Bir Çin gazetesinin 
yaiclıkları 

Çunklng, 26 ıı.a. - Chlna Tlmes 
gazetesi diyor ki: 
Birleşmiş mllletlcrin müttefiki olan 

zaman eğer bu mllletler hareketsiz 
kıılırlarsıı demokrasilerin tarafından 
mlhvercllerln tarafına geccblllr. Jıı· 
ponya cenup - batı Pııs!Oktekl 
kaznnclarını hazmetmekle meşgul· 
dür. Oralnrdn bulunan zengin kııy
nnklan rııhatca lslcteblllrse znmnn 
onun mUttc(Jkl olacaktır. 

Bu, Almanya lı;ln de böyledir. Bil 
hassa Kal'kasyn)'l ele ccçireblllrse. 

Eı'!er bu ~ki ml'mleket znptettlk· 
lerl veya erlerc-kleri ycrl .. rl lrnllarıa· 
blllrse hnrp senel"r~e daha sürecek· 
tir. 

tngllterenln Rusyaya olll.1l yardı· 
mını daha zlyadn arttırace.fıını ve 
Amerlkıının da Ja[>Onyaya taarruza 
geceeeğliıl llmll ederiz. 

Paslfücte bir taarruz cok ehemmi· 
yetlldlr. ÇUnkU cenup • bııtı Pnslflk 
scfE'rinden sonra Jnponyaya kıınıı 
harbe devam ednn yf!gA.ııe memleket 
Cindir. cenup dı>nlzl çevrelerinin 1a· 
ponlar tamfındnn kullanılnmasına 
blnııenalevh bu vn7.ifc Amerlknyıı 
yüklenmektedir. 

Mr. Hull'in ıron nutku 
etrafınla 

Va§ington, 26 a ıı. - "Bııltimore 
Sun., gazetesi yazıyor : 

Mr Ruzvelt, Mr. Çöroll, M. St'A -
ıın v~ Mıreı>al Çang~Kny·Şek harbin 
sevk ve idaresi mesııliyeıinl Uzer • 
!erine almıg bıılıınuyorlar. Bunıı kar
ii•• harbin ve eulhlln (elscfesini yap· 
me.k işi M r. Cnrdell Hull'e bıra • 
kılmıııur. Fllhaklku Anlerika Ha • 
riciye Nazırı tnmfından evvelki ak· 
§am, dost ve ılllşman blltün milletle· 
re hitaben red)•oda söylenen nutuk, 
hnrbln sebeplerini l'e uğrunda mli -
cadele eııiğiınlz gayeleri gayet kuv. 
velli bir oekilcle izah eden mUhim 
bir nutuktu. Mr. Hu11 hararetli takat 
sarih sözlerle· btlrlyet prensiplerini 
ve insnnlık hosımslyeıinl bir kere da
ha bellrımietır. Bu prenıılpler. m~s
leki hayatının başınclnnberl, Amerı: 
ka Hariciye Nazırı tarafınc\:an ınkı
bedilen siyasetin esaslarını ıeııkil et· 
mlştir. 

Mr. Cordell Hul\ nazariyesini yal-
nız içinde bulunduğumuz mlioodele
ye t.nt.bik etımeld~ kalınamıs, onu 
hıırıı btıt\kıeıı sonra birle§ntİ§ mil -
lellerln kurmak lsteıliğl yeni dUn • 
yaya chl ıeıımil etmiııtir. 

Birleomiıt n1llleılerln ne için harp 
ettiklerini bilmediğini bugünden i -
tibaren kimse iıldia edemez, $lmtll 
ne icin mlkadele edildiğini herkes 
biliyor. 

Sivas'taki yüzme ya11ıtarı 
Sıvas. 26 n.a. - llul:ün &clırlımlzde 

yüzme tc:ıvik ınüa:Lbe.knları yavıtmıa ve 
h:ı.va.run rllzgl).rll, ı;uyun roauı< olmruıı. 

na roıtmen mlls:ı.bekıısıı işt.trak edenle • 
nln hepsi )'l!.l'Ula.n mu vnfraıct:vcUe blttr
mlo?crdlr· 100 metre &el'bcett.e Zb'n Gü • 
~. ıoo metre ınrt tıstünıdc Murtnza 
Ertek. 200 mctl'C ııcd>cı!ltte H~ ÖZ· 

ıcv, 200 mct.!'e kurtın~Jruruıdıı. Kemal 
OrbaY, 400 metre scrt>eı;tt.c Snllıhattln 
Atco 11!r!:x!I omıuırıaroır. 

Eskiıehir' de Ankara 

güreı takımı kazandı 

scluıclcrl :.-nratacnk btr vıız.bcUn ııuw- Amerikalılara göre durum 
lüne müsande edcmC')1z. Bu. )'alnız Hin· Vııp ngton, 26 a.'fl. - Mercan de· 
dtstan'da burunnn tngl.llz ve amerikan nızl muharebeslrıdenberl ilk defo o
ı..-uvvt..ıterıne kn.rııı ~it ı. aynı zıımanda lara Japon kumand!ı.nlığı PnslCik'lfn 
Hint muıctınc ıcarıı d:ı b<>l"l."UrnUUlur. cenup doğusunda bir taarruz hare· 

kctıne girişnıl~Ur. Bu yeni hareket 
Gnnill, kenıll ı"1rtislnc rJ:;yas! !tir ku"\ret Yenı Gine'nın şınıal salulınde "Go· 
kıı.znndunıak len cok m~kül btr uı • nıı" ılısmi verılcn bır noklaya 1500 
marnla büyük b tazyUc )'(l.lıacnk ka • askerin ı;ıkarılnınsındnıı iburelLlr. 
..ıar ileri ırıtrııekten ~"tılchımlyor. 1-'cıkııt Müttefik hava kun~Uerlııln derhnl 
baskıı kuvveti! ı;!yıısl pıırtilertn Gıındl'. karşı harekete geçmesi ll.ı:ıerlııe lh· 
nln ısteklorlne mubıılcCt.'l etllA'lnc tlc rnc kuvvetleıııılıı flnyııılura Üğrıı
oü1.1Jıc Yoktur. 11ın.t m!!ll~ n!n, umumi. rlıgı zannedLlmektc<lır. 

Dui•burg' a 4000 librelik 
50 bomba atıldı 

Londrn, 26 a.a. - DUn gece in • 
giliz bomba uçııklnrının hücumuna 
uğrıyan lJuisburg şimdiye kadar ~ 
kere bombalıınmı§ıır. 8alı geehı ya
pılan eon hUcumda 4000 librelik bom 
bıılanlnıı 50 tane atılmıştır. Bu yeni 
boıııhal ır ııav11 hnrbinin en tahrlbedl
ci boıııbalarıılır. yctle, l:nndl'yc muzahıı.rct ctmc.lltln1 Gent!rnl .Mnc ArWıur uıııuml kn· 

blliyorum. Unııdl'ntn k!ıtlc halinde l(.R. rargllhının ne.şr~ttiS'iıklıcbllğrle b hlı· 
r!ldlğine göre m tte boınbn ucak· Almanl"'ra go"re 

atsizl!k harokL'ti doC:UrmaJcta blc' dere· lannın çok şlddeUI n kınlnrı yakıt ""' 
cl."ye katltır muvartak ol:ınnııı muht.cmcı- ;ı.·Lıklil 5000 tonluk bır &t•nr!.nln \e Ilı· Ilerlin, 26 a.a. - Hritan>·a homb.ırdı· 
d r raç kıtalnrı Jle dolu blrcok rnııvnu- 111.ın ıa»ıı.ıclcri <hin g<>cc Ren ve Ves· 

Fakat birle m!ş m:lll<ıtlcrln d1vnsı laruı bntınlmnsınn cbep olmusLur. tefalya endüstri lıiilgesine bir kere da· 
lçln olduğu kadar Hınt milletinin Japonlar bu suretle ehemm\yetll su· ha hucum ctmisler ve ıimal Almanya 
mcnfnııtl lçln de Hind tnn'ın jııpan· ı rette zayı!lamışlarsa da yC.llıl Gine· sahili ün-rinde münferiı hırpııl.ama u· 
lam karşı yapılacak mllsterck hare· nin şlmalındc tutunm:ığn muva!fnk m•ları •-apmı~lardır. ~imdi>'C 1.-adar el· 
kcıtlcrde emnl.y<ıtll bir Us \'azlfes:lnl olmuşlardır. Karadan hüeu-ma uğra· •-1 

, 

görmeğe devam etmc>s nı t.slemek mnk t.chllkesl karşısında kalan Port de edilen malunıara söre uçaks<n'lll'lan· 
hak'kımızdır. Bu neticeye \'nrmnk Morcs\>Yyi tchdıt ct;ncktcdırler. mız bir düşman uçağı dü~urmü)tür. 
lcin ahnm:ıs ızarurJ tedblrtorl hiç Fı~Jcnt ~.skcrl mülcha LSlur. bu Bfrkaç so~')·eı homnıt uçağının doğu 
k{)rkmndıın almalıyız. Zafer elde tdıdıd.i mubalağa etmemek ltızım- l'nıs}'8 üzerine )'aptıl..ları akın hakkın-
edlldıklC'n sonra canlarının islcdlğı geldil;I hususunda mlitt.ıcf ttirler. da henuz ı tf il.le alınmıımı2tır. 
gtbl bir hükCmet kurmaları husu· 

1 ÇiınkU Japonlıırın !:•klıkları bölge· Bıı~nkll resmi tebliğe göre Mal· 
sundn hlntlllere tam bir serbestlik den Port MoN'Sby lsUkanıellnc bir tn'dn Lucca ve Hııl!or uc=ak mey • 
verilmesi tekli.! edil.dl. 1''nknt her ll'k >01 \-ardır. Bu yol "Gonn"dnn 13 daıılarındakı tesislerde yeniden ıah· 
ııcydc.n evvel znfcr §arttır. kilometre mcsnfı:Oe bulunan Buna· rıbat husule getirilmiııtir. 

Boınbny, 26 a.n. - "llnrlran" a· da b:ıslnmnkladır. Bu yolun lOO ki· l'on • Sa it ııçıklnrınıla buyük bir 

elverişsiz bir hale 

girmiş görünmektedir 
( BMı ı inci ımy!ada ) 

tadır. Nehrin geçitebilh-ek yerlerinde 
toıc şiddetli muharebeler de\'aaı ediyor. 

Nehri irk geçiş ceşchbü~ünde bir aJ. 
man ala)'! yokedilmiştir. Almanlar ikinci 
ıeşchbi.i51crinde de muvaffak obırı:vnıs· 
!ardı. 

Cepfıeden alınan bir telgrafa göre $İ· 
maide Katinin bölgesinde bir alman ala· 
)'lnın )'3Jıtığı ıaarrw: pü~kürtülmü~tür. 

Almanlar §iddetli bir 
mukavemet gösteriyor 

Mo~ko\'a, 26 La. - Vororıcj mufu· 
rebcsi gİttı'kçe Jiddctlenme4uediT. 

Pra .. -da gazetesinin muhabirine göre 
"'>V)'fl ~m..,·clleri alınanlara ~id<letli dar· 
beler indirmekte ,.e oolan Don'un öte· 
sine sürmektedir. Düşman iddctli bir 
muılcavcnıct gösıeriror ve elde euiği mcv· 
ıilcri her ne rcluısına olurs:ı olsun mü· 
cı.r-aa edi>~'r. 

Alman hücumları dındakl haftalık gnzctcslncl<ı yıızrlığı lometrcsl yuyalnra elvcrlşlldlr. Bu tican.•t .!lemisi bomba ile hasara uğ· 
bir makatec)Q Candl bllhı\Ssn şöylP mesn~· lclııde Kumus! deresi asınn 
rliyor: köprü ile geçilir. Dere gcı;ll r gı•cll· rntılınıştır. Mo kova, 26 La. - Tass ajansı al • 

"M!lSlümnn birliği reisi Jlnnnh n~ez ~l dikine olarak 2UO metre Alınan hava kuvvetleri havanın manların hir çcvre..ie, 50\'Yct mevzilerini 
ııe bir nnlaşmıya vamıağı ben arzu yilksckl.~k~c bir boAnz:ı ı;ıknr \'e l{o· güı:ı.!lll~ındeıı istifade ederek Ingil· }ararak nehre çıkmak i('in iki gündur 
cttif:lm glbl kongre de arzu etmek· koôn koyilne vanr. Bu noktnünn tere'nuı duC:u kıyılarında Mıddle 200 t.ınk hima)-esiooc füıemı.i <.ıı~ ıda ma· 
tedir. Bundan C\<-Vel ynzdığım bir itibaren 100 kilometre m<'so.fedc bu· Borough limanına. pek cok in!lllik kindi J\iya<le l~n-..·eılcri ile hücum et • 
yazıya Jlnnnh'ın \'l!!rdlf:ı cevabı gôr· lunan Port More by'yc kadar ~l 1 ve yancın bombaları atmışlardır. Bu tiklerini bildirirorlar. 
d!lm. Bu cevap, mOs!Oman b!ırllli dt>rin bölgeden geçtiği için herhangi bombardıman ncdcesinıle ı::enlıı yan· 
reisinin anlaşmak istemediği zannını b r vasıtanın cccmcs'.nc clvcrı il ol· ğınl ~ı çılttıgı görülmüştür. Çe,·renin ndt "?'i.lınemcldc. be~. 
verecek mahlyettt'dlr. E er Jlnrıah madıf:ı gibi cok dn zorlu~lar ıırzc· Teker teker uçan bazı inı:illz u- !),':'.' ha\'7Jı~ı~ın dogu. ucunda. ~Hns;r~ı 
nnla mnk nb etlnde olsaydı h."<>ncrc der. çakları dlln ı;Untlllzlln, Rhln bölge· • doı;rusundakı alman dcrlemc-;tnın lxı.hıs 
reis ~in yaptığı tcldl!l kabul ederdi. hrJ mnlQmat alan askeri mah!ll· ıılne gelişı gilzel bombalar atmııı· menuu olduğu ~ılmaktadır. 
Billndil:'ı gibi kongre relıl mllslUmıın ler Port l\lorcsby'yc karadan bir lardır. DUn gece ingillz hava kuv • Tas:; ajansı ~unları ili'c edi)'Or: 
b rllğl ile kongrenin, bir nn\ıışmıya hücumun cok zor olncnğı knnaaUn· vetleri batı Almanya üzerıne bir a- Alman bomba ,c pike u~khm 50,. 

varmıık cin beraberce düşUnUP bir dedirler. Filhak1ka Kamus! üzerin· kın y .parak Duiııbourg, Homberıı:, ret birliklerinin ileri hatlarını ara,ız bir 
çare nrnmalnrını teklif etmişti. deld köprCnUn de tnhrlbcd lmesl ja- \ e Moers şehirlerine yenlden hU-

Jinnah'ın lstcdllU Pnk.lstan esn~lan pont.an ya QOk dolambaclı yollardan cum eınıişlerdir. Halk araaınrla ölen surette bombalamışlardır. Düşman ıka • 
na göre, kurulacak olan b~ mllstn· ıteQ!llel'iP veya uzun mUddet durma· ve yaraluııan olmuştur. Gece avcı- yıplara hiç h:ıkmadan •a\'aşa devamlı 
kil mUslümn.n tlevlıcll bir gUn eVVP.I fta mco'bur edece-'.k11r. ları ile uçaksavar bataryaları 11 in· bir SW"cttc yeni ihtiyadar sünndue, hu 
blır bUtlin hnlinde beraberce yaşa- Avusturalya resmi tebliği gillz bomba uçağı clüştirnıüşlerdir. lruvvt'tler rus wık ve ropları tarafından 
(lığı hlr devlete karşı harbcde<:eklir. Melbourne 26 an _ Avustural· biçilmeJ<ıoJi.r. 
Bugiln bah\ş mcvı.uu olan ne pnkls· . . · · • 
t d d Hl dl t 1 Ml!'VZUUbnhs ~-. nılıMefikler umumi kar11ı·gtlhının Voronej çevresinde çetin 
an U", ne c n 6 uı · tebliği· y~ııılan (;'ece hilcumu esnasında blr 1 

olan "lııg!llzlstnmlır.". Tow~svlllc: gece yansından biraz müttefik birliği hedef bölgesine bom saVCJ§lar 
Bunun içindir ıki bcıı simdi hüıüıı önce dört düşman tayyaresi &ehre ba Jsabctlerl kaydetmiştir. Moskova, 26 11.L - Ofi, Tass ajansı 

Hlndİ:stıtn'a hiuıhedcrtk diyorum ld e-v· hUcum etmltitir. BUtlin bombalar Nabaul: O tipinde 15 tayyare bir hildLri;·or: \'or()fl('j çc...re,iodc çetin s.a • 
vera bürün Hinı'i bir "Hindistan" halin· hedeflerin uzağına düşmOs ve ne mlltıcfık keşif birllğinln yolunu kes· vaşbr dc"mn ctrndaroic. l)Üşm:Hı hura
dc birleştirelim. Uiribirimi:ı:e .re.kip olJu- hasar, ne de kayıp olmnmı.,tır. ~Ur. Bir düşman uçağı düşürlll- da b}bettii;-i ıı~'Zik'fi geri afmak jçin 
ğumuz OOkt;ıları, karşılıkh iddiııl:m da· Buna Cona;, :MQU.c!lk bomba ve m{lş ve ikl tanesi de hasara uğra· "2t,ı hüeutılar )'af't)'<>r. Voroı.-ıcj'in ti • 
ha tetkik eık:bilirİL llindl~'ı av u~aklan düşmanın malzcl1M",de- t.ılmı&tır. Bizim kayıbımız yoktur. 

. eonı:8 . . . poları ve mevzilerine btrknc ~re Darwln: Az mJktarda dil&man u- mal batışında bid<aç defa cl <~tiren 
Hınt ırnilleıınc ıi2de ettikten 5'!•nra ortada hOcum ctnrlstlr. Tayyarelerlml7J ön- oagı dOn gecenin ilk saatlerinde hO· bir )"tt ıi(in ,iddt.-ılıi bir müc-.ıddc ecre • 
merkezi h\ikümec knlmı)-atıı.kıır. llö}'lc leme~ teşebbüs eden dDşmnn tııy- cum cuntştlr. İnsanca kayıp yoksa ran etmektedir. Ln şiddeı.li 5&~ıtŞ!ar iki 
hir hükümeıi Hinı milletinitı rnümt<Ssİt· ynreler1.ndcn ikisi dıı.,nrlllmils ve bl· da hııflf hasnr vardır. lill• mecrası arasınd:ı:ld b<i.lı;t-dc devam c-
lt'ri kurac-akw • .Millet mümessilleri hcl· rl de hasara uğratılmıştır. Bir uça- Townsvı.Ue'in ilk defa olarak ha· diyor. Çünı.ü düşm:ı.n hu a~ııntajlı mev-
ki bir "Hindistan" belki de bir~ Pa • ğmıız ka~·ıptır. vadan hUeuma uğradığı aynca kay- :di olağnnüstü bir ,iddcıle müdafaa ccti-
kisıan ı.fuıda ~klcrdir." Lae: Bir hava meydanına karşı ded.ilmekti!dir. )'or. Şehir bülgC$inde savaşlar dc~anı c--

BQf döndürücü 

rakamlar 

Yer yüzündeki en pllhalı işin 
harp olduğu artık oUphe götürmez 
bir .tralc gelmlııtır. lngiliz Maliye 
Nazırı Sir Kıu sley Wood ıteçcn • 
]erde lııgiltenı'nın sUn!Uk masra
fının 14.5 mılyon sıerlln olduğuııu 
si,ıyleml§ıi. Geçen harpte İDJ:ıltere 
9,6 mılyal' sterlin masraf etmı§lİr. 

Harcanan yalnız para olsa ş:ene 
ne ise .•. Vakıa mnl canın yonta • 
sıdır derler amıı, oan çıkmayınca 
insan yeniden "yonga edinmek,, 
inıkli.ıııııı belki lbulur. Harplerin 
insan hayatını isı af ettikleri ve 
her seferinıle nıilyonlnrca klı:ıly1 
''harca<lıkları,, da ııyrıca 11Uplıe gö· 
ıUrmez bir hakıkııttlr. 
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Yeni bulmacamız 

nevinden eııya ıtibi. bu iee tahala 
edilen depoya değil, Ga • 
lnıa polis karakoluna teslim edil· 
nıie ve teli§ içinde kendisini era· 
mıığa çıkan aile. i efradından birisi
ne• sııaılcrce sonra. teslim edil • 
mi11. 

Arıanan her yiyecek maddesinin 
"ha?" deyince bulunamadığı rtıu 
gıinlerde blletçlliğin ve vatman • 
lığın ela kA.rlı tarafları yok değil ı 
Çilnktl lstıanbul tramvaylarmda u
nutulan yiyeceklerden bozulacak
lar iki Uç gün beklettikten son
ra sahibi çıkmnzsa o tramvayın 
biletçi ve vatmanına hediye edil -
mektedir. 

Ama bu zamanda tramvayda yi
ye(·ek unutacıak kadar dall(ın in· 
ean kııldı mı? .... Ornaı da ayrı 

bir mesele ..... 

Unutkanlığa. paraya 

ve vezendarlara dair 

diyor. Bumda da li<W)et kıtaları d""1ta· 
oı bir mtkdar geri atını~ır. 

Muharebenin ıiddeti arttı 
Moskovıı., 36 n.a. Muharebe 

Eskiııehlr, 26 (Hueus1) - 56 ki· 
loda hlikmen diğer alkletlerde tu;ıla 
olmak Uzcre bugün eehrimlzde ya • 
pılan gUrcş müsabakalarım Ankara 
takımı kazanmııttır. 

Diı gnzeleniıı hesapladığına ıı;ö
re 1791 • 1799 aresındaki transız 
ihtlli\i muh ırebeleri bir mllyon • 
dan fazla fransızın hayatına ma • 
}olmuştur, Napolyon'un 1709-1816 
11trasıııcla yaptığı harpler, Fraıı • 
sa'ya büyük bir pıı ve ııeref ka.
:ı:.J.ndırnıadı değil ... Fakat 2,l'i mil· 
yon insanın da hayatını kaybet • 
mesine yol açtı. Napolyon muha • 
rebelerinin blltlln Avrupaya ma • 
Jolduğu "fiyat" ise 8 mllyon olll· 
dür ! 

Solda11 ısa:a: l. Gcnio. derdini anlat
ma, 2. ct.tWI ıı:letler!ndC!'11, dcmlre \100· 
ıanan Qlvt, 8. 8\llJııy, ruıU, 4. n<'Zretmek. 
kıa.ba kumıuı. ıs. AznY1 lıarel<ctlcndlrcn 

tılnlrl4 et.ıer, dııı m a.ksl, 6. bmk:nb!re, 
köy oteli, 7. tırlat, m<!tY'-ımm UııWnde

k1 .crıt ıcııım. 8. btr c!ng lk:ı;mıcW. ku• 
maş, ıaııbulılııJiınk. 9. tcnıı amtril, l!Jıi. 

10. btr çeş!t bııo örıtüstl, btr erıkdt lsm l. 
u. odam ~. eski ~ bc)'I. 

Unutkanlık her halde kötU b ir 
huydur-.. Fakat, her gün para ile 
oynıyan kimseler, meseli vezne • 
darlar için zararlıdır da. .• 

Ulus'un veznedarı her tediye -
yi yaparken parayı - bir yerine 
iki tnne gitmesin diye her lirayı 
gıeırdRtn gıcırdala - iki ilc!a say· 
dıktnn sonra, parayı alacak zata ı 

bölgesi. TsımUnnsk'tan !Uabrcn Ma
lı don boyunca, bir ye!par.c ııckUnl 
almuıtır. Geçen perşembe gUnUn· 
dc.nbc.ri, Don stcplcrındcn tanklarla 
plyarlcnın dalgalar ıhallnde gelmesi 
üzerlne muharebenin şidd U art.mas· 
lır. DUn, nlmanlar nehrin cenup 
kıyu;ında dovıımlı olarak bir köprü· 
bnöı kurmUŞ)nr ve iki noktada uınk· 
lıırla kıtalar geçlrmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Nehrin bu noktada gc
çllmcsi için yapılan muhar<ıbclcr, 
bund:ın 15 glln kadar evvel, Kursk
lan llerllycn nlman .!cıtalannın nihn· 
yet VoroneJ'dc Don'u gecımcsl esna
sında cereyan eden muhnrebelerden 
daha az knnlı olmaıruştır. Almanlar, 
aşağı Don'un şimal sahlUndc, aşn.ıtı· 
'<lan yukn.rıyn akın ediyor ve toı>eu· 
•larınm şlı.ldctll himaye üteşl allında 
'V'e hıı\'a kuvvetlerinin yardımı sn· 
yesinde tekncll!'rJ..e köprUler ve lxır 
'ka geçit vasıtaları kurmali'n caiışı
•yorlar. Diğer tnrattnn !>Ovyet UC:lk· 
lan bilhassa faaliyet gôsternılş v<ı 
sovyet müdafileri gemi mknelerlyle 
~-apıtan bu köprülerden bir çoğunu 
tnhribctmlştJr. Bu suretle, birçok 
alman tankt nehrin dibini bo>·l:ımıs· 
tır. BütUn Don nehri boyunca k:ınlı 
muharebeler oluyor. Devamlı suret
te top, makineli tüfek sesleri ve 
'tank ve tayynrc gllrütlilsll i.şitil
mektcdir. üc gündenberi, 'l'slmlinnsk 
bölgesinde bUyük bir muharebe ce· 
rcyan ediyor. Almanlar bu muhıırc
hey~ 200 tnnk salm1$lardır. Bu tnnk· 
Lar nehre doğru ilerlemeğe ç:ılışı • 
yorlar. SovycUcr 007J yerlerde kar· 
şı hücumn S'CQ!llek surcti)"le dü mıı
na kuvvetli bir muka,~et gösteri
yorlar. Tank ~·e t::ıyyare bakımın -
dnn üstiln olan düşmanın şımall 
l<n !1kllS)'A'Ya ge<:mesine !'ngel olmak 
!~in ruslar bllyUk gayret sarfcdi· 
yorlar. 

Fransa açıklarında 

bir deniz muharebesi 
Geı;eıı umumi harp hem ölenle-

- Bir de alz sayın! diyor ve bu 
Uçüııcü sayılışı t'ta uzakıan kontrol 
ediyor. Çtinkll· ufak bir dalı::ınlık 
yUziinılen fazladan verilen pan • 
nın, bir 11iidil hnzuğtın eline geçer
se geri gelmiyecefini pek5.la bi • 
liyor. 

~ t 
1 
Antak)'I, 26 a.a. - llat.ı)', Se)-.fıan, 

.ı;ı ı. h~ . Vtı Urfa blilgcleri aralarında terti • 
l 'N: d~ılen ~-üzme yanslan dün saat on r~ 
oı..n, e 1 kendcrun'da yapılmıştır. fsti.klAI 

rnarıı ile dcni:.c atılan bir ~lcııkten son
ra \-aı· • "'- --'· d , ımı:ı: "°> r bir nutuk sfu·lirero; 

I.orıc.lnt, 26 n.a. - Amirallik daire
sinin tebliği: Hafif ~il kuvvelleri.miıe 
mensur> hir d~vri}'e hugiin c1"en fnı.n· 
u. aı;ıklann<b iki <lü nıan uçaksavar gc· 
mi~i görnıU, dcrh&I hücum etmiştir. Düş. 
man geınilcrirıdcn biri haıarkcn ilbürü 
de ağır }ıasara ~raıılnıı2 bir halde bı
rakılmıştır. Hafif ınotörlcrimh sathi bir· 
ka( hasarı. iki rara.lıdan başka hiç bir 
u.nr görmeden fünanlıı.rına duoıniiş!er· 

rin çokluğu, hem de ınasrafın 
yüksekliği bakımından pek "tuz • 
lu" ya nıalolmu&tur. Cephede . 8 
milyon kiııi ölmlııı, 17 milyon kışl 
yarulanınıg, hıısıalıktnn ölenler S 
milyon kişiyi bulmıı,tur. Bu h~r· 
be giren milctlor ise tam 1000 mıl· 
yar frank masraf etmiılerdir. 

Nefeııine ı;liveneıı boraııncı ba-
111 olur derler.-

Yu1au'dml ıwa.aı: L Dıındıın :vnpılan 

tıtr iold. mcktuP !mzıılıandiktruı aonl1l 
ahına lldv~ edllen yazı, 2. euroda. t.cnıl 

ar:nc veolcl'lc ne\'illden lt('ıj3er, 3. lata• 
Si :ı.-apıl:ın b1ır ot. btr eı1kctt Mrıt, 4. kim 
n"' kftnaır, jlct oorıı Wkr<lr ed ı tek 
11.)"llk llsı.tlndc ())'IUlJ1Qn btr ())ı.ut ohı r, !'i 
Ddrıct dcreoede. teııwl ne !xı.na ne rte sa· 
nu, 6. ten;1 ftlfıı.t eda.b, tersi Jltıve, ııo

nıurıa L uıı. ves\Yle bir ba$ hııst.o.btı. ayı 
yuvası, 7. yenş laeyıC'ı, &bft kt\rdC41, 
8. be.tın& K llfıV('tl!ylc satıam. Ju•tıa. 

9 htımuı.n 911vunnala mn!ı8ue tahta kil· 
roıc, 113.)'2, 10. Un1 et:ı.~ kolrulu btr 

ot. 11. ti stil kaP6l1 bııJkm, bet. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiı tekli 

Vc:ıncılarlardan, unutkanlık-
tan ve paradan bahsederken, bir Londrıı, 26 a.a. - News Chronicle 
gazetede gözümüze llişen §U fık· gnzeteBiMe Ma:ıt ~·araer imzası ile 
rayı da aş;ı.fıya aktıırıverelim : çıkan bir yazıda şöyle denilmekte· 

İ§çinin biri cumartesi günü dlr : 
pn.rasını aldığı sırada kendisine "Nisandan beri 'beklenen bUyllk al-

iki taraf için de durum nazik 

on frank fazla verildiğini gör • man taarruzu nihayet bll§lamı~ bu • 
milş ve parayı cebine atmıg, FIY lunuyor. Bu trmrruz ihtimamla hıı-
kat ertesi hafta da güııilellkleri urlanmıştır. Vaziyet rus ordusu İ· 
kendisine ıo frank ek.ıılğiyle ~ • çln gittikçe neznl<et kesbetmekıc • 

dir. 

çetin savaılardan sonra 

Do • 
1 

geç 
Alman ucakları ... 

Volga nehri üzer"nde ·i 
hede lere gece g .. n üz 

akmlar yapıyovlar 

rı 

mi~ür. 
J>oi:'U C'C'[lhc • • n d • cr kcsüıılcritıde 

mcuii faaliyet ka)-ded ı ı r. 
Sm'l et boııııt.:ı uçııkl.ırı doğu 'Pm~,.. 

da mU\aff kı) t ~7 ç U('U n filJ'fll ş-
1.trdır. 2.f \C n tCll U cfa 50\'}ctler 128 

uçak ka}'betmı,slcrdir. 5 alınan uçıi:ı k.~ 
)"IJ>Ur. 

Rosto/ etrafındaki tahkimat 
Dcrlin, 26 a.ıı. - D.N.B. ajam;UUQ .. 

kcri hir k.t} rc&t n öğrendiğine ~ 
SOV)Ctfor, Roswf'u CC\'tC'li}cn ımı:ıkb.r 
\'C oouf<JıkJar ı;ıhi birçok t:t\)'j m:ınİa.

Jarı geniş bir rnikbfa.'l ~hcke'5~'\lc ta

maml:ımı~brdı \e bilhassa alınan zahlı 
kuV\ cıle.rinin iJcrlcnıesiııi onlcm<'k ipn 
btrçok ın.nk ~(>erleri kl rmuşl rdt. Ne bu 
müdafaa §Cbckesi, ne de bo~ikkırin 
fc,b.Jlde şidck-tli müdafu:ı.'il a1m:m .: 
ıdmak kır l;ı;nnın uk bir hamlede wı 
bun ttm cakl:ır alund.ı Rosto! rnüda
fnas..ı nı yann !81'1na "e h:ıttl düsm:ıoı 
Don'un öt ine cemıb:ı n.t=ıı:tUrım mani 
olam:ı.mıştır. 

Alman hıı'-a kın-ı;etlcıi aşağı Don'un 
cenuburuı doğru~ j tiycn bol,evik 
tümenlerini sürekli t:tamnb~Ia ıpc:ic ağır 
k.1)'1J>l:ıra uğr:ıtmı lanhr. 

Alman \'C m.-uefik kıta :m aşağı l>c:-
<b jlcrliyt'rek Rosıof ve bu ,şdı-in do~ı
wıda Nınoçcrbsk'~ ıtlırfarkcn, )'llhrı 

l>on'da nlm:ın sol ccnahıtu korumak içüı 
kuwetli bir löpclib:ışı kurmuşıu:r. 

llcr gün sovyctl<'r bu ikö~ını M• 
maiden cle E:cçİmıci:-e çıı.ltsı>'Orl:ı.r 'c <bt
m.ı )'C!lilcdil<leri r·yade ve nrhh kuv
vetlerini hilhass;ı Voronej ynkınlarından 
ileri ı;ürürorlar. Bu &.:~etlerin ehemmi· 
yed 103 SOV)'Ct WJkırun tabribcdi.Jdiğİoİ 
bildiren alman ttsmi tclili(fü1 ııte)'Cbna 
rıkar. Tank kaı,dcoymn birlikleri tıu 
müdafaa muharebcler.ine çok tesirli ola
rak iştirak eunişlcrd·r Ağır karştkofm& 
h:ıtaf)~51 bir 53 r içinde &.endi b:lşına m 
ıız l düşman t:ınkını muh: rebe dı t ba
rııkm ı~tır. 

fhemıııi>edi nlm3n unıırc tcşk. Jcri 
de Voroocj dolı)lıtrıııdaki kara muhare
belerine i$timk t'tmi er ve şiddetli aı
man mücbf.ıasuu desu-klemislcrdir. 

So\')-cılcr bütün bu ıaarnırl.:rrda şimdj,.. 
)'C kad:ır bnb kıl> ıplara u~ıslar' --e 
en ufak bir ınccicc bile elde cdcmenı~ 
dir. 

.Mosl:O\·a kin, cenup cephenin )'lkıh· 
•ına OO)'Utl cl:mokıen başb )ıt;xtcıtk bir
~· }'Oktur. Çüdku nlm:ın lkuahrırun aşa
Aı Doncız \C I>on'd;ıki Hcrk).işini önle
mek iınkünsızdır. 

Lozan günü Kars'ın yeni 

Halkevinde kutlandı 

Hnll<l!'VI Rc>lsl vck 
baı1ndm llOllf'8 lt.-brİ 

!csö:r doMor Şct\iool Aztz Kıııısu tam • 

cnı~ Sf><trl rının bu> uk onemini anlat • 
ını tır. Tol'ftMle Tuigcneral ŞUkrü Ka • 
~atlı ile n•kerl \c mıılld crkA;:ı ~ bin • 
herc.c hıılk hazır hulunnıuşıur. Tııkım İti• 
arıvle 6i ruvanl SC)tı n tnrinci, <l'I pıu

"•nla Hauıy ikinci. ~6 puvanla iı;el üçiin

~· geJnıı lcrdir. l cdcraS)onun sildi ve 
,wrak s'> h:tn'ıı ve ritmi,, diğer derece 

11 anların muknfnılan d sporculara dıı· 

4 iıtılınıınr. 

Amerika' da 29 Mihver 

gemisine el kondu 

O uun gibi, bundan ııonra da an· 
cıak kesesine güvenen ı:ıöyle ağız 
tadlyle· dört b~ı mıunflr bir harp 
ya;ıabllccek demektir. Harol ön • 
temek için tonlarca mürekkep 
harcanarak mily011larca ıı:ıyfa y~
zılar yazılacak ve)'a gUnlerce soz 
söylenecek yerde, - Gaıl!1olardB 
olduğu gibi - yukandakı tarife 
dllnyanın her tnrafında, caddelere, 
sokaklara ve meyıln.nlara asılsa. 
me.sııl hllkllmeı adamları milletle· 
rlni lıurbe sokmak bakımından 
muhakkak ki dl\hll. temkinli dav
rnnırlarıh .... 

Soldan sııaa: ı. Ocva.ıı, horoz. 2. 
( K) Ol:ıh, bela, 3. ra. ukala, o.!, 4 Qzll 
Cöz:tl), e-~. emt, ıs. m~ avıun, 8, ze
tct, U~'C71 7. v~lct. 8. ~. rhoed (de-
vır), sa. 9. tal. tav, Dut. lO. lmn. san. 
11. R 11at. ) alıı'k. 

denmiş. İşçi bunun Uzerlne hemen dir. Fakat durumun almanlar bakı· 
veznedara gidip ıtikAyette bulun • mındıın da nazik bir safhaya girme- ım· nmsmda 
muş. si muhtemeldir. Filhakikn bugtlnkü m~ır. 

ı, v· h 
k ı ıc Y çevresi·nde yabancı 
ı:h<~lt, uçaklar 
lı; terıı Vidıy, 26 a a, - Milli}-eti meçhul 
'\' 1 ~reler dün ~c Vichy çevtt$i üze· 
ht:?. • uı:muıtur. KarsıkoymA topı. n fa. 

Ilı ~f!1yctp ~e?'1İttir. Hava tclılike ~ ,.e
fWnem•itU. 

Cenevre, 26 a.a. - D.N.B. bild!ri· 
)or: Nevyork'tan b.iidiriiditl~ gore. 
Birl~ik Ame.rilıa dcvleılcrinı:lt>ki düş • 
man ıet:ı.asına ait ~rvttleri «l.ırtve ıııe
mur konıbyon rcl•İ demeçte bulunarak. 
Amerika hükümetlnin Birleşik Amerika 
limanlarında hulun:uı 29 alm:ııı ve iıal· 
yan \'lf>U!\IDa elkô)'m\1' oı.luğunu '5)• • 

l~ştlr. 
Bu \'ll['IUfl:ırın ('Oğu kullaınlanıı)ııcak 

bir halde bulunuyor. 

Unutulan 

çocuk 

Gtlzcte\er İ!tanbul tramvayla • 
rmda unutulıın eşyanın cinslerini 
ve sayılarını okuyuculauna haber 

Yu'knı"'8.n Qlljh: l Ollrilm, ııctır. 2. 
EUlr:tz, yru1, 3. ._ (tıv), Odev, ııır, 4. 
ahu, eker. na (fln), 5. ~ (dkl, akıt, fi. 

kaya, evaz. 7. ilim-, 8. o'ba, a~ 
(<Wvll ), l!lll, 9 re. evet, 1, lO. olarmız.

1 ı emı. 11 zattm, ka . 

verirken bir de Uç buçuk yaoınt'la· 
ki çocuğUn tramvayda unutul -
dutunu yazıyorlardı •• Bu çocuk· 
cağız bs..ston. eemılyc veya ,anla 

v ezııedar : alman ileri h'areketlnin 1941 seferinin 
_ Peki amıı, dem\ş, geçen haf· akibeılne uğraması pekill'ı mUmkUn· 

dhr. BugUnkU alman taarruzu, şim • 
ta alacağınılım fazla para ver • ıliyc kadar göze alınanların belki 
diğim zaman niçin itirazda bu • en tehlikeliaiıllr. Rus müdafaası 
lımmadın T Avrupa'da ikinci bir cephe açıl • 

t~çi ı;enesinl kMtYlP biraz dü· mıası meselesine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Bosna' daki temizleme 
hareketi devam ediyor 

şllndllkten sonra cev~p vermlı : Mlitıefiklerin oimdi bu esaslı yar -
- Yanlrşlık bir rlefa olrlu mu dım fırsatından istifade etmeleri la· Berlın, 26 a.ıı. 

hoıı glirültir. Ama iki cıeta Ustllıte zımdır ve bunu yapabilirler. Rua)a. tun saltıhlycıli bir k ynıkı.ın ö 
olunca ~nyann.mııdım rla ondan bu rın yUkUnU hafifletecek tek çare d gine göre, Bosna'ıl kı 
sefer ihraz ettim... ı budur. Artık Manıtın İngiltcre'yi ko- h<ır l<clleri geçen h f't rl • 

SA TIR 
r~duğu ııOylenemez. Manş denizi şim- 1 h ırl!lnm otan pliin ı ııc , tar 

• • • dı Alm.anya'yı koruyoc. bti seyrını taklbetmigtir. 
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Kırmızı defter 
- Çeviren: Şule Enver Yazan: Jean Caırbet -

,,J • ••• • ••• • •• • •• • •• • ••••••••••••• ,'-. 

ÜLKÜ 
MiLLi KÜL TÜR 

DERGISl 
er.K (T'nun :!O inci sa..yısı iki 

renkli jtuzel hir krıpıık lçinıle 
dolııun )31.llarla cıkuıı.tır. llu 
ti } ı<lakl yuılar unlartlır: 

'Yi ·ıri Le kilonıctrelik yorul"U bir 11111 ı hiç- a'-ıtuıat1ı :;anki rırıu bekli
yuruyuŞtl."n .. onr,ı "lA"duc., k·ıskt"tınl yormu ~ıbi b.ir halı \1 fJ.rtlı. la\alh ne 
tıkarılp ,nını \uı ınu kurululı. Top- i..adar z )lf ve ıtılgundu. tiuiuıu eııu:k 
l'agın üıer ne ~tur rak ınatra ının a- ıçln l>u) ük bir kuv\et ıar(ettl .\saba 
ııh olclugıı k )l ı ge\ Q1 ııııu guru)ı•r muydu? Yol.. a bu git-

Uaha hcnuz yorgıııılııJl'.ıınu ıılma - tikçe ) .ıkla an ıluııı onun son lehe .. - 1 

iktısadi Dt·\Jet~llik: Illlmt Zi
~a (iken, Etnoloji ,.e meuılı·ke
llıııiT.: l'rnr Dr. ~e\ kt·t .-\z:u; 
K n<.U, H d)'oda p; rıı ıııuski"i : 
\lııııı·t \dnıın S l} uı, y;ırınkl kııy 
uKrı·tıııeni için: S. Edip B ılkır 1 
·rcrt'ıırııe F. C": !lSı: \1u:-.tafn Xı
h t Öz n. !'-i 1ıfke l'urkü u. ur, 
Kt·Y'irıı Yurıd, Balu,;eler, iir: l<'u
at Üıııer Kt•skin•>ıclu, l>ııı.nı"ıla 
hır ~ezinti: Dr. S eli Selen, Yıl. 
ılı1.lar "" dıın)anın sonu: Hrs nı 
Tnnveı, Hnr'cl.ı hir ık ırn, ıir: 

l'.t•) hıın .\tuf Kansu, K ırıuııl ır 
ve ııııllt korunnıR kar'lrl.ırı: JIA
ıırn \tır Kuyucak, T·:>prak in • 
s.ınlarıntn ilk siı il, iir: fı1ra • 
him Zeki Burdurlu, İğdf çiı;e • 
ıli, iir: .·uıhet l'rııııın, Gazet('. 
lt"r :ıra ındaı tı.nt..:. Ciünler 
bn' n<"a: (1.KÜ 

dan ı l;)ıtın sesı thı) uldıı. sünıil mu ıdi. Genç h..iütalıakıcı) a <lu- ı 
- 11 )di "katla lnr bu sonuncu nenk srırdu. 

dur - Bır kurtııltı'} ıııolıli \·ar uıı ? , 
ı)ud11k t·~i\lt sırı\"a p:irdiJer. !;iar- fltı tab kıı..·ı ııult·cc ba ını ununc iP"-ı 

kı so) yc·rc-k.tc rar 
0

yürııuıı:.e ktı)ııl- ııckle ktıf.ı etti. (;cnç kı7. huna i
du ar Yeniden ıkl\k1 r evlrr grÇt"- n ınrııak i.slcıniyordıı. Butun üınitlf'rin 
Tı:k hda )on ı drıfru ilcrlı )rlardı. luı.a \'lknı ısı iıııf.üııM:ı:dı. (Jnlar artık : 

Bu yorgun "e hıtkirı k fılı·nın hir- onun kaJ hrtlilıl gine ın; 111) urla.rıh. , : 
den ıre ba Jarı ılıkıldı, dıder g1·rıl<li, llalbuki H,:tnd hır hı onun kurtula- : 
topuklar kaldırun<lıı IRkladı ve lı;at- c ,l{ıoı fı ıldıyvrılu . : 
Dll)' ba.lı)an !l&r ı ku,,rtll" )iık el- Gctırdı.lli ı,;İ(,'ek ve ıııey\·pları yaLı- : 
dı. tın kenarına hır ıktı. llikknt "'e ~er - : 

Bu ınucizC'yi kim y .r ttı!:. Yoka. katle butun hart"..:ctl tıni taıdbedcn : 
durt )ol aıizından hl gC"ncr 1 {ırkı- Lrdu(''Un uı:crine ı·güıli. •I: 
sı nıı tıktı~ - Sıı::i nsia lerkı·tuııyl'Cr,,.drıt, dedi. : Bu uıilli kUltllr dergi.sini bayi. 

Jlayır .... s.ulece bu geli ıııe su kak- {) 13) J( he) az cl!ı·ri ile ) ataı.tın ;\ 1- : lerut"n arayınız. 
tarda dıkı.: tı ı,;e n ,.:dı.C"I hir genç kız nınd ıki ıne)' ,. ıları ok adı. Bir t Lfl•· ı- • 
çchr(; i ~orünı..IU. ()turJugu küçUk ni )etıı("k i ltdi. ·ıh )l't lüın J., r~ı- ._••••••••••••••••••••••••••••••••r 

ıında )o ılnı.ı: de~ilıli. Ha.ıııtl ki butıin 
e ... ın tahtn k ıpısına da:ı- nnıı., ~oı:le- kihuslar ;:rıı;;ti. (.io ıındc yalnız: ku;ıı. 
rinde p.1.rlı)an }:I. !arla a kederin ~c· gı11 el çehre ı v rdı. Hu oluuıe değil 
tı ini !>C!-'rediyordu. Bu kıı kiınl bek- zt\k "'e uıııidc )akla tırıcı lıır an Jdu. 
Uy rdu ? O hurodııykc·n hc·r ey ı;ıiı:el gorünu-

\cBba hir ni anlı \:eya se,·gili mi; )Ordu. s n ... i hu un a,..,1çtar daha ~e
yok!!·ı ka.rde ini nıi? l.edı C" ıırad n il. guk daha hl'rra. · Lrli. \rtık utumıi 
a.Jrılnıı; ıııtrakla aı;ktrl rin ic;indc ,crıip hayata kt\ul(fmılı~ı.lı. 
kırın kimin }'31\ına k~>"Şacağına bakı· • * 
yordu. (;ünlerden sonra beklenen ınuCİ7!e 

Ha larında bulunan uhlt de kızı belirdi. 
J6runec p.a.rınııJrı Uı· haf;f1,;c krplni du- Hır ııun arkasına >•tıklar koydu
aeltti. Gt'ricle k:ı.l nlar da ko~ara~ !ar \'e ).ıtağında oturahildı. Leduc )'8-

yaidrıştılar. Sı•Lıları du,eJttilcr "'e nıntl.'tld ,ı:eııç kıza •ordu. 
nıuotaum, tenıpolu adını1arla un\ın- i ııünl.z nedir :-
den geçtiler. Fakat o hiı,; kımıld'lm:ı- -Jeuı. 
dı. - ~ ı ıl nlılu da ht"niın "·anımdac;ınıı:? 

tit"ııç Jı;ız h:ı ını e.ırıti. · l~duc kı7.ın yiıziırıdc bir seı·l(iliyi 

bt"k!I) eıı bir nı nıı g ıreıneyloce; ne-
deıı bir ~vinç du)du. 

Onun bnkı,larında l lf"rinılen hiç bi
risını ayıruı.ı.ksııın du) ulan ıerk ll ve 
merhamet &e7.ıli)' urdu. 

J.educ leodi tol meçhul bir Ji)-ara 
gotürerek trenin va uouna çoktugu 
.aanı.'ln, c:ı..n. .sıkıntı ı ile kııı_:uk kıruııu 
not defterıni çıkardı. Ue(tc·r kılralıya. 
r~k. e;ı:lenıack onun adeti idi. liıınut:. 
ku kuçuk vııki.\yı du ündil. 1 larptl"n 
unce olsllydı brlki bir ıey ifaıle eılcr
dı. l akat fırndi bılıneclıkleri bir )enle 
kendılerini bekli) en uluuıe doıl'ru gi. 
dı.rorlardı. Hı=lki de bu akı~t uç ~un 
ıwnr:_ı olac:ıktı. Biran bu kar dli ün
cckrr daldı. !'it1nra. oıııuJ:! ırını silkt'
r ek: madeuıki dnha Uç günü varılı. (). 
nu da uııinıki.ln o dıığu kadar İ) i gr. 
çırıueliydi. Gene .ıertcrini eliııe aldı. 

Ru defterdeki nı thu ııuallere kar:-ı
lıkl 'r yaııuıya hı l:ıı.lı. 

İ tm: Leduc; kü( ık iı,;ıni: Je:ı.n An. 
t'),jn (i inıleri bnb ı eçıni"ti.) Tt'll"
fon nunıara ı (Bu keyfiyet içinde do • 
rusu çok muhimclir.) 

Çeklerin nurnara ı; ta l'lrruf edilen 
paranın kasa numarası (LC'duc'un hiç 
arttırılmı' parası yoktu). 

Sl\yfanın sonuna bir ~rrçevt' içine 
"!lelecek kazaya karşı,. curııl('sini yaı
dı. Bu elimle 1.educ'u bir hayli eğlen
dirdi. l lııkıkat helki bu bn k:Jarı için 
lüzumlu idi. Fakat Lcduc'un htlyatta 
hıç klıııse i yoktu. 

- Hill)uruuı hakiki nt aahnızın '.".,._ 
rinl alduu. Fa ııt '-"" a .. ır ) aralı h t -• 

rıir.. :,iuıdi ıırtık tehlikeyi Rthıttınız. 
Brn ,.. tnıclıyiııı. <;okt ıulır eve de hiç 
uğr ıııadıın. 

l.A"dul' kı:tın ellerini tutup, yal'"ara 
l'1r e!;I(": 

- !>aha İ)ol, ı,?"e('enleri hnna !'Onrıı 
17. h edt"r iniz. Fakat bur t, n -ltrııe
Jın, dah·ı iyilt" ıııeılinı. 

. Jeanne 'üı.i,Jne bakını,·.n. crsnret e. 
ll"ınedi. H~ ılpheden istirııch·ye kak
kı var llll)lı.~ 

- ~a ı! uldujtıınu hihııi)nrum. \c'I. 
r .. iıııi ı.ıı.in k ırnel'ini7.ıle bulnııı~l·ır. 

llut;ıb:1kı<"ı hana )azılı. llir hasl:'l
yı k• rt ırn k için tereddüt etuıe)ip, 
gt'ldiın. 

Bır ha 'k:ısınını ye•ini ahı iCtllll bi
lı) nrıırıı. \rtık dıır rnıım. 

Lt·tluc'iın alnı kırı tı. (.ie.;enll"rİ h~
tırl.unı.) .ı ç llı-.tı. .Je ııınc krrııııı.ı def
tt·ri ur.artı. (;c·nı; ııdam sayt ıl:ıra hak-
tı. Ya\ ' yav,ı' ,ıreçculeri hatırlıyor
du. 

Titrek bir ıtc;le : 
- Hir b.ı~kuının yerini almadınıı. 

ffıt)attı nr b.,-ına )azu:·ak, ne hani a... 
rıyacak ki.m.'tftll >·ok. Gôniyorsunu~ 
ki burada ollu~unıızdanberi de kimse 
hC"ıti ar·ıııııulı. !)imdi bt'ni bırakıp ııit
ınf"ni.& ımkii.nsır.. 

Jt ınne cevap vernıedi. Sadece kız.1\.
rarak: 

- Si.:.ı:i ilk ceplıf"ye "°ittlllitn ı:rün e. 
\'İniı.ln oniin<len get,.·ı rkt·n «ochtın Vl" 

Bir Hintli lider 

Gandi'nin son 

demecini 

fen kit ediyor 
Allahabad, 26 a.a, - Hint liberal şef. 

!erinden ~apn.ı J.lint s.İ)'ad erkinına hac
ı hin devamı nıüd<lctince bir anlapnı} a 
varmaJarını ve daimi anara"a ıne,e1('1İnı 
harpten sonra)& bırakmalarını teklif et· 
mi~tir. 

İnı;:iliz idaresinin Hindi tan'da.n çı:kıl· 
nıesi hakkında llint klln~f'nİnçe 'erilen 
kararı Sapnı "iri dü'iünülmcnıiş. • er<.iı'' 
bir karar ,urcıindc ta,,if euniştir • 

Sapru, Ro)'tcr ajan'lt rnub.thi .. i..ı~e de. 
mi-.tir ki: 

l-lindi:o.tan'a İrtk.ii komşu olan du~mana 
kar11 kıJ)'OlotSt için llint millcıine >eni 
bir ruh aşılamak jt:erektir. Fa.k,u bi·)'le 
hir ruh ancak kUcle harekcı.i>·le ba~arıla· 
hilir. BinaenalC')h hu t;ıknıv.a biı ç.ır( 
buknak için icra komite i izasının hare· 
kete -:eçmc i :ıama.nı ıı:eimi}tir. 

Filipinlerde resmi dil 
)lanihı~ 26 a.a. - l)omei ajamıruıı 

bildirdiğine ıı:öre bundan bö1.-Je Filipin· 
lerde re9111t dil Japonca ve Tagvogca o· 
lacaktır. ~tamafih muvakkaten ingilİ'ıce 
d~ kullanılm.&)tna izin verilmiştir. 

BumUdU IUkJertntten C238> kurus' 
mukab nde ahnal> r. 

5 - I tt'.'kl er n pazarlık ç n ta
yin o1un:ın gUn ve saatte <'fo 7 .ı 
venme parası ve rtııamenm F 
fıkrası mu b nce l mum ?.f ıdur k 1 
ııaat ıubcs nd n al cak'arı cks lt

meye iştirak veslk·ısiyle h rl kte adı 

VİLAYETLER 

Yol tamiri 
Man sa Da.ımi Eneli :nenlnden: 

Lahit yaptırılacak 
lst.anbul Bcledb t.'61rıden. 
1'1e-u.rlıklar müd'Urltlıtün<'e 942 mayıs 

sonuna kııdar yaptınle.cak tarım nen 
13;-,0) JAhlt kaı>a.ll z:art w.u le eitill •• 

ml')"e konulnıU$tur. ::ı.ıeanuunun kcıir 

t»e.Jlet (1 5--l) Ura (50) kurut ve k 

!e teklif mek u nnı s 
n ~yı.>n.a " rmc t"ri. (78ltı 

Kereste alın 
1stanbul Ha\'"'3. 

lijıiod<n: 

l - JJ;ıva. h 

gecen kom S}ona mllracaa Jnrı. 
(7f1S-!5687J 1'132 

1 - ?t1anisa - Akhisar Yolunun 
12+86.> - l.J+OO inci kilornetreıerı 
arasında t213;:,J metre uzunlu.:undf\ 
esaslı ıose tenunatı (32.452J otuz ıkı 
bın dört ytit elli ikl lira (95> ku
ruiluk keş fname.slnde tesbit edilen 
vn.lıit fıyatlnr uze~ınden kavalı zarf 
usulu Ue eksUtmeye cıkarılmıştır. 

ıcmmatı (141·1) hra (8) ktırwttur. Ke· lıUa satın alı 

NAFIA VEKALETi 

f!f ve &artna:me :zabıt ve muruneJ~t mu· tcuı.iru.t tut.ırı olan <lort 
dürltlıl:tl kal('l'Jl.lnde 2örtilriııt11r. U nle 1 rayt B.;ıkırkOy mal nıüdur · 
3.g.942 roza.Mest i'UTJ-il san.&. 15 te dal \ nk m buzları ilıc hirl kte 
mi eneUmt"!l<le :yapılacaktır. Tallı>ler1n günü saat ı 1 le '\reıu p,.~t 

Yapı ışleri ilanı 
... 'a!ıa \. cn.aleL.ınd n: 

2 - lhale 31-7-1912 perıembe g1!
nil saaı (llJ de vil<'lytc daimi eııcü· 
meninde yapılacaktır. 

Uk t.emınat makbuz veya m(-ktuplan da Dü)Uk l\.ınacıJı'llfl lıan tı'..._i 
VP kanunen ibrazı ı zım eelt'fl ııti r 9.10 Ua hava satın alma k 

1 - Lkliııt.nılo';;c konulan ~: v kalar\yle 2490 ~'o. lu kanunun tarl· bulunmaları. (7H74-583~) 

Jandarnıa ~cneı h.uıııutanlı ı ıc n 
Suoa.}I Ukuiu cı,.:wıncta ;;"ii}Jl.lac ,... Lu.· 
1eKÇı atcoıyes d.r: 

3 - Kapalı zarfın saat ona kadar 
eneil!Tlı('n rıyasetin~ te,•ı.li edilrn 
veya posta ile :.,u saatte vasıl olnıa· 
sı sartur. 

ta.tı cevree nde hazı~lıyaeaklnn to.:kltı Toz şeker alın 
ınt'ktupıarıru ihale a-unlJ saat 14 e ka· Adana 13 d yesl IL;>as 

h.eşıt oeı.ıe.u; (19.>ôOJ lira (78) ku-
ıtar daimi encümene vf"rmelft"l lA · m· ı - H lf'dıye kanarwu 

ruııur. 
4 - 'Muvakkat teminatı ( 2 .13t> dır. (76..11<5516) ıı;11 rlknsı Ie n 160 torba uz 

f 1. 1 Jı uırf usu ye sat.in alına 
ı - Eksilune 3.8.912 pa.ı:aıtesı liradır. 

&unu saat la Le. ·atnı \.ekd..ıe Yaı.ıı 5 - Keşi! proje \'e sartnamP vi· 
••e lıııar Jı.;lerı Lr.;-.ı!Lnıe h.oaı )'onu lô.yet Nafıa l\Iüdilrlü);ilnden isteni-

Kapalı zar usu ıy e 2 - Muhammen bed li 
eksiltme ilanı losu 96.5 _kuruş olup mu' 

nıınatı ı ı.x'i ı radır. 
udası.nı.ia .... apalı uıf usul ylc ~apıla· leblllr. nolu Nıı.rıa ~lüdıırlu.Q::unclen 
caı..tır. 6 - TaJlplerin 942 yılına a!t T'!· 1 _ f:kı,;iltnıege konul:ın iş: Giıy _ 

J - Eks itme ıartnames ve bu- carPt odası ve kasiyle I"\afıa Mu- nuk-Xallıh ın ,·olunri ı o ooo - 75+ 
na n1utc.ı.erıi ~vr.u\. \:-.ldJ dok .uı ae- durluılı.i lPn alacakları ehliyet vest· ııoo .kilomt'trt".lcri arasınd' Uı:undı·r(" 
ro..L. kurui1 bedel nıur..ab hnde yaı.ıı ve kasını tE'kl r mektubu tı;lnde koyma- ve c_:iller kopruleri ile h ııçiık kupru 
unaı· 1.1 4-'r1 r ıs nd.cn a ınabıl .. r. !arı llı:ımdır ve mf"nrc1.leri in~:ıatı ke i( bedı 1i 

4 - EksılLnı .)'e g reb ımek len 7 - Kapalı zarnarın 2·100 ı<avıTı ı.ıt.oı.ı lira ü6 kunı tur. 
istek41Jerıu usulu claıresııu.l~ 1467.Uti kanunun 32 ine! mndoi inr te"-fikan 2 - Hu i~t" ait şartnrınıelcr ,.e l""'-
IJ,n dorı :,.Jı a.;.tn1ış ye<ti Jıru. atı ku· hazırlanması ve tev·J'i sarltır. rık ~unlırıhr; \) Ek.iltııır. şartn1me-
ru,..Iuıc mu\:akk.at t m nat \·crın it:· <54Zfll 14R6 i. il) )(uka\'clc ıırojr..si, C) H- ) ın -
rı \'e .. ·afıa \eka tinden :JU 1Ş çin Taşıma işleri dırlık i<tlrri genci şartnanıesi, Dl Klip 
aıınnuş t•Jıl )'C't \'t'S i<u.sı ıl>ı·az cLnıt>- ru \'e nıenfeılere dair hııı.ıısi g.ırtıın. 
lcrı lAzıındır. E5klıehlr Ele.k.U''k ve Suı.ar ldat't'6ın· uır, E) h.l'şir hli!A.sn&ı, ilsilei fıyat, 

I'lbu ve kayı almak i~ n tek:ı. tl n. cet,·e!Jc.ri, 1") Şose ve kUpriiler feııni 
ler u e"'sı.tme tarıh.uıd n ttac ı '..in· .t..sk.lcblr bclt.>d.lJ;t.'6! cll'ktrlık VI! su - rln:ıııa·si. 
!eri harıçJ ile ııun c\ \ t•l bır ısttd ı Utr u.ıaro!S ne ı.s1.&8)-oııdan, vaaonu ın 1 .. tiyrnlrr hu şnrtnnmelrri ve evra-
ıle • · fın \"eka et ne n1tlrn aat et· nakıoıuna K bcht:r wnu tıc ı a mu kı Dolu n.ıfı' ıııudıirlugUnde ,e::orelıiw 
m erl ve dılekceler e en az bır ka- nu.mnıl'n oede ı komür, bd!L'"r lonu uç lır!t·r. 
lenıde bu ış.c benzer Cl.>OOOJ 1 ra.!.k llra mu.ll:ı.nuncn t>ed 11 ınazot. ve oeh 3'- Ekslltn1e 1. 8. 19i2 tarihinin 
bir ~ yapt:ıdarına da,r sı >artıran oedelll cumıı gtinu sa.at 16 dıı B 1 ılu'da Ilıikıı-
ıdar~lerden alınnuş \c.sı ·a rcHıtet· tonu c 1 a munamm n rııt"t konaJlıntl.t . ·. rıa .l\Iı..ülurluitU o-
nı erı nıuktazıdır. 3· -ı:ı latı.h ne rast•ıyan p:ı.ULrlt-'Sl eu daı.ınc'la } ıpıl eaktır. 

5 - lst K; Jer n tek! r mektup a· nü saat 15 l.e ılı e!u cra ed!Imt.'k '17 "° .ı. - Lk iltme kapalı zarf usullyle 
rını ihale aunu otan 3.8.1942 p.lıar- ·re xap.:ılı zarf u uı Yle cüılt.ıne~e ı.o- \:ı.ııılaral..tır. 
tes a:ünil saat 14 de ka.dar e ıt· nubnuatur. ll.uhammC'f\ lledelt 17 · · 5 - - Fkc;iltme,·e 1rirebllnıf"k için jc;_ 
me kom.ısyonu •t sfi ne makouı ııra mu,ekkat lımlnatı ı32::s Hr1 'W trk1inin S ~.');J li;;\ ıııu\ akk ıt h·ninat 
mukabilinde verı11elen l tl'ımUır. kurut ur ~ tnameler t.ıedt>ls z oı:"' ak 

1 
\t'rmesi l~ııııdan ha k·\ a~a~ul_aki \'esi· 

Po tada olacak ı:ec kmeler kabul h .. bel IYesl rlektrtk ve oıu'.:l k.ıları haıı olup p:ostrrıııe ı l 11:111 thr. 
edılmeL t5416) 1553 1d r 1 müdu!'luQ:unt.kn verilir. T-t •f·· J) Ti!"nr~t od~ ınd:ı kayıtlı bulun. 

. duğuna daır ,.e.)ıka, 
Yapı ve imar işleri ıcı n ııc a tı ..,~ -enınen. üzeri!' l'lekt k ,. 2 _ thtekliler C'k~iltnıeye i~tirrık t'-

:z..,;, fıa \ ~lıeUndcn· &ular 1 esi mudUrlüttıne mllraca.:1. rı dchilnırk İl,'İn t"ksiltııa· ırlinunılcn en 
ı - Eks4t.mey~ konuları if. Ank l. "'"' 2490 &:u'tlı kanunun tarlf tı dalr~ · rız ııç giııı t"\\'l"l 100.000 lir ılık i.ş 

Gençl.ıık parkında )'ap l.acak kayık ı.J e 5 nde hazırlıyacakları teklif mektu ~ ısptığına d.:ıir ve,.ik:ı.. ihrnz cdert k vi. 
~ruuıı. uu.ı ve h a t.eai&aı yle t~plJ~ ruıe mua.yy(;-n lf{ln ve ea11tte cski!f(h. l yt"ttt"n alacakları ehlifl't vesikalrırı-
l$'ı: r. be~ >esl ekkt.nk ve aular mUdurıu u nı trklif mektupl.ırırıa kny.ıcrıklanlır. 

K~lt bt.odcll: \2Ul3) lira (75) k'ur~- b nasında bulunmalan u n olunur 6 - Teklif ıııektııpJ;trı yukand' il. 
(5127> ı.:.87 çi1r.ıt'fl nıııdıl!"c'ie )aT.ı!ı s·ı;tltl"n bir ıa-

tu:r. at e\'\'f"line kadar Unlu ~nfıa daircsi-
2 - Ekstlt:ne l0.942 ı>azarl.al i'Ü· Kereste alınacak Ot' ıretirilerek ek iltıııe knıııisyonu 

nıtı saat 15 le r..: fıa \'dta.,;;cU yapı 11e rriıı.liğine ıııakhuz mukabilinde verlle-
hnar L$lcrt eb.sl tme kotni&yonu od.ısın· İnhisarlar Sanısun Ttiti.ın Fabri <"ektir. Posta ile ı:run~lrrilr<"ck mek -
da kapalı uu-r usut!J.le )'3Pıı c.aktlr. kası MüılurlUğunden : tupların nihııyct Uçürıcti ııl<ıdı1erle }a-

3 - Eloilltme ı<ı..ı:tnamem 1 - Fabrika ihtiyacı için ayrı ay- ı:ılı ~nııtl" kaclıır ~elmi olmRsı ve rlnf 
ve buna rı ve bıner uıetr~ mık bı olmak ti • r .. , ·ı · · k ı 1 

mi.ıteterri evrak (121) yuz: :Yirmi bLr 
2 00 

t k. bı zar ın ınu ıiır ınuınu ı t" n ıce apa ı -
zere ccman UO nıe re mı a 1111, olnııtsı lıiıınıc'lır. Post:'lda olacak 

kuruş bedel mu:ka.b ve ımnr kökn.ar veya beyaz çam cinsinden gC'ciknırler kahul eıliloıcz. 
ieJ.Nl .tlndf.'n Al saııdıklık (ahta kapıılı zarf usuliyle (7683-56.'50) 

4 - Ekslltm.c)'e a; tb imek lcln ıs· ek.stltnı ye kunulnıuştur. 
teklile:1n U&U .ı da4t't1Slınde (lSOSJ lir 2 - He• partinin nıuhann.ı··n be· Yol tamiri 

1660 

(l>SJ bin kiz )'UZ seldz lira altın~ at•· deli ( 110000 ı lird olup ınuvakkat (e· KırŞf'hir J)aiıni Encumcn Reisliğin. 
kız kuru.ıluk muvakk t tmı1nnt v~·rmr. ınlnatı CS-50) lıraılır. 1 den: 
ıerı ve Nafıa \•cl<Aıet.!ndcn bu 1t ı~ n 3 - E~ ıitme 31-7-1942 ':"um~ gti· Kapalı zarf usuliyle eksiltnıeye ko. 
nlınmll eh t \!e&llmsı ibraz etme!E:l nil '13.al 14 te Sanısun Tiltuıı Fab • nan i;,: 
JA.zımdır. rıka.sı Müdurlu)t'Un<ie nıuteşt!lUul ı - Kır?chir • ).'erkOy yolunun 

-~·- ım~•- 1 alıın komisyonunda yoıpılacaktır 21 +ö10--2t.TOOO kiloıııetrelcri ;.ı.rıı-
l$bu v~· a ....... çtn ısteklllerın 4 _ Şartname Samsun'da fabrl • 

eks tme tarihinden (tatil &"Unleri ha ka levaz.ım .. ubesiııden, İstanbul'd-a sında (21H>89) lira (:!3) kurut ke~if 
rl') en az üç C'tin evve>J bb" 1stid.:ı tle -w bedelli es;ıslı şose ta.ruiri işidir. 

... Umum Müdürlük Levazım MUdür - 2 _ Bu i~e ait evrak şunlardır: 
Nafıa Vclclıetiıne müracaat et.."Tlcleri ıu~;nden ve Ankara Başmildürlti • 

•" 1. a) grafik, mukt.a.Zktlr. 
5 - l&tekl ler tekltt mridupta!"'nı 

nıaıe silnü oıan 10·8·!42 pazart.est i'O· 
nU -.at 14 e- )ta.dar ekstttm(' komiliYOOU 
reı.ıı~ makbuz mukabUlnde venne -

ğtinden bedelsiz alınabi ır. 
5 _ E:..tsiıtmeye ~ireceklerin mU - b) Keşif ve keşif hulls.ıı.sı, 

hilrlü tekli! mektuplarını kanuni ve- c) 11us~ıt ve fenni şar~ıne, 
"kl 'zde 7 5 ruvenme par.<ı"'L 1 b) Ek!>ıltnıe Şartnnnıesı, 

saıeyu .... )~Ikl ·· makbuzun 1 veyn banka teminat mek- e • u l'l\·e e J>rOJesı. 
tubuuu ih~iva edl•cek olan kapalı 3 - Bu_ i~ 11-. 7. 9 ı.2 tarihinrlen 2R. 

rfl 'hale günti eksilıme aaa - 7. 9-12 tarıhınc k1ııln.r l:'i gun nı-ıulıl<'t-
e- ~nde~rı~tr ıııaat evveline kadar yu - le kap11h sarf usuliylc ektilt.ıııeye ko-

leri lAzundır. 
Postada o c k ~ ka.bul 

dllmez. t5f>82) 1916 

3 - İhalesi H-8-912 c 
flt(lat 10 da beled.l)lc 
yapı rıcaktır. 

4 - Sartnam<'Sl bt-lediy 
Teri mllti r CığUn e olup 
pa.ra ·ız olarak .:önder lır. 

'l'nlıplcr tekli! mektupla 
mlııat makbuzlarfyle bır!ik 
yen saatten b r sn:ı.t evvel 
ne vermel~·ri an '}'unur. 

KAZALAR 

Yapı işleri 
Sultansuyu haraal Müdür 

den : 
1 -- Müessesemiz çlftçiba 

kiiode yeuiden inşa olunacak 
hra (89) kuruş ke 1f bedellı 1 
tavl:l..iı kııpalı zarf usuliyle 
meye konnıuı;ıtur. Eksıltn1e 8. 
t>arıhine tesadüf eden cumart 
nti saat on birde .llalatya 1"'af 
durlu~ünde yapıl caktır. Mu 
temin&( (5089) lira ı/ıO) kur 

2 - Bu inşaata ait huld.sai 
proje, hususi fenni ıartnaıne, 
ıtartnanıe, nıukavele projesi i 
lere paraı<ız verllır. 

3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı 
nunun hıikümlerl d hilıııde is 
len ve:siknlarl·t eksılımc tarlh 
bir hafta evvelki tarihli M 
Nafıa mUılUrlUğUrulen alac 
ehliyet vesıkaları ve muvakka 
minatl:'triyle beraber teklif me 
l.:ırını belli günde eksiltme sa 
derı bir 11aaı evveliııe kadar 3-1 
ya Nafıa roUd rlUğünıle içtima 
cek inşaat komisyonuna tevdi 
meleri. Postaıl ı vaki grcik 
mesmu de ıh ir. Ke ıf, proje. f 
ve mali 13rm ı;ne ve muk ıvele 
nlesi Jlara ınuhaslpliğ"inde ve 
latya nafıa dairesinde grirUlebil 

(57G4) 1878 

Vakıflar Umum Müdür1·· 

Taşıma işleri 
Vakıflar Umum f.luJtirlüğündeo 
Vakıflar t;munı ~tüdü.rlü;tü naın 

i:lcinci 'i'aktf aparwnan için depodan 
ya is.ta~)'onc.la va&Qndan alıoacak o 
161 ton kok kömürünün nakil ve 
ya yerleştirme işi ~lık.la 27-t 
942 pazarı~i ı:-Unü saat on bq.te 
edikcekrir. Talip o!Wann ~ 
kürda ikinci vakıf apactımanda unı 
müdürlük inşaat mödürhı!.'üoe mfua 
Lt.n ilin olUıf'IW'. (5909) 194} 

Gt"ne aklına gordüğU ftÜ~l"l kn:ın 
YlJlU geleli. "fanınclakk arkada ına llo
nüıı, ic;t&syonun bulunduıcu sok oiın 
nıırn.:ırasını sordu. ~onra teredclut et
mek!lıı:in •a' ranın ken rına nıattım 
mektubu gibi siyah bir çiz;ıi çekip 
ıunlıt.r1 ya7.dı. 

< • ftı·riınt• adrt· ıni&i ka> dcttiııı. t te Kalabalık yerlerde halk 
n gun lııı.y:ıliıııde .) a I\' ın kadını hul- sıra olacak 
nıu.ş 'e ııı.t.e bu tun \·ıırlıı:ııııl<' bağlıın- Şose inşaatı 

karu~a ııozti ~eçcn komhıyon başkan- nu!muştEu;k· ·ıt 28 7 • •• l .. .. 
lığın;1. maktıuz mukabilinde verme - " - · sı 1:'1f' · . · .., .. _ sa. 1 p:nnu Pirinç alınacak 
lerl J.izımılır. Post da vukua gele - sa.'\t 15 tc daııni eocurnfn ta.rafınd:ın Ankara .'Jiımwıe liastaneel. 

.. Gflccek k:ı7.ay~ kar,ı·• ... ?'i~an
bm 83 nunıaralı i tasyun caddesinde 
o turur. 

*** 
Bund-ın 10 av sonrıı &3 nıım11r11h 

ta..;yun cad<lesı~deki kucük e,·e bır 
ektııp geldi. ~lektup ooyle icli. 
··~ıadınııı.el 6ıninizi bilmiroruın. Ü
rinde bizi a'dınlatacak haıııı..a bir 
tktup bir re. lın bulıuuaılık. Karne
nde F('ie<"t'k bir kaıı:ft. vukuunda ha
r \'erilnı«":k üzere si:ı:in adresiniz Ya
mı tı. O vat.ını için dovıı iırkrn 
hr,un n('a ın \ yara ınch. ~l anlı ı. 
u;, ıizi gornıekle b ıhtiyar ol ıC'ak 
bt-lki onu kurtarııı.ıklı bııe ~ardım 

el-ıilır~iniı:. l.ielini:.ı: \'C p;eç kııhnayı-

" 
Ju r11rktubu hir h tabakıcı yollu -
du. v .. nç kız kiı~tth hir ı.aıııan e
le e\.·ırip çevirip b,ıktı. 
)nu Urıııt la hastaya teselli Vf"rınek 
';ağırırorlardı. Tıhbın kurtar 1111-

bu :.ı::'l.\·nllu·ı h,·Jki de onun miJ fik 
rinın, ı~ıklı. t'&k hakı-.larının ~ a-
r-ağı bir nıucıze ha)ata iade edc
ı.li. Du nıektubun ona olnıaduo 
akkaktı. (,.unkt onun harpte htc.· 
ıi ) oktu. liu t'eei yanlı lıiın na. 
ldugunu bir turlu aulı)aııı1)or

LA.kın teredılut t"del'rk nıi.) di ? 

ıııı,tıııı. • Ankal"'B Belediye Reisliğinden ı Nafıa VekA.let nden: 
}"ak:ıt htrılen Lf'tlııe'6n ytiıi.ı ıarar. 1 - UçUncU maddede yazılı hUSU&- 1 - lstekll cın.nıama.sı.ndan dolayı 

dı. lltizunlıi bir halle !lıtıstu. lar belediye ıenblhleri vuma alın • keşi! ve ıaı t.namesınde det şlklık 
,Jeıınne ml"rakla surdu. m.ıştır. yapılan Dıyarbakır ıle Mardin a•a-

·enlı: \ar, nedf"n sustıınıu; 1 2 - Bunlara aykırı hareket eden- sında :rapılacnk §ose ve sınai inıalAt 
f -r CJC' ) \af )A\af ba~ını kaldır !er 1608 ve 2~75 :ıumaralı kanunlara lııiaatı (500.000) lıra keşı( bedelı lt-

dı. göre cezalandmlacaklardır. ycnldt-n .kapalı zurt usuli.yle ek~t-
- neni a!!rılini7- bunlrırı silylrml- S - A) İhtiyaç maddelerinin da - meye cıkarılrnıştır. 

re hakkını yok. Cünkl hen fakir bir tıtımmda ve bunlar için kart verili- 2 - 1-~ltme 11.8.942 tar·h.ine 
a~laııııın. !l·ıyatta kalbimdtn hatka ,;i- §inde, musnd'f salı gOnil saat 15 te ~ ·arıa 
ıe \ercf'l'k hie hlr şe~iın yuk. B) Nakil vasıtalarına binişte, Vekillet.i Şose ve Ki.iıı>riller Rei.al'ğj 

.Jeıınne ehi ünın ordu • C) Umum! yerlere giriş ve çıkışta, odasında )apllncaktır. 
Ilur.ut:ı. bulun 4 gu nıudrlf"t ıarfın. balkın biribtri ardı sıra dlzilmeleri 3 - F.ks IUncye müteatl k evrak 

dn. l.l"duc"e alı nıı ,.e ona k.-ır ı k ıJ. mecburidir. 679 25 Ura mukab JlnılP ısosc ve öprti-
hinılc in •li'.\ e k:1dar dıı)·n1111,Cı bir hh- ler relsl A,ındE'n alınnbllır. 
in hrlır f ııi ıuıl:ıını~tı. ..111 1 11 1 11 1 11111111 11 1111111 1111 1 1~ ·1 - Lrtek1Uerın eks ltme tarihin-
Yü:.ı:ündt" ıııe ut hir t<"hrs11ümle kalk- : - dı:"n en az uc ı:ün C\"Vel bır ist <\aile 

1ı. ı.cılııc'un rlini tııt~rak: • = Un satıQ.ı = . ·arıa v kıilrrne mnracaaue bu 
- Urn ele siıe k r ı kayıt,.ız olmL : Y : gibi n aatı )'-apablle<"cklrrine dair 

dığınıı .1n1ıyoruın. Siz i~ile"İP ha~·.ıtı- - - ehliyet veaıkası a1maları IA.zımdır. 
nuı tıınzıııı edinciye kaı\ır hir.i ya'iıt- : AnJw.ra Vallıi tinden: : 5 - Ekslltm ·•e lşt rak edttek e· 
tnC"ak par;\ \"l" oturarıık bir t"vim var : 27·7·™2 pa.za.rt.C91 l'linü evçc.-1· - rln 4 üncü madd~de }azılı ve ka le 

• ·a ıl ulıııııil hf"r·ıhC"r ~·endikse; ha.. :_ c:e .An edlh.'1l yerlenk."1l 0 gün.kil : 942 yılına n t T carct Oda~ı Vesikası 
ı l b b · · d di :_ ve (23.750J ıralık muvakkat temi-ya ı < 'l era er }·eneceflıt.,, e . : ekmek kupcınu ıca.raılı~ı satın a-

: lıncı.ea.k tek t. P un m k.tan,·ıe fl- - nnt 1 arını havi olarak 21au sayılı ka-= nı nun tar fatı da resinde hazırı ya§ ) '··arı aşatıda i'a&l<'l'llmlstır. - C'f' klan kapalı zarllnrını ik'nci mad-
- T(4c tıp .. Iılctan Fiyatı : df' iP !o azılı vaklttf'rl bir ~nnt ~vveıı-
: A ·!r ıeçı.;-e 420 ıc : nP kadar 'komlsyon relsl t ne maK-
=- Bu.)o1lklcre 210 :; bı:z muknb'li.nde vermel,..ri ltızım-
- Ço<-ul<lo.ra 100 4 : dır. (5834 ı 1mı.1 

'; ıı ııı 1111111 111 lllll ll llllllllll l"' Yol yaptırılacak 

Amerika' da ki fin 

konsoloslukla rı bu ay 
~arıa \",.kaletinclen : 

içinde kapan ıyo r MALiYE VEKALETi 

n her dakika hutayı kurt. ruıak Va';İngton, 26 a.a. - Amerika Bir Fen memuru alınacak 
Maılye Vek!'ı.Ietınden: 

ı - Siirt - Kurtalan yolunun Kurt. 
alan İ$ta yonu d. hilindt•ki ıose ıe i
rıı l ltı alna.iye in aatı aiH9'.ı lira h3 
kuru .uk kr ı( l.ıcdeli Uzeriudtn k.tıpa 
lı ıarf usuliylc ekslltıucye c;ıkarıluıı~-iııı ozalt.ıhilirdi. Je)ik OC'\'letlerindck.i J..ontoloslukl.a..rını 

en kl'ndı;)i ) pa.)alnız ~·a ıyon1u. ka~ı için Vaşin~ton hUkümeti tara 
tta ba.ıclı oldugu hıç k nı,..t"t;İ )ilk- fından >·apılan i-.ccğe \'erdij:i cevapta, 

halde; karar ,·erdi, gıdecektir. 
miyeceluııi, ı:ribi gelen lıir yol- Finlandi}a hükümeti bu kararın idet ol 
tan sonra ha tunl'ııın ununı: ız;el- duı:;"U ÜLere Ö(ı(;·eden ı;töruşmedcn \.·eril 
aman ic;ınl bir korku atıh. Sa.yet nıiş olma!otn<lan doları harret göstermek· 

n ba.şu<'unda lınklki nl :tnlı ı o- ıe ı·e kontolosJuklarının bu •>·ın IOOun

nç kıı; "arsa. bur ıy ı. g li"inin . dan t"V\'el kapannıa.;ı için icahedcn emir· 
nl n ıl i.r.alı <·dl't·ektı. Eli yeıııiş !erin verildiğini bildirmektedir. 
eklerle dolu kız rarak k-1pıeı.)a, 
lA"duc'U ordu. 
uglin zi) aret gunü dellilı.lir 
zel. 

etrarta. ktınse yoktu Şimdi 
i dun cekti lkerar lsrar ettı. 
ğ:ır lıir yaralıdır 'tutıaka gör
ııııı. 

nlısı) ıoı d mı) e cesaret ede-
ıCJ nıt·rhaı "tle ba tı. 

urde ıniı; ıui P 
OJı llye<"e.ıcini a ırrııı' vaı.iyet 
hır (10 tcır K ründu. 
ısyo bu m ktubu, dım diye. 
ulı doktora uı.oı tı 
r atırlar ~ go& geı.dlrdikten 

nl takibediniz dedi. 
bir çok koridor! ırdan ge(ti • 
~et aııır )aralıların bulun
yonun untınc· ıı:rldilt>r. l)uk. 
kırınızı y nakh, ufak tt-fek 

ı olan h t h kıcı~ 1\ bıraktı. 
ıcı aıılaıııııy.ı ba !adı. 
yaznıa> ı lıir \3 ıfe bilı1iın. 
bund.ın h berı )Ok /.aten 
koınu masını nıent:ttilc:r. Ben 
kte hi ot.H'11Kırıa <'Tninıın. I 
•turu~. htr ,ey ıbylenıe~·ın, 
ıir h ldC" olııı yın ve ıakın 

harp Amerika'nın 

istihsali 4 misli artlı 

Vaşin~ton, 26 a.a. - Kanada ..-c A 
merika harp i tih\allerini idare eden 
mü'icerek komitenin bildirdiği.ne ~re 
1911 >·ılına ni,..hetle A . .mcrika'nın hıtrP i~· 
ri.hWled dikt mio;li. ve Kanada'nın i~tih· 
sa.ileri de Uç mj\li artmıştır. 

Elde edilen tcrakk.ilcrdt.'ft anlajılı)·or 

ki, ht-r iki memlekctıc illh ciplerinin 
birhirine heroc:tilm~i İ'/İ ilerlemiş ve 
i<>tih~Je ~ecil..ınelt'rİ öolnrıck için mal 
zcme teaı.i~ çabu~unlmııur. 

Uzun manzilli alman 
topları faaliyete ge(ti 

Vekalet MılH EınJAk Mildürlüi!ü 
Kadastrosunda d.:ıim1 100 lira ti.cret-
11 (('n memurluğu münhaldir. 

Nafıa yapı tıslerinde fen memur
luğu yapmış olanların bir dilekçe ve 
aşağıdaki yazılı \:t.•slkalarla birlikte 
.Maliye VE>killetine (~lilU Em.18.k)a 
müracaatları ilit.n olunur. 

ı - ~fektep VE' kası, 
2 - Memurin kanununun 4 üncü 

marldesl mucibince rnnhkümiyeti ol
madı~ına dair C. Muddehımumıliğin
den vesika, 

3 - PoJi en doğruluk kAğıdı, 
4 - AskPrlik vesikası, 
5 - Verllrcek ntimunE>ye göre 

durum kAğıdı, 
6 - 6,5X9 büyüklüğünde 5 adet 

!ototra!, 
7 - Nüfus kA.ğıdı. 
(Bu vesikaların asıl veya suretle-

ri.) (5698> 1798 

İnhisarlar Umum Md. 

tır. 

:! - Eksiltıne 11. 8. {1-i:! tıı.rihine 
ıııtl adil salı ~ıintl ıaat 16 da -::.; fıa 
\'eklh·ti Şo e \:e kuprUlcr reisliği odn
ı;ıııdı~ ) apıl ·ıc·akhr. 

3 - Eksiltnıt·,·c nıutcallik evrak 190 
kuruş ınukaluli;ıclt· Ol'iC ve koııriıler 
reisli~inclcn .'lJınııbılir. 

ı. - İstı·klilt·rin eksiltnıc tarihindf'n 
en az Ü\' gun ev\rl h r di ekçc ile.· l
fıa \'ek.'\lrtınc ıııuraca.ıtla bu ,l:'ıbl 
İnlJaatı yap:ıbllrı·c ıne r1 ır hir chliyl't 
vesika ı nJmıuı lıluın l r. 

l> - Lk~iltııı("ye 1 t1ruk edeC'eklerin 
ı uncu uıatldtde , zıh ,csika ıle 9t.:! 
\ ıhna .ı.il '1 ıcart·t ·odası vı·sık· sı ,.l" 
~~~:! liralık ıııııvakknt tcıııirı tl,ırıaı 
lı.ıvi olrtrak :! u:ıo &R) ılı k nunun tari
f atı dııre inde lıa.ıırlı\' ca.kl· rı knıla
lı ı::ı.rfl ırını ikinci rııacldedc yu7-ılı \"a
kitten bir s ıat e\·vc·lıne kad:ır knıııi~~ 
von rt ı ıJrırıc ıııakbuı: rnuA.'lbil-nılt' 
~C"rıntleri JU.ı:ııııı.lır. (5!-ı:J'i} 1981 

Taş kırma cihazı alınacak 
. 'afı·ı Yek:ıletlnclt·n : 
10. !1. 9l:! ı;::unu ııl"r emhe saııı.t 15 

Y te \ok:1r, 'd3. 'afı~ Vt·kıtlc>ti hın "' i-
apı işleri ı,;inde nıalz<'ıuc mihlıırliı,ru cıtlıı~ınıla 

İnhisarlar Umum M.üdilrliltün- topl.ınan nıalırıne t·k lltıue koıııi yo. 
den: nund.R llıOfJ inıtıliz lir "ı uıulıa.ıuıııen 

ı - Proje, ke;.if ve şartnamesi lıedC"Jli ve t~tanlıııl'4l<t cir tt' linı şnr -
mucibince ıdrırem:izln Ankara bira tiyle ı. t ıkıııı tn:t kırnı:\. C'ihazı ,.e 
fabrikasında yaptıracafı memur ev· traktorleri nıu~ a.hhlt he'iabına açık 
Jeri in~aat.ı işi 30. 6. 942 tarıhlnde ek ıltuıe Ue ı>atırı altnac:ıktır. 
kapalı zar( usuliyle ihale olunanın· 1',k .. iltnıe şarlna.ınc i ... e ft"ferru~tı 
dığından bu kere pazarlıkla eksııt- ııari\.Sııı: ol ır k ınaluıııe mUdrli.Jı;un -
meye konmuştur. den nlınalıilır. 

2 _ Keş!! bedeli (47.175.51> llra )1uvnkls.at t('nıinnt <"ksilttne ırUnfın-

z ya\a ta kapıy·ı koştu. llııı.!J 
da arkeıs1nılan p:eldi, ve kı

kıltları ara ına alıp, •'()_ 
ac.lktitnız., o kadar dt i ti 
i olun iŞtt' o oraclıt ,. dedi. 

'% 7,5 muvakkat teminatı {3561) li· deki kur uıf'rindrn Türk p·ır ... ıııa 
radır. tah,·il edilınlş olarak 2ı90 &fi.yılı k:ı.-

Londra. 26 a.a. - framız kı)'1sında 3 _ Eksiltme 31.7.942 cuma günü nunon 16 ınrı maıldestne J{ore hesap 
kt urun ıMn1illi alman topları dün ~e ssa.t 10 da Irtanhul'da Kabala 'ta\ fd'lrrek '"erilcceklir. 

hR n<"una vitti. Lccluc ya
erini attı. Genç kua gor-

)Ut,ından itibaren Kale uı:ennde ateş t..evazım ıubeslndekl merkE'Z alım İsteklilf'rin ınuvakk11;t tf'min11. ve 1 
açmııJa.rd1r. Son salvo gun doğduktan ı komısyonunda yapılacaktır. \ ş.1rtnır.nır in eki vt>safk ıle birlikte ınıı. 
biraz .sonra anlmıştır. Doı.ıY•n'da .. ıop 4 - Proje, keş t "'e şartname ~· ~)o·y~ glln \,. saatt,. k'lm·syondıı h ır-
bomba.rdunaw'~ ıJUCti \.eri.1.m4tır. zü aeçen ıubeden ve İzmir, Ankara, bulunm.alıdır. (5b71) ltU,:9 

ek ecikmelrr k\ııbul olunmaz. y-ıpılncaktır. tabıplığindcn: 
c g (M6S) 1547 l5 - İıııteklilerin ekıııiltmeye ,rirebil- Tutarı 9tı00 lira, kilo: 20.000, Mu 

• • m("lcri iı;in (1!119) lira nınvakkat te- hamnıen Bd. 49 kuruş, muvakka 
Yapı ışlerı mınat yntırın~lıırı ve n~nıi:ulııı.ki vesikll- ·.r. 735 lira, İhale tarihi 1-8·942 cu 

Narı" ,.ek Jeti nursa su İşleri Bi- !arı ihraıı etmt"lrri J.'\zımdır. martes.l gi.ınil aıiat 11 de. Cinsi.: pi 
rinci :juhe )Ju<lürluı!Ulldeo : a) Ticnrrt oda,.ında kayıllı olduğ11n11. rllll.; Beypazarı. 

:ı-.ksiltnle)'c konan I!? : dair vesikıı~ 1 - Ankara NümunE> Hastanesi .. 
l - Bıır:uı su işleri birinci şııhe b) nu i'I iı;-in hir hani\ f"vvel vil.l\:vet. nın 942 nu:ı.ll yılı Pirine Jhtiyaeı ka-

nıUlliirlügü rnınt· kası rlalıiliııde Bursa h·n alınmı1 rhlh et v~slkA~ı, palı zarf usullyle ek6ılt.meye konul-
ovası sulaıııa k.ın.ılları hafriyatı ~r. c) Teklif nıck.tupl.-ırı ek~iltme tari- mu ur. 
Mnai iıııalı\tı in a.'ltı ınuhanııııen ke ır hı olan 28. 7. 912 salı Jtıinü &'tat on 2 - Tallpl<'rin 2.J90 sayılı kanu· 
bedeli fı).ıt "ahhlı esac;ı iizeriııdco bf' ten hir ıaat evvt'line kadAr dainıi nun tar''~tı veçb.lle hnzırlıyaeakları 
(ıo 5 !ısı.) Jır,ı (!l:J) kuru~tur, r~~iimen hrı.~kitahrtine m:ı.kbuz muk.1- teklif mektuplannı havi l'.ar!lannı 

!? _ l'.~sıltuır _3. 8 _91.:! tarihıne \ h.hndc v•·rrnt'lf"ri 14.ıım~lır. . b('l!I gQn ve saatten bir saat evveli-
ra. llıyan pazarte"ı gunu saat ıs te 6 - n ındnn snnrnkı tekl•ntr vr ne kadar hastnnedc müteaekkıl ko
Dura ., 0 i teri birinci şube müdıirlil- ·1"'1"" laki gecikmeler kabul edilırıiye. ~!o~.l ~~~ 1~~elle>rf müteahhide 
ğu bina ında toplıtnıın ekslltme ko -

1

. C• ktir ôdendrken knnunl vergıl<"r; hare ve 
ıııi~youu huıuruııdıı kap·ılı zıırf usu- 1 - nıı.hn ı:iy.nde t:'lfc;j];\t 'llmak h- resim! r ve terki zaruri çuval ve 
li,ıdc y.ıJulnC'aktır. tiyt"nlf"rin t1rtimi en<'iırnrn ba kitaheti- kap bedelleri ilAveten ôdPnec ktir. 

3 _ 1 tc~lilerin ek!'iltme şartn:srne.

1 
Of" mürıı<":ıllt f'tml'lt'Tİ lıumılır. 4 _ Şartnnmel('r hı>r gün hn~ta.-

sJ, ınuka,t'lenaıne i, husu i fenni ljartw R - 1Fn tirrf'tlrri V<" 11alr mıı.srrıf- ne idare~ nde görül b!Lir. 1555 
nanıe ,.e ke ıf lıulA~a. cetvelini bedri- lrıTın mütenhhiıı,. ·ait oldıııiu il!ln o. j !!11••••••••••••••1! 
<>tı olar.ık su )eri hirinC'İ ~uhe ıuu- lunur. (!i697) 17'31 
dUrlugıinclt:n al ıbilirlt·r. )fukavelr. pro 
jelrrı her zanıan icin meı.kUr u1üılu
rh·et bina ıııda iade e<lilıuek üzere 

Yol yaptırılacak 
Kanı Nafıa J.ttidürlütün&.'fl: 

tc.tkik edilehilir. 1 - Ek.ıo. ltrneye knnuıan il 24343 lira 
-1ı - 1-:k iltınr)t' tdcrhilmek için i!I- 25 kurue k<'ŞU' bedelli Kars. Artvı.n nu· 

trklilerin (h~li) lira (illi) kuruluk 
muvakkat terııinat verını:-si ve ek ilt -
uıenin ) apılac ıgı gündt·n en az üc 
~ıin e'·el elli-rinde bulunan Vl"ııiknlnr
la. birlikte lıir istida ile ,-ıllyete nıura
ca.at eı erek hu i~c nıahsu olınak Uzr
re , c 11...:ı atmnlıırı ve lıu vt·sikayı ih. 
raz l·tmt·lf'ri şarttır. Du ıııliddet ice
ri.o;inde ve ık:ı talcbindf' huhınınıyan
lar ek. lltmeyı• i. tirak edemeı.lı:r. 

s - istc•klilerin teklif rııf'ktuı•ları
nı ikinci mrıddcc1c ~azılı t;aatten lıir 
snat evvelinE' k:ı.dar Su işleri hirinC'İ 
şube nıiırlurlıı~tine ınakbu& mukabili 
\'Crmrleri l i.zııııdır. 

Post:ıda. ol n gt"cikmeler k1tbul e-
dilıneı:. (!.i ıo7) ll!ijO 

Taş ihzarı 
Samsun Val:llj:in len: 
1 - Samsun - Bafra yolunun 

dudunda Ardahan yalnız cam yolun. 1 
yapılacak 2710 metrelik I09E' ineetı lr..a.• 
palı zart tıeul!lyle l!5. 7. 942 irUnünd( n 
tubo.rm 15 ırün müddetle eksUt.."l\e·~I! 

1 

konulmuştur. 

2 - !hnle vaktinde fiyat usulıQ üzere· 
dlr. 

3 - Bunıa ait evraklar ewıla.rdı!': tı , 
mukavele Pl"OJ t, tme eartnam vC! ,, 
rennt tart.name k U' ('clvc-11 ve Hdyın· 

dırlık illeri i'El'K"l tart:ııam<'81. 

4 - Bu evmkı gi>nnt"k 18tlYE"1 !er şo. 
ee köprüler reis ttrınc ve Kara Na!ı.ı 

mUdi..lrlü~ndf> R•'robtl k't'. 
5 - :!.fuvakkat teminat 1825 lılıra 7·ı 

kı.ıruetur. 

6 - tst.ckl11erirı bu '9E' 2'-rehllmeln I 

lçkt bu gibi yol lelerini yapmı.a bu ı .ın~ 1 
maıarı ve ıtuıle &i.ınO.ndcn en az 3 aün 1 41 570 --45+000 kilometreleri ara· 

sına 2572 tnetre mik,1bı ham taş ih· evveld.ne kadar v A)"e'te mU.nıcnaua vl· 
zarı kapalı zraf usuliyle ıhale e<lil· L\Yette vest.ka komlS)'Ol"lundan alıı:ı.cak..n
mck üzere eksiltmeye konulmuştur. n eiı}ıbıcl verı.Utlnnru 912 >-ıh Uca.ret o· 

2 - Eks.;ltme 3 ağustos 1942 ta- dası. v :ı.annı ibraz etm4."k'l'1. 
rihlne rast.hyan pazartesi ciinti snat 7 - 1h; 30. 7. 942 tarth ne müsaOif 
16 da \i !Ayet daimi encümeninde 
yapılacaktlr. 

3 - Kesif btdel! (30-189) lira (52• 
kuruıs ve muvakkat teminatı (2286) 
lira (71> kuruştur. 

4 - Bu işe nit keşi! evrakı &ım
sun nafıa mQdü%'lüfti ve vl18.yet d:li· 
mi encllmenl kalem nıie olup istek· 
iller bedels ı.: olarak her gün görebi
lirler. 

5 - Istc-kliler ihale tn.rlhinden f"n 
ge<; üc glin evvel Samsun vallliğ ne 
iıstida ile müracaat edf'rek alacak· 
ları E'hllyet vcs.ıkasını ve c:ırl sf"nP· 
ye nit ticaret 0<las1 vesikasını trkll! 
m ktuplarına eklemeleri lhımdır. 

6 - Eks ltmeyr e:-ire-cekler yalnız 
te-kUf me-ktuplannı havi ve kapalı 
b'r za.rrı ve üc;:Uncil mad~C'de ynıılı 
mu'<akkat teminnt makbuzunu ve 
beşinci maddede ~·azılı vesikaları b·r 
dış z..'lrf lcinc koyup ve mühür n1u· 
mu ile kapayarak ihale gilnfi sraııt 
15 e kadar makbuz muka nd 
dalmt encümen relsliğine verm 
veya. iad~li taa.hhiltlil olarak pc e 
llr. gönderm\.ş olmaları lAzımdır 
nostad11 olacak t!'Pc- : mP1er k 
lunmaz.. (5515-763!)) 1S()1 

DPnJembe &"ünü sa.1t 15 te Kars N r·ıı 

l\lüdürlilQ"ünde bu!untınık mliteşekkll 

hıfaat kom!Ryonundıa )"Bptlaeaktır. 

8 - lsh .. ıkWe-nrı 2490 ~o.lu kıınun~ 

tevnkan hazırlıYn<"a.Jdnn tclcl1t maktı.; ,. 
lan da mezk.Cır i'tinJe ııtaat 14 te b.d.<lr 
m.'lkbuz mukahWnde korn'8yon Tl"lslltl· 
ne vennclet'I IAı:mıdtT, roe :-ıha vukııt•U· 
kı.cak l'e<'ilo'n<e kabul cd ırnez. 

(7839·5787) lR23 

Di rek alınacak 
Kocaeli P. T. T ~lutlurll.i~iınilen 
İclareırıiT.in ilı .ııc'I • 

elı 

·-

Makine tamir i~leri 
Tosya BelediyesUlden : 
1 - 'fosya Kazası merkezin· 

de elektrik Leı;ısatına ait su tti
rtibunlerıııin kırık ve bozuk 
aksamını nwnuncaine göre dö
küp imal ve nıahallin<le mon -
tajı ve çalı tırr1nrası açık ek • 
sıhmeye konulmuştur. Bedeli. 
keşfı 0000 liradır. 

2 - 1'~ksilune 16-7-1942 ta -
rihiııdcn itibaren 15 glin miıd 
dctledir. İh ıle 31-7-1942 cuma 
~tinU saat 15 te Tosya beledi -
ye daimi encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin eksilune şart. 
namesi ve buna miüeferri evra
kı Tosya belelliyc::ıinde göre -
bilirler. 

-4 - Taliplerin usulil daire
stnıte 375 lira muvakkat temi. 
nat vermeleri ve bu iş için vi
lA>et nafıasından aldıkları eh
lıyet vesik ı..sını eksiltme ta -
rıhlndeıı \İ(' ghn evvel Toaya 
bclediyesıne ibraz etmeleri 11-
zımdır. 18011-5912) 1936 

-( 27 Tınmuz '1942 )-
7.30 ııroerarn snat 
7.3:! vll.eudumuıu 
calıştıı:ro.Wn 

7.·lO n!Jt,ns 

7 .ss akın orlteb· 
lt'Ul ( VlyOlon \ 

Aı#ktnl. 1. 
Dak bo.5lnı duman 
alrnıı <manJ 2. 
~rya martı; 3. 
ı...bnal Reşit [ y: 

CUmh et m 
8.2l evın u 1 

lS.50 C.ıwl herteti 

19.SO aJans 
19.-15 llel'bellt lıO 

doldka 
19.55 tfirküler 
20.15 Itatb O 

""""""' 20.1!5 b'r marı 

-=·· 

21.80 posta 

k su 
21.45 uda mutıikl· ., 
..-.20 m~ CP!.l 

So ennt alant 
22..15-



1 
Yapı işlerı 

acı i~ ' V, S:ı AJ. h.o. cl:uı : 
LC!>İ pl~e,~f): oıgat'ta l3!J.b6!J lırn 00 ku
lilcriıı tıııta.rı o. de Ilı ı ı <'\ lcrı) le heklir 
iki > ı., te .ao. 1· !J ıı per eıııbc guou 
.. ....ııu t kap lı z rfm ek ıltmeyc ko· 
wıc ''lu ur. llk kmın tı ~3.3a lıra 
'8 94. ru§tur l t •·· ı -11 <lıılı • t"'I crto kaııuııuıı t.ı.ı-
e U.'f.: u 1 ılınclc h~zırlı> ncaklnrı teklif 
· •-· ıı arını ıı ı """ r ı 1 e gun & ınt on dorde 

Li )'O lı ~K~uz ıııuk ılı lı M. M. V. 4 
1) rt · 1. ko. Jlcı~lı ine vcrrııele· 

:ak 11(~r~e 1 21 !ıra 9ı:t kuruşa , eri-
-·11) 131! 

Uıd Hart 1 k nzoı t. M. v a yaptırı aca 
ıer ~llh · l>ıı. Al. Ko. druı: 
ilk tır •ı :ı nııuıallcrdc ıa ooo Jtm KA::sıt 
lthet lcsvcy<ı mUnh \C kn<h.stro 
kkal 7aUı l&UınL:ı.k hartru;ı ) ptJnlması 

·942 
~lı :za c~ ıru:ı:ı lkUl.L 1... te 

ıa rr <• osl trncye konulrnustar 
ıne ('rQı 973 

lıırtiktc ık Uk tan rınUarlY· 
IY.azı tl'lılıı.e kanunun tarll u dah Uru! 
!Yeııltrıa <lklıı.rı l.(>kJ r m tuıılı:ı.rını cx.. 

1.1.ıQ Rilnu sa l l4 c kadar ma tctıuz. 
ııu na. Ul(la AL M. V. 4 No. lu sn. Al. 
.m~ ııc vcrnıı.:ıen.. Sart.n.:mest komts-

ncoef. "ôrU"k.-b lir. l5249) 1816 

t:.b.ı. :M Et alınacak 
'l _ ~ V. l. N o. Sa. Al. Ko.dan : 
~ 105 ;--0o ton kuyruklu koyun eti 

ılı tar on ııığır veya koyun etı ka
l tc Ltıa eluııltmesi 31-7-1042 sant 

UO Al. vvı;zım Amirliği bırıasındn 
lJıılacak' • No. Sa. Al. Ko. nunda 
2 tır. 

nı - Ku" kl ~e .,ru u koyun eıi ıçln mu· 
;JS:so 1

11 
bedel 345000 lıra ılk temıno.t 

~ ten b~~ad.ır. Sıcır eti ıçin muhnm-
50 lır (') 84000 lira ilk teminat 
IUhaın~dır. l05 ton koyun etı ıçtn 

ı:ı:tiııa1 7ı:7n bedel 120750 !ıra ilk ıe
ki' ~ili ı7 1 lıra 50 kuruştur. $.nrtnn· 
u onıı8y0 lra 25 kuruş mukabilinde 
e tııı tekt:lan alınabılir. Kanuna uy· 

•dar k 1 mektuplarının s.:ıat l4 de 
ornısyona venlmesi. 

}\. {5176) 1391 

, 1.f. M Sabun alınacak 
ı l _AV. 1 No. Sn. Al. Ko. dnn: 

el le ıo tskert fahrtkalarn k llm şnr
t• sıııın on bc>nz nhun knpalı zarfln 

Ja )ıra L esı 31. 7. IH2 ~ııt ı ı rle An· 
rtfl. Al \.t· hın ıRıııda l\I. 1\1. V. l No. 

2 _. o. da > nııılacııktır 
~llılııat:r.ı ııhıııııt"n bı·ddl 9600 liru ilk 
tı 1 71'> !' s nr 1 K - ıra 60 kuru tur ... ıırt-

ct'n tl'.'kli~· <la gorıılılr. K ınuıın uy • 
-.ıır Ko tnektuııl ırının s at 10 kn· 

· na verilme ı. (15222) 130 ~ 

~ı. M v Yapı işleri 
a·• il• a6· · Satııı 1. ı,o. dan : 

r.ı rııe lır:ı 70 kuruş k<' lf bedelli 
• il ırışa g1ııtta hır adet nıalz<'me depo

&! 1 t d 6· 8. 912 çıır ıııbn gilnU sa.
luluııı11 el knıııılı ~arf111 ek ıltıııe) e ku

tlş rtn rn ur İlk teııılnatı 2707 lmıclır. 
•ıtı koııı~ ve kı fı J ı;J kuruş ıııuka· 

•ltırıe 5.Yuncl.ın verılır. İstcklılerln 
Yı ı kllrııunu ant 10 a kiMlar ~4!10 

tarrı rı A~uııa gı.re lı zırlıyncaklnrı 
oıııı .Yo · 1. V. 4. No. lu Sn. Al. 
)' nııııa vernıelerı (61}1}!;) JG51 

tı. ~ca ve saire alınacak 
ı _ v. ı . .No. Sıı. Al. Ko. dan: 

tıtı Ilı: Afa~ıct:ı cins 11e mlktarl.ıı.rı yn-
111 6 kaJenı Yem .nuu1dt.'$l açık c.kli!l t
A.1rıo.sııı!942 a..'Ul.t 15 tc Ankara Lv. A. 

y~lloı. M. M. V. l. No. Sa. Al. Ko. 
2 taktır. 

~ ı.ıllhaınınm ood 1o:;o ııra 1lk 
~ 78 llnı 75 kw-uıt.ur. Şa.rtna • 

• <la ll'ÖrtllUr. 

C!nsı 
1000 
1000 

Yonca 
l>~ 
liavııç 1000 

1766 

At. t.ı Oksijen alınacak 
~ • VcJt.. Sa. Al. Ko. d • 

Ulı>ıer ıısKcı1 r rlkıılantan ve-
~ llı.rt4 ıe btr ııcnc fında !.14!)6 -

l.lıtı l.llp okslJm gar.ı hatt.ad:ı 4 tUp 
~lrrıctt llzcrc ı>a?.tu-bkl.a 3-8·9~2 

lır ll'linü SLUıt lll tc sa.tın ıı.Jınu· 
• 8u lntktar parça PDl'Cll da !hıılc 

't tıır. 
• ıtrı at An rıutı. Mkc:1 tA.brikıı • 
%~ Yo!J<ı.mnsmn, lstanbuld!l )'il· 

l>U..n-· ta~lrdc F'tndıkh )Ollamaımuı 
... ~. 

Cio:g ~ t.mttıruı.t ı.cın b<'hcr tüp 
~ i(:ln fbrat 720 ku~•a tst.an!lul • 
~ ·-· llnı..'lt l\.111 320 kUM.14i mutuım· 

f;Ja bc>.:ı l laltıttr OO!lm!&t±r. 
41lltıı. l'tlıanıc.ı ı>.:mı."1zd:ır. .KaU teminat 
~ ~'llc! tCSlimat lctn 3240, tı;truı· 
~ tesMnt IC'JI 1410 !1.mdır. 

ı:tnıe her vıtldt :r.t. 111 v. 2 No lu 
llJrna l<o da il' •I"likıbUtr. 

(5707) 1847 

..... .. Taşıma işleri 
. '3a '· Vekaleti Satın Alma Ko.rla~: 

lıııd 11.ııanıcsı mucibince ııehir dahı· 
19•2' sooo liralık nakliyat 28 · 7 -
lı1ııa Balı ınınu 8aat 10 30 nn pnzı.ır -
1 r11 YkPttrılacaktır. isteklilerin 750 
llil>-<trl k 'ı lemin tlarh lf' hlrlikt<' 
tllı •I 1 g{lnUnde M.M.V 2 No.lu sn-

nıarı koınisvonuna gelmeleri 
(5945) 1979 

M ~ Yapı işleri 
DG24,· V, Sntın Alrnn Ko d.'ln : 

tııık•t lirn il kuruş kc lf hrndli Ma
r~~hlki f>RV)on ln n 1 12. 8. 9-'2 

l <'k il ı\ gfinlı Baıtt U tt' knp:ılı nrf
'ltı 11 trııcve konulnraktır. ilk teml
rtrı- 28 lira 30 kuruş kc lf vr 

"hır•' llı11 k 1 4Rl kuruş muknlılll satırı 
tı "lc~7ırrıl Yonunıt ın verilir. f t«"klil«"
nıı 

8 
lrrıe ıtılnü s:ı.."lt J4. e kafi ır 

ll'ı ta~~:lı kaıııına ıı;ılre hnzırlıvacnk
aı'll !lrı \1. M. v. ~ r-;o. hı sa

(; konılsyonunn \<'rm<'lerl. c 86!'1) 1 'iRS 

J.t ._eşitli sebze alınacak .. r. v l _ · .No ~.Al Ko d;n: 
<sı A~i'ıl(ln ctns ve mlkmrlan ya· 
<!d ka.!ctn IJ('bzc pazarlıkla mOb"I • 

2 l~ktlr 
ır~ latt'kl mn 28·7 lH2 de ~nt 1fi 
o Sa ~l:nnllıu1ylc Lv. A. htn.-ıs nıl::ı 
'iti- Al Ko. na müııı Uıın U!ln 

~ 
l>ntıır n 
'il: ;ı.u 
l>ıı.tat<:'tl 
ll'.'bt>t-
k hnk 

,. ' ~uıvc 
nrıın teıı 
~ l'tıuz 

J\tlktnn 
&1000 

8000 
24()0') 

4000 
2ROOO 
3~ 

~ 

40000 

(l\<Y',0) 200"; 

4 . k ~, , c;es1t sebze almaca 
l 1• V 1 No. ~ıı l Ko rlıtn: 

k~1ı •it ·~nn kilo ııııtlıc'ln ınon kilo 
1 ı:ı rlo~ ·hrıo kilo T F ı~uh e. t 1100 ki
l~ te ~ıtrs rınr.arlıii:ı t.>fl 7 1112 s:ınt 
\> 1 'N rık rn l.v '\ hi'ln ınö ı M 111 

2 f /'". \1 'Ko .r1a ynpı)n(''lktır 
~ili n "klıl<'rirı kııti tf'min"Unrı lir 

.. .,,.,,.. t..• 

(li" " 0 • n~ ııılirH'n'IHıırı 
~Ş) 2006 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilanlar 

Ur. Beher kilosuna tahmin edilen M. bedeı14 ?8, Muv. Te. 788. Ton l!>. 
fiyat 200 kuruştur. Tuıarı 800.000 oıııa kUN ~ be-her klkısunun 

Odun alınacak 
Erzlrıcnn sn. Al. Ko. drul: 

lira olup muvakkat teminatı 35250 M. bede?! 80, Muv. Tc. 1125, t-On :ıo. 
liraılır. Şartnamesi her g{ln Ko. da Cinsi Nohut, tım<>r kllo91muın nw· 
görülilr. İsteklilerin kanunun 32 in- hammcn bcdcl1 :ıo. Muv. Te. 1125, ton 
el maddesine tevfikan hnzırlıyacak· 50• 
lan tekli! mektuplarını ihale en.n • 
tinden bir saat evvel Ko. na verme-1 - Beher k1kısuna 4 Jcuruıı tıya 

tahmtn edilen 1600 ton odunun kapat 
z.ı.rna ckslltmcsl 29·7-!H2 ca.ranmtıo gU 
nU saat 15 tc J,.'rzlncıın Sa. Al. Ko. d 

yapılacak ur. Muhıunmcn bcd~ll 46 00 
llra olup Uk tcmınau 4800 llıradır. s:ırt 
namesi Ko. da s:örUlUr. 1stcklllertn bcll 
ı:Uıı ve saatte l4 c kadar tekllt mektup 
!arını Ko. na. vermeleri. C530S) 1376 

Makarna yaptırılacak 
İST. ŞişliS\. AL. KOK. dan: 
l - Kn1ınlı ır:arf usulü ile 300 lon 

makarnn imal ettirılcrcktir. Evsaf ve 
hususi şnrtlnr KO. da gtırlllür . .Mıı • 
vnkkat teminatı 1350 liradır. İhalesi 
30 i. 9-'ı? l'crşenıbe gUnU snat ll de 
yapılarnktır. Taliplerin ihale ııantlnrlen 
tıır saat ev,·el teklif nıı:ktuplıırfyle 
KO. na muracaaUarı. (li:JH) 1377 

Et alınacak 
S. Kam11 Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Aşat:ıoo cins ve mlktarlan Ya 

zılı et. kapalı zartla yapılruı münakasa· 
&ınd:ı talip cıkmadıtmdıuı ıs cks!ltme 
ye konmustıır. 

:l - Şartnameler Ko. da s:örUlür ve 

leri. (5533) 1587 

Patates alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher kilosuna 15 kurus fi

yat tahmin cdllcn }l)O ton patntesln 
kapalı znrfia eksiltmesi 3-8-942 pa· 
uırtesi günü sııat 11 ele Eralncaıı 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham
men hedeli 15.000 lira olup ilk leml
natı 11~5 liradır. Sartnıımcsi Ko. da 
görül!lr. !stekldlerin belli gOndc sn
at 10 kadar teklif mektuplarını Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. <5520> 15S!l 

Kuru so°ğan alınacak 
SarıkaınıJ} Sıı. Al. Ko. ılnn : 
l - 100 ton kuru soğan alına!'ak. 

tır. Tııhmlo fiyatı 3t; kuruş ilk tcıni
nntı '.!626 iki bin ııltı yuz yirmi altı 
llrndır. Şıırtıınıııe .Ko. da ı;örullır. Kn. 
palı zarfla cksiltını:sl ı. 8. 9 l2 salı gü. 
nll sant 16.30 da yapılacaktır. istekli
lerin teklif mektuplarını hrlli günde 
saat H.30 knclar Ko. nn vcrnıclerl. 

(li926) 1590 

Et alınacak 
grzııruın Sıı. Al. 1".u. ılrın : 

alırur. l - l 10 ton ku) ruklu koyun etl ı. 
8 - Kapalı zartla e.kslltrne 30·7-ll4:.! lr J 10 tun sıgır dl kupnlı 11 ırf usulü 

ı><'rıcml>c günü hlztılarrnd.a eösterllen ile ıniinaknsaya konıılıııuştıır. ı\luıııı
ı;aaUerde yapılacaktır. 'I"ckllf rnclctu;>la kasası li. s. !t 1~ çar~arııha gunıı kıı.)i ıırı 

etı sıuıt ı; ele sıt\'ır eti li.15 tc Erı.ıı
rııın ~a. Al. Ko .cin ) npılııl'aktır. Ku. 
yun etinin kllo~uıın IO!i sıgır etinin 
kilosunn 55 kuruş bedel tahrııin cdil
mi tir. 

nnın mezkOr ımmandruı blr s:ınt cvve 
Ko. ruı vcnıwıcrt. 

Cinst: sıtır eU. miktarı 2SO ton nYll 
tı '10 kurus. muvnkknt tl'llltnau 6850 

Clnsi koyun eU. mlktan 280 ton tı 

yat 70 kuruş, muvııkkat te>mln..oıt 110.5 
thnlelcrt: sıtır eti ıı.: ıı.t lll koyun eli 

saat 16 (5820> 1379 

Odun alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 

Kn) un etinin tutarı l 1!;600 lira mu. 
vnkk ıt teminatı 7025 lirıı sıgır etinin 
tutarı 60500 Jıra. rnuvakkut teıııın ılı 
l2':'5 lırndır. ;;iartnamc i her gün Ko. 
da gorlılur. İstcklilerln ihale sıuıtiıı
den bir s ıııt en·clinı: kadnr kanunun 
32 ci maddesine tevfikan hnzırlıyacak 
!arı teklif ıııckluplnnııı Ku. nn vcr-

Kllosunn tahmin roUen tlyat 5 im mclcrı. (56 ':'G) ı G:.:5 
rus 50 ı;antlmden 1800 ton oı .. un Knpn:.ı , 
zarna S-7-!H2 tarihinde 1st.ekıt çıkma - Saman alınacak 
dıtından bu k<"fc l3:i0 ton odun kııpıılı 8Llr1. S&. Al. Ko. dan: 
?.art usul!)le yeniden eksiltmeye konul· ı - 400 ton dökum H.'>"l balya ruı 

rn°'tur. llk l.emlnnl 55fi!l ltm•IJr. Tc«ar· 1 ndc saman .kıı.ııalı zoırr usull,ı.lc a.ıll.3· 
rU. cdn tjyat ti7.erlıı.Clen kal! teminat rı· t"a.ktır. Döküm ha.Mncle su.nıımın tanıııın 

lırıncaktır. Evsnr korun evsııfı<IJr. Odu· bc<l<>ll 12.000 lira oluµ ilk temmnu \llıO 

na att prt.ıuı.me Ko. da görülUr. f<::ksilt· ıtr.utır. Bul.ya hııltndc sanuıru.n uı.hmln 

mest 31-7-942 c-umn ı;:Uııu ııaat 16.80 <111 bedeli :ıo.ooo lira oluµ Uk tanınu.u l3()(1 

Kars Sa. AL Ku ruı yapılacakUr. tst<'k• ltııı•lır. Ml!Jıaaksası 10 a~ust.oıı 042 pa-
11 crtn mezkQr ı::Un ve saatten bir aa.at 7.artu;i ııllnli saat 17 oo Sl!rt Sa. Al. 
evvel ha?.ırlıync..'lklan tctdlr mdc:tupltı · Ko. da ,yapıla<'aJcbr. lstC'!lctilertıı ~bU 

nru ve teminat o.kcclcr!Yle btrUktc Ko &a.11.tt.en b1l' aan.t ~vcl kn.nunwı 32 M 
na vennclerl. (5312) 1407 ma.ddcsl mudbtn<-c hazırlıyıı.c:ı.klnn tek· 

Odun alınacak 
A rdnhnn Sa. A 1. Ko .dan : 
1 - 400 ton odunun kııpnlı zarf u

sulu ile fı. 7. O ~2 paımrtesl gılnü sant 
10 da ynpılan rnlinnkl\Sasında t ıllp 
çıkııınöııi:ındnıı kanunun 40 ınr.ı mad· 
clı•si mucibince işbu ııınıldcnln pazıı.r
lıkln ::lınıııa<ına karar verilmiştir. Tıı.h 
mln bedeli Hl,000 lira. Tı:ııılııatı ka. 
tiyesl 2100 lircıclır. Evsaf korun hiitürı 
gıı.rnlzurılıırıııcl11 vardır. ~nrtnnmr.sl 
Ko. da p;iıriillir. 

2 - İhalı•si 20. tcınmuz !H2 çar -
şııınha p;UııU saat Jll nn paı:ulıkla ko
misyonumuzclu ynpılacııktır. 

(5319) 1112 

Odun alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zarfiıı llk lhalcsl ya

pılan 500.000 kilo oduna teklif edi
len bedel H'ıyıJa had görUlmedlkln· 
den bir ay zarfınd:ı iş bu mnddcnln 
pazarlıkla alınmasına karar verJl
mlşUr. Tahmin bedeli lG.000 lira, 
katı temlnab 2100 liradır. Evsnf 
bütün camlzonlarda me\·cuttur. 
Şnrtnnmcsl Ko. d:ı gl>rülcblllr. 

2 - Pazarlığı 28-7-942 salı günü 
saat 9,30 da komisyonumuzda yapı-
lacaktır. <5402) 1463 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko.dnn : 
1 - Gelibolu iskele teslimi !5000 

ton tel veya ip balyalı 'kuru ot kapa· 
h zarf usuliyle satm alınncakıır. 
Tel balyulı kuru otun muhammen 
bedeli 350.000 lira, ve ip balyalı ku
ru otun muhıımmen bedeli 325.000 
liradır. Muvakkat ıcmlnatları ·bu 
miktar Uzerinnen ytlzcle 7,5 tan nlı
nncnkıır. F.vsaf ve şnrtnamesl Ge • 
libolu merkez Sa. Al. Ko.dıı ı:-örii -
lür.Eksiltmesl 3-8-1942 pazartesi 
ı::-UnU saat 16 da merkez Sa. Al. Ko. 
da yapılacakıır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir s:ı.
aı evvel Ko.nn vermeleri. Postadaki 
gecikmeler knbul edilmez. 

C54S!i) 1535 

Et alınacak 
Devrek Sa. Al. Ko. <.lan : 

1 - Zonguldak viltiyetinin Dev
rek kazasına tabi Beycumıı.'da ıes -
lim alının.ık şsrtiyle 60.000 kilo ko
yun veya 60.000 kilo sığır eti kapa. 
lı zarf usuıu ile eksiltmeye konul· 
muşıur. Koyun etinin berlcll 100 ku
ruş tutarı 60.000 lirn ilk tcmlnaıı 
4900 lıradır. Sığır etiniıı bedeli 60 
kurıış tutarı 3600 lira ilk teminat 
2700 liradır. İhalesi 7 al:'usıos 942 
sant 11 de Devrek Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi her ~n 
Ko. da görUlilr. İsteklllcrin tespit 
edilen gün ve saatten bir sanı ev -
vel k!ınuni şekilde teklif mektupla
rını Ko. na vermeleri. (5480) 1551 

Kuru ot alınacak 
Sankamı• Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 1000 ton tel balyn.lı kunı ()t, a -

ııruıcak-tır. Kilosuna tahmin e<111<~ rı -
ynt 7 kuruş 42 snnUm 1lk k'mtnııb 49i'.O 
liradır. Şnrtııamcsl Ko ıın ı:or<ııur ve 
alınır. Kat><'llı zarfla C'lallltmesl 4·8-942 
salı ~nü ıınnt 15 tc ynııılaeııktır. K11 -
nunı aıtrtnnmt"Yc uygun olanı.k tan?.im 
roUcc<'k umarını bcW gün ve S.'latten 
blr saat cv .. ·el Ko. na vc:nıelcrl. 

(5591) 

Kuru ot alınacak 
sankamıı sa. Al. Ko. dan: 

1567 

ı - 1000 ı.on tcl veya iP balYab ve
ya döküm haltndc kuru ot al narııkbr 
Kilosuna truımln edilen tıyat tel balya
ll)'Q 7 kurwı ~ ııa.nU:m tp bnlYallYB C. 

kurus 90 santlm dvküm tuıl!ndcld 4 ku· 
nıı 75 untlmd:r. ŞartnamCGI Ko. d:ı 
ı:örülür ,.eya alırur. 

~ - Kap:ıll 7.artla ck$Utmes1 5-9-042 
cruıınmba gUMI s:ıat 15 to ynpılarok· 
tır. Kanuni tomuılltc'Yc uYırtın olarak 
t.'lnztm cd11~<'.k knpa]ı wrrmnnm ınu

awen günde ve s:ııı.t 14 t' Jaıdııtr Ko nt1 

vermcren. (3535> 115SO 

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

1 - 300 iltl 400 ton kemik.siz ko
yun eti ka .. 'llrmnsı kap lı zarfla mil· 
naknsaya konmuştur. MUnk!lSası 
~. . 942 ı:argnmba ı:ilnll ııaat 16 na 
Erzurum Sa. AL Ko. da yapılacak-

ıır mektupla.rını K.o. na vcnnclcn. Şart. 
ıınmc ve e11sn.t AnicaJU, b;tanbul Lv. 
Am!r!l.ldcrf Sa. Al. K.f. kuiylc Dty ırlı:ı· 
kır, n~ Sn. Al. Ko. la.nndll ve koma· 
)'Onllmuzct."'l ı::orill!lr. (5633) l7~ 

Et alınacak 
.Sllrt Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 80 tan ko.ııun V~"ll sı~r ct.I kn· 

pnJ ı zart usul.!ıYlıc alınaotıktır. Koyun c
Unm tahmin bcdel1 40.llOO Jıtm olu:> te. 
rntnntı 3000 Hm.dır. Sığlr etJl,nln tahrnln 
bedeM 32.000 nra ol\bll ilG( lcmlıuttı 2"1W 
11mdır. MU~ JO·IMJ42 l>nZllrtcst 
ırilno!i s:ı.ıı..t 17 ~ ı"nrt sa. AL Ko. dn ya
pılftmktır. lstckMlcrin :lebu ıınıı.tteıı bir 
sıtat (!'l(Vcl htt:zırlıyncakl."'l.n tdct1! mc«
tUı>lnnnı Ko. na vennelm. Şnrt:nnme ~c 
evsaf h<:!' ı:Un Ko. dR ırörlllür . 

(ıs656) l '760 

Kavurma alınacak 
Ardnhıı.n Sn. Al. Ko. dıı.n: 
l - 10 ton koyun veya sıf(ır <Afn

den imal ettirilecek ikavunnn 2490 
sny:ılı kanunun 31 cJ nınddcslne tev
fikan kapalı zarf usulü ile mürınka· 
saya konmuştur. Koyun eti kavur
masının tnhm!n bedeli 18500 Ura ilk 
teminatı 1388 llmrlır. Sığır eti ka • 
vurması tahmin h<xfoll 12500 lira. 
İlk teminatı 938 liradır. F.vsnf ve 
şııt1ııamC'Si Ko, <la [;Örülür. Kemik· 
siz koyun eti % 40, sı~ır da % 25 
<lir. ~nf bulunaı:-aklır. :!\IJ'Onakasası 
6 a~usoos 1942 perşembe gfinil snat 
16 d:ı komt.c;yonumuzrla yapılacak· 
tır. İsteklilerin hclH g{)n ve saatten 
hir sant evvel teklif mcktuplarlyle 
tc>mlnat akcelerlni ve kanunun 32 el 
m:lddcsl mucibince lbrn7.n mecbur 
olduklan evrakı müShltı-lerln Ko. ns 
vermeleri. (5745l 1790 

Saman ve saire alınacak 
::.ııruç ::.n. Al. Ko. dan: 
ı - 400 tun &auı ıı 240 ton kuru 

ot, 200 ton sığır eli 1'76 ton odun 
alına en k tır. 

2 - İhalesi 13 ağustoı. !I-'~ p!'rşeın
lıe gılnll saat 10 da ı;aıııuıı 12 de kuru 
ol. 16 d.ı ı.ığır eti. 18 de nılıııı kapalı 
zarfla ::'uruç 1:>11. Al ı\o. ılı y pıl11('11k

tı r. Saııııırıırı nn .. vakknt tc•ııiııntı U.lıOO 
kıırıı otun ·H40 sığ.r et 0ııın 12.0•lO o. 
ıiıınun 11070 hrnılır. Şutıınıııt•sı lıer 
ıı:ılrı Ko. na gorıil.lr \'ı· ·.ıtiyrnlere 
ı.ı:unnerllir. i trklilcrin kanuni vesikn-
1 ıriyle teklif rı:ek•uplııı ını ıh:ıle ı.ııı
tinden bir saııt evvel Ko. nR vcremclri. 

(5i•6) 1791 

Fasulye ve patates alınacak 
Söke Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 100 er ton kuru rnsutyc ve ıın -
uı.teı 11.)-n ~ actk eksUtmc.;-c konul • 
rnll$tur. 

2 - EJaı!ltme 6-8-942 ı;ıcnooıbe gü
nU saat 16 dlr. Beh~ ldlosunıaı muham
m<."'11 bcıdelıl kuru rnsuJşcıı!n pat.ntesln 
25 kunışwr. Muvakkn.t tan nnuan m • 
t.a.rlar.ınm yüzde 7,5 ıluır. 

2 - Tallplıer:ln ihale ı;:ilntı a:ınt 14 
ten l6 :ya ktı.dar !'öke Sa. Al. Ko. na 
rnı.lmooaıt.mrı. 5748) 1792 

Et alınacak 
:\fohaköyü Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 50 ton sığır veya k<>YUn fl'tl 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
F.ks1ltmes1 7-8-912 cuma gUnU saat 
15 te Muhakö;yü Sn. Al. Ko. da ya
ı;:ıılacııktır. İsteklilerin tekU! zarfla· 
nnı ihale saatinden bir saat ovvel 
,~o. na vennı!forl. Muvakkat teml
ı \ tı koyun eU için 4988 lira, sığır 
ı•tt IQln 3750 liradır. Şnrtnamcsl her 
gijı1 Ko. da ~örülür. (5749) 1793 

Yiyecek ve sabun alınacak 
Söke Sa. AL Ko. dan : 

1 - Aş."1~<1a cllls ve mlktnrlıın ya· 
zıtı dört kalem ta.GC madıdclerWlc ııabun 
ncık ekstltme,ı.-e konmuıstur. Ek6Ut."lles1 
ll·S-942 aala günü saat 1li da Sö~ Sn. 
Al. Ko. ela yapll.<ıı:nkt.ır. lll.8C ın.ıuldcle • 
rtrıln hepsi birden !hak t~tl(!hlk.'Or.l!I 

glbl blrlmcı veya her biri ayn flıYl'1 Uı· 

ltplcrlno 1hal<.' edllcbiltr tsteklUeorin e\'. 
w ve eeratt.ı Söke Sa. Al. Kom!ıryomın
<kı her znmn.n ı.:öroblllrlcr. Tn U> <'rln 
t.emtmt ak«-™1Yle b1rltkte th ?c 4:Unll 
611.11.t 15 tC'D 16 ya kad.'lr Ko 11ft mllra· 
caatlıı.n . 

ctns1 ııe1xı11. be>J.-az, l>d1U' ld'losun unu 

Cinsi mısır, Beher kilosunun M. be -

dcll 12, Muv. Tc. 450, Too 50 
(~750) 1794 

Koyun kavurması alınacak 
Erzurum Sa. AL Ko. d."ln: 

1 - 100 ton l«mnısl7. kOyım eti kn
vunnrun ~>.'llJ zartla mUnaknınya ko

nulmuştur. MUııalrnsaSI 12. 8. 94:? Ctll'

tnmoo ırüni.l 113Al.t 16 da Erzurum Sa.. 
Al. Ko. da yıı.pıJ.,roJc;t.ıır. .KUQSUnn talı· 

ınln edilen !Jynt 200 kuru& olup ıuıan 
200.000 lll'nrlır. llk t.cmln:ı.tı 11250 lira· 
rlır. Şartnnmcsl her &{m Ko. da go\rt.!tlr. 
1stcklll«1n kanumm a:ı inci mo.d11cs1· 
ne ıı;örc Mzırh.ı.-acaldn.n tckllt mcktup
l:ı.rm.ı llıalc ıınat1nllaı. btr sant C'VVcllne 

kndnr Ko. na vfflm<!lCfi. 
Mevzuatı blrtlkçc tcnrtn ~fr. 

(5GGO) 1803 

Odun alınacak 
El"ZW'U'!TI Sa. Al. Ko. ıta.n: 
1 - 400 ton mc:;c "c•ya cam odunu 

~alı z::ırlla milnakasa)'U kunulınuıı..ur. 

Münaklısıısı 10. ıı. 9-12 cuma günU ..ınt 

17 .-ıc Et-Lurum Sa. Al. Ko. da yarıln<'ak· 
ur. Muhaımmcn fiyatı kil<> 4 kuruı 2!l 
s:ı.nUm tutnn l700 lira olup tık wmlna
t.ı 1275 liradır. Kazanç buhran ve knzanc 
zanınu vet"i'lk?rlc damı:a pulu masraf· 
tarı mütoohhld~ blrHkce ooencce'lctlr. 
Sn.M.namcsl her ırun Ko. da ı::önılUr. ls· 
u.ıkUJ('.rtn kanw\Un 82 incl maddeslruı 

gore hazniıyacakları lekllt mektuplan· 
nı mUnııknSn s:ıntlndcn btr Mat • · \iel 

Ko. oo veıınclcrf. 
(5747) 1821 

Çeşitli sebze alınacak 
Erzurum ::>a. Al. Ko. dan : 

1 - 48 ton taze fasulye 24 ton 
paUıcmn 24 ton yeşil domates 24 
ton kırmızı domates 6250 kilo sıvri 
yeıııl biber kapalı zıı.rfla nıuoakasa
ya konulmuııtur. 

MUnakBSası ıo. 8, 942 pazartesi 
gUııi.I saat 16 da Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılac ıktır. Beher kilosu
ııa tahıııin edilen taze fasulye 20 
paılıcun 25 yeşil domates 20 kırmı· 
zı clamatee 20 ve sivri yc§il biber 
SU kuruştur. Tutarı 25775 lira o • 
lup mııve.kknt teminatı 1934 liradır. 
Şartnamesi her glin Ko. ela ı;-örll • 
ıur. !sıeklilcr!n knnunuıı 32 inci 
maddesıne ,::öre hazırlıyaca klan 
teklif mektuplarını mlinnkıuı11 saa
tinden bir sa::ıt evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(5799) lS56 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu :Sn. Al. Ko. nnn : 
ı - Bolayır iskele teslimi 1000 ton 

tel bnlyalr ~ı·ya iıı balyalı ot paznrlık
la sntııı alınn<'aktır. Kazanç huhran 
vugllcriyle clauıga resmi tevsik cılil
nıek şarliyle nıukuyele ınıı.sraflarlyle 
munvrııe masrııtları ıııiitcahhirle iade 
cclilı;lt'k ur.ere tel halynlı kıırıı otun 
ııııılrnrıııııen lıeilı•ll 70.000 lira ve lıl 
h.ılralı kuru olıın muhanımf'n bedeli 
till,000 lira olup bu miktnrların temi
natları % 15 şi Uzerlndrn nlına!'.aktır. 
l:vs:ıf ve şnrtname~i Gelibolu merkez 
S ı. ı\I. Ko. da görülebilir. 

2 - l'arorlıklıı ihalesi 3. 8. 942 pa
r.artı-si günü saat 16 ela ınrrkı:z Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. (6!;69) 1917 

T aınna itleri 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tııhminen beher kUosu 50 

S3.11Umden 9.000 ton Gellbolu'dan 
Bolayır'a 75 sıı.ntlmden 3400 t-On 
Gellbolu'dan Koruk())11 100 sanUm
dC>n 1900 ton Gellbolu'dan Ortaköy 
90 sanUmdcn 1900 ton Gellbolu'dan 
Kavak köylerine ık! ceman 16200 t-On 
yakacak , yiyecek ve nmlzcme ne.kil 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedelleri C'.cllbolu
dan Tiolayır'a 45.000 lira ilk tE>mlnR· 
tı 3375 lira Gcilbolu'<ian KoruköyU
ne 25500 lire. ilk teminatı 1912 lira 
50 kurus. Celföolu'dan Ortaküy'e 
19.000 lira. tık teminat• 1425 lira. 
Gellbolu'nan Kavak'n 17100 Ilra. tik 
teminatı 1282 lira 50 kuruştur. İhale
si 1 n(:ust.os 942 cumartesi s:nnü saat 
11 de Bolnyır Sa. Al. Ko. da Yo.rnla
CAktır. Tekllf ınck.ttuplan bc!U gün 
ve saatten bir saat evvel .Ko. na ver
meleri. Şartnamesi her gün Ko. da 
görüHlr. {5889> 1938 

Dere temizlettirilecek 
faki~ Lv. AmLcliği Sa. AL Ko. 

dan: 
1 - l'....Jdşchir m-annda llasırca tift· 

J:iği Rcmont cay <lcpoşu arazisinden ı;ct;"C:fl 
Pımı.ık çayının 6750 metreJ.ik ı:iizc:rwi· 
hının ıaıhiri 24?0 sayılı kanunun 31 in
c:-i nıadd<'Si mucit>ioce l<apalı :r.ırfla ne -
si itmeye konulmuştur. İhalesi 21·8-9'{2 
l"ı.ını:t ı::ünü saat 16,30 da F~ki$ChiT I.v. 
Amirliği S.ı. AL Ko. ela yapılacaktır. Mu
l-.ıkkaı ıcmfoau ı 5-04 liraı l ı r. 

İ sw.kli lerin ihaleden bir S:t3( evveli· 
ne kadar rani saat 15.30 da td<lif rnck· 
ruplannı ~i, olm:tlan. Postadaki ~ 
nlaııcler kabul olunmaz. Husmi ve fen
nJ oaruıamclcriyle keşfi h« sün Ko. da 
gorütür. (~82 1) 1985 

Çinko alnacak 
l:ı:mtr Lv. A . .sa. AL Ko. dıın: 
Clnst oln'ko m1:ktlln 89.000 k1lo fl.ya

b l S5 lruruo tutıı.n 1201.fıO llra. 
l - aıns ve mUcta.n Y\l'kanıta yuzı

IJ lht.!Yl'lÇ paz:ıl'llkla m.tuı ahnaca kt.ıc. 
I'.ı=I k ve lhal$ 31-7·942 ouıma ll'ılnil 

Ba{ıt 11; ılıa lzmı!r J.v. A. Sa. Al. Ko. ıla 
Ytll>ll.aCO.kttr. Katı tcrımıa.u ihale bcdiı -
J:lnin )"(lzdc 15 kUr. Uı.a.lcden on<"e alı • 
nır. l-..'v9a.f ve en:rtnamuıl her gün Ko. 
ôa ll'Örtilür. lstckttıcmı mu..'\JIY('fl. gün 
ve ııaattc lcıı;U tun!:MU~'le Ko. ruı 
münu-.natl:ın. ( 5854 > 1987 

Odun alınacak 
()uuılı!k:aJıı Sa. Al. Ko daJı: 

1 - Beher kllQSU?l8 ııı::ı kıunıatan 
soo.ono kilo odUn 10-S.942 ııaz.-ı.l'U'sl. ırü· 
nü saat ıı de ka,pnh zarfla lhalcsl )'fl· 

ptlaooktlr. MUhamrncn OOdc!! 16 000 H· 
nı kat.1 tcmınntı 2'100 Hm.dır. ı-::vııat w 
sarıt.na.mcsl her sı1ln Ko. da gör(JJUr. ts· 
tckli~n ihale ıınat:Jndcn b\r f!nnt ev -
ve! teklif mcktup!arlYlc ırero1dl evrak· 
lnrı Ko. nn vcnneım. (5884) 1990 

Odun alınacak 
Çanak1ctlc ıı. Al. Ko. dan: 
1 - 800.000 kilo odun ı 1-8-942 snl1 

gunü saat ıı de kap lı 7.arl usuliı ile s:ı· 
tın alınacakıı r. Muhammen bcddi 
16.000 lira. Kati tcminaa 2400 liradır. 
Fv,.."lf 'e ~ın:ımcsi her #in Ko. da go
nılur. fstcldi'enn ihale gun le ~atin • 
den h'r saat C'V'cl tddn mebı rbrınt 
Ko. na ,crmcleri. (5885) 19')1 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dnn: 
l - Gelibolu JSkcle tcsltml 1000 

ton tcl balynlı veya 1p ibalynlı kuru 
ot pnz:ı.rlı1da satın alınacakUr. Tel 
balyalı kuru otun muhammen be
d 11 70.000 Ura ve Ji.p bnlyalı kunı 
otun rntrhammen bedell 65.000 lira
dır. Kati leminaUam bu miktarlann 
% 15 ı üzerinden alınaca'kllr. Evsaf 
ve şa?"tnamcsl Gelibolu merlrez Sa. 
Al. Ko. da görülür. Pazarlıkla Iha· 
lesi 4-8-942 sah g(lnü saat 16 da 
merkez. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(5886) 1992 

Odun alınacak 
Çıı nakkııle Sa. ,\ 1. Ko. dan : 
1-- 800,01111 kilo odun l 1. 8. 9 ı21 

sıılı gunli snat 16 da. kapnlı znrf u
lu ile satın nlrnııcııktır. l\luh.n.rııınen 
bedeli J 6,000 lira. Kati teminatı 2ııoo 
lirııdır. J~vsaf ve Şartnamesi her gun 
Ko. rla gorulur. İı;teklilrrin ilı ıle ı;ü
ııundı:n bir snat r.V\cl teklif nıcklııpln
rını Ko. na vermeleri. (66 7) 1993 

Sabun alınacak 
GcUbolu Sa. AL Ko. d:ın: 

ı - Movzu:ı.tlı ve b\rtlkc kadar le!'· 
ıım ı;a.rl.lylc 20 ton sabun J>nZ."lrtıkla ım
tın nlınttaıktır. MuharnmM Ucdr.U 
35750 ımu ve katı tcrn!natı 2362 ı m 
511 ~ oıu:ı bilumum vergiler pul 
masrnrıan t.M;:kit <-'Clllmek &al'UYIC mu
kl!l vele mMffiflnn talltııme iade edll(>('c.'ı:

tır. Evsnr ve ıınrtn..'lm<S1 GclibOlu mer
)C(l2 Sa. Al. Ko. <la gürUlür. Pazarlıkla 

ulc:sUtm<'51 3·8·!l-42 tm7.tırtcsl ırilnU s:ınl 
lll ıia mcnkcz Sn. ı\l. Ko. da yapılaı:nk· 

tır. l588S) 1994 

Et alınacak 
Istanhul Çatalca • ~ ~. Al. Ko. 

dan: 
1 - 50.000 tİ ralık kO}"Ufl Ctİ \C}1l 

Mğır <'ti 30-7·94l perşembe gunu saat 
ıs tc paza.rlıld:ı. sarın alın:ı.rakur. h"Saf 
"\'C şarmamCSl her sun Ko. <la ı;orulur. 
Koyun etinin muhammen fi)'lltı 130 ku· 
ruş. ığır etinin muhammen fi>ıttı ?O l.:u
ruştur. :Ftl<.'re nit kaıi teminat 7500 lir:ı· 
dır. isteklilerin beUi ı;un ve saatte Ko. 
na ı;clmC"leri. (5894) 1995 

Ot ve saman alınacak 
Mu~la Sn. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı 7.nrf usulü ile kuru 

ot ve samun alınncııktır. Muı:tla lr,;.n 
sııo ton ve snmıın miktarı 650 t.on· 
clıır. Kuru otun beher kilosuna ll, 
ve snmaııın beher kilosuna 9 kuruş! 
fiyat tahmin cclilm t.tr. Otun mu
hammen bC'dell 66000 lıra ve sama
nın 58500 lıradır. Otun muvulclcat 
teminatı 4950 lira ve samanın mu
vakkat temlııall 4388 liradır. .Mar
maris lıc n cılınacak 166 -ton otun 
muhammen bedeli 18040 llra ve mu
vakkat teminat 1353 liradır. Sama
nın muhiınmen bedl'lı 9310 lira ve 
muvakkat teminatı 736 liradır. İha
lesi 21-7-942 cuma günü saat 15 te 
yapılacaktır. SartnamC'Si Muğla Sa. 
Al. Ko. da gl3rUlllr. t tek111erln ka
nuni vl'Sikalarlyle teminat VP teklif 
mektuplarını belll saafiten bir saat 
evvel Ko. na vermeleri. (5900> 1996 

Odun alınacak 
Çanakke.lr Sa. Al. Kn. da.ıı: 
1 - • ııcıo,ncırı kil•• o el un 10. ı;. !l ~2 

paır:artcsi gflnıı saııt 1 6 cin kapalı 'Zn rf 
in ihalesi ynpılııc ıktır. Mııhamrııcn hr
rlrli 16,000 lir uhr. K11tl teıııiııalı 2rncı 
liraöır. E•saf ve şartnarııesi her glın 
Ko. ıln gonllür. lstcklilcrın ihalr sıı
ııtlrırlt•n hir sant rvvel teklif .mektup. 
larını llit'rekli cvrakLl\l'lyle birlikle Ko. 
na vermf'kri. (6901) 1997 

Nohut ve bakla alınacak 
Hoşdcre Sa. AL Ko. dan: 
1 - K omL'i}·onda mcvc:ut evsaf ve 

~'lrtnamcsine U);;ıtn olar.ık birli:klcrin 
ihciracı için ~c İ~panakulcde teslim r· 
tiyle 100 ton nohut i.lc 60 ton kuru bak
la ır.u.-ırtıkla satın ııluıacnktrr. İsteklile
rin 3<>-7·942 perşembe günü saat 14 de 
hparı;ıku.lc Hoşderc kö> imde hulunma • 
lan. (5919) 19'J9 

Kereste işleri 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Z:ıraat Uankasında kumbaralı ve lhbarııız tasarruf hesnplnrında 
er:. aı. 50 llraııı bulunanlara senede dört defa çekilecek kura He 

aşağıdaki plana göre ikramiye dnğıtıla('.alc:tır : 

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, 11 Mart, 11 Hazlmn. 11 Eylill ve 
11 Birtncikinun tarihinde çekilecektir. 

D.İKKA T • Hesaplarındaki paralaı • bir sene içinde ()() liradan 
aoağı dU,miycnlere ikramiye çıktığı takdirde 320 

tazlssiyle verilecektir. 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 

Mlıktan FJyaU 
Cinsi Kilo LI. Kr. S. 

llk teminatı 
U .. Kr. 

f!l"Ut> 
No. 

Tip ekmek adc>t.: 
Sade (ıt.c-rcyağ) 

Ze-ytlnydı 
Sıtır etJ 
'l'<>SJ. a pirinci 
Kuru gökçe akaç odunu 
Toz şeker 
Patates 
Koyun etl 
Conkın huhnıru 
Nohut <naturel> 
Kuru fRSulye «:alı) 
M<'rl'imC>k Cycşll) 
Beyaz sa.bun 
Soda 
Kuru fizüm No. 11 
J{uru incir 

270.000 
lLOOO 

4.000 
32.000 
20.000 

400.000 
5.000 

40.000 
5.000 

15.000 
5.000 

15.000 
7.000 
5.000 
2.000 
2..500 
5.000 

13 10 2652 75 
2 53 50 2091 37 
1 40 420 

41 1)84 

48 50 727 50 1 
ı 50 450 

1 02 38'..? 50 
15 450 
61 223 75 
22 247 50 
15 56 25 
26 292 50 
19 50 102 37 
96 360 
32 50 48 75 

1 00 187 50 
76 25 285 94 2 

OzUm pekmezi 
Çanakkale ~a. Al. Ko. Rs. den: 1'ahan helvası 
1 - Yenice olvarındnkl birliğe nit 

1 

13{'yru; peynir 
ornuından kcslllp Cıınnkkalcye nak- z ... 1 t esi 
le<lilccek 3000 metre rnlklı.p tomru - ".C .... 11 an 
ğun kattynt ve nakliyatı isine lhale ~ce tuz_ 

2.oo:ı 
2.500 
2.000 
1.000 
5.000 

70 l05 
ı 20 225 
l 40 210 

92 50 69 37 
lG 50 61 87 

ı:ünü taliP cıkrnadığından tekrar uru sogan 
31-7-942 cuma ı:Unil saat 15 fo ı:ın- Tnze yumuı ta adet: 
zarhkla bir talibine ihale edllccek- Üzilm sirkesi 
Ur. ~uhammen bedeli 207000 lira Gaz yağı lttre: 
kflU tC'mlnatı 10600 liradır. Evsaf Salca 

12.000 
140.000 

1.500 
1.000 
1.500 

15 135 
.) 75 354 37 

45 
31 50 23 62 
72 50 81 56 

ve şartnamt"S1 her gün Ko. da görü- 1 Kn~ ~6>' l'}ruıttt1lsll - ......nıoon klmrurtun 1942 mail :yıb lhtt -
ıor. lstlycnlerln belli günde Ko. da )n<'.ı olan )'Ukand:ı Mns ve mtkta.rlftf'b1e rt>'at ve muvnlCkat tem~ yar.lı 
bulunmalan. <5922> 2000 

blrtncl grupta'k.1 cırr.n1t lkal>alı zarl ve l!ldnd ı:nu>t:ııd C'l-z..nk dwı ıı.cık ek8 'llnc Ue 
Taşıma işleri fl:ıt.ın o.l Tl8oo.'ktır. 

Tophanı; 1st. Ko. Sn. \l. Kcı. dıın: 2 - nırtncı ımıt> erzııkm ftıa.lEtll n-11.942 s..-ıh ırQntl Anftt. 10 d..-ı. 'ldl:ıd S:l'Ul> 
1 - ı}sklidnr veya Hayflnpaşn'- ~rn 1hıı.1cs1 ~ ıcyJl1 günde aaaı 11 de Kastamonu mruı.ııl1 mUdibilU~nde t"'P

nıın i'rncrliy(' 3000 ton yiyı:('ek ve eıı- lnn~cak ktırn1ayon önünde yapılacaktır. 
ya nnkkfllleC'ektlr. Bir tonıınıııı tah- l'I _ Bt.:11nM rruptıı. t.op1Bnan ııe'ldz kalem erz.ııla\ att ~t mrktupla'l'J ~MOO 
ll'll talılivrııl 'e çuvallanması dnhil nl- ııııyıh kn.ntm.un 32 tnct ııruıdd81ne &'öre h.ılzmlımarıı!k iluı.le s:ı.atımı:loo btr' ıroat ev· 
flıı~u hnlrlr 23 lira fiynt tıılıınin edil-
IT'İŞtir. )fııvll'kkat ll'nılnntı 4700 lira- vel lko:rnis)'ona vcntmııs ola<'G.kt.ır. 
riır. S11rtnaını-si hrr Jtıin o K .dn (lorU- 4 - Ffyntla:rn 8.'ı:lAhb't"tl1 malı:ıı.mlıır ta.rafından Wı!btt ro ımı. ol."'Ul Ylı.vC<:clt 
ıur l1tnlf'•i H. 8. 9ı2 <"ıınıart".sl ~ıınn ve ynknea'k mnddclcrlnd«ı muhıımr'nen !.!)'atına knı> beden ve ~ OC'I't'U 
ııaa• ı ı.:ın rla kaııalı r. •rfla yapıh.cnk 1 !ive cdllm~ bulunanların kaplan vc nnk'l1Yffit en.<;UUlO<.' tem~ «l le<'\: w 
tır. Talipkrin ihnle saatinnen bir sa- ıt>u ~.ıt crzakm bilumum veıvlkrtY1c dlımgn resın1, mu:ım.vcrenmnc, tcmb.'l.t 
at r.vvcl usulü rlalr<'sinde lıazırlıya - makbtızU. tcstm ve mU11YCrte maımı.rıan ırone cnstltllcc ~ 
r.nklnn teklif nı('ktupl.!ınnı Kn. ıın 5 _ Ş."'lrt.namclet her a1m Ka5tarn(JJlU ıma.nrll mUdilrtüfrUNk' ve Gu!k[.y cne-
V!'rnıell'rl . (6027) 2001 tıtil.<ril mildllı1tilC'Undc srörO!ebmr. 2490 MŞ1lı knnunun 2 tn<ll ve 3 \lnctı m ddt'-

Kuru ot alınacak ~dckt evsafı ha12 ~ bell1 Jil'(ln ve 1111auc komlllyonda ha7.ır bu umna-
Sıvııs Sn. Aa. .Ko. dan: ıa.r.ı J.Ul.n olunur. (57G!ı) lAAl 

.1 - Tatımtncn bch r kilosu G kurue 
30 ııantdmdcn 800.000 ldlo ip bal.vatı ku
ru oıt bl>llh :ı:arna cksntmeyc konmue
ıur. Mınıacak lru7'1 ot ip ba!:Yuh olnmk 
Samsun • Sivas - Şıu1osıa \ic Sıvas -
Çct.1nkaYa dcmlr~·olu gilzeil;"!lhındakl Js· 
ıru.ı;onlıınla ta<U:m cdflC<:dl.Ur. 

2 - Jltuha.mmen bedeli 52.000 lira, 
tık tcmlncıu 3850 llnırl1r. Şartnnmesl 

Anlaı.m. lstruıbul, McrzlfQll\ ve SıvM 
Sıt. Al. Ko. la.nnda he!" gUn gfülllür. 

3 - I-lkırtlıtmc'61 21 ntııstos 942 roma 
ırUnil 111181. l6 da SıV'.uı S:i. AL Ko. da 
ynpılnaıkU:r. 1stckl0er.!:n llli.'ZkQr ııuııc 

ll'(mündc to'k'ttt mc~ul)larıru kıınunun 

Uırt!ıılı d:l;tra;tndc hll.7.ırtıya<"nk1arı l.ha
le ııruttindcn bir s:m.t ~~ Ko. na ver· 
mclor1 .. 'Cl)-n bu'unctu:muıs olm:ılnn. 

venrtıcrlc dam~n resmi ve taahhtlı!Un 

ttnsmdnn mütcvcrnt mulmvcle tr.mlruı.t 

rncıttU!nı ve ffi'Ull»'C!\ rnrumıtı ec t.ren

l<ı ll'<'!Urilccok i!lt11SY0111ardan tc•Um mn
tıalllnc kndar ~ rruısmrı tevsUc 
oondtkl Uı'kdlrdc t..'Lllhh\lt b<'dclLnc flA -
ve edilmek surctiYle mtıteahhk1c öde -
rı<ıeclct1r. (5931) 2002 

Patates alınacak 
iz.mit Sa. Al. Ko. dan: 
ı - lf!O ttwt 1>3tat~ kapalı 7.arfla 

eksilr.mcye ikonırlmuştur. r k!>iltrnesi 
12·8·1942 çarşamba günü saat 16 da ya· 
ınI.amktu-. llcher kilosunun tahmin f.iya· 
u 311 l-ıınış. muvaldwt temin.'ttl 4050 li -
radır f. vsa! ve şartnamcsİ Anbra f sıan
bul Lv. Amid klcri}lc hnuı Sa. Al. Kn. 
da görülür. Tddif nıckrupL:trtnı saat 15 
,.:ı kadar Ko. .. vermeleri.. 

(5933) '2003 
• 

tı;. Beden T<'rbly<'!l, Mfizkl. yabancı 
Devlet Konservatuvarı Md. dil Cfrn.nsızcn> ı;ulx'lerinln blı1ııd sı-

Kereste alınacak 
Devlet Konservatuvan MüdilrlU

ğıinden: 

1 - Aşağıda yazılı 3 kalem mal
zeme açık ekslltmo He alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1419 Ura 
20 .kuruş olup muvak:lc:at teminat 
106 Mra 44 :kuru:ptur. 

8 - Açık eksiltme 28-7-1942 sa· 
lı gUnU saat 15 te mektepler muha
sebocUlği binasında teşekkül edecek 
komisyonda yapılacakur. 

4 - lsteklllerln muayyen saatten 
evvel temlnaUarmı muhasebe vezne
sine ynurmalan ve resml ves!Jtala
rını hamil bulunarak komisyonda 
hazır bulunmalıırL 

5 - $art.name okul idare&iıldedlr. 
ıo metre mlkAbı 19 Drn3 sec-me 

cam kereste beheri 110.77 kuruştan 
1107,70 lira, 30 adet 3 mm kontrplAk 
beheri 395 kuruştan 118,50 lira, 40 
adet 4 mm kontrplA.k beheri 482,50 
kuruştan 193.00 YekGn 1419 20. 

(5327) 1386 

ENSTiTÜLER 

Talebe alınacak 
Gaz.I Terbiye Erutitüstl MUdür· 

IUğOnden: 
Enstitünün Ttirkçe - Edebiyat, 

Tarih - Coğrafya, Matematik. Tabii 
" FJ.r.ikl ilimler, Pedaaojl, Recim· 

nıflarına yeni ders yılı !çın yatılı ve 
yat.cııız talebe alınacaktır Kayıt mu
ıunclcsl S ağuııtos tarihine kadar 
yapılacak ve 10 asu tosta lmtlhan
laro bnı;lanacaktır. (";trmek lsUlöcn
lcr kayıt snrl arı ile imtihan şekil 
ve gUnlcrlnl bulundukları yerlerin 
mnıııif mUdilrlllklerlnden ö#rencb -
llrler. <5256> 1425 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
iki film birden 

1 - Pamuk prenses 

il - Harp muhabiri 
Oyn ıyanlar 

Myma Loy )--
---( Clark Gable 

SUARE : 20.30 ıla 

PAMUK PRENSES 
--ve--

HARP MUHABİRİ 
Telefon: 6294 



1 
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ULUS 

Çeşitli yiyecek ahnacak SİHHAT ve İÇTİMAI M. V. 
Elekfrik(i aranıyor Tilk.st:K DeJl1z Ti ret Okulu 5aUn Alma ~onundan: 

Yapı it leri 
ANKARA BELEDİYESİ 

Muhammen Muvakkat 
Mlktnı bedeli tutan teminatı ek.s.!Itme İhale ıiln 
Kılo Lira Kr. Sa. Lira Kr. Lira Kr. Ciekll ve saati C nsl 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Y e
k.ileti Merkez Hıfzıssıhha Muesse
sesı Saıın Alma Komısyonundan: 

İııletmemizin elektrik s:ıntra
h ve tesısatını le! re edebilecek 
kabiliyette tecrtlbt>ll, Sııne.ı O
kulu mezunu veyahut Nafıa 
Vekaletinden 2-3 Uncu ilerece
de ehliyetn ımcli bir <'lektrlk -
çiye ihıiyııeımız \•ardır. 130 il· 
ra kadar Ucrt>t ve avrıca fev -
kallide zam verilecektir. lstek
lilerin evrakı mllsbitclerl ve 
bonservisleriyle ( F.ti Bank Şark 
Kromlorı işletmesi Maden -
Gtileman) adrC'slne mUrncaat -

Lastik çizme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

E .ek ndet: 
D " ıı; et.ı 
K .uu etJ 
:ı ı je ya{:ı 

.. z seker 

32000 10 50 3360 252 acık 29-7-942 10.30 
8000 155 12400 l - .Merkez Hıfzıssıhha MUes • 

sesesı bahçesınde yeniden yapıla -
cak Tv§anlık bınası kapalı zarf usu-

1 liyle eksıltmeye konulmuııtur. 

1 - )lczbaha için alınacak (50) 
çift !Astık çizme on heş g(ın nıudcletle 
ıçık eksıltnıe> c konulmuştur. 

K me seKer 
R ce1 
K ar pe:,;nirl 
E •:,;az peyn.r 
Y murta adet: 
L mon adet: 

t nyağı 
.ın 

t n 
u fasulye 

rbunya 
ı 

rclmek 
r mek 

ı: ""·>onola"' 

an 
F t t s 
ı:-:. kaysı 
K ız m 
K llzüma 
Cıı. n fıstığı 
f.:. 
S vrı yoğurdu 
r-. ~e 

2000 165 3300 
3000 240 7200 
4000 95 3500 
1500 115 1725 
1500 120 1800 

500 172 860 
l50o 120 lsoo 

25000 5 1250 
10000 10 1250 

2500 125 3125 
1500 S5 1275 
2000 72 1440 
3000 30 900 
1000 20 200 

500 40 200 
1000 25 250 

1178 
540 

550 

200 

188 
235 

204 

750 30 225 50 
6000 60 3600 
1000 • ;o 
soo. 25 125 
1500 15 225 
4000 20 soo 

6000 32 1920 
500 160 soo 

23S 

1000 70 700 
150 35 52 50 
100 lôO 170 

4000 35 1400 
130 

1300 50 650 

kapalı 
kapalı 

kapalı 

k3P:ı.lı 

açık 
açık 

acık 

acı~ 

acık 

ac;;ık 

11.00 
11.15 

11.30 

11.45 

13.30 
13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

15.00 

~'"' urdu sd<>t: 1500 15 225 171 açık 1530 

2 - Eksiltme 10. 8. 942 pazortesı 
günü saat 11 de mUesscsede mtite
Ciekkil satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Keşi! bedeli 17000 muvak -
kat teminnt 1275 lirRdır. 

4 - Şartnamesini .(:"Örmek isti 
yenler komisyona muracaat eder 
ler. 

5 - İsıeklilerln kanunun uırıfatı 
dairesinde hazırlıyııcakları teklif 
mektuplarını ihale günü sa-at :ıo a 
kadar komisyona vermeleri. 1849 

ANKARA V AL1LICJ 

Satılık kağıt çimento 
torbaları 

ları. 1353 

O. DEMİR YOLLARI 

Karosiman alınacak 
De' let V. 'ı ol. ırı Kayseri dorılun. 

cu ı !etme ııı durliı un lerı : 
lhti} ıcıırıız ol 'l 93 l nı el Karo. 

sı ııan kap lı ZHrf u.sııl ~le ek lltrııe
~ e k<>nıılnıu tur: K ıro~ırn nlar O!?OX 
0.20 '< 0.02 , ey o !O x o.~o X ıı 02 ı 
\"<'' a O 2~ < 0.2., n 03 ehadıı 1 ola
btİır. B•ınlnrcl ın birınl"I lııın b<"ıer a-

Ankara ValUlt!nd n: cleilırı.n muhammen hecleli on. ikln<'İ-
1 - Tahminen (25000) adet tıoı krı- ~i~ın on iKi ve uçuncıısllnun ~ lrnıl üç 

tıt clmento torbası acık arttımın U•U • kuru•tur. 
ltyle satıea konulmu&tur. gk~iltıne 7 :; 19 ~'.! cumn ır u ~:uıt 

2 - ;\1 uhaınnıco bedeli ( 100~) lira 
(70) kuruştur. 

ıı - Teminatı (i5) lira (13) kuruş. 
tıı r. 

' - Şartıııııııesinl gurıııek istiyen
l<"rln hl"r C'un encilıuen kalemine n: 
\"e ıstr.klllerin ile ı. il. 9 I:.! snlı gıınU 
saat 10.ao da Belediyt> dairesinde ınll
te ckkil eocumene mürnraatlorı. 

(6SOS) IG09 

Kablo teli alınacak 
Ankara Beledıyesınden: 
1 - Su iş:erl ihtiyacı icln alına

cak beş ne,·lde C1200} metre kablo 
teli on beş ı:un mUddetle acık ek· 
slltme)e konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
C848ı lira C28J kuru:Jtur. 

ceman 

3 Temınatı \63J lira <62) ku-
ruştur. 

4 - Şartname,;Jnl görmek lsUyen
lt>rın her gün encümen kalemine ve 
frteklilerln de 4. S. 912 salı günü 
sant on otuzda belediye dairesınde 
müteşekkil encUmenc mUracaaUarı. 

<5506ı 1610 

Kiiçlik Tasarruf 
H esaplar ı 

3 AOt.;STOS 
keşldcstne nynlan 

ikramiye ter: 
T3 P seb"" 29 kalem 7364 553 kapalı 16 

l - Or:utumuzun 1942 yılı ihtiyacı olan Yllka~ıda yazılı on Oe pal"'! ytyecP 
1:1"1 1e l'rl 29-7-1).;2 e:ıl"$amba ~nQ hlzalanndak1 ıaaUerde ytlklCk deniz tleatt 
o~ u b!Pıısındıı toplanacak eksUtme komisyonu huzunında yaınlacaktır. 

2 - Beher k!losunun muhnmırı-n he· ıs te Ka,seri"ıle rlıırıltırıcıi 1 lctıııc ko
dell be& kuruı olup muvakkat t .. :n.nat mis) onu~cl ı ) ıpıl c ı .tır. B ı ı e ı:ir
mlktarı SO l!radır nırk istı' enlerırı 1 (. H 2 ı lıralık rı LJ -

3 - İhale 3· -942 Lnrlh nt> müıad r \akk ıt t<"nıın t .-ermrleri \C 'nrıunun 
pazartesi ııtınu saat ıs te cıerterd.ulık- t \ irı ettı ı 'e. knlnrl lıırlıkte lt klif 
ta yapılacakıır ı cktupl rını . ı ıle ıtı n rı.ıı. ı' yrn o. 

4 - lstek:lllertn ıı Qnnde komlsycın 1 1 n s atterı hır ~a t ,., Hlınr kari 1r 

Lastik çizme alınacak 
Ank11ra Belediyeslndcn: 
l - Su işleri ihtiyacında kulla -

nılmak uzere <50> ı:ıft llstlk çlzınc~ 
ile < 10> çıft 18.~t•k ı;>ot on bes s.:lın 
müddetle açık eksiltme)e konulmuş
tur. 

ı adet 2000 liralık 
l 
3 

750 
250 
100 

2 - Şartnameler okul binasında muhıı•ebe dalreslndıı ırı'lrüleb!l!r 
8 - ts eki! erin teminat makbuzu ve tlC'aret odıuının yeni >ıl veslkaslyl 

b r kte fh le saatinde kom!syana mOraeaatlnn. usuıo dairesinde hazırlıYacııklnı 
k alı t>k~ ltrrt>ye alt tekllt mektuplannı ihale saatinden bir saat evveli komls 

ıı verme eı1 
4 - F'!yatıan h0k1lmetee tesb!t edilen e:zıı.k bedelleri ödenirken kanuni ver 

~ lıııre 'e r sumlar llAveuın ()kul tarafınlhn mütl!ahhlde tediye edtJece~. 
(7453·53SS) 1357 

elnrdunC'Lı ı lelıııe koınlS\ on kılı lı ı
eelmelert ve izahat a mak 1 t en e, ın ne vcrmC'leri lazımdır. B~ ı•e ııil •ut. 
defterdarlık m!UI cmlflk mudlırlı.ıtı.ın n rııe •r mııkıHelr proıeıerı S ıııı•ıın 
müracaatlan. Cll413) l4':>1l ~ r ınucliırlıı ·und n , e el ıril nelı ı~ -

IC'tn komi~ oı ıııııl 'l pan ız ol rak 
v~rilnıektl"d r. (7765) lh3 ı 1 

Mabilya alınacak 

Yapı iş leri 
AnkRra \'nlilltınd<'n : 
ı - :Kesıf beclelı (!Oi5) liradon i-

2 Muhammen bedeli (1221) il· 
ra <iO> kuruştur. 

3 - Tem natı C!ll> lira <63> ku • 
ru tur. 

l50 
25 
10 

.. 

ASKERi FABR1KALAR 
:' •••••••••••••••••••••••••••••••• '=. baret olan Rahrıye cadde~lnde Yt> 'l"n D. D Yolları aıın Al. Ko. dan: 

bey maliye ~ube i binasının arka kı - ,\luh:ımmen bedeli 638~0 lira olan 
ınına yapılacak istinat duvarı ınŞantı 34 kalem mobil)a ,e e•)a "i·8·1942 çar· 

4 - Şartnamesini görmek istlyen
lcrın her gltn encUmen kalemine 
ve isteklilerin de 7-R-942 cuma günü 
saat 1030 da BeledJye dalrcslnd" 
mütt:'şekkıl encümene müracaatları. 

Süt, yumurta ve saire alınac 
15 - 20 bin ton malzeme 

naklettirilecek 

~ Sayın halka ~ açık eksiltme) e konulnıuııtur . rf 
2 _ ilınle :ı. ~. 9 ~2 tarihine ınOsa- ~amba günü uat 1 ~ ıc kapalı za u~ulu 

dif pn:ı:artesl gıinıi ı;anl ili ıe Defter. ile ,\nkııra"da idare binasında ıoplanan 
darl ı kta ' ı pılncnktır. mrrkez 9 uncu komi~ronca satın alına· 

3 - ~l uvakknt teminat Jll5 lira r.:ı cakıır. 

(5603) 1719 

Lineleum muşamba 
alrnacak 

latanbul Ll&eler Alım Sat.un Kom~ RclsJ l'tbıdcn: 
Beher kilo F . Mı.ktarı İlk teminatı Snr 

Cinsi Kr. K!Jo Lira Kr. 
: Ankarn Bclerliyesinctcn : : 

J..: rı kale .\skerl Fabrikalar Grup 
~l r u Sıt;n Alma Komisyonun-
d 

: ı - T aksi Ucretlerlne ya - : 
: pılan yüzde 60 zammıı ı::-ore : 
: tanzim edilen listele r §Oförle - : 
• re dağı tılmııırır. : 

1 ı in cd len bedeli (SOOOO) lira - : 2 - Taksimetreler i açık bu· : 
ret ol n ı ~-20 bın ton malze - ı : ıunduran ve bozuk taksımet re : 

Kır k:ıle ıst ~' onund~n dcmlryo. : kullanan ve isıenllen yere ırlt· : 
ı an KırıkK lf' Buut 'e tııftk • miyen ve her ne suretle olursa : 

ırı'la muknvele tarihinden iti- : olsun talimatname hilafına ha- : 
n ~.., lı 'ılı ıla esıne kadar : reket eden şoförler için derhal : 
ne ih !f' e 1 le<"ektır. Ş rtname : 2,ı;;90 • 2960 ve 2713 numaralı : 

r 1 le 10 94.? pazar- : telefonlara ma!Omat vermel eri : 
u t 15 t~ kapalı znrfla yol- : sayın halktan r ica olunur. : 
na ınd mut~ e kil satın alma : 194~ : 

• onunc'l ynpılaraktır. Mu•·ak - • • 
tl'mins• (8150) liradır. Taliplerin .. , 111111ı111111ı1111ıı1111ıı11111 r 

rn,.ktuphrını muktir gfıode sn. 
o 1 ı rle k'ldar komısyonn vermeleri. 

(~7F. ) 1928 

Kereste alınacak 
As Fab Sa Al Ko. dan: 
r nmın edilen bedeli \34375) lira 

o l:?ll metre ktlp okluk R'ıir'"en veya 
d ~ K kalası Uo 12:1 metrekup kara-
a e veya d &budak 7 atustos o.ı:ı ru-

ırüntl sa.at 15 te salıpazarıncıa ac • 
k fat>rllcalar :rollamasındald satın 

a :>la komls.YOrıunca. pazarlıkla alınacak· 
tır Kt1!1 ıa.rt.namesı 172 lcul'U$ muka • 
h de her ııun )\omlsyondan ahnabl -
ı ~ Ka.tJ teminat akeest <~!>6> ııra (2!5) 

k tur. Tal plertn o ı;rün ve saatte 
n alma komls)lonunda bu.unmalan 

( 7877 ·5840) 19•3 

J ANDARMA 

Tımar fırçası alınacak 
J. Sa. Al. Komisyonundan: 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

T a,rma i~leri 
Gümrük ve İnhisa rlar \ 'ekAletlnden 
l - Vek!let ihtiyacı için alınacak 

300 ton kok könıürtinUn Etıbankın 
vagon .-eyahut kömü r deposundan \'e. 
kAlet kömürlüğüne kadar olnn nakl
ye, hamaliye ' e istifi açık ckslltmi) e 
kooulmu~tur. 

2 - Buna alt Şartname her glln 
vekAlet levazım müdürluğfınde g6rU
lebllir. 

3 - Muhameıı bedel (l tıOO) lira o
lup muvakkat teminatı 112 lira M 
kuruştur. 

4 - ihale ıs. R. o.ız r;n r famba günü 
sa at 1 O dn Vekalet Le vaz ı ııı :'ıfüdUr
luğılnde yıı.pıl acıtktır. 

ıs- Knnunt ,·asıfları haiz talipli'! -
rio belll gün ve saat t f' teminat akr:"'
lerlni VekAlet ' 'e zneslne yazarak ko. 
misyonda hazır bulunıırnları. 

(15501) ) 577 

TAPU VE KADASTRO 

Tahminen beher aded! 127 kuruş
t.8n 2400 adet kıl Umar !ırı:ası nu
mune ve §artnameslnc göre aı;ık ek
s itme lle s:ıtın alınacaktır. Muham
mı:n bedel 3048 lira olup ilk temi-
nııtı 22S lira 60 kuruştur. Nümunes! T ·ı· 
her gJn koırusyonumuzda ve şartna· apu tesçı ı 
mesl Ankara ve İstanbul J. sa. Al. Çankaya Ta.ı>u Sicil Muharız.lı~ın-
lv>mısyonlannda görülür ve parasız dan· 
s ınır. Ihalesı 31-7-942 cuma gllnll I · 
saat 10 da Ankara J. Gn. K. daire· l\tamakta dC?VleUn htlk<lm ve tasar. 

kuru~tur. Bu işe girmek inirenlcrin 4442,50 li-
4 - İstekliler bıı işe alt ke if f'V - ralık mll\akkaı teminat ile kanunun ta· 

rakını feıını Şartname ve eksıltme )İn ctııği •eı;ikaları ve ıeklıt lC'rınİ a)"l'll 
şartnnme ini muka\ «'le prujesınl her gün saat 14 c kadar adı ı;eçcn komis}on 
gün Defterdarlık Milll Emlnk Mu. rch!iğinc vermeleri lazımdır. 
dürluğünde görebilirler. Sarıoamcler ' lira mukabilinde An· 
• 5 - İstl'klilerin mun~ yen g!ındc kam •e H,1 darp~ •eznclcrinden temin 

:'\ afııı müdılrlüğünden alacakları fen-ı 1 ("i';~J) ş:ı l7l8 
ni ehliyet 'e tıcaret od:ısı '"' ikası mu- 0 unur. 
vakakt teminat makbuzu 'f''a h•nb Ar•mEll:r::lillS'S•lil!!llmiE•!St!i.\ 
mektubu ile komiSJ ona mıırac~atları. I 

(6414) 1 ·lliı4 

Çe,itli ilaç alınacak 
Ankara Vallllğ.nden: 
1 - On bir kaza hususi idare dls· 

pan~erlerl için muhammen bedeli 
1700 liradan ibaret mııhtallf lifle sa· 
t.ın alınacaktır. 

2 - :Muvakkat teminat bcdell I 
127 lira f10 kuruştur. 

3 - !steklllerln llste ve şartna
mt>sınl Ankara - İstanbul sıhhat mU· 
dUrlilğüne müracaat ile görebıllr
ler. 

4 - İhllle 6-S-1942 ı>el"$embe gil. 
nn saat 15 t" acık eksiltmeye ko· 
nulmu:;tur. VIH\yet dnlmt encGme
n!nP müracaat edilecektir. 

(5508> 1576 

Kum İ § ler i 
A nkaJ'a Val1lltındcn: 

l - Hipodromda mOsterok bahis r'· 
&elerzyle btrtnct ımıf tıibünlert ara nn -
da.ki plsUn kumlanma l$lnln lhııt"<ıl 

6-S-942 tarihine rnstııyan ı>ertl!'nlbe ~ J. 
nü saat ıs te vlltıyet daimi P.nctlmı.-n n· 
de yapılmak U7.erc kapalı zarf uru!')·~ 1 
t>kslltmeoı.-e konulmus•ur. ' 

2 - Kesif bedt>ll (13145! u~n l&l) ' 

kurus ""' muvakkat tE'Z!llnatı (lOOS) 11· 
ra (44) kuru~lur. 

3 - lsteklllmn muvııkk:ıt temln:\t 
mektup ,•eya malcbuzlaı1yle t.kılret o -
dası vl.'SJkalannı ve ihale rltnUnden ~n 
az üç ırtın evvel Is da lle müra<'llat c· 
de-rek bu ıs tein alaraklan fenni ehli. 
yet vt'Slkatıınnı hAm!len >'Ukandft a-ıı 

ıreeen rinde tekt1f ml"ktuı>lannı ıt"lll 

14 e kadar dalml cncümm ro ııl1~1r.c 
Vl'Jmelerl. 

Sa tı la k ke reste 
Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden : 

Yoz,garl'ın Peyk va Teke Gtl· 
ney köylerinde şose lızerinde 
aşağıda hlkrıbı miktar ve eba
dı yazılı keresteler kapalı zarı 
usulıyle saıılııcaktır. 

Gayri mnmCıl ı 

Teke Güney mevkiiııde 

A det 
23000 

7945 

A det 
000 

4000 
42945 

Vasati kutur Tul 
Santim Meıre 

10 : 20 4 --ö 
8 : 12 Z-3,50 

P eyk mevkiindc 
V asati kutur Tul 

Santim Meıre 
10 : 20 4-5 

8 ı 12 2-3.50 
Tahminen 2000 metre 
mikabı. 

Mamul : 
200 metre mlkAbı • .Muhtel!{ 

cins ve ebatta Peyk mevkiinde. 
ı - İhale. ag"ustosıın 20 ncı 

perşembe gilnu saat ıo ela Kı· 
zılay Umumi Merkezinde ola -
c ıktır. 

2 - Fiyat muv ıfık ı:-flrfll -
mecliğ"i takdirde aleni miizayc. 
de usulüne mUracaat edilecek. 
Gene haddi !Ayık hulunamazsn 
mUzayecleyl on 2'1.in uxaltmak 
veya ihaleden sarfı nazar et -
mek hususunda Kızılııy serbest· 
tir. 

3 - Muhnmmen beilel (50 
bin liraılır). 

Anknr \ Be:ecli,-esindcn: 
l Otobüsler ı. •ıı alı .acnk o'aıı 

(1°00) metre lineloııın ıııu~aml-ası on 
!·eş gun nıuddctle ııı,:ık e~.ııtıo eyc ı;o . 
r.ulıı ustur. 

2 - Muhnmmcn bedeli (4500) lira
dır. 

!J - Teminatı (337) lira Cı50) ku-
ru tur, 

.ı Şartnnme \"r nıııııı.n .. sln' gör-
mek i th enlerin her ı; n encümen ka
le.mine 'e istekl lerin rle 7 ~ :ı ı2 
cuma ıı:unıı sııat lll.:ıO dn bı.-ledı~·e o:Jni
resinde muleşekkll rncümene mı,rac-11 -
ntı.ırı. (l5()0 l) 17:?0 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bclediye>inden: 

ı - Belediye hademeleri ıçin rapıı · 
rılacak maaka~keı (54) takım eıbı,e on 
hcş ~-iuı müddeıle açık ek5iltme}e ko • 
nulmu~ıur. 

2 - M uhammen 
(2916) liradır. 

bedeli ceman 

3 - Teminatı (218) lira (7U) ku~-
tur. 

4 - Sartname ve kuma, nümuncsi • 
ni ı;ormck isti)anlenn ha ı:un encuınen 
kalemine ve isteklilerin de 7·8·912 cuma 
sunu saat 10.30 da belediye dairesin* 
muıcşckkil encwnene müracantl.arı. 

(5606) 1721 

Firen balatası alınacak 
Ankara Belcdıyeslnden: 
l - Otoousıer ıcın ı ıuoı metre 

Luııınde fren balatası on beı; gun 
mlıdlleUe acık c4ıltmeye konul
muştu r. 

:.ı - .Muhammen bedeli (1750> li
radır. 

3 - Teminatı <131) lira 125> ku· 
rUE!Ur. 

4 - Sartname ve numunesini 
gormek ıstıyenlerin her gUn Encü
men kalemıne ve lsteklllerln de 
7-8-942 cuma ı;Unü saat 10.30 da Bc
lcd ye dairesinde mutcşekkll eneli -
mene müracaatları. <5607' 1722 

.süt 48 57.000 2052 00 
Yumurta a<lel: 6 385.000 1732 50 
Reccı 142 8.000 852 
Odun çeki 1100 2.150 1774 

Komts.;onumuza bal!"lı altı )ııtııı "scnl.n 1942 maU Yıl1 lhUy;:ıçtan 
ndıı yazılı >1Yecek ,.c yakacaktan gnıp ı:ruı> k.npıı!J zarf usul!yle 
konmuetur. EksUune 10·8-1942 ı>a7.nrtC6! ııünil .s.:ıat 11.30 da BeYOtl 
Mtın atma komts)onunda ynpıJarnkt.ır. latac <Y yen! YLI t1carot 
ve llk tcmınat mnktıuzlyle teklif~ havi 2490 6:lYllı kanunun tart! 
de hazırlıyacnklan kapalı zarfı.arını sozU ııe><:cn saatten b r saat evv 
komlsyoo relslll:tln<? makbuz mukab Urıdc vennclert. Blrk.nc ıınıvu b 
!.'>~enler hcr ırrup lçJJ &)Ti teklifte bu urınroklnrdır. POS'tadn ola 
lcr kabul edllın<"z Teminat yatırmak vc eıırt.ıınme;.1 almak t.lyE."111 

saray llses::nde komisyon kAUpll~tne mürncaa.tlan. (7690·:5648) 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alın 
tsUınbul Llse!er Alını SaUm Komls)"onu RcılsU(:lndcn: 

Cinsi 
Beher Jdlo F . l\llktarı tık teminatı Sıı.rtn 

Ekmek adedi: 
Sade)·nğı 
1'cr.ı; şeker 
Kesme şeker 
Pırlnç - Mnretellf 
Bey'1z peynir tam >·ağlı 
Ke.şar ı;ıeynlrl tam yağlı 
Sabun blrtncl nevı. 
Nohut 
Kuru çalı fasulye 
Barbunya ,. 
Yeşil mercimek 
Kırmızı 
Yoğurt 
Mangııl kömürü 

Kr. Kilo Lira K. 
10.50 570.000 4242 50 

191 47.000 5738 50 
94 83.500) (6485 50 

114 23.000) 
57 56.500 

102 23.800> 
172 11.600) 
80 13.800 
24 15.200) 
31 32000> 
17 12.000> 
23 11.400) 
17 C.200> 
37 33.700 
10.50 34.000 

2415 50 
3317 50 

828 

1446 30 

935 50 
267 80 

Komisyonumuza baf'lı altı yatılı lısenJn 1942 mnll )"Ilı !ht!yııclıuı 
kıırıdn yazılı ;ı.lyccek ı.·e )"ııkacaklnn ıırup grup kapalı zart usullyle 
knnmu~tur. !::ks!llrne ıo . .ı;.1942 pn7.artcsl .lftinıı s:ıat ı ı 30 da Bc;ı.o~ u 
ıı tın lıamn komlıs)'onunaa yaı•ıl ı!.'aktır. lsLckUler 3-"t'nı yıl Ur.nret od 

ve ilk teminat mııkhuzlyle. tekllflt:>rlnl havi 24()0 s.-ı)ıh kanunun tarif 
slnıle hazırlıYa<·nklnn kupalı :zarrı:ınnı s<ızu ııecm ıınattcn b r saat "' 
dar komlııyon relııllğlnc makbuz muknb llnde '"ennek-rl. B rlcae ı.:nıt>u 
mıık lsUyc.mlcr her grup tein ayn teki ne bulunııcaklanlır. Posta<!:\ 
clkmeler kabul edilmez • .MczkOr m ıddelcrm bc<lellert öd!!ntı1<en kan 
hare ve resimler UAveten mües.-;csJer tarafı~n mQtcahhkle ted1ye 
Teminat )iatınnak ve 1Prtnameyt ntmnk lstıJ:cnlcrln Galatasaray 
ml5}'on kltiplltlne müraeaatlan. (l564!l-7689) 

Çeşitli yiyecek ahnacak s nde satın alma komisyonu odasın- rutu altında olup Mehmet ve Balı.rbe 
da yapılacaktır. 1steklilerln kanuna tanıtıncıan ~ıra.I olunan yertn, ıaıtı, ö· 
uvgun ves ka ve teminatları muh· na ;ı;ol, a.rkuı kayalık, aoıu demirci SU· 
tevl bıı.nka mektubu veya maliye le>man'ın l$R'a11ru:!ekl hazine yeri ile 
vezne makbuzlarlyle birlikte bc11! mahdut ı;ra)TI menkul-Un hazine hamı • 
ernen ihale ı:Un ve saatinde komls- na ~ili defterdarlıktan blldirltm~tll" 

4 - Bu ~e alt ke&lf ve eartnemt>yl 
hl?'" giln nafıa mildUı1üC:Unde göro'ıll 

reklerl. (5f';00) 1663 

4 - 7500 liralık teminat 
mektubiyle teklı r mektuplan 
Kızılay Umumi Merkezıne en 
geç ağıısıosun 19 uncu ı=arşam
ba gUnU akşamına k'aılıır veri' 
miş bulunacaktır. 1344 

Motor yağı alınacak 
Ankara Belec1iy esinden: 
1 - 1600-1;000 kilo ıııobıloll R. mar

ka kışlık nıotör y.ı;tı onbe~ gıın ıuuıl
dctle ııçık ehiltıııe) e konul ıııuştur. 

l NoJu Oıma.n Satın Alnın Koın1syonuııdruı: 

Muvakkat 
tem natı 

Lira Kr. yona mUraeaaUan. <5376> 1481 
Bu yerin tapuda kıı.yctı bulunmacııı:ın· 

Koyun eti alınacak dan ta.sarrutunun tahkik ve mesaıuı~ı-
J . Gn. K. Satm Alma Komisyonun- nın Lcra.ııı Jçtn 31·7·942 tcırlhlrWe nıa • 

dan: 
Tal\mlnen beher kll011u ııo ıcurueta~ 

9000 kil<> koyun eti evı;at ve oartname
a!:ne aöre kapalı zartla r.atın alınacak. 

tı.r. Muhammen bedeli O!IOO lira olup 
1lk teminatı 740 Ura 50 kunutur. Şart· 
name her ~n komls}'llnda 1:öı1llür ve 
parasız verilir. thalcs1 3·8·942 pazarte
si :tınü saat 15 te Ankarada J. Gn. K. 
d resinde satın alma komisyonu oda· 
sında yapılacaktır. lsteklllertn kanuna 
ıu1:un ves!ka ve tcmtnatlarmı muhtevi 
k palı zart tı.>k it mektuplannı eksiltme 
vaktinden blr saat evveline kadar it.O -

rrus> ona makbuz kareılıı:ındıı vermeleri 
( 5511 ) ll57 4 

OKULLAR 

Kereste alınacak 
Ankara: Yapı Usta Okulu Mildür · 

IUtilnden: 
Okı.'umuz lçtn tahta. kalas ve 

kadrondan ibaret olmak üzere 100 
l\t3 çıralı kereste müteahhit hesa
b na paznrlıkln eks itmeye konul
rrouştur. tik teminat <8251 lir~dır. 
1'ıale 2S-7 -942 salı ~ünU s:ıat 1o:> te 
Ankara.. Mektepler Muhasebec llğ'in
dı- yapılacnkt•r. lc:tcklll r şartname· 
~ı her gün okuld~ .. nı:ebUlrlPr 

(5948) 2004 

Satılık bina 
Anırara Yel'ıenbey Tııhs.I Baimemur

luttundan: 
tl>rah!m Ethem Remz1ye. Ayee, t:ı: -

ıet ve Rızanın b na vemsi borelnrın lan 
dnlayı Leobleb.c mahallesi 184 ada 1 
parsl'ld.ı kayıtlı '118 metre murabbaı ve 
a-..as hususı numaralı b r baraka ve 
b, harap odayı mOstem ı binanın 'tlfil· 
k veıı 13-8.042 peraembe ıronu saat 16 I 
da ihalesi lern ed imek üzere 22·7·9~2 
:ır'Jı r.de arttırmaya eıkanlmıstır. Ta· 

ı p ()lanlann kanunen muteber teminat 
VE'Sa!klnl h!mııen v!IA3'-et idare heyeUn~ 
müracaat eytemeleı1 UAn olunur 

(5674) 17e3 

halime memuru ırönderlleceı:l:ııden hak 
lddla&ında bulunanların tahkik me:mu • 
nına veya daha evvel muhafızlıı:ımıza 
müracaat c:>·lcımelert l!An olı.ınu~. 

(54lll) 19~S 

.1ıııııııııııııııııııııııııııııı11L. 

~ TOPLANTI ~ 
- Tasfiye halinde Klllmll Kömür : 
E l\tadenler1 T. A. Ş. Tasrtye Heye- -
:ı.tnden: _ 

: Şirketimiz hissedarlar umumi -
: he\ etinin 29. 6. 1942 tarihine _ 
:; mÜsııdif cumnrtcsl günh Ul!l : 
- (1 1) de ,\ nkara'da J'urkiye lş 
: Dank ısı binasında levkalftde o- : 

~ ~;f~~<;zt~~ı:raetı:~c:ğl i~;ar~~~~,,: § 
: dilmiş olduğu lliın olunur. -
: ı - 1'u.sliye ıııemurlar ı nı n a- _ 
: detl erlnin tahdidi. _ 
: ~ - H akiki ve hUkıul şahı s - : 
: larl ıı olan i' \"C lhtllı\llara dnir : 
: tasfh·e menııırluının izahları . _ 
- Ti~:ıret kanununa ve esas mu- : 
: ka•elenanıemızc te\ flkan snhlbi : 
: re~ his edarlnrınıızın asaleten -
: veyn vcklıleten içtimada har.ır _ 
: bulunnıalan ve bunlardan hami- -
: line ııit his e sahiplerinin hi$sele- -
: rin lılnkal bir hRfto e ,•,•cl ı;1rkct E 
: merkezine tevdi ile mukabilin _ 
: de rey pusula ı .a lmaları IOzııoıu -
- rkn. ve ilAn olunur. 1874 

:; ı 111111111111111111111111111111 ı r' 

Toplantı tehiri 
Tasarruf Evleri K<JoperaUfl 

İdare .Mccl lr.den: 

.Mevsim münnsebeti ile ı;ayın 
ortaklarımızın mlıhlm hir kısmı
nın Ankara haririncle bu lunduk
ları naıara alınarak, 1. • 19 12 
cumartesi saet l ı5 tt. yapılması 
mukarrer (evkalAde umumi hey
et toplnntısının t alik olundu~u 
Ula olunur. 13'.?6 

Odun alınacak 
Ankara Vailliğinden: 
Hususı İdare ihUyacı !cin açık 

eksiltme He 30 ton meşe ve gUrs;cn 
odunu alınacaktır. \'"erine teslim 
şarti)·le beher tonu 45 lıra hesnhly
le mecmuunun muhammen bedeli 
1350 liradır. lhnlesl 6-8-94ı perşem
bP ı:ilnil saat 15,30 da vllltyet daimt 
encümeninde icra edllecektir. 

Taliplerin muhammen bedelin <"',, 
7 5 nlsbeUnde muvakkat teminat 
dıakbuzlariylc birlikte ihale günü 
muayyen saatte \'llAyet daimi encü
menine, şartnamesini görmek istl
yenlerin de daimi encümen kalemi
ne müracaatlan IHln olunur. 

<'831> lSSO 

DİPLOMALI 

Eczae1 aranıyor 
İşletmemiz hastanesinde ça

lışacak dipl omalı bir eczacıya 
ihtiyoç varılır 1 10 lira Ucrct 
ve ayrıca :fevkalıl.de zam ve -
ri l ecekıir. İsteklilerin evrakı 
müsbltelerl ve çolıııııkları mü
esseselere ait bonservisleri le 
(Eti Bank Şark Kromları İş -
!e tmesi Maden - GU!eman) id
resine mtiqıcaatları. 1352 

trn t !Yaz &ah tbt 
1SK&-.;DER ARTUN 

~etrtyat ve .Müessese MOdürQ 
:O:AŞIT lJLlJC 

ULUS Basımevı ANKARA 

P.T. ve Telefon Umum Md. 

Sicim alınacak 
l'.T.'l'. Cmuıııi ,\1 uuurlue.ıınden : 

ı - Jdare ıhtı) acı l~ln nl ıı lllı'-' : 

\C<;hile 20 tun adı sıcıın k'lp ılı z ırf u. 
&ulıyle eksıltnıeye konulıııu~tur. 

2 - .Mutı.ıımıııen bedel !IU.000 J"ra 
olup mu\·akkat teminat (3iı50) !ıra. 
dır. 

:ı - .:ll ulıııııııııen bedeli ('7ı5U) lira
dır. 

3 - Teminııtı (:J56) li ra ( :i5) ku
ruştur. 

4 - Şartnamesini gi>rıııek istiyen
lerio her gun ~ııcUmcn kalerıılne 'e 
isteklilerin de 7. s. 942 cuma günü 
sııo.t 10,30 da belediye ılnlresinde mıi
le~t:kkil encıiıııene ıııUracan tin rı. 

(560R) J 7:.i8 

Saksı alınacak 

a - l~ksil tme 7. S. 9 l2 e.ınıa ı;üııfi Ankara Beledl.yestııdcn: 

saat 16 da umumi ruudurıuk bina~ n- l - Dört nevide (32300) adet saksı 
da u ute,ekkıl koınlsynoda yapıla~ı<k- on bC$ li:'iln m!lddetl<ı acık eksiltmeye 
tır. konulmuııtur. 

4o - T'llipler munJycn Mntten bir 2 _ Muhammen bedeli (1385) lira. 
saat eHelinc kad ır kanuni e•aiki dır. 
haiz teklif mektııplıırını koınib• c.o 1 3 _ TemlnnU (1031 lira (8S) kur11ş. te\ di etnırlidirll'r. tur. 

ı'l - Şurtnanıe, Ankan"d" P.'l'.'I'. 11- .a _ Şart.nameslnl 1:önne-k Lstlyentı.>Mn 
nııııııl nııldıırliık lcva1.ım nııi.t!ırliıi:· n- her R'Un cncumcn kalemine ve JstekU. 
elen ve lshnbul"<ia 'l'ni \'nlıle haııın-
c1a umumi depo muh<ıqipli!l'ırıdl'n he. !erin de 7-8·942 cumıt &ünQ saat ıo :ı.ı 
delsiz olarıık alınabilir. da be>ledı>·e dnlreslnde miıtıısekkll ,.n. 

(s11::8) ı illli cıımene mllracnatlan. (5609) 172·1 

Cinsi 
Koyun eti 
Sadeyağı 
Zeytı ııyafı 
Toz şeker 
Sn bun 
7.t>ylln tanesi 
Kuru üzüm 

l\Iünnknsanın 

Mıktan 
Kilo 
21000 

4000 
1500 
2500 
2000 
250rı 
2000 
yapılacağı 

1-117 50 
600 00 
140 62 
ıso on 
13!l 50 
131 25 
105 00 
mahal: 

Mfinnknsanın 
tar.hl gün saat sur 

7.8.!l42 Cuma 14 kapalı za 
7.8.942 Cuma 14 kapalı za 

10.8.942 pnzıırtesl 14 açık 
10.8.!l42 pauırtesı 14 açık 
10.8.94:.l paznrt,.sl 14 acık 
1'>.8.!l12 pn:r.artcsı 14 nçık c 
10.8.912 ımztırtesı 14 açık 
Bolu kışlasında salın almn 
nundn. 

l - A&lt<>ı1 llıUyae lçtn • ıknnd:ıJd M"7.aklo.r ekslltme ı:c alınacaktır. 
2 - Hlzalarınöa ııoster!len ııtın ve saatte muvakkat t.cmhııı.l.l:u'(yle 

misyonda bulunacaktır. 
3 - Sıırtruımelcr her ı;rün 1 Xo lu satın aJma komisyonunda 1IU'l!ai saa 

de talep ed leblllr. (7sz.:l-57S5) l 

Kiralık ev 
Bahçeli r vlerdc s odalı kalori· 

feri $11)'\I elektrik ve lıavaga" tan· 
ıim eclilmi~ çiçek hahçe•i>le a~rıaı 
nıcyva H~ selıze hah\e'i mcvnıı 
olan hiiı ıik ıipıe nıolıilıalı bir C'\" 

kiralıkıır. T.ıliplcrin Vehbi Koç 
Ticarete' inde Osman \~lan""l mü 
rnC"SaıJarı. Tel: '!<;o 119'\ 

Satıhk antik 
Mıliiıtan çok evvelki za 

!ara ai t ı::-UmUş. bakır ve 
üzerine zengin para koll 
yonu ve bir kaplan derisi 
lıktı r. Görmek isılyenlerlrı 
No.lı f elefona ve Anafarl· 
ela Çir.ek kunilura mağaı:D 
mllrncan ti arı. 
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: Cebeci f :ı~ı~Eiiı~~~~~~ıKavakhbahçel BU GECE 21.15t\! 1 Çankırı Cad. I BU GECE ?. t.15~ 
: Yenidoğan f T ·· k .. r - ÇİÇEK VE O AT YILDJZ MESUT GUNL 
: Sineması f Aur çe soz kul Sineması ı Türkçe Sineması Türkçe sözlii : i rapça § Gr ı ı · 
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Yeni Sinemada 
Buı:ün 14.30 dan ıubfırcn 

14.30 - 1s.ao .seanfila.rı Oda 

Korkusuz kadın 
16.30 - 21 scans~annda 

YEDİ GUNAHKARLAR 

Park Sinemasında 
Burin bu ırere 

tkt mm b!rdcn 

14.30 - 17.10 - ııı:ıo - 21 eeanslıırınöa 

Çalınan saadet 
15.SO - 18.30 - 2l ıroa.ns nnda 

Yeraltı celladı 

Sus Sinemasında 
Bılı:Un bu ııcce 

iki mm blrden 

2 30 - 4 50 - 7.20 - 20.30 ııeaııslnnnda . 
iki yüzlü canavar 

8 40 • G - 20.30 &e..'l.nıJlarında 

Demir kapı ark<1sında 

Sümer Sinemasın~ 
Bugiln bu ııcec 

Mar.crn tllml<!rlnm en gt]Zel 1 

1 

Bay Tekin ölüml~ 
diyarında 


