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Ticaret Vekilimiz ~-- , 
Atılay Şehitlerinin ...... 

, • t ....... ·~ 

eh<el Uz İzmir' de1 

ün deJelkikler ve 
temaslar yaph 
---------------------------------------------
ekil işleri az olan memurların 

aha faydalı olacakları yerlerde 
kullanılmaları İçin emir verdi 
lzıtıir 
• • 27 a.a. - Ticaret Vekili Doktor Bclıçt"t Uz bugiin Vilirct, Komutanlık, 
8iv~ Bel~iyede re$1Tlf ziraretlerini hırirdiktf'n <ÇC>nra <aat ı ı de ihracat ve İtha· 
si ~~ erı Umumi Kacipliğine ı;elmiş ve burada ilk dda İst.anbul Ticaret Odası 
~ that Nemli'nin de iştirak ettiği bir he)eti kabul t"trniş, bu heyetin ticattt 

ııo hal ve istikbalini tal-vi)'C")"e \"e Hükümeıin i~tihdaf ettij;i ~yelt"rİn ta· 
tl"Sbilc matuf olarak F~aJidc Kaıanç Vergisi Kanunu etr.ıfın<la ı;cr· 

detcikleri rnül.i.hazaları dinlcmi,tir. Bu 
---ı nokta etrafında kati hir rnütalea hc)·an 

ngiliz _"!, _ _ / eımİ)ro Dr. Bchçc-t Uz, vergi nıükelle-

go .. ru" cu" ne 1 fi}·eıinin faal vaıamla<lar arasında udil 
ıJ ve mümkün hir ıaıhik ~ekli bulunma.ı 

hususunun Hükümeıçc giız önUnde tu• 

go .. re bu yılk·ı nılduğun:ı emin olunması Jlıınıgcldığinc 
işa!'t"l etmiştir. 

Bun<hın <1önra ihracat \e lıhalaı Bir· 

muharebeler 
liklt"n idare HC)etlcrini kJıbul e<IC"n Ve. 
kil, ünırn ve incir saıı, fiyatları VC" hu 
iki rnahwlün bugünkü chınırnları ile 
ralarnuı mahsulü etrafındaki nıLitaleala· 
n dink-mis, giderilmesi ranıri görülen 

Falih Rıfkı ATAY mii$'killlerin iı:alcsi için llıımgdcn 'e 
mahallinde verilıni'V mümkün olan di· 
rektifleri '"'rmi~, Hükünıct nıcrkC'Zİıı<k· 
haJli icahedcn hususların da clıl."mnıi • 
yede takiholunacağı vltli.ndc hıılunmuş· 

Ara 
'11'a tarafsız ınemldcet .ıııazctel 

lerbest İngiliz tenkitlerinin huhİ· 
hiWca", Hazne dc\"am ctmdc azicu· 

il t &evıcmi)'Cll İngilizlerin, onun 
~ ~ tc+ılikclcrine de ne ka<lar 
~bir RÖzle bakuklarını hep biliriz. 
~ <bıet adamlan, hiç bir tarih tıı.

rur. 

Bundan başka ihracat tacirlerini cl<"
vamlt mü~üller karşısında buJun<luran 

( Sonu 2 nci sayfada ) 

Okulu bitiren genç hemşireler andiçiyorlar 

Üç yıllık bir tahsil devresinden sonra 
• t .. ,. t .,., . 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler 
Okulunu başarı ile bitiren 

genç hemşirelere dün 
törenle diploma verildi 

Ordu Hasıııbakıcı Hemşireler O
kulunu muvafafkıyetle bitiren hem· 
şırelerc, dUn saat l~.30 da GUlh:ıne 
hasıancsındc törenle diplomaları ve· 
rilmiştir. Torende Milli Müdafaa 
Vekilliği ve Genci Kurmay erkanı . 
bir çok doktcırl:ır ve seçkin bir .u
veıll kütlesi hazır bulunmuşıur. 

Törene saat 15.30 d ı genç mezun· 
ların bir ağızdan soylcdikleri İstikllil 
Marşiyle bıışlnnmış, bundan sonr~ 
Okul Mutltlril Albay Edıp Opaıı kı· 
sa bir hitabe y.ıparıık, Cumhuriyet 
HUklimetinin en .ı.:Iızcl eserlerinden 
biri olan Ordu Hasıabakıcılık Oku · 
lunun bugün ilk nıczunlnrını verml~ 
bulııncluğunu ifade etmiıı ve ılemiş • 
tir ki : 

( Sonu 2 nci sayfada ) General Mazlum Boysan Albay Edip Opan 
mezunlardan Bn. Rahime Oklas nutuklarını verirlerken 

• >"ttck, son netice hıdcktnda mil
ı:Utı ~z vcımişlcrdi r; yarın içiıı, 
idi ıçın, halk cfklnna iyi haherlN 
Crdir~ bddctmclc gafletine düJmC" 

~ ~Onun i(in, llf'Utra. ~ İfl' 
lt<>riiJ ve tahminlerini bir ara)'a 

\'<: gözden ~ faydası~ 

Yeni Berfin Büyük Elçimiz 

cıbruıc httıüz düşmemişken, lmiran 
11 

SOo ha.Eta$ına doğru, I.ondra'dıl 
IÖ)·lc müulea edilmti."te idi: 

Dcler geçtiğini görmcmclc 'C 

. İtin, başını kuma sokmaktan 

1
. farda çıkmaz 
Uttefikler, yeni bir takım fcllket• 
rşısıodadırlar; iaronlar Çin'e kor· 
darbeler indiriyorlar. .M ~ksatları 

lllukavcmeıini ta~fİ)'t" etmek, Çin 
ve topraklarının, müttefikler tara· 
!•ı><>nya'ya kar51, uçak \I." dcniz:ıJ. 

l1 olarak kullanılma imJ.:inlarını 
. ~ kaldırmak '\'C yakın bir nınıuı· 

r"I.·~ Rus>a'ya kaf$ı '\-c Hindis • 
Dgılterc•>..: karşı daha ı;crl>estçe 

;te Setebilnıekıir. Ru~ya'da alman· 
ıı '>ıı taarruz etmek için ha· 

tııuharebcıeri )apmaktadırlar. l.ıh
~izinci ordu umumi çeki~ h:ı· 
:; Bingazi'den sonra Libra'nın en 
1Yetli limanı olan Tobruk mih,·cr 

ttJ-:..· 

B. SAFFET ARIKAN 
vazifesinin başına gitmek üzere 

Ankara'dan ayrıldı 
Berlln Btiyük Elçlllğine ıayin O· 

lunan B. S affet Arıkan yeni vazife
sinin ba§ına gitmek üzere dtin ak -
ıınmki Anadolu Ekspresiyle Anka -
ra'dan hareket elmİ§tır. 

B. Saffet Arıkan isrosyonda B. M. 

D!inkü törende bulunanlar 

Berlin' e göre / Moskova'ya göre 

aziz ruhları İçin 

YAVUZ' A 
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dün hazin ve ulvi 
bir ihtifal yapıldı 

Amiral Okan heyecan l ı bir 
hitabe ile bu kahraman 

vazife kurban ları nı and ı 
Ca.na1dcalc bohzı dışında kiazııya u~ Atılay denizaltı gem inde &clı t dü -

f(!l1 d<!nlzctıertmlz için, dün Yavuz zırhlımızda askeri merasım )"llPllmışur. Bu m~ 
resimde don.anma ve rno kcmutanlan amtrallarta d lf:er dcruz ve kara omusu t'S'

kln ve ıubaylan ve mUlkl erk!n, slrer1 ve 61'1: 1 te$eldctl er men uplan htızır bu
lunmuilardlr. 

:Merasime saat 16 da "Hazırol?,. ,-
komutasiyle b&§lanmı§ Yavuz Ko -
muıanı, subaylcır heyeti ve erleri Adi ı 1 
kı~ güvertede ihtİNm vaziyeti 'll- ıye memur arı 
mı§larılır. Bando İstiklfıl .Mar§ın, 
ç~lmııı. Donanma Komutanı Amiral 
ŞUkni Okan etrafı çelenklerle ÇE'\"· 

rlll kllrsUyP. çıkarak merasimde bu- lerf ı• elfı'rı• ıecekler 
lULanları azız §ehillerin hıl.ıırııları 
önünde on dakikıı ihtiram eukutur:.ı 
diıvet eden nutkunu eoylcmışıır. 
Amiral ŞUkUr Okan Atılay'ın ııldıttı 
vazlfeyı yaparken uA"radıA'ı mtiesı:ıf 
kaza neticesinde cbedıycrı h y a .a 
~özlerinı kapıyan kahraman şeh' t 
arkadRşlarının hatıralarını anmak 'e 
son vaz ifeyi yapmak Uzere topla 
nıldığını söylıyerek nutkuna ba5 -

Bir kısım memurlarda 
doğudan garbe getirilecek 
AdUye \'ek il f1 h A.k1m :ı; e r.ı dde1umu. 

Jarnı§ ve demi§ lir kı : miler arasınd:ı yen:d n r nBk ı. ta> ın 
"- Son vazife demekle §ehit a, \'e tcı"t'llı tC!öl hazuia •' 91tr. Bu kB-

kndll§larınızı art.Jk ebediyen un'Jıa 
cagımız ml\nRSı anlnşılmaem ... On • 
lıır mesleğimizde ve kalbimi~de e· 
bediycte k~dar her zaman yn~ıyııcaı •• 
hır ve layık oldukları yüksek mev 
kıı daima muhafaza edeceklerdir,. 

< Sonu 2. "ld BGYlada ) 

İngiliz hava kuvvetleri 

ram:ım l'e b lhnssa k cük :"nemurlar ıı 
b rt<>lhı t.crtı cUlrl <'ecl< ve bunlarııı 
mühim bir kısmı doıtud n b.'lUya naklct· 
Urllmie ol:ıc:ı'klardır. Şa r'k vlltıyeUetmtz-

1 

den alın:ı<'ıık oran hft.J.."1m ve müdc:retu
mumllertn ~(!J'!lne staj ı: rmckte olo.n hft.· 
kim nıımzctıcrt ~ojn «t lccckt r. 

Hamburg 
şehri üzerine 1 

Adliye i ş leri 

hqkkı nda 

Adliye 
Vekilinin 
demeci 

almanlar 
da İngiliz 

üzerine 

şehirleri 

birçok 

akınlar yaptılar 
Londra, 27 a.a. - Hava nazırlığı. 

nın tebliği : 
Dün gccr, bombardıman sert"fsine 

mensup uçaklardan mutcşekkil bıiyuk 
bir teşkil Almanya'nın en bily11k lima
nı ve denizaltı inşaat ı:rft"rkeı:i olan 
Hamburg'a hücum etml5Ur. Hava 
şartları elverişli idi ve ilk raporlar "
kının çok muvaffak olduğunu goster-

fstıınbul, 21 (Telefonla) - Adll:ve 
Vek;li Ha~an '.\1 enemt'ncin~lu bugun 
İstanbul ndlıycsinde ı: zetc-ctlf'ri ka -
t>ul ederek şn beyan Ha bulunmuş • 
tur: 
"- Kanunu Medenide yapılncıık Ul

dillıt hakkında hnzırlıtnnn anket, l'n.i
(Sonu 3 uncu sayfada) 

Suykast dôvası 
-:•uın eline geçecek olursa, kar· 

Girit'lc beraber, Akdcniz'in 
lı~lünıncsini temin edecektir. Bör· 
"""lllnıel, M mr'a taarruz etmek için, 

.•sker ve malıcme getirtl-hilecc· 
_ lınıan elde edecektir. Ubra"daki 
Us) • 

M. Reisi B. Abdıilhalik Renda, §eh
rimizctc bulunan V t:killerlc Başve -
kalcı Mtisıc§arı ve Hususi Kalem 
MUdUrU, C. H. P. Genel Sekrcterı 
B. Memduh Sevkct Esendal ve C. H. 
Parti Umumı İdare Heyeti iza!arı, 
Genci Kurmay Asbaekanı 0r2'cneral 
Asım GtindUz, Or,ı:eneral S a l 1 h 
Omurtak, Ankara Valisi B. Nevzat 
Tandoğan, Mebuslar, Generaller, 
Hariciye ve Maarif VekAletleri er • 
klııı ve pek çok dostları tarafındaıı 
h•arııretle u&-urlanmıştır. 

Alman kllalar1 D r k mcktedir. on u geter en 1 Hollanda'dakl hava meydnnlan da ! ı bombalanmıştır. 
evrakı temyiz ceza 

dairesine verildi 
f en karbolmuşıur. Almanlar; 

. • ~IYıtsı ile, Sicilya, Yunanistan 
trid e reni hava ku,·,etleri )'Olla • 
le sonra, Mıılıa ve Orta-Şati. dunı· 
~kd~ı kafileleri vazi) etindeki 

büsbütün arıacaktır. Ok>anoslar· 
~v~Pa denizlerinde gemi ka>ııı

cıddi rtkamları bulmuştur." 
~u:zun ikind haftası wnlann<la, 

selcr, bu görüşe başka bir ta· 
h lar kau)or: "Bu)-iık darbelerin 
~rlık safhasınd:ırız. Son hedef 
ihı VUZuh ile gorulmektt"dir; )Ol 

eıı bazı değişiklikler olabilir ama, 
. ;. Rşı( Plln ü ıunc ıcı;iri olmı)ıı· 
ri rnaı )olund;ıki kafilelere hÜl'\lm 

e
}'Or ki nlmanlar Rmya'yı denizden 
tınek · · l't ntı}orlar. larıonların Aleuı 

d
na •~ker çıkarmalarından maksa• 
Ur ti" iki· ıç ~ıırhc )Ok ki, ahluka) ı 

ere karşı, alnıanlarla japonlaı 

11 eıınek tıl)f"tindedirlcr. Japon de· 
arı ve ha • b d . - " l . bik ıta azı cnııu•tu crı 

A. kanalına kadar sokulmuş· 
:ka• 1tııan denizaltı ,e Ü\tüleri i~e 
eti nın Aılanıik ularında mu\'ar· 

~ talışmaktadırbr. Bu sulard.a 
~l~t-: h .. . k·ı· 1 

$tı _,., cnuz f} ıcc reş · ı .. ı an 
~ ve müttefikler pek ağır ııenıı 
a vcrmckı«lirlcr Karada. Bir 
injYo~ kcsmİ$ olan ial"Onlar, ııa\• 
aııcı Çın Ü5tLİnc tek\if euni,lerdir 
İl an, Jap0nya')'tı karşı isıifııcle 

C<:ck hutun deniz \C hava Ü$leri 
ngtrrnek İı;in Çckiang'da, <li,trr 

ko lançuri'dcki kıııtlarının knna . 
ak ~k için Monııoha"da harckN 
•
1 
ıa ırlar. Avu~turıılra'\'ı \'f" Hin 
tehdiı alıın<la ıuıu>~rlar Al 

• Alnk . , ~ " a truırnızı. ıle, Mısırı, ı · ı· 
c Suri . . 1 l S}'ıı )'e > ı Ru• a dnki rnunıı 

İni fe lrak' ı, Kızıl 01."nizi, Fa r 
td ' ran ''C Af ı. nı•tan' ı hedef a1 

ır. Pil 
Pon.ı n mt"\d:tndAdır· almanl:ıı 

:ı.r, muııefil..lt"rinin de )ıırdımı 
'y Yazi>~tlerini ~"'l'IC'dc:ıdi~ 

et •hına almak }'Olund.ldırlar. 

(Sonu 2 iDd sayfada) 

DUn Ankara'dan hareket eden yeni 
Berlin BUyUk Elçimiz 

B. Saffet Arıkan 

o 
KURS K 

BUyUk Elçi 1stanbul'da bir kaç 
glln kaldıktan sonra do~ruca. Ber • 
lin'e hareket edecektir . 

B. Hüsrev Gerede 

iki gün süren çetin 

savaşlardan sonra 

Bataisk 
Berlin'den ayrıldı· h · · 

B•nlin: 21' a .a. - ' It"mleketlnt dön- ş e r 1 n 1 
mekte olnn Türkiye Rilyllk P.lçlsf Hils-

1 ... c,.:·:::: ;:·:,:.:";"" •·· ı de a d ı I a r 
Bnllıı. 27 a.a. - Alman t ehllıtl: 
Rostorun cenubunda, alman kıta

ları iki gUn süren şiddetli savaşlar· 
dan sonra kuvvP.tle tahkim erlilmlş 
nlıın ve çetin bir surette müdafaa 
edilen Batalsk şehrini hUcumla zap
tetmlşlerdlr. savaş, tahrip ve pike 
bomba ucakları alman piyadesine 
yol ııçmışlardır. 

Dahıı doğuda, hızlı blrlfkl~r cenup 
dr-i>Tu~und:ı. uzaklara nerlemişlerdir. 

Bti.yQk Don halkasınna. ı:ırhlı kı
(Sonu 3. ündl sa)"fada) 

111111111111 

Almanlar 
Besorgenyanskaya'ya 

girdiler 

Don cephe.inde Alman ilerleyişini gösterir harta 
- ( Şark cephesi hareketlerinin bir izahını bugün üçüncü 
sayfamızda Harbe Dair sütı.ınumuzda bulacaksınız )-

Berlin, 27 na. - Almnn ordıı· 
ları bn<ıkomutanlı~ının Roıı~ofun 
batısınd!l ve Don'dakl savaıtnr 
hakkında verdiği maUi.matıı ı:b· 
re, alman kıtRları. Krhva nRka • 
Novoçcrkask h'attının c~UJI 
doğusundaki istihkamlar haHı· 
nı yarmı§ ve J:>oleevilderin eid· 
deoıle Besor~enyanskaya'ya ~İr· 
~tir, 

1 

Bu hıHekt1ttan 29 uçak üslerine 
, , dönmemiştir. Ve rd 1 kle rl Kıyı servisine mensup uçaklar dün almanlar1n 

kayıplara rağmen 

ruslar 
tehlikeli 
durumda 

Moskova, Z7 a,.a - Reuter'in hu· 
sus! muhabiri bildiriyor : 

Almanlar &imrli kafalarına sunu 
koymuşlardır. Tanklarını Don'dan 
~eclrme'k. fakat hu teşP.bbUslerl her 

(Sonu 3. Uncü sayfada) 

Vurguncular 
Valiliğe 

hakkında 

yapılan 

ihbarlara • 
ımza 

ve adres koyunuz 
Ankarll Yalilll:lnden : 
Bazı ticaret erhnhırıın ellerinde 

bulunAn emtlıı), fazla fiyatla sat • 
maktn olclııkluından bahisle YilAyet 
mıı.knnıınıı nılrt"sslz "" imzasız mrk -
tıırl r yollanıyor. 

Ru ~ibl lhhnr vt şlkAyeUerin tah • 
kik 1111"\Zllıı olma&ı için ırerekli lzıı
hatın alınınn ınn lıh:urn hasıl olmak. 
hdır Ş k 'et mi'' zuu olan 'e milli 
korunma' tı t!ınl tık rdcn mektuplnnn 
im~a ,.e adrl"slerln tam olarak ya • 
ı.ılmuını im:ıa \'C adres ta ımıynn 
mektupların muamf'leyc Jtenmıyacsi• 
aı H> ııı hallmı ittılAuıa arıederlaı. 

' gece Fı ise aclaları açıklarında hiç bir 
kayıp vermeden dilşmnn gemilerini 
bom balanıışJ.ardır. 

Resmen bildirildikine göre, bu ga. 
bah Hkendcn İngiltere üırrinde 80 
kadar düşman uçağı düştirulmlıştür. 
Bunlar bulutlardan istifade ederek ay 
rı ayrı uçmuŞlıtrdır. Saat ' ile 1 ara
lilnd.&, birbirinden bliyuk me&afelerle 
ayrılmış muhte~lf ycrl"lere bnmbalıtr 
atılmıştır. Birçok noktalarda hasar ol
duğu ve ölen ve yarnl&nan bulunduğu 

(Sonu 3. üneli sayfada) 

Alman Büyük Elc1s1 Fon Papen'e suy
k.ast )"llpmaktan rruclu Pavlot, Kom of, 
Abdurrahman 'e Süle)man hakbnnıt.-ı
ki tm\YIZ Ib1halan vı> dosyal:ır Tesm lz 
Mah'kmıcs\ CUmhumm BBsmüddtmımu
militı tarafından tetk • (!(l lerck blrtnct 
ceza d~!ne ~nderllm Ur. 

önü:müzdeki s:iln!e-"rle evrakın hh1net 
ce7:a d:ılre$!nde de t.l!tklldne baeianae&lt• 
t.tr. HAd!se, aw ceza.ya a t w me,'kunu 
buhmdu~ı.'tldan t4"l't1?1 n tetkik edJe~ 
b!:r karara vanla~. 

Mısır'daki mihver kuvvetleri ba~komutanı Marqal 
Rommel çölde harekatı idare ederken. 

( Mısır' daki aıkri harekata dair hah l"lerimiz ü ç ü n c il 
sayfamızdadır. ). 



Üç yıllık bir tahsil devresinden sonra 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler 
okulunU başarı ile bitirenler 
(Balı L lncl saytııda) 

.. _ En nz ortn taheillnı bitirmhı 
olarak .ıı:ıırctun don köşesınden .releıı 
1:enç kızlarımız bu çatının altında 
as.Kerı bır hava ve dıaıplın ıcınrl 
ve Jcudretlı ellerde tam bır kemaıt 
vasıl oldular. Her bırı başlı başına 
kendıne tevdı edilen lierhnnJ:ı bır ışı 
stıratJe ba aracılk, yüksek "karıı.kteı~ 
lı ve TUrk Ordusuna l[l.yık bırer Un· 
sur olarak ycıışurıldıler. Okulumu 
zucı bu tekimUle mazhar olm sını tıı:· 
mın eden btiyüklerlmızı her zaman 
minnet ve şUkranln yadedeceğız. •• 

Albay bundan sonra hemşirelere 
hitnbetmtş ve onlara: "- Sanlı Oı · 
dumuz sızın şcfkaUı ellerinizde ıca 
bında her ienrnbını dindırecekrlr .• 
dedıkten sonra yenı ve şereflı vnzt· 
felerinde kendilerine muvııfa!kıyet 
ler dilemiştir. 

Okul mudUrUnden sonra mezun · 
lard.ın Rahime Oklas, ark~daşları a· 
dına bir nutuk söylemış, atıldıkları 
mesleklerlnın kısa bır tarlhcesını 
ynpnkınn sonra şöyle demiştir ı 

"- Bize bUtün vazıfeler hı<: te • 
reddUt odılmeden emanet edılebıllr. 
Bız.ler Asya'nın bozkırlannda erkek 
arkadaşıyle at koşturmuş, sapan at· 
mış, hayatla mücadele etmiş T U r k 
kadınlarının çocuklarıyız. TUrkUz. 
Türk kızıyız. Türk Ordueıl hemşire· 
sıylz ... 

Milli Müdafaa Kara Müsteşarı Tümgeneral 
Hayrullah Fişek mezunlara diRlomalarını rJerirken 

Sonuna knrlar heyecanla ve sami· 
ml vıılUerle devam eden bu nutuk • 
tan sonra, Mılli Mlıdafaa Vekıllııtl 
Sıhhiye Dairesi Reisi General Mnz
lGm Boysan, Uç senelik tahsil dev -
resinden sonra Ordu Hastabakıcı 
Hemşıreler Okulunun, ilk mezunları 
olmak eercfıni kazanmış bulunan 
genç mezunları tebrik etmiş ve de
miştir ki : 
"- Genç kızlarımız bir meslek 

eeçerlerken Hemşire Okulunu ter • 
clh etmeleri kadar yerinde bir şey 
dılsllnlllemez. Bilhassa kutsal vata· 
nımıZ'ın müd'3faasını yapan er ve SU· 

baylanmızın hastalıklnriyle meşı:ul 
olmak, onlara bakmak ve iyI emıek· 
le mükellef hemşire yetiştiren bu 
aııker okulunu secmelert haklı ve 
isabetli bir karar mnhsu!Udilr. 
Kadınlar yaradıhşmd:ı duyA'UIU, in

ce ve ıetkaUldirler. Hastalar ise 

§e!kat ve bakıma. muhtaı:ıırlar. Bu 
ıefkat ve bakım esaslı bilı::ı. tahsil 
ve ı;örğU ile bırleşırse. ~aye elde 
edılmış olur.,. 

General bu sözlerden sonra bir 
hasıaneyl, bır haııtanenın haricıye 
kovuşunu tasvir etmiş ve hemşlreıe. 
rin vazıfelerının saymak1'1 bıtm.ve • 
ceğl noktası lizerınde durduktarı 
sonra bu şerefli mesleğin kısa bır ta· 
rihçesını yapmıştır. 

General genç mezunlara hlıabede· 
rek sozlerını ıu cUmlelerle bııırmle· 
tir : 

- Ordu Hnstabakıcı Hemşıre ler 
Okulunun ılk mezunları l Burddıık: 
dersleriniz, talım ve terbıyenız bLt • 
miş değildir. Orduınuza :z-ırmekle 
daha mUhim, daha ağır, daha mes:.ı· 
liyçtli i§ler başaracağınızı biliniz. 

Okul ve kllnıkte çalışırken nok· 
sanlarınızı görecek mesuliyet · 
leri Uzerine alnn bUyUklerlniz vardı 
fakat gittiğiniz yerde vazitelerlot • 
zln ağır vicdanı meeuliyet i size bı · 
rııkılmııtır. 

Tilrk milletinin sizden lsteılitl 
tam bir teraa-at ve sonsuz bir set 
katle eşsiz vazifenizi yapaca.tınız • 

:1····································· ·················· ·············~ . . 
~ Harp Okulunun 1914 mezunları · ~ 

B!.rtnd CihAJl Harbi (1914) acCcrbcı111i nd stnJ m:ı.ks:ıd~ ıe kıCalanı veıilm1'· 
ken "Osmanlı ImparatorluA'u" nun ho.rt>c &'lrmCS Ylc Wıs1 1eort )"nr!dn kabmk omu 
ııatlan !cinde subay yeU:ıen ve Büyük Ho.n>kı .M ııı .Mücadcl~I )nptıktan sonrn 
Harp OkUlunu b1ttrcn 1lk "Zlıbtt Nam:wtlcırt" sınırından Ankara'd.'.1 bulunıınlar 
Cebeci'de Harta Umum MUdürlUIKI ııazl.nosunda toplanarak kıt.aya cı.ıu~la.ruun yir
m i scldzlnct yılını kutlam11lar vo mevcudU 1200 e varan ııınıt arkaruı.lanndan pek 

cotu ceı>tıclcrdc .ehil ol.an!ann MtıraJe.nruı. b\r dak'.ka ll)'llkta durarak, ııaygıla· 
nnı surunuılnlır. Bu toplantıda sınıf arkadaalan a<lınn kısa b~ ltonusma yaı:ıan 

Ccllı.l Dtnoer s<5zlcrlnl ııu cilmlo Uo blUım1=iUr: 
"- Yüzde ııekııcmmlz ıchlt. 11.rt.a katanlanmızın d.'1 ya.ruıı ma.IO!dür. Fakat, 

Türk'e has bir kudretle, nıhlanmız her zamandan daha 8'1(:1.ıım ve Yll.rt uc-runıı 

:ııcnl tedaJ<Arlıklnr yapmıyn hazırdır-" 

Aralıı.nnd.a yü~ı. blnb3$1. ynrbay, a!bny rUtbe~le &bnc11 muhtelU mes
lek 'IC s: nauanın ca.ıısmakta olanları ve eoA'U yqındııtı fazla yıprnnmıa worııne.-, 
lert göze çarpan bu clll k16U1k gnıp ırece yarısına kadar mekteıı hl.tırııla.r.ını an • 
dıktan sonra dııliılmıılardır. 

Ticaret ~VekilimiZ 

ıu ir'de 
( IlaRı l inci sayfada ) j üe de kua bir müddet konuşmuş ve kcıı-

yeni ihracat vcrı:isinin tatbikatıM t.ul· ı disine izah edilmek istenilen bazı di • 
lük eden ve inhisarlar Vcklletini ilgi • !ekleri tetkike layık görerek noc ıılıo • 
lendiren bazı hususlnnn halli i(iu \'le m:ı.•ı hususunda ıalima.t vermittlr. 
ddlileılerini vadetmisnr. Doktor Behçet Uz, bwxWı tonra 

Vekil. kül halinde dojirud;uı doiru· halkın Hukumeıc SC\'Sİsini ve y.ılnız 
Tic:ıret Vckllcı.ince i.~are edilmekte halkın menfa.ati s:özetilerck işl~cil!D6İ 

hın H~ı.ns ~lcri tuldmıda birlik iza • lizımgelcn toşckküllcre Hükümctin iti· 
ınsn h311 muhik taleplerini tctlcik edil· ıru.dın1 arttıran bir samiaıi)'« hava'ı 

mek üzere not eıtirınişık. içinde birlikten ayrılmıştu. 

Hundan sonra ltha.liı Birlikleri fd:ı· 
llcyctleri Vekil tarafından kabul edil· 

it. hunl;ınn da manızatı dinlenmiş v~ 
!letli hulun:ın teklifleri göz önünde 

lnuk üzere DOt cdilmlJtir. 

Konuşmaİann sonunda \'ekil, Rir • 
lza.\tD3 hitahedcrek birliklerin kuru

Ticaret Vekili öğle )'C."11lcğini bet 
hususi dostlarının davetlisi olarak De • 
nii gazinosunda yedikten sonra Mıntaka 
Tiaıret Müdürlüğüne giderek tcddk.ter· 
de bulunmu,, işleri az olan memurlıınn 
daha çok fa)'dalı olacaklan )"Ct"lerdc is
ıihd:ımları ve bu.ıla.rmın Hüküınet mer· 
kezine n:tkillcri hususunda dirduifler 

$ mak•atlanna isnct ve bu makoıatlara vermi~tir. 
adakat esası dahilinde yapılmış olan ve Mutc:dcıben Üzüm ve incir Tıınm 
pılması lizım gc!eıı hizmetlerin ehem· Satış Kooperatifleri Birliğine ~den Vc-
İ)'Cti üzerinde tevakkuf e-tmİ.ş. bu te • kil hı.ırada da lhımgelen ıaliman ver
kullerin i•ıikbaldc verimlerini arttır· miş ve niha)'ct Belediyeye. giderek ia,c 

ya maruf düşüncelerini aynı z.ıiman • işleri etrafında görütmüştür. 
hirliklerin mesaisinden memnuniyet· Belediye wııfından bu akşmı tut 

• · ifade eden ve birlik Azo51 için tal· 1 20.30 da Schir Gazinosunda Ticaret Ve
fldlr mahiytttc bulunan söilerle top· kili Doktor Bdıçeı th tettfine büyill.: 

tıy.ı nihayet ~ştir. bir akş:ı.m ı.iyafcd verilmiştir. 

Hu toplantı, sayın Tiaı.rcı Vekiline 
ü:kümeıçe alınmakta olan ve tüccar, es

müstchHk ve müsta.hsil sınıflar anı· 
mrmlckeı mcnfruırini es:u tutan 

ir düşünce birliği yaratmak kudretini 
ıynn kıırarlann uyıuıdırdığı wnumi 

nunİ)"et hislerinin ıhliğına da fu· 
t v~ş. her sınıf · ara ında )':4ıyan 
ütcuyit in:ını$ duy,ı:ulannın ·en Rüyü

üze ve ll ükumeıimize arzcdilm~i 
$US".ınd:ı kendilerinin delaletleri rkıı 

uştur. 

vekil bo ııııııdıı bazı tütün tüccarı 

· ngilizler yeni bir 
hücum yaptılar 

Knhire, 27 oa A. - Üç ırl}n !tOre>ı 
sUkUn devresinden eonra pazar tk -
şamı başlıyan yeni bir hücumla, l!P. • 
klzind ordu. bazı arazi kaz&nm1otır 
.Bu hu.suı>ta hcnüı: tafsilat yoktur. 

dan emınim. 
Hepınıze başarılar dilerım ... 
Alkışıarla karşılanan bu .ıı:oııı.şm.,. 

dun sonra ı:;-cn~ mezunlar ord\I ve 
meslek andı açmış bundan &O.ıra. 
Mıılı .Mudaıau Ve.Kılut;ı Kara Muıı
teşarı Ttimı::eneral Hayrullah Fı 
§Ck'ın elıncıeıı dıptomaıarını aıınııs· 
!ardır. General. dere1,;e alanlar .. mu· 
kifntlarını da vermış ve hcpsıne. 
ycnı atıldıkları şereıli meslekıerııı· 
de muvaffakıyetler dılemııııır. 

Uç yıl suren devamlı hır çalışma· 
nın bu haklı mükafatını alan ı::enç. 
ler, hep t:Urlıkte H.:ıııtabnkıcı marşını 
eoylıycrek salondan a:ırrılnııı;laı dır. 

Bundan sonra davetliler bUfrrlc 
agırlanmışlardır. 

O kulun muvaffakıyeılnıle ve me· 
zunlarıiı aldıkları iYİ derecelerde· b:ıı, 
heınşıre Makbule Ülgen'le. &ı!•ıf 
hemşiresi Fahriye Akaı::Ur.rlü1:, 
Nazmiye Kayalı, Azime At'aseven 
ve Zeyneb'in rle emeklerinın ı::-eçnıı§ 
olduğunu söylemek bir kadirşinas • 
!ık olur. 

,Ordu hayanna kanlan ıtc~erlı he:n 
ııfrelerlmize biz de muvaffakıyetler 
dileriz. 

İngiliz görü une 
göre bu yllki 
muhare eler 

< Başı l inci sayfada > 
füına muvaffak olduktan sonra, ona As· 
)-a'cb birleşmek üzere harekette bulwıa· 
cnklardır." 

Görülüyor ki tehlikenin hürüklüğü, 
fogiltere'de ~arunaktıı değildir. Bu 
tehlikenin önüne geçmek için Df yap • 
malı? Bütün mesele burada! 

Rmyn rıkılrnazsa, bütün plan altü\t 
olur. O- ha.kle en baJta diı$ünülen şc>, 
Rusya'yı >·ıkılınıık"flın kuruınnııkur. Bu 
da )'a RUS}ıt'ya f>C'k çok )'ardımda bulun· 
mııkla, ki denizlere hn.kim olmak mese· 
lesidir, rahut 'ikinci cephe açmakla ki 
bu da hem ki.fi ku'"'et hazırlamak, hem 
de asker çıkarına bölıtelerindc bti bir 
hava ve deniz hlkimiycti temin etmek 
ıtıe$Clcsidir, mümkün ol:ı.hilir. Yahut, 
Anglo-Sakwnların hiltiin garretleriıU 
Oru-Sark, Yakın-Sm ,.e Hindi5tan )'O

lu üzerindeki muharebe hazırlıklarıruı 

hattetmclcri lizııtı gelir. Mihver plfuı • 
lan nastl meydanda ise, Anglo-Sakson 
geııelkunnarlarının da münakaşa mevzu
ları o kadar a<"ıktır. 

Falih Rıfkı AT AY 

B. Hüsrev Gerede 
· Berlin' den ayrıldı 

( Daşı l lnd eayfaıta ) 
reket etmiştir. Büyük Elci, istasyon. 
da, FUhrer adına dc\·let nazırı l>r. 
.Meissner ve ha rldye nnzırı Von Rib
btntrop ndına hırriclye milsteşan Von 
\\'eizssecker tnr rından scl~mlanmış
tır. Hıırlclye naıırlılb ılaire şefleri ile 
blrcok devlet, parti ve ordu mümessil
leri, Türkiye Rfiy ük Elı;ilijii memur. 
)arı vc kordlplomııtlkten tılrı;ok iıye 
de istuyondl\ BUyuk Elçiyi uğurla -
mıştır. 

Ahlay ~ehillerinin 

aziz ruhları i~in 
( Başı l inci sayfada ) 

Vazife kurbanı kahraman şeh:t • 
lerımizin uğradıklar ı fecı k11z ıd:ın 
dolayı bUtUn memleketin derin l.tı· 
elem duymakta olduğunu tcbdrUz e•
riren Amire! bwıdan eonrn den:zn1t• 
filomuzun bıiyUk kahramanlıklannı 
ve bll§arılarını anlatıırak. on dört se
ne evvel iki ı:;-emi ile kurularak f;it· 
tikçe inkişaf eden ve dahu cta ıreııış
liyecek olan denizaltı filomuzda şim
diye kadar hata. yUzUnden hiç bır ka
zaya sebebiyet verilmediğint kaydet· 
mig, "Bu kazada da arkad8.§larımızıu 
h iç bir hatası olmaması bize teselll 
vermektedir., demi§dr.. · 

"İçimizde derin acılar bırakarak 
aremızdan ayrılan cıehitlerimiz ya -
dedlllrken, bıraktıkları boı;luğU der
hal ve kısa zamanıla doldurmanın 
bugünkü dOnya durumunun emret -
tlğt en mtihim vazife olduğUnu,. ha· 
tırlatan Amiral Okan "Denizalncı 
arkadaolarımın bu bol'JIUğU hissettir· 
miyeceklcrlne eminim., demi§Ur. 

Amiralin nutkunu ve 3 dakika ih· 
Uram sUkGıunu müteakip mızıkıı. 
matem havası çalrnı§, Bayraklar ya
riya inılirllmtş ve denize çelenkler 
bırakılmıştır. Bir manı:a deniz eri 
tarafınnan havaya Uç el toaz!m ateşi 
yapılnıktan sonra merasime son ve
rilmlı;ıtlr • 

Sıra bek/iyen 

öğretmenler 

varmış! 
Birkaç gün evvel Ankara Valiliğinin bi· 

zim gazetede bir illru rıku. İlanın 
ba,Jığıoda, "Ankara'da par.ısız ~ıra 
bckli)"Cn .il1' okul öğretmenlerine!" 

hita.bediliyordu. Bu illııda, muhtelif 
)'lllard:ı vilayetimiz emrine verilip 
de Ankara'd:a münh:ıl hıtlunmıı.dığı 
için açıkta ma bekliyen ilk okul ö~
rcımt'tllerinin. mürac:ı.acle karı darı· 
nı }"aptınnalar, v,•. tebliğ ediliyor
du. 

Dernek, sırf Ankara'da hocalık ;'apm:ık 
hırsı )'Üzündcn para~ız sıra bckliyen 
hirçok öğretmenlerimiz vannış! .. 
11lnı dikkatle olmrşak, harrctimiz 
biraz daha artar: demde, bu sıra bek· 
li>eo iiğrctmcnlcr içinde rıllardan • 
beri parasız pulsuz. Ankara ~-dasl 
ile boşu boşuııa ömür tüketenler de 
bulunu)'omıuş! .. 

Çok yazık, Allah o öğreunenlcre "sab
rı cemil" ihsan hurursunl ... Eğer bu 
öğretmenler parasız pulsuz Ankara 
sıra51 bcklemtklc yalnız kcndiJcrinc 
,.e çoluk çocuklarına Fcmlık etmiş 

olsalardı, burada hu işi bahis me\· 
ıuu hile eımc-ıJik. Anknra'oın hudıı· 
Ju helli olduğuna \'C bu 'il.lyct için
deki okul \'C öğretmen sa)·ısı da mu
an·en bulunduğun.~ göre ,if1> et ne 
)ııpabilir. Yüzlerce müracaatı nasıl 
karşılırabilir, elbeııc sınwa ko)ııca:k, 
hundan tabii hir şey olamaz .. 

Fakat, hizim )"anıp } akıl<lığımız nokta 
o dct:il... Yağmur bcklircn ço • 
rak ıopraklar gibi )'Urdun diin kö
şesi öğretmen beklerken; 1 )evlet, 
köy öğretmeni \'C köy eğitmeni ted · 
birlcrİ)·lc bu toprağın hasreıini din· 
dirmiyc uğraşırken, ·büruk şehit'Clc 
\'C)-a merkezde çalı~ma.k hasıalığına 
tutulan bu genç ''c dinç öğretmenle· 
rin \akit ,.c enerjilerini boşu boşuna 
intizar içinde harrnmalarına ve hlı· 
zat tasarruf etmclcrlrıe ıusıl müsaa· 
de edebiliriz. Hayır, ol.ığanüstü ted· 
birler \'C kanırlula, ~~ ,\ nkara ka· 
pılarında değil, hütün hürük şehirler 
kapılarında sıra hciklcşcn ve kaynaşan 
bu öğretmenlerin her> ini zorla öğ 
rctmcn hasrcti)le )"llnan ravrulnrı · 
mızın başına gön<lcmıcli> iz. 

f~tediği rcl-dc ve dilediği zaman kon1er 
vermek hevesinde olan başı bozuk hir 
~3.llatkiır hilrriretini, ilk okul öğl'C( • 
menlerine elbette çok görürüz ve bu· 
nu bir maarif lüksü s:ıyanz. 

ı.:. 
Ba.Ikaolt kom5t1larımmlan hiri, köy da· 

vasını f(>}·lc hall~tir, her lise me
zunu, yüksek tafuile devanı enin et· 
m~in hir '\"C)'a iki yıl kö)'de öğret · 
mmlik r.dccckti-r. Bu, bir askerlik 
vazifesi gibi limı cimi olınıya:ı, su 
götürme.z bir ı:arurcııir. Kiiy, onun 
hütün kültüründen fa)d:ılamlıl<tan, 
kil)·lü ondan bir şeyler öğrcncliktcrı, 
kl>y çocuğu onun elinde olm.cluktıın 
ve o g~ de kö>-ii )"akın<i:ın, t1 için· 
den tanıyıp bağrına ba.mktan sonra 
>iik..ck tııh~le de-.ıım edebilecektir. 

Köyle ,ebiri b,-ııaştımınk ve banşıımıa:k 
için bundan başka çıkar )'Ol yoktur, 
Hiç olcna;.sa. bundan '°nrnki liıse me-
7JJnlan hir yıl~ını kÖ)-dc ı;eçinnc· 
Jidirlcr. Köyü öğrenmdi, ve köylü· 
yü okutmalıdırlar. Bu vazitc:<lcn son
ra aq.crlik va.7Jfesini yarmalı bt>ylc
ce tam bir vatanda,, mükemmel bir 
hemşeri olarak bu memlcke< emrin
de vazife almalıdırlar. 

O vakit, gençlik Anadolu'yu }ııdırgamı· 
)ıı~, köye hevesle koşacak, hele ka
sah:ı)-a gİtmC)-İ aına minnet ~)ııctk
tır. "Büyük (ehir kara scvd:ılıl:ı.nru" 
da ancık bu ~)-e sistemi tedavi 
ve tasfiye edecektir. 

• Sabaheclclin SÖNMEZ 

Aydın' da iaşe işleri 
Aydın, 27 a.a. - Ka:r.ıı. kaymnkam

!.,r> nnhlye milrlllrleri ve belediye re
isleri \'alinin rclsliğinıle toıılaoarak 
viıAyeUn lnşc durumunu gözden ge. 
çirmişlcr ve karar nıucihincc .çiftçiler. 
den alınacak hububatın nmbarlnra 
teslim trıfülıletinl teııit eylemişlerdir. 
Buğday ve emsali lıuhııhat en geç ey. 
lill 13 ine, mısır ve akdıı.rı nevinden 
olnnlar dl\ eyliıl niha.yt'line kadar tes
lim edile~·ektir • 

• Me ın 

muhakemat 
kanunu 

Konun üzerinde 
tetkikler yapılıyor 

Adliye Voklllllrl, Mcmurtn mu.halremat 
.kanunu Uzcrlnde bazı tetklkler yapmak
tadır. Bu tet.Jdklcr ı;onurıda kanun, bu
ı;ünün lht.l.Yaclanna cevap verecek oır 
hale ı;eUrUccek, daha esaslı bir aek1l 
alınıa olacaktır. 

Bu maksatla Vekili kler mumcssllle· 
rlnden mürekkep bir komisyon toplan· 
mış, kanunda yapılacak del'!'~ klllttn ne· 
ler<lcn ibaret olııenrı-ı ctratındo. ı;ör116llle
lcr olm~tur. 

Bu hususta ver.len maJOmata 
buı;ün tıı.tblk oollmcıkte oıa.rı 

göre, 
kanun 

Mcıırut.ıyet devrinde h..ızırlanmıştır. Bu
günkü icap \e zanıroU("re uymaktan cok 
uzaktır. Ynı:ıılacak dt'~l&lkUkle idari ve 
kazal snlflhlyeuertn tek elde top! ınma· 
sıruı bllhns.-.:t ç,ıııııla C' ıktır. 

Dundan bir müddet önce Büyük Mil
let l\tccllslnden hu hUSll&ta cıknn blr tef· 

ll!r karari)'le kanunun etimuıu daha fa.t.· 
la Kcnlşlctllml$ bulunmnkttıı1ır. Hazırh· 
na.-a.k olan yı:-nl kanun proJl.'61 ile hUtün 
bu hUktmıler tedvin ecı L"111$ olacaktır. 

. 
LiSE 

--ve--

Orta O ullann 

parasız y fllı 

imf anlan 
Ankara. 21 n.n. - Manrlt VekA· 

!etinden tebliğ edilmiştir: 

l - Lise ve orta okullara para
sız yatılı olarak ı:ırecekler için acı· 
lacak mllsııbaka imtihanltırına ı:rir· 
mek tstiyenlerln kayıt muamelesine 
1 a~tos 11J42 tarihinde bıııılanacak 
ve 20 oağUstos 1942 de son verile • 
cekıir. 

2 - Mllsabaka imtihanlarına ı:rir
mek istlyenler 20 ağustos 1942 ak· 
eıımına kadar bulundukları yerlerin 
lise mUdUrlUklerine, lise olmıyan 
yerlerde orta okul direktörlUklerine, 
orta okul bulunmıyıı.n villyet mer
kezlerinde de Maarif MüdUrlUklert
ne birer dilekçe ile mUracaat ede· 
ceklcrdir. 

3 - İsteklilerin un aartlnrı tae1-
maları Jlıı.ımdırı 

a) Türk olmak. 

b) Lise ve orta okullar talimat
namesinin her sınıf !cin tesbit etti· 
ğl ya~ta bulunmak (orta okul birin
ci sınıf için 12·16, ikinci sınıf için 
13·17, UçUncU sınıf itin U-18, lise 
birinci ıınıf için 115·19, ikinci sınıf 
için 16-20. UçüncU sııııf için 17-21 ı. 

c) Bedence, ruhça hasta. illetli. 
sakat ve kusurlu olmadığı raporla 
tesbit edilmiş olmak (rapor örnek· 
leri okul idarelerinden alınacaktır.) 

d) Fakir olmak (fakirlik belı;:ele
rinln örnekleri okul idarelerinden 
alınacaktır.) 

e) Çalışkanlığı, zekfu!ı, ahllik ve 
seciyesi, talebesi bulunduıtu okulun 
öğretmenler kurulu tarafından tas
dik edilmiş bulunmak (çalışkanlık 
ve ahilik belgesi örnekleri okullar
dan alınacaknr.) 

f) 1941-1942 dere yılında sınıfta 
kalmı~ veya blltUnlemeli olmamak, 

4 - Mtısabaka imtihanları bUtUn 
sınıflar için şu uırihlerde yapılaC'ak 
tır: 

a) Türkçe - edebiyat 1 eylUI 1942 
salı &1J,nU sat 9 da. 

b) Matematik 2 eylUl 1942 çar
gamba saat 9 da. 

Üniversite kamplan 
İstanbul, 27 (Telefonla) - 'Uni • 

versite ikinci ılevre talebe kampları 
bugün ba§lamıştır. 

I~ 
Kafkaslar 

Bir ingili.z gazetesi, alman ordu
lannuı Don üzeıid köprühaşlan ku
rar.ık a.mk ~ya'ra ayak baısmış 
olduklanoı yazt)'Ordu. Kafkasya bu 
harpte eıı (Dk adı geçen ycrleıden bi
ridir. Bugün aşağıda coğrafi bakım
dan Kafkasya'yı tanıracaksınız: 
Kafk~ Azak denizi kıyısından 

Haıer denizi kırmoa kaJ'ar 1200 ki
.lometrdik sahadıa uzanır ve Avrupa
nın reoup dol"USU ile A>)"a arasında 
devamlı hir duvar ıcşkil eder. 

100 • 220 kilometre kadir blr ge.. 
oi~liği ola11 Kafikasların cenup cephe
si g:ırpır Karadeniz kenarım pek )"ll· 
kın<l:ın sıkı~mr. 

Kafkas dağlan, gıırpte hafif irti
fa.tarla başlar, Kobao ndıri deltastnı. 
h11 az arıınlt s:ıha içinde )la)•mtşur. 
Şimalden gclen demk)'Olunun Novo
~ .l:ima.mM ~İsle müsaade 
eden hir basamaktan sonra tepelerin 
yiiksd<liği birdl'fl artar. Kııfkasların 
C$3:S bürl'}'Oi sert kayııhrdır. Bunlar, 
Kıızbck tı;;>csinc kadar uzanır. Knf
kadarın sivri ve aı.ametli tepelerine, 
dik ve 5UP ci<larl:ınna, daimi karlar 
ve bürük cümudi)clcrinc hep garp 
parçllStnda tesadüf edilir. Kııfka.sların 
ortııluında yükselen 20 kadar tel'C 
vardır. Bu t~peler Avn.apa'nın en yük
~ yeri olan Mont Blanc"d:ın d:ıha 
yük~ktiT. F.n mühimleri F.lbnız Sfı46, 
Kaht1tn .sııH, Otl.:dağı 51.f5, Kazhek 
~3 metredir. Bu tcpeJec yaz, hf 

eriycmi~ yığılıp kalan karl.tr sil
silesi> le örtülüdiir \"C ıcpclcnle 900 
den fazl:ı cümudiye vardır. 

Kafkaslar arlltn<b geçitler pek 
yükseklerdedir. Kışın hu geçitler kar
la tıkanır ve dağlar içindeki ''a<.lilcr
dc \"e silsilenin iki cephesi arasında 
münaselx't ıcsi i ı>ek guç olur. Bu r.e· 
çiılcrin en l>ııcmli'Si şimal' KnFka~
nuı Vllidikafkas şehrini cenup Kat
ka.s}-asının Tiflis şehrine bağlıyıtn 
önemli }-Olun ı::cçıiği Dari:ıl scçidi -
dir. nu geçit bazı )etlerde deniz sevi
yesinden 2300 • 24Qo metre yüksek • 
liktcdir. Doğuda Kafkaslar alçabnıra 
baslar. Bah:ıdağınd'Ul ilerde tepelerde 
karlar gönılmcz ve Kafkaslar Apşcmn 
yarun:ıdasınd;ı Ha.zer d<.'llİzi kcnanna 
pek chcrnmİ:)'Ctsir. yük!!Cklildcr halin
de iner ve şimal ile cenup Kalkasyası 
ara.<ıında hir mania ~ etmez. Kaf· 
kasL1:ruı ı;:ırp \'C cenup kısımlan bü
yük ormanlarla kaplıdır. Fdw }'Ük· 
sek ycrlcrdc oı::ına.n, rıcNc ve hayattan 
CS('t' }'Oktut', 

Kafkas)'a, tarihinin muhrc ·r ~ir
lcrindc ;ı:aman :mmıın muhacir sell • 
riyle karştl:ışmıştır. Bir(ok kavimler 
hu dağlann pek malı vadi 1 • ara • 
~Hl<la kendilerine cm n btt melce bul
muşlar 'l:C ('>r.,ıda. hinhirlerinc pek az 
karışarak, füan, anane ve lidctlc-nni 
pek İ}'İ muhafua etmi,lcrd"r Kafka • 
la.rda dok~ 111 mıllet ~ r. 
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PiYANGO !. 
Para parayı ~eker - Rulet nedir! - Hesabı ihtl 
Rulet kazanmanın yolu ! - Başıma gelenle 
Piyangoda ne zaman bilet almah ! - İl i yuvar 
bir kelle ! - Lotaryacılar - İngilizin inadı -
yetmişe kadar 

Bile bile lades ! 
Hiyleli torba - 59 

Ewelallah sonro hep ondan 
bekliyoruz. Şöyle beleşten 10 bin 
lira c;:ıkıverse ne olur? 

- Ayol mademki malihulya ya
Pt)"Orsun, ne diye 10 bin istiyor
sun? 100 bin istesen e! 

Ben kannat snhlbl adamım 10 
bine de razı)·ım. Lfı.kln gel gelelim 
parn da su gibi. Su suya akar ya! 
Para da parn olnn yere akıyor. 
lnnnmn7.sanız bankalara, malsan
dıklarına, , ·eznelcre bakın! 

.n.ııu. ıaı.ıı auaı.uaıua u.ı. para
ıa.ud.ı;ı oıa.ııa .tJCK uz rus~ıaı .. uıız. 
,.,_,., .. c su uuıııı.ı..ı1 au onaan. 

r •) angu nıcıaıtıııarı ıı;.ınac, bu
nuıı o.r uıııı, 1.111· Jıı:ı;auı oıuuguııa 

ım11ıa111ar Hıroır. ıtu1ettc oıuugu 

ı:•o•. ıuıınım ya ru.ct .$0 nunıaı·a

•I uır uonı:r tt)psıaır. lJoııl!rKen 
ıı; .nc oır ı;ır' .1.11.1 utıırınr. Vurduı;u 
zaman o t:l.ll ı;,p nangı numarana 
cıu1 .ıı sa oyun mru.aı;ı u.ı1enndcki 
.;1> nunıarıı.ıı tabıocııı o ııu.naro.nın 
ııunesme ı.ıara ko)·muş oıanıar 

.ko~..ıuı<mrı ı.ıaru:n .:ı:> mısll alırlar. 
l.Jaıın bllŞKll Komoinc.ı1onları dn 
Hıruıı·. tlu hııuelerm ~·urısı siyah, 
yansı kırmuıdır. Renk üu:rlne ı;l
uenıer, tek çı!t numara !i.ı1erıne 
ı;ıdenler !ulan filan, tUrlU hesabı 
varaır. Fakat muhakkak olan ~u
dur kı bu oyunda da1ına kasa ka
zanır. 

.ı..ce rulet oynıyıınlar guya bu
nuı. 01r ııcı>ao• o,uuı{.ıııu .ı.anarax 

ce~vc.1er turnrınr, Dır ım.ckıet nan· 
gı cıumnrruarm ı:ııttıgınu tıa.Kar

wr uu o ııuıuıı!"aıara o)namazıar. 
.t:ıı:ı.aoı ,nuıııuıı nuuırıyeıcrı~ ıe ug
ra~ırıar. ~aııctur. :t aını:ı: i>ır ınu

hcııcılS dost:.ım oana ruıct ve em
sıııt cıyunıaıua kaw.nrnaııın tek 
Yolunu aıııntu. ltl!ıık ve) a ı;ııt 
tek gıol kazanma ıntımnıı yü:We 
ellı oıan teruplerde hep D)m renk 
uzcrıne oynamalı lınış. .llleselli: 
,;.ırmw üzerınc oeş kuruş koydu
nu.ı1 'e Kaybett.n.z. lkınci defa 
gene kırmıayu fakat evvelkinin 
lkı muıı ko) ncn.ksımz. Kazanırsa
nı.ı1 evclkl kayıbınız.ı da alınış o
lursunuz. Knybcdersenız gene ıs
rar cdcccksinız ve daıma bir ev
~ el ki koydu!;unuzun iki mlsH ko
yacuksıııız. Beıı bu hesabı bir ke
re tatbik etum. Bııkını.z basıma 
ne geldi? 

Vışl'de idim. Bilmem hangi ope
reti görmıye git.nı.ışUm. Perde a
raları biraz uzunca 1dl. 'l'lyatro
nun <Iuayye) sının bir de rulet 
salonu vardı. Göriıııcc aklınıa mu
hendıs dostumun hesabı geldi. 
Kırmızı) a mı, slyııha mı bllm,yo
rum bir renge beş frank koydum. 
Kaybettim. Arkadan on frank 
ko)dum. O da gittı. 20 frank koy
dum o da gltU. Kırk frank koy
dum. O da gidince bende uCnk P'1· 
rn kalmadı. Oı ada para bozmak 
için saı·ruflar dolasır. Ben sarrnfı 
bulup parn bo~uruncıya kadar 
Ol'Un bck!C'r mi? Paramı alıp (:1.)1· 

diğlm zaman gördilm Jd, bcnım 
oynadığım renge cıkmış. Hesabı 
kitnbı yapıncıya kadar cıngırak 
çaldı. Salona girdik •. Bu tccrUbe 
bana 75 frıın.ka patladı. Mühendis 
dostumun idd!nsınn göre mUtemıı
diyen o.yııı renge ve c;:lft yahut 
tek rakııma lsabct HıUmnll olnıa
dığındnrı, bu tertipte kazanmak 
muhakkak imiş. Lrudn bana nasip 
olmadı. Meraklısına ul:urlu olsun, 
benden paso. O giln bugUndilr tek 
mi çift nıl oyunundan başka talih 
oyununa giri.c;ıııem. Onda da ala
cağım dört leblebiden ibarettir. 

b.r müddet dUQunup 
buluıunuş: 

- Beıı elimin uıırunu 
mcm. H.nacıınleyh JılUcn 
den blruuıı: wr.badnn bır ı 
ı:eklnız. LlUd.n benim 
ı:ektıglnlz yuvarlak değil 
dakı olsun. Yanı beyaz 
nlz torbada sıyah kala 
ıdam edilcyım • .:-ıl;ııalı c 
ıorbnda r:ıcyıız kalacağı 1 
tulayım. Kabul etmişler 
yı ı:ekmlşler. 'fa.bil adam 
muş. Torbada kakının da 
duğunu blldlklcrl halde! •• 
• Buna benzer fnkat dıı 
blı" fıkra n.nlattılar-

Vn.kUyJe kahve, meyh 
gaı.lnolarda louıryacılar 
Piyango bir inhtsnr halln 
mcden C\"Vel bu oyun he 
tarafta O.}nnnırdı. Lota 
100 numaralı bir torbası 
bu numaralara ikramiye 
vereblleceı;I ıstakoz, karpu 
yak gibi esası bulunurdu. 
lıkln.. mL-selii: ıstn.Jroz 1 
numara beş kurusa oynanı 
sıl O.}nnnır? O size alt. ls1 
mnraları birer birer siz t 
derdiniz, isterseniz şu nu 
liU numaraya kndnr diye 
sim alırdınız. !sterseniz 
tek Jlumaralar derdiniz. 
ikinizin arnsında yapılacak 
mıyn göre oynanır, eğlen 
şeydi. 

Böyle lotaryacılard::ın h 
:Mocla'dn bir lnglllz mllsteri 
mış. Bir mUdde1 tecrübede 
ra görmüş kl Jnglliz oynaflıı 
mnralnrı kaUyen değişti 
Meseııı. elllden yetmişe kad 
mi numarayı alıyor ve. he 
Uııcrine oynuyor. Bunu gö 
taryacı da bu Jngıllz m 
Iı:ln ayrı bir torba yapmış 
den onun oynadıt;'l num 
ı;ıkarmış. Böylece senelerce 
sını almış, allah bereket 
geçinmiş. 

Bir gün gene sıkışmıs v 
lken kira ile aldığı - çUnk 
mlyeceğfndcn emin - bir 1 
kucııklnyıp lngiliıı:ln bulu 
gllLinoya gitmiş: 

- Ey! Mösyö Ceymls! 
hm on numara! 

İngiliz nnzlnnnuş: 
- Yok istemem.. 
Fakat biraz sonra l.stak 

rcnerek ı:nt:ırmış: 
- Gel Aleko! Hnrdi yl 

mnra elliden yetmişe kadar 
Aleko derhal cebinden 1 

torbasını cılmrmıs ve baı;la 
ı;:ekmlyc blr, lkt, Oı;. ••• beş 
hep boş n.ltıncıda inglllz 59 
ve numarayı büküp torb~· 
mış. 

Aleko &aşırmış: 
- Ne dediniz M&tYö Ce~ 

Nasıl olur? 
- 59 cıktı .• inanmıyorsun 
Aleko torbndo. 59 numıı 

olmadığına emln. Btnaenale) 
gIIJzln dalavere yaptığında 
emin. Lft.kln nasıl söylesin ki 
disl senclerdcnbcrl her gün 
llz!n p:ırusını ı;:nlmıştır ve t 
da 59 numnralı masura yokt 

Böylece bile bile, yann 
ıstakozu Jngillzo vermıs, o d 
nelerdenbcrl doğru dOrüst 
ili !cin alamndığı ikraml)'e) 
kere oyun ederek P.lde et 
Alelro'nun hilesini bilerek mi. 
mi:verck mi? Orasını söyl 
ler! 

MUhend!s dostumdan aldıfuıı fi. 
ham Uzerlne ben de hnllme bak
madan mllll piyango üzerine he
saplcır yapıyorum. Bir kere bir 
türlU lçl.n<len çıkamadığım nokta 
şu: 

!;1···························· 
~· Küçük haberle 

DileUerl erken mi almalı, g~ 
mi almalı? 

Erken alırsam bos bllatler c;:ok· 
tur. G~ alırsam büyUk ikramiye
lerin numaralan belki şuraya 'bu
raya dıığılmıştır dlye dilşllnUp du
rurum ve ek.seri sbn günlere kalı
rım. Bugüne kndar bir defa a
morti cıktı. Onun da blletini kay
bettim, parayı alamadım. Demek 
oluyor kl bu nimet de bana nasip 
değil. 

Piyango IG.fı ederken su frkra
yı hatırlamamak kabil değildır: 

Galiba Polonya'dn cereyan et
miş. Bun<Jan şu kadar yıl e""cl 
bir lehli p01ltikncı)'l idam etmek 
istiyorlarmış. Lükln ise bir meş
ru şekil vermek ve adama gQy.a 
kellesint kurtnrıııak şansını esir
gememek lç!n şöyle bir tarz tek
lif etmişler: bir torbanın 1~1ne bir 
slynh, bir beyaz yu\·arlak koya -
caklar ve kendisine ı:ektirecekl,.r. 
Siyah cekersc asılacak, beyaz ce
kerı;e kurtulacak. Bunu böyle 
söylemekle bcrııbcr herifi mutla· 
ka yoketmE."k istedikleri !cin tor
badaki yuvarlakların Jkfslnl ile 
siyah koymıya karar varmlsler. 
Bır pollllkn mUcrlın:l "yuvarlakla
rı göreyim" diye muayene cdecC'k 
değil ya! 

Mun.m<?le böyle cereyan e<ler
ken lchHnln dostları işin farkına 
vam11şlıır ve meseleyi herife hn
hcr vcrmlşl(.'r. Yani lkl yuvarlnk
tn.n hangisini cekrniş olsa mutln
ka astlacal:ını anlnt:mışlar. LchM 
Z<.'k b r ııttammış. O endişeli an
larda muhak meslnl knroctmc
den dQşfinmOs ve liyle bir care 
bul uş ki l<c>lles n kurtarmış. Ne
d r bu buıtıu u çare? 

~ orulm yın ben size söyllyc
J m. 

'K rayı t rece-k olan heyet 
ndandak h c-rcye ırlrip de ken

e! torba b r yuvarlnk C(!k· 
meMt b4"vıu; ceoken;c kurtulup, 

h çe N'9e m edilf'<'etlni vr 
h< l'(' e e b r lı !As mkl'ı· 
ru oldutunu 95,yledii! zamruı lchl4 

............................... 
* Pol 

murluC:Una s:«mıek lsttycn!C 
liste hazırlanm:ıkUıı1ır. Onum 

İzmif'fe yaprlan küre 

birincilik yar1şlan 

İzmit, 27 a.a. - Kocaeli b 1 
kllrek hlrinr.lliklerl dün lzmit'te 
pılmıştır. Tek çiftte llcrckf' bi 
Kdğıt ~ııor ikinci, Gençlik ıiçunl' 
ki çiftr.cle KUıt Spor birind, H'", 
ikinci, G!'nı;lik ü<;lınf'iı, 4 tekte 1' 
Spor birinci, Hcrı'ke ikinci, Ge 
ııçlıncıı olılul ır. 
Ünumılul.eltl hafta Glikılk'te I' 

yelken blrinclliklcri yaııılacakt.ır. 

Manisa' da ilk (ekirdel: 
kuru üzüm borsaya gel 

l nnlga, :?7 a.a. - Egf''nin rrı 

him istih~ftl mnddclcrindcn hirinl 1 ~, 
!'den ı;ekirılrksi11 kuru 117.ılııılin 111 

bir kısmını yrtiştlrrn l\lanlsa'ıl 1 ıııt 
ilk l;'f'klrdeksh: kuru imim l\1.ınlc~ 
Çoınnklı kllyllnılf'n Ali Çekici ile ~r 
met Sn)mnn tarnfındnn Tior n\:t. 
rllmiş ve Uicr.arrlan llıırınu~ \itiş 1 
rnfınd:ın kilosu 60 kuruştan sntın 11, 
mıştır. 1111 mıınnst'h~tle horsa I', 
h:ıyrakla rln Vt' ('İçeklrrle tii~h·ııı11 11" 
ilk satı ta V-ıli \,. P trtl "ıMyrt ıı; 

ı ,. .. birçok dil, etliler hnıır bulunnl 
1 tur. 
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Moskova'ya göre 
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aııt r &eli ' arolarn gl.SndcrildL ce .. ap-
l ahınialncc bunlun tetkik l'dl'ce~lz. 

Don'u ge~erken 

ruslar 
tehlikeli 

durumda 

' 

ll~eru c Mıze sore nlacngııııu: bıı netice 
• '~işlki;k Cdenl K nuııda esaslı bir dc

~iz. lleııfapınnksııtın hu işi hnlledc:cc:-
llük 1 ecza kanwıunun lıu işe ta-J· ıklcr e~b1 hükünılcrındc bazı değişik

• nnı e 1 tıyaç hasıl cılncakbr. lloşan'df .. ilını 0 "ı;'layla lırılıııllSl için yeni hü • 
1 aıcıı~t hıoı:ı uııığa ihtiyaç ,oktur. llu iş 

be b"·~ı L ının nıllrakııbe ve takdiri
-.. 1 "al.ıcaktır. 

r a ~kın~ıuğ~a'da bır kaç ay evvel ln~aııb 
oı.0 e ılea cezae\ inde çalı§makta 

, { 40o d~dlı> e zir ıat arnde inin ınlktıın 
l' ıcn ın \Müfettişler vasıtnslyle aldı • 

•er 8 : ıınat..ı nazaran bunlar da dl-
gibi ~ alarda çalı aıı adli) c anı ele.si 

~ t ener ~vnffııki) eUc çalı§lıklnrını llğ -
ırıuı~ 111 Utenıadı31en t ıkibeıliyorum. 

" dan öe Sl<lıp bu çalışmaları yakın -
ıçı haaı g reccıtıııı. Oınidediyıırum ki sa
tı de ç~Jok geniş ol ııı Dalaıııaıı çlftliğin

ııs: ôıınıı ~Şıııaktn ut ın amelenin ıııikları 
to cakt 

1 
Zdeld sene bir mi il dahu ar la-

ke ır. 

lerı~'::thul adli~ e binası inşaatı proje. 
ı; llırct stanbul m ddclumuınlsi ve vi

Jtıl hassısıııı~şguf olınaktııdır. Şehir mUte
rl &on 11 tiı e ıııutabık kııl ırak nhnncıık 

u 11 ı~te " cı>I bir kaç güne kndar veku-
11 nune.e on, ercccklcrlnl ugrendim. Do -
tll' Yokkı 1bır net ı·cye vara<"ngız. :$Uphe 

Jıaraıa Slanbul adlive binası bfiyfik 
ıııuazı: snrfi> le vü~udc gcti rllccck 

e bulund ın blr lııııa ulacaktır. 1ı;inde 
nıo hı utuıauz artlnr lıö~ le bir bin11-
dir. ııınatına ba,lnını)a müsait değil
haıırhkta fır~ntta ı e bnşlamak ih:cre 
ınesını b rı lılllrı·r<"k bu z.aruanın gel

ekU>eceglz ,, 

İngiliz hava kuvvetleri 

Hamburg 
Şehri üzerine 

da İng i l i z 
üzerine 

ar 
şehirleri 

birçok 
akınlar yaptılar 

....,., < Bıı.şı ı lncl sayfada > 
vııdirl! ! 
:Veuı ( §se de kayıpların ehemmi -
13u 1 b ınadığı tnhmln edlloıekted!r. 
d~ lk~ ah erkenden Londra bolgcsln
lcat tı ~?hlike lşarl"U verilnılşt!r. Fa -
•lirııı c ilce bir knç dakikadan fazla 
lJ ;ınfŞtır. 

i:,aburg' a atılan bombalar 
r!Icıı ncırıı, 27 e..a. - Resmen blldi
f&eee kine göre, Duisburg llzerlne dlln 
bo~arıılan lınvıı akınında lnglllz 
l.SOO UçaJdan tarn!ından her biri 
atıl kllolUk elliden faz.la bomba 

rııı1t 
Surıı ır. Bu hOcum Ltıncaster, 
V(t 1~g, ve Hnllfax uı;nklanndan 
rnu rnotörıu bir QOk uçaklardan 
~rekkeı:ı blly(lk blr teşkil tarafın 
fınd Y4ı:ıılmıştır. Bu, son 8 gUn zar
hüc 8 Dutsburg'a ;yapılan QçUncU 

ıundur. 

( Başı 1 1nd ınyfnıla ) 

tarafta şiddetli bir mukavcmeUe 
karşılaşıyor. Dilzilnclerco alman 
tankı klll'lı sahile gcı;er geı;mez pUs
kürtUlmUş ve nehrJe atılmıştır. Sa
hilde tutunmnğa muvaffak olanların 
mühlm bir kısmı da tahrlbediilmlş
lir. Bu kayıplara raı;rmen alınanlar 
taarruzları nelJceslnıte elde etUkle
ri muvaffaklyrtlcrl lstl•nıtır ediyor
lar. Vıız.iyet hatt.A dünkünden daha 
endi~e vericidir. 

Bununla beraber VoroneJ cephe
s.lnln lic noktasında sovyet kıtaları 
tekrar nehrin batı tarafına geçme
ğe muvaffak olmuşlar ve bir köyü 
almışlardır. Bu cephenin şimal ve 
cenup kanaUannda bUyük ölçUde 
muharebeler oluyor. Bntı sahlll üze
rinde köyler elden ele geçmekte -
dlr. 

Ruslar hiç bir zaman bu 
kadar tehlikeli bir 

duruma düpremiıler 
Londrn, Z7 a.n. - Dally Mnll ga· 

zctcsl bugUnkU bnşmnknleslnde di
yor ki : 

Ruslar harp başlııdıjımlan beri 
hiç bir zaman bu kadar tehllkı>ll 
bir duruma dU$1Tlemlşierdir. Alman
ların R.oııtoru hemen hemen tama
men işgal etmiş oldukları hususun
da pek az şOphe vardır. Su var ld 
'.I'imoccnko yeniden saıııam bir hat 
kura.bildiği takdirde Rostof'un ka -
yıbı büyük bir ehem.ınlyet ar.oot -
mez. 

EhemmlyeW olan nokta alman -
ların Don uzcrlnde köprü başları 
kumuığn ve Ka!kıısya'yn ayak bns
mnğa mu' aUnk olmuş bulunmala
rıdır. 

Bah!s me\'ZUU olan ynlnız dlls -
manın ilerley!şiııi durdurmak de
ğlldlr. Bundan maada rus ordusu -
nun J~eslnl t<."mln eden endüstri 
gölgelerinin bulunduğu Doncc hav· 
zasmın kaylbı ruslnr için vahim bir 
keyfiyettir. Bütün bunları hesaba 
Jtatarsak ikinci cephe ncılınası ıcin 
y"°pılan isteklerin sebebini tı.nlnrız. 
Bununla ooraber şunu da bilmeliyiz 
ki, müttefikimizin uğrndı~ı baskıyı 
hafifletmek !cin hUkllmetimizin ta
savvur etUti pllnlar her ne olursa 
olsun bunları halka bildirmek bir 
delilik olur. 

Dally Skeç de ~yle yazıyor: 
Alman ordusu tarihinin en ı:etin 

seferine girişmiştir. Almanlar. her 
zaman dUsmıınlannın zayıf nokta
hırmı gözönUndıı tutl\rak 1Unn ile 
hesap edi.lmie bUy(lk öl<:'llde hücum
lar yapmışlar ve her z.anınn baskın 
ve şiddetli hareket usuıunn kutlıı.n
:rruşlardır. Fakat eğCT rusiar almıı.n
luı Don nehri llzerlnde tutmağa 
muvaffak olurlarsa Von Bock. halli 
mllşkll meselelerle kıı.rşılasmak du
rumunda kalacaktır. 

Sovyet re•mİ tebliğleri 
Moskova, ZT a.a. - .Buııün oA-Je tızerl 

DO$l'ctll!OO WV)'{)L l.Cbll{:I: 
26 temmuz~ kıtalanm12 Voro. 

neJ, TolmliY~-a. Novoc~ ve 
Alman resmi tebliği Rostot bö~ rtuıınumıa m00arobe-

Sc lin ye dcvnm ~]<~Ur. Oephcnll\ ot.eki 
ttblili: r , 27 a.a. - Bugünkü resnıt lwslrnrertnıdc dcklısikl1k olmamıotır. 
fı ırı e göre: J3u,ük Drltama'ya kıır-
duıı Ucadeiede, alııınn savaş uçaklan )f )f 'f . 
k1 .. Silnduz llrlbınva adalarının cenup MoGkova. Z1 e..a. - SOv)"et tabl~ 

~ısıııd • 
ti v a ve merkezi lnglllerc'de aske- cldlır: 

D sınat hedefleri bouıbalnıııışlnrdır. voronıeJ ııeph~ b1T td< bölsıcısln-
toı ü ınan ~lanş ÇC\ resinde ve Heli- de btr gün ıçındc ı .ooo ıaı.oo.r ntrnan 
tır.ıınd kurftıınde G uçak knybetmlŞ- ölmll$t.Ur. 

fa .. ııı h ı ruıstot ch-armda elddctl1 savn$1:u· ol-llıaa " z av.a kuvvetleri, batı /ı. -
cunı~> a'ya yapılan tesirsiz gündüz hü- mu.s. ahruın hUcumlan ı>Uskllıııttilmü&tür. 
Ctgf arındnn ıonrn, 26-27 temmuz gı:- RDsto!"un tıaşlaı bir kcslm!nde kllnlı la

kın llaırıbıırg ehriylc dolıı.) lıırınn n- w$lAr o1mll3. alrnanl..v m!ldıa!ıuıl:ı.ra 
lth r11 11nıışlardır. Düştı111n uı;;aklarJ g1nntye muvartırl< olmu klnhr. 
dır r ~11 Ve ) ıngın bombaları atıııışlıır - SOvyct Jataları T6Wnb~'ll'run btr 
)'ıpı \'il nhnl! oldukça muazzam ka - Jıı;cş!mlnde yen1 mevztıero Odkllm1ıskn!k'. 
aı ık'.:A uli;r ıınıştır. Ill"men hemen hep- sov.vet tank kıtıılnn voroncJ ~ı 
tere 1n1ıctglllı ıııalınllelerlnıle olmak il- ıOO b4r bö~~ hil<'um cd«ek dlİŞl'lfl· 
Sııra 'ıı.rçok binalıır yıkılmış veya ha-
ı:aks u~rarnıştır. Gece avcılarımızla u- na ntır kayıp vcrdirmtşlcrdlr. DUlilTlnn 
'°e da'nr bntaryalar, bahriye topçusu o.eelc ııet1 l.'cldlmiştiıı-. Pbrıuicml2: ~düş
dUşu evrfye geınilerl 37 dılşıııan uç.aj!:ı ına.n uca 1 dtişüımü&tür. 

raıcı,lcrdlr. • AJman..toıı 8lll'l üııt.üruütllndoo tll)"();ıtla· 
33 • ıı.ıı.rak HoW>r ccV'l't'E!nılc kltrunnınıza dc-

ırtgiliz uçağı düJürüldü varnh surette hücum edb'or.ı:ır. SOV)'Ct 
:Serı· 

bıkt ın, 27 n.n. - Askeri bir kuy- müdataal:mru yaran alman kıtnlıı.n iam-
liıııı~ıı bildırliıhglne gore, dün gece b bir llllvcı.ııta btnıaı.c saat toınılc 20 Uınk 
tiliı urg bölgesinde hücum eden in- ve 300 del1 tnzln as1«r ~1>et.rmsl(ll"dlr. 
kıı.da htınıba uı;aklarıoın sn) ısı 65-10 Tslımlynnslaı.ya ccvre&!ntle, mulltcltt 

l> N ~htııln eılllınektc:dir. )'erlerde nmn. ~e cal1$1n düşruın 
dtlı ·• Ö • ajansının askeri mahfiller - kıtn.lan ceUn eawşlnr ~
~tıvveuğrcndiğine güre, lngillz hn\"& Brtansk OCPhcsln<le blly(lık ölQ(lde btr 
lıl(ıarı e~ dün gece l lamburg'n yap - -·--ft n.lmnnlar Plıdlden 30 tıtnk knY· 
<lllo ı. n ındn pllot ve ucak bakımın- -v--
cuııı a,.ır knyıplnra uğrıımıqtır. Hil • tıet.m1$1~. KıUı.lnnmız B:l)"lcn UfWn 
lar1111esnıısındn dil Urlllen lngillr; uçak- dU9ınan ıcuvvctlcrVıt 81ktşt.ınınık Oortc-

ıı 86Yısı 33 ü bulnıu,tur . mel.erine mAnl olmll;'Sl.nrdır. 

B Tank blr.lıiklıerlmlzdcn blri Onl;aru;k 

ohem M 'd b' cephestrıile bü>-Uk ôncm1 haiz bir t.eıııe-.YI ya . oravya a lr zaptederek om.ıncu almarı all\yını boz-

''H 'd , ıınına uğratmıştır. l2l>O ltJman ölmlle, a• 
eı rıch enstitüsü,, kuruldu ' ııı.yırı 300 lds1de'n lb:ı.rot ecn kalıa.n kıs-

r.,;:a~, 27 a.n. - Bohemya ve Mo
alıııan hııılaye idaresi rcl ı, seliihlyctli 
Uını a nıaltnınıarının muvaffoklyctle, 
da bır• .. tıranıalar )nımınk Uzer ePrag. 
tut. Ru litvdrich J~n titüsfı" k11rınut
A1orav enstıtUnün işi, Bohernya ve 
Ctııog~~ ile cenup hntı Avnıpasının 
itti tartı Ya, killtür, hukuk ve ckono • 
lıııııııaktrı Uıerinde araştırmnlnrda bu 

ır. 

Avlllfuralya kıyılanna 
• 
Japon ajanl :uı ~ıkanldi 
Caahc 

'ııraıya rrn, 27 a.n. - Resmi Avus-
gart!, dlıtıınkanılnrınclan öğreniidlfinc 
l'aJya ~mnn denlznltılıın Avııstu -
•Jıırıtnra llltriııde tıonhn yerlere japon 
Burtar b çıkarını tır. TI'lzı mu:ı:ır un
JaJ)onl Unlara 'ataklık etmektedir 
li hal'~~rı Dllltlt'flk kuvveUer!n p;!z
tı:ıı, olrrıatıııa alt h:ttı ~ni il~ -
tııı dofın farı bu h ı~u,t.a ilk şOphele-

asına sebep olmuştur. 

mı da esZ" oddlm1şt11' • 

Muharebe Volga ve 
Stalingrad'a doğru geli1iyor 

Mos!tova, zt a.a.. - Cepheden alman 
tı4r tcıgra!a göre Dom nehrl:nin 11 it7.md;ı 
~ eden muharebeler son ha1'ta ıcm
~ Volga ve StaJbıgrnt'cı dolP'U açık blr 

c~c~. 
\'oroncfde eovyet. taal'ruZ tı::ırokeUcrl 

ctuıma.dan ctıcvnm etrnektedtr. Burn<kıJd 
harekAt.ııı bnr.lz vastı alimnnl:ınn mütc
me.db'eln clddl kBYıı>lanı ~11'. 

.;.mı.an ncrt hıı.rckctl Ml!llcrovo'nun 
cıenubuna dolt'rn Novcı(elimsl<a'da ve 
Rast.ot" atici lleri.eYll llS'tlsna edlltrsc, ev· 
Yeloee derpf3 edilen p lA!lft nazarım eok 
cedkmls bulunmnıktadır. Altnıı.ntnra ver. 
dtrllıen kaYlplar ıı~r olmUŞ!la da nıı: lann 
kayıpları d.'l ehomm1yeW olmustur. 
V~J cevrcsmdc M>V)let kıta.!arı 

Don nehlıtnln 'batı kıyısında )'ell!dC!I\ lk1 
köPrübıısı tes!ft ~l•lerdl.r. Yukarı 00-

naltta da alımanlar cturt'lunıımuttw-. 

0:-ı>herun ki ucunda coıc skıdct11 iM • 

vaal::ı.r olnıaktrutu' 

-3-

Berlin' e göre Gandi' nin Japonlara hitabı 

Alman kllaları 
Bataisk 
şehrini 

de aldılar 

.Japonya 
Hindistan'a 

ısır' da 
vaziyet 
durgun 

Petrol iç· 
Kafkasya h • 

l 

saldırı rsa Kahtre. Z1 n.n. - 1ngll!z Orıtııarit 
tcbllği 

-( Bu y a z ı d a ismi geçen yerler hakkında 
birinci •ayfa.mızdaki hartaya ba§Vurulması )--

Dlln. <le\Ttye fan!b-eU 3'ra edile
cek o nıa. k :ı.m harekAu bBlammdan 
~ de~er lblr Jınrekot ohnnmı..ıır. 

Petrol icin 

( Bnşı 1 inci ııııyfoda ) 

talar ve hava tesklllerlyle !şblrl!ğl 
yapan müttefik ve ruınen kıtalan 
dü:smanı bozguna uğratarak nehlre 
~eni$ blr cephede \"Drtnı&lard ır. 

Hintliler ellerindeki 
bütün kudretleriyle 

karşı koyaca kla r 
Boıııbn>. 2; a.a. - Gundl "Bhtlln 

japonlaro,. bn•lığı altınrla ocşrctllğl 

Kum rırtınalan ııc bulut.hır muharebe 
böl.gcstn<le ı;:tındüz hava hn.rckAtı >Uı>ıl
m n da <mırel olmust.ur • .lslroııdeıiıııc

> >1lklafan Jun'lrors 88 tW!ndc blr dü•· 
mıın uc:ıııtı nveılarnnız tnmtmdan dc~nlzc 
<tilsUrOlmUşt.Ur. Uzun lm'Gatcll nv utnl:.. 

L UDF..'-'DORF vaktisie diyordu 
ki: '"&kü petrollerini aramı· 
)'& bin.at i<cndimiz gitmdiyİL" 

F..ski Genelkurmar :Raşk:ınırun bu 
ta\'5i,-eşini, şimdi nazi Almanya yeri
ne ~ıimu.-ktcdir. K ~)'ll İstİkamC· 
tinde geni~ ölçüde hürum devam et· 
mckıcdir. Almanlar 1939 hami ba -
şında RıH}"a ıile ademi ıcecavüz (ldcıı 
yapııkları zamıın, iyaseı yoluyla elde 
ctmi)'c çah1uklan fa)'d.:ı.ları, şimdi Sİ· 
11h kuvvetiyle l<endilerine bağlamak 
arzu~undac.lırlar. Hatırlardadır ki, Al· 
ltllln)'a ile So\'yet • RuS}'& a.nt5ında 
1939 Nı.di~inin haşlama,ı!Khın bit· 
kııç gün eV'\-el )oapıl:m politik anlaş· 
ma}"l 90nradan sİ)'llSi anlaşmalar taki· 
bcuniştir. Bu anl~alann bel kemi· 
ğini Ka!kn•)'B petrollerinden fayda • 
lanmik tc iı cdi)'onhı. A lman}-a. ru$ 
petrollerini garp cCJ'hcsinde lmllana
bil.mek imkinl:ırmı buı.nu:k ıiçin, Bul· 
~arisuuı'd:ı \'ama lim:ınında büyük 
tesi fer kunmuş, H' Kar:ıdeniz"e s:ımıç 
~cmileri imlirmişıi. Diğer ıara!wı, 
Tuna'd:ın dahi ılzami fardalınmak ça· 
releri aranmış ve ooiunmuşıu. Fakaı 
hu UFi <kğitdi. Alman harp makine
sine J;izırngelcn 1-ıızı •ermek için, ka· 
ra }'Oluyla dahi ı.evkırat :tıır=ak 1.1· 
71mgeliyo1'h1. HıılbıAi Ru }'ı demir· 
yollıırı, nlmıın <lemiryolların.'\ mmu • 
)'Ordu. Bunun için ~rol nakli işinde 
lrullıınıl:ırnk lokomotif ,.e samıç va
~lannı11 1c1<erlclc ıııra~ı m~clcrio
de bile cadiJler yapıld1. 

Kat.ac'ın şimal batısında, ıırhlı 
Leşklllerlc hızlı mU!rezclerlnılz, neh
rin b:ılısındakl lepel>erl ümitsiz bir 
surette tutınıya çalı~nn sovyet tank 
\'e piyade hırllklcrb le şiddelll sava
şa girişmişlerdir, 

Alınan hnvn kuvvetleri dlişnıanın 
Volga üzerindeki mUnakaluliyle 
~tallngrad'ın şlmal-ba tısındakl <le
mlryol u t.'Csislcrlııc şiddetle hllcum 
etmişlerdir. 

\'oroneJ'dekl kopr(ibaşına karşı 
yapılan so"·yct hlicumları düşmana 
ağır kayıplar verdirllcrek yeniden 
püskUrtülmüııtür. Şehrtn şimal batı
sında yapılan muharebede sovyet 
kıtaları §imnle doğru hareket üsle . 
rınm ötesine pUskürtUlmliş, çevrilen 
düşman grupları yok edilmlştlr. llu 
şiddeUI mUdafaa savaşlnrında 10 
fenunuzdanberl bir tek kolordu ke
si.mlndc 7Gl sovyet lnıl'kı tahrlbedll
miştır. 

Meı'kez kesiminde, mevzii hllcum
lar esnasınıln mlıteadcııt düşman ta· 
buru çevrilmiştir. 

Avcı teşldllerl dlln 120 So\•yet u
çağı dllşürmüşlerdlr. 3 alman uça
ğı üssüne dönme.ınlşUr. Bundan baş
ka, ltalytın avcılar ıda Uç düşman 
uçağı düşürmüşlerdir. 

Alman uçaklarının 
faaliyeti 

Bıırlin, Z7 a.a. - Asl«?ri bir kay
~tan verilen habere göre, Don 
nehrinin büyük bir kavis le kil etti
ği bölgede urhlı l«!v•ıteUerlc lşblrllf:i 
yapan alman ve rumen ptyıı<lesl. ge
niş bir ccphcıle Don nehrine var
mıştır. 

Gene askeri bir kasnaktan verllen 
haberlere göre, alman savaş VP 

stuka uçakları doğu cephesinin mer
kıcz kesiminde harekatta bulunduk
ları sırada bllhııssa düşmanın ikmal 
ve iaşe yollarına hücum ederek de
mlryollarıru ~ b1rçıok deoniryolu 11-
Usak merke7Je.rinl ağır çapta bom
balarla hasara uğratmışlardır. Al -
man savaş uçaklannm ook atcak -
tan hücumuna uğnynn b r zırhlı ecr.· 
yet treni asır cnptn bomba.lnrtn IJ)(J

hare'be dışı edilmiştir. 

Sovyetk!rin mukavenıclinl kır
mak icln, kuvvetli bir surette t.eh
.klm edllmlş kasabalara )uptlan ıı -
kınlarda birçok yangınlar çtkanl -
mıştır. Ac;kcr v~ malzeme yüklü pek 
çok bolşevik kamyonu tahrlbedU
mlştlr. 

bir ) azıda şöyle dı~·ur: 
"Yüksek ıııcvlciiııitdcn em}ıcrynlist 

ihtirasa dUştilııUz. Bu lhtlra:ıınızı p;cr
~eklcştlrnıeğe nıııvaffıık olauııyncak-.. 
nız ve hclki de ,\sya'nın par~.ııaıııııa -
ııııın ıız ~ehep ııiaı·al< ve iııs.ırılığırı tl'k 
ıııııiclıııi lt·Şkii eden dıınyo kn:tlcŞlık 
lcdcrLt~yuıınııu lstcınl~ crı•k eııı;:cl ol -
111ıış ltu!ııııncaksını• . Çin'e ~ııı tırmanır. 
•·e )tlh\'er devetlerl ile lltıfnkınız her 
halde dilnyanın lıuyük ıl..:,•etlcri ile bir 
safta bulunmak ihtiı·asınızdıııı ileri ge-

ıanmız Sid -Ba.rTıı.n.1 nc:ıkla.rında mnvne.
lam yeniden murnftnkıyctle hücum et• 

mı.ıcrıt r Dilıı ~ece bomıba uc:nk:lnnndnn 
mitN; lretl bü)"Ük 1:ılr t<'Gklıl To'hrnk"ıı. 

hU!"Ulll et.ıntısUr Rıhtımlıama ve antn~-
ı, nl.'ı yanıımkır c:ı1'ıınlmıs w ıınnırucııır 

Mltllm ettr. Tnm lsabM fi ı.ın btr vnpuron 
şh.ldct 1 hlr lnftltık otmustUT. Muharebe 
hl•lırt'f<'.:ndc de ıstddct.11 have. akmınn Ol· 

muŞtur. 

Alman resm i tebliği 
liyor. llcrlın, Z7 a.a. - BuırünkU resmi t.eb· 

fngllterc'nin içinde bulundul{u ı:or- Uğc ı:ore Mısır'da, Ela.lemeyn mcvzUert
luklardan faydnlıınnıak istese idik bu- 1 m cenut> k \mm<te bir ıngtıtz hücumu 
nıı üç yıl kadar once harp ba J dıı:ı 
znııııın :1apnrdık. Uiz İngiltere') e \'C pti!lkürtülmüştor. 22 l.<"11muzd.-ınbcTI Ela
ınOttcfiklcrc adalet naıııııı \ e kendi JameJl'n mOdatıın sa vaşlanndn tahribcdl
mcııftıatlarına uygun bir ıııurac:ı ttn ı lt'fl tnıri tnıı:ktnnnm sayısı 146 ya \"C 

bulunduk. iz japonlnrıı ise iııs:ınl,ı: el alınan cstr t;;a.}"Ull da 1.400 e :yüksclnwk
nııuıına ıııUrncnat edı) oruııı. l'llerha - lt'lllr 
ıııetsız ıııulıarebc usıılleriııiıı hiç lıir ı.ı tta n •md:ıkt hnva meo.'danlan.1-
khusenin lnhisnrı altında lmlunrııatiıı;ı- d yerde mut.enddlt 11ıır1ıız uc:arn tahribe· 
ııı aıılnııınclığınıza h ı) rl't ı·ıllyoruııı. 
Mııltefiklcr lıuıııı) npıııuz•a inle lıll k;ı 
hir dt•,·let her hnlcle ıııetutlnnnır.ı faı
labİ) le t atblk eclecck 'e İ7.İ bizzııt 
kentli silAhlıırınızla yene<'ektıı. l\lültc

ıtl.IMl.'I r 

ltalyan resmi tebliği 
H<.mm. 27 a a. - lıal>-an tcbl1~: 

fiklcre kıtnl!lrını Hinclistan'cl:ı ıı.lıko)' • l>Dşmnnın Mısır rcphootnln ronup ke· 
mıık ınü•aadcs.ini taıaııııııuıı edeıı tı·k- B ııı nde b hücum teşt'!'bbüsü pfu;'lctlrt.ül
lifirııi:ı:, mcmleketıııılze serbestçe gire- ınüştür Y<"llf.d('lfl bazı cslrl~ nldık. 
bileceğiniz hususunda yanlı§ hlr rtkre 
dıi~meuıeniı; lçinılir. Doyie hlr fikre 
kapılır anız cliııılzrlc bulııuııbile<"ek o
Jaıı hulun kudretle size knrşı ınukave. 
metten geri knlnııyacıığız • ., 

H int liberal partisi §elinin 
daveti 

Yeni Dclh!, 2i n.n. - He mı nı;ıh. 
Cillcrtlc suylendiğinc gore. l llııl liberal 
partisi lideri Sapru , muhtelif sh asi 
partı leriıı şeflerini lıir konfrrans im -
!inde toplamnağn ı;ağırnııştır. !il. S ııı
ru nıınyosa meselesinin hıılli ic,in hnrpln 
sonunu lıeklerııeği ve parti şeflerinin 
hu konfcrnıı ıntla Hindistu.n"ııı şlrııtli 
karşılaşt ıltı ıııesclclerc lıir hal sureti 
bulunmasına çııhşılaıusıııı ist<·ıııcktcilır. 

GANDI 
"Ben Hitler değilim!,., 

diyor 
Bomhay" 27 a.-. - Gıın<li bir ma

kalesinde Şô,ı:le diyor ı 
" Beııl llltler nevletletı bir diktatör 

elarak muaheze etmek fn~ dMız hlr 
tıe,>dlr. Dikta t ör işçilerle mılznkerr et
mez, ;yalnız emirler Ycrlr. Bu cmlrh r 
a ncak ölüm ceza111 göze alınır83 tatbik 
edilmez. Ben ise dostlarımla ıııntlerce 
ırıOuıkcre ve mfinaknşa ederim. Dost. 
lanın için olduğu gibi kendilerine he
nım dfi§manım olarak llıln edenler 1 • 
çin de ''erecei!;im Ce7.a daiııın ılfı\ glclir" 

Yem.Mbi, 27 a.a. - Harpçi Him 
milletk,ri lroınferanstmo pazar gunkü 

llcaklanmız kara harokAtını dcstc1t-
11)-crok mütcnddlıt defalar dllsnıının ı:c
rlk>rtne hücum etmfştlr. 

tn z!crln Tubruk"n ynptı'k!arı blr 

nkm )"a lnız hnf r hasarlara ve bl.11<ııc: 

ldstn1n ulm :ne sC!b('p olmuştur. llntar
).ılnr bir d\lşmnn ııçnl':J dil ürmüıık!rdlr. 

M ıt ı "d.ı sıccrı tesıslcr'c tcsn-n bir 
surette hUcum et.tikten sonra ıl<•nmııktc 
ol n mlh~M' b<mıbn ucakbnm önl~1J·c 
c ?ı 11 Sp trlN' 1.n;ktllcrinc almım Ve 
t alyan nvnı:m hO<'um •"'crd< iki dUs· 
mı: n tıvcınnı dUııtı=üslemır. 

f<'J'lanıı~ınd:ı müttefiklerin harp gay -
retler.ine miitaharct etmek ma'-~diyle, 
Y enidellıi'de "nmlıarip lıint milletleri 
hirliği" tıdı ile bir cemiyet tŞil edil· 
rncsiııc kanır ,·crilmi~ri r. 

Royter ajamının ve.rdij:İ bir habere 
gfıre, mihracelerin münM5siHeri Hiot 
Kongre Ptırtimun ı:futüğü siyasete na • 
511 bir ~i)"alttle ırnôcabele ctmdt gerdi;. 
ti ini brnrt:ı,rımnık iacre müzakere • 
lcnlc bulunmıdctachrl:ır. 

Mihmcclcrin faaliyet pm~ 60 
milyun hindmin harr işleri için sefer • 
her o.iilmcsi \"C Hindistamn mıüd.lhuuı 
için 10 milyonluk bir ordu 1--unılması 
ı;lız önünde tutulm:ıkradır. ~1Usliimarı 
birliği bu rereyıına milı:ıharet ctmdtıe
<lir. 

~~Ki A 
=~--'7>'-~ -. ,:. ~.,, , 

Gizli 

mabet 

Rahmetli Ömer Seykttin'in "Gi1li 
Mabet" adlı ~el hikl>'eSioi ,üphe
m hatıdaMıruz: 

l'iirki>-e"<lclci dostlarından birisi,. 
ne misafir olan bir ecnebi, bu nde 
gizli bir mabet ke.fcder. Kadife kap

, 

• 
1 

• lı tahıadan yapılma. üzerlcri örtülü 
bü>'Ük sandukalar ve yerlerde, mu- 1 
ka<ilb sularla dolu, acıip biçimli J~ 1 ~.ı--.ı-
ğenler ... 7..a\'allı caıehi istemeden yap. 
tığı hu k1.-,if karJl~ıntta i\i awp bir 
hu,u his<il'}-e <lolu olduğu halde, ayak· 
!arının uçlarına basarak bu "mabet'" 
ıen sa•'U,ur gider. Sonradan iş ıınh -
şılır: meğer :unııllı adamcağız, m1sa -
lir olduğu evin sandık od:ısıns !;İnmt, 
s.ın<luka zannettiği Ş(."}0ler çamaşır "3.0• 

dıkları, mı.&addc:~ sularla dolu qrıdı. 
lı acaiı> kar>lar da, yağmurlu günler· 
de damdan akan "ltlların içlerinde .bi· 
rlktiği .leğenler, tas~-

Fe•li bir re•imden 

çıkarılan mana 

l.ozan "-!llıunoo 19 uoaı yıldönü
nıünu dıha ~ıerde kutladık. Türlı: 
inkıl:ibının aumeti, dednliğ.i ve bö
>'Ük lüğü bi.itWı diinyayı ha)'!'M bırak· 
tı. Ön<krleri.ıniz, ihtilalimiz, elono -
mik '-e ~lSyal bünyani:ı:, cumhuriyetin 
ilnnıodanberi elde cıtiğimiz başarılar 
hakkın.la )oiİZierce kitap yazı.ld.ı. Bu 
karışık devrede. bir ber.ış ve nizam 
unsuru olmak dolayısi)le, )'lJrduınu. 

run adı her aı.rnfıa saygı üc &mh)'Ol'. 
Dahs biıbç ay ön<ıe bir fnımr.r 

bdın gaLetcci.~ şimdi İşgal dtındt 
bulunan munlcketlnde Türlı: komo -
l<>skığwı.Ja dalgalanan B:ıyrağımızı 
t:ördül..çe, barıt içinde )ıtŞly;lfl bahtlı 
Tiirkiyc"yi düşünerek gôzleri )'qM -

dağını ~ lüyordu. 

Yeni bulmacamız · 
Soldan sat"3: l. Yurıt, mltluı.bbct ta· 

6U', 2. l!ıldn, be.$l:na H ru\cszylc llJitu 

hat U7.Cl1ndc, s. ört. ~t verme, 4. 

Mc bir tC1.·Jalt~dellğl olınıycın, ıs. bir 
nevı ootvcl, cırtı:ıda. 'bir Blctn, 6. blr ıı;ı. 

~. suda tuınDl. 7. b!r mırtln okılınu"ı. 
aınıta. 1Nnmı, 8. baG"ma ' B llt\ vce!Yl~ 
rnalOma.ttar ol:ı.mk. 9. bo<tur ve kuıru 
a~. resı, ıo. ~ evuc: ıct, u. 
mısır tanetenren yapıoık o~ p, 

stlırnl D!lcı. 

YIAcardıın e.sııb: l. 7Am:ın, ftnırl, 2. 
ıröiıert ırörrntyerı, tclcl(7Dda söytenir, 8 
~ye kll.ptılan mantnr. ~. 4 . llgfil. 
15. llOI'll edab. Mide. hallolma., blır an.ya, 
6. eöz rengi, kaba kıımae, 7. blT nota, 
SftYlSl, nave, s. mu!ct~ 9. NlSllııort 

milsaruksl, hnlıı.. 10. ~ n!la, 11. 
Ure.luı.tt Y<rlndC, cktn Bft(>l. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmİ§ §ekli 

Soldan sa~: ı. Bol, ~ 2. o. 
re..k,, ctva.ta. S. mb!ıt, ldbar, 4. ad' mak. 
d>a, 15. adel • tc. 6. em. hruı, 7. et, tka· 
buk. 8. SUtd, elemek. 9. ibıısa (o.sabi) 

a1Biaı, 19. ~ Art!, ll. ell1 konu, 
alca. 

Yuknrdan u:ıtı: l. Bo2ıl\, tı:ıfty(o, :?. 
onıda.. ta.ben cnetıa.1), s. tn.bn<b, t.MU. 
4. ktme ne. 801< ( 6di:), 5.. tal!1, ano 

1 
(ona), 6. ie (el), ite (dı:), kr(il), 3 
kik, ha1n, 8. (k) avt, tabe!ln, D yaba, 

1 
mıma."'O., ıo. etBbt caxue>, k~ ıı. 
tıınıcıa. kam. 

Kırmızı saçli 

l rantnz kadınlan 

kulp takacaktı? Bu ka!pıı5ch ~ -
lcrıle de, Türk~-c'oin hangi milletle -
ıfo !le\ gi~ini cdbc ufraşıığını ileri si). 

rccckü acnha? •• 
Ufak dıkkııtsizt-ikJer, buruı en 

tecrübdi ga;ı:ctecl}-i hire faka b:ıstırıı
bilir 'c onıı, meslek hayatı boyunaı 
yüzunu kızannrak, mes!ek~ı ara· 
ında kctl<füini küçük <luşü.ttcek pl

iar rnıııırabilir. hkat .sorup öğrenmek, 
btlhıı sa )-abana bir memlekette ye -
riııdt.'11 sorup iyice öğrenmek o kadar 
koi:ı)' blr IJ<')odir ld .•. 

Acele i,e fe} tan bnşır <krler. Bu 
işe de hirnz acelenin, dola)~siylc de 
ŞC) 1.111:111 kıınşrığı anlaşılı}'or. Acele 
yuz;urKkıı giilunç olan hı1)<a bİ1' pz.e. 
toonin tu hikayesini de ı;ırası gdmiş
~cn ıınl:ıt.ılım ... 

Bu r.nzctcci önıriinde ilk dcla ola
rak Manş'ı geçip l'rans:ı"ya giım4 
ı>ah:ı vapurdan çıkar çıkmaz da kır -
mızı saçlı bir bdınlıı. kllr$ıla~ Ge
ıctesine bıld"mıek için mcrııklı, cazip 
şe> lez anyonhı }"a ••. Hemro hir k:ıtıv~ 
><e ıı;inniş. Kağıı blcm mcm~ Ye ,__ 

n..;ına haşlamış: 

'"fmnsa'da bücün kadtnLtt kınm
:ı:ı saçlıdır •.• " 

lsı.içrd.i mesfokdaşın kırdığı pot, 

gıuC(ccinin vazifesini :t"aparkcn ne b· 
d:ır dıkbtli da•nnırıası gerektiğini 
bize bir kere daha gc1stenn4 oluyor. 
ı\ l'elc >iizürxlcn Nitün f ransız kadı 1)

lıı rı ıı ı k1nnı11 Mçlı yaı-ı gazetf'ci gi
bi gii:lunç olmaktall'ia, vereceğimiz hıı
bcri bimz dlha geç vermek (ltlha.5ına 
<hı olsa, i in hm araştınp ~ıuşrur-. 
nmk, şlıphc.siz çuk d:ıha tercihe ,a -
r:uıdır .. -

iki bCJ§lı 

bir tasarrul 

Gazeteler lstanbul'da undan ı. 
mıf için alman kdbi.rlerden ~ 

derlı:cn, ekmeklere etı'kec yapı~ıınoak 
usulünurı de kaldır:Jaağını haber ve
riyorlar. 

A nloı ra' da ı,nlctanbe:ri tatbik olu
nan bu usu I, iki ~lı bir tasarrufa 
yol açmaktadır. Hem eti.ketin a.rka&ın
J.-ı kalan ve bir araya ge!>ince büyük 
bir şehrin günlük .istihllldnde mü-
hün bir )'C.'iklın tutan ekmek J>Clrçahn· 
ııın :ıoıİ)-an olmamasıru, he-m <k toz '4!'" 
1'c-r kadar kı)'mCtli bir matah haline 
ı;:.ıclaı Uğıdın israf alilmcmesini •I· 

Haurhklar 

H ER ~oe ra~ kifa}"CfSiz.li~; 
{:CTIC hi!scôilir dcre<ede idi, 
Kafkııs)-a yolları Alman>ıı'nın 

i reldcrıini ıkarşılı)-aca:k kadar mükem
mel <kğildi. Sie#r.icd'i )'llJ>an ve al • 
man ilt·rlerişlcnnin ıırlı:asmda ,.e 
()nünde~ nıcşhur Todt'un mühcn
di_çJ,.ni Kal'kuya'ra gittiler ve ~ilan 
<aöil -..'(' ıı:ımir ettiler. Al.manya., o n
man Ru )'3 'dan harple elde edchi le
l'Cği JX'tmlü, bu devletle daha sulh 
ve hatııl dostluk h;ılinde iaı.on IW<lede
bil~ imkunl.ırını aramı ~ ve haı:ırl:ı
mış11. Şiinhcsiz R.ık\ı pctrolkri eğer 
ı;ünün hirindc alınanbnn eılinc ~ 
ccık ohırsa, bu11un ~ Karadeniz -
den gordc, Tuna )'O.lunıbn, Vam:ı )-O

hından, ve kam ~ msıl n:ı:kkı
di~roB~ de o 7.am:ıncbn düşünii1 • 
müşıür. Kaldı ki, Kafkasyn'ya doJ;"lU 
ilcrli)'Cfl ~. şimdi hu petrol -
.lcri memldtetlerinc t.tŞtmad:an ,,mi 
yoerindc lmllaıım:ık imkinbnm da 00.. 
Jacaklar ft eğtt harp d:ıha uzun za -
ll1MI dC\ıım «fec-cık olunM, o uman 
hazı nl.ııwı plana ve tesi~lere ~öre, 
bu petrolü ~a cephelere rnıllet -
mele: imkin!aııım du,ürıecekle.rdir. 
f'1e buın:a bir .ıd:u koyarak fimdi si
ıinle benhcr hiç olmazo;a bana üze -
rinde hareklt sahu.mı do1a,11Ilıya baş
lı~ım: 

Don cephesi 

D fu..'KO tthtiğ!eıden an1.ad::ığ.am.. 
:ı:a ~ harp, aD11> ık~ 
dört noktuında bilh-. (l)k 

,lddetli olmaktadır. 

l - R<»tm "il! N~ böl· 
gclcr.i, 

2 - Don'un doğuwnda Tsimlam -
kaya bölıı:tti. 

~ - Don'un V olga'ya doğnı uza. 
n:ın lcncıııman bumu üttrinde Kal~ 
bölgıed . 

4 - D&t. maide Vorooej bölge
si. ... 

Harp bilh:ıssa ~tov'uo ceı.ım
da ('<it şidderli olma:kmdır. Almanlar 
bu ıchrin cenubunda lmw~li b&r '1111• 

rette tahkim edHmi, olan Batais.4c ,eh
rini hücumla :ı:apttttiklerin:i bildir -

Türk gazetecileri 
Af manya' da 

ziyar.etlerine 
devam ediyorlar 
Berlln, 27 a.a. - Türk b&81n hey

eti, Klopp müstahkem ıntosunu zi
yaret ettikten eonra Francfon'mı 
\\'iesbaden'e hııreket etmiıı ve Bıad 
Kreuzmanch'a gelmiştir. TUrk mi
safirleri Derhausen'de Moszlıınııes 
hağlnrını ve ııarnılhaııelerlnl ziyaret 
ctmle>lcrdir. 

Bundan sonra Hundsnıedk 
'Ve Trevc yolu ile seyahatine devam 
eden heyet, J,uxsemburg'n gelmiş ve 
pnuır gOnü şehri ziyaret etmiştir. Ö~
ledl"n sonra S<'dan'a hareket edilmiş ve 
Fransa ~feıılnde MRır!not hattının al. 
manlar utrafındlln ilk yarılrlııh yer o. 
lnn bilyilk ;\fontmf'dy istlhkı\mlıırı Jl;f'
zllmlştlr. Seyııhnta Relms üzerindt'n 
devam edilm~ktedlr. 

Mr. Çörçil demeç 
yapmıyacak 

bnıaktadır. Londra, 27 a.a. - Resmen bildi-
Gcçirdiğimiz ıkıntılı dCYirde, bu rlldlğine cöre, Mr. Çörçil. Par!&. -

,ı:IDi >erinde tedbirleri afkışlamıımak mentonun da#ılm.uıından evvel harp 

mektcdirler. Bu t.ıkdırdı> I>on nehri 
denize dukülduğu sahada geniş olçiı
& geçilnı4 dcmdmr. Nornçcrka k ta 
''C T.iml;ın kııra"d;ı alnıanlar, 1>on u 
aıladıkl.ırıruı ı;ore bu ndırın cenupra 
25-0 k lometrclik bır uz.wıh$ına h1-
kim<iirlcr. Bu tal dırde alııunlann 
Don dııki mı koprub )lan na d:ı)-ana -
rak cenuba doğru bir CCJ> 'uru<b ge
tirmeleri çok millllkündiır. Hu cakdır
dc, Kırım da bulunan a manJ,1nn Kcrç 
boğazı \a~ıtll3'l)lc T.ıman yarım~da<ı

na aılanıı)a çalı ıp Ro~tov'dan 'e B:ı.
tııi k'ten illt":I kın.,,ctkn de<itddcm
Jcri daha çok ıntkln içine ı;ira. 

Say1ea üstünlük 

I• Sİ~ dıkkate değer tarafı p 
dur: dü.nku rus tebliği, almııo
lann ' a)'t usturıiuğündcn" 

faydalan:ırak, Rostov ~resinde dc
''llmlı ureue hucum cttıklc:rini bıl -
clirmdae fakat bnlı btr sa";ışıa bir
kaç 6Ut it,İndc aln :ınların 20 cank ve 
700 den fazb as1.:er kaybettiklerini 
SÖ)ieı1'cn, lKW)et müdafaal:ınnın ya
rıldıJ:ını da iüraf ctmckıcd r. Alm:ıo
Jann rusl.ıra brp "53)'1 ustünluğii" 
ile 1-ıürum ctmekrini ne ;urcılc izah 
eım<.k ~iki r? Bu nokta iızcrinde 
bilhassa dumıak gcrcktir. Demek Kaf
k:ısya"ı;ıın miıdıfaas1 ıiçin, cndre ya
pılaıı hanrlıklar '\C hatta füjcya"dan 
geıi~ilen 500 bin :ı..ker de kllfi gdcmc
miş, \C )"ahut ıılman taarruzunun ne
m;lcn ı;dcu.,ı'.;.-i cahnıil <.-dilemediği için 
bunlar ) erli > er.ınde kull.ınılaınamış
nr. Nitddm nJınan!ann ıusların so:r
lcdikleri f:ibi yaln12 ııc sadece 700 
ölu vcidiklc.·ri goz önüne nJınaaık 
oluna, buradaki rus karşıKO)masımn 
l'Ck nıühım ohııadığı ''C belki bunJa. 
ırn arıcı sa' şiarında öldünild.n.Jeri 
ııcticc'ii çıkarılarn:ız mı? 

Daha dol:uda İ!>C, almanhr, huyük 
bir ~rAıe uzcrınde Don'urı bü}uk hal
ka.sına ı;ot-ni bir ce(ihe üzerinde ''lll' -

mı~lardır. Yalnız Kcrç'm ıımal hatı
sında gene şiddetli s:naşlann olduğu 
halıc:r ''Crilmcktooir. HUPl.ırın dı tıı· 
lingrnd'ı müd.ıf:ı:ı edecek km"etlerin, 
:uun:ın ka7.:tnrlamk tl"IKik <'<lılm~i JW• 

yesirıdcn iten geldiği ıınlaşılmai:ındır. 
Voroncj nöl~inde ise ırus oıuka. 

vtımeti devam etmektedir. 

Netice 

S ÖZl.r:RfMtzf hullsa edelim : 
nısJaz için Kafkas)oı da durum 
çok :ror o~ı:a 'e ., :undcn 

t;Üne v.ıhinı bir şekil cılmakcadır. Hat
c!i o kadar ki, Don muharehclcrine 
"Rusya mC}-dan muharebesi" ismini 
bile YerıtK'k bhildir. Hldısclcrin J» 
lişrnc şeklind~ anla ıldığıreı g&re 
nı:; ordusu iki)'c :t)Tılnuk tchli\;esi 
brşısınd.ıdız. Acaba, almıınla.r bu ~ 
kilde hareket etmekle ne ga) e güc!U:, 
)orlar? K:ıfka. ya'nın bu )"aZ :ılırenuı 
miımkün müdür? lfor ŞC)c ratmM 
bu ihtimal U7.erimlc durm:ık için elde 
kdfi delil )'Oktur. Ç"wı\:ıi daha cenup
ta s:ırp 'ie r::<'Çİt 'CMle'L Kafkas d.ığ
.lru::ı ild kademe halinde uzanm:ıkııı
dır. İhtim:d ld, :ılınan geııelkunnayı, 
şimdilik, mı dag!:mı S.:adar inip, ho
radı bir müd.ıfaa hattı kurduktan son
ra dkiir k:ınşddıj;1nd.-ın fa)-dalanarnk 
çok daha Jimalde ~ harc:ketlcre 
geçecek, ve bcll..."'i yakında Moskova 
için de s:ıvqa ı;ir"~-ccktir. 

Yukar<b cb nnlattı!;"lmtz ~"hi 
umumi plln<b her lı:ılde Knfkıınıı 
petrolleri '':lrdır. Fnkat ili.: ağızda al
manfar hiç olmazsa bu ('<'trollerin ınıs
lar tarafındın kull.ınılmasımn ö~ 
gcçmi}c çıılı aıklar 'e şimalde işle
rini halletmek imkinlıırını hulurJana 
o zaman Kafkn"S}ıı harbine daha şid
det 'crchiicceklcrdır. !>ün gelen tel
graflar ve işlerin ş:idişine göre umu. 
mi dunımu bu .,clcilde hulasa etmek 
kabildir. 

FENi K 

Maarif Vekilimizin 
lstanbul'daki tetkikleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Maa

rif Vckill B. Hasan - Ali Yücel bu
gün öğleden soııra lnnnrif mlldlır -
lüğüne gelerek maarif müdUrU, orıa 
tedrisat umum müdürü ve mUfc tt!ş
lerle görUı,ııU. Maarif müdUrlu~n • 
den ayrıldıktan sonra yanında Ve -
1talet bed ıı terblycsı lş!erı umum 
mUılürU Vildan Aı,ıir ve B. T. U . .M 
neı,ırıyııt ve propagand;:ı mtirltiı·U Snf
f et Gürol olıluğu halde bazı İstanbul 
kulüplerini ziyurcUe tetkıklerde 'ba
lunmuştur. Knsımpaşa k lUbUne gı 
ılen Vekil gUreş nntrenmaııı ynpıı.a 
gençlerle konuşmuı ve spor nlıuıı 
yapılacak yeri gezrol§tlr. Orad11n Bc
bek'e giderek Galatasaray kullıbti -
nUıı deniz lokalini görmUştlir. Bc:
ıiktaş kulUbünde yapılmakt:\ obn 
yüzme hnzuvu, tribünler ve atletizm 
pistini de gezen Vekil Beş!kt:ış'ta:ı 
dönll§ünde yeni Edebıyac Fnktiltcsı 
binasını da gezmıştir. 

General Marshall 
müttefik kuvvetler 

başkomutanı mı oluyor ! 
Ccncvr<", 27 n..a. 

bildirili> or: 
• e\) ork'tan 

X t"•~ ork f'ost fl'RZrtt>sl, ıımıorlkan 

Hal h.~·Je iaırı iwiçreli bi:r pz.c
tccinin lunlığı pota, oe bu).urulur? 
Bu gazetecinin iddiasına göre, fhed1 
Şcfimirin ötümünden .-- çıkanları 
pul serisinde omm bir de fCiil İ rc5mİ· 
nin bulwıma.~1, Türkıiyc"nin müslüm:ın 
memleketlerin ~~sini relbe kıymet 
veri1inden ileri geli>~>mıuş. l"ürki>-e 
şüphesiz, biiıiiın memleketlerin ve bu 
arada, çoğu) la komşu bulunduğu m\lı.
!üınan mcmlt'keılcrin dostluıun:t 
bii}ük değer verir. Fakat mı ı;evgiyi 
c~ için bu mcıınle.ketiıı ~'Ük 
bir evladının ferli ttsmini "olta" d ye 
lmllanmıık. Türki~oe de hiç kim9cnin 
ba.tırı1ldao ~ 

Tabii hatsclarsımz, 8}'Dl put ııır:ri
.tnde Aıatüdı:'ün iki tııne de kalpaklı 
resmi '·ardı. Yııb:ıtıcı m~lekd.ı ımız 
ıaaıba hun.hın &<:oe')-di DC bir 

kahı! m~? durumu hakkında veni bır 
SA. - TIR. 1 :vapmak niyetinde değildir. 

kııv\rtll'rl hA knınııtanı general Mars
ı all'in mtllt fık kın \rtler b komu • 

ı rılı • ına t yln l'di ereğini 'i h hıor 
dO?meı; rı '1'r k \) nakt.tln bğrcndi •ını yas • 

1 ı.uaktadır 
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Sergide eski eserler köşesinden üç güzel görünüş 

Güzel Sanallar \f'"" .... GÜ~;i·Ta~~ii~;--··j! Banşa yaklaşırken: 7 1 

. : 

Akademisinin 
60 ıncı yıh 

Yazan : 

N. H. Atay 
Giluıl Sanatlar Akadcm s 'nın ku

rul\ll,iunun altmışıncı yılı munase
bctt.>le Akademi.de bir toplanu :> a
pı!dı ve btr sergı acıldı. Scrgj her 
şeyden once, guı:el sanntlann Cum
hurıyet yıUnrındnkl lnıt safını kt• 
k kc imkan vcrdığl IÇln enteresan
dı. Maarlf Vek ll saym Hasan-Ali 
YUcel'ın ncıs nut'kundn dn lşnr t et
tJfıı g b , müesscsen n 1882 de Snna
yH Nefise mektebi olarak kurulduk
tan kırk üç .>,I sonra ancak 141 t11-
lebcsl "arken, rakam bunu takibe -
den on Uc yılda (l!J.38 de> 269 n on

an sonraki dort yılda dn 619 n çık
mıştn. 

"Sana:> 1 Nefise Mektcb!nln" "GO· 
1 SannUnr Aknd mlsı" hal ne gc-

slnde, Akndem 'nln tal be ve pro
esör kadrosunun daha önce.! yıl -
arla ölçulem y!'cek n bctlerlc art-
asında ve yUkselmC's nde şQphe 

ok ki, Cumhur yet maarif te kll{ı
ının ve bu t kıll.\tta vazire alan 
ecatıl, Namık lsmall g b idare ve 

nnat ndamJanmızın buyfik tesirle
vardır. Fakat daha büyük tesiri, 

eml kı.-Un Cumhuriyet .>,Barında 
rd ğl ekonom:.k 1 UkllU \"C nlsbt re-
ah yapını tır. 

Avrupa'da malctne sannyllnln ku
uldu •u ve bu sana) in Avrupa re· 
hı hesabına dünya p::ıznrlarını !et-

e ı;ıktı n on s k zmcl asnn ıı.ını.
rısı ile bütiln bir on dokuzuncu 
r imparatorluk Ti.ırklyeslnde 
ı;ıkardıkları eşyanın en bas t nf.' 
le bugün bü.>1ilk bir sanat kıym t ı 
rdı miz - el tezgahlarının durma 
vr1dlr. Asrın ba ınn kadar şehir· 
rlnden kö:>lerlnc kadar giyecek, 
llanııcıık her türlu lhtı;rnç <'Şya-
nnı kendi tczgt\hlarındn ışle:> p 
aran Türkler nsnn devnmındn 

smen ucuz istihsal yapan makine 
naylırun tabii rekabet , kısmen de 
sana)! mamuller nın Türk pazar· 

rında sürümünü temin !.'d n kap -
llıs:>onlar r<'Jlmın n yardımı ııe 
t kçe Avrupa fnbr kal rının muş· 
si olmuşlar, Cumhuriyet devrine 

dar da ba la limanları, dcmiryol· 
, madrnl rl olmak üzere m!.'m <'· 

tte para b rlkm s ne, dolayıs :ıı le 
ıniz 1 sanaUarın inkişafına ) ar· 

edeO<"k bütün menabli ımtıyazlı 
ancı ş rkeUerin ellerine tcs im 

lcrdır. 
paratorluk Tilrk.:>e's nln bu 

·rlnl tctk k eden yazılar la mese
Avrupn iı><'kl sln n dokuma sana· 
ile beraber mem!C>~t dutfukla· 

ı kökund n küp attılhndan, lş
ra'dn 1812 de sayısı 600 n bulan 

kil tez , hlnrının 9 sonede (1821 
40 a lnd •ınden, 18 inci aSlr<la 
1 beş bin balyadan fnzla kuma . 

ap ve sa re glbl mamul eşyn lh· 
cd n Ankara'nın m ili. 1836 da 

in baha b le mal çıkaramadı •ın
ve Tlirklye'nln g lt kçe Avrupa 
yl memlC'ketlerınc ba • ı h:ım

<':>e tab b r mcmlC'k t haline 
i · ndc>n nlsbctcn az kazançlı tOP· 
şlC'r m stesna 1 l hsal sahnsın

uznkln tırılan TUrklcr'n de han
UrlU tahsil müı> e C'!I nelen ge -
rse g(' sinler devletin z[ı •ürt 
ur kadrosunu zorlamaktan baş-
lr şe,>e ,>aramnchklarından bah· 

rklye'dC' mUhendlsl k ilk olnrnk 
huri) Un dC"mlryolu ı>0lltıkas Y
evlet kadro unun dışında yaşa

ba l:ıdı. Ya.şama lmklını nafıa 
ınde yabancı lrk<'t ve eleman· 

tasf y sı nlsbetınclc arUı. Bu 
al muhc-nd s okulunda akisler 
ı. Okulun tal('bt'.' kadrosu bir· 

umhurl)et yılında. Üçüncü Se· 
zamanında bn lıyan uı.un tari· 

m sli ö ülm >"n nlsbellerle 
Ö'çü, C:uzel Sanatlar Akade· 

in ffi(' l , m marlık veya se
k şubl'lf'rl lı; n de kullanılııb -
~er nafıa lşll'rl imparatorlu· 

son asrında olduğu gibi ya
' rkl'tlerln ellndc kalsaydı, Yıl· 
l{ın V<' ln!ln cchtl nah Y<'lere 
yayılmasavık hiltiln tahmln· 

1 sergisinden görünüıler ! M .. h d • 
• · ı u en ıs er" 

Güzel Snn:ıt ar Akn lC'ml 'nclekı 
ı;:ılı mn nr k d r m m kcı..t k eko· 
nomuc lnk af \ m m ket refah nı 
vuzuhla gôstC"ren pek nz iş s::ıhası 
vardır. Bu bakımdan Aknd mi, <'ko
nom k milli ınk arın d ya rnmıdır, 
b IC' den ıcb 1 r. ııoyle bir tasnif ynpı
labll r, yahut şoyle b r ta nLf aka· 
derrrid kı çalı mal::ır h kında toıılu 
b r f k r vereb'i r: 

ve mimarlar 
Yazan: Vedat ;N edim T ör 

Gelecek barış dünrasının, kinde )"aşa • 
<lığımız savaş rıllarıııdan d;ıha az çetin, 
dıha az zorlu olacağını umanlar '\al'5:ı, 
galıba aldanı)orlar. 

En hür, en demokratik bir dünya niza. 
mı içinde bile milletlerin bir takım ka
> ular ~c şartlar alıma :ılına<:a.ı.1a 'c mil
lctlcrarası tespit ohınacak bir 1nkLm 
normlara kendilerini uyduramıpn mil
letlerin hali pek )"aman olacağa tx·nzi • 
)or. Na ı 1 ki, J i b c r n 1 {llğda bile, 
karantinc, fener, posta tdsraf gibi mil
lctlcrnra~ı nizamlara bağlı bir takım iş
ler mr idi i e, gcfocck b.:ırış dun)asınd.ı. 
bu m i 1 J c t 1 e r ü s c Ü nil'.ım çcr
ÇC\es 0 nin sınırları daha çok ı;cnişlİ)e • 
cek gibi ı;onınU)'Or. 

l\fcscll, şehir '\ e kö} !erin sağlık chıru
mu, otomobil' rollan, ha'-:ı mC}danla.n 
gibi, buı;un satlece milli sa)ılın n~lc
lcr, }"arın nıilleılcr:ır.1 ı kararlaştırılmış 
cs;ıslıra ,ı::üre düzenlcnNck i~lcr arasın:ı 
girerse, o vakit Cumhuri}ct devri ile baş
lamış olan b a y ı o d ı r ! ı k çalı~ • 
malannı hem daha çok gcnişlcınıck, hem 
de bir h:ırli ~b~tımı.ık :ıonınd.ı ka· 
bcağız. 

Hcdeiiıniz. Türki}c'den, on beş yirmi 
)"il içinde sıhhatli, refahlı, hareketli, yuk
s& \erimli, ileri bir memleket rarat -
ına:kur. Bu baş döndurücu i § h a c -
m i içintle, mUhcndi ve mimarlarunı
za düşm pa) ın şerefi '\'C buyukKiğü 
apa)-dın ışılda.maktadır. 

Ö>le yaratıcı mühcn<lis ve m"marfar:ı 
muhtacız. ki, AHupa"nın ve .Amerika • 
ıun k ö h n e i c ş m i ş örneklerini 
ıaklit etmesinler, mcmlckcıimitin şart • 

ı l:ınn:ı ' 'C tekniğin en son ''Crilerinc uy-
1 gun ev, şehir, yol tiıılerini yaratsınlar. 

Bugün nuupalı ve amerikalı şehir tipi, 
).lni ş a k u 1 i şehir, otomobil "c 
otobüs çağınd.ı arıık d_cıııode olmuş, 
apanunand:ın bahçeli t c k <'' lcre 
doğru bir h:trekct ballamış, ve schirlcr 
u f k i 1 c ş nı e k )ohuıu tuımu)tur. 

Biliyoruz ki. Avrupa \C Anıcrika'nın bu· 
) uk ~clı i derinde otomobil ve oıobus ar· 
tık bir sürat ~sıra ı ol:nı:ıkıan çıkmış, 
hareketin kesif olduğu saatle.rdc )11)11 

yunıme.k, çabukluk bzkımınd:ın daha em
nİ}cdi bir lıal alnıışur. 

O halde mühendi !erimizin öniinde bir 
ıakım y e p y c n i icl'ıirdlik dlvaları 
dumıaktadır. 

Mimarlarımız.. da ne ildim prdarımıza, 
ne guzcllik gonişlcrimize, ne de ıarihi 
as;ılc-ıimiı.c U}ı;un olııııyan kibriı kutusu 
mimari i )erine, >cnİ bir Turk si v i 1 
mimarM )"aratmak gibi zorlu ~c zC\kli 
bir ;, kar~ısında<lırl .ır. 

Dunranın en modern, en s.-ığlıklı, en gü
zel aehirlcrıni 'e ko}lcrini L.-umuk 
ş e r c f i , müh'--n<fulcrimizi 'c mimar· 
l:ırınıu.ı bekliyor. 

Sinan 
h~ykeli 

.Şehrimizde dikilmesi dü -
şünülen Büyük Türk Mimarı 
Sinan'ın heyk eli etrafında 
falışmalar devam etmekte -
dir. Yukarıdaki resim, Türk 
sanatkarının h a :z ı r l a d ı -
ğ ı lıeykeli göstermektedir. 

_: CEMiYET HAYATıın< 
;_...,: . 

Açık teşekkür 
Yavrumuz Nnbl'nin geçirm!.ş ol

duğu tehlikell bıısllll dluınteri has· 
talığını zamanımla vaki ha:Gikanc 
ti.' his ve tcdnvllerJ ile az zaman 
içinde tanınmiyle şJfnynp eden eo
cuk hastalıkları mütehassısı muhte
rem doktor Haldun Teklner'e derin 
minnettarlık ve teş.-kkUrlertml ga
zeteniz vnsıtnslyle lbllığı bir vnz.fe 
addediyorum. 

Dls tablbl Hamit Saknbnsı 
13(13 

Açık teşekkür 
Kızım ve eşim F)Clıbe Sahinbas'ın g{lç 

olan ooğum amc>llyatını büyük bir 
maharet le yaparak ıken<lislnl tehlike
den kurtaran Doğumevı Bnşhekımı 
doktor üstat 7..ekaı Tahir Burak ıle 
kıymetli asistan Dr. Sami Ünal ve 
Harp Akademisi Doktoru Blnbası 
İhsan GOren'e bu meyanda Ebe 
Fatma ve hemşlrelerP. alenen teşek
kürü bir borı: bilirim. 

Babası Harp Akademisi Yilksek 
L<wazım Okulu MildürU Albay Sab
ri Kurtman, eşi: Levazım Yüzbası 

~iuhlttln Sahlnbaş 

111111111111111111111111111111111111 

Kur'an 
~iir ve kanunlan 

Çıktı 
Stenley Lane • Poole' den 

dilimize çeviren: 
Avni DOGAN 

75 kuruş - hl!r kitapçıda bulunur. 

111111111111111111111111111111111111 

M. M. VEKALETİ DENİZ 

Kazan tuğlası alınacak 
Deniz Lc\.ızım Satın Alma Korr ls~o

nundnn: 
l - Tuhmin roı!cn bedel! (21GOOJ 

Ura olan t.a.krtbl st4dcU 120 ton kız ıı 

tuf:l.asının 11·8·U42 salı ı:llnU s:ı. . .'lt ı., te 
Kıısımµaead:ı bulunan deniz lcvaı.ını &."\• 

un alma komls.ı. onunda k.nı>:ıl.ı z ,r rı 
ck.-.tltmmı )'llPlkıeııktır. 

2 - llk tcın!ıııatı (16201 lh'a olup 
şartnnmcs1 hl•r ,.un iş saati dah llncl•· 
mczkQr komlı>YQncbn hedelslz aırn111>l· 

Ur. lksimlcrl de kom~·onda &onı.c-bl· 

Ur. 
3 - 1stckl!:lcrin 2400 sayılı kanunun 

lsk'<llğl vcsllml:ırlfl birlikte tekli! m<:>k· 
Luı;ılı:ı..nru ckBl:ltmen!n yaı;ıılncaf:ı bclll 
ırlln Vil &aa.tt.cn bir saat evveline kadar 
adı acccn komisyona v~clcrf 

(7855.5838) 18'19 

Zeytinyağ alınacak 
Deniz Lenızım Satın Alma Kıınıls

yondnn : 
ı -tahmin olunan me<'mu hedeli 

l!l260 lirn o!Rn 35.000 kilo zeytin )a
ğının , 3 nğııstos Q ~2 pnzıırtl"sl gunfı 

ı<aııt J6 te pnzarlıklo. eksiltmesi yapı
lm·.ıktır . 

2 - tlk temlnntı 32U lira 110 ku. 
ruş olup şnrtname~i her gün komi~ -
ynn<lan 216 kuru§ mukabilincle alınn
hilir. 

3 - 1steklilcrin h<'lli gün "Ve ~:ıntte 
Kn~ımpaŞll'da hııl unnn koml~~·ond!l ha 
r.ır hulıınrnııl.ırı . (71'7S- ISS3!l) 1 ııı 

Münakalat Vekaleti 

Benzin alınacak 
Mlinıı.kalat Veklı.letinıleıı : 
Vekalet otomobılerlne alınacalc 

(8:'i00) llıre benzin için 23 temmuz -
1942 tarihindeki açık eksiltmeye ta
lip çıkm ıdığındnn 2490 No.lı knnu· 
nun 43 üncü maddesine ıevfikan mU
n nkasa 10 gUn uzat ı lmıgtır. 

İsteklilerin eksiltme gUnü olan 3. 
ağustos 1042 pazartt:si S3at 15 te le
vazım nıtidrl tiğündcı toplanacak ko
misyona muracaatlnrı il~ olunur. 

(5941) 2013 

D. DEM1RYOLLARl 

Kereste alınacak 
D. D. Yolan 3 WlCU l&lcUnc :MUılUr -

lüitllnd=.: 
.Muhammen bedel, mlktar ve muvak· 

kat teminatı aşağıda yazıb olan kereste 
ucık ekSUtmeyo konulmuştur. Jhalcsi 
.BııllkL'flirde 4·!!·9-12 tarihine tcsadilr e · 
den salı aünU lıeletmcmizdc toplanacak 
olan komisyonumuzca yapılac:ık"tlr. 

Bu * ı:trmek J&tb'Cnlcr muvakkat 
teminat vcnnclerl ve 2490 eıı.yılı kanu· 
nun tayin ctUf:1 vasırıarıa kanunun 
dördilncU madd<-'$1 mucibince ~ ı:tnne. 
tc mani btr hal.1er1 bulunmadı{rınıı dair 
lıcyunnamel<riYIC aynı ailn ve s:ıatc ka· 
dar kom yon retsMttne mtırocruıtları 

l!lzımdır. 

E,eyanm C(Jl81 ll22TllUI, ebadı boy 2·8, 
1,.-ut:-".; 18-25-30, mıktan 50 M3 muham. 
men bedel 80 ıtm, muvnk'kllt teminat 
300 linı. :ihale ır(lnU 4·8·942. 

(5272) 1470 

Tahmil ve tahliye işleri 
l>. D. Yollan !:ia. Al. Ko. dan: 
Bir sene znrfımla llilrrik deposuna 

gelecek ulun tahminen 10 bin ton rıı:ı . 
clt'n kılıııtırunun şnrtnıııııesi mueihln<'e 
tahı rı il tahliye işi kııpıılı zarf usuliylc 
eksiltme) e konmuştur. 

lleiı<' r ton koıııürün tnhınill için 40 
ve tıı lıliyesi iı;in :l5 kurıl§ tahrııın e
clilmiştir. 

Ekslltrrıı! l :J . S. 9 l2 tarihine müsıı
ılif per§eınbe gunU saat 16 te Jlfty. 
dıırıı.ııM'ıla ı. inci işletme komısyo. 
nunıla yaıııl ıcııktır. Muvakkat teml
rıut 11'<7 lira liıJ kuruştur. 

gkslltıııı•yr. i tirllk eıleccklrrln kn
ı•alı zarflıırını eksiltme saatinılen bir 
s.ıııt e\ ,-elinr. kaılnr komisyona \ermiş 
olıııalıı rı lhınıılı r. 

F ızla tafsllAt ve şartname almak 
isli) t•ııle rln i~letrnly e mUrnca'ltları 
llır.ınıılır . 

(79D2-591S~) 2022 
.aııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

iş arıyor 
------

Ankara'd ar z sıra b kli 
İlk o <UI me rine 

Ankara Vô l iliğinden 
Z.tuhtel:.t yıllarda v'.I ycllmlz emrine verl.!l;ı de Ank:ım mMk 

hale ta.J.1nlerl yapılmak {}zere acıkta 11 ra bckttyen !Ik okul ötn~tmcn 
yıtl:ınnın tood d o ve lika.mcU:Ah nt1raılerln1n yen!dcn tcsbtt!:n lü 

mU$tur. Bu <Nnımda olan d~tnwnl rU1 8·8·1942 cumıırıtcsı &'tinüne 
rmıizt> mUmca.nt!a ka.YıUarmı yen tUmıcd eri takdWe sıra bckroıı 

r.ımn kakhnlacakı llAn V<' tebl!llt ol ur. 
MUrncnntl::ır bizzat oJrnıunenl<'r t:ıra!ında.n Ankara Mıuırlt M 

ynı;ıılacakur. (5370} 

MAARİF VEK1LLlC1 

Talebe alınacak 
Maarif Vekılliginden : 
Ankara ve lsıanbul bölge sanat 

okulannda, orıa okul mezunları ıçın 
birer ozcl elektrıkçılık 11ubesi açıl • 
mıştır. 20 yagıncl.ın buyuk olmıyaıı 
Ye orta okul ıllplom sı almış bulu -
nnnların k.ılıul edildigi bu ube ııı 
tnhsil m ıdıleti ıkı > ılclır. Bu şubeden 
mezun olanlar (5) sınıflı bolge sa
nat okulu elektrik şubesi mezunla -
rının haklarını kazanırlar. Önunıuz 
deki ders yılı tçın bu şubeı re de 
.Milli Mtidnfaa Vckateti hesabına p • 
rasız yatılı talebe alırıııcnktır. Bun • 
!ar için l2) cyliıhle btitun vil yet 
merkezlerine orın okul mlıfrccıat 
progrcımııta gbrc fizık, kımya ve nıa 
tematlk derslerlndcn olmak üzere 
müsabak ı lmtıhanı yapılar::ıktır. İs
teklilerin aşağıda yazılı bel le le 
vaktındc maarıf mlıılürlUklerlııe mu
racaat cımelerı lazımdır : 

1 - Dılekçe, 
2 - Nlıfııs hUviyet cUzdanı sureti, 
3 - Aşı lragıdı, 
4 - Orta okul clıploma ı veya li

se sınıflarından getirdiği tasdlkııa • 
me, 

İCRA VE 1FL~ 

Ankara icra Dairesi 
Satın ~lemıırlugundan ı 

halcı şu> udan dolayı ı;ul 
mahkeme mcc ıı ıtılm u;ına 
rılcn Ankar 'nın ) cnışehır 
suknf;ında 1066 ada 10 parsel 
lı ev a ıı;ıcla y ,zıh şartlıır d 
açık .ırtırın.ı. ile ıtışa çıkarıl 

E\Saf \e Mti tcnılliıtı: 
lltnı. lıoclrııııı \'e ıırla ve il 

ibarettir. Bodrum katta bır 
d.ı hır ıııuthah ve penceresi~ b 
la bır lıcl.ı rnrclır. Ort \ katta 
antreı.lt'n ,ı;oıırn 1 salon 1 hol 
biı· kuı;uk odn \C kurn lı ve 
lıanyo ılaırt:~i vardır, st k 
&nlon bu· hu! hlr bll) uk bır k 
lnr ıııutf1k ve bir ofi i ~e rı 
'c n) rı<·a ky rnn) ı ııı uhlc\ i b 
resı ve hula nçıluıış bir bııl 
alaturkn bir lıd sı \C holden 
buyuk bir b'llkonıı ' ırdır. 

5 - 4 tane 4.Sx6 
foıoğmf. 

durt tarafı açıli olup usle 
Ankar ı t ı ı l\a, dı er kı mı 
şu 61\'adır. Pcııccrckr drafı 
taşı sn dır. Bodrum ve pe 
demir I' ırınaklıdır. Harici \C 

kııpıl~rı cıl ılı ıı ıış ıııba \e dı 
rnuıa nk mı ç 1111 ve boyalıd 
kat uıısafır oda ı tamamen 
nım ) aıdı ho) :ıdır. Bıııanın a 

bUyüldügunde rııınıl ıkı bahçede rııulıtclif 

6 - Orta okuldan mezun olduk
tan veya lise sınıflanııclan bırınılen 
tahsilini terkettikten sonra aradın 
zaman geçmış ıse poli çe ı1sdıklı 
husnUh:ıt ve ıkası. 

GUndUı.lU gırmelt lstiycnlcr için 
imııhaıı yoktur. 

Bunların 2 nğı.ıstostıtn 24 cylute 
lmdar okul mUdürl ığtlne mtir. a t 
etmeleri lazımdır. ( 5919) 201 O 

DAH1L1YE VEKALETl 

Proje teksiri 

\ nrdır. On lıahı;e ılıv ~rı dcıı 
uıaklıklıı Ç• 'rılcn 6:18 metre m 
ıdır. ilin na (J :?) on lkı lıln b 
ki n •ac "' ı;l~t·klere 1.,00 bin 
lira ,.,. 'e ar :u.ın.ı. H96 lırn 

ruşkl h<) ı·U uııııııııiyc ine 20 
mı hın dokuz > u<t ti ık .10 

elli kuru kı) met bktır • clılm 
S\llŞ Ş\lllL\lll 

1- Pcin ptrıı ıle rns.rı~· 
şaıııbn g ıııı s!lat ıo dıın 1 ı 30 
dar ılaireıııır.de ~aııılaraktır. 
!er ınuh ınııııcn kı) metin yıi:ıd 
bu1:•ı~u nı~hı tı!!cle prk nk,.esı 
b.ıııkıı ıııl'ktııbu ve t dn ıliit \ 
lrrclır. Deli ılı)e ve Hrı.:ıler Rn 
delınden odenel'ek \C t qlu h 

Dahiliye V~klı.let nden: t ıhlı> c masr fı mu lcrhc alt 
1 - Kaza ve nnhı.> eit'rde yaptın· tıı;; . 

lncak knymr. mm ve nnh!ye mudur- - - Satış ı:tınü artırma ~"d 
!eri lkametgO.hları ıcln tanzım <d _ haınmcn kıvıı etın yuzde )Cl 

len projelerden 750 mt'lre murabbaı! şlnl buldııgu takdırde taııı snııt 
pazarlıkla teksir ettlnlecektlr da uç dl'fn baji'ırtlırıl<lıkt:ın so 

2 - Beher metre murabbaı~a 125 ~ok artırana •.hale oluııncak v 
kuruş bedel tnhm n eılıtm •tir. de Yt:tnuş bcşınl bulmad11ı;ı ta 

3 - Talıplerln 30-7-942 perşembe en çok utıranın teahhuilu ba 
g!lnü saat 15 te Vekıtlct I.e\•azım mak üzere 29.8.9f2 cumartesi 
MUdlirlilgünde hazır bulunmaları. ~ant .10 dan ı ı,30 a kııdar y.apı 

(5')72) 2032 ıklncı artırmadı. en çok artır 
hale edıleccktır. 

lKTISA T VEKALETi 

Memur alınacak 
İktisat Vc.klileUnden: 
İşletmeler s r\ isi MüdUrlUğünd 

calışmak ilrore askerli •ını yapmış 
Yilksek 'llcaret, Sıynsal ll!lgller O· 
kulu, Hukuk ve l~tısat .Fnkultclerl 
ve 'l'lcnrct LlsC'Sl mezunlann<lan 
muht:cllf rnnaş derecesinde memur· 
lar alınacaktır. 

lstl!klllcrin müsblt evrakla b r
llkte 3-8-942 tarih ne kadar Znt 1s
lerl Müdürlüğune müracaaUnrL 

<5916) 1971 

Milli Korun ma M. U. 

Mahkumiyet ilfım 
:Muhik bir sebep oim•aksızın fazla 

fiyatla Pertev kremı satınrık sure -
tiyle milli korunma kanununa mu -
halc!eııcn suçlu Anknra'<ia Hacı • 
bayram mahallesinde 44 numııı alı 
evde oturan ve HükUmet c:ıddesınıle 
16 numartılı ıliikkanıln bakkal HU -
seyin oğlu 3H doğumlu Mehmet İ -
nan hakkında Aııltara'ıla Mlllt Ko· 
ruııma mahkemesinde yapılan duru§· , 
mıı. sonunda suçu sabit görUtdtiğiın -
den milli korunma kanununun 32. 
59-3 ve 4 ve 63 Uncu mııddelerı mu· 
cibincc 5 lira ağır para ceosiyle 
ınahkümiyctine ve 7 ı:Un miıcldctlc 
dUkkAnıııın kapatılmasınıı. ve bu mUd 
deı ?.arfında suı;lunun ticaretten 
menine ve elde edilen krem ve ba • 
kivelerinin mllsaıicreslnc ve rukUm 
hUlfi.sasınm masrafı mahkOma aiı ol
ml\,k Uzerc iUının•.:ı dıılr verilen 24·4· 
1942 tarihli kararın katileştlğl ilan 
olunur. (5970) 2030 

Mahkfuniyet ilanı 

a - llıale bedeli heme:ı veni 
ği tııkclırdc r• u tcrıye yfrıni gu 
ınerııek uıere bır mehil 'enle 
nu mehil ic;ınde de ı•ara oilen 
ıhale l:>owl:ır k Ye kendisinden 
en .> uk~ek teklifte hulunan 
nrı:r.tuıı, olılııgu hedclıe nlınağ 
olursa onn ihale eclilrC't'ktir.O ı 
r.ı olmaz \t'\a hulunam ı:ıs:ı yed 
ıııüdcletlc <;ıkarı ırak bir artır 
l'n çol, ıırlıran l ih.ıle ıılunarnk 
velkl ilı ıle ıle bu ihale nrasındıı 
) at farkınd ıı cvvdkl mlı§tcri 
bulunacaktır. 

4. - Al"kn<lıırhrın bu gayri 
kul ıııcrinıleki hıık ve icldialnn 
rakı ıııı.slııteleriylo lıirllktc on 
gtin içinde ılnir .. ye bildirınele 
nksi hnlıle lı ıklnrı tapu siciliyle 
bit olmadıkça satış becldiııin pa 
tırılmasınd rn hariç kalacaklardır. 

ı; - A rtırnıa Şnrtnnmı si buı:;O 
llihıırcn dalreıııiı:ln Df0/76 num 
dosva ıncln hl'r kese aı;ık hulund 
lacaktır. Talipler daha evvel 
ıncnkulCın lııınr vazi,> etini 
§:ırU:ırırıı gorınfış ve kabul 
dohınal'agı ilı\n olunur. 

Ankara Bira Fabrika 

Yapı ·işleri 
İnhiearlar Ankara Bırıı. 

Mildürlu •undcn: 
Gnzl Orman Cıftliğlndckl lnh 

!ar bira fabrikasında, kısmen 
gümUlu b r k ırgir depanun ın. 
10. 8. 942 pazartesi gUnU öil 
sonra sa.at 15 tc fnbr kadnk.l JW 
yon huzurunda yaınlacak acık el;: 
nw ile lstcklislne ihale cdllece.J.-t 

KC>slf bedeli <3261.23> lira. 
wıkknt teminat <244.59> lir8 
PUın, ke lf ve şartnamelerin gö 
mest fçtn her gUn fnbr~ka.ya rnO 
caat olunabilir. <5876> 19 

..1ııı11111111111111111111111111ıı --~'fuhik srb~p olmnkstıın mevcut kib- : 
ritleri satışa arzetıııı•ınektı:n .suçlu : 

DİŞ HEKlMt 

Etem ŞEREN Ankarn"d ı llncıbnyram ınah-ılle !nele ı : 
ı N(J.lu e\ı'll' mukim vc- Karnoğ n'da : 
!lli ~(J.)u dükktınıla ınhis ır ıııaıldrlcri 1: Seyahatten avdetle ha$lalD: 
satfnakla ınt'şgul ıtcccp oıı;lıı l\1 hıııut ı - nnı kabule başlamıştır. MrCS· 
Akçelik h'lkkında Ankarn Milli Ko- : Adliye caddesi 202/3 No. IU 
rıınıııa rnahkeırıesiııcle yapıl n clurıı • : Ap. 1389 
ııın sonurıcl;ı suçu snbit old~ı{:ın~<~nn .,11111111111111111111111111111111 
Milli Korııııınn kanununun 3ı!, " l-3 
ve ı ve ı;:.ı uncü rııııclılelcri ırııı<'ıblıı<'c 
takdirt n 10 lira ııgır pıra ccr:n ıyle 
ırınhkiııııi)ctine ve 10 ıı:Un nılldıl tle 
dükkAnınııı kapl\tılın'lsına •·c lıu murl
dt•t ~arfıncla suçlunun tıı•ııretten mr.. 
nine ve clrle eılilt n 78 adet klhrıtirı 
rnusadcreslne ve lıtiktim hu! saınnın 
masrafı ııınlıkiıına alt olnınk uzrrc 
lltınına dıılr ,·crılcn 26 . .ı.. 9,ı2 tarihli 
kararın kntile tiki llAn olunur. 

(~971) 20~1 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye lklncl Hukuk :Mnh· 
keme inden: 

-( 28/Temmuz/ 1942 ) 
7 .30 proı:rnm n t "Moment M 
7.32 VÜC'UdumU2U 18-45 tam! h~ 
ça11$tıralım 

vıo njans 
7.55 milzJk (Pl ) 
8 20 evin ııaaU 

12 30 proı:nım ııt 

12.33 63Z et>erlcri 
12.45 BJn,ns 

:uı 00 ıııuitı tar 

18.00 l>f0i:T'(U11 saal 
18.0.1 s:ı on or'kes· 
tl'BSJ, ( Vfolonlııt 

N~ AŞkın). l. 

Mozıırt: "Don Ju-

l 11 00 dcrtlcsıne 
ıı:ıat1 

l!:ı ıs tasıl ho-cti 
1930 illan& 

1945 ~t 10 
d:ık!ku 

19.5."; kOEmfl ,;C 

scmnilc:' 

20.15 mdyO ~~ 

ML'$hur Miat ş rkC't nd u- : 
zun zaman ustabaşı olarak f!'· : 

ğlrnıenlerde çalışmış bir zat d • : 
ğirmende u tabaşı olarak ça· E 
lışmak istiyor. Arzu d n r : 
tekll!lerlnl Ankara PoSta ku· -
t usu 330 da Bers:ant adr n : m 

: mufassal olarak b dlrme eri. : " 

nıı··. 2. Mozarl : 

Monilc 3 Holrnes: 
Elek.trlktl kız, 4 

sıroc· &wı:1IDlrin 

ııeıa.mı, ıs Stmuflll: 1 
?Mı>ctuum Mobile, 

20.45 müzik cJ?l 1 
21 00 zırn.'l.t t# 
vtml 
21.10 müzik· at'°' 
ve l!ı:ıd 'le:r 
21 30 lktısat <'il' ti 
21 4."i k'Ms'.k Tüı4 
müzlf:I 
(iCf: J.tt'6Ut ccrıııtl 
221!0 ajans = 1391 =ı ~ 

"tlllllllllllllllllllll l lllll ll l ll r"' 1386 

GS ·B'bl.r 

~ece. 7. Schubcrt : 22.45 ~ 
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lkara Leva Anı" l"w• zım ır ıgıne eD- gelen ilanlar 

Odun alınacak ı Sığır eti alınacak 
lst. Ko. Sa. Al. Ko. dan: Canakkale Sa. Al Ko. dan: 
l - Pazarlık günU talibi cılonı- ı - 40 ron sığır eti 4-8-942 salı 

Ynn 3000 ton odun 29-7-942 günü gUnO saat 17 de pazarlıkla satın alı
saat 16 da pazarlıkla satın alınacak- nacaktır. Muhammen bedeli 40.000 
tır. Muh:ımmen bedeli 112500 lira lira. Katı teminatı 6.000 liradır. 

VİLAYETLER Saman alınacak ı 
Gl'.llbohı S:ı.. Al. Ko. dan: 

ı - llola,yır lskc'cslndıe W!Yll Dc:nb"- ----------------

Eski harf1i nüfus kôğıtları değişiyor 
Ankara VaW~ 

olup kati tcmlruı.tı 13750 liradır. <5862) 1959 

tvr'-* ,,_Et alınacak 
-· AL Ko " · -- Devrck•tc • ...... •• 

tepe köyünde tutını ~ııe 500 ton 

b:ılya.ll Brulltın p.:ız:ı.n1:ıkl:ı satın nıınn

oa3cUr. Mu'lınmmen bedeli 27500 ıım. 
kn.U U!m!:ımtı 4125 llnıdır. 500 ton sa
mana tı1r ~ bulumnndıtı tnkdlrde 
50 tondan nşaf:ı olmamak c;ıırtb'Jc 11.}TI 

llŞ?'l :lh:ı le ooUcl>lllr. Evsa r ve eartna.. 
mest merkez Sa. A!. Ko. da ~!Ur. 

Kapalı zarf usuliyle 

eksilbne ilanı 
Boltt V .U.'\31 etinden: 

ı - Ellortndıı ealQ l:wı.rt!ede )'811!1.h nOtuıı hllvfy<'t ı-llzdan!nn bulunımlar bua
lan yeni n\ltus hOvb'et cllııdanlarlıyle dd1şttl'CC('!krerdlT. 

24 OQo kl;J1nı altrunn.k Mr• 
eu ... kilo koYun ve 24 000 kllo 

Şartnamesi her gOn Ko. da gfüülUr. S 
Istckl!leri belli gün ve ıraatte lo'ın - ığır eti alınacak 1 - llııi1ltmc;ı;c konul:ın te: DOzce -

Akcnkocn Yolu ilanall ıneruw. KcsU: :tıc
dclt 67744 llm 14 klll'U8tur. 

2 - Ha.nai m:thall.er'ln hangi. tarihlerde niltus mfldtırlQ:tlne mllracaat e<lcr<ik 

"-"l Pah zıırrı:ı dıklı Sa. Al. Ko. nn ı:wlmelerl. Cnnaklaıle sa. AL Ko. dan: 
ctl7.da.nlanıu dd~ aııa~a ıı:öste1lmtştJr. 1679 

(5735l , 1788 1 - 26.000 ld1o &ılrtr eU 4-8-942 ımlı 
2 - Bu be alt ıı:ırtn:ımelı!!r °"' ev-

KoYun cksl.ltzneye konuı-
kurue euıı n mllhıı.mıncn nect~ MAHALLAT !SİMLER!: Müracaat gilnleri Saat 

O Um Tutarı 11200 Ura llk lemi· 
b~ 4 dır. SıC:ır CUnm mutınrnm<'n 

Çeşitli sebze alınacak ı.rünü saat 16 da pazarlıkla satm aıına
eaktır. Mullammm bedeli 26.000 llm, rak eunlardtr: 

<Bo7.kurt mahallesi 20 Temmuz 1942 pazartesl 9 dan 12 ye kadaı 
(Yeni Turan 

ınlJı tı 81.kuru, tutan ıo 800 Unı. ııı 
hıı51 ru- 0 liradır lbnıcsı l aııusto' 

unıı.esı o 
tUt fı.L ı- ıı: na sruıt 11 de Dcvr~ 

}il \O d.'\ Ya l 
1' " at tı pı cakt.ır. $1lrt.ıııımcs 

Kanı ~. Al. Ko. oon: 
1 - 161 ton 9UO kilo YoZ.lı:k sebze 

lı<>J ıcr 
0

110n Ko da ı:örül(lr. Istck 
~rı t 111 ıı: n ve saatten bir snnt evve 

eınupı 
ıs rını Ko. nıı verml'l<"r1. Ko. <1:ı yapılacaktır. lslcldill>.rtn kanu-
1.-ı' l5059) 1212 nun tıeüncu madd!'61 mucibince ruwrlı-

kapalı zart usuHylc eladltm<')e konul -
mustur. Mutınmmcn bc<leH ~143 lira. 
dır. Teminatı 3:.J07 Urnctır. Şartnıımesı 

Ko. da ıı:örulur. Elailtm(!SJ 7-8-9'12 cu
ma ı.rünO saat 18.30 da Kanı Sa.. Al. 

t 1.rıı .,_()dun alınacak ıracaklan tckll! mcktuptarını ve tcmt -
• ~ Qit Al. Ko. A - - nal akçc!cı:1ylc be ı ı:-Un ve s:ıattcn blr 

kat.1 l.ftıı!rıaU 3900 liradır. 

{5891) 1964 

Sığır eti alınacak 
Cnnakkale Sa. AL Ko. rinn: 
1 - 27.000 kJlo sılhr eti 4-8-!>42 

salı günü saat 11 de pazarlıkla s.n
tın alınacaktır. Muhnmmcn bede.il 
27.000 lira. Kati teminatı 3050 lira-
dır. <5892> 1005 

2 - lhnk'SI a-8-942 ll=.artcst mınu 
saat l6 dn GcMbolu m~ Sıı. At. Ko. 
da :yapı!acnkl2T. (5982) 2042 

Kuru ot alınacak 
Kars Sn. Al. l{o.clnn : 
ı - Kapalı :ımrf'-1 ınlinaknsnya 

konulan 2560 ıon kuru ola teklif e-

A> EksUtmc~ 
B> Mukavclc ı>roJesı 
C> Bayındırlık lok-n ı:eneı eartnamesı 
D) Tknıall lınSCıCLta datr fenni ve hu· 

sus! 88 rtn:ınıe 

El K<:1U lı ıı.JAsaaı, sllsUcl t.tya.t, mesa
hat cetvöll 

!st.ıycnlcr bu e.-ırtnamcler.I ve ~nkı 
Bolu Nııtıa müdtlrlüiHlnden ırörcl»llrler. 

8 - Ek&Ut.me ıı. 8. 942 tarSılntn salı 
g(lnil S."lnl 16 d.-ı. 

Fevzlpaşa 
lsmetpnşa 

< KöprUhnşı 
<Bentderesl 
lnkılli.p 
Ü:r.tilrk 
Altıntaş 

.. 
,. .. .. 
.. .. .. 
.. 

21 
22 
23 

24 
25 
27 
28 

29 
30 

.. 

.. 
• 
.. 

31 .. 

,. .. 
.. 
" 

.. 
" 

salı ,. 
Carsambtı .. 

Perşembe .. 

Cuma .. 
Cum'1rtesl .. 

Pazartesi .. 

salı 

Çarşamba .. 
Peı-şembe .. 
Cuma .. 

.. .. • .. .. 
• 

.. .. 
- - Bir u..uı. 
mtl'& kuru, ':oııuruı tahmin edllcn n- saat evvel 

arı ka Banllrn<icn 2000 ton o -

Ko. ruı vcrmclcr1. 
(5752) l~ 

Kuru ot alınacak 
Trabzon Sıı. ı\I. Kn. dnn : 
1 - SOO ton kuru otun 21. 7. 942 

tnrlhinrie kııııalı zarfla yapılan münn
kaSJ1sınrla tıılip çıkınnrlııhnc1Bn bir ay 
içinde paznrlıkla nlınnrnktır. Kuru o
tun yığın halinde tahmin beıleli 70720 
lira. ilk teminatı 4786 lirn. İp balyalı 
otıın tahmin herleli h7:J60 lirn llk tc
nıln ıtı 5618 lirarhr. Tel balyalı otun 
teminatı 6826 liradır. gyı;nf korun hü-

dilen fiyat pahalı oldut-uıulan 600 
ton kuru ot pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuıııur. Tel balyalı otun muham
men bedeli 7.70 ip balyalı otun 7.20 
ve dökllm halınde 5.20 rlir. Oılnr bal
yalı balyasız ve kısmen balyalı ola
cıık ilk Lcmlnatı 3015 liradır. Şartn:ı
mcsl Ko.da görlilllr. İlk pazarlığı 
3-8-942 pazartesi gUnU saat 10 cin 
Kars Sa. Al. Ko.da yapılııcakıır. 
lsteklilcrln mezkur giln ve sııaıte 
teminntl::ıriyle Ko.na mUracantları. 

4 - Ekslltmc kıu>~ zart usuttyıc n
pıltıroktır. 

<Tnb..-ıklar 
<Ege 
Anııfartalar 
Do~nnbcy 
Mlsnkımllll 
Yeğenbe-y 
Yenice 

l Af:ustos 
3 

Cumartesi .. 
Paznrtcsı" 
salı ,. 
Çarşamba " 

.. 
b• nıPab zart usuı Yle 8-7-912 de 

>ıru kasa lnd:l •ar bu k lst<>kU cılanadı· 
r'f. &atın eı-c 1'175 ton odun kapalı 

u ııı il!ll T alırıaenktır. llk temhuıt.ı 
re5' ~ elcarrur '-'<in !!yat üzertn:ıc:ı 
!iti hlır. ~!uıac:ıkt.ır. E\'Sat korun 
k"ll Ur. n t &artn:ıme Ko. dn 
Ilı - lltQn k 

t l S...~'<J 31-7-!)42 l'tı:m:ı ı:-tı· 
!; ııa Ka 

tır l 111 Sıı.. Al. Kn. drı Yıl· 
hl st kltl<'rin mC'ZkOr ırün ve 

Dl<'k: ıınat evvel hazırlı.yacakları 
Up l:trını h llkt ve t('fll lnıı t akce.ıc-

<; Ko. na 'lıtıım<-ler1 . 
:l304) 1401 y ~ 

h onya ~gurt alınacak 
- .ıııtft a. Al, Ko d"- · 
~oo · ~· · 

k iYle eks 1 kilo Yoğurt kapalı zarf 
~ - li:v~/Dleyc konulmuıı 1ur. 
Jıa.da Jl.111t ve şerait komısyonu -

lıkJcrı sam ve İstanbul Lv. A -
a. Al. KoJnrıııdıı JrörU -

cı4 - 85000 • 
ofla tkııılt kılo Yoğurdun kapalı 

Ü 8aat ı• ınesı 31-7-19i2 cuma 
:tllacakıı/' ıe Konya Sa. Al. Ko.dn 

un ll!uh Eksiltmeye konulan yo
Ciıbıııda a~ıneon be•1eli 25 kuruş. 

b le bırı n ııınenk ylizde 25 ıaz -
t<jturu~tu~~te ilk temınaı 1992 lira 

~
- lııtck · ıt ve za lll~rın ilk ıcminııtlarıııı 
a gUııu manıyle yatırıp 31-7-1942 
lUı>ları saaı 14 te lmdar teklif 

r (;3•01{o.ııa vermeleri. 
6) 1402 

Et alınacak 
Devrek Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Akç:ıkoca'dan teslim alınmak 

sart.ıylc 13000 kilo sığır veya 13.000 
kilo koyun eU kapalı ztırf usuın 11e 
eksiltmeye konulmuştur. Sığır etinin 
muhammen bedeli 80 kuruş tutarı 
10400 lira ilk teminatı i80 llrnrlır. 
Koyun etinin muhammen hedell 120 
kuruş tutarı 15600 llrn ilk temlnnt 
1170 llrndır. Ihnll'Si 11 nr:ust.os 1942 
salı günli snat 11 de Devrek Sa. Al. 
Ko. da ynpılncnktır. artnnmesl ve 
evsaf her gün Ko. d:ı s:örillUr. I&tek
lllcrln belli gün ve tesblt edllt>n sa
atten bir s:ıat evvel kanuni fı•kllde 
hazırlıyacaklan teklif mcktuplnnnı 
Ko. na vermeleri. <5796> 1834 

Tez ek alınacak 
Knrs Sa. Al. Ko.dan : 
1000 tonunun berer kilosuna uıh

mln edilen fiyat 1 kuruş 25 santim
den ve 500 tonuna tahmin edilen 1 fi
yat 1 kuruş 60 tantlııırlen 1500 ton 
tezek kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. İlk teminatı 1650 
llrnrlır. Tekarrür eden fiyat üzerin
den kati teminat alınncaktır. Şan -
namesi Ko.cla gfüülür. Ekslltmesi 
10-8-1942 pazartesi gllnU saat 16 ita 
Kaı-s Sa. Al. Ko.da yııı,ıılncaktır. 
İsıel<lilerin mezkur gUn ve saatten 
bir sııaı evvel h:ı.zırlıyacnklan tek
lif mektuplarını Ko.ıı•a vermeleri. 

(5800) 1836 

Kavurma alınacak 

(5983) 2043 

Kuru ot alınacak 

5 - F.ks!ltmeye srtrebllmck ıctn lstck-
linin 5081 llm muvakkat t.emmat v~
mcsl bunddn bn&ka neaC:ıdıı.kl ves'..lcnlan 
ruıız olup ıröstenncst lı\~dır. 

ı - Tlmret odasında kayıtlı bulun· 
dutuna dıı.lr vcııtk.a. 

2 - lstl'ktller ek!llltrnedcn en az üc 
tıln gnrniıonl ırındıı vnrrlır. l'ar.arlığı Kars Sa. \I. Ko dan: glin evvel vtl!ıycte mtlrarnat edeıt~ a-
l ıığııstos ıı~z ı;.ılı ıtıinlJ snat 10 dur. !ncııktan <"hlbet \'esilmsını ibraz ecte 
İsteklilerin helli p:ıin \f" santte Tralıwn 1 J{ ıp:ılı zarf usıılıyle miın ıkıı- ' • 

sn•·a koııı;lan 2!H tnn kurıı otn talııı (·eklerdılr. :-.11. Al. Ko. nıı nııirnenııtlnrı. " ır k ı ı;ıkııı ıclıgınılıııı 21 1ırı s ıyılı kıııııııııııı r. - T<-kl m<" tuıı rın ~"llknrulR llr:Un-
(Ml!iS) 2017 

40 ıııeı ııınılrlcsine tevfikıtn JHu: ırlık- cü mndıledc yazılı sııntten hlr sanı <'V-
Sığır eti alınacak la ırıunkans ıya kcırıulııııı ştur. Tı•I hal- VC'linc kacıar d:ılml encümen ct:ıb'\'~ne 

Çanaltkale Sn. Al. Ko.dan : ) alı kıırıı otun ınıılıaınıııcıı fi> ııtı 7,70 ıretırt~l'C'k C'ks itme komisyonu rcısııtı-
1 - 110 adet etlik sığır 31-7- 1942 ip hal)ıılı 7•20 \e rlnkuırı lıallrııle kuru ne makbuz mukabll!:nde venıee~tlr. 

.. U 15 1 ki otun 5,20 dir. ilk trrııln llı 1697 Urıı- Poon ile ııöndC'l"ll<'C<'k mektuplann nlJıa-cııma gun saaı te pazar ı ıı sa- rlır. Otl ır b:ıh alı, b ıl) sn Hyn kı _ 
tın alınacaktır. Mııhnmmen bedeli men halyalı Blınnhıleecktir. sartna-
19800 llrn• kati teminatı 2970 lira - ıncsi lır-r ırnmaıı Ko. ıla ı;orıllılr. İlk 
dır. Evsaf ve §arıname.si her ı:iln Jlıızarlığı :ı. ö. !l ~2 pazıırt<"si s ı!lt 
Ko.da gorülllr. İsteklilerin ihale ırtı- 10,ao eh Kars :; ı. Al. Ko. rla yapıla-

)'t't OcUn<"U mactctroe yazılı san e hdııı 
v.elm~ olması ve dte zarfın mUhOr mu
mu il<' l.Ylee knpatılmıı olması ltızımılır. 

Postııda cılarnk gcc kmeler kabul cctll-
mC"7.. (7557-54fi5l 1526 nU Ko.da bulunmaları. (5893) 2019 eaktır. lstcklılerin nwzkfır ı;un ve u-

Zeytinyağ alınacak ııtte tcrııinatlarb le lıirlıkte Ko. n ı İstanbul buz nakı'l ve tevz1"ı" 
gclınclcrl. (598-l) 20 H 

Gcllhrılu Sıı. Al. Kn. d:ın: • · "h l l k 
ı -- Mevı:uatlı ambara teslim ı2 ton Kuru ot alınacak ışı ı a e o unaca -tır 

iki lıuçuk nsıtli zeytlnynğı pnzıırlıkla Eı;lk lı!ır Lv. A. Sa. Al. Ko. <kın: ht nlıııl Beledı) <' inden : 
ı;atın nlın caktır. Kaznnç buhran ver- ı - 500 tun ba.1)11111 kuru nt :ı:ıcı do- Kır ıagaç J\tu<'sbcsatı Buz Fahrika-
gllcriylc ııul ırıasrıı fları tevı:ik cdıl- r:ı ka1>4lı zarrın ekst!tmeoyc konul.muş- ı;ınrlıı lstıhı;al olun ıcıık seııni tııhml
rııek şartiyle ıliğt•r ıııUtefrrrlk mas- ı;:ı. dıı tartp cı'lı:mndı!.'lndan bir :ıy r.ar- nen (ultı ınll)un) kılo lııı7.un. 1st ın -
raflar ınlıteahhidiııe iaılc cılilınrk ıı- rındıı ncUeclunmok: ilzC'l'C ımzarlıl'm ko- lıııl lıcledi)esi tıuclutları clahiliıırlt• na
:ıere mıılıanıınen lıeıh•li J.!ltiU lirıı kııli k.I H' tevzıi ışı t:ı<.ıl e, I l<"D ŞBI tn~ıııc 

nulmu tur. llk paznrlıf;ı :.!!1-7-fH2 cnr -teminatı 7H6 lira 60 kuruştur. E\S ıf VC!;lıilc :ıı. 5. !il L tdrılıine k"dur dı-
ve şartnıuıwsl merkez Stı.. ,\). Kn. <l ı ıınınha ırUnil sruıt 11 de ESkl&mlr Lv \11111 fi e<'ck ıııU<hlcı: ı~iıı k ııı lı z,ırl 
ı;hrülıır. İlııılcsi ı. 8. !H:! ıııılı gıınıl o.m~ı blnruıında Sa. Al. Ko. 11H >"apıla- ıısııli~ it• ck.siltıııeyc kımıılıııu~tıır. 
sant 16 ela Gellhrılıı nıcrkcz Sa. Al. l'.'lkbr. Tel b.'llYa!.ı beher kilo kuru ota Jlehcr kilo hu:ı: azııınl lıcş kurıışıı 
Ko. da yapılaraktır. 7 kuru:ı mırlınmmcn tıJ;.ı.t veı1lırnlı;tlr. sntılnmk ıızcrc• rı d.il \'c le\zii içlrı bir 

(58!17) 2020 :ııı er.r ton olmak l.i7.ore parcn parı:n da kuruş cllı sıınUııı ınuh ıııımcn hrdrl 
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ara SOdun alınacak Ardahan Sa. Al. Ko.d'an : K 
• J k n.ıınat>Ulr. ~ V<! $11.rln..·ı.mest her ı:tın vaıwlıınıııuştur. İlk temin ıt mikta:-ı 

oyun etı a maca (ltı~50) ıırodır. Fkblltrıı<" Qnrtn ımesi ----------------------
- :· Al. !<o.dan 

5 kur:ılosun:ı tahmin edilen fi
' kaııaılJ SO santımden 2000 ton 
aıı1t 11 

ı zarfla 8·7-1942 tarıhln
ıncı:ınrn~naka asında ısreklı çık

lı :ı:nrrı u kerre 475 ton odun 
UttUr i Yenirdcn eksiltmeye ko 

~ırrur ~d lk tcmınatı GOS4 liradır 
ıı ı nlı en fıyat üzerındcn kat.i 
dır. Ocınacaktır. Evsaf Korun ev-

fs
lUr. una ah ııartn:ıme Ko.da 

- E1tıı· S tc }{ ıltnıesı 31-7-1942 saat 
Jlır lst"rıı Sa. Al. Ko.da yapıla -
/llcıı bir Cklilerın mezkQr gtin ve 

teklır s-ıat önce ha:ı:ırlıyacak -
~clerıyı hlcktuplarını ve temiirat 
(llaıo) c bırlıkte Ko.na vermele-

1405 

ıırs s?dun alınacak 
..._ l\ıt ı\l Ko. dan : 
tuş 110 una tahmln c<lılen rtyat 

llı ~a ntımdrn J 00 ton odun 
ı 1«-kıırf usıılü llt> s. 1. !H2 tarıhın· 
'•duıı tlcrnndıitınclıın bu kere 1350 
ltıney 81• lı r.:ı.rf usı.lU ile ycnldrn 
~ lirn~ konıııu tur. İlk tcmloııtı 

"Ulr '(" k lldc11 k · n arrur eden fiyııt ü-
k<ırı111 atı teınlnat alınacaktır. Ev
e l\o ~vs ıfulır O•luna alt şıırt
ı2 cu. 11 Rurulür, Ek itmesi 81. 
1\1. I{ nıa ltllnu ıınat 17 de Kars 
ı:rıl'tkt cin Yapılacaktır. İsteklile
~ hıhlI'f l;Un ve saatten bir saat 
te tenı!Y <'akJnrı ı. klif mrktuplıı
•erıncı ın.rıt akçeleri) le birlikte Ko. 

1\. erı. (11311) UOfı 

lcrıır 0 Yun eti alınacak 
- J\:n Sn. Al. Ko. dan: 

rıış <>l ilah r.:ırcııı ıı.lınrıcağı llAn e
lı.ıı ı;ık~ an.ooo kilo korun cttne 
ııalarte~ı<lıibndnn ekslltmest 3. 8 

" alıııae k ırunu saat l 6 da pazar
- 1' a tır. 

0aı, 40~~rı;~n lıerlcll 27,000 lirıı, te
n S:ı. Al ır. dır. Şnrtnıımest M rr-

111 kııııuııı Ko ela ıtonılıır. İstrkli· 
e J\o hclırelerı) le ve teminatın

. ııa rnuracantlnrı. 
(5229) 

•rıu Et alınacak 
1 - t~~hı Sa. Al. Kn d n • 

H21 

"UYr ' " 
1 toıı ko ugıı brrnlıer olıııak flzerc 
1kıa ek~;n ve ıoo ton sığır eti pıı
llı"•I 7.s .9 ~!:'1"Ye konulrıııı§tu r. J~k
Utuııı S " <:uma gunıı ı; ı:ıt Jfı d.ı 

l'lırı ct~i J\1. Ko. da yapıl ıcııktır 

ı - 10 ron dnlıa koyun veya sığır 
etinden imnl ettirilecek kavurma 
2490 113yılı kanunun 31 ci maddesine 
tevfıkan kapalı zarf usullylc mti -
nakasayn konmu§lur. Koyun eti ka -
vurmasının tahmın bedeli 18500 lira, 
ilk temınau 1388 liradır. Sığır eti 
kavurmıısının tahmin bedeli 12500 
lira ılk tenılnnıı 938 liradır. Evsaf 
komisyonda görUIUr. Şartnamesinde 
mUnclerıç oldııf:u gibi kemiksiz ko
yunda yl.izde 40 sığırda yUzcle 25 yağ 
bulun:ıcaktır. Miinakasası 10-8-1942 
parartcsi gUnli saat 18 de komisyo
numuzda yapılncakıır. İsteklilerln 
belli s-fln vc snııtıen bir saat evvel 
teklif mektuplariyJe teminat akçe· 
lermi ve kanunun 32 ci maclrlcsi mu
cibince tevdi etmeleri. (5802) 1837 

Saman alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Ambara t.cSllm şartiyle 400 

ton tel balyalı veya hasırlı saman 
pazarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 20.000 Uru. Kati te
minatı 3000 lıradır. Evsaf ve ıart
namesı Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. 
da görülür. PllZllrlıklıı ihalesi 30-7-
942 persembe günü saat 16 da mer
kez Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

{5819> 1868 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 45 ton sığır eti pazarlıkla sn

tın alınacaktır. Muhanuncn bedeli 
45.000 lira olup knU teminatı 6750 
liradır. Evsaf ve şnrtnuınc.sl Gelibo
lu merkez Sa. Al. Ko. da görülür. 
Pn.znrlıkln ihalesi 6-8-942 perşembe 
g(inO saat 16 dn merkez Sa. Al. Ko. 
da yapılncnktır. <5741) 1875 

Et alınacak 
Toı;ınne lst. Ko. sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aeatıd:ı cins ve mtktrui..;n mu

ha.ınmon bedellerl.ylc J..-n.U tcnHııaUarı 

yazılı lk1 kalem et 81-7-042 ııüııü hlza
l::ı.ruıda gösteı-Uen saııUcnte ı>azarlıkla 

sa.un nlınacaktır. Şıı.rt.ruıın(!Si her gun 
Ko. da gunllllr. lst.ckltlcrin OOlll ı:-Un ve 
saa.Ucnic l-'ındıklı Sa. AL Ko. n.a ıtel

me!erl. Koyun eU 30 t..>n muhammrm 
bedell 4:?900 k:ıU lcmlNt lı lira 6435 
thııte s:ıaU 11.30 ct:ı. Sıliır cU 80 ton 
muhammen bedell 30.ı)OQ kati l<'rnlnatı 

4500 ihale ııaa.U l I .30. 
(5769) 1926 

Tavuk alınacak 
•%o ıtr n nıulıanımcıı lıerlell 
Qıt. Sıg~r olup kaU teminatı J8.000 Tophane Ist. Ko. :-;n. Al. Ko. dan: 

Ooo lir ctınl:ı nıuh1mm<'n hrtlt•li ı - Pazarlık günü tnllbı çıkmı
dır. s::'rtOlııp kati teminatı 8000 yan 11.000 adet tavuk 31. 7. 9,12 gli-

t
lilUr. lsıen:ını<'sı her gtm Ko. da nU saat 11 de pazarlıkla salın ıılın:ı
erıııııau klılertn belli ~ıln ve sant- cnkur. Muhammen bedeli 19!l00 lira 

ctrırıe Ko. nn nıuracaBtla- olup kati teminatı 2997 lırndır. Şıırt-
676) 160, namC'Si her ün Ko. da cörulilr. ls-
Et 1 k ~ teklil<'rin belli gün ve saatte Fndıklı 

dıııı11 S a ınaca Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
..._ <>Ô 0

11
• Al. Ko dan ı <5793> l!l28 

c l ~ . 00 k'I 
1 lllip ç k 1 o koyun veya ı;ığır Taşıma itleri 

llltfla 
1 krnadığırıdan yeniden ka- ,.._,.,.,olu sa Al Ko dan· 

il e slltı """'·"" ~ · · · 
Oo 

1 
ctının 1~c~c konulmhuş~ur1: ı - Gcllboludan 15 muhtelit mahnl-
ıra l!k u ıammen euc ı k 

ır eı 1111~ tcınınatı ıs76 lıraclır. le ıo 000 ton YIYN'e Y'"ITl vo Yllk11rnk 
leırıiıı:ıtı ıtıuh ııımcn brrlı•li 17600 eşya ve s;ı:rc malzeme nakliyatı paznr
- lh 1 1312 lira 50 kuruştur tıkla yapılıacaktır. !fer mahn!Un mu· 
ıo" 11 esı 4 8 • .. ,O dad · · 9l2 s.-ılı g!ınU s:ı- hıı.mmen bedeli nyrı ayrı olup temın.ı tı 
";af "c şır • muht<'ll! mahııll<'rln ilıerlnılc h<'Sl\P C· 

ıt"· ftınır~r~~nmesl Ankara 1stnn- dilen 79.000 ıırnnın yilzde 7.5 UzcMnıt"n 
t:ro. <la ıtoruıu~lıırlc Ye /\<lana Sa ıı!ıruıcaktır. Şartnam!'SI f"rl'l1b<>lu mi!". 
•a.ı ~eklır tıırfla.rı~~yun etine . ıı:lre- •kez Sa. Al. Ko. da gorülı.ir. Ihalesl 31 
e . e"""cl K ıhale sn:ıtınden - 942 mıı gUnll saat 16 da merkez 

fl:ırcccı{j o. n~ vennel .. rl sıibr •· = 
l' llııııe rr de kmin.ıtl ıri) le bir- s:ı. Al. Ko. da ynpılacaktır. 

(ıı~tlrıden Ko. da bulunma- (5811> 1932 
••fı2!1) 

ı11 Et 1 JGGG Kuru ot alınacak, 
tin Sa A.l a, ınacak Canakkale !i11. Al. Ko. dan: 

- l<a:>aıı J<o. da.n. l _ 500 ton kuru ot pıızarlıkla 
?rııq 0 <hı zart usu J.1<' Pks1 tmeyt" satın alınacaktır. Pauırlı~ı 4-8-942 
t~ f>7 kil h de t P uhur et- salı g{lnU snzıt 17 dir. Muhammen 
%rı ::ıoo kilo sıtıır cU 67:-,00 ki· bedeli 35.000 lira olup kati teminatı 

eıta ıtrıı"e G75<ıo k o cn.eç eti ve- 5250 liradır. <5853> 1956 
l(o <1a. C'{oye komnuıtur. Sartna- Taze fasulye alınacak 
r%t1 6., R~ruıur. Sıtır et ın tnh - CAnıık1ctıle Sıl Al. Kn. dan: 

l'rı.<1ır unıı muhammen be<l<-11 ı - 58000 kilo taze ıa.sulYc 4-8-91'.! 
r. ~l>'lm Muv kk t tc-m1nııtı 82flO ıııı.lı lıilll'll s:uıt 10 da pazarlıkla ııntın' 
lrıo ku E't. ntn lnhm!n edilen ti- ahnncııktır. l\fulıammen h<'dclıl JS.~70 

ltra l'U$ O!\ıp ınutınmm~ lıcdC'll Hı-o. olup kati teminatı ~ llraılır 
1 V(' lllU 
r ~I"!( Vıtkkat tmıtnatı ı;oı:;.ı Evllül ve &.'l.rtnamesl Kn. da gfuoü!Ur. 
~1Jll'ı1$7 Ct!ntn 78 kUl'l,Hf fiyat lah• (5856) 19:17 
'lıu1ra.1tı:t Muharnml'fl l>N1 11 s2r.;;o 
eııt>ıitı tl'TTlhuıtı 3950 liradır Sığır eti alınacak 

8'laı lhaiC'St 10 R 042 pnzartE"!tl Çannkkııle Sa. AL Ko. rlRn: 
ltıırıtııı l~ te Ynpılar ktır lstP.kllle· l 80 ton sığır eti 4.. R,0,2 .salı ıril-
1 'ttııı.ı'<' "~ ı r iP 1 1 r rkt nil sııat 10 da pazarlıklıt sııtın ıtlınaeıık 
eıın~._ ..... n , E" m 110 ı tır l\hıhammrn hrnell :JO.O(loo llrn o-
~ (:167 14 e knd r Kn lup kati teminatı 4600 lirııdır. 

l) 1742 (6S!i7) 19:18 

Ko. da ~orülilr. lst.ckıncnn tn.ıılıhilt e - ~ 
Balıkesir Sa. Al. Ko. d:ın: dt.'<'c"«lcrl miktara gorc 1.l'm ıın.U.'l.r!Yle ve cvrıkı ıııııtcferrln,ı (!illi) 1...1.ıruş 
1 - Beher kllosumı. 120 .kuruş fi- mukııhllind.: KarMğnç ır:ues~e a~ı ıııtı-

§ekklil edecek konıısyon t:ıçafındı.n ya- ı ye kadnr y.apılacaktır. 
pılac ıklır. S - Bu i~c ıılt Şnrtnnmeyl lstcklller 

yat to.hmın edılen 18 ton koyun cU- Ko. na mllmcnn.U:ın. <5V85> 2045 ı::ur!Ugııııdcı. alınıı •·llir. İhale 4 . S. :ı ~2 
nın 23-7-942 perşc.mbe giınil saat Zeytinyağ alınacak sıl ıguııü saat ır, tc lstıınbul bcledlyc-
l6,30 da yapılan kapalı zarfla <".ksllt- .. ı .!nımi encümeni .J !asında .)apılııcak-

s - gks!ltmeye IJ;tir.&k ıı;ın 2ı!lO 1 letnıe ıdarc inden bedel ız olarak &

sııyılı kanun tıukc.une- g ırc İ<'nbecleu labillrler. 
tcıııınat \ c veı;alM ha ,ı z.ırılaruıı + - M uhaııııııen berlel "'1 tiOOO,. lira 
mu yyc:n ihale zıı. ııaııınti.t'l bı. s.ıat olup n?u•akkat trmin ~tı d • "JS'iO,, ol
cnt'lıne kadar koı:ıis>'oa rci5u:-ııı: ver- rluğu ılın olunur. (, !lü-:1907) 193:1 

mesinrle talip çıkmadığ.ındnn bir ny Eskl§elıır Lv. A. Sn. Al. Ko.clan: 1 :r. 
mllddetle pazarlığa k91111lmuştur. l - 2,fi nsıtlı 30 ton zeytınya* pıı.- Taliplrrln, ilk teminat makhuz vc
Pazarlık günleri 3-10-17-8-942 l>('r- zarlıkla ll'atın alınacaktır. Beher ki- ya mektupları ve kanuncu ibr ızı 111-
sembe günleri saat 15 te yapılncnk- !osuna bütün rnasrııflar ilave edile- zım gelen rllker ve ikalrui.> le hlrlik _ 
tır. Muvakkat <temlnnt.ı 1200 liradır. rck 133 kuru§ ıahminl fıyat yııpıl- te(2ı90) 1'o. lu k.:ınunun tarlfntı çev
F.vsaf ve şartnamesi her giln An- mıııtır. resinde ha7.ırlıynr ıklorı teklif ınek _ 

melcri \cyn p<•ı>ta il.- gı'>r:-lerıııeleri Er fotini alınacak 
ltu:ımclır. l'ostarl.ı vıı ~L Luıacak tccl.
hürlcr neımra ıılınmıvacak ı.·. 

l&Uı.nbuJ .Hava .Mu taka Dc:P<> Amlr

knrn İstanbul Lv. Amirli'klerlndc ve Pazarlığı 1·8-1942 cumart<'Sİ ı:UnU tuplrırını lhnle guııU sııat 1' e kacl!Lr 
Balıke.s!r Sa. Al. Ko. d:ı görülür. saat 10 da gskişehlr Lv. Aıııırllı!i daiıııf cncllınene varıııcleri Jll:ı:ırııılır. 

(61Hiti-77.!5) 1752 Hava ıbtrl lcrd JtıttrnCJ tein dört bln 

Duvar yaptınlacak cUt er totin1 rıazarhklıa 611.Un tıJınncal<.-

lllı1nden: 

(5975) 2035 Sıı. Al. Ko.da yapılacaktır. İstekli- (771,) _ 116:'1) ıtH-ıo 

K ı k lerlıı 5985 lira k1ati teminaılarlyle s~yhan VllayeU Daiml 
nJnıien: 

Encüme- ur. lstC!kl~ knti tcmına.t tuı.an olan 
onserve a ınaca Taşıma ı· şlerı· birlikte 1\:o.ııa mliracaatlnrı. 

Çanakkale Sa. Al. Ko.rlıın : (5!JS7) 2016 Kastamoııı.ı lııhlsarlar BaşmüdCir-
1 - Tekıırrtir eden fiyat üzerin - K • l k luıtı.ıııd!'n: 

den yarımşar kiloluk 30.000 porsi - oyun etı a ınaca M. Mlkttın M. Fiyat ~L bedel 
yon tıın balığı ile 30.000 porsiyon fskrnclerıın Sa. ı\l. ho. d:ııı: 100 kilosu 
zcyıln yağlı dolma satın alınacak. - 1 • 11 ' t.l:ı koyun eti knp ılı znrf- MahallI Not Lira Lira 
tır. Pazarlığı 12·8-1942 çarşamba ı:U la ••kslltnıcye konulmuştur. l\luh ıııı- Kastamonu 200 7 14000 
nU saat 10 dat\tr. Sarınameai Ko.d:ı ınrn 1ı deh 96600 lir·• -0lup Uk uml- To ya GO 12 7200 
görUlUr. (5976) 2086 natı 7:H6 lir .. ı\ır. İhalcsl H. 8. DU Araç 50 10 5000 

Kuru ot alınacak cuma ı;unlJ saat 16 tlıı. lskcnılrrun Dııduy 50 10 5000 
Sa. Al . .Ko. rln yapılacaktır. .Koyııo Taşköprll 50 10 5000 

Knrnkôsc Sa. Al. Ko. dan: eline alt oartnanıc her gilıı l{o. ıhı Devr<'kCıni 20 7 1400 
ı - Aşağıda mlktarlnn yazılı ilç gorulur. (69bS) 2 h7 Küre 20 5 1000 

kısım kuru ot kapalı zarfla eksilt- Kuru ot alınacak Kargı 20 15 3000 
~hye konulmuştur. •rahmin lx•del- 470 41600 
""" K!l)'Sel1 sa.. Al. Ko. d.ın: 
lcrlyle ilk teminatları ve milnaknsa l - 942 mnll yılı lç!ndl' yukarda 
günü saat gösterilmlşU. İsteklllerln 1 - Paı;arlıkla b.-ı:b<ı. ha.imde 800 göst<'rlldlğı Uzere Inebolu"dnn Kas-
bclll saatten bir saat evvel knnu - ton kuru ot nı nacıı'ktlr. Bu mikW.r ot tamonu. Tos> o, Arac;, Daday, Tnş
ııun 32 inci maddesi muf'lblııcc ha- btr tnUbc ihale cdllıebı:cectı gibi 200 köprü, DC'\'rekdnl, Küre, Kargı lnhf-
zırlıyacaklnn teklit mc-ktuplnnnı tondan ıı.sam olmamak sartJsae ba6'kn sarlar ldnreslne ve hu ldarelcrden !-
Ko. nıı VPrıneleri. has'k.a Uı.lll>lcrc de ıeıa.ııe c.-d.Hatı Ur. mıo- nebolu lnhlsarlar ldnreslne nakil ve 

Cinsi: Kuru ot, mlkttnrı 1.720.000 ı;u ycıtt kllTUştUı!'. Tell blrlllrtcn \erll<tl· sevk olunar:ık tahminen 470 ton tli
kllo, muh. bedeli 68800 llrA, İlk Te. C't t.nkdl rc:tc mahnHl tl:yat murıııkııbc k:n- tiırı, !eki, ispirto, soma. boş r;nnrlık, 
5160 lira, 1hnle günü ve saııtl 14-8- boş bidon, mt•"amb:ı, barut, av mal-

m~onunun t.csbıt ctt1A1 te.1 bctlcll bu ...., 
9~2 !!Uma 9 da. zcmesl, kırtasiye ve snlr hUcUmle 

Oinsl: kuru ot, miktarı 1.025.000 tt>-:ı.ttn.n dU uıur. Kıızan<:, buhran ver· lnhısıırlnr i<lare emvnl ve csynsının 
Muh. bedeli 41000 lirn, İlk TP. 30G5 G"ll(!lt pul masnı.flan T1ftkl.ll)'e ilcrctl ve nakliyesi şnrtnamı-sl mu<.'lbince yir
llra. İJınle gilnU ve santl l4-8-!l42 tc~ ne crt!!m<!k e:ı.rUY!e muknvctc mu - mi r.ün rnilddetle kapalı z.arf usuUy-
cuma 9,30 da. [1)'1."11(? ve sn1r masrnrııır ftynuı. zam le c.kslltm<>ye konulmuştur. 

Cinsi: kuru ot, miktarı 1.147.000, suretiyle mUwıı.h.htde Ul:ılc cdJı!blllr. 2 -- 1ulınmmcn hedı-1 41600 mu-
kllo, Muh. bl'dell 45880 lira. İlk Te. l\teomuumm Ltrt.'l.M 51:; ooo lt!'a ka.U tc- vnkknt t1.>mlnnt 3120 liradır. 
3441 llrn, İhale gQnO ve saati ırı da. mtııntı 8400 1 mdır. llıalcst 2 af:ustos 3 - lhıılC'sf 31-7-942 cuma g{lnU 

ı - Mana - Misis - Ceyhan yolu 
ılzcrlndc Sanoam suyunun yolu teh
didet.t.ı~ı mahalde yapılacak istinat 
duvarı uı.şaau 15.lJ.9 lira 70 kuruş 
üzerinden .kapalı zart usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - EksllLme 6-8-1942 tarihine 
mUeadlf perşembe gQ.nQ -t 10.30 
da vllAyet daiml encümeninde yapı
lncnğından lstekJflerln teklif mektup
larını knı;:.alı ve milhOrlO olarak bu 
saatten bir saat evvel saat 9.30 da 
dnlml enctımen reisliğine vermeli -
dirJer. 

3 - 1st.iyenlcr bu ite alt .keşlfııa
mc, mukavelename projesi ve şart
nameleri görmek için Nafıa Müdür
UiğUnc mUracas.t edebilirler. 

4 - lstoklllerln 1133 lira 98 ku
ruş muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet ves.lk:uıı almak Ü:lı("re iha
leriC'n Uç gün evvel bu miktar iş yap
tıklarımı dair bonservJslerlyle ikJ 
fotof:raflarını bir adet 50 kuruşluk 
bir adet 15 kuruşluk. bir adet de 
uı:ak pulunu dllekc;clerlne bağlamaic 
surelJylc vllı\yete mQre.eaaUıı.rı IA-
zı.mıdır. (7848-5758> 1768 

Toprak teaviye&i 
Seylıao \ u yetı ı.ııuııu ı:..n.:ümeuln

dcn: <5977> 2037 sıınt 15 te Kastamonu tnhlsarların-
1 k 

942 ı;mznrt.csl ırllnU sn t 15 tc Kayı;<>rl da mütt'Şckkll komisyonda. yapıla- ı - Adnna - KozAu y:>!u1ua 23-27 
Kuru ot a ınaca nuntakn s:ı. Al. Ko. d,ı YaPtL'lcaktır cııktır. klloıııctrclerı aru ında yapılacak .~.IJ{)O 

Kars Sa. ,\1. l\o. dıın: lstek:ID~ be-ut ır<in ve sa...'1.Uc Ko ruı 4 _ Şnrtnııme Kn~tamnnu, Tosya. ıııctrclık topı·ak tesvi)esı a.:ı.oOO lıra 
ı - Kapnlı 7.:ırf usullyle m!ınnka- ı;cı.mrucrt. (:>989) 2048 Arnc, Dndny, Tnsköprll. Dn\'rekı\nl. Uıcrındcıı kıııııı.lı zarf uııuliyle e k>Ul-

ı;aya konıılnn 2111>0 ton kuru ota tek- Kür<'. Kargı ve lnebolu !nhlsarlar ıne) a konulıııu~tur. 
lif eılilen fiyRt pnhnlı goruldUğilnclcn ldarPl<'rlylP Ankarn lstanhul Inhlsnr- 2 - ~k lltıııc 6. 8. !14.2 tnrıhine mü-
ılç ıııırça 600 heş ylız ton kuru ut ııa- ASKERLİK iSLERi lnr BnşmfıdOrlllklt'rindc srorillE'blllr. adıf perşembe gunlı sıı~t 10 30 da 
zıırlıkla t•ksiltmr~·c konmuştur. 'l'el 5 Eksll!mC've lstlrnk edPCC'kle· •ılA>ct ılniıııl encümeninde yııpıld.::a-
lıah alı otun ıııuhnmnıen fiy ntı 7.20 ve Ç rln knvıtlı hulunlluklarına r!ıılr tkn· ğıııdnn l11tı:klileri.1 teklif oıe..tupl:ırını 
rlnküııı hııliııılı- li,:!11 ıllr. Otlnr halyalı ağrı rPt odnlarınt1nn V!' bu nakllynl işle- knpalı v.: ıııulıürlü olar.ak bu ı;aııth:n 
lınlynsız ,·eya kısmen lınlyıılı nlınnlıı- Aııknra Askerlik Şubesi Reisli - rlııl hnş:ırııhıı,..,.eklPrlnC' rlnlr b!'l<'dl- hır ı>•ıat evvd ı;ant 9.80 ;ııı r~.urııl ?n-
lect>klir. İlk trııılnntı 2.'112 •r.r llrıılır. ğiııılen : yPdfln musıırl lak vesika ihraz elm('· cıııııeıı rcıslif;ine vernıelldır;t.ı·. 
Sartıı.ını .. si her ıı:ıııı Kn. ıln ıı:ııruliır . Aılı e&IPrinde bulunamıyan lsı:ın- !Prl mC'c-hurlcl r. a - htı) enler hu işe 11• k• 11:fn.,rnc, 
flk pıız~rlığı a. S !112 pazartesi glııııi bul'dıı Nalbant nıektehlııdckı ye - G t lc-klllerin mııayyPn lhnll' ıııuknvclcname projesi ve ş~r.n'l~eıecı 
h:ars S ı. Al Ko. ela yapıla,. ıktır. Is- rınde de olmadığı bıı.tirılcn veıcrl - saatinden b r s:ıat l'in<.'c tPkllf mek- gorıııclı: için ~nfıa :nlldOrlill;üue milr«
tcklilerin mezkı"ır p:ıln vr snattr K•ı. net yüzbaşı 345--0 Fahri Arnz talım tunlnnm makbuz muknb lintfP Kas- caııt edebilirler. 
nıı gl'!ıncll'ri. (119iı-) !?O:JR vazifesi ıalnıışlır. tnmoııu"dnki krımlsvon reisl'ı':in!' ver- 4 hteklılerln 262.5 11:-a mı.vııkknt 

Taşıma işleri 4549-5071 sayı ile şubemize veyrı me>lerl Vl'Yll r:ötı l"ı-mC'lr>r! 16.ztmdır. temin:ıt vermclr.rl ve ehi yet vt.s'kası 
bulunduğu yerın şubesine IUzunıu Pocılnda vaki 1!'nhlıür knbul ed lmroz. ıılmak uzere ih ıl<.'dcn u, .. ün Pvvcl 

Bursa Sa. Al. Ko. fl:ı.n: 7 lll'r mııhal ,,. "" 
mllracııııtı ilan olunur. "n nvn a\•rı ve- bu gibi iş yaptıklarına ctn!r lxır.-tr-

1 - Bun>a llc Ka.raköy anıııınd:ı mu- (5990) 2049 rllPCC'k flvntlnrı ihtiva eder pev llıı- \'isleri.vle iki adet fotoğrafııırını .... bir 
a.yycn müddet zarfında ynpılıı• ıık ::100 ------ -------- tr<ıl mPmhur bir znrf'l ve bu zarfl:ı 
ı.on <'6Y8. ile malzeme nak inin :ı3-7· 12 Kayıp Ankarn BelC'dı.yc ndl'n tnmlnnt mıtkbtızu v" icıtC'nnen v~nik aclet ı>O kıırıı11luk, bir ad •t 1 o; kuru~
tnrlhtnde kapab zarlln yapılan N<sııt- ııldıı.; ım ... oro numııralı bhdklı't pi, - h11,knc11 mPmhur b r ""lrfn konula -

1
luk, vebhir

1 
adet uçıık 1r1ulııvı"'ı~ nllek<:e.: 

kııs•nı kıı~ etı.m. Y<'nıslııl alaca"ım- -rnkt'r r'iYl7l 1702 <'rlnc ali amak ı;urrt ye yete mu 
mes nde l<kllt e<I len fiyat IA>-ık h d " K I raeıı.ııtları IAzıındır. 
s:öıillmedl'1lnöcn kanunun dtmıunctı dan cskısm.n hilknıü ~oktur. apa ı zarf usuliyle (7Sı7-:17.5!1) 

Rüstem HnmamonO 
m:ıdt1csl muctbtnce pazarııı::ıa konulm~- 1392 ekslltnıe ııanı Tamir i•leri 
ıur Pa7.ıırlı~ı 30-7-!J.12 perşemlw ~nl\ ... • ı l ır 

Isparta ., ııı ı "Jm ur ı ~uı.uen: tstarıbul T)('fterdarlığından: 
ıın ıt ll d<' satın ıılma kom!sYonunctıı Kıyıp Ankıırn B<'ll'dlyeslnden ı t<.k litıııtye kunııl .. ı ı~. D••fl<'ıdarlık binası ön cephe ıkıs-
"apı•·r•ııktır s~ ... ftnmelcr Anknrn. 1s • nld ;. 2234 aralı kllm\o ı• ı 1 ili 1• 1 1 , ..,,, -'" ""' • ı,:ım num ' n P ••- .ı{ırc ır - ı) .ı .. yu un.ın ~.,. ı ıı) kı- ınıııdn yapılacak tamirat ve tadl !\t 
tanbul Lv l\mlrlıklt'T1 , . .., nun:ıı Sıı Al kasıııın tekini knybC'ttlm. Y<'nislııl l ııııdresııırlckı l·ul ı> •ııı !.ııprıı.iııııııı işleri kaı•alı zarf usullyle eksiltme-
Ko tıınnd.ı ıı"rüllir MııhnmmM1 hedell alaC'af:ımdan csk1sllıın hilkmu yok- 12 rn ~ lır' Ob kuruş k,ı;;ı. '"ecırll . j lıı- ye çıknrılmıştır. 
2:«i000 ıırn , c muvakkat tcmın:ıtı 25ı1 tur. ~mnn Karaveli > ıık tar ıf keıını •> .. ı,;ı \c uc:unrıı ı;o:ı: Eksilt.mi:' l0-8-942 pazartesi günü 
tırodır. tst.ckllıertn mun)'J'CD giln ve ~n- l38S Lıılıll> ı•sı ı patı le, p.ı' . zari Ubtılı> ıe . ant 15 te dcfterdarlık blnasında 
ıı.tt.c Kn. na gelmeleri. (597fi) 2039 1. .. •llıııı ~c .,,ı ırnr •p.ı•:ır Milli EmlAk MüdUrlüğ{inde mUte-

• .! - ~ .. ışe .ı. • CHilk ve şı:.rııı.ıınt:- şekıkll komisyonda yapılacaktır. Ke-
Kuru fasulye alrnacak BU GÜN ve BU GECE ıcrı şif bedeli (73786.50> lira. muvakkat 

Balıkesir Sa. Al. Ko . .ıan : J\) B •> ındırlık l~krl genci ;ıarlıın- tem natı 4!)40 liradır. 
ı - Fiyat mUrnknbe komısyorıtın me ı, B) K p. ılı ,art u,..ılıylc cı.~ilt- Münakasa evrakı Milli EmlA:k Mü-

ca beher kilosuna ıesbıdedılen 27 ULUf rı"NEMASINDA ıne şu·tnaıııeı>ı, C) Bctoııırı .. c buyuk dürlUf;ünde görüleblUr. Iatcklllerln 
kurua 50 s~ntim fıyaı üzerinden 200 J J k ı h kk ı k f en az iblr taahhütte <60000> liralık 

,, .. ııprtı er a llll <"\ ı en•:ı nrt•ınıııc, bu •~a benzer ja '"aptııldarına dair 
ton kuru fasul'-·e pazarlıkla satın a· il) "<• e \e koı•rııler f nr §n t ~ " ' ,, " c.ı · • ,. nıııııq- ldareforlnd<'n almış olduklan vcsl-
lıııııcakur. Pnzarlıgı 31-7-1942 cum-.ı lkl film birden sı, E) J\tuka\el<' jlroj<•si, !•") liıılıisaı knlara istinaden İstanbul vllAyetlne 
gllııU saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. kr•şfiyc cel\"cli, G) Pıojtler. milrncnn.tla ihale "ÜnOndı-n tatll 
da yapılacaktır. Teminnıı 800 lira - f p uk 1 ı· ı ı • ı ,. r • am prenses S ıyen rr lU e\•rıh 1 S!'d.ı. t 1 .~tt ıa g{lnlerj hariç 3 g!ln evvel alınmış 
dır. 200 ton fasulye 100 er ton olarak • m!Jdllrlucııncle grireh·!ırler P.hliyet ve 942 yılına alt Ticaret o-
ayrı ayrı iki talibe de il1'ale edilecek- a lnş ıata aıt dc:mir ıuew ut , Jup dası vestımlarlyle mm•akkat teml-
tir. Müteahh!ılln mecbur bulunduj'.\1.ı il - Harp muhabiri ıhaleyı ııılltcııkiı> projı•ı;ıne g,ıre mu- mrtı muhtevi ve 2490 sayılı kıı.nu-
vergilcrle teslimaı esnasınılıı mas • tcnhhidc a)·nrn devro1un cal.tır. nun tarlfııu dairesinde hazırlnnmı$ 
raflar birlik tarafından ödenecek - + _ Keşif lırdeli on ile: hh ciort kapnlı ve mOhllrlU :ııarf derununda 
tir. NUmunesi ve şarınamesl 11cr glln O Y n ı Y an la r > Oz otu:ı: dhrt lira sekiı: kuruş olup Lu tC'kllf mektuplarını ihale g!lnü saat 
Ko.cla görülllr. İsteklllerin Ko.na Myma Loy )---- i c nlt nıuvakk ıt teminat ıııiktarı tin- 14 ete k11dar komisyon rel!tllğine 
müracaatları. (5980) 2040 kıı7. > ıız 11tıız iki llrn elli altı kıırıış- makbuz mukablllncle teımı etmC'le-

Kuru ot alınacak ---( Clark Gable tur. ri. <7844-5786> 1853 

lili9 

~ • 1 L" d r; - 22. 7. 0•2 <l<'n ltilıııreıı ıs .. nn Odun ko··mu··ru alınacak Antep !'iıı. " . ""'' :ın: r 
1 - Şnrtnıımesi ınıı<'ilılnce hrş ton SUARE : 20.30 da nıılrlrlC"tlc chlltıııeyı· koıı •ı•:ırı lıu lşin lıazianter Tiı-lediyesindf'n : 

kuru ot ııı•ıb:ıya!l cdilccel.tır. Mıı- PAMUK PRENSES Ilı k 1 6• 8· 1112 persembc ı;ıl.lu Sll<lt 1 - nelı-niye rlcktrlk f~hrikıuı lh-
hnıııınen hdeli :J!i.000 lira Katı le- 16 tc irra olun c tır tiyacı olnn 200 ton odan kömlirü 1". 
minııtı '!:.>/\O liradır. İhalesi ti 8 lh2 ve - 6 Talııılcrın iha!P1M iı • giın ev- 7 .94.2 tıırihlndcn itibaren bir A• miid-
perşembr ırıin ilsaat 14,60 de )Bpıl:ı - HARP MUHABlRl \clıne kadıır Yızı1 ı oı rak vil1yf't ma- nrtlP kap:ılı zarf usnliylc eksiltmeye 

y('(! ı b!n tıc;ı yUz ll:nı.Yı BakuıköY mal -
müdilnutum:ı yatımm.k: mAld>uzlartyıe 

bll!l1k:tc 8.S-942 pazıırtcsı gtinu saat ıı 
Gc Yenl pVSt.ane kıuı;ısınd.n Blı.Yük Kl -
n:actyan han tk:lnol S\at No. 9jl0 da 

ha\'& &a.lm alma ~wıda bulun -
malan. ( 790'.l/ff::I06f 2009 

Yapı itleri 

Zonguldak Vılayeıi Daimi EncU -
menlııden : 

Zonguldak (lehrinde Mithatpaşa 
mah.ılesınde yapılacak (20414) lira 
(15) kuru§ ke§ıf bedellı halk sığı • 
nağı ikmali lnıaaıı lııi 20-7-1942 ta -
rihınden itibaren 25 gl\n müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko. 
nulmuşıur. 

Eksiltme 14 - ağtıııtos - 1942 cuma 
gl.lııü aaat 11 de Zonguldak·ıa vıl~ 
yet daimi eııciımeninde yapılaoak -
tır. 

Eksiltme ııannamcsi ve buna nıll
teferri evrak daimi encümen kale -
minde görUleblllr. 

Muvakkat teminat ( 1531 ) lira 
(6) kuruotur. 

bin berleli 942 mali yılı bUtçeslıı-
den verılecekıir. 

Eksilımcye girmek istlycnlerin 
ihale ~unUnden en az sekiz glln ev
vel Zonguldak vllAyetine müracaat 
ederek vılAyer makamından alınmış 
mllteahhltlik ehliyet vesikruıiyle ti
careı odasından bu yıl ic;:inde alın -
mış veslkn ve muvakkat teminatla • 
rını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarının ihale sat'8İnden bir 
sanı evvel rlaimi encümen reisliğine 
verilmesi Hin olunur. 

(ô963) 

Yapı İ§leri 
KütnhJı'8 V ~<ıtlndm: 

2023 

1 - Klittı.hya m.emlıeımt luıstaneJll 

)'Rntnd.'llct DtömUTlllk lblnruımın JX>lik1n -
l~e t&h\l'W kapalı z.arl usulb'le ~
meyo JronuımuetUT. 

2 - .KL'$tf t>c0011 125(16:.46 Mra 
muvattat t.L'lmlna.U 944.88 l'tradır. An

cak vckAletln tas<tlk edcocf:1 bcdeil eeııa 
olaaı.ktlr. 

3 - Eksll1me 14-8-942 a1lnıllsıe m<ıııı.
dtr cuma ııi1nil 611n.t l.5 te v:ılfı)'et ır.a -
kanunda toplanaeak da.1ın1 eneümea 
huzurb"lıe '8l)llacaktır. 

4 - 1stcldlkımı tekttt mdttlıplanna 
~ saıı.ttnde-n tıh" sanı evveıı yam lllll

aıt tam 14 to daimi enP!1mcn ~e 
vemı)ş but.wı.ınıı n Prttır. Bu l!!Balteft 

sonrn t"".ldlf ~ lm!w1 nhııımıırnr.a
kı s:tt.t J)06ttıda vaki Qln~ RW'ci!lcmruer 
ct.e ruıza.n tıtbaro al.ınmıya<"nktır. 

5 - FJa; tm~ &imıck 1çln lhft!e 
tarihinden en az üe ır\ln evvel natıa 
müctUrllltüne münıcııatL1. a!aca]dmı 

ehlb"ct ves!kaRl'l'lı ve uaırm cıdal'1Jla ka
yıUı oldulklnnna daıtr v<'S!lrnyı nıuvak -
kat tcmlınnt mf'l.klubunu tdd1t rn.da.up

lanna. koyma?arı mecl>urldtr. 
6 - Ameliyat tctn fazla ma'JOmaıt 

almfllk ve lkOOf doııyaınm rrömıdc 1ıııt1 -
yenler lıf!I" l'(!n ctatmı en.cUımcn laılıem'
ne mümcıaıı.t f<l<ıblH!ll«. 

(6962) 2004 

Memur alrnacak 
Multla C. M. U. llfılndoıı.: 

laabmda noter mua v.tnl1ğ1 '\ile 1ıcra 

m«nurtutu da!ıi Ya.txıll>l?eook ehlbette 
20 llnı. asli mııa.slı lllıumartıı ve Köyce
tız mahkeme baŞk/ı.UpUklcrlylc 011.ı.ce 

sWlı mahl<cmcsl başkAtlı> muavınıı.tı 

ve ya!nız baekllt:l.ı>llk Y!lJJ(l.bllecek ehl1 • 
ıretoo aynı mruıtlı Mııtıs mahkmıoo tıa.e 

kAtiı>Hk: yapabflccclc ehia(y!.'lt.e ll.>"111 ma
qh Mntu mahkemest b.l$lcA.Up,11t1 acılt

tır. Kadro 111ft1161 11.lab~ tl\}ısW ha -
iz bll'lunnn ve 31 hut hal!m bu -'kıtar 
nma.e almakta n?nn talip vanıa te .. 
Mutia ad~ enMlmm!nc mtlnıcaat:1-

.. 11 ktı.·. i~trklllrrin hcllı gbn ve sa ıt- ı karııırı • rnur rııatl ı ehl'vcl v,• il.11 ı ı konmu~tıır . 
te ~erıı:r .tıari) le hırlıklc Ko. ld ı U- nlııı 1 rı nrttır 2 - 1hnlei kııtiyf'~i 1 J. il, !142 tnrf-Telefon: G294 1 
rae&llıırı. <.5981) :!uıU ~-••••••••••••r 'l - ihale Nafıa nıüdurtu,lıll!dc te- hioc müeadif olı ırUnü .ut u .ıı- ıs tıan ohuMır. {~) .. 



it ı ! MUDAFAA V. l apı malzemesi alınacak 
M. M. Vek. Sa. Al. Ko. ctuı: 
399'3 1lnl 87 kurue keşU bedellt 1n

saa.t malzemesi 10. 8. 042 rünU Eı.at l5 
t.c kaJ>ah zartla Uuıle edlleetkttr. ıııc 

bedelle teminatı 2998 liradır. Ke5U ve &artna-

NAFIA VEKALETi 

Sayın halka 
ANKARA BELED1YES1 1 26-7-942 - 1-8-942 tarihlerine kod 
~~~~~~~~-·~-~~ 

Yapı işleri 
M M \'ek. Sa Al. Ko. dan: 
ıo 460 ura 40 kurus k~l! 

Betonarme köprü intaatı 
ilanı D. D. Yolları 2. t,,ıetme Mt.ı

dilrltifiınden: 

Yol yaptırılacak 
Ankara licwu1,) ~ ı.ıwcn: 

1 - Ismet,p~ parkı yolu \le t.rot.ı

\ ar rn tes~J>e ~ ert on ~ ı:Un mUd· 
deUe aı;<k cksilt.rne)e konulmU6tur. 

muhtelif hatlarımıza kalkacak vapurla 
k e c varında lkl depo olnası bı· mesi l'.!O kuruı mulaıbll! satın alına .Ko. 

• ı kapa.ı zartıı. ekS itmeye Kunuı· dan verWr lsteklllerln 2490 sa.vıh ka-
~ ur t;.ıc&lltme 30-7-942 i'\lnU saat nunun ahklrnına ı:öre haZıl"lıYal&klan 

ıı de yapıl ca.ktır ilk teminatı 7SJ ,;:ı. zartlan eksiltme srünU saat U c lrr.ctar 
ra .;3 kurı.~lur. Şartnamesı l'i2 Kurut M.M.V. 4 z...·o ıu Sa. Al. Ko. na veıııwten. 

Nafıa VekAletlnden: Madde l - l No. lu Hay
darpaşa Ekspres katan cın 
bılet ve yer kuponu her gun 
saat S,30 dan it baren g şcler
de satılmaktadır. 

2 - Muhammen bedel! \94:..'Q) ıirn
cıır. 

isimleri, kalkış gun ve saatleri, 

rıhtımlar ka 1 koca klan 
mu1'&DUınde verlilr. bteklılerın ıca.ııu- (5718) 1811 
D .. n ısuxııcı ae.ıcııcıe nazırıanrnıı teklu Kiremit alınacak 
meı.:tup.arını e.ksUtme ı:unu saat 10 o 
ka'i r 1\1. M. V. 4 No. ıu Sa. Al. Ko. Rs 
ne maKt>uz mukablllndc venneler1. 

~t. M. Vek Sa. Al Ko d:ı.n: 

l - Seyhan vllfiyetl dahilinde ve 
Adana - Karaisalı )'olunun 19+0001 
ncı k!lometreslnde betonarme olarak 1 
inşa edllecek Cakıt köprllsll ın~aatı 
U50.000J Ura keşif bedeli üzerinden 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye cıka
nlmı.ştır. 

2 - Eksiltme 7. 8. 942 tarihine 
mUsadif cuma günü saat 15 te Nafıa 1 
VekAletı Şose ve Köprüler relsllğl 
odasında yapılacaktır. 

Madde 2 - Çarşamba ve 
cumartesi günleri saat 7,32 de 
Ankara'dan Hnydıırııaşa':ı.n ha
reket eden (3) No. lu Toros 
katarı için bilet ve y r kuponu 
bir gUn evvelden snnt 14 ten 
ıUbaren satılmaktadır. 

s - Teminatı C706) lira (50) kurua
tur. 

4 - Şa.rt.n.ameve kCll! cctvelln.1 cor
mek lst1.}enıer1n her ı:ı.n encumcn ka
lemlnc ve tsteklllerln de 4.S-04:.ı 1t&lı 

1 ı:unU .sna.t lU.30 da beled!J; tı <lıılres.nde 
mu~ekkll cncUmenc mUruc:ıatl.ıı.rı. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünden 

(~J 1415 

Yapı işleri 
llJ M V. ~atın A •. Ko. dan : 
bJ liti8 !ıra 2ıl kuruş lceşır bedelle 

A pıuarında ırnpalı zartlıı ınsaat 
31 ı tırılıcıı .tır llk temınatı 4.\SS lıra 

Muhıımmen bedeli (1300) Ura olan 
10000 adet Maml.ya kiremidi ıo ~. 942 
pazartesi gtlnU saat 14 ı.e ac:.k e.lcslltme 
ile ihale edllecekUr. tile tenıınatı Di lira 
50 kuru$tur tstekl!lcrln eks ltme ıtUn 

ve sa.atinde M.l\1 V. 4 No 1u Sa Al. Ko. 
na ıtebnelcrl. c511aı lEJ::? 

alınacak Asfalt 
111 ınıru ı r Eksıltnıe,. So 7. Y.\:1 -'I. M \'. Sııtın Al. Ko. dan 
p ewoe gı:rnu ba&t it> ııa yııpılacıık· 4500 lira muhamnırn bedelll 8 ton 
tır bteıuı.erıo kanunun tarıfatı da · asfalt hk mubayaası ıo. S 942 paz.ar
n de natırlı)ac.ıkları tel'111 mek - tesi günu snat 16 da nçık eksiltmeye 
t r rını eı.: ıltıı e gunu aa ll on beşe konulmuştur Jst<"klilerln 837 lira 60 
k ı. r M M \'. 4 Xo u ::,a Al. Ko. kuru Juk ilk temlnatlnri~ le ~I lif \'. I 
n 1 rn.ıkbuz multabllınde vermeleri 4 No. lu Sa. Al Ko. nn gdmeleri. 
~ ı nauıe,.ı 81 kuruş karşılığında ve- :;;artnamesi mezk\ır komisyonda gos -
• lır (5338) HJ6 terilir. (6i20) ı c;~s 

Arap sabunu alınacak Elektrikçi ve motörcü 

3 - Eksiltmeye mllteallfk e\Tak 
C750> kuruş mukablllnde Şose ve 
Köprüler ralslHtınden ahnablllr. 

4 - Isteklllerın tat•I ~Unlerl ha
rfe olmak Ozere eksiltme tarihinden 
en az üç gQn evvel bir dilekçe lle 
Xatıa VekfileUne mUracnnlla bu gibi 
ln~aatı yapabıleceklerlne dair ehliyet 
vesıkası almaları JAzımdır. 

Madde 3 - 1 - No. lu Hay
darpaşa Ekspresi iç n b let \ e 
yer kuponunun bir gün evve
linden suret. kntlyed satılma
dığının sayın halkımızın ma
lömu olmak üzere llfln olunur. 

(5968) 2029 

~--=---' 
ANKARA V ALILICl 

Tamir işleri 

(5:;;;Q) 1647 

11 kalem malzeme alınacak 
Ank ıra Ueledıye ındcn : 
ı - Su tanklarının tamırı ıcın 

lll> kalcnı malzeme on beş gun 
muddcUc nı:ık cksı.tmeye konuımuş
lur. 

:.ı - Muhammen bedeli <540l lı-
radır. 

.;! 
ru.tur. 

Tenunatı t40> 1 ra (50> ku-

4 Şartnamesını görmek ısti'yen-
lcrın her gun encumen kalemınc \e 
.ste-kl!ler.n de 11. 8. 942 salı gunU 
snat 10,30 da bele<113·e daırcsınde 
mlıtcşekkil encGmenc mllrncııatları. 

(5768) 1901 

Karadeniz tuı.tu 

Rnrtın hllttı 

tzmıt hıı.ttı 

Mudanya hatı. 

Bıındınna hatu 

Karablca hatu 
tmroz hıı.ttı 

Ayvalık hattı 

lzmlr ı>Unıt 

-Sah 4 te (Kadct) cuma 4 tc <Eraırumı Galata rıhUı 
dan. 
!\'OT: C"..cmncrtn kalk~ saatleri saat 4 olarak tesblt 
mlc;se de saym )Ol<'Ul:nın b!T ı:Un evvcl:ndcn ) anı p 
tC$1 ve pcr&embe ı;:ünlcrt n.'1layet saa.t 2l e kadar t' 
gl:ım:ş bu unmalan !Azmıdır. 

Cunıartcs ıs de (Anafa.rtal S!rke<i ruıumıncıan. 
- Pertı<"Il1be S de <Kemll) Tophnn nht mından. 

Paz.-ı.rt.esl, <;'ar&runba ve cuma 9 50 de (Sus ı Cumll 
14 te CTrakı pazar 9.!50 d (Sıısı Galata rıhumından 

- Pazartest. taT$811lba 'e cum11 ı:; de <Trak) Galata 
mınıtan a~ <'a ı:arııamba 20 il<:! cttıcen> ve rumn 
20 de CArıtaı.ı.aı Tophan<• nhtımmdan. 

- Salı ve cuma 19 tıo da Bartın Topane nhtırnından. 
- Pazar O da <Kemllll Tophııne n'htım rulan 
.- Carııımba 12 de 03ul"68 ı cumıırteı;1 12 de CÜl1ten) S1 

nhUmından. 

Pazar 13.00 tc 1zmır, ~be 'ıs te Tırlıan Galata 
tımından 

M . .M. Vek. Satın Al. Ko. dan: alınacak 
Beher K osuna 70 kuru& fiyat 

tıı ımın ecl.ıen 30 ton arap sabunu M. M. VekAletlnden: 

5 - Eksiltme) e lştLrak edecekler 
dördüncü maddede ,ra4ılı vesika ile 
942 yılına ait ticaret odası ves kası 
ve <8i50> liralık muvakkat teminat
larını havi olarak 2490 sayılı kanu
nun tarlfatı dairesinde hazırlıyacak
ları kapalı zarflannı ikinci mııddede 
yazılı vakitten bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine makhuz mu
kabilinde vermeleri IAzımrlır 

155001 1678 

Matbaacılara 
:-Oatıa VekA.leUnden. 

Ankara Valiliğııırlcn : 1 
Muhammen bed lı ll 6 lira 32 ktı 1 

ru§ olan hususi idareye alı AtatUrk 
Bulvarında 2, 4, 6 numaralı dlıkkan
ların tar,ıs.llarının !Perıılı 'e ı alrııl 
encümen odasının yaglı bo;> a ve s • 1 

ır tamıratı açık eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

Satılık yer 
Ankıırn Bele<t!)es nden: 

15'1cPl'd(!l"ltn hattına - 31. 7. 942 ruma 18 de CCanaldtıı.IP) $irk(!('! rıhtınund 
NOT: \"apur serer!Prl hakkmd~uı:m-maıomnt asaı:tıda telrton num 

31-7-!U2 cuma ıunll saat 16 da ka- Sıvas ve Diyarbakır sanayi tabur-
paıı znrfın eksiltmeye konulmuştur. lan ihtiyacı !çın Ankara D"klm 
tik teminatı 1575 liradır. Parça pa::-- E\lnde yapılan imtihan ıle Dizel 
ca da a ınab lir. lsteklllerın kanu- motör gruplarını idare edebilecek 
nun tar tatı dah lın::lıı hazırlıyacak- birer elektrikçi ile motörle mütehar-

rik muhtelif tip dlkls maklnelerlnı ları teki f mektuplarını ıhale gQnQ ldareve muktedir birer makine usta-

1 Yenlşehlrd (1045) ncbı ll2ı lnn yazılı acPntelcrlmlzden ötrenlleblllr 
parsel dah Unde hulunan ( 4) mfttc 
rr urnbbaı ada razı.ısı ~er on l>ce ı.n 

mUdd tle acık arttıımıı>a konulmuıtuı 
2 - Muhammen hede ı ı 40> llr.ırtıı. 

3 - Teminatı ((.3 i <lır 

Baş Acente Galaln Galata rıhtımı limanlar U l\Id. binası llltında 

Şube arentelli!'I .• - Galata nhtımı mıntııka liman Ra. binası altında 
Şu aeentellf'l S ffieel -S rkecl yolcu gaJonu 

CS0~2-59:'i71 

4 

saat on beşe kadar M. M. V. 2 No. sı ve· bunlardan baska birer de mo
lu Sa. Al. Koırusyonuna vermelerl. töreli alınacaktır. Bunlara aylık Uc
Sartnamesı komisyonda görüleblllr. ret olarak gösterecekleri liyakate 

(5243> 1422 göre <75 • 120> lira verilecektir. ts-
Meşe kömürü alınacak tekıııerın haı tercnmeıerı. bonser-

vısıerı ve b1 hal kAğıdı \'e bir d lek
M M \'ek. Sa Al Ko. dan: çe ile M. M Veklletl Levazım lşler1 
Askeri Fabrikalar lçın 121'i ton me- DalreRI Reis!lflne müracaatıen illin 

7-ö-942 cuma ı:ıınü saat ll'i tc An 
karada Nafıa VekA!eU blnuı ıclndc 

malzeme müdUrlti~U odasında toplıınnı 

malzeme eksiltme komls>onunda 350 ı 
ıım muhammen l>edelll (idari dcrı: le -
rın teşrtnıevvel 942 ayına alt tevknldıl" 
nUshasıı nın kapU zart usullyle ~ks!lt

mesl )apılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesı \'C te!errııau 

bedelstz olarak malzeme mlldürlUilOn
den alınab!llr Muvakkat teminat 2b:.. 
Ura 50 kuruştur lsteklllerln te.kllf mck· 
tuplannı muvakkat teminat \'e ıartnıt· 

mtslnde yazılı 'es ika ile blrl:;kte f>} nı 

ı;ün saat 14 e kadar mezkOr komls)<ınn 
makbuz mukabilinde vermeleri !Azım • 

İhalcsı 3.ı;.1942 perşembc ı;:-lln'ı 
saat l~ te yapılacağtn<lan i ıekıll -
rın mezk(lr gun ve s ıt•e yüzde 7.rı 
teminatlariyl.e b rlıkte vılA.vet daı -
mı enciımenıne..ve şarın ımeslnl g-ör
mek istlyenlcrın de husuhı idare ta
hakkuk mtidurllıgUne müracaatları ı
lA.n olunur. (5966) 2027 

Temizlik malzemesi 
alınacak 

4 - &ırtn me ve krokisini cöımek 

lst }"nlertn her gün enc...ımcn kal~tnc 

..,.e istek! le n de ıı-S-942 salı ~nU s ... 
at 10 30 d.;. bele<\ y dalresınde 

kk. l'nclım ne mUrncantları. 
mu•e-

Kahve, çay satanlarla 
alanların nazarı dikkatine 

(57t>i'lı 1902 

Ankar.ı Yıılilı.ı:inden ı Ankara Şe körr uru kapalı zarfla eksiltme~ e olunur <5S68ı 1893 
ke>nulmııştıır. thı esi 80 i 942 p~r

İnhi!.arlar Baş Müdürlüğünden : Asfalt işleri 
\nkara Beledi> esindl"n: 

şembe ıruntl sut 16 da M ~ı ,., 2 Satılık ayakkabılar 
Ne> lu Sa. ı\l. komtsyonunda yapıla· .M M V. ~atın .\l. Ko dan: 
caktır Ş!U"tnnmrsl her gün komisyon· ı l 61 ı;ift er \"e okur fotlni, ;.;; ter-

Husu,i irlııre ıh i~aeı için nlı'lnr1ı:lı 
e\\ eke ilfın ohın lll (Gi<ı) lır ı (5 ı) 
kuruş ınuhaııımc-n hrclelli lrmı7.lik 
ıııalzeıııesine t ılip zuhur • •ıııı·diitın•l<'!l 
ıhalesı ıııı 7. !112 prr rrııhl' ı:ııoııı sı ıt 
ırı,:ıo da yapılmak ıır.ere cK ıltıııc-sı 

ı Olg..ınlar sokası ile evkaf apar· 
ııman. onünde )aptırılacak asfalt karin· 
m ışı on beş gün müddetle açık t>k,ilı· 

me)e kı.mutmu~tur. 

Esnafın perakende sattığı Çay ve Kahveleri amba
lajları ile tarttrkları görülmektedir. 

Karıırlaıııan Kahve ve Cay fiyatları yalnız Kahve Ye 
Caya münhasırdır. Kağıtlar tartıya dahil edilmiyecek
tir. Satıcı ve alıcıların bu hususa riayet ve dikkat evle-

d& gorıllebllır. Tutan ııı 000 lira olup ilk 71 çizme ,.e il~ ı;ıft kohn~ )e'Tieni 
ilk t<"mlnatı 1125 liradır. Teklif mek· pazarlıkla satı!acnlrır 
tuplnrının ihale saatinden bir saat ev- Pııı.arlığı 30. i.912 perşembe gUnü 
vf'lıne kadar mezkıir lwmlsvona veril- sııat 10 ela M. M. V. 3 No hı sııtın ni-
me ı. (ll2lS) • 1423 ma krımlsyonunda yapılacııktır. 

dır. (5340ı 1707 

BANKALAR 
ı o ı:tın uz ıtılmı tır. 

Tnliplerln rııııay~ en 
daimi f'nl'Unıf'ninr nılır 

2 - :.ıuhımn.en hedcli (';133) lira 
(20) kunı$ııır 

3 - Temlna. 374 1 ru 88 kuruetur. mcleri ilan olunur. (5814) 1891 

inşaat ilam 
5 k Taliplerin pazarlık ı;unündcn hir 

2 alem erkek gün e\'el komisyona müracaııtlıır bu 
alınacak ma)zeoıeııln )'erlerini ıjİrenmelerl Vf' 

bu eş)aları gorıncleri (5 66) 11113 Sumerbnnk l,;mum l\ludi.ırlilğunden: 

olunur. (5967) 

POLiS 

s ı 'ltlC' 'il ''et 
ca ıtlıırı il ın 

202 
4 - arı.name ve keşif cetvelini gör

mek isti)enlcri •. her gün encümen kale
mine 'e istl"klilerin de 11·8·942 alı gü
nu ~a:ıt 10 ,,o ela bcledi)e dairMındc ıni.ı· 
te$ckkil erıciımcne muracaatl rı. 

Çeşitli yiyecek ve saire alınaca 
l\I. :\1 V. Satın Alma Ko. dan: 

Matbaa harfı- alınacak ı - hnııftc •·apılııc.ık memur ve Etim l':ut S hh:ıt l\f~ezı :.ludürlilC:Und~: 
Askeri fabnkalar ihtiyııcı ıçin 7595 ' 

• M. M \'. :satın Al Ko. elan : .•ı;ı e~lerı tıekar µn;>unlıırı kırnali -li:.ı mJhammen bedeli 2S kalem erkek as•·on, _,ol \·c hnrki su trsi ntı emıı.- Odun alınacak 
1 ('1~67) 19H 

Lastik hortum alınacak 
1. el grup Azı Çofu Tutan Muvah"kat Te. İhalenin t 

:ı. n~ d k l - Dört cinstı-n lharet l'il,6 kilo ' E !\' d ıu.r. · .. .,J."' . .,..2 cuma gunu saat 16 :ı apalı t usulıvle ıhal" rciılrcektır. Ankara mn ~et •U ur .,un•ıeP: Ank ra B lrrll\e<inden: 
Erzakın nevi K lo 
Ekmck beherı 600 Gr. ı i52 

Kılo L ra Kr. Lira Kr. gün \"e se. 

rf k 1 matbua hurufatı pazarlıkla satın ah-
u la e sıltmC)le konulmu,rur. lk ıemi· 2 - İ•bu in•aat ve aınelı.\lltın ınu- l - :Mudurı~ umıı. iç n lS.300 k • ı Brlrdi\ e bahtelerincle kulla-

2100 413 62,5 31 11,87 4 - 8 - 942 
nacaktır. Şartname 'e nüıııunesi ko- ' • ' . 

nau 569 lira 63 kuruştur. Şartnamesi misyonda göriılebıllr. İhalesi SO. 7 hıımıncn ke lf bedeli 4 0.000 liradır. lo kuru odun aç k eksiltme ile alı- nılırı k uzrrr lınıırn ına ltmıın ıros. 
Sndeyaf'ı 
Ze:>t nyağı 
Pır nç 
l\lcrc mek 
Nohut 

80 
20 

100 
25 
20 
40 
20 

180 356 63,4 26 74 4 ,, saat l 

komisyoo~:ı gorulebilir. isteklilerin bel· 9ıı.2 per~enıbe gunlı saııt 11 de !11. :.ı. 8 Eksiltm<' rnakı Ankara'da :.u. nacaktır. terili"n 22 pı.ırçrırl ı (!;~O) ııırtre ı;;suk 
50 62 92 4 71,9 4 .. 

li ;;ünde teklif mektuplarını sa.at on bf. v. 3 No.lu a. Al. Ko. dıı ~apılacak- merbank ıııuamclıit şube inden 26 Ji- 2 - Odunun sö tcrılcn hortum on lır<> ı;ıın murldetlC' açık ek-
200 100 7 50 4 .. .. 
50 9 25 69,37 4 " 

fe kadar MM V. 2 No. lu Sa. Al. Ko • tır. İsteklllcrin teklif edecekleri flynt- ra mukahllinde alınııc ıktır. nakıl masrıtfı milteahhıd ne n t be- Jtrı ryı• ı;:onulmuştur. 
mi )Onuna \etmeleri. (S341) 1432 lara göre kati tenıinntlıırlyle birlikte 4 - ~Juvakkat teınlnnt miktıtrı her kilo u ıcln tnhmln edLlen fı)at 2 - .Mulnınınrn lıedrll (:l 50 ı lira. 

belli gün ve sııatte komisyonda hulun- 10.000 liradır. 4,5 buçuk kuruştur. dır. 
Tamir iıı:leri 5 - Eksiltme ıo nı;.uslus 1912 tn- 3 - EkslltmP 7-8-942 cumn giinli 3 - Teminatı (::?sS) llrn (75) kıı -: ıuaları. (59U) 1978 "' l\1UdU 

rihine mıis11dif par.arl<'Sİ ıı;Unu sant saat 15 te Ankara Emni)et r- rı tıır. 
M. M. Vek. Satın alma Ko. danı Santralit alınacak 16 ela Ankara'cla !-iiimerbank uıııııııı !Uğün<'k> yııpılacaktır. 4 - Şrrtn~me•ir.i 1'!ı>rmek lstiyeıı. 

2616 Ura 47 kUru!l keııif bedelll K 1 tik t ı t 62 11 d ı k ı · · i\I, M. \'ek. Sa. Al. o. dan: muclürlüğu inşa ıt şııbe•inıle ~·npıla • - em nn ra ır. erin her ı;lm ı·nc-ıııııeıı ıt rnıınr ve 15-
Ankar!S'da ınmyahane binası tanıi • Cinsı: Santralit, miktarı: 20 ton, caktır. İstek illerin gösterilen gQn ve sn- teklilrrın <it. 1 ı . F. q 12 eumn ımnıJ sa. 
ri 3·8-9

4
2 pazartesi gQnl.l saat l5 te beher kilosu: ~40 kuruş, kuti tewina- ı. istekliler tl"kllf «'Vrakı meyanına- nUe komisyona gelmcll.'ri. (5731) at 10,30 dn Jl,.Jediye clalrr~lnrle mılte-

pazarhkla lhnleaı yapılacaktır. Ka· tı: 11:100 lırn. dn, şimdiye korlar )apnıış olcluklıuı 1814 şekkıl enl' .nenP mura<'nııtınrı. 
ti teminatı 392 lira 47 kuruştur. İs- Cinsi: Dlfinllamin, mlktan: 20 ton, bu gibi işlere ve bunların bccldlerinc, (o!llıtö) 2"11 
teklılerın mtinakaıra gUn ve sa.atin- beher kilosu: BııS kuruş, kaU temına- firmanın teknik teşklliıtının kimlrr • Cam alınacak 

Kuru fasulye 
Yoğurt 
Beyaz peynlı 
Kesme şeker 
Klhrit ıırlet: 
Gazy:.ığı lltre: 
Tuz 
Cny gram: 
KPpek 
Kuru ot 

2 
50 

100 
20 

100 
500 

3000 
1440 

50 9 67,50 4 
80 19 20 1 44 4 
60 30 225 4 
15 15 1 12,5 4 

200 221 16 57,57 4 
300 12 90 4 

50 12 75 !)5,62 4 
150 17 25 1 29,37 4 

1000 18 1 35 4 
5000 315 25 2.1 64,37 4 
2000 175 12 75 4 

de M. M. V o. lı Sa. Al. komıs- tı: 10200 lira. den terekkup ettlı:ine ,e hangi banka. S I k k t A~ra B<"~: 2. ci Grup: 
Y'>nuna ı:elmelerı. Ke~ıf ve §artna- Yukarıda cıns, miktar ve muham- larla muamelede hııhınduklarına dair Q ti 1 e reS e ı _ OtobU*r ic!n alınacak ~ ne. İç bakla • 20 5 37,5 4 
m sı her gün satın alma komisyo • men bedelleri)lc kati teminatları ya. \esikalar koyacııklıırdır. Yumurta adet: 500 1500 75 4 12,5 4 

Yelctkn 1678 88,9 18 91,26 

nunda gosterılir. (5455) 1561 zıh 20 ton santralit ile 20 ton dilini- 1 - Teklif mektuplarını h'lvi zrf. Kızılay Cemiyeti Umumi ' de <245> adet cam on ~ srün müd· Patates 200 300 105 7 87,5 4 
D"k 1 k !amin 5 . . 912 carşamb agunu saat 16 lar knpah olarak ihale günU ant ııs Merkezinden : dete açık ~ltme}'C konulm~tur. Börlllce .15 30 12 90 4 1 re yağı a ınaca da pazarlıkla Htın alın ıcaktır. Ta- e kadar makbuz nıukııbllindc nknra. 2 - l\hıhammen bedel 3034 .Hra 80 Portakal adet\ 30 100 7 47,5 4 

~1 -'l V. Satın Al. Ko. dan : nıanıına talip zuhur etmedı ·ı takdir- da Siımerhank Umumi kôtlliğlne tes- Yozgad'ın Peyk ve Teke GU· kuru tur. Silt 50 100 35 2 62,5 4 
'Jılte hhıt n mı hesabına açık ek. de parça p&rça ve ayrı a)rı dıı ihale lim olunacaktır. ney köylerinde şose Uzerinde 3 - Tenrtııatı (227) lira (57) kurna- Limon adet: 50 100 10 75 4 

sıltme ı e (2) ton dıkre )"ağı satın &- edilebilir. Parça parça \ermrk bti- ı; _ p 05tn ile gonderllecr.k teklif. a§atıda takribi miktar ve eba- tu~. Armut 5 10 3 22,5 4 
lınaeaktır. İhalesi 6. . 942 çarşamba yenler teklif edecekleri nıiktnr üıe- ler nihayet ihale SMtlmlen bir sant dı yazılı keresteler kapalı zari 4 _ Sıı:rtruımesm! ııormek lstlyenle. Tazc vişne 5 10 3 22,5 4 

unu snat ııı te l\J. M. V. 2 No. lu rlndeo kati teminat verecektir. Şart- evveline kndar gelrııio ve :r;arfın ka- usulıyle saıılııcaktır. rln her ıttin enci:mm laılemlne ve istek· Kuru erlık 5 10
6 
8 60 4 Sa Al Ko da Ya lac kt l\I ha 1 11 1. «Q k k b ı· d Gayrı· mum"l ı ı A·~·a 10 20 45 4 · pı a ır. • u m- names ırıı u uruş nıu ·a ı ın e nuni şekilde kapatılıııış olması lazım- u ler1n de 14-8·942 cu:na ırün<tl saat ~· 'l'5 4 

tı (218) lır.adır Şartnamesi komisyon. verilir. isteklılerln meıkur gün ve ı;a. dır. Postııda vaki olabllf'cek gecikme- Teke Glıney mevkiinde 
10 30 

da bclool}e dairesinde mUtcııckkll mmt lO 20 ~ 
1 50 4 men bedelı (28~0) lira olup ilk temina atte l\I. M. \'. 2 Xo.lu ~a . .\1. komi • ler nRzarı ltibare alınııııyac,ktır. Vasati kutur Tul l'>9

37 2012 
Kuru ıkaysı 4 lO ""'.5 

4 
da "'Onıl•bıl r t•t kl"l · k" ı ı · Ad Santtnl Metre cncilmcne mUracaaUan. l ı Taze Qilek 3 9 3 60 ~· .. c ı · o e ı enn meı ur yonuna ge nıe erı. 9. Bnnka ihalt'yi Jrrıırla serbest- et • 
gun ve saatte komisyona t>elmeleri. • (ll!H2) 2014. tir. (5911) ıo.;o 23000 10 : 20 4-5 Harta işleri " Uzfim '20 30 9 m:; 4 (

6559) 16113 K" 1 k ~g-5 8 1 12 2-S,50 J rı Kuru uzum ao 60 42 ı 52,5 4 ıreç a ınaca 1 ,. Belediyeler mar llc-)cti :Fen Sc i~ .... ı 10 20 3 22.5 4 Y 1 Peyk mevkiincle , ere l1lASl ap İ§ eri M.M. \'ek. Satın ı\tma Ko. dan:. KAZALAR giııden: Havuç 10 20 3 22,5 4 
M. l\L Vele. Sa. Al. Ko. "'·-·. llluhammen bedell ı .000 ll:ra olan Adet Vasali kutur MTul Bergama kasabıısının mevcııl hail Kereviz 30 50 12 51 93,25 4 

""'-'' Santim etre ha~ır hartalnrıncfa noksan bulunan .. ., 4 20SS4 lira 9 ı...-.. kecı.t t>edelll EU 600 ton kireç 5-S-942 carş:ımba ı:Unü 
10 

•• 20 4_,_ıı 1 
1 

. Karnc'bahar 10 20 6 ...., 
A ... ..., " • Yapı ı"şlerı" 000 , te ~i~ e ııııııılıanileriııın ıı:ecir ime ı ve nazı 5 10 3 22.S 

4 mesı:ut ta bazı •~•--ı ı • s 9"" &aa.t 14 te ı:ıazarhkla tın alın.ııcaktır. •-00 g 12 2 3 50 · 'k ı· · · ı · k ~ ~ naatı ..,. - .... .. O : - · clıı:;er <'kı;ikliklerınin ı ·ma ı 151 çın a- Yaprak 10 20 6 45 4 
cartamtıa gUntl sa.at ı:; te ıcapalı zart- KAU temtnatı Z700 Uradır. Şartname.\ lnöııü Beledi.ye Re1S1Hıtnden: 42945 Tahminen 2000 metre 1 Jı r. ırf ile yaınlnn eksiltme)e tı11ip Lahana ~O 

120 
18 

1 
35 

4 la ihale edJecektır. İlk teminatı 156ü her ıtlln komts)onda s:öı11leblllr. IsteK- l - lnönü kasabasında yapılac:ı..k mikabı. 1 ı•ıhıır etnıecliA'inrlcn işin pnz:arlık!'I. Praııa lOO 150 22 50 ı 68,75 4 
l:ilıl 87 kuras olup kesı.t ve ııartnameıı.t 111er1n mezkOr ı:ü:n \e saatte l\1. M. V. olan 104!16 Ura keşl1 t>cc1dll Mamul : ) ııtırılıııası tık rrur rtmlştir. 1.ın Tnzc bezch·e 5 10 2 50 18,75 4 
11)4 kurut mukabll komisyondan varı_ 2 No. lu Sa Al. Korntayonuna ı:ctmeıe- elektrik 6alltral t>lnası 16-7-942 tarıhtn- 200 metre mik{ıbı Muhtelif ın ıktu bedelı 1200 lıraclır. ,, bakla 20 40 B 60 4 
lır lstek ilerin eksiltme ı;:'{ınU &aat 14 e rt. (!5943> :ıoııı. den !tbaren 6-S-1942 t&rlhtne müsad!! cıns ve ebatta Peyk mevkıınde. ~lıı\·akknt trıııinatı 90 liradır. Semizotu 20 30 6 45 4 
ka ar 24!)() 1ayıU kanuna ıtöre hu.ırb· D d · per$embe ı:UnU aaııt 14 e kadar olınak 1 - İhale ağ\lstosun 20 ncı l i ~ qıııııık isti) enll'rın mukavele Domates 70 150 30 2 2.5 4 

estere işı alınacak perşembe gUnl.l saat ıo ela Kı· proJesl ile •artnı1me•lni Ankua'da "'azc ba"""a 10 20 s 60 4 :ırac klan zartıan M. l\L v. 4. No. ıu üzere 20 ~un mUd~Ue acık ek&Utmeye . d 
1 

ı ··~ 
M. M. 'V eı:t. ı:;ö..ın Al l\.o.aan : konulmu&tur zılay Umumı Merkezın e o a • nrledıycler lınnr Ht•) Ptl fen şefliğin. Dolmalık b ber 40 80 20 l 50 4 ~tın alına kom syonuna vermeleri Muhammen bedeli tıoOO ııra. olan caktır. dt n 'e~ • Berı;aFı ı bclediy<'5inden PR· Patlıcan SO 200 40 3 4 

(5556) 1704 ceman 4UVO adet munteıır Uestc:re aı· 2 
- Ekılltme lnönU Bclt'dlyc dalre • 2 - Fiyat muvııfık ıı:örlll r ı ıı olarak nlrııaları ,.e ihale ıı:unıı Tıı 7.e fasulve 50 100 25 l 87,5 4 

şı 5-8-11142 çar§amoa unu sauı .ı.a ılnde toplanan ımcUmcn huzurt.Yle ya. medlği takclirrle aleni m~z:n e '' ın U 8 ll ~2 <'uınn ıı:unu s ıqt 15 c 1 .. kahak 50 100 20 1 50 4 
Tahmil ve tahliye işleri te pazartutbı satın aıınacaKtır. ~a.ı ı pılacaktır. de usulllııe mllrac ıat edıl erk k ı ı ır Hcrgnm ı lıelediycsınC' rııılrncaııt Tı:tıanak _ so 150 25 1 87,5 4 

M M \'ek Sa. Al Ko. dan. te:nınatı 14ı0 uraaır. i!;).ı.rtuamesı lıeı 3 - Muvakkat teminat 784 Ura 20 Gene harldl Ilı.yık bulunama1.sa etıı rlrri il ın olunur. Kuru aoı:an 200 300 i5 5 62,5 4 
Eeh~ tonuna 150 Kr ti.ya• ahmln gıln komısyonda gorı..ıeblllr. ı.sıeK· kuruştur mllzayerleyı on ı;:-l!n uz,a•ımnk (r.<ı iı) 2031 K1ıru ha~ ı 4 10 30 2 25 4 

ed. n 15 ooo ton tahniti ve ıanııve 111 .ııcrın uıezkı.r gun 'e 6 ı tte )1. • 1. 4 tsteklllertn naıığıdakl veslk!lla veya lhalerll'tl sarfı nazar et • Zerda11 fi 10 3 22.5 4 
7. 6 tı42 cuma ı:ünU saat 16 cıa ,....:ıpalı V. l!. No.ıı ::;11 • .hl, KOmısyonun" ~tıl· n ibraz e:.melerl !Azımdır: rnek hususunrla KızılnY serbcs•· 6 ayh k <;eftall 2 6 2 40 18 4 

llilelerı. ı!>94C:i) ;tOlô al Muvakkat ttmılnatı lnönU beledi· cır. peşı n Pirin<: unu !'i 20 20 1 50 4 
zntla eler.itmeye konul.-nu,tur. ilk te- 1 t 3 _ Mııh mmen berlel 1511 ~o(la 

1
.,0 ?ı:;Q 50 3 i5 4 

rnlnatJ ı -7 Ura 50 kunstur. tstekll.crın t.ıeı<Ll'ht tesısa 1 ye ı;andığına yatırdıtına dair makbuz. bın liradır). 6 a3'lık kıra peşın verllccek- Civ!t adot: !'iO 150 6 45 4 
~nunun t tatı dahil n.•e huırlıya- M . .:U. v. o:>.ı .... ı. Ko.<ltm : Bı İhale ıtUnUnden IAakal 8 s:Un "" 4 _ iSOO llrıılık temı•lR: tir Ycnlseh!r'de 3, 4 odalı ev Kaoı kutu: 3 r:; 7 5-0 47,5 4 
C3 rı t klı! ml'"ktupl.annı uıo.t 15 e Ka- 1.0lOt:ı lır1t 20 Kuruş Kt§U o .. delıı ve! Bilecik nafıa mUdUrlUCUne mUra • mektubiyle teklif m ktupl ırı VC)a Ap. aranıyor. Ti: 3726 Vlm 2 r:; 2 15 4 
dU' l\L. ı v 2 ~olu ı:;a Al Ko nıı ver-ı .t'oıa.ıı da eıe.ı<trık tt:s.satı ı.ı<maı ın· t'aatıa ou isi yapabllecet:lne dalr ehli· Kızılay Umumi Merkezıne en Avdar. l1!l0 "::onca 1 ~.ın .,OM 160 12 4 
raoı.ert Şartname!! Ko da 2<'rtlletıtllr ııa1adu ıkşı ı4-o-Uif4..: chuamlt:a eı:d~~~ ::ı~' yet vesikası ıteç ağUcıtosun 19 U'lCU ~arı;:ı.,,., 1;1eyaz _,,hu" ::n ınn 95 7 12,5 4 
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" .. .. .. .. .. .. .. , ı e apa;ı z~r ıa ı ~ · cı 1942 yılına alt ticaret od:ısı ,.e ba günü-akşamına kadıır veri' ..ı ı 1111111111111111111111111111 il U.. Koyun eti 600 ~no lMO 78 4 

<l'i
7
08> • :oo ilk temınatı .~r lıra &4 kuruııcur 14 ----

lahmil ve tahliye 1 Isteklılerın ıhale gtin ve saatınd• skası "llis buhıMcaktır. l 4 : r~N.·f s(~~:-."ETÇI : Yek(ln 2002 5-0 168 63 ~ 
M.M.V 4. • o.ıı :::.11. Al • .1'-Cı r ıı gel - ~ - lsteklllerln kesit ve Duna mil. : - 1 - Et:mP-'12ut ~ıhhat m~ezın_n 042 rnall )'lb !htıyııcı olup yulaU"l.da 

n M Yek sa Al Ko d3r.. f t Si 51 ku tetem evrakı tnönU belediyesinde gö - R 1 za T u·· z EMEN = m ktar ve lha (! tarihim yazılı bulun:tn 62 kalem muhtelit )'lyecek ""' Mir nı• 
11 t 

melerı. Ke§ı ve ııar name • _ 
Et-her tonuna 4 lira euı kurus ın. ruıı mukabıl.ınde verılır. reblleccklert llAn olunur. \ Sa ti l ı '' - : d< ne istekli c kmadıtın<tan ycn d n ıo srün müddetle a('ık ekslltm~ c:ılell 

(59ı3) 2038 (7S76-5757ı l'TüT t" : Meslcğlnde 30 srnC'lıct ıhtlsa-: mııtır. aJcl1f' 
Pa·ncar alınacak Mazbaha yaptırılacak Ankarada Anatartaıar c.~dd nie _ sı ile en mil,kul sUnnetler : 2 HükClmc~ f}-atı:ın tes>ılt ed ıen erzak bt'dclleıi ~~kerı verırt. n 

:\! , 1 , 1 0 8 Al ~o d ... n: altında be• dukkf\nlı >Uksek ı: 1 r b. - kulland ğı ıliıc teslrıylc katı- : rrı:'m vf' h ?"tla t<' k zaru olan kap be<k'llerl aynca ödenccekt.ir. ti 
• e n "''' r .., ' 1 ı _ 16J o ıcılo ıılnC'arır açık t • 2320 l ak ml'e' ~ h - '"" _., 

t ı•t ki ı 1""" 11 ıı '" kuru•luk • · · · • k Haymana Belediyesinden: v )en a •rı h ssnttirmeden yarar -ı 3 Tnl 111 k , 
7 

kı k ,_ .. ı . dört kuruşluk muva:kkat tcmi1111 
ilk 1 1 1 1 k Kasabamızd11 yaptırılacak 1 apartman ile yeni yapı ac • · _ üstadın slmnct ameli) e ı den :: 

1 
rrı k•..ıp \<'' 

1 
M tkb~z ın \'e d ltt> v. n nl \'eti kle birlikte Y'Ulkanda yazılı r 

l naı rıy e 
0 

r te .c:ınıı.ı•ın tıı. .sıltme i ıı . ., H.! ;;tın· "
1 ıt 15 

tt ı.ra i9 kuru~ keşif bedelli mezaaha nası civarında büyük b r t>aQ ~ tıı k· : ı;O<'uklar ı tırap duymaz nr V<'· - ' ~ , en t Mı..dUrlu~Unde mut~.kkll koıml5>oP' 
nu.rhya •ak'a•: t.ıcuı .o\nkarıı Lv. A oın ı1oınil • ~l ll \' l y,rmi gUn müdjetJe \'e kapalı zarf ur. tstanbulda 4 unrU vnkıf h~n ı lrı<' : lıleri h r b11kımdnn mlıster.h : '" s ntt<' \rı~nra ıs hh.•t '' lct mal. ıı: ' 
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Odun ve kömür alıancak 

2 - Beher tonunun muhammen 
bedelı S50 lira mu·ıakkat teminatı 
64 lira olup eksıltmesı 12 ağustos 
1942 çarşamba günü saat 11 de An
kara"do P. T. T. Umumı .Müdürlük 
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ve k •mllr avrı llYt'ı mUteahhit!ere lha- 10 a kadar mezk(lr komls)'ona vere
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Yeni Sinemada 
suı:lbı bu cccc 

14.30 • ıs.30 scal1813rında 

YEDi GÜNAHKARLAR 
16.30 - 21 scıuıslannda 

Korkusuz kadın • 
Tel: 8540 

Park Sinemasında 
BuırUn bu 2ecıe 

tld r im blrdan 
14.80 - 17.10-18.30 - 21 &Ctın&larınd:l 

Çalınan saadet 
l!UiO - l~.30 - 2l rıea.nsıannda 

Yeraltı celladı 
Gece 21 de iki ttl:m 'btrd n 

12 UI te Hane Matinesi 
MATMAZELlN BEBEnf 

Sus Sinemasında 
Bu gece 21 de 
lld fllıın birden 

ı - Elektrikli adam 

il .. Silahıörler define 
ıyor 

2..30 - 4 90 - 7 20 - ruıda 
na Yl"ZLt' CA AVAR 
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Sümer Sinemasında 
Busrün bu ı:ccc 

Bay Tekin ölümler 

diyarında 
30 kısım birde!\ 

Seanslar u - 16 - 20 .. 


