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HAZİN LİSTE 
denizaltımızda 

şehit denizcilerimizin 

adlarını neşrediyoruz 

5 • 
1 

Almar1lar 
200 uçakla 

İngiltere adasına 

taarruz 
ettiler 

Almanya üzerinde de 

hava ha rekô tı oldu 
Berlin, 28 a.a. - Askeri bır kay· 

naktan bıld rlldlğlne göre, diln eece 
Bırmıngham'a yapılan ha,·a hucu -
muna 200 alman sava ucaC:ı st.rak 
et.mış ve hedefler fizerlne atır ve 
cok ağır çapta lnfılnk bombalan ile 
cok miktarda yangın bombalan atıl
mıştır. 

Bertin, 28 a.a. - Aı;kerl kaynak
lardan bıkl.irıld ğı.ne gore, kuvvetli 
teşklller halınde hareket eden al • 
man savaş ucaklnn lng Uz sahillerin-Bunların 

erbaş 16 
i subay 18 
-31 da deniz 

gedikli 
eridir Denizcilerimiz, vatan ve vazife kurbanlarının aziz hatıralarını, en derin saygı 

içinde, taziz ediyorlar 

i 
de ve sularında ke·lf uçuştan yap. 
mı"lardır. Alman ucaklan lngllte
re'de lng11lz hava kU\"Vetlerlne mal-

i 
zemc imal eden ehemmiyeill fabrl
kalan hn111h11lamıştJr. 

(Sonu s. Unctl sayfada) 

.Ankara, 28 a.a. - Daşvekil~uen rebliğ edilmiştir: ı; 
14 • Temmuz • 19·~2 tarihinde bir kua neticesinde batan ''Atılay" deniulu ge- • 

ır.imi/(ie ~hiı olan 3'> suba,, rrb:ı), ve erin isimlerini bııı;u1- bir acı ile bildınriı: 1 lslanbul 
~ehiı olanların ailelerine Ilükıimcıçc kanuni )ar<lun )'apılaca.kur. Valisi 
Arılay deni7.altı gemisi 5Ubarları: 
Gv. Bnh. Sadcııin Gürcıın (157R) KoınutMt 
Gv. Yzb. Scbaıi Ta•öz (1697) 2. ci Komutan, 
Gv. Tğm. Rauf Bny:kal ( 1808) .Staıi>cr, 
.\lk. Yzb. Ahmet Türun (190Gl Başça.rkçı, 
Mk. Yzb. Adnan Erul (1960) ikind Çarkçı . 

5 Subay 
ı\ıılay ı;emisinde bulunan gedikli erbaşlar: 
Mk. C1d. b. Ahmet Atakan l~tııııbul 159, 
Gv. Bş. Gd. Hakkı Tezcanlı İ~tanhul 330/306 S. 14, 
Gv. Gtl. ça\U) Nurcııin Gü\'t"n(' Fll11~ 936/5019 
,\lk. n,. Gd. Zira l.odm Karagumnık 341/10 S. 76, 
\1 k. Jlş. Gd. l'alı•İn Dönıııez İ•tan~ul 929/2062 S. 102, 
Mk. Cd. l)sıçavu~ alllittin Narım.ın İstanhul 934/212!1 S. 410, 
Elcku:ik Bş. Gd. Nel'ntettin Sunal f>ÜP 341/15 S. Sl, 
Mk. Gd. ÜstÇ8\"UŞ Cemalettin Dinçer İstanbul 934/2006 C. 360, 
Elektrik Gd. Baş Çvş. Fethi Yüccscs ı\nhra 930/2097 S. 198, 
l'lcktrikçi Ci<I. \':lvuş i~mail Tuı;ay Balıkesir 935/2045 S. 433, 
l.lektrikçi Gd. Çnuş Sabnheııin Yara! Kocae-Ji 9:ı,(ı/5027 S. 480, 
Telsiz Thş ı;edikli .\l.ısum Sen Trabzon 929/2030 S. 106, 
Torpido Başça\'\~ llüsl') in Coşkun Alaşehir 9~..?/209( S. 304, 
~lk Gd. Onbaşı Kemal Dağaµn lsıanbul 938/5007 S. 512, 
Gv. Gd. Onbaşı Ha.\an ~anıura İsıanbul 941/'iOSO 
Mk. Gd. Onbaşı Ali lfoa U.ı)i..~ ~ivas 941/5032 
Elektrikçi Gd. Onbaşı ,\giı.lı Pfrinay İ~anbul 941/5022, 
TeWz G<l. Onbaşı lsmail işçi! İ ştanbul 941/5026. 

ıa r.m., 
Aıılay denizaltı gemisinde bulunan erat : 
93\1/1376 Samsunlu Mehmet l)jf~t güvene onbaşı, 
939/1723 Val<fıkcbirli llasan Cemal maki.ne nbaşı, 

939/1942 Of'lu alih ,\lchmct makine onh~ı, 
•Hol 222 Gchze'li Adem llii~rin makine er, 
910/ 294 Kaıı<hra'lı fmin E)ı.ıp giiverıc er, 
941/ 311 Frddc'li Ahml't Ha.san f:Ü\crtc er, 
941/1190 Rize'li Hü-c)in İbrahim gii'erıe er, 
941/1326 Burh:ıniyc'li O•man )lu tııfa makine er, 
941/144S Sıirmencli Mustafa Temel makine er, 
9:fl/>6-6 Rizeli Ali Rıza Enver gıhcrte er, 
<)f i /434R Trahzon'lu Şahan Halil güverte er, 

Son iaşe durumu üzerinde 

bir deme~ yaptı 

İstanbul tacirleri 

hükümete yardım 
gayreti içindeler 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Bölı:e 

iaıe teşkiliıtlyle fiyat mürakabc ko· 
misyonunun ,IAgvı Uzerine İstanbul 
belediyesi, iaşe işlerine belediye lk -
tlsat mtidlir!Uğllnılen, fiyat mUraka -
besine de belediye daimi cnclimenlnl 
memur etmıııtir. Daimi encümen bu 
sabah ilk toplnııtısını iaııe mUdUr • 
lUğıinde ve valinin reisliğinde yap
nııştır. Vali Lütfi Kırdar toplantı • 
dan sonra gazetecilere beyamııta bu
lunmıı~ ve czclımle clemiı;tir ki ı 

- Son iki gllnlllk vaıo:iyetten mem
nunum. Devir muameleleri tamam • 
tandıktan ve clc\ckl l§lcr tnsfiye c· 
dilerek muııyen bir nıUcldet ı:• Glik • 
ten sonra mevcut mako.nlzmanın da
ha hızlıındırılacntı:ma kani olduj::u • 
mu söyliyebilirim. Bundan sonra 
S('rbest pıyasada çalışacak olan ta
cirlerimizin ıte vntardıı'11ık hakları· 
mı a7.aml rlnyeı eıterck daima rlo~ru 
yolda yl.lrUyeceklerinl haklı olarak 
umuyoruz, 

İlk tıı olarak belediye zabıtası 

Dün gerek müttefik ve gerek m i h v e r kaynaklan.na an 
gelen haberler doğu cephe•inde kara ve hava ltullliyeti
nin olanca ıiddetiyle devam ettiğini gö.termekteJir ••• 
Sovyetler Roıtof ve Novoçerkaık ıehirlerini bo§alttıkla. 
rını, almanlar ela Don nehrini, cenup keıiminde h e r 
noktadan geçtiklerini bildirmektedirler. Yukarıdaki har
ta en ıon haberlere göre cephede iki tarafın duru -
munu göstermek tedir. 

Mihvere göre 11 Sovyellere göre 1 -------------------------- ________________________ ....,. 
Denizcilerimiz denize attıkları matem çelenğini 

selamlıyorlar 

9f1 /4320 Ayannk'lı Is.mail İl)ııs ı;İi\"l'rtc er, 
9fl/t182 Tckirdıtğ'lı Cemal hmail ı;ii"ertc er, 
941/330.f (ıorelcli Halil Mehnıcı makine er, 
9{1/4.;!65 llırtın'lı Hüse}in Halil makine er, 
9·1 1/ 1516 Vakfıkebirli Tand \ cnigün mnkinc er.o 

kııdrosunun takviye erlileccl!'i anla
ııılmaktadır. Serbest piyasada vur • 
~nculuğu önlemek için :<ıkı ve de· 

(~nu 4 ürıcii Y;iada> Mukavemetlere rağmen Her iki taraf i~in 

savaşlar 
Politika 

•• 
strateıı Ve 
Falih Rıfkı AT AY 

. BirI~ik • n~·letler vatandaş!anndan 
bir rnil)'on ki,i, Re-i~ Ruz,·elt'ten hern<:n 
~lrııanya'ya karşı ıaarru7.a geçmek dile· 
~ıde bulunmuşlar! Mi~ıer Çörçil'in bii>· 
. bir fır$lltta 50}-lediğı uzere, bu Jürlu 
1"tkıcr, halktald harp ~C'kını 'e hC}eaı· 
111 ııı goucmıek bakımından pek değer • 
~t.rler; fd.""at herhangi bir ıM;eri hare· 
iıtıe girişilmek arzusu ile, h~t~a. u~rw 
. '• askerlikçe o harekete gırı ılebılmck 
llııklru arasında hir bir munasebet >'Ok liir. • 

İldnd anan harbinde poliu"ka kay
.. ı ile, VC)ıı, caşkın halk efkirını yaus
tlrınaıt ihti)ııcı ile bir ıakım hareketler 
~l>ılınıstır: bu harekcıler, )'lllnız ifil\ 
ttınekle kalmadılar: onlara kıta \"C sil"ıh 
~Hirmek için ufa uğrı)'llfl cerhclerde 
'l>rıQl, ağır ka)'tplara uğradılar. Nitekim 
~ısır'dan Balk.-ınl.ıra gelen ku\ vetkr. 
~ ordularını durdurarnadıktan ha,. 
~· General \Va\ell'in Lib)-a'da vazİ)e· 
tirıı tehlikerc duşurduler. 

Bu harpte O)le bir buhranlı de,ir ol
~tur ki o devirde, lnJtlltcre'nin '\'arını 
~:unu fransu: toprakl.ırına "e havala· 
~na gönde~i, i>a et bakı_rnınd:ın, 
~<:~ harati bir zaruret.ti. J:ğ~r lnı.;ilıerc 
da ltı.ı yapmazsa, fran._..a da muıarckecller 

. Ya;1 kıuanaaıklardı. lngiltere, bu de· 
~rc:le, askeri hakıkaıi bütün kaygıların 

1Unde nıtrnakla Ad:ılıır mukau'fnctini 
ll'ıllnıkun kılabilnüştir. Ana,-atan kuv • 
~f'tlerini Fran.<>a°)-a )ollnmak )erine, bi!a· 

'· Avnıpa topraklarındaki İngiliz kuı;
Veıle-rini anautana almışur. Eski fransız 
fla.ıveki!i Paul RC} naud gnetelcrde çık.1n 
j1 lhur ~C5ika•ında di}'or ki: "İyi ki 
ı'1 'ılıere o vakit hau kuV\ etlerini lda
~rda tutmuş. Bunlar Fran<;a'ya gel~eydi, 

:ı. rııan ı.aferini önlİ)'<"mi)eccl<lcrdi. Fakat 
~vakit adaların da da) anma ına imk5n 

lrıııyacıı.ku. O da)1l0tş, ki, hlll, mm· 
~~İl bir Fransız imparatorluğu kalıp 
""llnıarnası; onun ne-uc~ine bağlıdır!" 

Bugün Rusya hcnuz 1940 Fran a•ı 
t'1turnunda değıldır. Hnun. bütün i~l~r 
~ Kitse bile, Fransa gibi silahlarını 
".:'linı edecek bir devre gireceği de çak 
111Pbcıidir: çünkü arkasındaki büyuk mc· 

.(SOnU 4 Qıı.cQ ~Adal 

B. Saffet Arıka~ 
İstanbul' da 

t&tanbul, 28 (Telıetonlal - Yeni Ber
ı:tn BU)'Uk Elçimiz B. Sartet Ankan bu 
sabah Arucara'dan eeıu-ı:ıırtze ı;:elm1$tl>r 

BiT 1kl ~ne kae1ar uçakla Berllın'e ~ı

decek.tlır. 

Üniversite' de 
kuvvetli bir spor 
hayati yaralllacak 
İstanbul, 28 <Telefonla) - Dokuz 

bine yakın mevcudu olan İstanbul 
Un!\ ers tesinde kuvvetli bir spor 
te:ıkıH\tı yapmak üzere Maarif Ve
kilimiz tarafından verilen em!r üze· 
rlne Talebe Cemiyeti spor kolu idıı
rccileri birknc gUnd~:mbcrl toplana
rak bu )Olıia Vekilliğe takdım edile· 
cek rapor üzerinde mlızakcrelcrde 
bulunmektadırlar. İdare heyl'ti cu· 
ma günü Bl'den Terbiyesi Neşriyat 
Müdürü ~ Atletizm Fed('rnsyonu 
Reisi SafCet Gürol da bulunduğu 
hal<le son bir toplbntı )'nrıacak ve 
raporunu bltlrecektır • 

Kızılay Gençlik Kurumunun 
hazırladığı 

Buca sıhhat 

kampı dün 

törenle açıldı 

1 

16 Jor. 

Amiral Şükür OkCl11 Yavuz' da nutkunu söylerken 

Ticaret Vekilimiz 

tetkiklerine de.vam ediyor 

Dr. Uz İzmirlilere dedi ki • 

" Vazifemiz bu iyi hali daha 
" iyileılirerek devam ettirmektir 

Halk sevinç içinde 
lzmir, 28 a.a. - Ticaret Veklll 1 Borsanın tekrar faalıycte ı:ecmc· 

• . Doktor Behçet Uz. bugiln o~leden ı ve serbest p yasanın yeniden ku· 
İz.mir, 28 a.a. - Kızıl~y G~nçlık ewel Tıcaret ve Zahire Bıırsas na "Ulması dolayıs1yle boTSada büyük 

Kurumu tarafında~. Buca da kuru · giderek tüccar ve simsarlar a K6rU$· tezahürat yaı;ııtmw ve HilkUmetln 
lan sıhhat ~amp! dun saat 18 de Ti· mu muhtelif mevzular üzerinde bu kararının ıioğurdutu umumi fc· 
raret Vckılı DoKtor Behcet Uz ta- ş, rahlık ve ııevlnc tebarUz ettirilmiş· 
rafından acılmıstır. Kampa halen 1 te~lkler yapmıst1r. Gecen senı. mah· ı tir. 
lz:m r, Manisa, Aydın ve Denizli'den sulünden kalan ilzümlerın hracı me- TJ.ca t Veldll saat 13 te incir ve 
getirilmiş oları yüı; elli çıocuk )"er· selesi ayrıca tetkik mevzuu olmUŞ· r~Soaıl& 

4 
Üao1 iada) 

leşUrUml~tıLr. tW'. .Ji ta) 

Çukurovahlar 

yeni mahsullerini 
Ofis' e sahyorlar 

Adana, 28 n.a. - Cukurova yeni 
yıl mahsulünü ofis depolanna ve 
c;;lftcl ambarlanna nakil faaliyeti ha· 
rııretlc> devam ediyor. İktım vaziyeti 
dolayıslylı> geç mahsul alan bölge
lerlm'z halkının hububat ihtiyacını 
karşılamak ıc·n nakll lşlcrlnln e.za
ml derecede sUratlendirllmcsl ve o· 
ilse teslimatın nrtması !cin vali, o
vadalci istihsal merkezlerini teftlı.; 
etmektl' ve IUzuntl<u direktl!lerl ver
mcktC'dir . 

Vali dün Karaisalı bö!:geslnde dl' 
Q!ftc!lerle görU!lmüştür. Bu böls:ı
cl!tcllerl lstihlAke yetmez dereced,. 
mahsul nldıklan halde ofise b r mil· 
yon kilo hububat vermeyi vadetml.$· 
lerdlr. 

Fransız Büyük 

Mihverciler 
Kalaç'ın cenubunda 

Don'u 
geçtiler 
Volkof cephesinde 

Düsman hücumu 
akim kaldı 

Berliıı, ?fi a.a. - Alman orduları 
btjkomutanlığının tebliği: Doğu cephe
sinde Rostof civarında Don nehri üze • 

(SoDU 3 üncü sayfada) 

Elçisi Atatürk'ün 

muvakkat kabrini etti 

Franıa'nın yeni Ankara Büyük Elçiıi M. Gaıton 
Bergery muvakkat kabir önünde 

Ankaııı, 211 a.a. - Frama'nın Ankarıı Büyfıl.: Elçisi M. Ga.ston Bergery bugün 
ıat 10.30 da Atatüık'uı:ı ~Yakkat kabri.Dl uı.uec ederek mutat merasimle bit ce

lııtıık ko).'tll~t\lro 

lehte ve aleyhte 

devam 
ediyor 

Royter muhabirine göre 

Vaziyet 
~ok ciddi 

Moskova, 28 a.a. - ~e yanaı. 
nesredJen ı;ovyet tebltğl: 

27 ~mmuz ıı:ecesl kıtalanmız Vo
ronf'j ve Novocerkosk bölgelerinde 
düşmanla savaşmıslardır. Kltala.n

(Sonu 3. UncQ ııa.ytade.) 

\ 

Berlin' de imzaladığımız 
anlatmalar dairesinde 

Almanya' dan 
demiryolu malzemesi 

gelmiye baıladı 
Bir mUcklettcnberJ Almanya'da 

demlryolu ve denlZ)olu malzemesi 
satın almak tein tema ar yapan he· 
)'etin Ankara'ya döndüJ;UnU haber 
V<'rmışttk. Türk heyeti alman 
hüktimetl ile on dokuz milyon Türk 
liralık bir anlaşma lmzalamıştıf. 
Bunun sekiz buc:uk mılyon lirası ile 
vaı:on ve lokomotif ı;:elece'k. geriye 
knlnn kıı;mı ile de tiirlü yedek par· 
calar, tamirhane trzı::A.hları ve dl· 
ğer e~ın satın alınacaktır. 

20 hazinın cumart ı. köprOlerin 
lşletrnlye ac:ıldıl!ı ırürırl('nhPrl Alman 
~ n'rlan 12 lokomotif n otoray, 15 
furı:ıon, 165 vagon ve 5 römork gel· 
mlştlr. Bu malzı-menın blr kısmı es· 
ki slparl.$lerdendlr B r kısmı da en 
son yapılan anlaşma esaslanna tö
re ~ndı>rllmlş bulunmaktadır. Bu 
partiYI d!f:er pıı rUlerln taklbedece-
11 bll.dl.rllmektecU.r. 



• 
~...-~• . 

Kadıköyü'nde ;yeni açılan saha ve cadde 

•• 

Bayındır 

İstanbul'a 

doğru ... 

• 

ve 

Usküdar Üsküdar meydanınn son şekli 

birer sayfiye 
şehri oluyor 

• 
1 - _A_hm_e_y;_·İH_n :_SA_N_lı 

lstanbul $Chrinin imarı bahis mev· ı 
zuu olurken, $Chrin sa) fi)e )'<'.rleri de 
ele alınmış, bilhassa K.ıd köy, Üskü
dar, fcrıel')ulu -..e ro:arı ıçuı )eM 
pllnw rapılmı tır. Üs.küd:ır ve Ka
dıköy. ııayfı)'C olm:ıktan ziyade, ana 
tehri umamlıyan A)Tt nrn rw-çalanhr. 

i unbul nhım pllnında otduğu 
gibi, Kndı.1cöy'dc de, seyriscfere Chem
mi)-eı: Vttİ.fmi ıir. Burada ana hat, 
:Bağdat oıddesidir. Bağdat caddesi. ~ 
ni plln:ı. göre Kndıkoyunu O~a. 
da batl:ınuktadır. 

K.dıkoy kısmı, bus;ün istimi.iki 
y.ıptlm~ ve açılmış olan iskclroen Al· 
tırol'ıı pden parçııdır. Bu caddenin 
A:ltı)'Ol'a k.-ıdar olan kısmının daha 
geniş olabilmesi için, rnddcnin iki ta· 

rafındaki yollar, eskiden Direkler· 
~ olduğu gibi, :Mıınlar altın· 
dan f;('("CCCktir. Bu )'Olun bu JC"kilde 
yapılma~ lıoarada arazi kıymetli ol· 
duğund.-ın az istiml.ik yapmak ve d • 
c:ı.rer bölgesi bulunduğundan halkı 
yağmur ve ıtüncşıen koruın.akur. 

Kad &:öyündcn Mod:ı'>-a kııdar bü· 
yulc tll$ıtbnn gcçebilcce'-i (;Ctlİjlikte 
droiz kerumrıdan bir )"Ol yapılacaktır. 
Sahil yolundan Rızapa.şa a~ı önle
rinden ayrılacak ikioo bır >'Ol d:ı 
?>fohurdar yolll)la Bahari)e ve Mo
da'yn çıkaaıktır. Kadıköyünde, İnş:ıa· 
tın •tkışık -..eya tek ~ına olma ı İm· 
bcdf'l1 böl~ler aynlmış, Moda lskele
sindffi framız mektebi önüne kadar 
oL-ın sahil, bir ~inti ve ı:azinolıtr 
mımak.'tsı olarak tcsbit edilmiş ve 
se-rhcst bır:dcılmı$1ır. Fenerhahçc "tad· 
)-'OmU buıtfırd<u yerinde muhafaza edi· 
lccektir. Bu surede ''apur iskelesin • 
den başltyarak Altt)'Ol ağ7ına kad:ır 
olan en kıılat.nlık lmtJll ile Moda. Fc
nerbahçe semtleri pek urif bir §ekil 
alacaktır. 

'f'llıf. 

(~:iküdar'ın imann<b da. ön plln
da )'011 ra onem verilmektedir. Runı· 
da da ban.-1\cr nokı:m, O küdar i,çke
Jesi olantk kahul ooilmiştır. Ra~t 
caddesin·n bir kolu, buradan Karaca· 
ahmct rntzarlı~ını Roğaz tarafında hı· 
rakmak üzere Kııdıkoyünden Bostan· 
n}'3 giden )Olla Fencl')'t"llu d"nnnda 
hirle:ıccektir. Knracaahmcdin içinden 
~ yol, bu yeni yol tam:ımlıınınca 
terkcdileC"ektir. Mezarlık, bugünkü 
karakterhtik ~}i bozulnumak uzere 
duzddlecek ve düzcnl~cktir. O 
semte t:lvık olduJu sUkün verilecektir. 

ltd..iidar iskele inden diğer bir )'Ol 
da, biraz d ha genişletilerek \e bazı 
yerlerdeki keskin virajlar tatlılaştınla· 
nık lk>).koz'a kadar f:ickC'C'kdr. Bu }'O

lun mukahili hir )Tll da ı:enc ÜSkü • 
dar i kele~ınden Kadıköyunc doğru 
Sem ipaµ Jhilinı tak ~erek fhs:ıni
ye'ye çıkarak, orııdın rki kı ma )'f'I • 

Jıp biri f:t"nC \ hı!dl"fl, di~rİ cJe ite
nden Nuhkuru tmclan Hl)cbrp:ış3 
Hsc-<;inin fmune çıkarakıır !luıılardan 
bıışkn, gene başlama noktası Ü küdar 
iskelesi olmak ml'rc bir )Ol da Rul • 
gurlu'ya, bir şube~i de Şile'ye gide • 
<:ektir 

Bund:ın başka O küdar'ın Bo -
[:ıu'ı ve .Mamıara'yı soruşü hakı.nıın
dan husu$l de~eri olan mu.-ınen )er· 
lennde herkesin fıı)dalanmasına )ıırı· 
>oı'cak birer serbeoıt )~il s.-ıha rapıla· 
rnktır. Üsküdar bölgcsfode Marmara· 
yı guzcl zavı)elerden kıınt)'llll ihsani· 
>e sınları aS;ıçlandınlacak tl.'"flla~ böl· 
gesi olacaktır. 

Üsküdar ntC)-danının blrioci kı~mı 
hugun ta.mamlanmışıır; ikind kısmın 
iıışa~ı da ihale cdılrniştir. Burada ı::u· 
7eJ bir araba vapuru iskcl~i )ıtpı..la • 
cak, kayrkfar için de husu~ bir yer 

tiSE 
--ve -

Orta Okulların 

parasız yaflh 
imtihanları 

Ankara, 21 a.a. - Maarif VekA· 
Jetinden tebliğ edilm~tir: 

1 - Lise ve orta okuU·ara para· 
sız yatılı olarak girecekler için açı
lacak mUsnbaka imtih11nlarına afr· 
mek isti)'cnlerin kayıt muam

0

elcsine 
l ağU!tos 1942 tarihinde baıılanacak 
ve 20 ağustos 1942 de son verile -
cekıir. 

2 - .Müsabaka fmtlhanlanna gir
mek istiyenler 20 ağUstos 1942 ak· 
ıııı.nuna kadar bulundukları yerlerin 
lise mUdUrlUklerine. lise olmıyan 
yerlerde orta okul dlrektllrlUklerine, 
orta okul bulunmıyan villyet mer· 
kezlerinde de Maarif MUdUrlUklerl· 
ne birer dilekçe ile müracaat ede
ceklerdir. 

3 - İsteklilerin ou cıanlan taeı· 
maları lizımdırı 

a) TUrk olmak, 

b) Lise ve orta okullar talimat· 
namesinin her sınıf !cin teııb\t etti· 
ltf yaşta bulunmak (orıa okul birin· 
ci sınıf için 12-16, ikinci sınıf için 
13·17. üçUncU eınıt lclıı 14-18. liııe 

birinci sınıf için 15·19, ikinci sınıf 

için 16·20. UçüncU sınıf için 17-21 ), 
c) Bedence, ruhça basta. illeUI. 

8'.ıkat ve kusurlu olmadığı raporla 
tesblr edilmiş olmak (rapor llrnek· 
leri okul idarelerinden alınacaktır.) 

d) Fakir olmak (fakirlik belır:ele· 
rinln örnekleri okul idarclerindeo 
alınacaktır.) 

e) Çalışkanlığı, zekası. ahlik ve 
seciyesi, talebeai bulundu~ okulun 
öğretmenler kurulu tarafından tae
dlk edilmiş bulunmak (çalıokanlık 
ve ahlak belı:esl örnekleri okullar
dan alınacaktır.) 

f) 1941-1942 dera yılında sınıfta 

kalmıe veya bUtünlemeli olmamak. 
4 - Mllaabaka imtihanları bUtüıı 

sınıflar için ıu tarihlerde yapılaoak 
tır: 

a) TUrkçe- edebiyat l eylill 1942 
salı gUnU sat 9 da. 

b) Matematik 2 eylW 1942 çar
eamba aaat 9 da. 

Kalabalık yerlerde halk 
ııra olacak 

Ankara Belediye Rcislitinden ı 
ı - UçüncU maddede yazılı hımıa

ıar belediye tenblhleri &ra1Jina &tın • 
aııotır. 

2 - Bunlara aykın hareket eden· 
ıer 1608 ve 2576 ~umaralt kanuplara 
ıröre cezalandınlacaklardır. 

3 - A) İhtlyac maddelertıılıı da 
~bnunda :ve bunlar için kart verili 
,mde, 

8) N a kil vasıtalarına binişte, 

Yollu bu şekilde duıenlenmelde 
ber.ıber asıl Ü<1kudar ın kendiçi de 
guzel bir 53) fiye olar.ık imar edil«.ck· 
tir. Ilugı n hi.ı}'uk bir kı,mı }:tnmıs ve 
bakı:mnı: tıırakılmı ahşap bi~lar 
bölıtesi de, ıopog-afık ''uiyeti dola • 
Yl"h le munferıı vıll°ılnr şeklinrle İn· 
şa:ıt ''Uruda ı;:Nİrİl<'rck ı:uzel bir sa\'· 
fiyc ,cl-ıri hnline konacaktır Bu böl· 
~enin merke-ıınde Ahmcdi)c camii teV 
tt5indc, umumi ihtİ)1lt'1 karşılıyaC'll\: 
,ekildc bir çarşı kurula kıır. Bu U· 

retle buı:ünkü P,k\idar )'eP)cni hir 
~il almı~ ola4-akur. 

C) Umumt yerlere ırtriı ve c;ıkı.sta 
balkın biriblri ardı 111ra. dlzilmelf'rı 
mecburidir. &'la 

*** fstanbul'dıa on senede y.ıpılm:m 
düşünulen \e şehri tamamen yeni 'e 
modem bir hale 50J.:ııcağı anlaşılan hu 
umumı barındırlık işi, lsrar:hul bcle
cli) csi itın ba~lı başına bir talışma 'e 
hareket kayrugıdır. Belediyenin, bu· 
gunlm dun>;ı µnları ıçinde hin bır 
g:ll('lu!de kaf1ılaşm ı, nradısmı bu· 
lamama\t, yapılmak i ıerıcn bir~ok iı· 
lcre cn,ı:el olm:ıkıadır Buna ra~n, 
Doktor Luıfi Kırdar, bu proı;rıınıın 
rahakkukunu hir ga)e <'dinmiştir. 

Yurt icindcn 
Kaçakçılıkla ·mu tagıl Agop 

ve kard:ışı tarafından, blri er· 
kek dığeri kadın olmak ve ağ· 
Jebl ihtimal eski Ermenlstan 
htikOnııdnrlannd:ın bir kırnl ve 
kıraltçeyc nıt bul unnıak üzere 
madalyon liCkllnde taştan nın· 
mul iki hC'YkC'I mU n C'l eşya 
namı altında ı;;UınrUktım knçı· 
rılmnh"t.a )ken, MC'l'B n'dc rüsu
mat memurunun dlkkat ve 
gayreti sayesinde dC'rdest olu
narak zaptcdllm s ve f11tllcr 
pcnç""I kanuna tevdi edilmiş· 
tir. Heykc:>l sandıklarının Uze
rlnde fransızcn olarak Parls'tc 
LUvr sarayın~ cümlesi muhar· 
rerdır. 

Y urt dışından 
Londra'dan b.ldlrUıyor: Bns

vckll Loyd Corç ahiren Avam 
Kamarasında lrndC'dil<'n bir 
suale cC'vaben Şanz.'r ile vu
kubulan mul!katlannda şark 
meselesinde bir ıtllM tem nl· 
nln katiyetle dl'rplş edlleblle· 
ceğl neticesini lsUhraç eyle· 
mekte olduğunu söylemiştir. 

"'---------..) 

Maarif Vekilliği 

İstanbul' da spor 
öğretmenleri için 

bir kamp açıyor 
İstanbul, 2S <Telefonla> - Maa

rif Vekllllfl Istanbul'da Haydarpaşa 
lisesinde bed"n terblyesı ve spor öf:· 
retmcnleri Jçln bir . kamı> aomafa 
karar V<'rmlşUr. Bu kampa orta o
kul ve liseler beden terbiyesi öf: · 
retmenlerlndcn 60 k:ıdarı lştırlll< et· 
mcktedir. Kursun idaresine Maıırlf 
Vekllllğ! Umı.tml MOfcttışlerlndcn 
11Y'llS Sınai memur cdılmlştlr. Ay
rıca mütehassıs bir öğretmen kadro· 
su bedı?n terbiyesi Öı\:rctmcnlerlnc 
spor rnüsabakalan organizas~"'nu, 
atletizm ve su $ı:>orları hakkında lü· 
zumlu b'h:llerl vcrccckı..tr. 

Kursun ağustosun 10 unda acıı: 
ınası ihtimal dah!timJedlr. 

Giresun'un fındık rekoltesi 
19 milyon kilo 

Gtl'tosun, 2S 41.&. - ~ Od.ast Vll• 

ltnin ve altı kada.rlann lştl:rAk"tY'le :yaptı· 

~ topla.»Uda G!rcsun meı1kez ve Bulıa.n· 
cık kazalarının 942 yılı ftnddt mıcotte. 
sln! on 8Cldz m11Yan iki :yüz ilmi< b1n kilo 
olarak tahmin ctmtşttr, KAU l"C'koltc btr 
hafta eonıro. tcsptt olunaca1ctır. 

Karasulular Akçakocalıları 
futbolda yendiler 

Karasu, 28 11.a - Dün Akea.kocıılı· 

J.ıırla yapılan tut.bol m11 cın<'ln ın Cım karııı 
2 gayı lle KAnlJ ulu!.'lr ııııllp ırelmbttr 

Mac cok hey'ccanlı olrnl!4tur. 
AkcakOC& ı:encl<'r1 dUn nkaam Kıtnun 

Adamı ptycs!ni muva!takıycUc tcm&1l et· 
mlalerdir. 

ı.:us 

- 2 -

Geniş hüriyet 

fakat, 

çok ağır ceza 
saracoğ(u Hilkümeumn aldığı yeni 

kararlar, butün yurtta sevınçıe 
karşılandı. Bunwı yankılannı her 
gun gazetelerde goruyoruz.. Hü
kumeun yenı kararla ınşe mad
deler! lizerlİıdcn elini kaldırma· 
sı, pJ:ı;:asayı tam bir serbcstllf;e 
kavuşturması, koyltinlın maıhsu
Jtinü blr kat daha def;erlcndirme
sı, her bakımdan üzertnde di.ışU
nulecek çoK muhlm blr memle -
ket dAvasıdır. 

Karann tlcarı ve lkt.ısadi taraflan 
oldugu kadar ahl8.ki bir cephesi 
de vardır. Şu birkaç satırla bu
n un üstünde durmak ıstlyoruz.. • 

Saracoğlu Hükümeti, yeni kararly
le vatandaşa, mlistahslle birçok 
memleketlerde barış yıllarında 
bile rastlanmıyan çok ger.Is bir 
hUr!yet verdi. Bu kararla, vatnn
cla.ş ve mUst.Dhsll, keMmenln tam 
mlı.nnsiyJc şuurlu, namu lu ve 
vatansever olarak kabul edllmle· 
tir. Şuurludur, memleketin için· 
de bulunduğu havayı bilir. ona 
göre çalışır veya iaşe maddC'lerl· 
nl Qna göre hC'saplı alır ve aldı
ğını da her zcrr('slnln üzerine 
t!ftrlyerek harcar. Namusludur, 
ne mahsulünü gömer. ne de iaşe 
maddesini evine depo eder. Tüc
carsa, zoraki bir darlık yaratmaz, 
vurguna ve soyguna sapmaz.. 

Tkaret V.ektlllğlne geldiği şu ile beş 
gün !cinde treni ve otomoblU a
ğır bulduğu !cin ucakla d yar dl· 
yar dolaşan, yurdun iaşe kııynıık
larını ku~ bakışı gözden geçiren 
ve müstahsillerle. tüccarlarla, 
halkla ynkındn.n tcma..cı eden Ti
caret Vlkllimlz, radyodaki hitap· 
lnnndıı bu cf:'pheye sık sık do -
kun<\u. 

~ 
Uzun lafln kısası Hukümct mlllete 

uımamıyle ınanrnıljtır. ~U'l14l Jnil· 
ıct.ı,;c oıı.c d~en ouyuk bır ~nzı
fe varoır. O aa Hukunıetle butun 
sahalarda clbırligı > apmak.tır. 

• '1 urk mlllet.ı, yurcıun en mı.lşkül 
zamanlarında bu tesanüdü gos
termış hiç bir fedakarlıktan co -
kınmemışur. AUlli mücadeleden 
bu blrllkle galıp çıktık. Bugunkü 
sıkıntılardan da gene bu blrlıkle 
bu anlnş.'lla ile muzaffer çıka -
cağız. 

FakaL bu gen,ş hurlyet lıavıı.sına ve 
ou ışoırıı~ne rab-lı11ııı, "urıı:unt;U· 

Jıır \ t! W.>öUll<.:Uııı.r gı.:nc JlUIUUS· 

SULca lıaı cJ<eUerc devaııı euccc.ıc
ıer<tır. ı.,;unkU 'urı;uııııı. ve ı;uy
guıııa ıııu.:acıch.'<le tı.ııUlluı., faz.ıw
Le, nıımusn, ~ııtanscverllgc hituı.ı, 
nuJll va.uıcye davtıt hiç olr ılı~ .. 
da vermez. t,,:ilnKU vurguncu vtı 
soyguncuı.:ırııı kuru vıoaaııların -
da bu hltaı.ılnr hiç bir yıın1<ı bı
rakmaz. ÇuıtkU onlarda vnt.nn -
d~ık vıu;h.-sl ŞO)le dursun, in· 
sanlık du> ı;w;u bile kalmam~tır. 

N~tckını, dünyanın hiç bir köşesin
de, ne kaatU b~ağını, ne de hır
sız maymuncuğunu böyle telkin· 
!erle bırakmışur. Eğer, blr ccmi
yotte uı.bıuı kuvvetli ise, suçlu 
hemen ;ı. akalanıyon;a ve ce:ı;a di
(:erlcrıne ders olacak şekilde he
men verlllYorsa orada suç aza -
hr. Vurguncu ve soyguncu da bir 
kaatlldlr, blr hırsız, haUA, yeri
ne ve işine gôre onlardan daha 
alçaktır. 

Bir yanılan bu genls hUrJyet hava· 
vasını yaratırken bir yandan da 
\'Urguncu ve soy:guncuya tatbik 
edeceğimiz cezalan şlddetlcndlr -
memlz, ama çok, pek cok şıcldct
lendirmemiz lAzımdır. CUnkü an· 
cak bu şiddetli cezalardır ki, bu
günkü hür ve ferah havayı bu • 
!andırmaz. Bu elrldelll C('7.alard1r 
lcl, bugünün garantisi olacaktır. 

I 

Vurguncular hakkmda 
Valiliğe yapllan 

ihbarlara • 
ımza 

ve adres koyunuz 
ı \ nkıırrL Vııliliji:inden : 
Bazı ticaret erhnbının ellerin<le 

hıılunan emtlnyı fnzla fl;ııntla s:ıt • 
makin ol<lukl.nrın<lan bahisle Vtliwet 
mnkıınıına adressiz ve lmznsız: mek -
tuplıır yollanıyor. 

Bıı gihi ihhar ve şiklyetlerin tnh .. 
kik ml'?vz:ııu olması için gerekli iza
hatın nlınmnı.ın:ı luzum hasıl olmak
t.oıdır. SikAyct mevzuu olan ve millt 
korunmaya tırnllilk eden ıııcktııplnrın 
lmz:n ve adreslerin tanı olarak ya • 
ı.ılrnasını imza ve adres tnşımıyıın 
mektıııılıınn muamrleye konmıyac:ıjtı 
nı sayın halkın lttılAına nrzederlm. 

Çankırı' do 
Tarladaki ekimin tahmin 

i~i bitirilmek üzere 
0."lnkırı, <Hususı> Mahsuıtııın 

tarladaki tahm n işi ıç n vahlık böl
gesine daf:ılnn tahmin memurlan 
ışlerını sürntle yapmağa devam et
mektC'dlr. 

Ba7.ı nııntakalarda tahmin )a· 
pılıp bltirildıı;lndrn tahmın m('mUr· 
lnrı donmQ~krdır. 

lıışe mnddC'lt'rin n Sf'rhest $3lıla
cağı hakkındnkı Ticaret Vekalt'Unln 
tebl ğı muhltte cok derin hır sevınc 
uyandırmıştır. 
~on hafta içlnde ekm<"kcller(' yal· 

nız arpa unu verllm<'kte oliul:un -
dnn ekml"k tamam,yle arpadan ya· 
pılmaktadır. 

İ zmir' de 

bir İngiliz fotoğraf 

sergisi açıldı 

l Günün meseleleri : 

H arp sonrasına hazır ı 
- il -

Hazım 

Razı hl<liseler, harekeılcr vardır ki ı mem!C"ketımızın nıenfruıu ikrızası 
bunlar için eY,elden hv.ırlanmış olmak dir." 
tesirlerini azalıabitir ... >ahut kendilerin- J\tlanrik hcyıınnamc<iİ şrı>lc 
den tcmın edıfocck i~tifadcyi arıurır.. ~adi e-;a.~ ko> n:ıktadır: •iki 

Fertlerin ve milletlerin iktısa<li du • mC'\'CUt ıeahhurlerinı nazarı 
rumları \I! hu durumlardaki dc,Sışıkhk· rutmakla beraber buruk 'e)'1 J...-u 
ler de OO}ledır,_ Dır milleıin serek ma.d· ıJp \C'.')'1 nu&tüp butun dc,letle 
di '\le gerek ruhi bakımdan kar,ılaşmı)'a nomik rcfahl:ın için ıhtı)açl:ırı 
lıaıır olmadığı ıkrısadi inki,af.l;ır 'e hli· d.ınya iptİd.ti m.ıddclerıne ve 
dise!er ralnı.ı: hayat se\:İ)csim düşumıck· musavi şeraiırc ~tirnklerini tc-.h 
le kalmaz a)nı zamanda umumi bir pa- ret cdcrdderdir." Diğer mühim 
nik \e kôıwmcrlik husule getirir ••.• Hal· usadl prcns1p de Judur· "İkı m 
buki karıılanmalan için maddi 'e nıtıi her*~ daha i)i çalışma şcraiıı, 
h.u.ırlık yapılan hadiseler milletler uzc- mik ıera:kki \C içıim:ıi emni}·et 
rinde mUhim \C zararlı tesirler rapa - için ekonomik sahad:ı milletler ıııı 
matlar. 6 tam i~rliğı vücuda getirmek 

Bu noktarı aydın!atrn.'tk mçin iktısa· sunda.dır." 
dm ileri memlcketlerd<-n bir misal ııla· Gerek ı\tlantik f-.crannMnt>Sin 
biliriz: Amerika Birleşik Devletlerinde gcrc.k bu mün:ıschctle Anı:lo
,::t'Çen umumi harpre, harp dola)·ı~İ}le in- calinin so)lcdıklc.ri w~lerden çı 
kişaf t."<11..-ıı iktısadi fa:ıli)ctin harpten ıice şudur: 
~nra ne suretle no.-m:tle doğru gidenği ı - Bu harbin ı;onunda suUı 
h:ıkkındJ umumi esaslara da)'alUll pJ;.n- ~kilde yarılıru yapılsın yeni biıı 
far )'llPIJnı nllŞtı. 8u ~cbcpJooir ki zafe- bin ~·ıknu•t İıhtim:ıli ıme\C:Uttur. 
rin ilk neşeli giııılcrini ikus:ıdl 5:trsınu- 2 - liö)le bır harbi önlem 
lar tlkibetıi. Bu husu ta çok del:crli bir sİ}-asi ''C ikmadi butun tcdbı:rleri 
amerikan profesoru (Wcsler C. Miıchcll) icahetmcktedir. 
şÖ)lc dı)or: "1921 senesinde hep tal•ş· 3 - Gt.'(etl harpten sonra gali 
m.ı:k istediğimi.ı: halde mil)'Ofl!arcamu fın m:ığlüplara ıahmil ettiği ağır 
atıl kaldı .. Mil)"arlarca dolar kıymetin . Iarın 'e konulan bin tıirlü ka 
deki fabrik.Uar makinclcr sahiplerinin dun)a için zararlı olduğu ve muh 
işl~tnıck arzusuna rağmen i~leıilem<.Jİ. rafın ha)'at hakkım tanımal..-u. 1 
1 tıh al etmek istediğimiz şe)'lcr ise İs· için mcnfa.-ıt bulurıdut"U ka.bul edil 
tıhl~ık için İhıİ)'llÇ dll)duğumuz Şt')ler • tt.odtr. 
di. Para ı.'konomisi bi:d iidera bii> ulcmı2 4 - Kii(iik, bü)'ük, galip 
ve istcdisimi.ı.i }'Bl>rnarnna mfıni olmuştu. her mmılckete ihti\'acı olan ham 
Anlıışılı)"Or ki kurduğumuı: bu makine lcriıı temini düşunulmüştür. 
de.re deHe bize hakim olu}or, hiı: <le S - Jlcr mcmlckcrin diin}oı 
ona tabi olarak lııl ve muhıa.ç kalı)'O • tine mÜSa'\'İ §anlıır alunda iştirak 
ruz." bileceği kabul cdilmdktcdir. 

Amerikalı profesöre bu .Wzleri SÖ>· 6 _ fktıs:ıdi sahada millt"tlenı 
letcn 1921 Jcki dcrfo \e geniş bir buh· bir ıişbirliği hizumlu görülmekt 
randa ... Her tıirlü fi}..ıtlar duşuyor.. İş· 
sizlerin adedi gün gcçıikçe ıtrtt)or ... Ne 
münfot'it teşcl->büsicrlc ve ne de o zaın.uı 
pek ıu. obıı Dc.,.Jct müd:thalcsi)lc du • 
roma ~re bulunamıyordu... Amttikıı 

lzmtr, 28 a.a. - tnı:U!z ünivcnrtl.4.'le- 1914 • 18 harbinde o 2%nıaruı &..'ıldar ta· 
rt ve d ter kültür kurumlan ro•ot:rat j rfüindc ı;ıırülmemiş deı-cccde dmlet id;ı. 
9erll1s1 ôlln saat ıs 30 da Hlllk<'..-lndc ıı· resini mcrkezilqtirmiş \C demil')'ollan 
cıımuıtır. Sergi clddt bir alAka \IYalldır· başta gelmek iizere birçok sınai \e iktı· 
mıştır. sadl t~Ş<:bbUsler devkt eline setınışti_, 

Mihverin ymi nizam fikirleri 
böyle s.-ırih rrcnsiolcr halinde ifıı<l 
mcmiı bulunmakla beraber mil 
ham m:ıddclerc cn)ıncsİ ve milleti 
sında iku adl bir iŞbirliği ku 
cs:ı fannın baştll geldiği anlaşıl 
dır. Yalnız gene tebarüz <.'ftiğine 
gerek d~'a ham maddelerinin mi 
ara ı tC'\ ziinde 'e ı:er~ milletlera 
bölıimu \e işbirliği sahalarının t 
ele nna mihver devletleri başlıca 

lzmir - Tire 
futbolcuları arasındn 

Muııeliklerın malzeme \e zahire amhan 
vıu.iresini gorcn Amerika da bir taraftan 
~na); süratle inkişa.f etmiş, diğı:r ta • 
raftan da )'Ük c.k mahsul fiyatlan karşı· 

TIT<'. 2S a.a. - tzmtr'd<-n eohrfmlze sında çiftçiler büyük mikdarlarda horç· 
~lmllil olan A~ takı:miyle Tire Halkc\1 !anarak ekimi antımıışlardı ... Sulh olur 
6J>Ot'("U!nn nrasmd:t ynpı.b.n tuthol rna· olın:ız bütlin fi)'il l l.ırda başlayan ini1 
cında Unlikevl ııporı•uııın 1kb'e .kıını ;,ı Amcrika'nııı bilha••a çiftçi tabaka ını 
sayı :Uc ııatıp gcl-:ııt:;lcnllr. çok zarara sokmuş m~ela buğdayın bir 

dol:un !lltıldığı zaman yapılan borçları 

Golucester Dükü Aden' d e hu fiyıtt ii\'re birine indiği zaman öde • 
mck mecıburiyeti hasıl olmuş ye neticede 

Aden, 28 .a. - DUk de Glouceıı
ter ılUn buraya gelmiş ve bur"l1ft'!d 
k&ra, deniz ve hava kuvvetle,.itıl, 
ı.carct filosunu, muhafız ve p:ı&ıt 
korunma kuvvetlerini tefti§ etml§
tir • 

Vurguncu ve soyguncuyu ynrn· 
dılıştan suçlu "fıtri mUcrlmler" 
(lrasınn koya.biliriz. CünkU onlnr 
para ve knznnc hırsı karşısın

da kendllerınden geçen blr<'r ruh 
hıııstasıdır. Bu şiddetli c=lnrı 
vurguncunun ve soyguncunun ku· 
cağına bile bile atılanlara dn .ver
mcllyl:t. tı;Jmlzde "'unılm::ığu ve 
soyulmaca öyle heveslller var ki.. 
hlrblrlmlzl az mı çiğnedik, az cam 
Q('rçeve mi kırfük! .. 

BugUnkU gibi geniş bir hOrlyet ...... 
Fakat ook ağır ce7.a! ... Muvaze· 
neyi ~le korayablllrlz. 

mil)-arlarca dolarlık lr.ıııka kredi i don
muş yani tahsil 1.:likınC)"İP kalmt'ilJ. Sa· 
nayi itin de hir int'kal devresi tedbirle
ri alınmanıışıı .. Sulhu )-ıtpan hukümct en 
kısa bir zamanda cl'ndeki işletmeleri 
sahiplerine de\ rctıni~. h:ırp esna.~ 
koyduğu tehdit tedbirlerini kaldırmış ... 
Sanki bir dJha harp olmı)'llC'llkmış gihi 
faz.la ordu rnalzcmcsini ucuz fiyatla pi
)'nsa}'IL sürmüş aynı Z.'mlanda d;ı orduyu 
süraıle tcriıi~ eı.mişıi. Butün bunların nc
ıi~i. Pmfcıittr Mit<'.'hcll'in )-u1card.ı ~. 
lcdiletı sfulerinde ifade olunmiktldır ... 
,\mcrika'daki hu hadiseler hemen a}'niylc 
VC)ıı başka fla~a şekillerde diğer mem· 
lcketlerde de rd.:crrür etmiştir. O dere
cede ki 1914 harbinin altüst ettiği iku • 
sadi nlı.arn 1939 harbi başladığı zaman 
henüz dinclmire >ÜZ nıtmamışu. 

Bir mimle ·u:tıa çalışılan bu h:ı:rı-,. 
\Onu buhranlarının bu hart>ıcn sonra d:ı 

Sabaheddin S Ô N M E Z hütun •iddeıiyle çıkacağı muhakkaktır. 
Fıı:kat rJ:ınlan şimdiden ha7.ırl:ın:ıcak tcd· 
birler bu buhranlan ehemmiyetli urct· 
te fıaHfktcbilir. 

hibi olacaklardır ... 

Şimdilik bu lki nokta h:ıricind 
hasım tarafların dünya ni7.amı 
terini m~)'CSC lımı ı;Uçtür hem 
fard:tlı değildir. Dununla tıeraher 
l 914 h:ırbini tiki beden senelerin 
derslerden ve gm iki r:ırafın vaz. 
)'3 gayrı vazıh olarclc ifade enı1.:lcri 
)'3 ikııs:ıdi nizamı hakkınd:ıki fikir 
harpsoou için )'afulması gereken 
lıkl r hakkında b;w ııcricclcre 
mümkündür. 

Her~ cvvcl şurası 
ki tı.iıarııfLtr için dahi sulh olur 
ça.11"1lll)"I ııztltmak İfr&!im )'Uktur, 
l:ıki$ şimdiden )'lll>tlaoık pm 
hup ~ her s:ıfuıd:ıki f a:ı.!i 
tırmak iabetmcktcdir. Aksi 
dün)öl ilcrlcyişiodc geride kıılmak 
kadd~-rdir. Bundan başka ~ 
sonra oldu,b"U sibi tf>C<li sulh se 
knpılınm:ıdığına göre her meml 
ikusadiyaıını muhtemel bir harne 
n}oırlam:m da ic:ıhe> lcmc!ktcdir ... 
a);ırlamanın ne demek olduğunu 
ne k.'tdar g~nliğimiz harp t« 

çok İ)'İ anlatmış bu!Uflll)or .... 

Asıl mühim ol:ııt nokta harp 
malini gfü önünde bulundurmıkla 
ber millctlcta~ı 4 bölwrui YC • 

temini meselesidir ... Çünkü h:ırrı • 
li kendine )ererli!:-i, millctlera= ı i 
ği ise İJ bölümıit>ü ve binaen:tlC'}tı 
dereceye k.'tdar ticaret serhesıisini 
bettirmcktcd'r," Bu sdlcplc her 
kt az ç<>k ~rabarl ııniisıııkbel ıktı>o'I 
lirikasını teshit ve taym eımclidi 
karş·lıkh konuşma umanı ı:cldiği 
ani.aşma imkAn!arı fu.o;ıl olsun._ 

Kafkasya 

c~,cn umumi harp de ~ösıcmıi$fir 
ki birfcaç SC'ne süren ''e milleılerarası 
umumi iktı~dt tnu\'llZencyi hozan ola}· 
lar dcvamlt ıc~irler bırakmlı'kı;ıdır. Hi . 
n.:tcnalC)iı milletler nrasındıki müna50 • 
bcılcrin fınrp biter bitmez nomıal bir 
duruma ı:ireceğini bcldeıncl: hatalı ol .. 
du~ gn>i ~ınn imk:'ııı ,·amııı girn hare
ket ermek <le zararlı nctict'lor verebilir. 

Çankırı' da Doğu 
DikiJ yurdu bu yd Düzı Katıcasya'nın coğrafi du

rumundan ba.hsetmlşUk. Bug{ln 
de, alma.nların bir an evvel pet 
rolüne kavuşmağa cnlıştıkları ha
ber verllen bu öncmlJ bölce O:ro
rinde daha gen~ malOmat vcrlyo
ruz: 

Kafkasların garp kısmında, bil
hassa cok yağmur alan cenup 
cepheleri büyük ormanlarla örtil· 
IUdür. Burnlnrda ormnniardakl 
hayat kuvvet ve ka.blllycti o ka
dar toktur kl, blr müddet kendi 
haline bırakılan bir tarlada he
men çalılıklar, oUar ve :fJdıınlar 
büyUmege başlar. Böyle bir yeri 
yenldc-n tarın haline getirmek için 
çok uğraşmak Jllzımgellr. Bu or· 
manlar eok zaman kayın, ıhla· 
mur meşe gOrı:en, dı$buda.k ve 
c!Ue~bik ~!bl nebatlardan mü
rekkeptir. Daha )'l\k-scklerde cam· 
lar b~lnr. Doğuya doğru iklim 
daha kurak olmıya başlar ve or· 
manlnr daha dağınık bir Şl"ldl n· 
lır. Şimal cephesinde Dnğlstan'da 
bazı sırtlar cam. baz.ılan ardıc 
ormanlnrlyle yer yer kaplıdır. 

Tarihin ilk devirlerinden bcrJ 
Kn!kasya dağları ııısıınlurın ha
ynlinl okşamış, ve bu memleket 
bir şiir diyarı olarak tanınmıştı. 
Yunan hurafeleri, cennetten ate
&! çalan TJta.n'ın bu daC"lardn ce
zaya çarpıldığını anlatırlar ve al
tın yükleri a:rnmda elden Argo
nııt'ların kapanıı> kalclıklnn kör 
vadiyi bu dafdar arasında fan.e· 
derlerdi. 

Tarihin muhtelit dcvlrlerlnde 
dairnl muhacerctıerc maruz kal
dığını blldlrdiğinılz Kafkasya'dn 
en mühim yerlileri Türkler, Ccr
kesler, Dağlstanlılar, Ccçerılcr, 
Gürcüler, Abazalar ve Ermeniler 
t~kll ederler. 

T!lrkler, Azerbaycan Tür.klcrl· 
dlr ve Cenubi Ka!kasya'nın şark 
kısmında, Kafkasya Azcrbayeanı 
denilen kısımda yoş:ırlar. Kafkas· 
ya Azcronycanı aşajh yukan 
90.000 kilometre kare genlşlifin
dcdlr. Nüfusu 2.300.000 kadardır. 
Tabii Ye be$Crl vasınan ttfharly· 
le bir ook hususiyetlere malik o
lan Kafikasya Awrbaycanı zaman 
:r.aman mOsta~ blr devlet haUnl 

aln1.10 ve o zamanlar büy{lk bir 
bayındırlık kabilJ.yeta ı;tl6ternuşsc 
de bircak devırlcrde bazım lran, 
baUln da Osmanlı hUkilmdarlan
nuı, son zamanlarda da rusların 
idaresi altında kalmı,;tır, Ka!kıuı 
Azerba.ycnnı Anadolu Türklycsın
den nok az farklı olarak Azeri 
&!vesiyle konuşan halk ıküUcslyle 
doludur. 

AU?rbaycan'da zengin petrol ku
yuları vardır. Hazardc:n!zi'ne doğ
ru uzo.nan Abşeron yanmadası 
petrol kuyularlyle doludur. Bura
sı knynar sulan, yanar gaı;la.rlylc 
tamarmyle bir ateş yurdudur. Yer 
altında sarsıntı eksik olmaz. cı
vn.rdakl küçük adaların çof:u yer 
altından gelen tazyıklcrle yükse
lerek deniz yuzUnc çıkmıştır. Ba
kQ'nun cenubundakt deniz atenarı 
kaynar bir kazana bcnzrr. Ku
cük bir tahta parçası tutusturu-
1 up atılsa blitün deniz bir anda 
alev içinde kalır. sUrattanlar böl
gesinde erkan tnbll gazlar müte· 
madlycn yanmakta olduğundan 
sccelerl yerdC'n gümüş renginde 
alevler yükselir. Y.anmada.nın ce
nup kenarında BakQ şehri bulu· 
nur ki, burası hem idare merke
zi, hem de mcrnlekeUn en büyUk 
şehrldtr. 

Çıkarılan ham pctro1 hususi bo
rularla BnkQ clvanna gctlrllemk 
tasfiye edilir ve cene boru ne 
Karadeniz kenanndn Batum'cı ka
dar st'Vkedlllr. Dünya petrol ts
tlhsalAtının yilzci.c dokuzu bura
dnn elde edilir. 

Memleketin lran tınrafı çok 
yai{mur alır. Topra~ı ço'k m!lmb!t
tir . Burada plrlnc:. pamuk, mC'Y"'C 
Yt'llştirilir. Azerbaycan'ın tatlı su 
hatıldan da me hur ve pek çok -
tur. KUr nehrinde balık Ulrlnlıın 
vardır. Bu yilzdMl 'konse?V<'<"il k 
inkisar etml'.';tlr. Azrrb:ıvcnn'ın I· 
pekli bas örtülC'rl v halılan rlıı 
cskh'lenber! pek şl'>hrM 'k ~n 
tır. KOr nt>'lır l"e ıı'k n GC' r C!I\. 
üzerlntk- 50 000 nüfu ı b r Sf'h 
olan GC'ncr TOrk m m r nı- n t 
npJc kıymPtll {'S«"rlt'rl t va t>d r 
Oivnnnı'la hnflar 'il'!! h:ı'lı l('t' tK" 
cnktur. C''4'nce S('hr K fk 9" n'mn 
ZMlırht tııı'kır me.dc eri bu unan 
bir b51 edlr-

Bu schcple sulhu rarıan milleti-erin 
h:ırp dmnomMııdcn su!lı ekonoınisinc 
n:m 1 gC('i l<'ce,i:ini de C\"Ve iden ta) iıı ve 

ıemit e.tmelcri ve diger bir ıiıbirle dün. 
)'ll için bir indkal de,'fCSi bırakm:ılan 
icafıc-ımcktcdir. ' 

Httfltcn sonraki ikıı,Jdi durumu 
iy;ilcstimıck ve bütün dünyad:ı müstakar 
bfr iktısatli nizam 1..-urmak için muh:ı • 
rıvlerdcn Anglo-S kınn gnıpum.ın ne du· 
ş~du;Hi 'e ne gı'bi esaslı prensipler fuc
~rıde anlaştığını Atlanıik he}"annamc • 
~inden anl:ım:ık miımkündür ..• 

Bıı !xı'3nn:tm«le dcniliror ld: .. Am • 
ı~rında hulu mu, olan Amerika Jlirlc • 
~k l>f'\·Ietleri Rci icumhunı ve Birlci$k 

K.ıraı_ı.'.k .Hükümctini C<'m•il ('(len na~· 
kıl <.,<ır\'ıl m~!t.-keılerinin milli sİ\'llset· 
!erinde daha İ)ı hir dünya i~rikbali için 
lınıiılerini ıizcrinc İ5ıin:ıt euirdiklcri buı 
mu~ıt't< k prensipleri bil<limıC)·i müna • 
sip gömıcktcdirlcır!" 

llC)aıırıamc müruısebeti)fe Çörcil'in 
radyoda so)lcdiği nutukta teb:uüz etttr· 
<liği bir nc:ıktııyı da haurlamak luımdır. 
Çörçil dcmişıir ki: ".Maamafıh bu muş· 
terde dcklılras)"On geçen harbin son kıs· 
mında muııdıklcrce iuihaz olunan hatu 
hareketten ht.-d:csin ka)detmesi iaıbcdcn 
iki ıt0kıada nşfklir bir uırzda farlclıdır. 
Amerika Birleşik De,Jcticri \C Buyük 
Britan)'ll arıık hiç bir harp olmı).ıaığı • 
nın 51lhlt bulunduğu fikrinde değildir • 
lcr ... " 

30 kı11m11a diploma v 
• 

Cankın, <IIusu > - Memle 
cld<Jen canlı bir v rlık halinde 
lı.şmaktn olan Doğu D klşevt ve 
kt Yurdu hl'r yıl olduğu gibi bU 
da 30 genç kızımız:ı diploma 
mlstlr. 

Bir kız cnst.:tUsQ vazifcslnl 
Mttc {:Örmekte olan Yurdun h 
lerl tıı:kd rle kar.sılnnmakt.ndır. 
kardaki r sim mezunlnrı ı:cnc 
retmelerıyle birlikte gö tcrmf:'kt 

Çörçil bu sebeple, harbin >cnidcn 
paılıını:ısın:ı mini olnuk için geniş ihıi· 
yat ıedbirleri almak nİ)etinde oldukJa. !'" • • """ • • • • "' • •" "' • •• • • • ı• 
nnı .. ıytcmışur. Çörçil bu nutkund;ı : Küçük haberler Atl:ınt k dddlr'1S}'OnU ıile geçen hupıc
k hareket hattı ııras nd ki ikinci muhim 
farla d:ı şu suret~ İşaret etmiş ve de • 
mişıır kı lkı cı !adt şudur Jd 1919 da 
oldu n tıaıret · i her ne'i 

ve < 1 ıf:.is etu mi:te Çt· 

~ rde k.ı l ttc aµğıdaki nok· 
b Her hanıü bü • 

çindc bulunma • 
cııcn encrı w 
ve haJk1 l(Utl 

elde etmıyc \ıt 
llWJIDMiSl ~ 'YC 

. . 
-.ı •••• ••••••••••••••••••••••••••• 

-t:r lem Veklll('rl Hcyt'tl ordU 
yafet nizamname IK! ~cnıden 
zı de siki k )·apmıstır 

-t:r Burdur Vallll ın n 46 ve .Aıı1 
ya Valiliğinin 4 kl'ıyUn~e ynpıl 
b na sayımı bitmıştlr. Bu kfö·lr 
19:12 m:ıll yılı bina verı::ilerl yen 
ratlar Uzer ndf:'n alınacaktır (! 

-t:r Yabancı m<'m1f'k('tlerden tı 
ve IIUca sure• v•e yurdumuza ~~ 
287 hı Türk vntanda,slığına ...,.. 
mıştır. 



Almanlar 
200. uçakla 

~iltere adasına 
taarruz 
ettiler 

n ( lla~ı 1 inci snyfada ) 
~ı gece Blrmlngham oŞehrlne de 

bır hücum J."pılmışt.ır. 
Qnca kaybın az olduğu 

sanılıyor 
U~ra, 28 a.a. - Bu sabahın llk 
a. rtnde Londra. bö~elcrlnde bir 
llc lehll.kesı işareti vertlmlşt!r. 
dr e lşaretJ bır saat sürmüştür. 

da a. böigcs nln nıuhtcllf kısımla
hıl'lll uca1csnvar batanalarının ateşi 
• b ş fakat hfikümct merJ...oez:ine 
~ıı 1l' bonıba atılmam~tır. Hücum 
~k dliiman ucaklnn İnglltere'nln 

~ 
kı ınılan Uzcrlnde ucmustur. 

l'd Mldlnnds'da bir ~hlr blrcok 
hQ anberı görmedılti çok şiddetU 

Atı\ cuma utı;ramıştır. 
an ayctınlotıcı fişekleri yan -

~Yüksek infilaklı bombalar ta-
ba l;tLr. Bazı bölgelerde blrkac 

ııara uğromıstır. İnsanca ka -

1r:ok az olduğu sanılıyor. Dün 
~!lltE-re Ozerlnde dllsmanm 
UH u~th talırlbedllm1şUr. 

Akın geni§ bir bölgeye 
yapıldı 

,~a. 28 a.a. - Hava naıırlıtı
""Ul.iğl · 
ı.ı~· uçaklarının diln egcckl 

beti. son zanuınlnrdnkıne naza
lraz daha cen~ olmu tur. Bir

)· anı' da yangınlar cıkmıs ve ha-
aı t\Dılnuştır. Bir mlktar ölü ve 
, 

1 vardır. Aynı znmand:ı lngtt
t~ın ınerkez \"e dogusundnki vı

erde de lıas:ır olmuştur. Yan
bftnbalnnnın burnlıtrdn yaptığı 
bar hafi!Ur. lngiltere'ye yapı
l u akında 8 dllşman tayyaresi 
aheditmıştır. Bir cllterl de Hol
tQ toprakJan Ozerlnde düşilrlll

r. A:vrıcn bazı ucnklar da ha-
Uhntılm! da bunların düşüp 

O ~ti belU olmamıştır. 
r.ınkü akına 30 alman 
uçağı iıtirak etti 

nctra, 28 a.n. - Hava nazırlıC:ı
~eb ığı: 
t 11 sabah erken münferit b1r 
le hareket eden 30 kadar düş
I Uçağı memleket lclerlne kadar 
~~itur ve blrblrlerlnden cok 
uulgefore bombalar atm1$lar

l3azı Yoerlerdc hnsarlarıı ve in
kayıplara sebebiyet verllmlş-

eat doku:ııdanbcrl !nsdltere Dzc
dlism.nn faaliyeti çok az ol

ur. lngllterc'ıntn dof:u sahili ü
ne atılan bombalar hafif hasar

Ve insanca pek nz kayıba ıte· 
l'et verm.1ştlr. 

n akşam lngilt:cre'nln bab sa-
8.tıkJannda bir dQ mnn bomba 
düsürOlmQştOr. 

Almanya üzerinde 
28 a.a. - Hıwa nazırlıtı

lebllği: 
öğleden sonra Welllngton 

ki ucaklarımız &imal batı Al-
a lirLcrindekl hedefleri bomba
arcıır. 1kl ucağ:ı.nuZ dönmeml3-

1 ragi/iz hava üstünlüğü 
artıyor 

lldra, 28 a.ıı. - Avrupa'dllkf f
hava cephesinde gıeçc:n harta 
bir faaliyet görülmüştür. Fil· 
~en hafta 4 büyUk hava 

ı Yaı.ıılmıştır. 
ictllz bomba ucnklnrındnn mn • 

P kuvvetli hava teşklllcrl tn-
lldan cumartesi günü Duls
ıra ~ pazar gOnO de Ham
a Yapılan nktnlnr bilhassa e-

1ını:'ft!Uidlr. 
Ilı.an işgali altında bulunan şe • 

<'rle sahlllerdekl müdafaa vnsı
tının susturulması için lnglllz 
la.n blrcok gündüz akınlan yap
l'dır. Inı;lllz hava QstOn!Of:ü· 
her tarafta biraz d:lhn arttığı 

il akınlar bariz bir surette gös
ı kled!r. Bu hava OstünlüğQ !

bir kara cephesi kurulnh!lmesi 
llizumu olan bnslıca unsurlar

birtdlr. Bundan bnşkn almanları 
lllühım kuvvetlrrlnl rus cephe· 

en uzakla n:la llltmıya mecbur 
Aınrı de hu hava harekatıdır. 

Us CCı>heslndc rııırum gittikçe 
1t1tAr bir mnhb•et a~maktadır. 
8 klka almanlar C!mllytınsk'ta 

nehrini ge('mek tein son giln
e ft'Vkallde gayr<'ller s:trfct
erııır. 

Qn re•mİ tebliğine göre 
lhıku alman resml tebliği de. 

ltere•ye yapılan hava hU.cumu 
ndn ıı.. malQmaıı venniııtu ı 

ldltere'ye karııı yapılnn hava ba
tında, ayrı ayrı uçan alman u • 
llrı rnerkez ve cenup İngiltere 
t itrindeki sınai hedeflere s:Un • 
•kınları yapmı~lardır. 

gece mühim alman bomba teıı· 
ti rnUhım bir alman oehri olan 
illgham'ı ve M iddian da böl~e
blr çok ııehlrlerdekl "asken ve 
hedefleri bombardıman etmlı • 
• 8uadan başka doğU ln21lte • 

h bazı ııehirlerdeki hedefler de 

18.lanmıııtır. Bir çok tahribat 
e geldiği ve geni§ yangınlar 
!ı gl:lrUlmUııtUr. 
n lngU!z bomba uçnklarmın Al

~a'ı:ıın ııımal - baıı bölgesinde 
!lehirlere yaptığı izaç akınları 
ınrta S ingiliz uçağı dUoUrUlmUıı 

leıik Devletlerle Panama 
tasında mühim bir yol 
ltingıoo, 28 a.a. - Hariri}e Na • 
ntn bildirdipne gött, Bir:leşik 
~ Guatemala, Sahıador, Hon-
1'ticaragua, Co!l2rica ve Pamma 

• İmzalanaa anb,ma gereğince, 
ile l>evietlcri Panamıı'ra bağlı>' 

iik dıroırnİ)cttc bir rolun in . 
9İiratlc başlanılacakur. 

liaınburg ve Viyana 
Patatesaiz kaldılar 
dra, 28 a.a. - Ziraat nazın 

aliuctaoa, bu~n. Avam Kaman-

l
l:t rnburg ııehrlnin 2 temmuz -
2 ternnıuzn kadar. ve Viyana 

dı:ıin ele. 4 temmuzda biten hattn 
il eıınce pntatessiz kalmıı oldu· 

86,yJemlıtir. 

ULUS -3-

TELGRAF -TELEFON -RADYO HABERLERİ 
Her iki taraf ~in 

savaşlar 
Mukavemetlere rağmea 

Mihverci er 
Mihvere göre 

Şimal Afrika' da 

İngilizler 
mühim piyade ve tank 

kuvetle riyle hücum ettiler 

Kahireye göre 

Şimal Afrika' da 

durgunluk 
Elalemeyn şimalindeki 

muharebelere rağmen 

Alman - Romen 

cemiyeti açıhrken 
Prof. M. Antonesko dedi ki : 

"Almanya olmasaydı 

Avrupa medeniyeti 

belki de ıimdiye kadar 

tahrip edilmiı olacakh ,, 

Bir Amerikan 
gazetesine göre 

Müttefikler 
Rus ve Çin yaTdımından 

faydalanmaksızın 

bu harbi 
kazanamaz 

devam 
ediyor 

( Başı 1 lncl sayfada > 
mız çetin muharebelcrd<'n sonra 
Rostof ve Novoçerkosk'u tahliye et
mişlerdir. 

Ce.PhcnJn dlğer kesimlerinde e
henınuyetJl hiç blr tieğ1$:kllk olma
mıştır. 

Do 'u 
geçtiler 

- fakat - - henüz -
Bükttş, 28 a.a. - Bükı:eftc bir al

man - rumcn cemiyeti lrunı!muşnır. C..c
miyctin fahri reisliğini General Anto • 
ne.'1ro, reisliğini Profesör Mihail Anto-
11C5ko ve fahri ras mua,•inliğini de Al • 
many.ı'nın Bükreş elçisi Baron ''on Kil· 
lingcr deruhte eımi1lerdir. 

Vıı~ins;ıon. 28 a.a. - Detmit News 
gazewl müııcfik d~lctkr ara ~nda hü· 
küm ııüren guv.,'flden bahsederek d.İ)"OC 
ki: 

Barentz derili:lnde harp gemileri
miz blr duşman denlzaltısıoı ve on 
bin tonllA.to hacminde bır taşıt ı;;c
mlsl batırmışlardır. 

( Daşı 1 lncı sayfada ) 
ıUıdc ıuıul:ın kopruh:ı}ı dc-vamlı hucum
lıır netice~e <enuba dogru hu)'Uk ol
çudc gt,aişkıılnıışıir. Piy.ı.<lc hi 1 ~ıerı ...-e 
motorlu muln-7-ekr ~hrın dog~unda 
Don odmni f;Clll~ bır cep ıcdcn g çcrck 
~ıan ruukaH:meıını kırdıkuın "'>nra 
Maniç 'c S;ıJ ndıı len kc mleruıe \'lll• 

mı şiardır. 

Don nehrinin bU) k k ' inde Ka • 
ı.ı~·ın şimal ruıuı m har )(:) r de -
\atn cund.tcdır. Bu ~ ın C<.'!lııbı.md:t 

• 
gerı atıldı bozu lmadı Müııcfıklcr1 doğu A,nıpa'ya ')oapıla

cık her hanı;:ifbir ıa:uruz hııldunda du • 
rumd:ın ~"Unü J:ımiıne ha.bcrleri olmaları 
Jlzınıdır. 

Muharebe değİ§İk safhalar 
gö• teriyor 

MoskO\·a, 28 n.a. - Gece yarısı 
aıcşredilen SO\'Yet tebllflnc ekUr: 

alman "\e muııc k kıta .ı ı 
ııehruıi butun kollar < ıı 

Dün • esredilen nlmnn res:mı tebllr:ı 
Wbyn tıa.rekAU hakkında ıu mnlllmatı 

vc11,ı: onlu: 
Mısır'dıı au.maıı Elalcmeyn"dekl al

man ve IUlban mevzi.ler1ne mllhltn ptya. 

de ve tank kuvvct.k:riylc hücum etrnlı· 
Ur. lni'\112 kıtalan bir kareı hUcum:ıı 

pll&kürtulmlıştUr. Mlhver kıtalan bu ha· 
rd<:tı.tUı 1.000 cs".r almııln.r ve 60 tank 
tahrtbctm!şlcrdlr. Savaı ve plkc b<.>mt>ıı 

uçaJcJanmız Elelıı.mcyn'dckl mocıarıı..ı 

muharebelerinde müessir yardımda bu. 
lunmıışlardır. Alman avcıları hnva mu· 
lı.a.rebclenooe h.lç kayıp vcnnedcn 9 trı

ı:-Wz ucatı dtlşUnnüşlcrdtT. 

Alman uçaklan Mlltn'd:ık1 düsmnn 
tuıva Uslenne kanı hücumlarına devam 
etmbl«dlr. 

l tal yan tebliğine göre 
Rana. 28 a.a. - lta!yıın tcl>lltl: 
Elalemey'll bölırceinlıı cenup kesJmUl 

de dıün Treni.o \'C 90 ınc.ı a lmlLI\ tümeni 
lle düsman !atalan arasındtl ılddctll 

mllıhıı.rcl>clcr olmuatur. D!lmıan muva!· 
tnkıyet elde eckım~lztn eQır kayıplara 
ummıştır. B!in krulnr estr nldık ve 8:.ı 

tlUl!da yUz kad:ır :artılı otomob1l tah· 
rlbet.Uk. 

Cenup kcslııninde topcumuz ıtnJ.yan 
~ )'Qkl;ıı.eınall:a calısan zı:ıtııı 

ıtU.aımruı ırruplarmı datıtnııtltJr. Mihver 
hava kuvvetlen düsmıı.n lataıarsna mo
ktne?I atesi açmuı ve boıınbo.lar ntınıa-

ur. Hava 
eılıar 9. 1Ut1Ylm avcthı.n d:ı bl:r dül!ITlan 
u.cnRl dUşü~lcnfir. Tobruk'takl U· 

çaksavar bot.aryııları bir bomba ~i1:ı 

tnbrtbctm19Jerolr. 
Hnltar ve V(!llezla hava m~:ınlnrı 

setlden boımb3lanrnıştrr. Yerde bulmı.nn 
uçaklan!:m üç(! tclırlhcd1lmletır A iman 
1üına)'I! nvcılMmm ateşb'k! hasara ut· 
nyan lna1112 ucall"ı aldıler tçlndc deni· 
ze dttsınu.ttır. 

UCflklanmı.zdan llkl9I USI~ dön· 
nwımtşt!r. 

ŞiMAL FRANSA'DA 

Almanlar 
en son sistemlere göre 

istihkamlar 

Bttlin, 28 a.a. - Salilıirctli bir 
kay~ktan D.N.B. aian•ı na hildiriliyor : 
Fraosa'daki altI11ln kııneılerl ba~1mmu· 
tanı $İmal Fran.u'da boydan OO)'a ve 
derinliğine sıralaCKil.l~ olan ı:dıkimatı 
son günlerde tcfıi~ etıni1tir. Bu uıhki • 
maı, iki scoc zarfında, on binlerce mü· 
ıdıll951s iKiden mürekkep ekipler çal ı2· 
unl.mak "1Cedyle vücuda g~-ıirilmi2 son 
sistem istihklmlıudaıı ınüt~ildi.r. 

Tab}oa!uın. otomatik benzin tC'V7i de· 
polannıo, mania h&tlannın ve diğer mir.1· 
tahkcm mevzilerin hemen hc:men biti -
rilmiş olduğu ve aslcer ıarafıodan işgal 

edildiği tefti' ooticcsiıxlc: anlaşılmıştır. 
T~ıta çalışan mühendislerden 

biri Maıı, sahillerinde al.mantar tarafın· 
dan vücuda getirilmiş bu ıahkimaı sis • 
teminin balen dünranın en ıno<km ve 
en mükenwnei müdafaa sht~l teşkil 
ettiğini '°riem i~tir. 

iki yüz bin ifçİ çalıfıyor 
Berlln. 211 a.a. - Alman askeri malı

tl.l.l.or1. 90vye.Uenn VoroneJ bölaeelnde 
Don nehrtn!n l>:ıtıaındıı. kliprtıbaehı.rı 
kumlaP muvat!ak olduklnn hak1mula 
)'8.tııancı m<:mlckotlıcrde dolıatalı ~rı 

elddctle )'8.lanlamaktadırlnl". ~tkatte 
vazb"Ct tamrunlYlc a.ksldlr. SoV)'Cl.lerln 
bııradnJd btb1Ik taarruzu. ht'T hıı1dc bü· 
)'{lk lnaa.n ve mo.lzemc ka.YJplnnnda.n do
Inyı, '1ddCUrıf ~lşUr. Du Buretlt' 

bu keslmdt!ld Ç4!1)ısmaJar halen mnhıı.lll 

bir mahb-ct abnıstır. Bu auretıc \"orom:l 
bölge!J!nde )'e!Ü aoV)"et lcöı>rnbııelan kU· 
rubnrun bahlll rnc-.oZUU olamaz. 

Berlin bazı haberleri 
yalanlıyor 

Bertin, 2R a.a. - DN B. niıı şimal 
Fransa'daki tahkimat faalL}eti lıakt.ında 
mert kaynaklardan öğrendiğine gore 
200 bin seçkin işçi, Mıı.n~ kı)·ısında ay -
da raırım mil>·on metre miklbı het()nar
ınc d<>lcmüştür. Bu f11t11İ)~I csnıuındı 

bMı metre mikiıhı taş ,.c kayıı dina-
"de Mtl.ııuş ve pıırçalamnı ur. ftm:ım 

uiuoa.o hiotcrce kalelere, harp esnasın • 
d& e.lıde edilen tccriibelerc darıuıarak 
ııekoik bııJaından eıı modem tarzda İn· 
şa oluııao ~ce ,.mi kale illvc edi l
rn.4tir. 

Bulgaristan Liıbon' da 
bir elçilik açıyor 

Sofya, 28 a.a. - Gaz~telerln yaz
dığına göre bulgar hükumeti Llz· 
bon'da bir elcilik ihdasına karar ver· 
n.lııtir. Bu elı;illğe Mıadrit elçillğ. 
trkı mUııteııarı M . Bojaief f evka • 
!ide elçi sıfaıl il e tayin edilmi,ll•. 
B" münasebetle başvekil ve harlc 0 -

H? nazırı profesör F liof ile P;)rtıı· 
gfz baııvekili M. 9alazar aruınd;. 

telı;raflar t e~tı edllmlııtir. 

Kahire, 28 a.a. - İngiliz Ortqark 
tebliği : 

Kıtalarımız ıar.afıııdan 26·27 teın
muz gC<'esl dtişmıın mevzilerine kar· 
:• ynpılan hllcumlnr neticesinde ba.ş
lıyun şııldelli muharebeler ı\Un de 
ı'evanı etmiş ve kara kuvvetlerimizi 
himaye eden topçumuzlıı dilşman ıop 
<;Usu arasında ııicldetll <lUellolar ol -
ı1ugtur. 

!ııglli:ı: l:r:ıva kuvvetleri §İmal ke • 
siminde ılllşmaııa hllcum etmlştlr. 
DUn gllndUzUn Uç Stuka uçağı clil -
eürUlmUştUr. 

Diln gece orta bUyUklUktc bomba 
uçaklarımız Tobruk'a ve J:o~ldaba böl
~c-eindcki ini§ sahalarına muvaf!a -
kıyetle hllcum etmişlerdir. 

lngiliz gece avcıları kanal böl • 
ll'Bİndc, hücum etmek ietiyen Heın
ı el • 111 tipinde iki düşman uçağını 
dUşUrmllşlerdlr. Malta üzerinde ha· 
\'il !nliyeıi artmıştır. Havıı muhnre· 
bt"leı inde 12 mihver uçağı tahribe • 
dılmiııtir. naııka ıli"ışmnn uçakları da 
hasara ul\'ratılmışıır. Dli:tnıan uçak· 
ınrındaıı çoğu bombalarını atııııya 

vokit bıılamanııglar<lır. 
Cephe hattında sükünet 

devam ediyor 
Kahire, 28 a.a. - Roytcr Ajıınııı • 

nın hususi muhabiri blldirlyor ı 
Çtılrle Uç gUn siiren sUkQnet in. 

şimal kesiminde muharebenin tckr\lr 
Laşlamasiyle lhlAl cdllmiıı olmasına 
rağmen, bu hareklı.tm mahall~ ve 
kUcUk mikyasta olıluğu zannedıll -
''or. Cephe hnıtı boyunca yııpılan 
;nuharebclrin şiddetinin arttığına c.'h
\r hiç bir alAmet yoktur. 
Süveyş taarruzunda bir 

ki§i öllü 
Kahire, 25 aa .. - Dahillve Nazır

lığı dlin gece S\lveyş kanalı böl • 
geelne yapılRn düşman havi\ akını 
u"-ticesinrle bir kişinin öldilğllnil ve 
veni kişinin de yaralHnılığını bildir· 
mıııtir. 

Razı mııdıli hasarlar vardır. 
Kahire bl:llgesincle ve aşağı Mısır 

ile yukarı Mısır'daki bazı vtlii.yet • 
!cı ı1e •ehlilıt. iıpreti verilml!!!llr . 

l ngiliz kı fnları yeni 
m evz ilerde 

K 'llbire, :?8 a.a. - R oyter'in bil -
illrdl,!tine gtlre Mı1J1r cephesin in el· 
nuıl kesiminde fnallyette bul u nıLn 
fnglllz lnıvvetl,.rl geeen çarşamba 
g{lnll isırıı.l ettikleri m evzilere çekil
mişlerdir. 

Ga1Hin Enstitüsünün 

b ir a nketine göre 

İngilizlerin o/o 40 ı 

Hükümel polif ikasım 
beğeniyor 

Seme. 2S a.a. - Joumal de ZU'ltch'ln 
Londra'dan nldıtı haberlere atren ynz
dıtınıı &öre Catlup mU~ lktnc1 <X'P
hc meee!c51 hakkında lnırı.ıtcrc'de bir 
nnkct aernışur. Kend!leıindcn wnl sonı
lo.n yUzdc GO Avrupa'da blr cephe acıl· 
masına taraftar ve yüzde 12 IJl de bun:ı 

P.rofesör Mihai..l .Antoocsko ııçıı nut-
1..'Ufl& bilh- şunlan söyleoıişıir: 

"Ron:ı.aD) .. ile Aloıan)ıı ara_\;10.:laki 
dostluk, rumen gclc:ıncğini müdııraı et • 
mmia ve coğrafi bir zarurcıin ilade~i -
dir . .Alınan ve ruınen askc..rlcrinin kanı 
iki rumeıı e\-aleti ~Hı akmıştır. Alman 
or<lll!ltırJUfl ve miittefik orduların bolşc
"izmc br,ı yaptığı harp, d.lha iy{ bir 
müstakbel Avnıpa içindir. Almanya ol· 
m8511 idi Avrupa medeniyeti şİmdİ)C: ka· 
dar belki tahribedi lntis olacaktı. 

İki memfokct arıısıodal.:i dostluk ik· 
usadi prtlarıt da}anmaktadır. Turr.ı iki 
memleketi l>irlqıirmckı«lir. \'eni bir 
ikusadi istemle Romanya'run ıahii ıcn· 
pnliklcri uıil..,aldc belki daha çok kıy· 
metlen<'ecktİr. Romany.ı mucadclcye de· 
,ıım cdecc-krir ve bu, dostluğunun en 
nıükcmnıcl bir ifade~idir." 

Alm:ın dçhi \'Un Killinı;er, iki meıın· 
ic:kC't aramllbki yakınla~mayı ıcmir. bah· 
ııindc cmıİ) erin ıstifadc f'debilcccği İm· 
klnfanl.m balıçc:ımiş ve şöyle demiştir 

"'Mihn, tk'Vleılcrinin ~imdi )apttk 

lıırı mücadele o kadar muazıamdır ki, 
hAdisclerin içinde: bulurunıyıınlar bumın 
hürün gcni~liğini kavrıyamazlar. Dahi~ 
ım'\'2'.UU olan şe)• Avmpa'yı doğudan ge.. 
len fıolşc\iklikıen ve menfaatlerine ll)'" 

gım diişıüğü takdirde hiçbir Ş<')Uen çe· 
ktnmiycn ha,in ve )"8.lnn kendini dü~· 
nen bir milletin ası r.lard."UI beri dt''llm 
cdcı:ı dilı:ıaıörlüğündcn kunannnkıır . .Jlu 
mücadele muzaffer hir şekilde biıecck 
'c ondan sonnı yeni bir Avrupa, hürri
)CI \'e içtirm.i adak-tin hükı.m sünlüb'"Ü 
hir Avruıı- l"UrUlacakur. Buna rardım 
t:tnıek alman - nıtlM!ll c cımi >·cticin başlı· 
ca vazifelerinden biridir." 

Alman ordusunun yüzde 
21 si batıda toplandı 

Bugunc kadar olup bitenler, Ameri· 
kn ile lnı;iltere'nin lıu hami rus ve)'il 

çiıı hükiiıııt"llcrinin )>ardımı olm.ıdan da 
kvanabileccğini gfüıermi)"Or. Biz, ru~ 
ve \;n lıukiimctl••rinc itimat etmeliyiz 
ve oıılıuın iıimadını kazıınahilmc-k için 
de elimizJen geleni )'Rpmalı>·ı~. 

Rus fabrikalarında 

istihsôl 0/ 0 700 

26 temmuz geccsı hava kU\"Vetlc- Alman ha\.ı kuvHt <:crı ~ıot un ı..e-
rimlz cephenin muhtelif kcstmlerin· nubwıd;ı d .. ~m uı ı;u~c d ği mukınc -
de 82 alman tıınkmı, asker ve ıase meti kınnak ıçın ııdd., lı ın .ır >-:tr -· 
yuklU 250 kamyonu ya tahrip et.ınlş uı.ık surc1t)le n ut r b r )ardımd.ı bu. 
veya hasara uğratmıştır. Juruııu)ıur Alm.ın uçakl.ırı münakale 

Voronej bölt;cslnde kıtalarımız )ollarını, nı:hır m .. lli.ık.ılaıuıı 'c •. ovyct 
düşmanla lnatcı muharebeler Ytlı>· Jı."a ınlc ini lxmıhardınıan eımışlerdtr. 
mağa • d.evam etmiıı!I~. Kıt~nrımız- Ihı akınhtr csı 1 da bır~ok ırcnler, dc-
druı bırı Dıııı .ı;:eçiclını geçmış. 1200 • 1 · 1 \ ı h ·~ı.... 
kadar alman öldürmliştUr. Birlikten mır)~ u tc'1 en, 0 ne rı uzcnııuç 
mızden biri nehrin bau slhlllnde mcs 1 ıı:ıklıyaı >~1'3". ı,;ro '. r "c H du~ 
kWı bir yeri ele ge('lrmi.ştlr. Düsma- uçağı t.ıhrihcd ışıır. 
nın knrşı hUcumlnrı ak m kalmıs-1 Vuroncı kcsınündc, ~eke in n "e 
tır. Başka bir OO\'YCt birliği nehri malzeme b:.kımındın çık ağır la)ıplam 
Voronej'in cenubunda g~lştlr. u,i;Tanııs olan rus kıt n dun nnaık 

Çımllyanskaya bölgesinde düşman oıcnıl b1r kaç hucum huekcıı ).ıpabıl -
Don'u geçmek tC'şcbbilsünde bulun- mişled r. 

n l.Sbet"ı nde arttırılmış mustur. 1kı taraf lcln lehte ve aleyh Mcrl<cz kcsimiııdc l."U~tılmış butu. 
te değişik sanınıar gösteren muha-
rebeler de\•am etmektedir. Bir ke- nan du~ .ku~n-tkn kı'.Yllal unha. kıs
'Slmdc alnıanlnr Urrlemcf:e muvaf- men csı:r cdılıuı nr. 

t.ondra. 28 a.a - Rus;ya•;ya YaPtıQı 
SC)ııh ttan bu dt>ta lnı:lltcro'yc dönen 
..ıcmtnoııarı IOÇil<'TI muu birllCI rclsl 
M. Pottıı &U demC('tc bulunmuştur: 

Ceı>h•,.hm çnk u.r.&klarda bulunruı ı&Ov
y<rt harı> L"tllısal.ı L rTl<"nkczlcrt hUytik oır 
hızla cokalmaktndır. Ylnn1 bl:n ktlomet
rcllk bir m<'Slıfe katNlcrek Ural'm uıc
lerkn<lc ~ hııU Stherya'da bulunan ta\>

r1kaları zl:Jo-ııret ettim Sulh z:unamndil 
traktör yrıııan 'bil)'(lk Mr trulk tatmfk.ıuıı 

gördUrn Bu fıı.bı1kada şimdi !kadın ~ 
50 btn bQl ~ll$lllıı.kUıdır. l&cllcr !azla 
mes:ı.1 sanUerl ıctıı h~blr hudut t.-ınımı. 
;ı;ortnr. BUtün tabr:l:kabrda ıetlhsal y\iz
ıte 700 nrtınlmı&ttr Dcrnleyoltarı te$k1-
ı.ııu cok mOkemmeldtr Dcınin'oltar cok 
modem mal7~ ne teçhiz cdl.lml$t!T. 

Malta'ya son 

günlerde 
hücum sıklaştı 

fnk olmuşlardır. Piyademlz ve tank- Volkof cq>b ode duşm:ının hir lfıp.. 
!arımız bir karşı hUcumln düşmanı ~ı.na karşı > ptıgı hucwn f:oi:us s:ö
püskUrtmUşlcrdlr. Du muharebeler ,i;-usc kanh muharebelerden sonra akiaa 
esnasında dilşmnn ~ t.nnk ve su- bır.ıkıırdmı,ıır. 
lbay ve er olarak t..ıı.hminen 350 kl~ D · il • l el 
kaybetmiştir. e.mıryo arıy e §OS ere 

Le.nlngratl cephesinde mevzlt hücumlar 
chrnmılyettc muhnrf"bclcr ve toı>eu 
dücllola11 olmuştur. Bedin, 28 ıı.a. - Doı,"U ccphC'l"inin 

Alman bnŞkumnndnnlığı, işgal al- orıa kc;;uııiode alman bomb:ı uçı.l<l:ın. 
tınılnkl Avnıpa arn7.lslmle sovyet S<>V)ctıcr tarafından km-,;~tli 6W'ette 
cephesine alelacele taze takviyeler tahkim «litnıi, btrçok k sal>alnnı dUn 
ı::ctlrmcktedlr. Paris'tC'fl ve Havre'· hücum cunişlc dır. Aul.ın bornb:ıl:tda 
'dan getJrllmlş olnn 305 inci, 306 m- birçok ıııühınvnat depol.ın h:ı"ay.ı UÇ\P 

cı piyade tOmenlcrlle 25 lncl tank rulmuş ,'C muıcaddıı ı;iııl"kle.rde tııhri • 
'tümenine ve dlf:er birliklere son &Un baı husu.le ı:;cıi-rılmı,ur. Dcmtryullvi')'le 
terde tesadüf edllmlştlr. 

Fransadan sovyet cephesine gel- şoselere de ~ık ık hlK.'Ulll «l imiştir. Bir 
mı«c olnn bir asker treni polonynlı çok LlŞlt '-ıbıtal.ın ı.ıhribolunmuşıw:. 
vatanseverler tnrotından konulan Alm.'UI a' uçakları 3Ö $0V)'<'I uçağı dU. 
maynlc.r üzerinden ı;ecerken bcrha- fürmU$lerdir. 
va olmuş ve nskC'rlcr arnsındn yüz- Jl.crlın, 28 a.a. - D N.B. ajaıısınao 
lcrce kişi ölmüştür. n&c.ri bir kı)'Oaktatı oğrcııdiğine goce, 

Vaziyet çok ciddidir do/;"U Cl'PllCSinın cenup kesiminde lmv -
Moslwva, 28 a.a. - Reuter aj:ın- vctli alman nv 'e lbomba t~cr.i <JUt. 

aının hususi muhabiri bildiriyor: m:ının ıank ve k:ıınroıı ıoplulukbnna 
Ruslann dc\'tı.mlı ve cok şiddetli hüaim:ı ~= etmişler ve nıs!ann şid

geclklirme mukavemet harckcUcrl dedi wr müd.ı!na yııJ>m;ık maksadi)·Jıe 
haricinde sovyct bıışkomutnnlığınm ı tahkim etmiş 1ldukl;ı. lcıs:ıb;U bom-
laklbctUf:i strnteji hııkkında hiç bir u . n • .an. 
şey blllnmlyor. Voronej'de muvnNak b:ı ntmış1:ırd!r. J)uşm:ın:ı müJıım kayıp.. 
olan ve Kızılordu:ya elverişll bir tarz hr vcrdm~ ve ı>clc Ç<& tııık, kamyon 

Mnltn. 2R ll.e. - Resmi te'b!.ij!': da dovam eden muvaffnkıyclll mu- ''C top ıahribcdilmışıir. 
L ondra, 28 n.a. - SaUı.hiyetll mı:ıh. rnı.ntnn bom'ba u.cnkln.n dUn Mnlt.a'ya kavomct. ktıfi de~Il9l' oo ehemml- Sovyct cct>hcsiniıı gerilerinde. <"ftlUP 

!Here göre, alman ordusu mevcudu- Yaklaemnk ı.ctıı hlıimç tC$C!hbüste bulun· yelli blr rol oynnmaktnöır. kesiminde diğer böınb:ı Ye sruka uçııkb. 
nun yfizde 27 sl §İmdi ingilizlerin rmmur. Fakat bu ~ıertrı anook ltostıof ccvrcslnde artan tehdit \"e n WV)U dcmi!')~tl.ırıııa hürum nkftk 
harp gayretleri n et icesinde. batı Av· blırl muvıtftıtk olmll$Wr. düşmanın 484 ldlomctrc uzunluğun- 18 truü tahribctmişlcc 'VC)ıl hasara uğ. 
rupa'da roplanmıı bıılunmıaktadır. nu eat>fttı a!mMI ucaldan bmıl1ındMı da olan aşalh Don'u heı'hııngf bir l':Mnıışlanhr. Marşandiz g;ı:rbnnın bİf'o 
B inlerce eeasla hedefi korumak için ha- ---- · -"-ııı- ...__.__._ •· no'ktnsından ge<:mcslne m:ınl olma· 
alnıanlar mühim mikt arda uc&ksa - ... "'='-· ... ~. . , .. _ ......... .._. nın gO,..ar·u 'kn-ısındn """"'et ""7.e- çoğunda~~ t.lfı.rı~ yap~.· So.-

tılmıa :ıatatıt htcblr haaar olnıamı.br. "' .,. • ., - · .- "~ .- ...-.ı.....:11111 ı.....:--"- s __ .._,_ ~~ 
var bataryaları yerleoıirmek zorun· tclm-lnln de kaydettiği gibi vaziyet '-: ~~ gen "'"';""' ....... ..,. ._ 
da kn.lmıolardır. Bundan başka ımi- mr ımat Ronnt. bftSk8 Mr hücum dllhn çok ciddidir. Bununla beraber rus- muyolo ~ usisior bıllıı& • 
dataa 1çln mühim hava teşklleri a· Ylltnlmı.ur. A~ız bu ~ ön- lar:ın savaş az!mlerlnd-0 hlı; blr gev- nılamı)-acak hale getirilmiştir. 
yırmak lcabettiği gibl pasif mU • kmtıı ~ d!i8mttna CX!Phcdoen hücum et· 1 şckltk gôrfilmQyor. Voronej kesiminde cıhnao bornb& 
dafaa iıılerinln gereği gibi temini "*'k-nttr. Aııruın hom.bıı. uç~Jamıın, lklncl cephe meselesine gelince, uvıkJan ı;ovyet kııalanna, sahra ~ 
makeadlyle de bu servislerin kııdro •

1 

tMıtısl bc:!mbal:nnnı ~tııc atına!t zorun- bu mesele so\•yet gazet(!lerlnde ar- ya.lanna ve b.\Şka ~ mevzilerine 00 • 
ların. genlııletmck IA.zım scclmektc- da kalmıştıT. Tn!ır1bed11mb-m dÜ3mıııı tık bahis mevzuu edilmez olmuştur. C'\lrn etmişlerdir. 
dir. . . . . .. . . u~ktan ır•rt dönmct.c mecbur edıJmış. Ancnı'k, halk kOtlcleri arasında mil- S:ıı aıı:ı bd.ır :ılınan h:ıbcre göre bıı 

Mlıjahıtlerın ıfladeslne ı::-ore• ıı~ ı· ttr. Bunlardan btıimçı hasara u~tıı- tenıadlyen şu sual soruşturuluyor: kesimde 16 ııçnk d j{irl im. .. 
!izler, daha ikinci cephe ııç.ılmaılnıı mı&tır B<mılıa u<:aklıırım :Mmııyc ecım lklncl cephe ne aımnn nçılacak? .ı 1 ~. 
bu 1111retle ruslara biiyilk bır yar • ııv ııcnklnn t1tı hırr>ıılanmısur. Almanlar geniJ ölçüde F in tebliğine göre 
dımda bulunmuşlarclır. Ö"'W<I- ·-m ilk ~a·..__.- dilsm:ın _ ,_ • t" • / 

" ·~· .. v.. ~ """"'~ tURVtye ge ırıyor ar 

Amerika lrlanda'ya iki 
gemi kiralıyor 

V qington , 28 ıı.a. - Dün akşam 
lyan meclisi, lrlanöa'ya ııimoaı .\· 
m(rlko'dan gönderilecek yiyecek 
maddelerlnin naklinde kullnılmc.k 
l'~ere l rlanöa'ya satılacak veyn k. 
ra::-nar.ak iki g emi hakkıncbki ka· 
rnn lıtltakla kabul ermiştir. 

tcbnt:ı ummak IQl:n araşt.ınnelar ya;ıımıı 

ve bU ııırnd:ı. yeni kayıplara u~amıstır 
Ad..-ı.mn mOdıı.taa kuvvut.lerl dtln Oc 

almo.n boml!m u<::atı :re 8 nlman ve bir 
ttalyan nv ~ihnı Uıtırft>f>im~'lerdlr. 

Sl\11l<'rt' nft b n.-ılnnla hasar nl!rn4d1tı 
rR>t CnMnea dn 'k.llYIP o1'namışt.ır. 

* 

Moskm:n, 28 a.a. - Don'un batı
sında Voronej önilndo llcrlemeğe 
devam eden Tlmoocnko k~veUeri 
iki alman taburunu hezimete u~rat
mışlardır. 

Hcls!n1d, ::?S a.n. - 1-'ln tcli! ~ 
Kanı cc;.lıcslJıde Mkcrt ta.ıı.ıt:vct dGf

mruwı. b:ızı mcvzU ~b~ tnbi-
ı;n.r cttnlştlr. Bu hUcumJ;ımı lh Pba
dc tıırntından püs'kUrttilm Wr. ırur.
ma ~ b!r ~ mUtrezm.ı bn~ 
l3nm z. n ruısızm act.ı~ı atc:ı n<,'tkıcı!&ıde 
büyük kayıp Uğranuştır. 

Uhtua knsa.b.."I Jonkın arındı. ~ 
muz birçok dll$r'.nn sı{:ınııklarıru tııhri
lbctml$tr. 

tamnmen nlcytıtar butu:nduklo.nnı bU· lroUn VU"dltl ~C<"lerc ııöre hUkUınM.t"I 
dtnn~lerdlr. hnrp ~ ini'll!Z hal.1nnın Yabuz 

BcTHn. 2S n.e.. - Almnn bomba uçak· 
l.ıın Z1 temmuzda Malta'dsıkt uçak mcy
danlarım hombalarn1$la.nl1r. Hedt>fü!l"e 
bk"ç<ık tam 13o'tx>l.1~ ka)ldedfidlitl 2'Ör111· 
müıtnr. 1 $pllflr'l' tıçar:ı dileürülmil$tUr. 

VoronC'J'ln şimal brrtısında sovyet 
piyadesi, tank ve hava kuvvetleri 
alman blokhavilanna hücum et
mişlerdir. Frnnsa'dan yeni gelen 
323 Oncil alman tUmenl bir karşı 
hücuma iştirak etmiştir. Almanlar 
sovyct mevzilerine Oç defa hücum 
et.miışlf'rse de her üç hllcum da 
p0sk0rtülmllşt0r. DOşman muhare
be meydanında blrcok ölü bırakmış

~d lco)ound1l:t ıı:::hn t~U1 
Ancga ırlilündc bulım:ın btr dtlşnan top

celroıtnl uz.ı 1daşnınf:a mC'<"bur clın!ı;.Ur. 

Aynı müC'SSCSCnin açtıtı d1Cer btr an- yü2lde lorla m emnun bulunnınktadır. 

Timur'un 

filleri 

Bir İstanbul ga.zc<~i }'llzt)"Or : 

"Geçmlerdc İaşe Müdürlüğü bd· 
msuna memur lhını olmuş, bi-r imti· 
han açmıJ]ac. 62 kişi ıa:lip çıkmış. 
llunlard:ın 40 ı kabul edilmiş, it ba-
1ına çağmlnuş.lar. Bu <Lhcte gde gele 
ancak 9 ldşi gelmiş. l'akat lıutı luduı 
2 si dolgun maa) i ıeıniş, 1 i bir gün 
çalışıp ı;i ımi ş. 2 si de birkaç gi.in '°'1 • 

ra İ$İn ıorluğun<lan öıiirü ayrılmış. 
62 i.stekli<kn kala kala 4 kişi ka lmış!. 

Bu hadise size, Timurlcnk'e fille- 1 

ri heslerııclc külfetinin ağı rlığı nı an
latmıy:ı giden meşhur h<')'eıin hiki)e
s.ini hatırlaımıyor mu? 

Bir gün kasaba halkı ndıınetli Ho
ca Na rettin' e baş "'1IlllUŞlar: 

- Hoca, ekmişler... Bizim ka5ııbı
yıı Timur'uo fillerinden ikisüıi 1-lc
mek külfeti )üklctildi, fakat mübarc!k 
ha}'\ıtnlar kolay kl'lay do}murodar ••• 
Gidcl1m de vaz.heti amdclim: h iç 
olnıa2$3 (ilin biri ini başka tarafa 
göndersinler .•• 

Hoca: 

- H ay hay, demiş, gidelim •.• 

ve heyet )'Ol• ko,..ulmuş... Yolda 
iki kişi ı~ış .•• Sarayın kaf>uı önü· 
:ne geldikleri zaman, üç dört ~ daha 
•ı rrolmuş. İçeriye gfrer.lcrlC'fl bidcaç 
kişi geride kıılmıı, Nihayrt hoca. Ti
mur'un yanına girip derd ini llf"llatm ış, 
filleri bc'lcrncnin güçlüklerint sayıp 
dökmlı' \'C wu. ,,ahiı olarak birHkıe 
gelenleri göste-rnıd< için arka ına dön
düğü zaımm, odada kcndisindcn başka 
ki.m.1C kalmadığını görünce lcafuı ku-
mış: 

- V9'ıa iki frl birden oot«nck 
giiç olmu)'oc değil ama, bcıı> &al'IP 

Yeni bulmacamız 
Soldan asta: ı. kUıcUk tayta.. arzu; 2. 

lctloUk ataoıtlı:; S. bey'aZ. bir ~ ııırm, 
ııd dcfıı. tdmı.r edlllr8e ııedeır otur; 4. 
mensucatta kul1anıhın btr mıtddt>. Bftl"

lav; ~. baştnA (T) fld\~ saç dtlzcl· 

ten Ai<?t. eıld '*' ölçil; 6. laımcr, uzun
~ b1r nota; 7. netiıccStt. >-uzıln bir kıs
mı: 8 . 901 ~l1 daha b1 ise >'W'l'Yrul. kese; 
9. vU.'1Yct, tncemn terwı. mhlt e<mu: 10" 
tıtr C!rıs kıoyun; ıı. btl' ltömUr 0011.cunı
zm bulundutu )'er, btr rıe!hr1rnh. 

Yu'knrdaıı fltl!ltı: l. bııh<:ıvon Mrile.. 
rtııttcın, k'!bar; 2. po1!s rneortterı:ı; S teni 
rabıt eda.ta, tııtr- tanıt ooRN etllm4ııs. tl!l'
lll elld bl!r ııl!Ah : 4. lnı!ı8n ~"llnlMI. tne
nıurtyıet ~= 15. cıl1tC1 ~. BlıYah; 
a. ntr emı\!r, kU~ODc .rortez. nota: 7. acık'b, 
~ıtr: 8 t<'nıl ıııır tutan. Mr etnc: ~ 
eı1 kola oortıyo.n kısml, term ı.-ı.tıza: 10 
tortmu; 11. COlt>a lart>ı, blr hayvan )'llV• 

ruru. 

Dünkü bulmacanın 
halledilmiş şekl i 

Soldan aatıı: l. Vl!ltan, eCYU 2 n1T'11 

(hl la, S. kapa. tzoah; 4. alelMe; G. l.c, 

işi ldare edi)'On.t7. Onun için. bizim 
kasabaya hc51enrmok üzere iki m daha 
gönde:rilrne.Wıi inlıbama ccl<ii«._ cıe.. 
miş. 

Galiba 1 ıanbul'da İa~ Müdürlü
ğü kadrosuna ı;inniyc can &t2n lıu ta
lipler de, !IO!lradan bu hü}"Ük şehrin 
<lo)'unılnıa,ını, hir fili OO)'Wmak 
kıular güç bir İJ telMcki et'm4Jer ve 
onun için İ<;lerindcn ıkala bla i1 ba
~ında 4 kişi hlnuş. 

işe ÖflCC(lcn kırk 1.: işi kabul edil -
((İğinc göre, bu dt>rt kişinin her biri. 
demek ki, on ld~inin İşÜ1İ gÖttccJ.:ti ..• 

Jfükiimct de her halde, on 1c4ilik 
işi bir kişi>"' gördümıanek ve fUOt1 
bunu iaşe i,i gibi ağır bir yük altında 
ezmemdç için lıu ~1.itı bktumış 
oba ı;erCk. Onun için, her iki ca.ra.fın 
da cnemnun oJma.masına imkia var 
au? 

Sonra, daha vazifeye bashımadan 
önce otradan surolan bu talipler, hiç 
iş gömıcdcn mi para abcaklannt 511n. 

dılar IK1lba? fqe ~ vakıa ,im
di U~ildi -. kurulduğu zamMı 
da, !lll<lttc Of'9da (llhlM!bn "ia,e" içiın 

tır. 

Biri zırhlı olmak \izere yeniden 
8 nlmnn Ulmenl bu son gilnlerde 
non hnvuısınn g!"tlrllmlştlr. Bunlar 
7n inci, 82 inci. 240 ınrı, 24ı; ıncı, 
370 inci, 362 lnct, 371 inci, 377 inci 
p!~·adf' tümenleri ile 24 üncü zırhlı 
tümrnilir. 

CCo.Pncnln orta kcs!m de lmvn kıuv
\'C!tlcrdmlz bir daşm:ın mUtreze&lnt bom-
balnmışlar ve mnkl?K'li tilfclt ateş ne 
tutmuşl rdı:r A)'lll bö ~ 'blır L-cştt n
tnf:anız btır dücııııan uçnQ-ıru duŞünnÜfo 

tür. 

Ruslar Stari Oıkol' a \il lkl fstikruııottcn tehdit cdılmek· 
doğru ilerliyorlar '1.edır. l:.:vvruıı l>on klmıınde r.ıddeUl 

'Savaşlar olmnkta \ c burndruu sov
Mt"skovn 28 a a. - V on Roc'< 'Yet kuvvetleri blrço - hücuma kati1 

tırıl cenahına karşı yapılan r•J11 taar· :koymaıı: zorunda bu.uıunııkladırlar. 
ruzu n'?t icesinde rus k J" vctlerl Vo- Saniyen, ·ı&mı,JynnsırnJ a b01';esın
t •~nefin 60 kilome•re kadar C•'11u:> do lJoıı'ua cenup ıu:ırısına k.ı.ılU:,~t11 
b;:ıtıııında Nizuny Devlısk'e ka !ar mı.lrtarda )erıceın olan alman kı· 
lıerlemişlerıllr. Rus kuvvetleri taları da .Stalın;;:rnd a \aran yollara 
Stari Oskol'a doğru ilerlemcğe de- ı.annaj::n cn.ışnınktadır ar. 
vıım etmektedir. Rostıof takı aınuı.n J<uvvctk-rı ise. * , şimdı cenuba do ru atılmaktadırlar. 

Moskovn, 28 a.a. - Voronej dok! 1 Bumda almanı r, Kusı;cvko - Kras• 
alman kımlan dOn eohrln cenu- nodar don nıo unu tak P ediyorlar. 
bunda hlrt0k sldck!UI karşı hUcum-1 Bu sabalıkl h rlerc ı;orc, bu ileri 
l~rda bulunmuşlar ve rus kuvvetle- ı 'harckctbıc k 1 ko;ı. an ruslnr, aı. 
rınl VoroneJ 15trslnc atmağa çııl~- !inan tlerl y 11 durdurmak ıoın 
mı$!1nrtlır. Bununla bl'rnher gOnlrr- fcnn vnz.ıyettc bu ururuıktadırlnr. 
<'f! evvel nehri ~ olan sovyct , 
itıtnlnn mf!\7.'l<'rlnl sıkı bir ~urM.tc Stnlıngrad 1 do ru lan do rı.ı;ı. a 
muhnfa·w etmişler ve nlman mukn- lchdıt eden Lehltkı.; lJon ka\16 ilden 
'vr.metlne rnl!'mrn elin de !lerleomelie :gelmektecl r. 
muvatfa'k o1muslardır. Amtan1:ır, Vo a Ozmndcl..1 ru klcyau 

Almanlar vagon sıkıntuıı ha\adruı booıbı nı m n " mdttcdllter. 
Bwldo.n nnJG.ı;ıW Qıruı ı:ure. Aln nlnrm 

çekiyorlar 11cr1 hnva alanlnn, 6!.md muhte-
Vaşlngton, 28 a.n. - Nevyork Tl- mel olarnk ndırc 150 250 klikımcılft 

mes gazetesi d yor ki: 1 m('Safcd bulurun 
Rus ordularının bulunduğu tehll- voronefdc 0 ıuiiU g b 'l'stınllbans· 

keli durum ilzerlne şu aralık ingl- kn.Ya'<la da nlmnnt Do u gecmck .lcln 
ıız tayyarecilerinin almıın demlryol- b"·•"- r-•-•· .. 
'lannı bombalamakta olması mem-, s:ıyımz ...,."..... ,.........,. )'llınn:ıkta-
nunlyet verici bir haberdir. dırtar. Köprü kunılnuık lstmilen 

Bllindif:l gl)l alman demlryollıı- n<>ktalaro;ı ı:ccc ~d savular 

lauulmut değildi •. _. 

nılda şiddetli bir vagon ekslkMği :nı.ı>ılmnk-tadır. l50 kt omctrc mcmtcdm 
vardır. Amerl!kan ve lnstlllz tayyare- Don kıyt!:ın Jdlmc hıı.l nd alnuın ölti· 
cilf'r:i ve Tagonlan daha da nzalt- ıırt ve ,ı: rmue nım:uı tn.nlelnn ııo do•u
maı:ta ga~et ctmclMir. dur. Soo zı sıınt ll,1ndc <'CS'IUV kıyısında 

. SA. _ TIR. Rostol~un cenubunda durum n~art btr k<iprtıt>:ışı, nlmtuıJnr tnmrın. 
rusların çok aleyhinde da:n ı:cnşle.ııım~tır nug0n ccı>hcdcn 
Moskıov.a, 28 a.a. - Re·\ter'ln hu- Bclcn hııbcrl(.'ro &'Or<'. htl)'(lk bl• ıılman 

aro.\)ıı. et: 6 . t1d. oot; 7. ka, amadt-, !B; 8. susl muha.blrl blldlriyor: 1.cşı,.·m bumda Y<'Tl iş ve fcrncCtte 
11. Jcıxnn. ktn1n. Bu sabah neşredilen haberlere bulunmuŞtur. 

Yuk:ınlruı nşntı: l val<1t kııcaJc: 2 
cm 'ht1 • 9. catı ııtın: 10 Cila. aya; 
ama. a1o, 3 taJıoa. Aç, 4. alAkatı: 5. ne, 
erime. nıı: 6 cin, abıı.; 7. ııı, adedi. ete; 
ıı 1ı1 n · 'l vtze. cıan; 10. eza, ~ u. 
ra.tıa t. saman. 

göre, Rostorun Cl'nubunda alman Alnuınlar b..-ıŞka ~ arda da Don 11 

Ueri hareketine karşı koyan nıs kt- ~!er ve kuvv 
talan çok fena vaziyette bulunmak- kam1a.&mıt1lıtrdır. 
tadırlar. Ciln'kO almanlann bumda-, Ocp.'ıcdWI gelen b l<' 
lk1 kuw·etıerl, sayıca birçok defa ,,__ hO • ..,.~ 
~Qvtlktilr. ......... nıım nn &' . .._.. v~ 
~ mrnanda Stalkıcrat da şlm- ~ bi:duıın ttcdir. 
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Öğretmen okullarını 
bitirenler tayin edildi 
Tayin edildikleri yerleri yazıyoruz 

MALiYE VEKALETi cksUt.me tarılhln<kın ( tauı i:Unlort ha 

1 

lşbu v~ almak lıclll :lstcklllcrin \ 

-----·----------- rtç) cıı az üt gun evvel blr Jstid.:ı llc 

Elbise dolabı yaptırılacak 
Mu ı !) c Vekfilctlndeıı: 
1 - .Maliye mrslek mektcıbl ya

takhanesi ICJn 60 adet elbise dolabı
nın yaptırılması kapalı zarf usulıyle 
eks ltme)e konulmu5tur. 

Nıı.!ıa \!dcAlctıne mürocaat etmeleri 

muktazldlr. 
5 ..- lst.ckllict" tdd1f ~Uı>lliı-oru 

hııLe günü olan 10-8-042 ı:>ııZar'tcsl ıı:U

n<l &'lnt 14 c kadar ckslltmc komls}onu 

Ankara B ledlyesinden: 
l - Tem.ıll.K işleri atla 

nlınacnk olan Ci>5J ton kuru 
tekil cıkmadı •ındnn eksılt.m 
gün uz:ıulm tır. 

2 - Muhammen bedeli C 
radır. 

3 - T ınlnntı <330> lırndır 
2 - Muhammen bedeli beş 

yQz lıradır. 

re i:'tııc makbuz mukabilinde verme -
b:n len lAzundır. 4 - Şnrtn:ımeslnl görme 

y<-nlerln her iln encümen k 
Postada olacak geclkmcler kıı.buJ e- ve lsteklll rln de 4-8-942 salı s3f~, Fransız Afrikası ı:;ibi, denizaşın ı.·e 

somurı;e olma)-ıp So'><eller ı.atanının 
{ Başı l inci ıayf~da ) uzanma•tnd ın ıbarcııir. Ancak Moskova 1941 - 42 o{ırotmcn okulu yaLıh para- , al;ıı Ank.ıı.r<wa. Eın1nc Hcha üUnçan .An-

'Ozüm Satış KoopcraLıUerl Bırl ğl pek i>i bili)or ki, h:ıııiı bir jaron rııar- sız \"O ı.:iindUzlü rnczunla:'mın taylınJm1 ka.raYll. Cahidc Alamıt Erzunı.ma. 
tarafından ııerefkrlne \'er len o ıe ruz.una uğraına.•a bıle, ıhrup;ı Ru )öl.Sın- yapıbnıştJr. Bu ı:enc?er.ln taytn cdl:ldik- Edirne Kız. Oğretmen 
)"E!meğindc hazır bulunduktan sonra dan çekilip giden bir Kmlordunun, nğır ıcrı )"C:"lert yazıyoruz: d l 

3 - Muvakkat teminatı 382 
elll kuruştur. lira d l.ırn.-z. (5682> 1916 sant 00.30> dn Beledbe dal 

4 - Şartname ve resimler Leva
zım mildilrl!ı(:Unde görüleblllr. 

5 - EksJltme 30-7·942 perşembe 
günü saat lG da Levazım Mlic!UrlU
klinde müteşckk,J eksiltme komıs
yonuncn yaııılacaktır. 

yapı işleri müteşekkil encümL'ne mürncn 
(6001) 

Nafıa VekJ.. Lı ::;u Lşlcri 20 ine 
Şuoo Muclurlu Umlerı: Elektr<..pomp alına 

saat 16 un vıUı)ctte )aJıılnn kayma- \C tesirli bir rol o>nanıa uıa artık inık.ln okulun an çıkan ar 
kamlar toplantısına r )asct ctmış - kalmaz. Hu•> ı da, dıger birçokları gihi Adana Erkek Öğretmen Turi<.tı.n L>ursun:kaya ::>e.)hana, Melek 
tir. Toplantıda Vail, !zın r Mebusu harbin esrarlı \C mcçfıul sonunu bekle- k l d k l Eıitanol Tcldrdaıla, Sahne Horuan Ka&-
Rahml, Beled y~ Reıs, Toprak O- mek zorunda kalır. Onun ıçin Kızılor- o u un an çı an ar tanıonuya, Melahat Zeren Brz ncaıı.ı, 
tisi Umum MudUrü ile oLs erk nı d 00 _,_. k rd bu Na!m Blnı:or .. ..__.._ __ "_ Nesrin "'"--
lzrnl u, şu 'C)'a bu )eni f =arlı la ;ı - Ali Osman Sbnmez lcc.1 e, Uısan A- ~, ........... -. "'"DCJl 

r kaznl."ln kayn akamlar )le be- nd I Bllı!ci'"e, A•ı.·n n .... r.1.z Zon""•u .. ,. .. M-'ck ] _, rl p o .. k 1 lunsa bile, A\rupa HW>) ~ı i~i e ro ka,y Kocaeli")'C, Turvut Doı?an Se,)1ıan'a. .. ...,~ """"' ,,_ ....... _ "" .,.,ıye re s e ve art ouş an arın- Ö"~tr-.ı.k Tcklrtlata, Suzan ..... _ t Anknra-
d an bazıları hazır bulunmu lnrdır. ornı> bilecek bir durumda katmalıdır. Elem AYdın Güm~ne•ye, 5alahad~ ~v 

Tıcarct V k h ekm k m Jes. Bunun için de .ı\nglo- ksonlar '-arlan· Koca.biui Mardin c, Esa.t Tntdcrnll' Gıl- Ya. Sabiha Yoncr, Sevim Esencer, Mela-
bu1,iday şi d l.'r hububat ve gıd:ı ı nı >~>klannı Alntan)a"nın üstune acına • mwı.ıne ye, Ahmet UlUSQf:J;u Mardln'c. hat Gıllüııcr EillntC')e, Cnhlde Yılmclz 
mnddelcrı g 3' ırn e >ası hnkkınd k lıdırl.ır. l\lnhmut Oı:ba,y Tunct-u )c, Ahın Ya- Antal)uya, ErnJrıc Arslancı Tc:klrunta, 
:lbtlyaclarn da r kayma ,am \ e be e- Anglo· ksonlar bu k dar büyük, ve zıcı İccl'e, Ahmet KUst.u Gümil:ıane"YC, 1 Fatma Altıncııı KırkhlrclJYe, ZaU.ıı 
diJe ı eısıerınııen LZ ı.:ıl a Jı ... Lıı.ı bilhassa kaıl netice ustune bu kadar ıe- l\lustaıa f;ravutmuŞ l&tanbuJ'a, Ali Ka- ı Gencol \'e MuHddct Tcl>cT Tcktn:ıa'°" 
sonra HlZJ.)cltcn nıeınnun 01u.ı> o - Handan \laktü:fl: Ed!m ş b eaı 
maıııkınrını soımu:ı; \e nevı;ı \<lu _ 'ir edecek hır harekctı, ancak bir ~artla, nl.4llhln Ankara'>'ll. Mehmet Akgül Gü- ' • q;c. nz c ~ •-
')'etin ı;OK dJı.ctm ş \e n.:ıııun ı:<>K gcnelkumıa)larının onun muvaffak ola· mti&nne"ye, Eyup Dnıtnmlnn Kı~lr"e, kUŞu ~n.rcll)'c, Radiye Çaf:lı,yan Ça· 

meıru1wı oıauı;unu bcHııı c~mışıcr- cagına inanmaları ~ırıı ile )ılJıacaklar • ı Kcnruı Sat\lçak lltardin"e. A!ııeddin Kı. nakkalcye, ı-:mtnc llıa\1şerlt Tcklrd.n(:ıı, 
dir. dır. Bo) le bir marnız netice \t>mıe:ı, salctlrck Sc.;tınıı'a, Ahmet Aksan l\tar- lltelnlıat Gükn ;":;nnısunıı, Bphcr Sung r 

\'..ıktltn, nıustahs il .L>evlcle borc obur tarafr.111 alınan ordubrmın H~ya - d1n·e, Zl,}n Dcmlrdelcn l\tıı.rd n c, Nacı 'rcldrdata, $u1ıs1 OzgUr Zon.ı:uhl:ı.Ca, ı-·n· 
le.ndı~ı > u~ .>um, Cıc,i.erın a.ınııı d:ıki ilqlc) işi de hedeflerine varacak ÔZcıta Erzu;nım'a, Vahdet Ycşlloz Erzu· zllct At~k Anktırnya. NcMmn.n A>dın 
alınıııad.~ı llRKK.ıhlUK, ı.ı.ıuııııe oun- olursa, 0 ,ak'ı. şimdi taarruz htİ)'Cn si- rum·a, Sal;:m Nazlı lstanbul'a, :'llchmct Samııııruı, !<mine Yazıcıcr ? .. ongıılclal:'n, 
ları .h.aıKın kenaı ~cı..r.ı.ı &C"e ı;c\c ,jJ mil)onların )erine hemen h:ışka ŞC)· Ye~ Maı.ıtya'ya, Dur.muş ı\U Ozce.n Macide Tamt'r Kastıı.momu·a, l\1unl.1Jı O. 
teslim ctnıcl<t..ı odu a cevnoı ver,J- San Ka t -.•~· 
11n!şUr. !er i tİ)cıı ba,ka $ivil mil)onlar geçer. GümU:;anc'ye, llısan B<>}1ın.n KUtahyıı•ya, nur ısuna, drlyc A)'fnan stu,.., .... 

Doktor Halk, harpte, n:ı ıl zafer isteği ile ka>- Mustafa hıbllir GüımU ne'ye, sauh ıddln in, 111e .iha Tunel Can:ı.kknleyc, .Mllırlyc 
Behcet Uz, göı.Önundc L. k d ff l& kil :t:rzınc-.ı.nh Balsc oı..~ı Samsuna, tutulacak en muhım ışın ckunl ar- narsa, oozgunlara ar,ı a a etmez, Namlı Erzunıım'n, YMar Pulat Ankara- .., • .,.~ 

tırmak olduğunu bu noktanın asa mantık \e ozur dinlerııc-L hir hid<kdc ta· )"il. Remzi İlhan kcl'e. 1-"crdl)e Altlnok Cnnald< .. Jc,ı.e, l\lüjklln 
'\lllUlulmnmnsı lllzın e dı ını hutır- <ar. 11.llkın htcdiği hir şeri )'apmamak. $ent•lırlln lznırc, Satmc Erdem G!TCSı;-
latuktan \e gelcceK ek mın cok oı- • kın istcmcd' ·ı bır nctıccyi ona akıl 
m~ı lüzumuna ısareltcn sonra dc- ı oyunlan ile kabul cttinnekıcn wk <ima 
mişt.Jr Jd: kotardı r. 

'"Şu noktayı da unut.mayınız, bu- A 1 S: k 1 h 'ik" ·· · r·~·· 

Balıkesir Necatibey 
Öğretm~n okulundan 

çıkanlar ~nku vazı) et >ann daha dar ola- nı; o- n son ar, .• ı ı . ~sıun u 31 

bll!r. V:azıfomiz bu 1) i ha ı dahn 1.> - 19•H sonlarınd ı al bılcccklerını O)lu - Ahmet Cakıroğlu AnkaraJ.'ll, Mctımct 
1 rer<-k ldnmc)·e cnlışmaı lir. Ha- \Orlar. Alııu klar mı, alanıı)ncaklar mı, Sayırın l\lul'ılnya, Sal haddln An.1cer An· 
riQten buğday gc>Urterek stkolarımı- mc-;ek ... i muıuknşa ı;oturehilir: ancak mu karaya, Şc!ı.;< Turı:utol'ılu Anka.raya. Sa
zı ~ kuvvC'tlend rsek b le ısrafıı ııaka a ı;otunnİ)CClk nokta 194 \ sonlann· bahaddtn Gilndoetlu An.luıray ı, Is:mall 
m eydan verm<"mck, azami tutumlu dan oncc AnE:lo·Saksonlarırı emni}~tli 
h areket etmek, ekllJC •l da ma lic \C mu,ııff kı)etlı bır umumi taarruza 
Yüz beş yUz gram arasında bir mu- kalkahilcccklcridir. Bu bakımdan, füıs· 
v azcne t"slS edecek surette sarfct- rıı'ra hu )'11 dahi muııcfiklerindm sade 

nn. GUlsüm Coban Kastnmonuya, :"acı. 
)<' Erdoğan Scytıanıı, Em!:ne MalnQ.-nlı 

Bllt'Clf:e. l\lnfde BUy(iiksa.raç Cannldtalc· 
)"(!. Sııfrct Avcıl:ır Edlm('Jlt', Emine öz
dcmlr G resuna, Bchb'e SUvcy T<'9dntat;ı, 
Sııbahat T<'k<"ll .\nkarnya, llla'htre Ata
lay Sıvasa. Sabih Duru1m KUUıy:ıyı;ı 

Edirne Erkek Uğretmen 
okulundan çıhanlar 

Ali Ozt.ürk Ed:rnc.H, Mehmet Kıısab-

nıck lcnbcd<-r." Th ı h İ.r k ı · 
Doktor Bchcet Uz, gôrUşUIC'n bU- ~~ a ran ımı e. ıyerc ' < .ı)-ıınma ını· sc,;'1n ~ııal GılınıUşane.ı;e. H ı&'ln Ya-

t 'lln meseleler hıııkkında IA7.ımgC'IC'n kanlarını ~lın:ı~ du~ı)'Qr. Anglo-~:ıkson· ~r Ankıırıl.)a, Mahmut A!kılol'ııı.n ,\nJm

GUr Erzururna, Ahmet Akmruı tst.ın

bula, İsmail Koçak Erzurumn, lltmmel 
Cankll.)'a Anka.raya, 1-'ııl'lz Unverlr An
lkıı.rm'll, Hıısan Gülcz UUıınUşall(',)'c, HU- oClu TdOrdaCıı, llillll PJl'hıc Ank:ıı,ıyu, 

İ6tlllıil Guıın.Y Toknrd.nı?a, 'rcvfi.k Yamlln 
Tcld.rdalia. KAınil Yıızgıı.n KnstnmonuYa. 
Mümin Ergül Anka.rıı.yu, Mehmet Var-dlrl'!kUfleıi vcrdıkıten sonra kııyma- ların Rus>.ı )'a illih 'c malzcııııe yolla -

kam ve belediye reislerine azami mak için ellerinden ı;deni )'a(>nıakta ol· l'O.)a, Nihat Urtun Sıımsuna, llahacdd n 
gayretle calışmalannı bc-kledlg nl dukl. rını, '>lumıan~ )olunda boyuna us· Coşkun Ankarayn, Mehmet Eltin Hıı.ta-
eöylemlş ve toplnnbya son verm ş- radıklan ka)ıpl rdan anlı)'oruz. Yli. lhsıı.n San>1l'ı t A{l"rı,yn, Ahmet lmln 

darlı Anknrn,ya, Kunaı ~ıuUu Omuy.1, 
lLn& t H~ Amcnrııya, l.'nvcr Gün An· 
ka.rn,ya, Rasınt Yıı..-.ın ~·e, Ahmet 
Erdem, Mehmet İhsan Buru~ Er-ancaruı, 
NU'l'Cdd!n Ak.soy E<Unı.cye, Osman Tay
lak Erzıncann, Mehmet NUTI Kurkm•n: 

tir Atn,ı.-a, Mehmet Günkan Mul'ı~ıı, KA· 
• 1 rd Geçenlerde l.ondra"da.ki So\'}ct hü • n İ S:ı t!n Toplantıdan sonrn imza a an ge- .. k • . ;-. • • . • • • m ecnn Al:,-nya. mcL ErnB!ruıoClu 

t lrllen ekmek nUmun<'lerl Vek le yu elçısının lı•ter Çorçıl 1 zıy.ıretınc Ankarayıı, Hüse.)ln Cukur A~arnyıı.. 
g&;tmlmiş ve hemen hepsi hal s de huwsı bir mana \crilmiştir. Cıelcn ffiıkkı Caner !suınbuln, Kemal ôztill'1< 
buğdaydan olan bu ekmeklerin iyi haberlere ı;ore, burük el\'İ. Kızılordunun Afyona, e.emaı GUiden Erz!n<'amı. KAmll 
oldu(:u memnuniyetle görlllm!l<;tür. ve Hu.•>a halkının, Anı:lo- ak~nbr.ı GUclü Brzlncana. Mehmet lllnK.-rı Anka-

TicarC't Vekili vllA)"('tten ayni- karşı g.:ılC);ında olduğunu sorlcmişur. 
dıktan sonra ParU ml'rkezınC' g tm ş Kıtynağı Mo k wa ~C)'ll Londrn olmadığı 
ve ornda hastanelerle sıhhi mUM- için ne kadar inanılmak gerektiğini hil
seselerin ihtiyaçları ilzc>rlnde te!k'k- mediğimiz hu ha\'adi~ dayan:tn ba7.ı tef· 
ler yapmış V'C allikndarlnrln goruş- in:ilcr l\lai:ski zi)'aretinc Ru.S)ıa'nın bir 
müştilr. b ' - 1• dıd'd•nd 'buı ndu~· 

Doktor Behcet Uz snat 20.30 da ~ış. >:1Pl11,.... t • ı 1 • c u to"' .ma-
İlhnlA.t ve thracnt B rl kl<'rl tara- hıyetını \ermek ı tcmış!trdır. Rll:;)'a nın 
fından ~ehlr Gazinosunda $<!r~f ne h.ırp ve hanş davası hö}le basit d<"i::-İI· 
verilen ~k,am zlyaf('tlndc harz;ır bu- dir: Rusra demokrasiler uğmna \'unıs -
lunmuştur. rrutk için harbe ~mıcdi: harpten çıkıp 

ı;ıkmama•ı <la, d=ıokrn~lerin u vc)ıı 
Pirinç 150 den 75 e düştü bu titrlu hareketlerine hağlı bir ŞC>' ofa· 

lzmtr, 28 a.n. - Şimdiye kadar 
k ara borsada yüz dll kuruşa veril
dlf:l halde gUçluklc bulunan plrlnç 
flyatı bug{ln 75 kuruşa dUşmüştlir. 
B undan 7.arar öreceklerini aınhyan 
bazı tnccarın f yatın tutulmasını te
.rrJ n lcln bazı teşcbbils ve müracaat
larda bulundukları fakat bu teşeb
büs{ln katl~n aktın kaldığı öğrcnil
ml$tir. 

İstanbul Valisi 
bir deme~ yapll 

( Bl\.Şı l inci ınytnda ) 

vamlı kontrollere dolayıslyle de dai· 
mi b ir teftlıı kadrosuna ihtiyaç his
sediliyor. İBtanbul belediye zabna: 
liının ıaııc kontrolleriyle vazıfclcndı· 
rılmesl tckarrlir e tmi§ ~ib!dir. Be • 
l edlye iktisat mUdUrlUğU ve belediye 
tefUı; h eyeti aybaşına kad ır eskı l
qe teşkilatının bulunduğU dördUncu 
vakıf hanına taııırracaktır. 

lıtanbul tacirlerinin güzel 
kararları 

İstanbul, 2 (Telefonla) - lIUkU
metçe son defa alınan kararların 
tnkvtyesı için İstanbul piyasasında 
hummalı bir f ıaliyet göze çarpıyor. 
T ilcc.'lrlnr malı snklamııma~ıı. gıda 
m addelerini yüksek fıyntla satma • 
mıyıı ve bu suretle serbest bırakma 
k11rarınclıı HUkUmeıe t ım mAnnsiylc 
yardımcı olmıyıı gayret ediyor: Bu 
arada bugtin zeytleyajh tacırlerı ~ -
ralarında bir toplant yaparak asıtll 
zeytinyağlarının kilosunu yUz otuz 
ktıruııtan fazı ıya satmamı~ karar 
vermişlerdir. Bundan bafka Anado
lu'dan da şehrimize yiyecek mad 
delerl ıı;öndermek üzere yapılan mU
ncaatlar pek ziyade artmıııtır. 

Ruslar 

maz. Rusya için memleket meselesi ile 
hemen aynı wvi> ede bir rejim mC$clcsi 
oldu,b-u unutulmamak, ve komuni:r.min 
talihi, hu harbin neticesinden ayrı lamaz 
olduğu düşünülmek J:.Zımgl"lir. 1941 'e 
1942 nğır fedtkarlıldannı ödetmek kt'n· 
disi ~ de bir harat \e rejim ıLh'llSı 
olan Alman)ıa'mn barış şartlannı kabul 
edecek olan bir Rusya, bazı vatan pa1'(a· 
!arını kurursa hile, elinde, ihtilalden 
hiç bir şey blmırabilir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Amerika ve lngiltere 

ile Sovyetler orasında 

zıddiyet varmış 

Tokyo, 28 a.a. - Bütün milli kuv
vetlerin blrlcsLlrilmcsı ıcın snrfcdl
lcn gayrE:'tler münasebetiyle g~neral 
Te <:I Suzuk b r nutuk söyl~m şUr. 
G<ncrnl bu nutııkta b !hassa demiş
tir ki: 

Doğu Asya'dald zaferin csnsları 
kurulmuştur. Cenupta işgal edilen 
mcmkketlcrden, hrui:> n devamı için 
elzem olan bütUn ıDtidni maddeleri 
memlekdlml7.C> geUrmc>f:'c> muvaffak 
olduk. lş ııl edilen mcmlekc>Uerdc 
tanzim ve tc klllıtlandırma faaliyeti 
'büyuk ternkk l<>r göstem1lşUr. 

raya. Kemal Ozoo;dül Ankn.ra,yn. 

Bursa Kız Ôğretmen 
okulundan çıkanlar 

Ankaraya, HUS<:!)1n Akdat Edtm..')·ı-. 

Hikmet Kolankayn Sıvasa, Osman Nu
r1 Ktzık><IC2"Cll Tcklrdaıta. 

Erzurum Öğretmen 
okulundan çıkanlar 

Y~ Ams Erz..'ncana, Bedreddln Fl-
Mahi:ro Tut.lıoıın ı.tan!m.Ya. Mill"vet ray mu~. Burtıan Demlm Erzincana, 

Soyrı&l Af)uı.a., M<-la!ınt Oz.ctııı:ln ~ Devlet Ffdan Knrım. Dumun özer ııa~
&bahet Duru Aılkanı.va. .KAmunın Sc- rb'c, Yanr Meriç \!ıum, Abdulkndlr ~
bik İllt.nıııbı.ıla, ncrınaı OrlUık Anıka-ra,ya, el Erzururna, Hakkı Öcal Vıına, AM Or

Kadr.!yc l>ökC2" Aydına, N1i'tlfcr Güven tac Karna. ömcr Htlıni Topol!'lu <"AlmU. 
Mıka.raya. Ncb..-ılınt Yalımcr llll~e. Hu 1<1nwe, Ccl:Ucddln Zeyn~loıthı GQ.rnU:;a
kb-c Zol'ba. Glnsuna. M.clnhıı.t Orti:i- ACYO· ncıye. Hnydar YWcscl Conıha., Rasim 
na, Nezlhe Zilcr AtY'Ofln. .Munlııc <;fuıt'Uk ôruıer An'lcımyn. ~l Scr<>thnn B ~!K!, 
Ankllrn.ıra, Ncz!hc Ö2:kn1 D~ lle- Hil:;co).'!\n Saban Dtnıröl Ankaroya. Mch
h:tro D'CI\ Hataya, ~ Son Eralncn- mm lOı n Eratnaınn, HOmıet Sungur 
r.a, Tomr.tz Doğan Vana. .Jale N~1ııı Gü. Muşa, N~ ÖZgcn Erzururnn. Ab

\"C!ld!ren Gin'suno., SU<"da Öcal Eıı&tttti- dullnh USlu O!'d'.ıya, Al'! Knlfıı RI::~. 
ye, Emine Racb'c .Dolt'nn Edl:mc.>-c. Ne- Rahmi Knyao~ Coruh:ı. Ortı:ı.n Bom 
zah<!t Aytaç Anuı.syaya. MelJha Altey Bl- G!:ramna. J-krcm Koca1'ilı1k Sıvasa, Ce
ıccııtc. Saime YeştltcJ>c Gtrcsuna, Kcvs - mal Ynzı.-ı GUmO:,aneye, Kcm:ıl ÖZkö'< 

Süngü An!<:ını.yn, Fa:tmtı. Mu:ı.tt:ır QnuP. Gllmi]:;-:ı~"(!. Mustatn Akat llun:ny!l, 

ırt1 C'ruıakl<a.lC,)-c, llnino TnWıı Yozgnda, All Osman Ata'k Coruha. Muzıırrcr Yut'l
Fat.mıı Sanlı AnknTn,)"11. A)-ec Z<.-.rrln ön- cu S<>ytııın.-ı, Sü!C!.\-:ınnn ,\nız Sıvnıwı. Sıı
ccl Ankaroyu, Emine Nennm Bcrlc:ın Ca- UıhaMm Aksoy Sıımın.ma. Kn...'11m A>-te-
00!1dralcy<', Fn.tmn :.tnhmr <:&cndnr An- k'n s 'rdl' A rcı~ı Dizdar Coruhn ta-
kıı.mşa, l\ID~v<"!" Yllmtız :llla:n snya, )1rı rollrn~erdlr. 

Ha.)T(lnn1stı Sözor Hatıı ya, Güzide Da:ıcr-

. CEMiYET HAY ATI 

Toplantıya çağrı 

YanhmsevE:'nlcr CemiycU Genel 
Merkezinden: 

1.8.1942 cıımıırtcsl e{lnQ ıant 10 
da Jdare heyeti ayhk toplantısını 
yapacağından &aYtn lızanın aynı gtin 
ve saatte genci merkeze teşrltlerl 
rica olunur. 

Uzak - Doğudaki 

Amerikan lebaas1na 
dair Hull'in sözleri 

Vaşington, 28 a.a. - Amerika 
nariciyc nazın M. H ull gazeteciler 
tc.plantısında demiştir ki : 
Uzakııark"taki amerikan tab a a • 

eının fena muamele görmesi n.e
scleslnl h UkUmet incelcmekt ı:dir. 
Bcuıı tedbirler alınması muhtl.."mel
cıiı. HUkUmet haberler elde e tme· 
ğe v ,. olayları toplama$1'a çalışmı.k
tadır. Ancı.k bunu yaptıktan sonra
dır ki r.ıeı.e 1 t:Yi aleni olarak m!ir.1:1 
kn~a eclc.'1ili r . 

<Sonu yann) 

ENSTİTÜLER 

Sade ve zeytinyağlar 
alınacak 

Kocaeli Arifıye Koy EnstitUsü ve 
Eğıtmen Kursu Satın Alnı., Komis • 
yonundnn : 

Cınsi Sadeyağ, miktarı 6250. mu
hammen fiyatı 220 kuruıı, Tutarı 
13750 lira, ilk teminatı 1031 llrn 25 
kuruıı. 

Cinsi zeytinyağ, miktarı 4000, mu
hammen fi)"ı1tı 180 kuruş. tutarı 5200 
lira, İlk teminatı 3!:10 lira. 
Yukarıda yazılı sadeyağı ve zey

tinyağı kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konmuştur. İhıılesi 5-8 ·1942 
çarşamba günli saat 15 te Adapaurı 
beldiyıı bınasında toplanacnk olan 
komisyon tarafından yapı lacakt ır. 

Taliplerin t eklif mektupların ı W. 
yin olunan gün ve saatte kanuni bel
gelerle birlikte komisyona ibr az et
meleri ilAn olunur. 

Not: Şartnamesini görmek ve faz· 
l a malumat almak istlyenlerin ens -
tltü müdUr!Uğüne mUracaatları. 

(6010 ) 2098 

Hastabakıcı aranıyor 
LMllc - A1qıınar KoY EnsUt.ilsU MU

durlü tünden: 
EnstltümUztm GO Ura 8Yh1ı: 1kTeUl 

20-7-9!1..ı gUnü kapalı uırf,a eks it- Ankara Bcleıliyesinden : 
nıtsınln yııpıl:ıcağı ıllln ed lmış olan 1 - Çank ıya su terfi daire 
Kı.cilk Ml nderes feyezan yntııgının pazarlıkla bır 11det elektropo 
kilom trc 37 000 - 37 t- 700 arasında teferruatı satıu alınacak ve 
ynp.ılncıı.k mahmuz ve nhtım du~ar- montajı müteahhide alt olaca 

lsteklllerln 2~90 numaralı kanu
nun 2 ve 3 Uncu maddeler ndek1 bel
gelE:'r, muvakkat trm nat makbuzu 
veya bıınluı kefalet mektub yle blr
lıkte tayin olunan gün ve saatt ka
nunun tnrifntı dairesınde komlsyo· 

lıırı m~ııat.ına istekli cık:madı ·ından 2 - Muhammen bedeli (l 
müdd ti on beş gun uzatılmı tır. radır. 

na müracaatları. (5421) 1493 
Muhammen bcd lı (34707.lU lıra 1 3 - Teminatı (1035) li radı 

ve ilk temınatı (2603.03> lırndır. Ek- 4 - Şartıameslni gormek 
siltme 4-8-042 snlı g.ınu saat 00> yenlerin her gün encümen kal 
da '1 ıre'd :su ışleri 20 n Sut>e l\lü- ve istcldilcrln de 4·8-1942 salı 
d;ırlü u b nasında Eksiltme kom s- aııt 10.30 da beldiye daire• nd 
yon unca yapılacaktır. Şartnam ve 1 teııckkil encümene mliracaatl 

Karyola yaptırılacak 
Maliye VckfıleUndcn: 

l - Maliye mcsıek mektebi :;at.nkh ı-
nesi ~in 60 adet cJ!t )ıtUıklı Uıhta kar
yolanın yaptınlması kapıılı zart usul y 
le ekslltrne)e konuımu tur. 

proj lerl h r ün mc ai saat'ul len- (6002) 
de !znıır'de Nafı:ı ve Tin•"dc Su lş-
1 rl 20 ne :-;;ube Miıdurlükler nde Elektropomp alına 
ôrtıkbll r. lst kl,Jerın mu

0

v:ıkkat Ankara Bo!eJiyesindcn: 
temınat. Izm r Valll ğ nd~n nlarnk- 1 - .Atpann su deposu için 
lan rh: Jet ve !kasını ve mali vnzi- h:kla bir adet clckU'O pomp satın 

2 - Muhammen bedeli alLı b,n tıes 
)'ÜZ kırk liradır. 

8 - Muvakkat temln:ıtı 490 ıırn N yetl<'rfnl gô terır ve knlarla teklif mim 
kuruştur. znr!Iarını C>kslltme sı.ıat ndt•n bir sa-

2
r. Muhamn bedeli ( 

4 - s.ırtnrune ve rcslmlcr1 ıevnzını at evvel kom S)ona verm;ş o'malıı- dır - ıcıı 27 
mUdtlrlUf:llndc görUleb lir. n şarttır. ( 12701-li024J 2063 • 

y · l · 3 - Tcminaa (204) lira (7S 5 - Eks1 tme ao-7-942 pcreemtıe ırıı- ~.p1 ış erı ruştur. 
nU sanl 15 te levazım müdürhıtıınıJı Nafıa VekaJetı Su İşleri 20 nci 4 _ S.uuıamesini göıme&; · 
mUtctekktl eksiltme kom!S)·onunca yıı Şube Mtld lrlü unılen : rin her sun mcwnen kalcınine ve 
pılac-n:ktır. 20 7-1042 gllnu kapalı zarfla ek - ! ı~• . de "s-•••ı lı 

1 1 ,. ·ı· ı·ı acnn ... "" gunu sa;u İsi.ekliler n 2490 numaralı knnJ'l r sı tme ının yapı ac ,..ı ı au eı ı mış o- ı da 
1 

lc<l dai ind ~· 
2 ve 8 Uncu maddelerinde y ızılı lan I<uc;;üi< .Menderes ana yata#;ının le ı}e re e m 

Km 14 .,OO- 14 600 arnsıııda ya - mene murac:ıadan. (6004) Jcr mu\·nkluıt teminat makbuzu " .ı 
banka kcfaıct m..-ktubtyıe hırı ktl.' t:ıy n pııaca1t yargının ka11.:ıtıım ısı inşaa - O dun alınacak 

una isteklı ıkmaılı ınd n mliddetı on olunan gün ve saatte kanunun tnrıra ı 

d.:ıircslnde komisyona mUraca lan 
(5422) 14~~ 

İnh isarlar U mum Md. 

inhisarla r müf etti! 
muavinliği müsabaka 

im ti ham 
İnhisarlar l mum Muuı..rlüsundaı 
İııhisarl,ır Umum Mlidurliığü tdtiş 

bdro~wıda munhal bulunan nıüfrttiş 
nmavinlikler.İ için )'altlı '\C sözfu hıi" 
mus:ıba.ka imtihanı açılacaktır. 20.8.94l 
pazartesi ,::unü saat IU da Sirkccı"de fn
hi..ırlar Teftiş He,eti bina~ında )ıtpıla
cıık ,,fan )'azılı imtihanda kazaıı:uıLır 
5ozlu imtihana gİn.-ccklerdir. Her ıkı 

be gün uza•ılmı tır. 
Muhammen b deli (48219.42) lira 

ve ilk teminatı (3616.46) liradır. Ek
ilımesi l-8-1912 s tlı gtinU sanı 14 

tc Tire'de su işlerı yınnıncı şube 
nıUdUrluğü binasınıln eksıltme ko • 
mısyonuuca yapılac ktır. 

Ş:ırtname ve projeleri her ı::-Un me
sai saatleri içinde İzmir'de Nııfın 
ve Tırc'de sıı işleri yirminci ııube 
müdUrl hklerindo görlilebillr. 

İsteklilerin muvakkat teminat, İz
mir valili •lnılcn alacaklan ehliyet 
vcslknııını ve mali vaziyetlerini gös
ıerir vcsiknlarla teklif zarflarını ek
siltme &1atinclcn bir s:ıat evvel ko
misyona vermiş olmaları ı;arttır. 

(4270-6025) 2064 

ANKARA BELEDiYESi 
iıntihanda kazananlar ar.tsındaı en 'ula -- -
derece alanlar İnhisarl;ır Muftttiş i\lu;ı • Boru ve S(\İre alınacak 
vinli':ine alınaccldardır. Notlarda mın:ı· 

h \nkur lidedı> esındcn : 
vat halinde lisan bilenler tercih c<lilc • ı - ::,u ı,l rı ıhtı~ acı ıçın (66) ka
ceklerdir. Ücretler 3656 s..,yılı k.mun:ı lem boru v t.d rrualı on lıe;; gJn 
gorc 'crilcooktir. I mııddctle ve k i' Iı zarf usuhylc ek-

Miisa:baka)"lt girebilmek için: sııtrne)e konııınıuştur. 
1 - .Memurin kammunda yaz.ıh ş:ırt- j 2 -- Muhammen bedeli (21896) li

Jard:ı.n lııa~a iktısat ve hakuk fakülrcle-

1 

ra (GO) kuruştur. 
ri ve}ıa Sıyıtsal Bilgile.r Okulund:ın, )'ll· 8 - 'l erııiuatı (J 642) lira (24) klı-
hut yüksek ticareı ,.e iktısat mektebinden ruştur. 
ve)oahut da mu3dillikleri Mnarıf Veka- 4 ~ Bu ho~uların 7. 8. 9ı2 cuma 
ı • tas<lik ed"lmi hul b 1 günü Uıltlı ıne ıhnlesı 111ukarrer bulun-
ctınce · 

1 
' un:ıı:ı y.ı. :u'0 ıJuğuııdnn §nrtnaıncsini gormck istl-

fakultc VC>' yüksek mckteplcnn birin - ycıılerin her gıın cncurncn kalemine 
den fllC'Zuo olmak, ıııuraeaaUarı \e isteklılerl de lhnle 

2 - Müsabaka tar.ihin<le yaşı 3-0 dan gunıl olan 7. 6. IH2 cuma gunıı saat 
yukan o bn.amak ve askerliğini yapmıı ona knıl ır 2490 nıım~alı kıınunun 8.l 
bulunmak, lnd m ıddelil sarahati vcçhile tanzim 

3 - Sıhhi ı.-aziyeti ikHm tclxıddw - edecekleri teklif mektuplarını belcdi
Jcrinc ve her türlü yolculuk zahmet ,.e ye daırcsinde m!ite ekkil encuıncnı: 
mcşakb.tlerine d:ıyanmıya müsait olmak, vermeleri. (6601) 1600 

4 - Ahlik ve sccıi>e itibari,lc mü- Elbise yaptırılacak 
fettiştik mesleğine alınmasına mani h · r 
h, li buluomıım:tk, ··nu husus idarece )'3· 

pıl.ıc:ık tahkikatla bcHrtilCC'cktir." 
Muraaı.-ıt en f:CÇ 10-8-94ı akşamııı.ı 

kadar ve İ nhis.-ırbr Umum MüdürluJ;lİ
oe lıitahedı.-n bir dilekçe i le yapı l ırnk· 
tı1'. 

Du dllekQC'YC: 
ı - Mckt~p şclı:ı<fcınam1!5i, 
2 - Nufus hü~·iycı cüzdanı, 
3 - Asi.."Crlik vesikası, 
4 - "ıhlıatçc memleketin hc.r tara -

f ında vazife sonniyc ve seyahatler )ap. 
mıra müsai ı bulunduğu hakkında tam 
tcşdcküllü resmi bir hastan(-dco :ılına
aı.k rapor. 

S - Polisten alınacak İ}i ha.! kağıdı, 
6 - 6 tane 4,5 x 6 boyunda fotoJ; 

raf, 
7 - Hal tct'cümcsi, eldeneıcektlr. 
İ\tdclilcrin imtı1ı:ın progr;umm Sir • 

kcci'de İnhisarlar Teftiş HC)oeti Ri>.ıse -
tinden nlrrutları lhımdtr. (7962-5952) 

1968 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri 
Nafıa \'cklıletinclen : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: jnıı -

darma muhafız taburu i<;in Çnnl;n~ ı 
da yapılacak otumobil garajı :nşnatı
ılır. 

Kcşifbedeli: ( IOUS) lira (liO) ku
ruştur. 

2 - Ebiltme 4. 8 942 salı gilnıı 
saat 115 te Nafıa Vekı'lleti yapı ve i. 
nıar işleri eksiltme komisyonu oclıı -
ııııda kapalı zarf usuliyle ynoılacak
t• r 

8 - l~kslltme Şartnamesi ve hun.:ı 
rriiteferrl evrak ( 63) elli tlç kurıııı 
trnf'! nıukabllinde yapı ve •mar işlen 
rcır.llğındcn alınabilir. 

Ankara .l::leıcu.)..,....ndeJı: 
1 - B Jcdıye mustahdemlnl !cin 

yapt.ıniaca.k maakıısket l4.:!4> tnkım 
elt>ıse üe l17U adet palto on beıı 
cun rnlıddeUıı ve kapalı zarf usu
liylc cksı.l!Jtıeyc kunulınuştur. 
~ - .Muhammen bedeli ccman 

( 18238) lırııdır. 
3 - Tcııunatı (1367) lira (85) ku

ruştur. 

4 - Bunlann 7-8-042 cuma gUnlı 
saat 11 de llllıbıne U1alesı mukar
rer bulundu,..uııdan 6Utnnmesınl 
b"Ormck l.stıycnlerın hC'r gun cnclı -
men Juılemtne muracaaUnrı \ c ıs
lt.!klllcrı nde ihale gunu olıın 7-8-94:.J. 
cumu günu saut on:ı kadar 2490 nu
maralı kanunun 32 ıncı maddesi sa
rahatı \ ctulc tanLim edccei<len tek
lif mektuplarını B<'lcd.J. e d:urcsınde 
mütcşeJuu. encümene \erme! rı. 

(5602J 1801 

Tebliğ 
Anknra Belooi3'Qsınden: 
1nönU mahnll~ ınde Ham:ı.mönU 

soka&1I1da ı.,ı::ı imar adasının 4 pıır-
lındc beledıye)e ait 031) metre 

murabbaı yol tuzlası beher mctru 
murnbbnına tukdJr olunan (5) lıra
duıı almıya lnlıp olup olma6ıklarını 
bıldlnmelerl içın ı bu parsel htssc
dnrlarımlıın 1 ııonü malmllcsind,. Alt 
o lu Mustafa karısı Hurıye, Sadrı
ye ve o ullıırı Mehmet, Hıkmct \ c> 
Ccmal'e ve d ger aliıkalt lbrahlm'e 
gonderll<'n teblıgat Ankara'd:ı bu
lunmadıklarından dolayı tebltğ edı
lcmemıştır. (15) ı;un zarfında bele
d 3' c muhas be emHi.k şubesınc mü
racant eylemel<'rl nksi takdirde iş
bu Yol fazlasının alfl.kalı bulunan dl· 
(:er h ss darn satılacağı teblll: ma
kamına kaım olmak üz re lllın olu-
nur. (3827) 1838 

Yapı işleri 

Ankara Belcdlycsınden: 
1 - Belediye dairelerinin 

cı için alın:ıcnk (48,50> ton 
istekli cıkmnclı(:ından ekslltm 
ı;Un uzntılmı tır. 

2 - Muhammen bedell (181 
C75> kuru tur. 

3 - Tem natı Cl36) llra (4 
rustur. 

4 - Sartnruneslnl görmek i 
!erin her gün encümen kalem' 
lstcklllerln d 4-8-942 salt gU 
at 10,30 dn Belcdıye dnlreslnd 
tcşckkll encıimcne m!irncaatla 

(6005> 

Motorin alınacak 
Anknra Belediyesinden: 
1 - Bcled ye şunbatı ıht ya 

ıınuırhkln C24G-306J ton motör 
un alınacaktır. 

2 Muhammen lbedelı C7 
liradır. 

3 - Temlnntı (4753> lira 
kuruştıır. 

4 - Sn.rtnamcslni görmek js 
lcrln her gun f:'nclımcn Jcnlen4 
isteklilerin de 4-8-942 sah glin 
10,30 da Belediye dairesinde 
şek.kil enc:Umene müracaatJan 

(6006) 

Yapı işleri 
An.'ka.rn Dek.~ 

ı - Şd1Jr SIIll'liarl iclnde m 
)"Cl"lcn1C ~ (!)) adet ot0 

rnk yer.J.cl11 )"a.ptml:ı.cakUr. 

:! - Muham:ınon bcdcll (.1-0156 
(20) kuruştur. 

8 - TCUUruı.b. (761) Zira (72) 
t.lır. 

4 - eartıınmesım ırörmdt 

rln her gün en.oünıcn i<almımo ve 

mcııc ı:nür:ıro:ı.Utın. 

(G007) 

Süt ve yoğurt alına 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye h':ıstanesi iç! 

nacak (2500) kilo süt il' (2400) 
yoğurta iBtl kli ı;ıltmadığınd;ın 
ınltıııesl on gün uzııulınıştır. 

2 - :Muhammen bcılell eıi c 
(11150 ) liradır. 

3 - Tcmınııtı (146) lira (25) 
ruşıur. 

4 Şartnnmcslni görmek isti 
krin her gtin encümen kalemill 
ı tcklilcrin de 4- ·1(}42 Balı gün 
nt 10.30 da bcledıye dııireslnde 
tcııekkll ene ımene mUracaatıarı 

(6008) 
Ko yun eti alınacak 

Ankara B ledi;ı:E:'slnden: 
1 - Beled ye hastanesi içl!l 

zarhkla <1700) k!Io koyun eti 
ıılınacaktır. 

2 - M:uhamcmn bedel! (1S70 
radır. 

3 - T<"11llnııtı 040> ltradır. 
4 - Şart name~inl görmek 

yenlerin hl'r gün encünıC'n Jcıılr 
\'C l&t eklilerın de 4-8-942 snlı 
&ant 10,30 da bele<liye daire• 
müteşekkil enctımenc mlirııcnll 

(6009) 2075 

7 30 r>roırro.m san t 
7 .32 V'lk'udumuzu 
callşura.lırn 

7 40 njaruı 
7.55 ıııa.1on orkes-
t.n:ı..<u. (Vkılon 

Kız1lorduyu ve halkı 
besliyebilmek için tarihte 

görülmedik 

lnı;ılt.cre'nin ve Am<'rikıı'nın vazl· 1 
)'C'Llerl Japon)n'nınkı ılc taban ta
'bana zıttır. D ğer taraftan, İngilte
re ve Amcr ka herhangi bir muka
bil taarruzda kendllcrlne ~anyab lc
cek üsleri harpte knybct.m şlerdlr. 
Bu ilci devlC't. ki mcvkil<'rlnl işgal 
C'deb lmC'k ıcın UcUnen devletlerin 
muavl'.'ncUne muhtnctır. 1nglllz ve 
Amcrllmlılnrla Ruslar nrasındn aşf
'kAr bir zıttı)-.et vardır. Bu iki devle· 
t n Ruslarla olnn dostlu •u, denize 
düşen n :>ılnna snrılmıısı kab llndcn
d r. İngiliz \ e Amerlkalılann lklnd 
cepheyi aomak hususundaki vnlt'e
rlndcn mak.o;at Rusva'yı h:ırbc de· 
vam C'tmeiie sevkelmcktlr. 

""\ 
KÜ(ÜK Dl~ HABERLER) 

DÜŞÜNCELER 
(İkinci basılış) 

Çevir en : Fcıhi Yllcel 
Rılyiik fransız ltllnı ve filoznfu 

Pascal'ın insan r uhu, cemiyet ve eli n 

münhal hastabakıcııııtuın 11$1tıd kıl sarı

lan hııJz bir hastabakıCI alınacaXUr. 
ı - Hasta.bakıcı veya kiiQ\lk 61hhal 

memuru rndtt.cblndcn mezun ol!ına.k ya
hut da uzun mtiddcl ııam.arıeıenıc cl\11-
yetlo calı;m~s oınınık. bıınlan tOV6lk cıt

ttrır e11nde tx-J.gcsl bu runmak, 

4 - Eksiltmeye girebilmek içl:ı is
teklilerin usulu dnlreS:rHle (781 .l!l) 
;; edi yuz seksen bir lira ııtuz c!okuı: 
k u ı uşluk muvakkat teııı'nııt ' erıııelcri 
lıizınıılır. 

Anknr llrlcdıyC"sinden : 
1 - C'clırc de Aktrpe'clc yaptın] -

cak su depo ıı in a'ltı on heş giın nııııl
ıl<'llc ve k ıı ılı zarf ıısuliyle eksiltme. 
meye krınulııııı~tur 

2- ~fulı wıınen bcilcli (1 89,t.O) lirn 
(93) kuruştur. 

N<.'C'11> AE'km) 1. 
F;cenbclla: Polka: 
2. Lö!ır: Mcmldrot 
tC'll mC!l:nlclrnte; 3 
Uhar: "Şen dul" 
4. Klctsch: Aşk 

nuırşı. gayret 
sarf edecek 
Kuybişcf, 28 a.a. - Re~ter aja 1-

s•nın hususi muhabiri bıldlrlyor: 
Gelecek kı§ zarfınılıı Kızılopdı.;'. 

YU ve sovyct halkını !arşe ett:"cie 
itlfı gelecek k dar yiy~cek macl~c
leri tcminı için rus <bhıll ceph.:<Jıo
de ı..üyUk bir gayret sıırfınn ba,•a. 
nılm•onr. Buğday ıstihsnl edilen !tı; 
büy!!K bölı::-enın· Ukrayna. M 11az 
Rmıyı: ve Don elteplerlnln k'.ly•uı 
üzı•rın e elde kıı lan ziraat bl.llgc!e-ı 
h em •·endi halkını hem de ·,.-:RI 
e dilen anuıdcn gelen 10 115. 20 mll
vı:ın 111Ultecl bcslenmeğe yetecek rı 
yecek madclelerl istihsal etmek zo. 
rundacıır. Kızılorclu için bu vıı n 
ma!ıımlUnden 2 300.000 tonluk lır 
zabırC' stoku vUcude ı::etlrllmle+"r 
Bu rr."ktar bir senelik in.şeye her 
calde kAfi gelecektir Ziraat cep1 e· 
r.1 5nllmüzdck1 haftalar İ('.inde tartıı 
te gö rü lm edik bır J:ayret sarfeJe. 
cektlr. 

Vaşington, 28 a.a. - Avusturalya I hakkındaki derin dUşüncelcrinl hu 
g:ızeıelcrine göre b,ıllp!nlerden san· csrrcle bularak ınız. 
cla!la kaçmı1.1 olan beş amerikan de- Fiyatı: .50 Krş. Satış yeri: 
nlz subayı Avusturalya'ya varmı:ı • Berknlp kitnlıevlcri. Bankalar 

Akba, 
cnd -
130' Lır. drsi. 

Douai. 28 a.a. - Aldkalı mahke - --------------

me bir ay içinde 9 uncu cıern oımak Acele satılık arsa 
Uzcrc komUnıstler hakkında mah -
kumlyet kararı vermiştir. Hcpııi 
maden bölgesi ahaltsındcn olan 2 
kışı topyekun 40 sene hapse mah -
ıtfim edilmiştir. 

İstasyon arkasında nnıt yanmdn 1300 
Urnsı 3 11Cncdc ödcmnc4t nzcro 1078 1\12 
arı;a uygun :rtyatıa vt!rllecd<. Hayri Alı-

cıo,ıu Tcl: 1168 ev 321':5. 1406 
Faroı, 28 a.a. - Albufeira açık· 

ın• ında, İngilizlere ait olduğU sanı-
liln bir ticaret gemisi ile bir uçak Vakıflar Umum Müdürlüğü 
rtı·asında muharebe cereyan etmiş -
tir. Hasımlardan hiç birinin isabet 
almadığı zan11edilmektedir. Yapı itleri 

Saint - V incent du Caıwert, 28 a.a. VaJ<ırıar Umum MlldUrM!C:ilndcn: 
- Kıınuya adnl ırı civarında tor · K<$1t bedel1 770 tıra 20 kunııı olan 
p.llcnen Sirlus ln~liz vapuru ndan ikinci vakıf apartmanı altınd.-ıkl maı::a 
kurtulan 26 kiııt. 16 g\in süren heye zalarda bulunan vezne kal«ntndllk"t ta· 
canlı bir yolculuktan sonra bir bati· dUAt ısı pazarlıkla yııptınhı.caktır. 
•ıa _gemisiyle buraya ı::clmlştir. Pazarlık 30. 7. 

942 
ı>cr&embe ırilnlı 

Tokyo. 28 a.a. - Buı;:1ln harici- ııaat 15 te umum mUd:ırlilk tntaat mü
ye nazırlığ'ından b~ldlrlldlıt'l~ e J:"Öre j dilrlil~de yaptlacatından ehl1Yetll !ıs· 
Japonva hUkUmednın Afı;:-ıınıstan el- lekltlertn Yllzdc 715 temtnsı paralarlyle 
c;!l:ğine Japonyanın eski V ladivos -1 gün • tt üra l c-unc. 
tı..k ba:ıkonsolosu M. M aturu H iaada muayyen ve saa e

60
m

7 
caa 

2077 tayin edi!mlııtir. ıe:t .llAn olunur. < 1 > 

2 - Ynşı kır.le bc:stcn !n:ı:la omınrn.ık. 

3 - Hastab:ıkıcı ınUesscecoo laı;c (.>dl· 
Jcr:ck Ye m (1cQ;(scde ;yatıp kil iklıcaktır, 

4 - ErısUtüdıc istlhd:ınu:ne. mAn1 bir 
haJd bulunmadığın:ı datr zn.'brtn ve ııdll
)'Cd<.'!l alm1$ olduğu vcsfl<a 'an ibraz et
mek. 

5 - En.sUU!de lst!hdamuın mAn! b!r 
haı;tahQ-1 olımadıliı= daJr nı.1>0r ve oşı 
kA{:ıdı ibraz etme!<, 

6 - HN n(!'l.1 vamtalarla GeYnhah 
m!ltctıammn tnıtunmak. 

7 - Enst1tilde vazife P37.:trtcsl ırlln.U 

sabahtan cumn.rtcs1 R11nU öl';leyc kadar 
ı;Urddl bir surette devam cdcce!l!:nde>n 
bcl<fır o :ınlar tcırclh cdllecckCr. 
Y~ndald eartl:ın haiz iı>tckll kim· 

sclenn srerekll bC'lsrl'Jcrly'le hlrl::ktc Ak. 
pınar Köy Enstittlsü mfü\ürMH:ilnt! mil-
mcaatlan lllln olunur. 

(6011 ) 

li - Jı:;ll."kliler tekli f mektuplarını 
ihale giınu olan 4. 7. 911-2 snlı gıinu 
saat 14 de kadar makbuz mukahılinde 
eksiltme komisyonu reisliğine verme· 
len lıiımııdır. 

Post nda olacak gı•cikmcler ktıhul e. 
dilmez. (6.Ul5) lli!JS 

Yapı ve imar işleri 
Natıa VckAlct.lndıcn: 
ı - Ekı lltmeyc konul::ın lıı: Ankar:ı 

Genclık parkında yapılacak kayıkhıır c 
bl:n:ı.sı. dua ve helA U!slsa tiyle fosscpt ıt 
ısıcnd..7. 

Kes t bede!!: (24115) ıtra (75) kuruş
tur. 

2 - Eksl.ltmc 10-8-942 P11Z8.rtesl gU
n<I sruıt 15 te Nalla \'eldlleU yapı ve 
nnar işleri ı:ıkslltme komisyonu od mn 
da kapalı 7.art USUıliyle yapılacaktır 

8 - Eksiltme ıartnamest 
mUt.efem evmk (121) )'ilz 
kurut bedel muknb l de ;y;ıpı 

ısıert rctsılttnden al r 
4 - Ekstltm~ a1re1> 

Kayıp - 189. P. A. dan aldıf!m tcltlllertn usulü d 
51253 sıcil numaralı askerlikten ter- (68) bln 9etdz Yilz 
his tezkeremi kn~"betUm. Yenisini! klz kunı' uk m'llvak'kat t 
:~~~ağımdan eskisinin h llkmü Yok· leı1 vo Narıa ve Ak dP.!'1 

T op. F ab. Hesap memuru alınml$ ehl!yet ves1kası 
Ahme t O~'ISOY J.Azımd:ır. 

3 - '!'t ıııiııntı ( 1 120) lira (67) ku
ruştur. 

" - Bunun 1 J. 8. M2 salı gOnil s:ınt 
il de tnlıbiııe ilıalrsl ıııııkarr•'r hulun. 
<fuğuncl n ırtnıı.mc, ke ifanmc V<" 
krokisini g •rıııek isti) enlerin her gıın 
eııcuııun kalemine ıırnrac"ltları ve is. 
l• klilrrln de lh le gunu ohn ı ı. . 
9~2 gunu ~• ton kod r 2l90 nun a. 
ralı kanunen 3.! ınrl ııınddesl s:ır h tı 
\t'Clıilc t nzırıı eder klerl teklif mek
tuplarını brlc lıve dalresincle rııllte~ek
kl! cnr!lınrnc Hrmcleri. (.5766) 1ııs1 

E lektropomp alınacak 
Anık Be-

8.20 C\-:ln ıı:ı u 
12.30 proı::mm ıınat 
12.83 ısrut<.ılnr 
12 4.>; aJanıı 

1300 aruto 
18 00 proernm ııoat 
18 03 <bns OTkes
trnsı 

18.415 kadınl.nrdan 

tastl 

rruuııı: 

CJ.nrlro: 
yet; 8 . 
.. ~ eJ, 

udmıU:la"; 4. !;/_ 
Autxrt: ·~,1 
Brevc'' 5. ıwı:J 
Koıı;;;ıkow: 

tar". 
19.30 ıı.Jans 22.30 aJans 
19.45 scrocst l'l 22.45 kapalUf 

Londra' da ki talebem it 
bugün saat 19.45 te 

radyv' da konuıacak 
Lonclra. 28 a.11. - 29 te~muı ~ 

ı:;nmba akşamı T ürkiye s~atlyle 
11 

ek lsUyen.Jc-- 1 Q.415 re Lonrlra radyosunun 111 ı 
e ve ıs- ' Türkçe neşriyntı baılaman evvel 

~ , gıltere'deki Türk talebe..<ıl raM'0 ' 
sııııslyle Tiırklye'deki ııilc ve do;' 

m :tnnn hl•abedecektir. Bu ne~!~ 
31 32 ve 24..92 m etreden yıı.pıl&C""" 
tır. 
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n:-t lieı:ısıntn tutarı 15.000 lira, 
1 1125 liradır. 

il - Uıaıes 30-7-942 perşembe 
ı>,!aat 16 da yapılacaktır. Şart-

01 her Un Ko da rülUr. 1 -
t n~n t klıf ml'.'ktuplnrını lhnlc 

r n b r saat evvel kanuni vc
rı. 1Yle blrlıktl"' Ko. nıı mürnca-

<539!l> 14GO 

Et alrnacak 
&ra S _ ıı. Al. Ko. dan: 
ki Kurrugu ile koyun etinin he-

06uıın tahmin eclılcn fiyatı 90 
~lıııın 62,5 keçi el rıln 60 kuruş 

t.' 1 kııyrı.ıklu ko~ un U~te bir ke-
nııı 60 kuru tıın 175 ton et ka

l~ rr
1 

usulıyle ek iltrııcye konul
ur. lk tcnılnatı !I 8.! llr~dır. 'l u
t r eden fıvat llzcrınden kati tc. 

et lllııı e ıkur. Fi> tı uygun ıı;öril
l>tccın.sı tt>rclh olunarak lınnc k

k llıt fart ınnıe Ko. d gorıllur. 
~ a 1 a. ti 1112 pazartesi gunil 

ı G,ao d:ı K rıı Sn Al. Ko. dn 
atktır İ eklılt'rln mczkör gün 
tı lrn bır .sa t rvveJ h ırlıya
ıa lt'ldıf nı ktupları.) le teminat 

tını J.\o nıı \ cruı lcrl. 
(6103) l~6i 

Et aJrnacak 
~ Sa. Al. Ko. dan: 

40 ı.on koyun ve sığır eU k.fı
:!';1:. usulıyle ııiınac:ık.tır. Ko -
...,un tahmin edıkn bedeli 

r lıra olup ilk t nun t 1800 il
• Sıgır etın n uıtmıln bedeli 

r ~lra olu1ı ilk t mınnt 1500 il· 
• nl{j nııka ası 3·8-942 pazarL('Si 

la 8aat 17 de s rt Sa. Al. Ko. da 
b Cnlttır. uteklı erin ı bu snat-

r saat <'vvcl kanunun 32 inci 

11 (.>si nıu(' b nce hnurlıyacnklnrı 
ş ın ktuııl nnı Ko. nn vl'rme
llı't.name ve e\'Saf Ko. d::ı cö-

(540.i> 1465 

Et alınacak 
Sa. Al. Ko ~ı: 
~ğu tlc koyun cttntn b r ki· 
~in ro rn tl) t 00 11 f:ır et.I
S ke(.1 M1n!n C.O Jcunıe üctc lkl 

koyun üçte bir kcct cıtnln 

tan 44500 ldlo et kapalı zarf 
le eksUun<:'Ye konuımuatur. llk 

1342 liradır Tokan1lr eden rı
~~ kaU tcmtn t alınncaktır 

118.rtname Ko. da ~örlllUT. 1''1ya· 
U!ı ırörü kın et ctruı tct'cth olun11rnk 
~. l\fün:ıkıuı.'lSI S 8 942 pazar. 

il{! sa t lfl d.'I Knrs Sıı.. Al. Ko. 
l>ılacııirtı:r, lstck llc'l1.n m<'7.kQr gün 
tterı bir saat evvel h:u:ıTltynC1!<la-
11t 11\clttupJarmı ve tem t nk(e
l<o. na vcnnek'rl. (5430) J497 

Odun alınacak 
ahan Sn. Al. Ko. dan: 

1- 500 ton odunun kapalı zarf 
rıc İlk yapılan eksiltme inde 

edllcn berl ı ıavık had giSrU
dığinden 2490 sayılı kanunun 40 
ddesi mucibine bu mıırldenin 

1 def\:ı eksıltmeye konulmnsınn 
r "~rllml§tır. Tahmin bedeli 

lırıı. ilk ıcmln,_<ıtı 1200 liradır. 
kQrun btlttin ı:amizonlarında 

ır. $artnamesi Ko. da ı:ortllllr. 
- 'MUnakasası 3. 8. 942 p:ızar
~lnu. s:Ht 15 te Y\'lpılac3ktır. 
k 11Cl'ın işbu saatten bir saaı ev-
3nurıun 32 tncı maddesi rrtucl-

1 ha:ıarlıyac:ıklıın trmimıt akçe
e birlikt<' Ko. nıı. vermeleri. 

(5438) 1503 

Sanıan alınacak 
ll'ıit Sa. Al. Ko. dan: 
- 600 ton balyalı man kapalı 

ekathmeye konulmu tur. Ek
~1 30, 7. 942 penıembc ..nınu 

da İzmıı Sa. Al. Ko da 
;; Beher kıloaunuu fıyatı 5 ku
~"llkkat temin tı 2250 lır•adır. 

: en ınıktarm heyeU amumı:re
~tektı çıkm'ldıl\'ı takdirde 50 

1 llşağı olmafll.!lk Uzerc oTı 
t ııt klılerc de ıha le edılebllir. 

ı...., Ve §artname ı A;skara. İstnn
la • aınlrliklerlyle ızmit Sa. Al. 

1111rıncta görUllır. Tc kllf mektUP· 
rt at 15 e kadar verilmi" olmu-

tır ( 5441) 1506 

11 
Odun alınacak 

_botu Sn. Al. Ko dnn : 
tlı:ı 3000 ton oduna talip r.ıkmadı
t fıy ıın<ta ele ışlkltk y pıl.ı • 

11 
krar kapılı zart u ııllyle meşe 

rrı eksiltmeye konmu tur Mu 
cıı bedeli 64200 liradır. Mu • 

a:ı tenıınntı 48Hi lir dır. Evsaf 
namesi G hbolu 1250 Sn. Al. 

2 8Yorı11nd." ırorll!Ur İhalesi 80-7 
}(: 8aat 17 el Gelıbol ı 1250 Sn. 
k(l~·d-1 Yıpılacakur 1 teklllerln 

e idin ve saat 16 ya kad r tek
}{luptarını Kona vermeleri 

(5492) 1541 

r Sanıan alınacak 
il Sa \), 1-\o d:ın : 

b ı"" a ııla mi tnr ve n111hıım • 
rı ec <'il rl ıııın akkat trnıinnt mik-
1 Yazılı iki knlem s mnn knp ılı 1

'
11 

Ü ·ı l ş ı e ek ıltmrve konu rnııŞ -
nı1:ıtıı ınesı h r it ın Urfa Sıl \l. 
rı e \nkar , l tnnhnl Lv Amlr-
ı 1 a Al ı,o 1 rında 1törllhır 

l'l'jrı 1 t :ıat nu 'ven il" n •e snat en 
arıyı l'V• ime k dır tf'mlnnt mf'k-
k l:ı l' te lı flf'rlnı k nul diğer 
ııa tını l rf tın alma komi 

&ondernıeler. Veya getirme 

ULUS 

Çeşitli ah nacak .Anknrrı Sankış.la Sa. Al. Ko. dan: O. DEMlRYOLLARI yiyecek 
F:L'ız.ııt Sa. Al. Ko. dan: 

Çeıitli sebze alınacak ı 

1 - A>"14 ve Cuibu:kt:ıld blrilllclıer için ---------------

Hu~dere ~il. Al. Ko. d ııı : 
1 l\OllllSHınrla '11'\C'Ut cVbllf ve 
rtnamcsıne ·ıı:ııre fi('{) ton oduıı k 

ı alı z ırfla .. ksiltmPyt iconnıuş'ıı• '.\I ı
~akkat temınaı 11:!5 lir ulır. gksilt
nıcsı li s. !142 çar arnha g{ınlı &nal 
ı b da Bü> Uk <,;ekmece A kçaburgnı 
çlfUıı;ıncle )apılac ktır İsi• klllcrın 
mezkür gun ve saatten hlr saat enci 
teklif ınektuplıırını Ko. na vermeleri. 

(üG30) 1667 

Buğday kırdırılacak 
Marn~ ,:,a Al. Ko. dan : 
1 - Knp:ılı zarfla 1200 ton hııjtday 

kırclırılat·nktır. .M ııhnmıııcn heci eli 
72.000 !ıra ve ıııuvakk'lt temlnAtı 
v WO lirarlır. Kııpnlı zarfla lhaleıa 1 ı. 
8. !J I:! cıımıı gıınıı saat 111 dirr. ı~telt
lıli.'rlrı teklif ıııektııplnrını lhnlı• M •
tinrlrn hır sual evvel 1-\o. rı ı vı rrrıclr.
ri şıırtnamc ve evsnr hı·r ının AnknTa 
Lv. mıirllgiiade ı;orlllllr. (57f>I) 18:.!2 

Et alınacak 
Afyon Sa.. AL Ko. dan: 
1 - 160 ton koyun veya 111~1T et.tmlcn 

hanırlsl müsait 1rorülünıc alınncaktır. 

BksUtmesj kapalı zarf usullylc yapım -
cnk ko;vunun muhammen tıcdell l>che:
kilosu 100 sıtırm 70 kuru tur. 

2 - lhalcs! 1 ı a~ııstoo 942 cuma aU
nü sruıt 11 de mıntalaı Sn. Al. Ko dn 
ynpılacnktır. lstcldllerln rnunyycn sı:Un 

ve saatten b!T saat c-vvcl muhıunmtn 

bcdeJ üzerinden yll7.de 7,5 tttnln.'IUarly
le tekli! mcktup!.'tnmn makbuz muka -
bnlndo Ko. na vemıeıcrı. nu Blltllten 
sonm vcr!Lccek mektuplar laı;bul e.111-
mcz. (5801) ıs:11 

Kavurma alınacak 
Ardahan Sa. Al. Ko. dan : 

1 - 10 ton d:ıha koyun veya sığır 
etinden imal eıtırılecek kavurma 
2490 sayılı kıınunun 31 inci madclc
sıne tevfikan kapalı zarf usulti ile 
münakasaya konmuştur Koyun eti 
kavurmasının tahmin bedeli 181)()() 
lira ilk teminatı 1388 liradır. Sıgır 
eti kavurmasının tahmin bedeli 
12500 Iıra ilik teminatı 938 liradır. 
Eçsnf ve şartııamesı Ko. da görU
IUr. Kemiksız koyuncl'a % 40 eığu
da % 25 yağ bulunaca.kıır. M~aka· 
sası 10. 8. 042 pnzurtesl gun\l saat 
16 da yapılacaktır. İsteklilerin bel
li glln ve soatten bir saat evvel ıek
lit ınektuplarını ve teminat ekcele
rini ve kanunun 32 inci maddesin -
de lslt.>nilcn vesikaları Ko. na ver • 
meleri (5820) 1869 

Patates ve soğan alınacak 
l\luhnkoy Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 140 ton pat.ate& 11ıe 100 ton ku. 

ru ı;otan kapalı zarfta elaılıtmc-ye ko -
nulmuı;tur. Po.tataıhl eks1ltm<'81 10-8-
042 pazartc&d R"{l.nü ıııaıı.t lu t.e kuru ııo

~anm ckBiltmcsi aynı ~ aaat 16 da 
Muh köy Sa. Al. Ko. da yıı.pılnco.ktır. 

1stckl1lcMrı mu~ ııi1n vcoo.attaı blr 
ııııat evvel tekHt mektUplarmı Ko. na 
"cmıeleri.. , 

Şart.name KD. da sı:öı1llür. Pa.tıı.tl'!Jln 

mu·rnJdmt temlllftU 3.'iGO Um kuru so
ğanın muvaJcka.t t.cmınn.u 1313 ldmdı~. 

(5822) 1870 

T aııma itleri 
Maraş Sil. Al. Ko. dan ı 
1 - moı"(lundan Mar ış'" ve Mıır~

tnn gJoğlunıı 11000 tıın mnhrııknt. tn
ylnat, >eııı bırlik ı•şya nnkli> tı ihalesi 
knpa ı zarfla yaııılncnktır. Mulınııı -
men edt'li 30.000 lira. Ve muvakkat 
temin lı :!250 liradır. Kapalı zarfla 1-
halesı 14 8. 942 cuma ıı;untı ııaat l il 
dır. İsteklilerin teklif mektuıılnrını ı. 
hale saatinden bir &ant evci Ko. na 
\ernıC'icri, ~artname ve ev ar her gtin 
\nkıırn ı.v. Amirliğinde gltrtilür. 

(5828) 1811 

Odun alınacak 
Birecik Sa. Al. Ko. dan : 

ı - 19.000 ton odun alınacaktır. 
Tahmin bedeli i6.000 lirn, ılk te -
mınatı SiOO liradır. 13. 8. 942 pa
zartesi günli saat 17 de kapalı zarf
la ihalesi yapılacakıır. Şartnamesi 
Bıreclk Sa, Al. Ko. ela .ı:örUllir. 1s
ıeklilerin teklif zarflarını bir snat 
evvel Ko. nıı vermcleı·i. (5753) 1876 

Et kavurması alınacak 
Sarıkamış Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 100.000 kilo sığır cıl kavur
ması kapalı zarfla alın ıcnktır. Ki -
!osun ı talunln edilen fiyat 1~ ku. 
ru§ ilk teminatı 11250 liradır. Şarı· 
namesi Ko. dan alınır. Kapalı zart
la eksıltmesl ıı. 8. 942 sah ı;;inU 
sanı 16 ~a yapılacaktır. İsteklilerin 
tayin edilen saatten bir saat ev~el 
kanunun lstedlfd vesikalarla blrlık
te teklif mektupların ı Ko. na ver -
meleri, (5844) 1883 

Et alınacak 

Mlkt.an Muh. bedeli Muv. Te. 
Cinsi 
Tuz 

Ton Kilo Lira Lira K.r. !hale günü ihalf' saati 
5 425 31 88 30-7-942 .saat 15 acık (loksllt-

me. 
Kuru fasulye 15 2250 191 25 .. .. 
Kırmızı biber 2 1200 90 00 " 
Saman 2.5 1250 sa 75 3-8-942 .. 
Zeytin tanesi 3 3000 225 00 .. 
Kuru soğan 2 500 500 37 50 .. 
Salca ı 1000 75 oo 6-i.942 
Zeytinyağı l 500 2025 l51 8S 

" .. " " Kuyruk yaıtı ı 1400 105 0(1 
Pirinç 10 4500 :J37 50 10·8·942 ,. .. 
Nohut 2 :.!GO 19 50 
Mercimek 1 500 225 10 88 .. ,. 
Kuru ot 7 4200 315 00 13-8-942 .. ,. ,, 
ı - Yukandn cins, miktar, tcml.ıınt ve tııhm n bcdellcııl lhnlc gün ve saau Ytl· 

zıh 14 ka)('m muhtellI yem ve yt)lccc•k mnddcle.rt acık eksUtmc ııuretb'le ıo..'ltın 11· 

lınaca.kUr. Taliplerin hlzalıı.n.nda yazılı ihale gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuı.larl)'le E!Azı{l Sa. AL Ko. na mümeaatııı.n. (5493) 1545 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Hlzıl: Sa. Al. Ko. dan: 
ı - A~ğıda cinsleri yarılı ) iyc..ek ve ynkıuak maddeleri açık d.<iltme ile sa

tın alınacaktır. Taliplerin ihale ı;ı.ınlerindc muukkat tcmiruıt makhuzlarırle hirlik· 
tc J·lazığ Sa. Al. Ko. na munıraatları . (6029) 2082 

Miktarı Muh. B<!d. Muv. Te. 
!hale gUnU 

15-8-9-12 
15-8-942 
15-R-942 
15-8-9·12 
15-8-942 
17-8-942 
17-$·942 
17-8-042 
18-8-!}42 
18-8-9'12 
18-8-042 
20-8-942 
20-8-942 
21-8-942 
21-8-942 

Cinsi Kilo I~m Kr. Lira Kr. saat 
Kuru fasulye 
Seker 

2.000 340 00 25 50 10 
10,30 
ıı 
11,30 
12 
13,30 
H 
14,30 
15 
15.30 
16 
15 
15.30 
15 
15,30 

l .ooo ur.o oo ss so 
Saman 
Kepl'k 

10.000 500 Q() 37 50 
1.000 50 00 3 75 

Kuru meşe odunu 
Kuru Uı.Um 
Pirnç 

100.000 3000 00 225 00 
1.000 6:10 00 48 75 
7.000 3150 00 226 25 

Ne>hut 2.000 260 00 19 50 
Bl'yaz sabun 
Çay 
7..eytinya~ı 
Salça 

2.000 2400 00 180 00 
25 437 50 32 81 

700 945 00 70 S8 
5.000 5000 00 375 00 

Kok kömür(i 
Kuru soğan 
Patates 

100000 3848 00 2SS 60 
3.000 900 00 67 50 
2.000 800 00 60 00 

Çeşitli sebze ah nacak 
Terko, Sa. ı\I. Ko. dan: 
ı - Aşağıda cins ve mlkd;ırl;ırı ra11lı yaş •ch1clcr hi1.al:ınncfa ı:öster~le~ g\ın 

ve !laaıtc Terkos Sa. Al Ko. da p:ı7.:ırlıkla )'llpılacaktır. Fvsaf '<' ~'lrtnamcsı Ko. da 
giinllür ı~ıeklilerin beli; ı;un ve saaııe Tcrkos S.ı Al Ko. na nıurncnadarı. C5804> 

. M~ktarı Muh. Fiyatı 
Cinsi Kilo Kr. sıın. gün saat 
Tazı> Ayşekıulın fasulye 39000 25 50 4-8-942 15 
Tazo patlıf'an 39000 27 50 
Taze kabak 30000 7 50 
Sı•mlz otu 39000 10 
Taze hn1'ya DOOO 40 
Taze sivri biber 2160 27 50 
Kırmızı domates 40000 22 50 

Teminatlan ~ 15 alınn<'aktır. 

Doldurma ve botaltma 
itleri 

Ba.ndımuı Sa. Al. Ko. <lan: 
ı - Bandırma lskcle vc l&t.asyonurı 

da t.alibll'l(J Uınlc tarih inden bııGlı> arok 
lıaZ1ra.n 943 sonuna kıı.dn.r yapıla • k 

tahmU Lıı.h~e 1le karodan araba ve <le· 
n:12dcn ka.Yık ve mavna t1c yapıl<ıe-ık 

bUümum nn.k!zye i&k.'111 kapalı zart u u
lb'le oks11Uneyc konulıııuştw-. lhnl('Sl 
12-8·!H2 ı;areamba ı;:Unü saat ln d,1 

Bıı.ndımıa Sa. Al. Ko. ll<ı )lapılac:ıkt.ır. 

y ıı.plla<'ll.k l$k'ml m iktarla.n mu il)} ' n 
cıbnndı~ı ~n t.ahrntl ve t.ahl1ye I~ rı 
2000 aro;ba ıo ~ k'ln 800 ıcuyık· 

ıa ıuık~·e ı.cın 300 l:il"R t.emma.t o :ıı nı k 
almacıı.kt.Jr. lııtckl!.lcr eartnıı.mC')'l Ko d • 

eöreb!llırl«. lstcld11cıin beılM ırün '~ 
&ıınltcn bir saat evvel ıcnnunı veslknln· 
Jioı'le t.dt.l6t meıcıt.uPıanna Ko. na vcnne. 
lıed. (:1847) 1885 

Et alrnacak 
Devrek ::oa. • .Al. 1'.o. dan 
ı - :t,onguldıık't.n teslim şartı> le 

ırnoo kilo koyun veya tiOOU kılo sıf:ır 
eli kapalı :ımrf usulü ile ckslltme)c 
konulıııııştur. Koyun etlnın mııh:ımrıu·n 
lıedeli J 1 O kuruş tu tnn 72600 lira. 
İlk temınatı il Uö lira ı;ığıt etinin mu 
harrııııcn bt·ılrlı 60 kuruş tutarı 628(111 
lır.ıclır. İlk teminatı 9960 lır ılır. İha
leı;I 1:! ağustos !H:! çarşıııııba günu 
gunu snnt 11 de Devrek Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin helli glın
de tespit eılllen saatte bir s11at nvel 
kanuni şekilde hazırlıy ... .aklnrı teklif 
mektuplarını Ko. nll vermeleri. ~art. 
namesi her giln Ko. da gurıllür. 

(IHiG~) lStlG 

Et alınacak 
Devrek ::>o. Al. Ko. dan ı 

l - Zonguldak'ta teslim gartlyle 
6600 kılo koyun veya 6000 kilo sı
ğır eti kapalı zıu'f usulU ile eksilt
meyi' konmuıııur. Koyun etıııln mu· 
hammen bedeli 110 kuruş tutan 
72600ı lira ilk teminatı 5445 lıra 
sıi;ır elinin muhammen bedeli 80 
sı~ır etinın muhammen bedeli 80 
kuruş tutarı 52800 liradır. İlk ıemi· 
natı 3960 liradır. İhalesi 12 nğus -
tos 942 ı;arşamha gunu saat 11 dtı 
Devrek Sa, Al. Ko. d•a ynpılacakıır. 
İsteklilerin belli gUn ve saatten bir 
saat evvel hazırlıyacakları telclif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 
Şartnamesi her glln Ko. da giSril -
IUr. (5848) 1887 

Koyun kavurması alınacak 
Sarıkamış ~a. Al. Ko. dan: 
ı - 50 te>n koyun eti kavurması 

kapalı zarfla alınacaktır. Kıllosuno 
tahmın edilen fiyat 2 liradır. llk 
teminatı 1625 liradır. Şartnamesi 

.. 
Odun alınacak 

Ankara • Sarıkışla Sa. AI. Ko.danı 
1 Aya.ş'ta 100· Zir'de 50, Çu· 

lıuk'tn 150 ıon odun ntm alınacak -
hı. Paı:arlı~ı 31·7·1942 cuma ı:unU 
ı;nat 15 te Sorıkışlıı Sa. Al Ko.da 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
her glın Ko.da gorühir. İsteklilerin 
ıeminatlnriyle b!rlıkte Ko.nn ıı:elme
leri, (6031) 2083 

Tezek alınacak 
D. Rcya11t Sa. Al. Ko. d.ın: 

1 - t.<•Oll.fl()O kilo tezek kap;ılı 7arf· 
la 20.7.9i2 pu.artcsi gtınü talip çıkmadı
f:ınd.ın hir ay içinde pararlıkla ~atın alı· 
ııarn.ktı r. Tahmin bedeli 2S-OOO r rıı olup 
ilk ıcminaıl:ın 11!7S Jirndır. Evsaf Kor· 
wı butım garnizonlarıııda mevnıttur. Pa-
1arhğı ~·S-94l pazartesi günü saat 17 de 
)'11pılaatlmr. İ•ddilerio belli .ııüoı "" N· 
ıı.uen evvel ~inat ıııkçefcıriyle Ko. na 
muraaudan. (58SS) 205.f 

Tezek alınacak 
D. lk)-azıt Sa. Al. Ko. dan: 

l - l.000.000 tC"Zeğc 20-7-942 kapa· 
l ı 7arfla talip çıkmadığından bir ay İçin
de pazarhkla alınaca.kur. Tahm;in b«lc
li 20.000 lira olufl ilk teminatı t 5ıMl li· 
ra..lır. Evsaf Kor. un bürün garnizonla -
rında me,C\ııtur. Patnrlığı 3-R·942 f>a • 
t.artcsi gı.ınü saat 16 dır. İsceklilerin bel· 
li giin ve saatte haz.ırlıyacakları tMlİnaı 
akçeleriyle Kcı. na müracaa.dan. 

(59l0) 2055 

Tezek alınacak 
0.-ığube)'llzıt Sa. Al. Ko. dan 
t - J.000.000 tezeğe 20·7·942 pa -

zaneşi gunu kapalı ı:arfla talip çıkma -
dığından bir ar içinde p~.arlıkla alına • 
cakıır. Tahmio h«!eti 20.000 lira olup 
ilk teminatı 1500 liradır. J.vsal korun 
büuın ıtami1A>nlanııda 'ıtrdır. Pazarlığı 
3·8-94l pazartesi guoü saat 11 de yapı· 
lacak tı r. İ tek !ilerin belli gün ve sııa tte 
hazırlıracaldarı teminat akça!ariyia Ko. 
na miira1-'aatiarı. (W21) 2056 

Kuru soğan alınacak 
lkrsııma Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Sarınamalc yazılı evsaf ve şe· 

rair dahilinde 36.0<Kl kilo kuru soğan 
kapalı urfla dtsiltrnC)e konuln-ıuştıır. 
f.,'$3f ve şarınanıesi Rcrı:ama Sa. Al. Ko. 
da ı;orüh.ir. Muhammen f1)'1ltı beher ki· 
Josu 23 kuruşnır. Muvakkat teminatı 621 
liradır. ihalesi l 7·8·942 Pazartesi gunu 
ıwıt 15 tir. l<tddileri-n ~l if nıd.ıupla· 
rını saat 14 e kadar K.o. na vermeleri. 

(592?) 2058 

Odun alınacak 
Ko. dan alınır. Kapalı zarfla eksilt· nerırıı.ma Sa. AL Ko. dan: 
mesi ll-8-942 salı gUnU saat 15 te ı - Şartruıme00 yazılı ewn.t ve te
yapıla<"aktlr. lsteklilerm teklif emk- mtt mh inde 050 tım odun kaJ'.)(llı :r.arl
tuplarını belll saatten bir saat evvel lıı. ekslltmwc konm11$tur. Evıııtr ve eorı.-
Ko. na vermeleri. <5819> 1888 

1 k 
n..'lm<'51 Ik ıınma Sa. Al. Ko. <la a'ÖrOWT. 

Et a ınaca lhııte91 ı7. s. 942 pazııM.aıt ırtınü Bnnt lG 
lsranhul Çatalca S~ Sa. Al. Ko. da Bcrzaıma Sa. Al. Ko. da Ynt>ılı"'akt.Jr. 

dan: Beher ktl<ı6Ull1uın muhammen f'jyau 2 ku • 
l - 50.000 lirdık koyun eti ve>'lt ru9lur. Muvll'ldaııt tooı!natl 1425 llımdır. 

sığır eti 30-7-942 pe~be ~ünü saat TCkl1f ml'lktuııları ısaat 15 e laıdnr Ko. 
ıs ıe pamrlıkla satıo alınacaimr. f.,,_f na vcmıclerl. (5!J30) 2059 
ve şanllllmesİ her gün Ko. da ,:brülür. 
Koyun etinin muhammerı fi)'atl 130 ku- Eldiven alınacak 
ru~, sığır etinin muhammen fİ)'lltı 90 ku- Toptıaoc ise. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
nıştur. Etlere ait kati ıaııinat 7500 liıra- ı _ Beher çihine 34-0 kuruş tahmin 
dır. isteklilerin belli gun ve saatte Ko. edikn 5000 Qih eldiven pazarlıkla ek • 
na gelmdcri. (S894) 19<)5 siltme<iiİ 31-7-942 roma ~ü ~ t5 te 

Kereste işleri Toptıanc ise. Lv. A. Sa. AL Ko. da )-apı-
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: lacaktır. ille teminatı 1275 liradır. Nu-

n.lmncak olıın ~ oll'lli "YC ~ 

lan eea~ıdıı yzılııdrr. 
2 - J>z.artıtı 31 7. 942 '-""llma sı-Untl 

8111\t lll, Jtl,30 da Sa.rtla$la. S.'1.. AL Ko. 

mlfıYOmmM ya.pılarokl.ır. Ewa! Ve sart
n:un ht'!r gün Ko. <la ı:ortıınr. 1st ıkl1-
lonn bcl.14 gün ve RG:ı.U.C Ko. na ırclme-
l<'J'l. (0038) 2085 
A::;ı14 rom: Cuhuk icln: 
K1k> Kilo 

4.000 Tllzc tn~ 4 000 Tv.e fıı.<rul)'C 

4.llCHI PaUH•tın 4 oı~ı l'aUıeım 

l.000 Domn.U-S l 000 Domates 
1000 Biber l ()()() Biber 
4000 KIUl)UZ 4000 Knrııırz 

Ambalaj tahtası alınacak 
Tophane lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan; 
ı - 4 X 20 X 2 ebadında 24.000 adcı 

ambalaj taht.ısı alınacakıır. Pazarlıkla 

eksilımesi 30-7-94l perşembe gıınu saaı 
L4.3(l da Tophane fs.c. Lv. A. 5.ı. Al. K.o. 
da )'llptlacukur. Sannamffi Ko. d:ı goru
lur. Tııliı,lerin bcllı 'akitte Ko. 02 ı;cl· 
mclcri. ((>(>40) 2087 

Kuru ot alınacak 
Konya SıL AI. Ko. dnn: 
1 - Pauırlık sureti>le 24' tem

muz 942 gunU mubayaa ecl lec~ o
lan 250{1 ton kuru ota talııı cıkma
'lıl:ıııdıııı ıınzarlıgı 5 ıı ustos 912 çar
şanıhıı güniı sa ıı 15 tc )flpılacnkttr. 
Balya teli blrlLktl'n pnrnsız vcrıle
eek olan kuru otun muhnmmen fı -
yatı 6,5 kuruş olup ıhalcde tekar
rur cdec<'k fı)ata ke ıle<"ek vergi -
!erle müteahhldın dh:er masrafları 
ıııı.ve sw-et.ıyle ödenecl ktır. 200 ton
dan a ıı ı olmnmıık üzere ayrı ayrı 
J.:;tE"klılercı de ihale edıleb lir. 2500 
tona tal p olanlar 9375 1 ra ve 200 
tona talırı olanlar 975 lira. llk tem -
ınatlarını )'atırıp adı geçen gün ve 
saatte Ko. da bulunmaları. 

(6(}11) 2088 

Saman alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
ı Pazarlık suıetıyle 24- tem

muz - 942 muba)aıı cd ecek olan 
506 ton snmnııa talıp çıkmııdıı:ından 
ıınzarlığı 5 ağustos 942 ~arşamba gu
n u saat 15,30 dn ~aı>ılal·::ıkt.ır. Bahn 
tı•li bıı lıktrn rınrnsız verilecek ol~n 
samanın muhıımmeıı fiyatı 4.5 ku
ruş olup ihaleden teknrrur edecek 
flynltıı kesıkcck vcı.ı: !erle müteah
hidin el ğt r masrarıan lifi\ e sur•• -
tlylcı ödeneeektır. 100 tondıın aşağı I 
olmamak üzere nyn ayn ıstekl lerc 
de hale l'd lcbJllr. 500 ton ı talip o-ı 
!anlar 1687 lıra 50 kuruş ve 100 to
na talip olnnlar 337 liralık temınat
larını yatırıp adı •,•çcn gün ve sa
atte Ko. d3 bulunm arı. 

(604:.!> 2089 

Saman alınacak 
Koey 

24 t 

mrındıın ımrııs z v ı an s: manın 
muhn:nunen fl::;ntı 4,.ı kıırı.ı::ı olup l:ha.Jeae 

t.almrt'UT edce<'k rtyıı tt.n ke< lü<•f.'k 'erg 
wıc mütrobhldln diğ r mıı.smtları Ull• c 
aurot.lıYlc ödencrel<Ur. l.000 tundnn .ıuıa· 

tı olmrtmak tı.'lrt.!Ylt! ~Tl ayn lst~ ı:ıre 

de lhnlc cd 1eb • 7.000 tona tıı.np o rn
lar 16..""\50 nm ve ı.ooo tona UtlJ:p o ın-

lıır 3375 Una tcmlnatlıınnı yaurıı> 

beDI ..a.ttc Ko. dil bulunnw\ an. 
( 6043) 2090 

Et alınacak 
Gcb7.e Sa. Al. Ko. dan: 
Cınsl: Sığır eti, rn ktarı: 15.000 

Jdlo, Muh. fıyatı 90 kuruş, temlııa
tı: 1012 lira 50 kuruş. 

Cins!: Koyun etl, miktarı: 14.000 
kilo, Muh. fıyatı: 120 loUru.ş, temina
tı: 1260 lira. 

1 - Kapalı zarf yoluylıı talip çık
mıyan yukardn dns ve mlktarlon 
ynzılı eller pa7.arlıkla alınarakliıf. 
Pn1.arlık 10 nğust<ıs 942 pazıırteıı 
gUnll saat 16 da yaı>ılacnkt.ır. Şart
namesi Ko. da görulür. lsteklilerlıı 
Ko. na mtirn<'aatları. <6053> 2091 

Bt alınacak 
fnnit Sa. Al. Ko. dao: 
ı - Karalı zarfla W ton koyun eti 

veya sı~r eti eksilrmeye konulmuştur. 
Koyun etinin tıdımın fiyatı 120 kuruş 
muvakkat teminatı 202S liradır. Eksilt -
mesi t 3.f!-?42 rıe~ ı;unü saat 16 da 
)'llJ>ıbırnlmr. Triı:lif mC'ktuplarını saat 
J'5 c kadar vemıeJeri. 1-Haf ve şartnıwne
ııi lstanhul Ankant I.v. Arni-rliklcri}lc 
Ko. da her 1.aman gorulur. 

(6054) 2092 

Ambalaj tahtası alınacak 
lst. ı., .. Amirliği • a. Al. Ko. Rs. den: 
t - 12.000 adet ıımhalaj talııa•ı alı· 

nan.kur. P.uarlıkla & ilt~ 30-7-9(2 
f'C~ gunu saat 15 te To~ ı~ 
Lv. A. Sa. AL Ko. <fa yapılaraktır, Şart· 
namesi Ko. da gorütiir. Taliplerin belli 
vallitte Ko. na gclmclerL 

({.<H9) 208li 

OKULLAR 

T atıma i,leri 
Ankara Okullar Satın Alma Ko

misyonunı'lnn : 
1 Ankara yatılı ve yatısız gün-

düz okullarına alt 6500 ıon kok ve 
krple kömllrlınllıı depolara ırakli ve 
istifi işi knpalı zarfla münakasaya 
korıulm1111ıur. 

2 - Beher tonun muhammen be
deli (ô) liraclır. 

3 - İhale 10. 8. 942 pnzartesl gil
rıU ııaat ı t de Bölge Sanat okulll'!l· 
ela yapı ı·aeakıır. 

4 - isteklilerin 687.5 liralık Jlk 
teminatlannı Ankara Mektepler mu
hasebeciliği veznesine yatırarak i
hale saatinden bir snat önce komis
yona teklif mektuplarını vermeleri 
lizımdır. (5825) 1872 

Gümriik ve İnhisarlar V. 

1 - Yenice olvarındakl blrllğe alt ınwıc.-..i Ko. da görülür. Taliplerin bclli Temizlik malzemesi 
ormandan kesilip Çanakkaleye nak· vakirıc Kö. na gelmeleri. alınacak 
ledllE'<'t>k 3000 metre mlk!ıp tomru • (5986) 2061 
t:un katlvat ve nakliyatı l.ş!ne ihale GllmrUk ve lnh sarlar VekrılcUn-
ırtınU taliıp çıkmadığından tekrar Et alınacak den: 
31-7-942 cuma günU saat 15 te pa- Edremit Sa. Al. Ko.dan 1 l - Vekfllet. lhUyru.-ı 1cin a~k 

Devn·k Sıı. Al. Ko. dan : ı:aTlıkln hlr talibine ihale edilecek- 1 _ Aoağıda cins ve mtktnrlan eksiltme "U6ullyle temizlik, boyncı 
l - Zonı::ııldnk'tn teslim şartiylc Ur. Muhn.mmen bedeli 207000 lira yaz.ıh sığır veya koyuu eh alın1ac-ak- ve Mir malzeme satın alınacaktır. 

2ı,ooo kilo koy-un veya 2ı,ooo kilo sı- kati teminatı 10600 liradır. Evsaf tır. Evnf ve oeralt her ınm Ko.da 2 - Muhammen bedel 1400 lıra 
{cır eti kapalı zıırr usıılll ile tksiltm~- ve şartnamesi her gün Ko. da gôrü- görUIUr. İhalesi 17 ağustos 1942 pa _ olup muvakkat teminatı 105 liradır. 
) 0 konulıııuştur. Knyıın etinin rıııı- !Ur. tstlyrmlerin belli g{!nde Ko. da zarte 1 ıı;Urıll saat 15 30 da Edremit 3 -- lhnle 8-8-942 cumartesi gllııü 
h~rnnıcn hedell ı ıo kuruş tutarı 211,.00 hulunmalan. (fül22l 2000 Sa. Al. Ko.da ynpılacaktır, Taliple- saat 10 da VeklılC't U:!vllZUJl Mlidiir-
lirarlır. flk trınlnatı 19 o liradır. Sı- Sıgw ır eti alınacak rin mezkfir ırtlnde Ko nn mllra<'"lat- IU !inde kurulu komisyonda yapıla-
(nr etinin ıııııhamrnen bedeli 80 ku- 57 caktır. 
ruş tutarı 19~00 liradır. ilk teminatı Çanıılclcale Se. Al. Ko.yan ı lan (Ml2 l 210 4 Dunn alt art.name ve nUmu-
1 ao liradır. Ihalı·sı 12 A~ustos !1•:? l - 110 adeı etlik sığır 81-7-1942 SIGJR ETi KOYUN ET 11ekr her Un l v.ıızım dUrlUğUn-
c;nrşıımha gl.ınti ı ı ele Devrek • Sııtın cuma gllnU ııaaı 1:5 te pazarlıkla sa- Azamı A"'g rı Azami Asgnn de görUIC'b 1 r 
\im, Komisyonunda rapılacaktır. tın alınaoakUT. Muhammen bedeli Ton Ton Ton Ton 5 - Kanuni vasıfları haiz fstt-kU-

j teklilerin bdli e;ünde ,.e ttııpit c 1- 19800 llrn• kati teminatı ~70 Tırn - .; 4o 35 441 ~ lerln !belli &'lln ve s atte muvakkat 

Sönınemit kireç alınacak 
Devlet l>rmiryulları 3 üncü J,ıeune 

M üdürluğunden: 
Mıkdar, muhammen bedel ve mu • 

vakkaı teminatı aşağıda )-Uılı olan 200 
ton sönmemiş kireç açık ek~ılınıeye ko · 
nulmu~ıur. ihalesi Dalıkcsir'dc 3·H-94l 
puartcsı ı;ünu işletmemiz. binasında top· 
larıank komis)tınumuzı:a y.ıpılac::ıkur. 

Bu işe ~inııl'k hıi}l'nlerin 2490 a~·ı· 
lı kanunun tıı} in cttıı";i vesik.alar ve 4 ün
L'U madde i mudhmce i~c gırmiye nıanii 
kıınuni lıulurımadığrna dair beyaıuıanıc 
ile ayaı gun saate S..adar komisy.>n reis· 
liğine rnuracaaıları lhımdır. 

Hu ııc aic ~anname Balık~ir'dc 3 ün· 
cü i~lcınıe nıudurluğı.inden parasız temin 
olunu •. (5271) 

3 üncü İJleımc mıntakası dahilindeki 
her hangi bır ıstas)ond;ın teslim edile -
cek cın i: sonmemış kireç, 

Mikdarı: 200 ton,,. 
Muhammen ocdcl: 2S lira, 
Muvakkat teminat 375 Lira, 
ihale saati: l'!I, l<f20 

Çeşitli malzeme alınacak 
I>. IJ. 'ıullnrı Satııı Alma Ko. dnn: 
\lulınııııııen bedeli 2 Garı (yirıııi se-

ldz bin altı yıı11 ulıız beş) lira ulıın 
ıııulıtellf clıallıı 4560 (dort hin tıeş 
yıız clıl) kilo nıııyant le\·hn, ~350 
(ılurt lıııı Uç ) l.ız elli kilo orlılıııü~ ve 
urıllmNııiş kordam) at. ınuhtclif cins 
le cbuttn :ı 50 (ııç bin ı;cklz .) u11 t'l
li) kılo ııalııınstra (3 Aj:ııstos 1942) 
pazartesı guııu !inat (lü 30) on heş 
otur.el• lla> dnrpaşa'dıı. (;ar lıinnsı d:ı
hilındt>kl korııis) on tnrafıııdıın kııpalı 
zarf ıı ıılı) it> s tın alınncaktrı. 

llu 1 e glrıııck lstiyenlerın :!147 (1-
kı hın )Uı: kırk .)edı) llrn 63 (nltnıış 
uç) ku rıışl ıık mu~ nkkat teminat. ko
nunun ta.) ın etlıgl vesikalarla tekllf
lerlnı ıııuhte\ 1 zıırflarını A) nı ı;Un sa
nt (J4.30) on durt otuza kndıır ko
mi ) ın relslıgne vermeleri ltızımdır. 

Bu i e alt ş ırtnıırııelcr komisyondan 
pnr sız ol ırak dııiılılınaktndır. 

(Hh9) l562 

Klingrit levha alınacak 
l>. lJ, ~ olları Satın Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli lGSOO <on altı 

bin sekiz YU.tı Ura olan muhtelif eb
atta 7000 \;edl bin) kıilo kllngrıt ne
vlndPn I.evtıa <3. Al:ustos. 1942) ııa
z:ırtesı g{lnU saat (16) on aluda 
Haydarpaşada <.:ar binası dahilinde
ki komısyon tarafından kapalı zarf 
usuli)le satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek lsUyenlertn 1260 
(b n iki yuz altmıs> liralık muvak
kat teminat, kanunun tayin etUğl 
\es kalar a teklltlerlnl muhte\1 zarf
larını aynı gün saat (15) on beşe 
karlar komisyon reisliğine vermele
rı lftzımdır. 

Bu i e alt şartnameler komisyon
dan pnrnsı:ı: olaTak dıığıtılmaktadır. 

(5470) 1563 

R. Cumhur Fili.rmonik O. 

Veston yaptırılacak 
RI> asotwumhur Filarmonik Or

kestra ı Se!Jlğınden: 
Madde ı - lkl takım veston Cku

mnsları müesseseden verllecek lma
llyesı ter2.1ye aittir.> 

18.dde 2 - tlç takım veston (pan
tolon kumaşı mü~seden verilecek 
yalnız cakct ve yelek kunıaslarıyle 
lmRllY<'sl tct'Zlye aittir.> 

Madde 3 - Beş takım veston ku
ma.slan ve lmnllyesı terziye aittir. 

Orkestrnrnız üyeleri ioln yukarda 
yazılı ııarUnr dah llnde 10 takım ves
ton nçık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 570 lira olup ilk 
temınatı 43 llrndır. Tallp olnnlann 
ihale g{inU olan 30-Vll-1942 per
şcmhc gUnü saat 15 te ilk teminat 
makbuzları ve Ticaret odasından al
mış oldukları en nşalh ikinci· sınır 
terzı oMuklarını blldiıir ehliyet V<'
slkalarlyle birlikte Ankara Mektep
ler Muhasebe<'lliru hlnasın<'la satın 
alma komisyonunda hnzır hulunına-
lan. <54251 1512 

Devlet Hava Yollan 

Tayyare benzini alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum MU

dllrlUğUııden : 
1 - İdaremiz ihtiyacı için (30) 

bin kilo tayyare benzini kapalı zarf 
u~ulıyle satın alınacaktır. 

2 Tayyare benzininin muham-
men bedeli (17400) lıra olup muvak
kat teminatı (1305) liradır, 

3 İh le 15-8·1942 cumartesi 
gllnü saat ıo da Ankara'da tayyare 
ınC'ydaııında kiln umum nıUclür!Uk 
hlnasında ı oplarıacalt komisyun tara
fından yapılacaktır. 

4 Bu işe ait fenni şıırtname, ek-
Rlltme şartnamesi ve mukavele pro
jesi Devlet Hava Yollarından temin 
edlllr. (6018) 207.<ı 

MAHKEMELER 

l:antr llctncl SUUı llAlclmM~: 

DAvacı. Jl:u"±ned mal:b'e vekUI avu'knt. 
Sn<ltk RoımtAv tarafından Ankıı.m.'dıı 

P<> mcld.cbl C'lvarında Ztyrok roddcsln

dc 3 No.hı evde Nizamcı.tin otlu Ha.1'im 
KAh;vnoC: u alc)1ımc 942-:.ıı>7 No. l!(! acı

kın al cıı.k dA va..ı;ınd.'I mikldooale;v'hin 
1k:ı.rıınU:llhının rıınchutb"e1"ıe blnacm llA
nen tcbl llftlt )'8.t•ılmıuıııut ve muhaıkeme
nl:rı ıs 8. 942 t.tırlhtndc s:ı.aıt 10 a ıbıra

kılmnsmn ıa.ı.mr vcııllml$Ltr. 

c~e ırclm•'<I iti Ul1<'11nw muhaıkm"ıe· 

nm gt_ı. 'bındn re ıı.n ede<-et1ne 001· 
1şbu. gıyap kanın lltınm tcbl:Iı <>lunur. 

( 432'.1-6006) 2081 

BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SINEMASINDA 
iki film birden 

1- Pamuk prenses 

11- Harp muhabiri 
Oynıyanlar 

Myrna Loy )--
--( Clark Gable 

SUARE : 20.30 da 

PAMUK PRENSES 
--- ve ---

HARP MUHABiRi 
Telefon : 629{ len saatten bir saat evvtl kAnunl -ı dır. Evsaf ve şarmameııı her glln 206 166 206 166 ı teminat arını Vt"klll t veznesine y 

kilde hazırhyacakları teklif mf'ktup - Ko.da görü!Ur. İsteklilerin ihale gll 206 lf\6 206 ~ tırarak Jmm~onda haı.ır bulunma-( ~-·•••••••••••~ 
!arını :Ko. na vermeleri. (68l6( 188i nll Ko.da bulunmaları. (5893) 2019 852 600 855 688 lan. <5833> 1881 

-!-

ANKARA V ALlLIGl 

Odun alınacak 
Ankara Vnlllı nden: 
Ankara nıcrkcz ilk okullartyle 

Etimesğut, Oııuncuyıl lk o u arına 

100 ton gUrgen odunu nçık eks itme 
suretıyle sntın alına<"akur . .Mulınm
men bedeli 4500 lira hr. lst klı.lertn 
şnruıam ~ ı göı ınek üz"re hrr sun 
Maıırlf Müdürlü une "e r 0 7,5 te
minat ak~ n hu usı muhn eb<' mu
dDrJUğU vezne ne yatırıır ık 30-7-
1912 perşembe günü snnt 15 l<' d. i
mi encümene muracnatları !llı.n olu-
nur. (5193) 1479 

Tamir işleri 
Ankara Valıhğlnden : 

ı - Keşıt bedeli (ll760) liradan 
ibaret olan Çubuk Barajı gazıno • 
suncta yapılacak tamirat k ıp:ılı zart 
usulıyle eksiltmeye konulmuştur 

2 - lhaıe 3. 8 194..ı tarJhlne mü
saıli! pazartesı gUnll :uıt 15 te Def· 
terdarlıkıa yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temin!\t (887) li
radır., 

4 - İstekliler bu l§e alt keşif 
evrakını, fenni hususi oartname. 
eksiltme şartnamesi, mukavele pTO
jesıni, her gün DeftC'rdarlık Milli 
Emlak .MUdilrllığüııde görebilirler. 

5 - İsteklilerin Nafıa mUrlUrlU
ğtlnden alacaklnrı fenni ehliyet ve
sikqsı· muvalıkat teminat nıakbuzu 
veya banka mckmbu ile Ticaret O· 
dnsı vesikıılRrlylc teklif mektuplıı
rını muayyen ı;:-ilııdc snııt 14 de ka
Jar komisyon reiRine vermeleri ili· 
zımdır. 

Postada olan ı;:eclkıncler kabul 
edilmez. (5509) 1573 

Yapı işleri 
Ankara ValılıC; ndı>n: 
1 - Ankara • Ne<'al bl'y ilk oku

lu heli\ ve bah<:e duvarlannda yn
pılacak tadı! t 1 nın P.ksillmesı 13-
8-942 tanhlne ra tlıyan [IC'rşembe 
ırtınU Rnat 15 t<' vıllyct daimi en U
menlnde yapılmak Uzere açık eks it
meye lronulmustur. 

2 - K<'şlf be-deli <4299.75> lira ve 
muvakkat tem nat.ı 322 lırıı 48 k>tı
ruştur. 

tcıteklllrrln muvakknt teminat 
mektup Vl'yn mn.kbuzlarlylr •rkaret 
Odnsı V('Sikalannı ve Nnfıa MU tUr
lü~Onrlcn !bu 1 iç n alaf'akları fennt 
ehllvet vesikalnnnı hamilen yu1rnr
da ;dı gcı;en ırlin ve :ıııtte daimi en
cUmen rt'isllllnc- r:cımı>lı>rl. 

3 - Bunn n t k ır ve nrtna~ 
yl her giln Nafıa M ıdlirlüğüntlf' gö.. 
rcbllcc<'kl<'rl <6020> 2079 

Tamir itleri 
Ankara Valiliğinden ı 
ı - Ankara - zıraaı ilet makine

leri lhtısas melttebinde yapılacak 
tamirat işlnın ihalesi 17·8·1942 tart. 
hine rastlıyan pazarı esi ı;:-llııU ımat 
ıs te vilayet nnfııı. komisyonunda y -
pılmak uzere açık eksiltmeye konı.ıl
nıuşıur. 

2 Keşif bedeli (2399) lira (~ 
kJ.1.TU§ ve muvnkat teminatı (li9) ;Ji. 
ra (96 ı kuruştur. 

3 - İsteklilerin; muvakkat re • 
mlnııt mektup veya makbı12>lariy)e 
tiCArct odası veslkalarıııı ve natıa 
mUdUrlUğl.ınden bu iş için alacak -
lan fenni ehliyeı vesıkalarını hami • 
len yukarııtn adı r.eçen ~n ve sa. 
atte nafıa mUrlürlliğll odasıncla top
l:ınacak komisyona mUrac mlıırı. B• 
işe ait keşif ve şartnameyi her gUa 
nafıa mOdllrlllğilnden görebilecek -
lerL (6021) 2080 

Satıı tehiri 
Anbft Valiliğinden 
30.7-942 tarihinde Dcfmdarlıba 

toplanacak komiwonda ıwışı yarıJaat
ğt füın oo'len 2000 adet bo, tt'flCke g(). 

ri'ılen lurum fuerınc satışum kaldırıl • 
mı,cır. (fıO'i8) 2093 

Kum parselleri 
Ankıtrn Vn.W.ltl"lın<kn: 

Panıcl No. Mevk~ 1ıkıh Bcdell 
1 (.'ubulc cal"l 500 
2 500 
8 fıOO 

11 555 
12 555 

Yukarıda panıel num."lmSi;ylle rııutuu. 

men b(,dcl1 yaz.ıh Cutıuk Q:lYl ~ 

~ kum pamc> crind('n kum thmM ıtıa• 

lcl!ll 13 8 942 P<'!'8(rnbc! gUn(I mnt 13 te 

::;a.pıbna.k 11:zıere acı!k ıı.rtamılY'A c~ 
rmştı:r, 

lsl.dc~ mcd<()r aörı ve -.tte ..._ 
1:\yet ddrııt eooilm<'ntnc ve ııartnftmeeMıl 
ıromıdk ~lelin h\mıı.ıııl !da.re talutk· 
ku-lc mUiUlTlU~ne mümroat n ıın • 
ıumıı-. (15~) 2007 

ZiRAAT VEKALETi 

Matbaacılara 
Ziraat V ekilellndcn ı 
ı - Vckt\lellıı bır senelik 85 k .. 

lem evrakı matbuıısı açık eksiltme
ye konulmu ıur. 

2 - Muhammen bedeli 1980 JU. 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 148 ~ 
50 kuruştur. 

4 - Taliplerin 3 a~ıst05 pazartcei 
günU saat 15 ıe vekalette mllteşekkll 
satın almn komısyonuna mllracaııt -
!arı. (5463) 154t 

Ayakkabı alınacak 
7..iraaı Vekaletinden: 
Vekilct mu,t;.thdcmini için ı-zar_.. 

la alıoacağı ewcke iJ1n ~len _,.... 
renkte 73 ~ifı ı9karrinüı ihale gunu oıAıııırı 
27·7·942 pa7arte5ı ı:;uoü talip zuhUır cıt • 
mediğindcn bu 1 ın ihalf.'Si 10 ı::urı daha 
uzatılmıJ<ır. Talıp olanlann V dllleıı1e 
mü<eşeldcıl .atın alma kumİS)'OOUn& -. 
racutl:an. (60(.0) 2095 

Benzin alınacak 
7.\m.tı;l V t'k t.lnd<"n: 
Vdctı 1ct mnkum Ol•ımob 

bir -
nelik ılhllyucı o n _G °' lı1 ve hızmct moto

slklcıt1niıı bir eenc lh 2 000 litre 
bcnz ihale gunü o n 27 7 942 Jlll. 

28.M.ml eilntl ~ zUhur ctmcdl~ln"
bu im Uı:ıı.1ts1 lO gün dnha uzatılm..
ın. Th.ı1p o nl n V k.uc milteıldddl 
ıııı.t.ın alıma komtısyonuna müm.caıııUan 

(i".oGl) !1!198 

Elbiselik kumaı alınacak 
Ziraat Veknletlndcn : 
Vekalet müstahdemini için paza~ 

!ıkla alınacağı evvelce ilin edilen 
gri renkte 204 metre 40 santım el -
blselık ve 52 metre O santim sıyah 
renkte p~ltoluk kumaşın ıhal<' g{lnU 
olrı.n 27-7·1942 p zartesı gUnU talıp 
zuhur etmediğinden bu işin ihalesi 10 
gtln daha uzaıılmı tır. 'I'alıp olanla • 
nn vekalette m eklcıl tın alm11 
komuıyocıuna m r caatlan. 

(6059) ~ 
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Fabrikamızda yapmakta olduğumuz 
TRANSMiSYON VE V ANTILATöR KAYIŞLARI 

Avrupa mallarının kuvvetine faiktir. Satış teminatlıcu. 

Çift arslan markamıza dikkat 
lstan bul, Yedikule, Kırzlıçe~me, Güderici sokak No. 12-14 

Bel' İr Urgancı ve Rasim Eskin 
Kösele-vaketa fabrikaları 

Telgraf : Organcı - İstanbul, Telefon: Fabrika: 20390, 
"i azıhane : 22574, MaiZaza: 21825 e müracaat. 
Satış y er i: Ga itada Tersane caddesi 126 No. 

VlLAYETLER 
Telgraf direği alınacak 1 gü?tı saat oııa k!'dar c~za ve tevkif 1 

St"yhan P. T. T. Muclurluı;und<'n : et1vındte kml.Uftcııekkkıl k
1 
omıııyon rlyna

1
e: 

ı td • "ht" 1 1800 ne e ı me tup annı verme erı - aremız ı 1) cı çın n- • y Y J • J • det 6 rnl'trelik, 15110 adet 7 rııctrehk, lazımdır. e post~& vuku !>ulacak 
o yapı ı ş erı 1100 ndet s uıctrt'lik, bOO ndet !l nıl't- reehhü;den dolayıeıyle ~esulıyet ~a-

lst.anbul Belediyesinden: relik ._1 ccııınn 4700 ndet çıralı çam bul edılmez. Şartnameyı ıı;örmek ıı • 
Atatürk bulvarı i\lastlk nsfnlt tretu- telgraf dıregi k ıpalı r.arf u ulu ile ııyeııler her _g{ln m_eııal ıuu.tlerı. ~ahl-

•·ar lnşantı kapalı zarf usullyle ekEilt- ı.-k iltıııı.-H" konııııı tur. linde ~ezaevıne m~racaat ~ıtebılır. 
ıne)e konulmuştur. h:eşlf b <leh 2 _ Karııı<all ktızl ının !-.ar ıgedik ~ialıye VekA.letır \.~ te.blıt:tntı. mu.: 
(9.\150) lırıı. (IS) kuruş -e ilk t!'ml- ormanından kı-bi ip \el ına'dan k<llm cıbınce ekmek !_>edelı mütenhhıde o
natı (6957) lira (51) kuruştur. lllu- şartlı olan bu dıreklrrın rııııhaııırııen den!rken kamın_ı verg.ller mliteahhl • 
kavele, eksiltme, Nnfı ı işleri umumi, bf'cleli hf'hf'ri $ekıı liradan 371100 lira de ılaveten tedıyc edıleC<'kıır. 
hususi ve fenııl tjartn!lnıeleri proje ke- , c ınuvaı<kut temin tı 2~:.. 'i) liradır. ( 4332 6028) 2066 
şif hu14s3sıyle. buna mtıteferri di er 3 f,ktiıltmc !O. • 9,l.! pız ırte ı 
evrak ( UO) kuruş nıuknbil:.ad!' bel<"- ~tınU sıınt ı ı de Adana'dıı P. I'. T. 
diye ft'n İş. müdiırlüğtıuden vı:rılcceı... \ludılrlugıı binasındaki artırma ek ilt
tir. İhale 6. . 9.\2 çarşamo.ı gurıil 61- ınl'koınis~ onıındn ) ıpılacaktır. 
at iti le daimi encüm.:ııde yapılacak- 4 llun ı nıt ş ırtnaıııe ıss kuruş 
tır. Tnliplerin ilk tcmirat ı•.okbuz v~- l•edclle :se~ hıın P. T. T. l\ltıdurluğıın. 
ya mektupları, ihnle tarıninden (8) den alınabilır. 
gün ı.-nel belediye fen işleri mıldur- (i 1 trklılerin Ticaret odasıncl ın 
lüğUne oıü.:-acaatla ulaeakları fenni en. l!H2 ~rne ı iıJn lınını t"e<lnka arı \C 

li> et, imzalı Şartname ve kan ınen ib- ' lllU\ akkat teminat nı ık buz vc•ya hıın-

1 
razı lıizıırıgelen diğer t"esık.ıl•-J\ le ka teminat ınektuplnri) le 2 l!IO :\'o. 
2490 :\'o.lu konunun to· fıı.tı çcHe in- lu k ınıına u~ı::un o,nraıı: tan:ı:ltıı ede
de hazırlı)aca!< ıuı !c~: f rr.eıctuplıı:ı- <'t'klerı trklif mektuplnrını ha'i k ıpn. 
nı ihule sunu "" ıt U ,. kııd or ılaiıııl lı z ırfhrını iıçunc ıı addede ) ızılı 
encümene vermf'l .. rı lhımdıt" eksıltıııe ~ ınu <aat 10 na k ular ko. 

(tiG..,!i.iiti7)) 17'18 ıııi&)ona verııll''ı·rl H"a pota ile gön. 

Yol yaptırılacak 
Kara Naha MUdUrlUf:Jndcn: 

dermeleri ıl"n ol•ın•ır Po tadıı \Rkı 
geclKnıeler ıııe-uli\ ('ı kahul ctml'ı 

<57631 1845 

rtJDAFAA V. 

Muhabere malzemesi 
alınacak 

M . .M. Vek. Sa. Al. Ko. dan: 
MUtcahhlt nam ve hesabına 17 

kalem muhabern malzemesı acık ek
sıltme ile alınacaktır. Bedeli 17.810 
lira olup ilk temınatı 1.335 lira 75 
kuruştur. lhalesl 7·8·942 cuma günü 
saat 15 te .M • .M. V. 2 No. ıı satın 
alma komısyonunda yapııacaktır. 
Şartnamesi komısyonda glirülebıUr. 
lstı:klilerın ihale saatinde komisyo-
na gelmeleri. C5543J 1705 

1 - Eks,Jtme> e konulan ış 24343 llrıı 
23 kunıı keşif bedelli Kars • Art" n ·ı;.ı· 

dudunda Ardahan yalnız cam yo.ıı.,üa 

1 yapılacak 2710 metrelik sose ın~a•ı ka 
---- ------ ------- ------- ----- ---- palı zart u ultyJe 15 7 942 ~Onunıen 

Türk Çelik makine 
. 

evı 

Telefon: 42149 

Ekmek alınacak 
Aydın C. M. U 1 nden: 
l Aydın c .. za \ ı nın 942 mali 

yılı ekmC'k !ttıyııcı kapalı zaı:t u~u-
1 yle ek tm ko, ılarıık )npı.an 

nat n t c ld tıı ,> zuhur etme-

Eksos yağ tesisatı 
yaptırılacak 

M. M. V<'k. Satın Al. Ko. dan: 
2S3 lıra 48 kuru.ş keşıf bedelli 

Oktonometre Alet nın hancı su ek· 
'!o~ yat:: tesisatının yaptırılması i-8-
942 ruma ~Unu saat 14 de pazarlıkl:ı 
ekslltnıe)e konıılmuştur Kati tem!· 
nntı 42 liro 5:.! kuru tur. htcklllP.- 1 
rın pazarlık gün ve s:ıat•nde M ;\l 
V. 4. No lu Salın Alma Kom sronu· 

Çeşitli meyve 
Po!ıs Enst.it.tısU lllUdUrlUtuncıen: 

C1nsl Mıktan 

Armut 
AY\"a 
Portakal <SO> l.!.k 
Kavun 
karpuz 
Taze üzüm 

1000 
1000 

2000 
1000 
1000 
:?000 

ldlo 
kilo 

Ade~ 

Fbatı 

kuruı 

30 
23 

7 
ıo 

ah nacak 
Tutarı !Ik 

Ura lenti.D8tı 

300 lira 
2!50 
140 
100 

"° .500 

Ihatl'n.r 
yapılaca {;1 

ııun ..aut 

IUbaren 15 gün müddetle eks!lt.""le·• 
konulmuıtur 

2 - lhalc •akUndc Clyat usulu iı •ere 
d!r. 

3 - Buna l.lt evraklar ıunlard. 
mukavele proJesl. eksiltme şartnam \'t 

fenni tart.name keti! cetveli 'e Bay.r· ı 
dırlık tııcrt ı;:eneı aartruımesl 

4 - Bu evnıkı gönnek lsllyenler şo· ' 
se köprüler relslllrlnde ve Kan; 'alıa 1 
mUdUrlllltünde göreblllrler. 

dı ,,11 1 n 211 ) ılı k nunun ~o ırc 
ma'i l 1 MJ 1 ı ~ ·r ı m ve ıt 
:ı'"tn 'llr ne re 21·7·11 .! tar '1 11-
1 r tı > n b ,. av 'l I" na ar· 
lıkl ha e n \ :ı· 
b 1 nına ka 

nn r mC>'er 1561"1 1725 

Duvar yaptırılacak 
dan 21-R "12 
mlıvı~ 9H r'>nun ka 'lr do ıı B) M M .. VeK. !:>aıııı Al. !'<>· d .. n: 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

3 AÔUSTOS 
ke&ldeslnc aırnlan 

lkramıırclcr: 

ı adet 2000 Uralık 

1 750 

3 2M 
100 

Taze erik 60 
Taze lul)'SI 

y i ,. it c mek h' , ı'lın , C'\·- ı ıı 1 ~ lıra 82 kuru~ ke~ıf bedl'llı 1 il· 
m 'e 281' rkm-.ıc '1e ı, e ı ıt 1rın•n me5guı ıa rampa dunrı in~a51 6.8.942 
ha" hazır ra• ce nnTnran tnh-n n ı pcrj mbc saaı 10.~0 da atık e,,;sılunc ile 
bedrll 12410 lrradnn il·nrPl o'du 'J'1· ihale <:dılecckıir. isteklilerin pazarlık 

5 - Muvakkat temln:ıt 1825 lira M da'l tallp'Pr n h r "ini o nn 21 8· gun •C saatinde 166 lira 09 kuru~luk iık 
kuruatur 'ld2 '"' ""r'rqi "1" 'l'lt lt: ı''I A"t'l•n ıcmınaıları}lc M.,\l.\. 1 No. ıu ~aıın ASKERi 

1 ,:!11 11111 11111 1111 1111 11111111 

= FgN~l S0XNfffÇİ 
Taıe v şne 
Ema 

200 
250 
50f 

500 

Kl!O 

Kilo 
ıcflo 

KllO 

Kl!o 
ıdlo 

ıcı.o 

zs 
30 
80 
40 
l50 

6 - btekllfertn bu işe ırlrebllmPIC ek. Mlldoit>•ıı"'n~·~ıııl' ':1 !r m'"tn kk 
1 

alff'l komİS)Onunn gelmeleri, ke,if \e ----------------

t n u ~ >O e erini yapmıs ou•~n· V" n• 1 ın ,11,t 1 • şart ıımc\ı er ı;un omı~)or: a go tc 15 _ 20 bin ton malzeme ıza 
malan •·e ihale ~nOnd_n en az 3 ı;U~ ,_ L 1 LL ·ılır (<;(dl!) 1"'27 

1 I b lbl ılı O!"'l'Vnna' ~-ııııllt:-ı•r'l""'ll- "h k d ı_-=: R TÜZ EME 
lfl·S·942 15 evvel ne kadar vllAyete mUmcaatlcı , ı " .., "' ., " 1""r naklettirilecck Mcslc"lnde 30 senclık lht 

A kar 1!s :Ens dair 1 r rf'I Duvar yapt·rılacn'< - ... 
11515 

n a Pv tltüsUntin 942 mali yılı ihtiyacı itin alınacak olan yukan- !Ayette vesika komisyonundan a!a·~k ,.. H·•lkR'll'" , ..,., .... ~ n ''l.~' , Kırıkkıtl·· \skeı·i l'ahriınlar (~rıııı 1 : sı ile en mllşkul sünneti 
dJl miktar ve t.ahmtn fiyatı \"e muvakkat tcmtnatı yazılı 10 kalem meyvnnın n ehl'yet ves klnnnı 942 yılı tırnrrt ..,. .., Fi rnnl( h., .. • · M . M. \el'. ~ıı. Al. Ko. dnn ~hı ıurhııcu !'atın \lıııa 1'oıııls) or n. kullandı ·ı ılfı<: tesır yle k 
eı lltmesın n yapıtacatı UAn ed:ilml$ otan 6·7-9t2 pazartEst ı;:UnU ı>aat ıo c ı~· dn 1 ves'k •arını lbmz t-tmelert ,, ,:-,, vPr" ,,,_.,, ""'"~ , ., .,. ..,•,.~ ~ • lo8..! ııra 42 Kuruş ke$ıl oedell. C.:.cn : _ ;ı.en ağrı hissett rmeden )!l 
tt>kll tılanama.sına bınaen 10 ~n uzatılarak ikinci okstltmes.ntn yapılacuı.ıı illin 7 _ thııle 00 7 942 tarih ne mü•art 1 •~'"!' ,..rf •,..r k .,, 11,.1 •., " 1 ; ,.,, ., f.t .. r c:;gı..ttıı .hata duvnrıııııı >tı.ıtı· ı r,ılııııin r·dilı.-ıı lıedı lı (oııoıırı) lira - : Üstadın sünnet ameıı;ı;es n 
edUın s olan 16-7·942 ııertembe ~na muayyen saatte ;ene istekli zuhur etme. Pertmıtıe ı:unu çaııt 15 te Kars ~ıtt•a ti lec""' 'lın nlu'1ur <r.nıcıı 2("'' ~ımn 1 7•8•94~ cuma ~unu sııııt 1'\~? d.rn ıtıarrt olıın lli..:!O bin ton ıııalıl"- - cocu~ar ıstırap du)mazlar 
d f:'\nden 2490 sayıll kanunun 43 üncü maddesi mucibince bir aır pazarlıfıa bıra· Ah hl l 1 n a<;ık ek ı tmeye onmu~tur. K l ıııe lo..ırıkknle ıst'\s\ onııncl ın demir'"· - lllerı her bakımdan must!' 

MUdUrlüfıUnde bulunarak mütc$"kk ı >>. şap ta iye i beton temınatı 111 ııra 18 kuruş! ur Keşti ıu olııll\ an li:ırıklc.ılı- lhrııt , e tııfrk : olabilirler. Ad cs: Anaların 
kılmı•tır. inşaat komL~Yonunda yapılacnktır men~ez yaptırılacaK ~ e şıırtnamesı satın alma komısyo· fnbrlkaİarına mukıH ele tnrihiıııleıı ıtl- Cad. Sebat F.czan<'sı Ti: 11 

lsteklllf'rln acık eks!ltme usulü da1res1nde ve )'Ukanda ırôstl'.r11en cün ve s - tsteklHertn 24!l0 .·oıu kanun:ı nundR göstC>rılmektedır. lsteklılerın lıaren il~:! mali nlı ı::a,csinı· kndır ;, l l l ll l l l l " lll l llllllllllll l l l 
atte teminat makbuzu veya banka mektubu ve vesa k1 lfı.zımclenylc birlik!• tevflkıt'n hazırıwnraklan tekl1t mPk'1:1>· lzm r vı yeti Di...llıl Encumen 1 uen. rıazarlık ı;Un ve san tinde M M V. talibine ihn'ı.- edilecektir ş rtnaııır • ' 

polis cnstı•usUnde mütaekkll komtsyonda bulunmnlan. 

Şart.name her gün p0Us enstlttlsU muhasebesinde ı:örüleblllr. <5563> 
lan da mezkQr günde lll!at 14 tc ktt!ıı•, Odml.$ • ._ntal ltli:W 4. Nolu Satın alma komsyonuna 2~0 lrnr11•tıır lınlesı ıo ı;; !il:? 11 zar-

i makbuz mukııhlllndc komisyon rc•sıı~ı 9 +- 140 ıncı Km ar. >nPtı 11 ' a' gelmeleri (5639> 1728 lesi .ı:ılıııı sııııt lö k kap ılı ;. ırfla ) ol. J ANDARMA 
163.<ı 1 ne vennelert ltızımdır Postaö:ı vuk•ıt ı• 12 a.dct d.hşaıı t ıt m !ez .c " ı. Yapı işler i l ıııın lı ııa"nıl ıııull'«'kkil sn tın nlrıı'I 

!!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ıaeak ıreclkmP knbul edilmez dırun ~aatı ~e ~ 01 >0 bazı 1 en M M \'ek Sa•ın Al Ko dnn: komı'l•oıııım·~ '" 111 laeııktır ~lt~rnk - Ban.ır h.up L .... uuri 
_ OL VİTAMİNLİ _ ,7s:ın.57871 1~3 tezi •re ı-ad> nıusı ..& 332ıs llra t.ı7 KJ 3::?4c, lire 611 ıc.ıı·u$ keşıt bed 111 \n- kıt t!'ıııınaı (37 ıtı) lırııılır. ı alıpleri'1 l\Iuh .u: ,,., u , ... ....,~ .... 
: B - l"U6 kc t bedu e 2ı> 1 942 tar ı d r. knrndn Et me•i'ı.t•a D r nu, pollc'>nu tcklrf rnt'kluplqrını nıer.kOr ırılncle ı. Lı: n 
- - D k l k it b 20 il dd ı <ıt 1 ı tir k ular koıııl "'"" 'rrıııeıerl 1 · - B E L F A M - ire a ınaca a.ren - ı: n m .t K 11'"' e.ıcs .t 7·S Pı2 eumn günü s&.at ıı de at'ık eı<- (1lifiQ\ · ıa2:ı ):oz•"'t ta ı; s.ı.yıh J. 1:;r okul 0 
::- : 1 meye konul:mıışt.ur. slllme ile lhııle edilecektir. hk t~lnatı u ~ o u pa aru ... ı.a t.!m )ll 

: : Kt"oce eli ı:. T. ·~·· ~ludurıu~unden : Eks tmc 17 atust06 942 ıı.ızartes ırU· 243 lira 72 kurueıur Kctır V!' tertnHme· TURK HAVA KURUMU ca.k o :1 116-"l~ıda yazı ı bakır 
_ : daremızı~ ihtıydcı olan -80.0 det nü saat 11 de Imılr \•U:ı>eıt. daimi en<J· 
: - kestane clnsı direk, kapalı zart u~u-

1 
k si sntın alma komlsyonıından ırö~te•ıı · ı;:onnclt ve paL:ırllQ:a 1.$1.!rAk euncf: - TEDAVi• KREMi• : ı)le ebiltme'e konulnıuHur. mentruıcyapınea tır. mektedtr. tstekllleı1n ı:ıazıırlık ı;:Un ve 

: _ lieher dlrtiın muhııınrııen hcdelı Bu eks ltme)e a :t k<'$1f \'e keşif td saatinde !il M. V 4 :\'o lu satın ııma 

-
= Cı"Jdı"n 1"zı"n •ıhhatı"n1" kazandır.... -= Hl,, liraclır. Kocaeli P. T. T ınuha. slllıt cetveli. ek tme ıa;tname t ve knmlsyonuna ıreımelerı. ıMnı 1730 

., .. becllığınC" )atırılııı ısı ıc~hecleıı wu. mukaH•' proJell' le r :rat s !isi eet· 
- K "" J"k • • ·ı l d ku - ıt rıııınnt ( 17'211) lirııclır. veu l7..m1r, Anıı:ıırı 1 n.bul Narı ı mu· Tel örğü tesisi : orpe ı verır. sıvı ce er en rtarır. : _ _ F.kslltme 30 1 !l ~2 per enıhe ırn- dt.r ukl rtnd ııöri.ı tıp ll'tk k o" ıbl M. M. VeK. satın Al Ko. dan: 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" cıu -..!IRt iti t e Kocnrll P. l'. T. mü- ıır. 27JO ura keşıt oedeilı Etımesğut· 

dtirlUgu binasında nıute ek kil satın al lstokl •r n 2o!!lı:ı ıı: :rı'ı > 118 hükU?l'· tn teı örgü tesısı ışı n·b·94:ı! perşem-
ma komis) onunda > apılneaktır. n<! gore hnzırlı>ııeakları '.lf'...14 1 nhtc be ı:Unu saat ll de ac,:ııt eksiltme ue 

::,artn une hergUn J>. J'. J'. mudllrlu. ihale ed.lecektlr. İlk teminatı 20-3 
.,Unde ırnrıll~hllır. isteklilerin ıhale. muve.kk t km nat u ... <'hllyct ve Hl1l llrn 75 kuruştur. lstcklılerln pazar· 

Sıllha.t ve J.çt.JmaJ Muavenet Vt-l~lf'U Merkez Hıtzısaıhha l\IUessese.1 Sa . .Al. Kt>· den bir snat en el kHnunl \C lkalarir- Ticaret Oduı ves kalannı havi teki fmı· tık gününden Uç giln önce inşaat 
misyonundan: Muhammen Muvakkat ıe teklif mektuplarını sııziı geçen ko. melel'ln yukanda muayyl"!l tnrfht.ekl sa· dairesinden alacakları ehlh~t vesı· 

Se om ampulü vesair~ ahnacak 
C:nsi Mlktan bedel teminat misyona vermeleri. (; 8115 _ 576..ı) 1 32 alt.en b!x saat eweıın~ kadar e?l<'Üm<.m kalarlylc ihale gOn ve saatinde M. 
serum ampulü 5 cc 200000 adet 4000 > riya m.ıne W.dl le makbuz almalan IA· M. V. 4. No. lu satın alma komısyo· 

.. " ıs cc 100000 2500 ı Dıvar ve yol tamiri zımdır. nuna gelmeleri. <5642> 1731 
Ampul desteresI 60000 ,, 660 > l&t.a.nbul DctterdarllCmdun: Postada vaki ııeMlcmclcr kabul ed'I· Yapı işleri 
LAstik mantar 200 kilo 

1
200
0000

0 > 143i oetterdarlık b nası ur.ka cephcs'nde· mez (4320 fı0Z7> :;!06:5 ~T \f. Y. :;ııtııı Al. Kn. clRn 
Cıç~k aşısı tüpil 1000000 adet > 1 

19160 
ki lhat.a duwu1yle >ol tamtratı ~ıer. İzmir _ Torbalı _ Arapçı 3931'7 lırıı 30 ı<uruş ke f becll'lli ı. -
kupalı zart ull)l clc&ltm k ı kı t'hır lll\ıt okulu erlı'tş •atıckharıe-

1 - Merkez Hıtz1"lhhıı müessese! Uıtıyacı ıcın ctns. miktar ve muhammen be· us • c e)c tı arı yolu esaslı bir surette tamir •ı si~in ikanı! lnşnııtı müteahhit naıııı 
mı&tır. 

dt!-11.Yle muvakkat teminatı yukanda yanlı malzeme kapalı zarf usutıyle 23. 7 ~:? E'ıcslltrne ıo- .942 pazartesı gUn:.ı ~ıı.· ett irilecek he ahına atık ck<iltıı11•) c konulmuş -
t.art.'ı.nden ı.uııaren cla>Utm~e konu.mu~tur. tıır. İlı ılf'sı ı 1. R. !142 sıılı guıııı •nat 

a.t 15 te dc!terdarlık blnıuıı11<la milli lzmlr V yctJ DaJrnl Eneümenmden. ı ~ tc M. \ 1 V. 4. So.lıı ııtın ,.Jım1 
2 - Ek&Utme 10. 8. 9t 2 pa.zartes1 &'ilnü saat 11 de müessesede mlltetekldl ıı:ıtın emlbk mUdUrlüQ'Undıo mUte6Ckk:U komis· l - !ı;mtr • Tor.batı • Anı.peı >o u· knıııis~ onunda 'npılacııklır. ilk temi. 

alına komlsYont.."Jlda yapılacakUr. :yonda yapılıaeakUr. Keşlt bedd nun ı +750 30+000 k1lometrcler1 ura. nntı 2• ı u lirıı O.'i kıırıı~tur. ~nrtname. 
8 - Numur..es:nı .ıönnek 1ı;Uyenler komisyona müracaat ederi«. Sartıuı.meıe· (22665,56) r..ra muvakkat t.emlnatı lb9'J sındak1 kısmın 1 tamiri 24. 7. 94: .si 1'17 kuru~ mukahlllncle alınahilir. 

parasız vertll:r. ura 92 kunı:ı~ur. Münakasa cvrakı mil· t.ru-ih nden Jtit>arc:ı 20 eun m ddeUe ve lstek1ilerin lhnlc sa ıtinıle 1111'7.kıir ko. 
4 - TcklU mektupl&rı muayyen ~ndc gaat 10 a kadar ko.-nlsy0t141 verllmts ol· il emlAk mUdtlrtultilndc gôrUlebU r kapalı zart usuıtyle açık ckslltme>-e kO· ıııi~) cııın ırelıııdcri. (l'ii7 I) 1 !103 

malıdlr. tsteldllertn en az bir tAahlıUttc l!\COO nuımu:ıtur. Er fotini alınacak 
5 - MuvakkAt teminat muk&tıın nakıit ve nakit mahlYeUndcld evrakın Mııllırc ltralık bu l5C benzer lf ;yaptıklıanna dn· 2 - Keşi! bede ı 63.92 lira 30 kJruş· M . .M. Vek. Sn. AI. K-0. dan: 

\'ekAleU merkez mıı1lasebeclliA'I veznesine yaUnlmaBı kllrı tallplerm daha evvel l lr klarelerlnden abnış oldukl.'ln v<:S1 • t.ur. 12 000 • 15.000 er fotini kapalı 
komlSiYona müracaat etmclerl lllın olunur. <5683> 1799 ka.la.ra lstlnnden tstanbul \•ilfı.>ı t ne 3 _ Mu~aldaı:t temlnaU 4415 1il'a 42 zarf usullyle satın alınacaktır. 

Hemşire aranıyor 
Iııletmemızin m a den hasta. 

nesi ıçin Kızılay Cemiyed 
Hemşire mektebinden dlplo • 
malı ve ameliyathB.Deler de ı:a· 
lışmıo tecrübeli bir hem.şıre · 
ye ıhtlyaı; vardır. Hastanede 
ikamet etmesi mesnıt bulun· 
duğU.ndan iaşe ve ibatesi has
tane tarafından tem in edilecek 
ve kendisine ( 100) liraya ka
dar ücret ver ilecektir. T alip 
olanların hal tercümeleri ile 
b rlikte diploma S'Jretl. eyı 
huy vesikası. evvelce çalıs· 
nkları yerlerden aldıkları 
bonservisler i v e üc adet fo • 
togra!ı ı 

mUraeaatln lhule ırUnUndC'D CtatU ı:Un· kuruştuJ". B~hrr cifti için tahmin erlllen fi-
len hariç) üt ırün ev\'el ahnmıs chl1lle1 4 Kr.ş t C\ir&kı tzmr Tu k ye' yat (ll.50> kurus olup muvakkat te· 

V~ 9•2 yılına ait •'---t odıısı ,Cf;!kas•y- ....._, mlnatı 12937 lira 50 kuruştur. lhale· 
ASKERLiK lŞLERl ,,:· m .. u··akkat tem;:~~ muhtevi ve 2.ıl){) lıı.n mınttıkn mUdlı IUl':Unde ı:uı·uleobıttr. si 12. 8. 942 çarşamba ı:ünü saat 15 

"' • 5 - tııtl) nler thale ınrlhtnllrn eweı te Ankara M. M. V. 3 No.lu Sa. AI. 
ı;ayılı kanunun t.arltntı daire5tnde ha· tu tSk yollan m ntakR m ıdUrlUcrtln· komi~;ı,·onunda yapılacaktır. Şartna-

Çağrı zırla.nmıs kaııatı ve mUhürlU zart dcru. den chlt:ı;ot ,cstkaSl ala<' klnrdır. meci 862 kuruş mukabilinde her gün 
A nka ra Askerlık Şubesi Re si! - nunda tek!U mektuıılanru ihale ırUnU 6 Ekli L-ne 13. s 1942 ta.rlh:nde kom syondan alınabilir. 

tinden : ııaat 14 e kadar komisyon relell~lne perıembe ırür.U saat n ıır yapılarnktır. Tnllplı>rin ihale ~ani lnrlPn bir saat 
Adre•lerı'nde bulıınamıyan İstan· rı e""' 1 nft knd t kllf mcktunıarını " makbuz muknblllndc tevdi etmele · 7 - tstekltler :;!490 sayılı kanunun • • e ,- ar e .. 

bul'da N albant mektebindeki y e • <~-!1690J ıs·n ki kom ı;yona VPrmelerl. 
r inde de olmad ı,ğı blldirilcn veteri • ''04 hOkUmlertne ı:öre hazırlıyıwn ıın zarf· 157751 192.') 
ner yllzb"•ı 84 5-6 Fahri Araz talim lan lhale ı:Untl at 10 a kadar mnk- l 
vazifesi ~ıştır. Ot ve saman alınacak buz mukab nde ~ tAyt-t encümeni rl)"I· Hükümsüz ilan ar 

4549-5074 sayı ile şubemize veyn fı;tıınhul Heledlye inden : ı ı;1>Une ve zarfların snnt 11 de acıln<'a~ı M. M. \'ek. Saıın Alma Ko. dan: 
bulunduğu yerin ııubeslne !Uzumu Temizlik ışleri hap anatı lı:in nlına- l!An olunur. (4"262·5!'1Gl l 2000 4'9.1!69 lira 90 kun1$ hedcl muka 
müracaatı ilan olunur. cak (896000) kilo saıııan ... e (396000) 1 hilin<le Küçük Ym~aı'ra y.ıı~ılacak nlan 

(5090 ı 2049 kilo kuru ot knılnlı zarf usuli) le ek- ı Ekmek ah nacak ın~aaıa ıtit ı ı. 16. 22. 27.7.t<Hı pmlerin· 
339 doğumlulara siltınf') r konulmuştur. l\leenı_uunun İzmir Ceza ve Tevkif Evi Satın de çıkan ilanlar hükfınm11diir. 

• ~ tııhınin bedeli (~il ıoo) lirn V<' ılk h'- Alma Komıııyonundan : (6oıı> 2099 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesln· minııtı 02:!0) llrndır. Şartname (1 W) 600 gram ekmcğın beheri 16 ku - k 

den: ı kuruş mukabilinde •beJ edi~c teıı!lılik rll!J 25 snntinıden muhammen fıyaıla Kösele ve meşin ahnaca 
339 doğumlu ve bu doğumlularla l•lerl ıııüdurlu lıııdcn alınabilir. ihale 171050 adet l'kmcğin mecmu mu • \ l. i\1 . \ 'ek. Satın Al. Ko. dan: 

muamele~ e tabi erlerin ilk ve son ı'o. 8. 942 pnzıı.rte i gunıı saat 16 tc hammen bedelı 2779G liradır Ordu Sun'i an mü~ese~i için nçık 

Çamaşır yıkattırılacak 
Türk Ha•a Kunımu Genci Merkenn· 

den: 
f.ıimesj;uı tnnarc fabrikıı.mız memur 

•e ı$Çilerınin 200 i~ gomlegı ılc ıoo 

konıl>ineLonunwı (ııılum) bir sene mud· 
dcıle )tkatma •e utull'tlle ışı açık ek· 
,ıfınıC)e korıulmu$1Ur. llu İ$İn ilk tc· 
minau 4 14 lira olup ck,ilıınt:de en duşuk 
firaı teklif edene ih;1fc edılecckıir. tk· 
~i lıme IO. il. 9-il pazartc~i gunu 'aat 15 
ıe yapılacağından, i ıekliler l>u saaıtc 

Genel merkez !>Alin alına konıi,}onunda 
hazır l>ulunmalıdırlar. ı ı 19 

sınd 

kom 

4 
10 

4 

J. muh u t.ıı.bıın.ındı:ı mu 

Cilt 1 
Derı..r t 

ır t.ıııkmt 

B.ıkır kara\ ana 
Balkır Juu.an 

(6062) 

MAARlF VEKİLLİ 

Odun alınacak 
M ıırıf \ ckıilelıncicıı : 
\ekli.Jet lç,;n aıın caK otuz ı.oo 

1 atık ckıılltmc~c konuı.ınll6tur. 

Kayıp diş~ !l i k ruhsatnamesi Muhammen l>edclJ 1350 Mradtr· 
Tıbbıye mckteb,nctcn ı lmış olııu • 

1
' kk.:ı.t teminat ucdell 102 liradır 

ğum ve Sıhhat V cka.Ieıinl' 6·1·l936 ıe 30·7·1D-12 ııcncmbe ı:ünu saat 1 
ııırih ve 83:i numara ılc musccccl \ek.ılct !ev zım mlıdllrlı.Aündc 
25-7-1323 tarih ve 4:l6 nunııı.ralı dis· c Lır. nu işe aıı wrtn:unc ııe< 
ı;ilik ruhsaınamem 7. ıyi oldu uııı1an mUdurlUktc ı:orUlcblllr. t5377) l 
yeniııı ahnac ığlnılan esl<islnin hllk· 
mu yoktıır. 

Mustafa Saıte•tin Escngin 

Makine tamir iıleri 
Tosya Bclediycsındeıı : 
1 - Tosya kazası merkezın· 

de elektrik tesisatına ıı.t su 
tUrbünUnün kırık H' bozuk ak
samının ıulmunesine gorc do· 
küp imnl ve mahallıııcle mon • 
tajı v e çalı3tırılması açık ek -
sılımeye konulmu,ştııı·. Bedelı 
keofı 5-000 lırndır. 

2 - Eksllıme l6·7-1942 ta • 
rilıınden ıtibaren lu giın müd 
detledır. ihale 31-7-l!.142 cuma 
gtinlı saat 15 le Tosya belccı • 
ye encumenlnrle ;ı,·apılacaktır. 

3 - Talıplcrı eksıltm<' şart· 
namesi ve buna müıeferı ı evrn· 
kı Tosya belecliyesınde ı:-Cire 
blllr. 

4 - 'I'alipleriıı usıılii claırc· 
sinde 375 lirn muvakkat temı· 
nal vermeleri ve bu iş l~ın vi· 
llıyet nııfıasından aldıkları eh 
llyet vesikasını eksiltme ıa • 
rihlnden liç 2'lin evvel Toııyn 
belerliyesine ibraz etmeleri la 
zımdır. 18011-5912) 1936 

ÜNİVERSiTE 

Madeni eşya alınacal> 
Üniversite A. E. P. Komis)' 

dan : 
Yaptırılac ık İ!1 madeni eşya. 

h'amm ıı bedeli 23843 Jıra, ıer.' 
1189 lira, sJati ıs 

Yaptırılnca~ Iıı madeni eııya 
hamnıcn bedeli 15510 lira. te!U 
JI 74 lır ı, saati 15.5. 

Tıp FakU!ıcsi bırinci cerrabl 
nığı.ne yaptırılacak madenl eŞ 
13·7·1942 gunu rektCirlUkte 1< 
zarfla ayrı ayrı ekslltmeye ko 
mı ştur. Teklif zar!ları eksiltrrıt 
ııU sa ıl 14 te rektörllığe verilıTl 
ması lazımdır. Liste ve ııartnaP 
rtktorltiktc gCSrUlür. 

( 7966-5953) 

(Ergani Bakırı T . A . $. İş
letme DirektCirlUğU • M aden) 
adresine ıı:Cindermelerl illl.n o-

yoklamaları 5 a~ustos o42 günü ak· istıınbı;I beledi) rsi dııimf cncumeni Muv ıkknt teminıııı 20 S liradı r. eksilıme ile ıoo kilo sahunlu lm,tle ve 
pmına kada r uzatılmıştır. B u m ürl· odasınrlR yapılacaktı r. Taliplerin ilk İzmir Ce~m ve Tevkif Evinin 942 d · •- ı.;: - 1 
det Jçındf' müracaat etmlyenler yok· teminat makbuz veya ml'ktuplıırı ,.e - 100 a et meşın s:ııın altnacıtKıır. ose- A b l . d 1 
Jama kaçağı sayılacaklardır. kanunen ibrazı llzımgelen diğer vesi- mali yılı ekmek ihtiyacı yukanda ya- lenin kiJn~tı 6R-0 \'e nıc~inin heher ade- m a aj san iği a ınacak 1 

lmtlYu sahibi 
tSKENDER ARTUN 

Neşrt.ımt va l\1ües..~l.'$e Müdüril 
NAŞ!T ULUG 

(6031 > 20S4 knlari)le (2190) Xo. lu kanunun tn- zıh muhammen b_cdelle ve kapalı di 7110 kun1$ firat tahmin ooilmi~ olup M. M. VC'k. Sa. Al. Ko. dan: 
rifalı çevresinde hnzırlıyn<'nkları tek- zar! usulıyle 20 gUn müddetl~ müna· muvakkat teminatı J ':i4 lira 50 kuruşıur. 4532 lirn keşıf bedelli 600 adt't 1 

lunur 1048 

Çeşitli yiyecek ahnacak 
l No u Onnan Satın Alma Komls)'onundan: 

c;nsı 
Koyun eti 
Sadeyağı 
ZeyUnyaf;t 
Toz şeıter 
Sabun 
Zeytin tan•sl 
Kuru Qzilm 
Münakasanın 

Mıktan 
Kıl o 
21000 

4000 
1500 
2500 
2000 
2500 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 

2rıoo 
yapılacağı 

1417 50 
600 00 
140 62 
180 00 
139 50 
131 25 
105 00 
mahal: 

Milnakasanın MUnakuanın 
tarihi giln 5aat sureti icrası 

7.8.942 Cuma 14 kapalı zarf 
7.8.942 Cuma 14 kapalı zarf 

10.8.942 pazartesi 14 acık eksiltme 
10.8.9-12 pazartesi 14 açık eksiltme 
10.8.942 pazartesi 14 açık eksiltme 
10.8.9-12 pazartesi 14 açık eksiltme 
10.8.942 pazartesi 14 acık eksiltme 
Bolu kışlasında satın alma kom(S)·o· 
nunda. 

ULUS finsımevı ANKAJV. 14 kasaya çıkarılmı§tır. $arınameslnı!C' ı N.. 1 · h ·· k · 'Onda .,·;rü amhalııJ sanıtığı ıı. 8. !132 snlı sunu 
lif mektuplarını lhnle ı:;ünü sııat muharrer evsafta beheri 600 ı=ram • ~une erı .er gun ··:m''} • ... _ .: 
e kadar daimi encumcnc \'l'rmeleri Uzer"ınd ıı her «lln !Uzumu olnn •k· 1 lchılır. lhalc~ı n.g.19{ .. perJCffibe ı:unu saat 1030 pazarlıkla hale edıl <' k- Ot ı~ .. ' tir. Kati teminatı 6i0 lira 80 kurus·' KKA'1 Cazetcmtzc ı:onderl 
lAzımdır. <7" l) 1934 mekler cezaeviııe kaılar t<'slımı meş. §lt~t ıs ıe M . M. V. o;. No. ,ıu . ~ .Al ı,.,,. tur. lstr>klllerın eksllt.nıc gUn ve sn· nevı yuzııar neşredilsin edllm~" 

T · • 1 • ruttur. mı:» onunda }"Bl'ılıcakcır. \ a:kıınde mu · atinde M.M.V. 4 No.lu Sa Al. h.o verllml.'1 ve KAYbOIU$Undan d:JıV" 
amır iŞ erı Talıplerın ihale gUnli olan 17 ağı.ıs- ' '-al&at ıemin:ıtlnri> le l>irlikre komi•><>- na gelmeleri. Şartname~· komls~ on- ı oır mesu.ıyeı karıuı edilmez.. 

İzmir Defterdarlı&'ından : tos 1942 ıarlhlııe ra t lıyaıı pazartesi 1 na miiracıuırları. ({ıOl6) 2100 dan gösterlllr. 15867 19H ., • .,-_ _____ _._,,.. __ ,,. __ 

l 1 - İı.mir hUkUıı et kone ·ı tıınıira- ..JI 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111111111 
tı kapalı zarf usuli~ le eksiltme) e ko. -

a~m~şt~r~ if ve muhammen bedeli § Cebeci I :l~l~Eiit~tı!;;NI Kavakhbahçelf Çanakkale Geçilmez / Çankırı Cad. ı: BU GECE 21.15 te 
1 '~ .::_ 1~;~ .. ~at:autr~1:1~~:·at akçesi 136:s : Yenidoğan i T·· k ··z1·· ÇiÇEK Türkçe •özlü YILDIZ MESUT GÜNLElt 
lira olup ihaleyi mutenklp bedeli lhn- : Sineması ; Aur çc so kul Sineması muazzam harp filmi Sineması f Türkçe sözlü 
le üzerinden 3 16 kııtl terııinat alına- : i rapça şar l 

ca~t:'.:: F.ksiltme I O. S. 942 ln.rihlnde -:; l il l l l il l l l l l l il l l l l l il l l lll l l l l l l l l l l il l l l llll l l l llll l l lll il l lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111
11 

pazartesi gıın ıl Baat 17 ele lznıır def-
ı - Asker1 thttyac ıcın yukan&k1 erzaklar ekslltme l}(! alınacaktır. 
2 - Hizalarında ıröste~n ~Un •·e saatte muvakkat temlnatlartyle b!rlllcte 

mayond3 bulwıacaktır 

terdarlık binası ynnındnki Milli Rm
ko· !Ak mlız.a)ed e salonunda yapılarak • 

Yeni Sinemada Park Sinemasında Sus Sinemasında Sümer SinemaS1nda 
S - Şartnameler her ~n ı No ıu satın alma komlsYonunda mesai saatleri lcln· 

de talep e~11leblllr. (7S29·57~~ı 1S24 

Kend tabii gaziyle kuvetlendirilmiş 

KARAHİSAR MADEN SUYU "TABİİ SODASI ,, 
Kızılay " Millet Meclisi Parkları hüvetlerinde, Ulu\ ta Ahmet Enver, 

İstanbul Puta salonu karjıstnda Ahmet Erkmen, Yeııiıehir : Sakarya cadde
sinde Balkan, bakkali}e mağazalarında, Samanpa.u.rında. Bursa P~arı. l~~· 
&inde, ba rdak ve perakende şişe ile satışına başlanm ıştır. Sandıkla sıpıanş ıçır 
T elefon 5153 e müracaaL 1405 

tır. 
ö - Teklif mektuplarının ıo. 8. 

9 12 ta rihinf' n.ıiı ndıf pa:ınrtcsl gunıl 1 
s ııt ili \il k ıılar ı~ıııir deftcrdnrlıiı 
M. E m!Ak mlldılrlllğlıne te•·di olun -
musı ve) a 1tonılcrilmesi ic ıhrcl<'r. l'os
todakl gecikmeler kabul edilmt':ı. 

6 - İ tekiller, ke if lıülA6a cetveli 
ile husıı~I fenni ş.nrtnnrııeyi ıı .. r giin 
mesai saati dahilinde lzınir, \ nkııra 
t'e İstanbul defterdıulıklnrı Mılll Em. 
!Ak mudürlıiğünde gl!rebillrler. 

BUi'ÜTI bu ıroce 

14 so • ıs.30 ııcaruılarınd:ı. 

YEDi GÜNAHKARLAR 
16.30 • 21 sennslarında 

Korkusuz kadın 

Bu ırcco 21 df' 

üt AHBAP (AVU$LAR 
PastılT!lacıyan ve ~ 

Tü 11kce sözlü 
14 30 - 11.10 • ıs 30 seanslarında 

C.ALIXAN SAADET 
l!i.50 • 18 30 !lllal!lllarında 

YER.ALTI CELLADI 
Gece 21 d !iki ttlm bl!'den 

BU~'ll Bu gece 
iki tum. birden 

1 • Elektrikli adam 

il - Silahıörler define 
rıyor 

Buırün 12~ ten ltt.barcn 

Ştmdlşe kndar gördüf1!nüz rumıct41' 
l'.n gtızcli .• Heyecan, d<'hşeot, "' 

KARA ÇA YLAI< 
B~ct devre 15 kısmı 

fi<!ıuıslar: 

12.15 • 14.30 • 16.30 • 18.30 ~ ıı 
7 - Eksiltm!'ye iştirak edecek o

lanlar, 2 • 90 şııy ı lı kanunun 2, :ı uncfi 
mıı.ddclerlnde yazılı evsa f , .c şeraiti 

1 
göster ir veslkııları komlsyonn lbrar. Tel: ~ Tel: 35!.IO ı 
etmf'ğe mtchurdurlar. '. ~ 

-1.30-2ldc 
2 rom b!rocıı 

(~883) 1962 ~~ .............................................................................................. ,,, 


