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hastalara ve kimsesiz yoksul (ocuklara 

PARASIZ SEKER 
..> 

önümüzdeki günlerde 

DAGITILACAK 
C~ıni müsait olnlı)'ll11 ailelerin ı;ocuklariyle hastalara ve kimsesiı tOC'Uk • 
~ Paruıt olarak dağıtılacak şeker h:ıkkında\..i talimatname onumu7dcki_ gün· 

· Ycl.iHe:r He}etiniı:ı tasdikında.n geçerek ıatbık.ıtı.na başlanacaktır. ~ıhhaı 
1ttiııu.i Muavmct Vekilliği bu iş ıçin ayrrhnış olan uç buc,-uk mil}on lirayı 

en almış bulunmaktadır. 

Geniş mikyasta 
patates ekildi 

Bütün )Vrtta patates ekimine Hük~çe \•erilen ~ dolayuiyle Ziraat 
\'ckilliği ~cniş mikrıma patates ekimini temin ermiş bulunmaktadır. Milli Mu· 
clafaoı ve Maarif müessese ve mckteplerince 1>3tates satın alınmasına ba}lanmtş 
'e gıda maddeleri yerine mümldin olduğu kııdar patates kullıt ılması ga~ı-eıi 
bir ha>·li ilerlemiştir. 

:-.ıhhaı \C İ<ıtimai Muavenet Vekilliği de hastar..e ve thlut müesseselerimİl:· 
de bol mikcl~nla paıaı~ isı "hlJ.ki inıkinl:ırının araşıırılma.\ım, az bulunan '-e 
ı:üç ıcdarik cdtlen gıda m.ıddclcri )erine patates \ctİlmuini ı ~kiUtına bildir· 
mı~tir. 

lalemeyn 
eKafkaslar 

( 

Bu par:ulan ihı i)am söre bir mikıarı 
Valilikler emrine gonderilnıİj \e ıalimat· 
name çıkar çıkmaz faalİ)"l.'IC gcçchilıııe· Hamburg limanına bundan 
1cri i~n hazırlık )":lpmalan bildirilmiş-
tir. Hangi vila)cıler cnırine ne kadar 

önce I n g il i z uça.kları tarafından yapılan bir akını 
gösterir temsili resim 

par:ı vcnJdiğİnİ bildiren lİ.'lte şudur: 
hıanbul'a 45.000, İnııir ve $0.yhan'a 

12.000, Bursa, Kon)"ll, F ki1c-hir 'e Kay· 
Falih Rıfkı A TA Y s~')-e .10.000, Ankara"ya 8.000, Af)on, 

Kocadı, Zon~'Uldak, Malacya, :::..ımsun, 

>-ıısır'da ne mı'lıver kuvvetim FJalc· ı · j,115, ~ dime, flazıl;, Erzurum, Hata~" 
. . cer>tıesini sökebilmi~tir, ne de fçc!, Rıze, Trabzon, Burdur ve A)-dın a 

ıt~lider Mareşal Rommcl kuvvetlerini 6.000, Anınsy.ı 'c Niğdc"rc 5.000, Bo
~ atabilmişlerdir. I>i.işmam İ!.kendc· Lu'>;ı 4_.ooo, Sinoı>'a 3.000 lira para giin· 

den hir huc:.umluk mesafede tutmak dcrihnış bulunnııtktadır . 
. ~eri ne de si}-.ısi bakundan ingilİ:l· Yil:ı.yetlerin hakiki ihtİ}'llçları ıes • 
11 İti.ne gelmez. Onun için geçen haf· bit edildikten sonra tahakkuk edecek 

1rııUVaffak olmırnn ıaarru2.lann tek· mütebaki mikdar da derhal emirlerine 
~llacafına hUkmedilmc-k llzımgelir göııderilccckıir. 
11il ''<! kıralar denizden taşındığı cfü. - - --
~sc, bu tekne darlığı içinde. An· 

Plı sonların olanca ~> rctleri.'lİ bu 
dtTe ha retmiş olmalanııa da ihtİ· 

cı:;~chitir. Bundan başka Kafwya· 
l>ru İnen alman ordularına karşı 

k ~c. Mezopoıamya'yı müdafaa e<lehil· 
ktur 'ttn tedbirler alındığına da şijphc 
· • Almanlar Kafkas dağları etek· 
1~ Vat'dıkbnnda. büyük petrol bOI· 

de geçirmiş '-e kız.ıl donll'H!laH 
· 'de nınınam:n hlle geti'1lli 
rdır. 1942 alman ıaar.ruz pl!n· 

,llııı, hundı.n sonra, nerelerde ve nası 1 
1~ bilincmcz. Önümiizdc ancık 
·bu~ ıki aylık bir muharebe müd· 
"lrdır. Rusya'nın ,.,ıkan cepheleri 

Türk gazeleciler 
Baden Baden'de 
Baden.Baden, 29 a.L - Alınatl)ıa • 

)"! :r.İyareı etmekte olan Türk gazetedle· 
ri Frıı.nsa'da işgal altındaki arazi}'i gez· 
dikten ı;onn bu akşam Sıra!lburıı: yolu 
ile Badcn·Badcn'e gclmişlcrdir. Pcrşcm· 
he ,ı:ünü, buradan Miinih'e hareket ede· 
ccl<lcrdir. 

İngiliz uçaklan 

HamburQ'a 
yeniden bir hava 

akını yaptılar 

Büyük yangınlar çıkarıldı 

İ ngiliz~er otuz iki 

uçak kaybettiler 
Londm, 29 a.a. - R<'STl1cn blldtnld'· 

{tine göre Hamburg dün gece lngil!z hn· 
va kuV\"l!Uıırlnln Fml bl'I" hOcO.muna ut:. 
ramıştır. S2 lngll!z bortıba uca~ı kayıp. 

(Sonu 2 inci sa) fada) 

.~Üt oldui;"U gı'bi durmakıadırlar. 
:!.~at da)"iUllllôlkr.ıdır, ~fo~m-a. Kı· 
--;uııun dınJcdir. A lmanbnn bu C<"f'" :! l;crılcroc bırakarak İran, ve Mno· Ticaret Vekilimiz · 

. }'a'ya doğru bü)-Uk muharEbe.lere 
. elderi :ıannolunamaz. Fakat eğer 
ilde sıkı bir müdafaa bulmazlarsa, 

llftatı istifade ctmcmclm için de bir 
>"Okıur. 

.:Bir llcncrikao gaz~n hakkı var· 
·• İltinoi. cephe kurulmuştur. Bu cep
. bir ucu Eblerneyn'dcdir ve ntt gün 

~ir taarruza karşı kO)-ınak mcvkı· 
. ır. Öbür uaı Kafkll5 dağlarında • 
• l:enup cep~indc ruslar için hiç 
. ~verişli o!mıyan askeri hadiselerin 
1ıni kar~ısında, Anglo·Sak~onla1 
' 1'1ezopoıamra 'e HinJi,;ıan kapıl:ı· 

buradan wrlanrna~ı ihtimali.ıc kar 
~eli gündüzlü hazırlanmak ihtira· 
]\, ırJ:ır. 
~\tr U:ırruzunun ve Kafkasya ü~tÜ· 

l°üı\iyüŞÜn bu cepheler gcri\indcki 
llelente derin bir mane\i dur'ill21uk 
· } &erir.mi, olduğunu, Mısır'ın. Fi· 
0.ın, Surirc'ntn, J mk'ın ve lnıı:ı'ın 
ı~n ka)-naştığım da hesaba kaım:ık 
tir. Mısır, Afrika muhar~ni Ü'· 

' •lmanıışıır. Ordusu ldcu hir tamf· 
httlindedir. Si;-:ısi cereyanlar, iki 
n birinin ilerlerışine gerile}'işiıır 

' R4ırltk merknlerini dejtişıirm<..'4cte · 
• Filistln"de )-ahudilcr hii)-ük bir 
• Rt"aplar ise o kad.ır hü)-ük bir 

. hek!C)işi içindedirler. Mıh,·er teh· 
ne karşı Anglo-S:ı.ksonları tttınıak 

Oıll"arın safında çalışmak, ne Suriye· 
'ı ~ lrak'ın bir birlik ha\11sı tarat 

iıldir. İranhlar bill1:ı !ili Kız.ılor· 
len ~Ralindeı:ı }cİslidırlcr ve en nazik 
~ ~l:ı)eclcriııdcn hu i~ı;ali s[ikc

ck • angi bir müd.ılıalc)i, bir düşnı.ın 
't etı ll'lakki ccmi)<ceklcrdir. 

tt 

İzmir' deki tetkiklerine 
dün de devam etti 

mali müesseseler 
reislik etti 

Vekil, İzmir' deki ticari ve 
müdürlerinin bir toplantısına 

· larrıtt orduları hudutlardan gİnnc· 

1 ~cıçc f>Ck de tesiri oknıyan bu 
1 ın, ho nuı!ill:ıluklımn, bir de- Ticaret V ekilimizin l zmir, e geldiği sırada alınmıı resmi 
l>ıriçi harekatı başladıktan sonra 
~ tehlikeli olacağı Birmaova"da 

tniİJlür. Onun için 19fı de J\n~lo
Nanlarının hedefi, Kafkas>ıı'yı 

tutınak \°C' mih\cr ordmunu l ib)'ll 
ıl.trıııa doğru uzaklaşıı;mak olması 
:: rtıanı ığa uygun geliyor. Orta ''e 
Y Sark"ta, Akdeniz \C Kızıldcnizdc, 
<lct daha b:ı ka yerlerde, si)asİ \e a~· 
. ununun bir b-ün ıılıusı olması--a, ne 

ı:ı: ve amerikan limanlarında, ne dl' 
~re \'C Birleşik· De' (etler garnizonla 

~ f<>Pl:ın.ın sit:Uı ve kııaların cnı:el 
1

1~a. ihtimal )okıur. umsı dmu 
' 1dır ki RııS).1'd.ı harel..aı me"imi 

1 
1~1 \akiı, Akdcniı 'e Afrika ha · 

, rııl CVsimi açılacaktır. Rusya'iaki 
ıtt cri . . 
•rt nı sağlamlı)-.ın \e geçen kış gı· 

fıınlr, 20 n.ıı. - Tirarrt Yeklli ı Kooperntifler! birliğinin Şarap fohri
l>oktor Hrlıçct Uz, lıuıı:ün lığleılen c:v- ı kasını, r.ı-ytin)· ığı ılepolnrını, yeni yıı
\"cl, şehrimizdrkl tr.tklklerine ılevnnı ııılııınklıı olnn ia<·ir lı ınıııı gezmi~tlr. 
edcr~k İncir ve Üziım Tarım Sntış (Sonu 2 inci sa)fada) 

Amerika'nın 

dört milyon 
askeri var 

aıtlc Kızılordu Jaarruzlannın tchli • 
At 11nda bulunmıracak olan alman -
r areşaı Rommd'in cmnnc istedil:i H . . ç . n de 
t'I l.\ker \e !>İllh ayırahilcceklcr, ve az 1 ra n 1 1 
, hu l'obnık ellcrinJc: bulunduğu 
'lı<I nları, l'~İ şaMlarn nisbeı. bir 
tına~ geçirir r bi kol n ca Afrika kı 

•ktar,ıbilccçkll'rd · r. 

a.n§ denizinde çetin bir 
Çarp!şma oldu 

rl' 
"hın,~ 29 a.a. - Bugunkü re$mı 

mühimmat yapımı 
ge(en ikinci teşrine 

göre Ü( defa arth 

l Yakmda Almanya üzerine 

Büyük 
al<ınlar 

yapılacak 
İngiliz hava mareıah 

ffarris'in bir nutku 
Londra, 29 a.a .- Dlln akşam rad 

yo ile almıın millet ne hitnp eden 
Brltnnyn rombnrdıınan servisi reısl 
lhavn mnrcsnlı Hnrris ezcUmlc 6Un
lnrı söykmlşlır: 

1Jc;llncü Helclı'ı hnştan bnııa CC?Za· 
fonrlıracnğı7~ Romha uçağı istihsali· 
ımlz en son hn<tdine vnrdııl'ı ve amo
rlkıın istihsali de evvel! iki sonrada 
dört misline c;ıktıf;l zaman gôrülc
-cek olan Ş!'yler yanında şimdiye ka
dar görülenler cok ehcmmLyetslz 
kal:ıeaktır. Ynlnız bir tek amerikan 
fabriknsında her iki saatle bir dört 
ton bomba tnşıynbllı?cck ve Alman
'ya'nın her hangi blr ~·erine kadar 
'J:'ldehllccek dört motörlU bir bomba 
uc;afn yapılmaktadır. B!rleşlk devlet 
1erde bunun gibi ylrml kadar fab
rika vardır. Harbi kazanmanız ihti
mali yoktnr. Yakınıla biz ve ameri· 
ikalılar yağmur, rtlzgl\r, kar dc-me· 
den her gece Almanya üzerine gele 
rı>i:iz. Harbe ve Bom'bardımnnlara 
ınlhnyet vermek size dllser. Mihveri 
devirip ~ulh yan:ıbillnrtnlz. 

(Sonu 3. ütl<'U ııaytııda) 

İkinci cephe 
1 

.k 1 
veamerı an ı 

sanayicileri 

M. Ruzvelt'e 
ikinci bir tephenin 
atılması i~in bir 
mektup yolladllar 

Vaşington, Z9 a.a. - Enc!Ustri 
birliği meclisi ıarnfından reis Ruz. 
vell'e sıılı gUnU gönderilen bir mek 
tupta ikinci bir c<'phe tavsiye edil
mekte ve bilhasıı. şöyle denilmı?kte
dlr: 

Jhıq cephemirdcki h:ıdİ•l'lt>rin son 
glialerıle nnzik bir gelişme gösıer
mesi Uzerine .A mcrika'nın vo milt · 

(Sonu 3. Uncil sayindn) 

I 
1 

&öre, Manş denizinde bk 1.lnıan 
· ~İsi müteaddit ingilh mub 

rn.;e !oJ>td<erleri ile rapuğı çetin 
&l'ebedc bunlatdaıı birüıi baar -

Vaşington, 29 a ıı. - M. Ruzvelı 
gazeıeciler konferansında soylediği bir 
~meçre Amerika'nın şimdi sillh alıında 
4 milyon askeri bulunduğunu bildirmiş· 
tir. Ameriktl ordumna giren 500 yeni ı u b a y_ 
~ s.11nctı sa,yfada). törenden bir ıörünÜf 

Beri in' e göre 

İngilizler 
Hamburg'da 45 
u~ak kaybelliler 

Resmi binala rda hasar var 

Halktan ölenler ve 

yaralananlar oldu 
Berlin, 29 a.a. - A~k~rr bir kaynak· 

ıan hildirildiJ;inc göre, ehin J:CC:e inJ:]liz 
homha uçakları llanıbourı: ~hri lı(ilge· 
.sine reniden hü<"U metmi~lerdir. Bilhu· 
sa ikametgah ~cmıleriııdc tahrihat ve 
)'3Dgınlaar sebebi) et vcrilnıişıir. Sh-il • 
ler arasında kayırlar \"ardır. lluı:;ünkü 
resmi ırbliğde bu akınlar hakkında fÖY· 
fo denilmektedir: 

A)rt ayrı uçuı inJriliz uçakları dün 
Alm&1t)"3°nın bacı ıarnfl.ırma 'Y"C ~il 
höl,ı:esine bomba atmı~lardır. 

Dun gece Hamhourı: $clıri renklen 
hornhaloınmış ,.e ~hre birçok )"llllgın 

honıhast ııtılmıo;ıır. R~mi binalarda ha· 
<ıar ~11rdır. fppendorf lıa.~tanes.i ağır ha-

( Sonu 2 ııci •a>iad-a ) 

Alman propaganda nazın 
M. Göbbelı 

Göbbels 
-ve- -

ikinci 
cephe 

Alman propaganda nazırı 

Das Reich mecmuasında 
bu mevzu hakkında 

bir makale yazdı 
B<!rlln, 29 a.a. - D.N.B. b!ldirl -

yor: Alman propaganda nıızm Dr. 
Göbbels, haftalık "Das Relch" ml'c
munsında sö1..d" "Udnd cı>phc" llc 
nll\kalı meselı>lcrl tahlil eden hlr 
yıızı nC'<:rMmlştlr Dr. C".öbbels, "Tec· 
rübC'sl dahi cez.alnndırılnn:ıktır" bnş-
1 ğını fa.ı)nn bu vazı,.ındn d )Or ki· 

Dlı !llı:m ılcvlt'tlcrl. buırnn cok ıı 
i(ır b r vaz fp knrşıc;•nda l:>ul•ı.,ııvrır 
1 r• kıq•n "OV..<>l!(»•tn VP nnJJ zlC'rlı• 

1 .. IP!>lı r. ı nl'! reqlni!E' :ı.-ıcıak 
' •h ttı>n t'lnı,.., vı(' vnl'lıc b r ln-
t ba a''llıs olan kend lıalklarını. 
vıız \ rt " "tt '<c:e val nr alıs -

General Auchinleck lngiliz ask erlerinden Mı s ı r ' dairi 
harp durumu hakkında izahat alıyor 

KAHIRE'YE GôRE M IHVER'E GôRE 

Mısır' da 
'dünkü gün de 

hôdisesiz 
geçti 

Devriye f aaliyefi ve lopcu 
düellosu kaydedildi 

, Kahire, 29 a.a. - Mlsır cephesinin 

1 

şimal k<'s mlnde pazar ak$amı ba$
!ıyan müttefik taarruz hareketinin 

İngilizler 
hücum larını 

tekrar 
etmediler 
Alman u~aklan Süvevı 
bölgesini bombaladılar 

lkrlin, 29 a.a - Buı:ünkü resmi ıeb
liğe gore, Mısır'da dü<ımn hücumları • 

(Sonu 3 ünaı uyfada) 

ı ı M~;O~;:,~~RE 
11 

BERLİN'E GÖRE 1 
;;_..__~ 

Bataisk 
çevresinde 

muharebeler 

oluyor 
Sovyel kılalar1 inatla 
mukavemet ediyorlar 

M oskova, 29 a.a. - Öğle Uzeri 
neşreıli len ıovyeı tebliği : 

Kıtalarımız 2S ıemmuz gecesi 

0 
(Sonu 3 ÜDcÜ A}'f ada) 

Almanlar 
Man iç ve Sal 
nehirler ini de 

geçtiler 
Kalac bölgesinde ruslar 

ricale mecbur edildi 
Berlln, 29 a.a. - Alman ordulan 

ba§komutanlığının tebliği : 
Aşa#'ı Don nehri cenubunda alman 

(Somı 3 uncü sayfada) 

("'""""'""""""""""""'"'""" " " """"'"""'"'""" '"'"'" ..... , 
1 Almanya'dan gelen yeni olcraylar 1 

hrmlik Muhakkak ki kış sefe• lnt' . . . 
•er• atılan rak!l!l\lar karşısıni!A Alnunya ıle rapıığımız son anlaşmalar d:ı.ıresınde bazı d~ieyolu ma!zeıne. 
~Öğll!ı'er $IS!TI'stl. Fakat hugUn, hrr inin memleketimiıe ı:;elmıH başladığını diınku sayımızda h:ı.ber vermiştik. Yu· 
"yaz olduğu gllıl bir kere daha, har j lm'<lski l'C5im bu cümleden İswıbul'a sc.l.m4 buluoaa mocôdu \"agoolardaa ..... 

~ 3 üocü lı&)'fada) ~ ~ • 
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Berlin' e göre 

• 

1 r 

u 

1 r···;;i·a·ı;·;iö6'ii4F'v!···)1 
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• • •• 
rım (1) 

J9.U scne.sınde l urk Jlukuk Ku
rumu tarafuıd ı.n füdaa cdııcn •c Tcın
)lt. ııı hkc ııcııı ba ıııuddc:ııııııuml ınu
aHnı de,., rlı lıukuk1,'lı Mehmet Ali 
~ l11lıc t rafından JJıl - '1 arılı Fnkul
tu.ınde oınıtul n 5crbest krımınolojı 
t1.ur usu der .crı, Aıık ıru'cl ı blıyuk 
bir ılgi ile tnkıl.ıcdılııılşti. Jlu derslcriıı 
J:,uzel bır cılt ıçıııdc •·e krlrnınoloji 
11<11 altında ne redılrıılş oldugunu uıcııı. 

l..J f f •• J J nunı) l'tle ogn·nııılş bulunu) o ruz. e. , a (tan 0 en er Ve er, ı cr.s pJAnına uygun lıır şekilde 
on kı ın ı tak lııı cdılınl ,tır. 

1 1 ld 1 - Cur ın, 2 - Mucrıııı. 8 - Cur-

İngiliz uçakfarı 

Hamb 
yeniden bi 

Q'a 

hava 
akını ya lllar 

İngilizler otuz iki 

uçak kaybettiler ya ra anan ar o u 1 ru n sebep ve mlllerı (uuıunıı faktör
ler) • .ı. - C rıııuıı .sebep ~c Amıllcri 

( n ı ı ı (fı:rd fakt ırler), 6 - Ceu, 6 -
1 ne s vf d!l ) Curuınlc ıııuc ıdelc, 1 - Cllrum tah- ( B 

Ambarlann 
kapıları 

açılınca ..• 
l>Jkkat bu;yunıyor musunuz. vunruncuınr 

amb:ırla.nrun kapılarını açtılar. 

l'<mbe llmltl.cr.lo lsı>anYa'da kurduk· 
hn ant.olar, baıılarına cöJctu. SJmdt, 
IU ''t.ıuıcsl ka.bnt)"'B!ll" pJ.rfııal.n C'U• 

Vn.llaruu acı:ı.'Qr, BU "dlrtıem1 bu.'un
ml)'llnl" y.ı~aı tcndcclcrlm Pi.>"llBa)'U 
sürllyor.la.r. 

Vurguncu tar 
Valiliğe 

hakkında 

yapılan 

ihbarlara a 

ımza 

ve adres koyunuz 
Ankııra YaliHğinden : 
llazı Ucn.rct erhııbının ellerinde 

hıılunan eıııllnyı fazla fivaUa &at • 
makta olcluklarıııdnn bahisle YilAyet 
makamına aclrrssiz ve lmzasu; wck • 
tuplar yollanıyor. 

Vilôyetler emrine 
er"len öğretme 

ok lları mez a 1 

Listenin son kısmını yazıyor 
Öğretmen okullarının haziran devresi yatılı mezu 

rından vilayetler emrine verilenlerin listesini neşre 
vam ediyoruz : • 

Konya Kız Öğretmen rıyn, Kemal Coşkuntuna Kırş 
Kemal Oııdcr G rcsuna, Sıılı\tı 

okulundan çıkanlar Tamer Tokada, Sabahattin Du 
S!lm uğramı~ur. Jfalk ara ınd ölen ~e ıkatı, 8 - L>clıllcr, 9 - İı.ler ve tır. a~ı 1 lncl aayfada ) 
yaralanan olmuştur. Csc< avcı• n ile n <I 1 del.Her, JO - Ekspertiz ve Inı:Wz hava kuvvetlen tamfından a 
uçak~a•ıır h.ıt tr} rı H? <l n rııt'.:ı top- 11 addı d lıller. 

Uındukkı.n olma.eli: elkoma kanınnın o
bccUl:ltıne lruınm11~ı. tıtkat Devle. 
to tı:ıtmıı.mıık karnnnda idiler. Unun 
!!;yatını ıı.z buluyor, bcl:cnm~·or, t<ı
dakArca bir hizmete ~!arma llıc 
4hl.1kstzltldan ~I oluYOr<fu. 

Hu'ır, onlar hnlkl hcdcl tutmı!Şfardı. 

Bu glhi lhlıar ve şlkAyctlerin tah • 
kik ınenuu olması için ı;ere'ldi lıa
hatın alınmuına lil:mw hasıl olmak
tadır. SlkAyet mevzuu olan ve mllll 
korunmaya taallllk eden ınektuplnrıo 
imza ve adreslerin tam olar4k ya • 
zılrnasını imza ve adres tıı~ınıı) an 
mektupların muameleye konmıyncııı'h 
9ı sayın halkın lttılAıol\ arzcdel'lm. 

Kübra Ynlcınkaya Konyııya, Mil- Dm zlıye, lbıııhlm De tl"k Ço 
ZC>"lcn Aktur.k 1'.;lt\Zı~n, Muhlise AJp- Hasan Ak}urc:k lccle, Na:ııf 
tc.11: n Elti7.ıgu, F\: \~C Gulcr Yoı.ga- dııılı Orduya, l:iamı Tufan Yo 
du, Hanu>eL Önder Nlgdc):c, Cemıle Must.afıı. 'l'oksoy Sıvasa, 'l'urnn 
'l'lmuı cın lı;elC', Muazzez Onen lccle, Sıvasa, Mc:lımct Göl'ueil Karsa, 
'l Jrk ın Dayıoglu \'C Nezihe Gü\enı: man 'l'<.>mclll Knnm, Celfllett n 
Hataya, Suat L>cmırscrcn lı;elc, Şe- tcş Sıvasa, Muzaffor Altı:ıy Çor 
rifc 'l'okgözof;lu SıHısı:ı, Fnt.ınn Bal- Osman Gclilllan Çoruma, T 
o •lu lçctc, l!.mlne Gilltcktn , c Sa- Glir<'l Knrsn, Mustnla Çak Un 
ıniyc Ba~azıt 1) ynrb.ıkırıı, Necmiye Musa Ô74;ônUI Dlyarhnkırn, ş 
Sezgin Vnna, Muıımnll'r Kııznnc To· Ozcnlr llirıgölc, Fnhrcttln D 
k ıclu, Nevzat 'J'azcbay Halaya, Ve- Anknra'yu, Burhnnt ltln Sahin 
clın Snrnı: Tokada, Iltellha Oz'Clcn ı;ol~. Yusuf 're.ık BlJıg(i!e, Hllmi 
)'O'ıgnrln, Ş' h\ar Öktem Kon)aya, soy Tuncollye, Mdıınt•t Orhan 
.Muzdıhcr Erı;debl Koııyııya, Sııbri;ı; e <X'liye, Mahmut C fLt.'IClı Bingöl 
'Sırrımy ı\nkara'ya, Süheyla ö-.: Kır- rahırn YUccl Anknrnyn, ömor Cıı 
şehırc, M"'llha Esen Antalyayn, Mü- lu Gircsunn, Mevlllt lklz Anka 
kerrt•m GLincn Sıvasa, Lıltfiye Bah- Ml"lunct Bogntır Ankaraya, Bu 
cıvan Scyhann, İhsan Çlleo lu Cn - Senen Yozı:nda, Mehmet Tılklel 
nnkknle)c, J.<'ethlye Dcmll"Ct Slllll!u- şıı, Mchrnot Alptekin Muşa, C 
na, All:. c Turgay :M'lrdıne, Nad de Dn(:d v ren Musa, Mu ta!a Doğ 
Sınır 'J'un<·rhy<.>, Mutena GonC'nc Seyhana. 

Ç\ •u "' iogıliz uça ~ lenfir. Kıtabın ilk bahsini te~kll eden cU- ı:oce<1e Ham.bun: n lk1 akın y.ıpıldı"1na 
1 clatr nearcd!len rumt tcblltde &ö>'ic ~ Gözler\ ta.lctrleıin cc:>lcrtııdckl ~ 

bcs ku~ dlkllmlştf. El alt:s ıdtın 
s:ıtae&Jc, ı.ıccc karanlıı'tında ı:ctı~. 
korkunc hı:mız.Jıldarını. böylece ı:tzlı 
cizll !ııll)'ccckicn:u ve sanu-orlardı k1, 
tıu hal dalnuı bô).·ıe ol. cak, taktr tu
.kara Pa.rnııını blr ol\l'k ırtt>l kasnlnn 
n.'1 n.kıtac.ak.Ur. 

Dun ece a!rn n a\11$ uç.ıklan cmup ruın mefhumu nıuhtclıf bakını ır<lan nllmdttcd1r: 
ve oru in ıltere'dclci ~ıllh f.ıbrikal.ın tctkık edılılıktcn son~• krtmlııol~Ji) e 
ile dcmif1olu c · J inı ve h;ıva mey • eçllmı ve Qnun tarıf \'C tnksııııı ya. MUhlm bir bomba ~llmtz Ham-
~larınt bomb.-ırdım.ın c:t 1 d ııılıııı tır. Buııdıın sonra nnı:ırl ve u- burı;: n d1in ı.ıcce ~n!.den şiddetle hUcum 

Alman h f f .:;; r ır. uıurııi krmınoloji} e dahli ilimlerden et.mı.Ur. Hcdctıcr buluUarm nlunıln 
nu17. • u in~ s.: v( U( arı 28 tc:ıı: kı~ ıc' bnlıedılnılş vo cUrümUn tasnifi kaldııtı lı;ln U(:aklarınıızın co:U alcnktan . . ":;1 k ·r z arındı ve arıızuı ile IJcrıb('r içtimai eheınnıi>etl lamlı o- hUcwn ctm!ye mecbur ol:m0şlardır. Bu-
U7'ertn c t')~ UMI rında bulunmu~ • lunnıu tur. ~ilıJt yanı,:ınlar tu<tıtı ı.ıörülmüştUr. 
!ardır. Askerı Jı.ı>ru!-J.ml:ı.n h'ldirildı . Mucnıııc tahsis cclllen ikinci ba - Böyle olrruı.dl. 

Köy kadmlan gezici 
kurslan nasıl (a{ışacak ! 

i!tnc ı::örc D':nnin ıı.m uzerındc u("iln lılsl<, nıııerimin uzvi \'C ruhi •a.sıfl ırı Hollanda'dakt dü~an Uc:ı1< meydan· 
tanıırclerimı:ı 5 hrin h'rço1.: mahal lele de .ılınıııı 'e bununla nli\kalı cczıı lan da bombalanmlilır. Taarnızı m:ıhl· 
rinde l'ıüyük )'211Stnl r mu ede et _ &ahı ındakı doktrinler kısaca belirtil - yctte devriye hare!< Uerlne Cıkmll olan 
mişlerdir. nıi tır IJundan sonra nıilcrlııılerln ta&- av ııça.kla.runız tşı;:at nltınd:ı:kl Frnnsa-

Ştmdl Pb'aaa llCl1>csttır. Vurı:uneıtl:ır 

Mna1:1if Vekilliği, köy kadınlan ge
zici kur~larının çaJı~lıuı h:ı!dmx:fa 
maaril müdürlüklerine )eni bir mıir 
ı;öndt'nlliJlir. Vekilliğin bu Oncnıli Cnı• 
rini )'OIZl)Otw:: 

!tfalta üzerinde 
nıfı > ıııılmı ve bu husustaki ıııuhtc- d.:ı bulunan demmoıı rtyle <llt:er hede!· 
Jı( goru ler üzerinde durulmu tur. lcre framız sahl:Jerı açık nnda ırorUlcıı 

artık mnskclerln.ı atm.ıııtn m<.'Cbur 
oımuslardır. J\Jtıb:ı.rl.:ırda kürtcnmck 
llzero olan ınallıınru meydan p.:ızan
nıı ctkannıık VC)'U cUrllyüp mıı.hvol
mruııruı ~öz :YUmmak yollarından bi
rini ııccmck m°' kl!ndcd ıcr. 

"Koy kadınlan gezici kurslarının ç.ı
lışacakları ko)lerin •e bu ıkoykrdc çıt• 
lı$ )'a başl.ıdıkları t.uihlcrin teshiri 
•linin, \'ckilli:kçe maarif müdürlukl rı· 
ne bınıkılmı~ o~ı; kurs oğrctnırnlc • 
riııc bir yıl içinde ayrılacak en ~uk iki 
il) !ık dinlcnrnc z.amanı dışı.nda, bu kur • 
farın ~ncrun diğer hütun a) larında Çll· 

lış.ırıık, faali)elle bulull<lukları \'C'Vn~-i, 
mümkün oldıığu kadar ~uk faydalandır· 
m;ılaruiı temin l1mck içiııdır. 

l'lluc!lıf kabul ettiği 1 gruplu ta&- dll6man Ucaret ıremile e hücum etm'ı· 
nlfı açık bir ifade ile izah!\ ç.alışmı• Ien1Jr. Be l'n, 19 ıuı. - Almnı ~aş uçak. 

J:ırı dun M ıa uzenndc mut dd t ini· 
cumla.rda bulunmu !ar ve m ri te$İ$ -
itti bombalamıs!.ardır. Bombacı.lanmtza 
refakat eden avalarımız dü~nla tema· 
sa girmişler 'l.'e bir Spitf re du)unnüı -
.lerdir. Başka '-aş uçııklanmtz 28 tem • 
muz gecesi Suveyş şehrine hucı.:m ~ 
~hir 'e rıhrımd.ıki askeri tesi leri bom
halamışla.rdtr. 

ve krlmlnolojı bakımından cemi> et 1 Bu harddi.ta !şt.in\k eden ucnklanmız· 
lc:tn tehlıkdi ol n nıOcrlnılcr üzerınde dan 32 si ka:rıııt 
tsraıla llurıııu tur •• "iha) et, tasnifin 00 00 

ır. 
aye i ve netıce i trelirtilerck bahse n vrtye uı;uıu yap:ın s:ıhtl ucak-

µih •>et , erllını tir. j larunız iki dusınan uçat:ını tahrtbcLm $ 

Umumi f ıktorler bakımından ellrü- krdlr. Bunlardan b rını blir SundcrlanJ 
miln sebep 'e Amillerini mu lale ı eden uta{:ınıız, dlf:ertnl de bir llcau!l.ı;t , 
ılçuncu b ıhisle, cürüm sebepleri ve ı,;af:ımız dl.ışünn~tür. 

/\ldıtmıız haberler, bir anormal dcvre
d•:n s.mrn ba4lıynn yeni, tenıhlı, ııcr. 
bcst .ııs.ııt ha>ntının meyvclcrtnl 
"crmeı?"e başlad•C:ı.ru ı:lıstt!'l'l)'Or, .Kn
ra bo1'53, tahtından > uvarı.-ınm1.1, ıı.h
IAk& zıarın tı..-.areu llO!ln cmıU.llr. 

Tica 
Ege' e 

8 bcplerln tetkik vasıluı oion krlml- J ·ı ·· • d 
nı:l lst ıtl tik mevzuu ele alındıktaıı ngı tere uzerın c 
sonr ı ıımunıl ıııilcs lrkr arn ınılıı me,·- Dlln ı:ccc blrkac düşman uça~ı dolt'u 
sim, ikliııı, zlriil vazi> el, cuj(ra fi mın- 1nı.ıllterc ilz~üe uçmuour. B ı1ta ~ 
taka, ırk. cim, ıııe !ek, fuhuR, kumar, bomba atımııı;ur. Az hıı.sar varılır. Bir 
sinema, iktls:ıcll vaziyet •·c harı> hak- j ~erde birkaç ~ı ölmUı veya :ııaral.ıın· 
kında kı aca izahat verlhııl lir. ~ mıstır. 

Ferdı faktôrler za~İ) eı>lndcn cUrll- , Bu sabah c..""kcndcn doı'tu lnı:- ıtcrro 
ınlın sebep ve_ liıııılleri ıııevzuundn l~c, bir &Ch!r u;ı:crlne bombalar aUlmuıtır. 
irslyrt, akıl p:ılıl un urlar tetkik eclıl-
miş ve memlcketlınlze al rakamlar Bazı evler tamamlyle :rıkılmıs baz ları 
ı;rrllml tır. d.:ı hasara uımunııtır. Dort ki ı ııımu1 

Muellif bu balıl te rnesulbet me\'- blrkac ki$! ~-aralanmuıur. 
<Bnoı 1 inci Sa)'fada) zuuou etr flıc~ lncdeml tır. Dlln ln;:Utcrc'nlıı ccnup b.'ltı sahili 

Ceza b:ıhsınl teşkil eden be inci fa- acıklıınnda avcılamnız tar.arından b :-
51lda, cezalandırılm me elc&l üzerin- düwn n bomba ucatı tıılırlbOO tın •tr 
de durulmuş \ e bllha sa cezalandırıl- 1 Ayn ll)TJ ucan ı~ııız borrm:ı uçaık.ıı· 
rn nın ıı:aye 1 ve va ıt lan •' ~1 ayrı n gUndUz Ruhr'dnkt ve ıımal Almama-

va- iz h cdilmı tır. HUrbetl tahdıt ceza- ı dalct hed ti ü 
sı ,. c inf ı ı;i~teııılne ıı;eçilmış ve mnh- e ere h cum ctm lcrtı.ıır. Bl:-
ld'ımlann çalıştırılmasına temas olun- bomba ucatımız dönmem ttr. 
nıu tur. 

Malta üzerinde Ccz landırmıı unsurları ve infaz e
lemnnları altında cczıı h~klınl ve in-
faz m('nııırları, ) rni lılr ıı: ır!ış •·e kııv- Malta, 29 aa. - Salı akşamı n~ re-
rııyı , ı cle ıılınnıı•tır. Bıı>tilnkıi iıni - dilen tclıllt: 
ve r~itc ders programlar!~ le ~taj mü- Dün ırcce blrkac dU$111an ucntı 6:lhihı 
c se csının, h klırıh·r lı:ln ltızuınlıı o- yaJd~ııı ve avcıtanmız tı:ınırından 
lan ıııe lı;kl ıııalCınıatı vermek husu. önlcnml$t!r. ötteyc doıtru nveııa.rııı hl. 
sund ki kıfayehlr.liltlnl tebaruz ettir- ma:rcslndc alman bomba uc klarından 
ılık ten ı;onra m cllıf, infaz ilminin m 'Cld<Cfl bır lcikil Malta ya yak. 1• 
t.ntlıik tına k11r•ı ı:orUlcn ltıka) diden 
ik vet ctıı cktedır m~tır. Avcılanmız bunlan ~ıt.amıa 

Cürumlr mucııdele ba~lıl(ını ta ıyruı ve daQ:ıtmı..ıır. Yalnız 1 k.I dilşman u<:a:Oı 
G ıncı fa ıld.:ı bilhn n bnleyiei kdblr. ısahlll ı:ccme~e 'l.e h:ı\a me;,danınıı h\J
ler üzerındc isr rla durumlıış ve alko- cum ctme:c muvaffak olmuştur. 
lizm ,.e hırsulıklıı rııucaılcle metodl ı- Akşam üzeri de bir ha\'a hücumu ):a
rı ı: ı tcrllmi~tlr. Müellif bu bahiste, pılm~tır. Bu hücum halckmd:ı.kl tatı; !At 
h ıclım ctı e ile zlirh etsiz hale ıretlr -
ıııe ıı;ibı iki yeııl mlı(' sc e haKkında 
fnychlı rnalümat verml tir. 

Bııncl n b şlm cürmu linlenıekt"kl 
rolu ılibnrlylc; arlll~ c clhaıınclan ve 
Ç'lcuk krııııinalitcsindeıı ctrilflıca bah
sedılmlştir. 

Kriminolojlııln umumi kısmına ıı:e
çildlğinl ı;ostuen 1 irıei bahis, curnm 
tahkıkııtına hasrolunıııuş ve il k p!An
d ı elırılın ıııahnlll uzerınde durulmuş. 
tur. Sonra cUrUm m halline gidiş ve 

henilz alınmamısur. Ada mtid;:ı!aacılıın 

&inıdl.Ye kadar b!rC(llc etil~ uçnCını 

hu:lrn ucratmlllanlır. s vlll<:'!'C atı btna
lard.a htct>lr hasar olınnmıstır. mr kbl 
öimü,ıur. 

Devlet Meteoroloji 
memurları arasında yapılan 

tayinler 
<'urliın mahallindeki tetkikatın ıta> esi Ot.--vlet M~coroloJI ıeıcrı umum mU-
ve prııtik b ıkınıılıın elde cclılnıesi 
mumkUn olan l.nifodelcr nnlatılwış • dürlütu m~ez tc:;',d!Atından Fahri Cc
tır. t.lntüric Göz:tcpc, lskl'n<k.T TaUısu sıvaıı, 

8 inci bahsi teşkll eden deliller ve AU Karlıova Kocaeli, Nuri Urunç Ada· 
O uncu bah ln ıneuuuna dahil TC m"d- na, llhamJ Dercncl Konya, HEkmct Gök. 
dı dehli rle c erin son faıılını te~kil men Malabıı. As:m OzbCY Y~at mcte· 
e> lıyeı:ı ekspertiz ve maddi dclıller, orolojl ~'Onlat"ıma ve Erz1nc4n mı..• 
tJınamlyle .) eni ve faydalı bir goruş tcoroloJI istasyonu meteoroloji memur· 
ile anlatıloıı,tır. la.nııdan Şaban önem Atyon. AC"1na'd:ı.n 

Hu baht !erde, adli Te teknik r:abı- HR.)Tet.Un Nlyazl Cök)"üzü lslAhl)'e, Ko
tanın rollerı ve eeın d1vıı ınıo ırnratle cııcllden Niyazi Aktay merkez, EI:ı.zı~· 
hukmc ba..,lanmnk lmkAnları uıcriodc dan Tevtlk cemu Doru:ıy Te5drdat, Te
durı.lıııuştur. ktrdaC<lan Mustafa KAmtl A)'CAn Buna, 

Umumi he.> eti itibariyle krhıılnolo- Kom'lldıln Mu1ıstn Sözen Ul\l'kıfb., Glro
jı) e aıt mcsclclerın blıylik bir kısmı- sundan Şcldp özene Kocaeli, E16.zı~dnn 
nı ce~arctlc kavramağn çalışan ~leh - Rnı; t Cootuna Glra;un, Eııkltchlrdcn Ek· 
met Ali Seblik, her rnıına~ip vesile ve rem Kanıı.ıuı ElAzı!I', Mnn1aııdan Sadık 
fır attan lstıf de cden·k nıeııılek~ti. - Yüksel Zonguldak, Kıışa<bSındnn Şevlıct 
mlzckn bahsetmcğı lhıual etoıcu ıştır. Ozçan Balıkesir, Malntyadnıı Abdulkadlr 

Umumi mdna ı ile, nıeınlrketlınlzdc 1 Yavuz Kutııd:lsı, Ant&k:ya'dan E.'nv<T 
ilk defa krtıııınoloji> c rut bulun nıcv- Emdcn Dlyartıa.Jcır, Dl:ylu'bakınlan Ha
zııları tvplu bir ırnrettc ele alım ve ııan Madt Aymergen Antakya Ad:ına· 
onl n ilnu bir tasıılfe t ıbi _tutarak dan Fııhıi voı,.a Balıkc 'ızml~J~n 
ız.ah eden genç ve mümtaz: adlı)ecfıııl- A?tnwt Erlin Ad:ı. y 1 kel d ı-. 1 zın çalı ııı ıl rını takdirle k ır ıhrır.. na. et 1 Y en Cl'l'll 

'Der e gırt ., adlı ba,lanı;ıçta, krl- Barutcu Conım. DörtyoldAn l:Azmı Okan 
minoloJı ılıııinin h 1 ve lalıkbaldeki Urfa, Urtadan Rernzl. Tola:ır Dortyol, lz
rolunu ve kriminolojinin yardımı ol- mtrdcn l'ılustataı D<ımlrelofclu En:!ncan, 
mak~ızıo mili bir kanun yapılnmıytı- Kocaclldcn Reşat Erdcrrol meritcz. RI· 
c. ·ını ve bu harbin kriminoloji ve zeden Nurl Erten Manl!a, Yalovndnn 

~ cer.a hukuku saha ındakl tesirlerini HllsamotUn Aka.Jtca Erzurum, Erzu-
kuvvctlı bır surette bclırten ~enç mti- rumdan Oc!Alr Güvt'n(!!' mc!"kez., Eursa
ellıf, aynen §öyle deuıcktedlr : dan Tl.amauın öner Kocae'!l, KUtahyadan 

Fb·atıar düşüyor ... Elbette etil.şef'. Bra pl
rıncı Ud yuz, )'at:ı dort )'tiz kuruştan 
yıyebtlC<'cık insanlar def:IJ!z. ll!Z, zı

rnnt mcmll'kcU sa:rılınz: clmıc!lc d:ır
ıır:ı ı•ekmcınt';l1Y!z. Anc,ık l>Utün bu 
tem nnller bir :;art.ıı baıtlıdıd. o ıı.ı 

Hükumete iyi nlJ.-cUe yarduncı oı

ma.k, dUYi'UIU ve ııuurlu lns.-ınlıır o
larak, ııu ı.:Uc buhran yıl!ıırının sonu· 
nu hep birltkte bekiroıck &amfmly.,.'
tini ır&tercbllmekt~~ r. 

Etrl yola saııı:nış olanlnnn cor:unu par· 
mnkln ı:-ostcrecek kadar tanı,oruz. 

Onl:ın halle kadar plJıasa \'C ltJb:ır 

mila:scBE'lerl <le bllmcktcdirl~. ııır 
ırlln tam m!yle normal hn;ııata dunll· 
l~.k; onlar, o parmıı.Jıla ıwsterob ı

dlıklenmtz ve daha da gösterob lc
e<'k!<"rlmlz bu tırsa t kolla) ıcılıf:ın he
ı; bını lıte asıl o zaman nvrecklcr· 
df.1'. 

JL1lkın mall<'l"I şııurunun hlcbtr ı;uı;u ve 
h!cb r suçluyu artet.mt.yeceiUnl bll<>· 
Urrı. Asıl onlar, o vurı;:unculnr bll
mcl d1rlCT. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Genç ve ihtiyarların 
istisna edileceği vergi 

Gündelik gayri safi J<t«zanç Uzo -
rlnden vergiye tAbi olan hızmet er
babındıın 18 yqını biılrmemılJ ve 
65 yaşını bitirmi§ olanlar kazanç 
vergisiyle beraber beşte bir iktisa -
di buhran ve yuzıle on niııbellnde 
:fevkııl(ıcle zamdan istisna edilecek
leri .Maliye Vekilliğince ilgililere 
blldirilmı§tlr. 

Bir kaçakçı eroin yapmıya 
hazırlanırken yakalandı 
İ&tanhul, 29 (Telefonla) - Anas

ııı.s Van1:cl o~lu isminde bir eroin 
k.'.lçukı:ısı Tophaııc'de kirnlaılı~ı bi -
nada eroin imal eımiye hazırlanır • 
kcn yakalanmıııtır. İnı.alithnnelle 22 
damacana asit asetik. iki ytiz bin 
drahmi, ıs yunan tııhviJı, iki bıçak 
bulunmu§lur. 

Mıs1r' da ki İngilizler 
askere alınacaklar 
Londra, 29 a.a. - Yabnncı mem

leketlerdeki ln~ilizlerin n.skcre alın· 
mnsı hııkkındnk! kanun proksl diln 
avam kamasında lldnc.i okunu5(la ve 
reye konulmadan kabul edilmiştir. 

Kanun İlk öucc Mısır'da tatbik 
00ilecc1'lir. 7.ira Kenı ,;ı.ircı1rıiıı 
mtidııfaası İngiltere i!;in ne ise Mı
sır'ın nıUdafaıısı da odur. 

Mısır'daki ingilizler 
kayd olunacaklar 

Kahire, 29 a.a. - Yabancı mcmlc -
ketlerde bulunan ingiiizleri Jc mech.ıri 
askerlik hinnetine tabi nıtan ka -
mm projesinin kabul edildiği an
!:ışt!dığından .Mısır'da )'llşt)'311 ingi -
lizlcrden 16 ~ndıtı:ı 60 yaşına hdar 
olan bünin erkc.'klerir: İngiliz kon.wılm -
lukların:ı müraaıat ederek kendilerini 
kaydcctlrml'ler.i Jfö:ıJJı.ı allk:ılılııra te!>· 
!iğ ed:ilmi~tir. 

Maarif mıi<lürkri, ıkö> halkını bu 
vlı~mal.ırd.ın ı;eniş bir ölçü<le f l)'(l;ı • 
landımıak S•l) l.'Sİni ı;fü iiniinde ııırarak, 
hıı kıır,lan, l'kinı ,.c üreıirıı ayl:ırı clı • 
<ın<la k.ıl.ıtı :ı~htrda \C i,Jeri.ıı nz olduj;'U 
L<ınınııl:ırda lo.i;, !erde, kö) k~in l·kim 'c 
ürcıinı ~.ımanların<la <la, k:ıhtb:ılık bir 
isıd<li kütlesi bulunması her zaman 
nıııl'(lkün ol.ın \C körlere güre daha çe
şitli iş Mlünıü bulun:uı küçük kııza mer· 
kczleritl(le fııali>ctc ı;:cçimıclcri, bu} le
ce, bir tarafıan mümkun olduğu kad:ır 
fazla mi:kr.ırda \'atandaşların fa)dalan • 
ma~ını, bir ıarafı:ın d.ı kurs o~.'rolc· 
rinin a) !arca işsiz kalmamalarını temin 
t"<lecto!k tcdhirltt almaları lüzumlu •e 
nıınafık gi)rülmüştür. 

Bıma ı;:ore, maarif mü<lürlcri, mu • 
hiıle.rini tetkik ederek ha.7U'lı)ııcakları 
iki senelik bir proı;ranı dahilinde faa • 
Iİ)·ete ıce.;·cl-c1der \C' dcr~lc..re haşlan<lığı 
ilk oıı beş ,SÜtı içinde ve her kurs için 
a)Tı .ıı rı olmak ÜLerc, kur fara kayıılı 
ve devam edeıı ıalchenin sııyısı •e kur; 
sonunda da, devre içindeki çalışmal:m 
ve elde edilen ncıiccleri Vekilliğe bir 
rııı>c•rh bildireccl<lcr.lir. nu proı::ramın 
tcrtihinc.lc, her kumın \alıştığı "i.ı>dc 
be, ay kalması l-e kurs iiğreımcnintn 
kursun bir "(j)'den diğer kö}·e =kil ~-s
na ... uıda ı::~-cck ~amıın '-C ilı:;ili <iğret -
menin, mczunİ)etini \Uld}-et haricinde 
gcçirdiJU takdirde gidi~ 'e geliş müd -
deıi de d:ıhil olmak üzere senede ancak 
iki ar tatil )ılJm1:1$t gü7 önünde nııulıı
raktır. Maarif nılidürlcri, kurs öğretmen· 
lcrimn bu tatiH bir )'il içinde muhtelif 
zaınanlanla Ve)ıı her kursun ~r a) lı:k 
tedrisat müddeti aulmı)acak ve aksa -
mı)'ilaık şekilde &}Ti ayn zanıanlard;ı kul· 
lıınmalarını o mınıakanın hususirederi· 
ni ve l"Ursiann hu hu'>-usircılere ı::iirc ça· 
lışma Z."lflıanlnrını n:ı.zar.ı dikkaıc al:ır.ık 
ııyıırl ırarnklaNlır. 

Ma:ırif nıiidiirlcrinin ve kur ların 
hai\lı bulundı.&l:trı akşam lo:ı sanat ok·ul
lannın, koy \'e küçuk k:ı~aha lıafkının 
~sral kalkınmasında bü>ülc hir role s:ı
hirı oLuı bu l.."ll~larlıı geni, bir öl(iidc 
İ.lgilcn<'rek fnali)ctlerini yakından uki -
bcunelerini \'C yukarda sözü ı:;cçcn çalış
ma prtıgnımının en geç C)iı'.ılün birinci 
ı;:iinü Vekillikte bulunacak §Ckilde gön
deıilmcslni ria. ederim." 

Yakacak Ofisi 
satışa hazırlanıyor 
İstanbul, 29 (Teletonl•ıı) - Mah

rukat Otiıl kıı.ılık mangal kömUriyle 
odun ııatıcıına ay buııından itibaren 
baı.ılıyncaktır. Bunlar da maden kö
mUrUnde olılıığu gibi beyanname mu
k'.!lbilinıle halka .ııatılacaktır. Bu BU· 
retle ofisin vereceği ucuz yakacık 
maddelerinılen her ailenin istifade 
etmesi lmkloları temin edilmiş Ô -
lacaktır. 

lstanbul Vali Muavinliği 
İstanbul vO.li munvlnll~ne Dahi -

liye Vekilliği mahalli idnreler u -
mum müdUrlUğU ı;ube rnUd!lrlerinılen 
B . Ali Rıza Ünal tayin edilmiııtlr. 

Konynycı, Emel Gilnev 7.onguldn!'.:a. lstanbul Kı• Ôi"rctme 
teli\! BC'lcn lçelc, Kli.mıran Eren .... .,, 
Sc) hann, Mubcrrn Knfcılı v<- S:ı.bri- okulundan çıkanlar 
:ı. <' Sev ne Konyayn, Yaşar Dine Scy- Macide Orkmez Arifıye, Ho. 
hana, Bedin Özbark Konyaya, Sarnc Hnsnnof;lan koy enstıtülcr. 

lstanbul Erkek Öğretmen 
okulundan çıkanlar Kozlu - Zongulda 

hattı üzerinde ye 

bir tünel daha açıl 

Futucı.uın h.ırul Aı..)ona, Ismall 
Coı<.ıı '"uısa, uuo.~.Yın ıuramış ~wa
ıiR, • cıı.ıvun euıaı,; Aycııııa, Y usul 
Aj<\.IU;uuıı Ama.s~tı) u, ısııınıl l.Juru -
CU), uıraıı m ~ıK • c l'uran Erdol 
't.b•IYU, :ı. usu( ıncc t.ız.;ncana, Asım 
ı" unro • u "c Halil h.ocaklıo.;lu :.ı· 
\usa, J\lustnta Koru Kastamonuyu, Kozlu'cta kııı aylarında kömür Y 
'I: uKu.ı,ı .1 ctıı< llı ccl{;e, ı:;cvkeL J::rtug- leme zorluğu yUzUndcn memle 
ruı Aııı<aı·ayn, HıdaY<'l Akt.ın Muğtu- endUsıri ve ıktlsac hayatı bU 
)U, ı.ıcıunct h.n) n C:ımKırıyu, Nec-j gUçlUklerle kar§ılanmakla idi. 
mcttln Yalcın .Malal)U)U, \arol öz- zorluğu yenmek kin Kozlu'dan Z 
kan \ c M~ ııact !!.rnıutlu Erzuruma, 1 guhlak'n bir demlryotu yapılma 
Bmın Ya 'CI .Muğlnyn, HUSlyın De- ıdl. 
m rcı Erzuruma, Nurettin Yet.! ti- Memnunlukla ö~renılit:imize 
r n Mıırdın , Sadık KUoılk Erbı. I bu yol uzerlndekl mUhım tüneller 
Karsa, Alınıct Ertürk lstanbula, biri daha nçılınıı:;lır. llu tUnelın 
Ş<.>msett n Acıırel Hata)a, Abdul- zunluğu ısso metredir. Evvelce 
lnh Scnglll Çanakkale) e. h ıt Uzerinde 201 metrelik başka 

~ 1 tuııcl dalr.:ı açılmı§ıı .. Yeni tünel 
/şlaııbul Kız Ugretmen milyQD !ıraya n alolmuı bulunma 

0KULUl1Clüılt )-uc.cllhUr 
ı ıdır. Zonguldak • Kozlu hattı 
ray döşenme iıslnln bitirilmesi ve 

..!\ıcuııa uzı.u, .a .... ıouaa, .ııuıını- ııel içindeki ıiiğer tesislerin kışıı 
mcı· Anuııc ul.>ııt·oaı<ıı·u, 1' eı:.nı) c der ikmali için geceli ı:tindıızıu c 
ıınceııı<oı,:ıu Aııkarayn, ı'efıka ısı.11r Jııııımaktadır. 
J.>ı.> urunı<ırı:ı, .Meııı.n<ı.t .1 ~JlJ<lz l\.arsu, I!u kı§a ltnılnr Zonı:ulılak • Ko 
l\luzuuer uı:ucanlı LJenı~ıl c, Mu - hattı bltirilclikıen sonra kömUr :k 
uuıcr lıUZl'Y 1,.orulı11, 1.!0il1ıat la- tarları doğrudan dotruya Zonıorıı 
lu Kocııcı.)lc, Makoulc .l.>cnu.yoıu ılak'a sevkedilecck ve Kozlu'yn J:! 
GLrcsunıı, • .l' ertlın Konuk Af): unu, çok mUsalt bir liman olnn Zonguld 
Muzuırcr 1 C.kln Knrs:ı, Leman Dur- tan ktimUr sevklyaıı emniyet nıtı 
ınuıı ~uın:;unu, Aıa;ı:e .1 uzı.ucr l,;nrı,ık- · . k u 1 k • 
kuıe)c, 1c1Uıa lo.nı;Ur Ai)ona, Mu- 1 g ıcce ve .s rat cnece tır. 
nırc lJU> k 1st-0noula Mune\·vcı· ı Öcrend ~ımize gorc Kozlu _ z 
yardımsever D.yarbakı;n, Rcbın Ka- gulıhk hartı ileride Ere~ıı·ve kaı1 
raca 'l.C Fı:ıtnın Öncy Af)ona, GüLın u~:ıt1lacak ve h'lltın uzunluA'U 52 
Guccl n Anknrn;ı; n, .Mclii.hat Enök _ lomctre tutacaktır. 
ıtcm lccle, HayrUnnisa Alsın Afyo
na, Zahide Uluertnn Esklşchlre, ~el
ma Özey lstanbuln, Ayşe Öz.bek De
nlzll> l". Pt•r han l<Uclikt?rtnn .E.ı-Lin
cana, l\tcryl•ın 13C'zcıoslu lstanbula, 
'Emınc Sökmen Ank,ırnyn, Somahnt 
'l'nmcr Erzincnna, Ayşc.ı 'l'uı;ııy Sı -
Yasa, Handan Ylğ tbny Muğlııya, 
Fın-z ye 'fcznc:n Sıvasıı, Hayrilnnlsıı 

.:Ak)ön l\lanı.sa~n. Fntına Ere1.cın ls
tııırbuln, l:IUsnUyc öncUo •lu Ecilrne
')'e, Macide Ürlt"!lCZ ve Hntlc<.> Sn
rac Enstıtüy<' Fethiye Akarsu Sı
vasa, Emine Ö:ıdlnc Anknrııyn, Mu
kaı'ld<-r Arns Kastıımonuy-0, Meliha 
'GUler Afyona, Zeynep özCıclo ru 
Trnbzona, Z!.'hrn Akpolnt Bllcciğc, 
'MUneV\'Cr Aydın Esklşchire, Binnaz 
13attnl Ka tnmonuya, Müzehher 
Toksl'11 Antnl)·ayn, Hayriye Koca
cenk Tcklrda!la, Sııbahnt Yalcın Kas 
tarnonuya, L'ımla örs Manısayn, 

Prevantaryµm tedavi 
ücretleri arttırıldı 

Yiyecek maddeleri :fıyatıarıtı 
yUksclmesınl göz öntine alan Ma& 
nt' Vokılliğı Prcvanıoıyum ve s• 
natoryunı<la yemek ve tednvı ııcre 
terini bir nıikıur artıırmıştır. 'it 
ücretler yemek ve tedavi tein taıe 
betleıı 14.0, öğretmen ve memurıi 
150, Sanatoryum için talebeden 1 
öğretmen ve memurlardan 160 J<ıl 
rU§tur. 

Ordu Müddeiumumiliği 
Temyiz Mnhkcmesı Bnı.ımUdde 

umumi muavinlerinden dcğerlı Jıı.1 
kukçu M ehmet Ali SebUk Ordu 
MUddciumumillğlne tayin edıımıl 
Ur. 

ŞUkrlye Kabıı.snknl Gircsunn, Saba- J,111111110111111 1111101111111 .. • 

'hat Sıvııcı •rrabzona, I.!ıllfc Demir- • 
'bulak Karsn. FnzllC't 'l'alas Hataya, : 
'Mlhrimnh ÖZbck Erzlncnnn, Nimet : Küçük haberler 
Apaydın Rizeye, Melek Uzun Gilmil· ._'""""""'"''"'"'"'""""' 11""'' 
ınnC'ye, 'l'ilrklln Zorlın Dcnizl!ye, Mc· 
t'Lhnt Akglll 1ceıc, GUzlcle Mube<'Cel 
Tok Çnnakknlcye, Bedriye Arkan 
f;<'yhnnn, HnllcC' lncl Tt>klrdaıta, 
ŞUkQ!e Erılo ' Çannkknleyc, F-erlde 
ÜnlUsli<'r Konyaya, Muallfi Akyol 
Knrsıı., Muaıın Yurd.tı.bak F..sklşchlre, 
Lcmıı.n Özses Ankıı.rnyn, Emin<.> Cc
tlntaş Coruma, Handan Arsel Ankn
raya, Hnyrünnlsn KAlercl Coruma. 

lzmir Kız Ôğretmen 
okulundan çıkanlar 

-t:r Tahran BUyük Elçili mUste~ 
B . Fcthı Denli Cenevre bnşkonso 
ıosluğull'.ı, Cenevre başkonsolo1m lı 
dullah Zeki Polıır Tahran BU)' 
Elçlllği mUsteııarlığına nakledılrtı 
lerdir. 

-t:r Maliye müfettiş mu11vlni Rert 
Necati, Oktay Memduh AytUr, 131, 
nk Uluıı, Burhan Uluınn, Der\ ' 
Gılava, Yekta Teksel, Cnhit Kab~ 
bcşiııci sınıf m:ıllyc rnUfcttlşllkle 
ııe tııyin cılilmf§lerıUr. * Açık bulurr.ln Sllrt P.T.T . 111ef" 
kez ınUdUrlUğUne Diyarbakır ınO f 
dllr muavini B. Esat Dlklelı ta) 
edilmiııtir. ,a 

Yurt içinden 

f.tıınbul'dın b'ldırıli>or~ Pe· 
ram ı Sahah'çı son gunkrde herke
-;in gulunç buldu :u \e ademi iti
matla ka~ıl dı ı bır hav ncş· 
ri~ rur t etmışı r. Guya A kara· 
dı Au~ük Millet Mec ınc O'IU7~· 
kerat ~namxlı muml batı mufn· 
tcden t!:''llkkı nhınma•ı ta tbiru ha· 
vı altını · za.lı bU' takrir veril -
mı~ ımtş. 

"Su halde, gelenekteki krlnılnolo- Muzatrer Ttmcay Erz!ncan. /\nkarııdan 
Jlml:r:i ın,a hususunda gösterc<'l'jtlmlz Mehmm C'.evat Onal ?.l!llatya, Sl\"nstan 

a) rrl, bugun rahatsız ve kritik bir Suat BaYl!lccn Elizıt. EIA:ıır:dan Rıza 
dcaını :>aşı> an duaya için de hayırlı Gtlnhal Malııtya, Aydından ~ı nıc
neUcder \'erecektir. 

tıern:ız Mcn:lton melcol'l)ln!l lst:ısyonı.1-

Tnm zaıııanındıı kriminoloji ser • nna nnkU, tahvil ve taYln c<l lmlılerdlr. 
bcı;t kursilsU dcrı;lerınl ihdas etmek 
sureti> le memleketin bll> tık ve c ı~lı 
bir lhti> 'lcının, üzerinde durulmasını 
temin eden 1 lırk Hukuk Kurııınuoı; 
ve buhusuatakl dersleri başııriylc o
kutan "e kısa zamancla toplu bir eser 
ne rıne ınuvaffnk olıın genç ve değerli 
krımlnolof;umuz Mehmet Ali Sebük'U 
tebrık ederıı. 

l!il~ 

Necid Anknn Izmlrc, Mukaddes 
Kılyaran lzınlre, Scıifo GUngör lz
mlrc, Kil.mile An:uman Izmıre, Ni
met Şenkal Hntayn, Münevver Bil
sin Denlzli)'C, Mebrure Göven De· 
nlzllyc, İlhan Ayder Swasn, Ayşe 
Demlrkol Antnlyaya, Selma Gilr Sı· 
vasn, MUrUvvct Ünver A~·dır.n, Saı
me Dcmlrtepc Erziııcana, Bcdru e 
Duru ı.Ianisaya, MuzaffC'r A.kovc.ır 
Erl'Jııcıııın, 'filrkfuı Okay E.ı-Lincunn. 
Ilnll!e Cc~ :'o.luflnyn, Seher Ccını
göz lzınıre, SahendC' Bozok Bnlrke
sirc, SUkrlye Erdoğan tznıirc, Perl· 
han Sub<'ı'i İ?.mlre, TUrkt'ın Eı:e Snrn 
suna, Ülker Tıışlı lzmlre, Şefika Ci
har lzmlrc, UlkC'r ErdC'm Aydına, 
Firdevs Uygur lzmlre, M!inC'VVer Öz 
lzmirl', Cahlde Sarnndal Aydına, 
Nezahat Ô7.dcn Dcnlzlly<', Fikret Su
n:ı Deniz• ve, MUj TAn Öz"ÜnC'r İçC'lı>, 
Mnhter Ô-1'.cr A> dınn, Muammer 
Gündoğ lu Anknrııya, Ay15c Zihni Kü
tahyayn, 'fJıncl Cnncr t tanbulıı, Ze
lihn öz Obnrlns İzm r<', Nermin 
Senccr lçelC!, Dilrnl.'v Anılmaz Di
yarnbkırn, Nneh•e TcıJcgöz Mnnlsa
ya, Milkerr<'m YurdgUven D yarba
kırıı., ~ c t'n<'r lzm·rC', lhyrlye 
Diln cı' Ankar'lvl\ 7.af<'r E kin Av
sJınn ll lke Y"lrr tzmll'C'. Mun7.7;z 
Alt n t rn re '\1 v il t ('ıpC'(mN'' 

-t:r Kıı"!chlr vtüillğlne bağlı f 
köyde ynpılan bina yazımı bitmılit ( 
Bu köylerin 1942 mail yılı bina '' 
ı:;"ilcri yeni iratlar Uzcrlnılen alıPfl 
cakıır. 

-t:r Hususi rnUesseııelcrcc verile 
hsrcır:ıhlnr devlet memurlnrırra "( 
rilenclcn :fazla olclııJtu takıllrcle fıı•, 
1 ısı ikrnnıiye uyılarak hizmet er 
b ıbı gibi vergiye tabi tutuıacal<tı'·, 

'f:r Milli emlıikçe y..lpılnn ııınıe 
ler neticelerinin nafıa muıldrlllldll 
rine bilclirflmcsl k lrnrlaşmıştır. 

Ha.k'mi)elİ lilli)-e - Bırçok 
emuf.i gıbı ı\ lı Kemal ın hı)'ltlh.ı· 
nesinden çıkan, ~lnız yunan gaze
telcnnin U)Junıbi c ı h.ı.r safs;ı. 
tal 

Yurt Juıından 

çarei te.svi> e 
mektedir. 

(1} Yazan Mehmet Ali Sebük 
"Tem)lz mahkeme&! başmüddelumu • 
mi muavınl., 
Neşreden: Tllrk Hukuk Kurumu. 
Hasıın: Ankara Ccıaevl matbaası. 
s ıyf'l: 20 . 
Fiyatı: 160 kuruş. 

Yeni makinecilik 
Teknik lli:iretime memleketçe ehem

mlv"t v('rildit;I şu ztımnnda mılhenrlls 
Refık Penmen'ın sanat okulları pro
ı:rramınl\ uvıı:ıın olarak "Basit mer
ke7.ll'r., bah~inln lklnC'I basımı lnt1$ar 
tmı tır 

1 Hu kı 1mc111, levyeler, d1$lilt"r, biyel 
ıl mıın \'l'la!ıır ı:lbı mnkirıcle~ ığrrtil-

Nlr, 

lJ.ıgıtım yeri: Akba Kltabcvldlr. 

Genç polisler dün Taksim 
Anıtına çelenk koydular 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Polis 

okulunun 55 inci devresınl bitiren 
190 zabıta memurumuz bu~Un saat 
11 de merosımle Taksim Abidesine 
ç elenk koymu;ıtardır. Yeni mezun -
Jara dlplomalan yakında okul bina· 
sında yapılacak bır törenle verile -
coktlr. 

Fiyatı 60 kuruştur. 

Maarri Divanından 

seçmeler 
A. Semi Yurtman, Maarrf dlvanın

rınn ırçmel"ri dılimize çevirrrek has
tırmıŞtır. Gaprte bilhassa ingllir: ve 
amerikan irfan Alemlndr tanınmış ve 
kıym('t verilmiş olan bu m .. ~nf. şıılr. 
edibin hayat ve eserlerinrlf'n hlr hOIA. 
s11yı ihtiva eılen kıtıır A nkıı ra JUşet 
Kltabr-vinde &atılmaktadır. Fiyatı 150 
.kuruştur. 

Voronej 
Doğudaki son ve büyük alman 

taarnızu Ku.rsk ve Harkof arasından 
~lamıı ve süratle inkiµf ederek Don 
kı> ı!anıı:ı varmııtı. Almıın ordular.ı. 
bu t:ı:ırruı:dn Voroncj'dc cutundukcan 
soımı. ileri lı&rcketlerini «nuba doğru 
inkişaf ettirmişlerdi. Akıtan c:ıarnız 
küd~iniıı imal nokwı Voronci'di. 
Sovyctlcr burada aıarnıilar ~J>tı.lar 
ve bazı mu\'affaı..,rec ıh:ıbcrlcri venli· 
)er. nu bakımdan son tı.'Vnıztla en 
çok adı geçen )erlere.len biri ele Vo -
mncj oldıı. Hail Vomn<'i'de alman ve 
sovyeı ordulıırı geceli gündiillü sava, 
halindedirler. Aşağıda Voroncj ha.k· 
kında malümat bulacaksınız: 

Voronci şclıri, Rusya'd:ı Voronej 
eyaletinin merl.:ezidir. K~, Voroncj 
ismindeki bir cayın üzerinde bulu • 
nUf'. F.weke 84 binden fazla nüfusu 
vardı. Simdi çok artm1$Ur, Şehirde, 
B~ Petro z.:ımanı.ndao kalma bir 

to ile, bit' iç kale, bir de. tcnane var
dır. 23 killic, 3 nwıasur, 46 fabrikıı 
\'Udtr. Buns1 bir nehir Jim:ı.nıdır. 
1695 ccrı 1701 e kadar Büyük Petro 
Azakdenizi filosunu burada Hıµ et • 
tinnlşti. Yirminci )'Üzrılın başına doğ· 
ru, Vo~j nehrinin Mıları &1.almıra 
h:ışb)'tllCll, oo şehrin de önemi )'a\'aş 
)'ll\'llŞ nz.almı ıı. Fakat Voronej'de en· 
dü.mi, epi zaınandanbcri bü>iik bir 
geli:pme gfütenniştir. 

Voronci (')'lllt'tini, Don nclıri ilci
:re ayırır, fakidcn hir hiikümct 9lan 
~ 65.R95 kilometre karelik )er işgal 
eden hu eyaletin iki bu(uk milvond n 
fazla ııiifusıu vnrdı. Voronei ovası, bu 
C)-aictin bau tanıfında hulunıır. Bu • 
radan kireç, panir, <k=ir ve turb 
lc&nürü QOk cıhr. lklımı 1ntııı son 
derece $0f\ık ııe yuın çok <tca..1' olur. 
At (ok ~lr-nir 291 \ f • •ardır. 

Burada danir)'Oll rı da çoknır. 

I> rn M ff r Alval'ak An-
ı • rm n Al t k n Glrı-suna. 
F (\zt r llatn' Mııkadıks 

.,, ı Vnrııhnn Kü
~ r Yurt llvm Dl-

s·vas Erkek ôrretmen 

* Umumi, mUlhak ve hususi bllt 
çcli daire ve mUe SPSe ve mc:ns!1

, 

umumlyelere ah olup ticari ırave ti 
klbeden mlıesseselerln kazarıç ver, 
:::-io:i bakımınd"n durumları defte!" 
darlıklara bilclirilmiştir. 

.-································~ 

· Sayın halka ~ 
Ankara lJclc<llycs1ndcn: • • • 
ı - Tıık81 ücreti rme yavıı.ıırı : • yüzde GO zamma cörc tnnz m c<I • : 

len 11stel-or ııo!or ere dnQıtılmı.ıır : 
2 - T:ı.kslmot.reıcrıt acck bu un· : 

duran ve bozuk takslmtcf~ ku uı· : • nan ve tstcntırn y('l"C ı: tmb'(."n ~-e : 
hi!!" no ııureııc oluıt1.1 o un uı I • : 
matnamo hll."ıtınn hareket ed<-n 6C" : • törler lc!n derl\nl 2500, 2'.'.!60, 271S. : 
6983 ve 6847 mmı ralı tC'!eronı:ı.!11 : 
maJQm:ı.t vt'ıme>lert ~Ytn ha 1<11111 : 

okulundan çıkanlar rica olunur. (60r.Sı :;ıısS ; 
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TELGRAF. TELEFON -RADYO HABERLERİ 
ikinci 
cephe 

in ~et < Ba ı ı inci snyf\lda > 
ıırnışt tn rC'.:ıl ll.'lerı kar ısında ka
Ulund ırk Molotof un lngillere'de 
ıı litı u u ve snlon salon ~!Uı>tcn 
~""dt''> it Wirtld ·I o I.' ki gilnlı:-r 

Bataisk 
çevresinde 

muharebele·r 

oluyor 
ceph O tinll.'rde, hcnUz, b r lkln-

tı 1" enın ıınrho luk veren hlılya- <Baıı l inci sayfada) 
" hat Çin hyorou. Bu lk ne! cev- Voronej, Çımliyaııskaya ve D.:ıtaisk 
Muın 1 Avrull~'dn, şarktaki alman bölgelcrınde düşmarıla muharebeye 
tıldut~nın 0 1um Utremelerıne tu- devam ctmışlerclır. Öteki kesımlcrde 
tansa ve alman len elcnlerlnln dı.:r;ışıklık olmıımı§tır. 
~·ıekİ Bc>lç ka. Hollanda VI.' Nor- * * * 
etnıe-k son lht yatlarını sarka sev- Moskova, 29 11,ıı. - Sovyet tebli-
uııııa 7~rund.a kaldı ·ı ünlerde ğıne ekllr : 
"' ca tı. Voroııej cephesinde almanlar a-
~1'11 d h ğır kayıplara tığıamıı.ıtır. Bır ıııyade 
l'aıta a a fok dayandı ? bırlı~ıımz altı ı::-Lin d.:vilm eden mu
lece~ı va.Lıycı., bunuıı taill aks - harcbelcr e nasında subaylnr da bu
lllın 1 etm Ur. :,ovyct.Jcr ııana lunan 10 SOO nlmaııı yok eımiı.ı. 158 

el k anlar ISt' bundan t.ıı: ay ev- ıı.ınk, 28 tayyare ve sıs kamyon rla 
Ok :and lcrındrn bekknendC'n daha tnhribetmi§tir. 24 top 95 mııkıneli 
altı a Yanrnısıardır. Herhalde, baLı- tufek bir çok obüs vô mU!ıltn mlk-

sı hı!?ı.an kıtnlarının eri çekil • tarda ganimet ele geı;irilnıiııtir. 
AUdır ç 

1
.b r suıctle bnhıs nıc\zuu Tsiınllansk:ıya çc:vresiııılc lotıı . 

Ukcın" nm nkslıı-0, bu aracın, çok lnrınıı.L mudafacı muharelıelcri yap -
ik ııl'tnC'l ve bUyllk nvnı kudrutll nuştır. Bir ı;:-üııuc tııyyarelcrımız 86 
illan rh do uya ııonderılmışt r. O- tank llc asker ve h11rp nınh:emesı 
r ~bem n hemen h ç t hllkcsız yuklU 106 kıımyon tahribetmiıılr!r • 
cı c ous g b gozuk n sozclc 1 - dır. Hava nıuharcbclrlnıle JS ılllş -

"ri.ka 'J'h • bu Uıı ln !tere ve A- man uçağı dUşürülmu tür. 
lirli d ak harp lld r cnne, oldu- Briansk cephesınıie birliklerimiz 
e doıuenel"nk k d r a ır l hllkc-lcr- aUı.ıuram pUskilrtmUş ve mevzılerını 
ı li:Q (ı karn b r 1 tlfh m ı arc-tı ı;I- ı) ileştirm!ştir. 
arş ı d l'Ilt ktedlr. Ve bu vaziyet Kalinın cephe kcsimlnıtc tankla -
r ık>~ a Unııtsızl lk dU,mek için rın himnyesınde ilerliycn dUşman pl-

"n n P varsıı, o d:ı, l1u lklnc CC'P- yadesı mevzılerimize taarruz etmiş 
llanıJ.ct h ı; b r tehi kesl olmadı •ına ve çetin bir muhm-ebe cereyan et -
unrnaı: ~ı b r devirde vııd d im ' bu- mişur. 
Uratıaııır. Stal n, m<'rlı:ı.nı<'tsız b1r MeskOn bir kar; yer bir çok de • 

st l"or n~ r.:llı! borcun öd<'n1!l<'slnl f ı ld ı ı ll 
lel!>Q"'. Cort 1 VI.' nuıv<'lt' n bu ınc- a ar c en e e ı:eçm ş r. 

n Çar!'siz blr vaz Y ttc bulun- Leningrat kesiminde 
e ı>b~' 1llUrnkllııdUr. Bu takrl'rde, 
oıcı11 ,. "s erın n nknmetl.' rnahk<ım Moskovn, 29 a.a. - Son ıki ı:{in 

u ~unu dnhn cwvı>ldnn bile bile. zarfında alman.lar Leninı:nıt cep • 
~it t'<'burlyet knr'jı ında boyun cf:- ı besinde §ldıletlı karşı hılcumlara te-

lh Zorunda kalablh,•l"cklerdır. Şu ııcbbus etmişlerdir. Bu hlicumları 
'bu <'ti P1>k lyJ t.llkdtr cdl'b lrlz ki tank mııharebelrl takıbetnıitıtir. Al
Ilı Yd nttıunıar. nrktnkl muharebe manlar, a~r knyıplara uğraıılarıık 
o cıu anıarın la hnrbı kaybetmekte p iskürtUlmüglcrıllr. 
la.'lı:'armı ıı ha) et anlam..ıı..ı 1>a1i - Alm'3n uçakarı Lcnlngrat Uzerlne 
hl( Ve un ıt.su -. ıı .. yette en bu- beyannameler atmıgtır. Bu beyan -
g r~lehllkeıerıc doJU bJ' tc,,ctıbw;e namlcrde şehrin hUcumla alınncajtı 
<1 ın l.!ı<.tcn b Ka \: re crı kalma - bildirilmektr!dir. 
ıer 1 ı,;orınekte bu unnıu;ı o aoıt.r- Sovyet kuvetleri bir çok kesim -

' lerdc tarruz muh11rebeleri vermiş -

ve am l.kallUU"ın lru· 

ıı.ıı.u llaıhr OOt'1'1 blr propa.ı;anda in!· 

~ 1J(! U>arunıı.yı bckliJ'cblltr:ıer. 

1 bJ:r akın tc c.-btı~U lakd rtndc, in· e.:: ve anı~ kalılar, billlın nldlı.tına 
· ~1l'tına v aıt.ı.arını hı d«ttı ı:ctıre
a•.. · lla<t.ı.o Utı u.ı:ul al.Undaki arazı 
-ıtlfll ı..... 
u lu -.raııa kAJkm1y11 vo boyunduru-

cı.ıt, :;ı1a da\d t.'th:.: kicrdlr. illr müd
lıuı tun d~a, proımııanda ı; !Ahlan· 

V1ı 
lı~l!ltur Yat.uııunnın .ı:UrUl'l\16il Uc ı.ntı-

' • F k.ı.t aonra, blzlm harv mn.
le 11 ~ Yavaş ra.ıcnt cmıı!)'ctlc harekc-
~dt ve bir lt'tin tn tzl n lle.r

aq. ~~ ıı ı p ol.o rak d\C ı tn.kat c
' alt YÜ 1l U ec- «Ol'Ülıccckllr. lm
~ ırerı ka n kısım ısc. Mııne'ı ten. 
lutııı.!~ck Tlı>P<"!"&I') nın uzun yolunu 

'· Uz~ yeni b Oun:k.Cll'Q\K! an)'&· 

Ilı,~ llld>nhnmıd , ıı.,.~ı~ız. lnf:t

' ~ ın114zzam ıst kAmların nrttasın
~~lan ve tdı kc ımaUccrlndc 
~ hlm~ için t .ıneızlan kendi 
'~e tutterklnn halde denize at
~.,. Rugürı Yeni bir bu1uıımada, Uıııi
~ • k.\rıd ıerın:ı askc.v-lertmlzle dotnı-

:R'ruırn ko.~ı kıtrıııya ıtörccd<lcrdlr. 
llıııh ~<Jva'daki İngiliz ve amcrıkıı.n 
~ h:._!rlcri, Şnrk cephesindeki vul
ltr "'"'l(tn<la ht"r r.un d:anı.ıik haber· 
daıtı''rivorlnr. fnglltert' ve Amerlkn'
l~ tadıkal gnıı:ctrlr.r dr, ılu~uncedcn 
ttırıaıı okU}'ucufarını h.ırckcte g~ck 
lltı 1 b ının k1\tl sıırettr gdmlş olduj:u. 
ladı~ı at içın, hu tel raflıın kıpı ınak-

ar. 

?ot iki ırktan biri ••. 
tıQ11~ller Corçll, bır çetin iki yol oğ. 
lcay1 1 

bulunuyor. ileri f'kı )Olda da 
lk 111:~ ar Vl'ruıck lcabcdecckUr. Eı'!;cr 
••ltık ccplıeyt kurmaı: .. n, :;ııvyctkrın 
lrtık c;e fıcldetl art :ı.n ıııaı;lıılılyeUeri, 
)'"et Ocltine gc~cnri)crcgı hır d.ıhilı ~ -
ltırı<' buhranı doğur ıcııktır. ggl·r 1-
le.rq~ ceıılıcyt kurarsa, bıı unkıı Ş ır.t
lrııııc ıııuuıııı vaziyete hutun harhın 
lıtık addcratını tayın cdclıllccck bir 
•.ıırr a:ıct vcrrııcsı nııılıtcmel bir ıuu
dır, 11 1.Yetsiılık .kcndlr.ını bcklcıııcktc-

~ıı~İlıvcr devletlerinin bir ikinci cephe 
lıır & hlası teşebbü unrlrn niçin hiç 
tt§tb~rctıc korkınadıkl ırını, buyle bır 
t'"cll' llau hllttfl arıı:u dnlıı cttlklcrlr.i 
tlbı ~ bıldlrmıııtım. l~Hclce olduğu 
<\vr11 ' lllıli rlc buam fıkrıınl:ı:c gore, 
allıe rıa kıta ın ı y pılııcnk bır inı:;ıllz
&ij 0~1kau istilı'I ı bir ddılık k ebhu
Devı arak ve bu, lnıı:lllcre ve Birle lk 
ttlı;u~t er ıı;in en frnn nctıctlcr vere
lı ar1 • I' •kat in ıh:ı:lcrln ve amcrıkıı
btr ~ knraktcrl rı yur.Un len bo} le 
>'oru 'hbtise glrl ebllercklrrlnl smı
~aıı ıb Bıınıhn dola} ıclır ki eğer al-
1~lQ 1 koınutnnlığı bo) le bir lhtlmııl 
lurısa nfccll'n inct•Yt· h ıırlnnn nrııış bu
lıtrını di, l'anly ıne bır ıbUyatsızJık 

ış olurdu. 

'1111la11ya ikinci cepheden 
l\ı korkmuyor 

~•ııyr ,ikinci ccııhenın kurulması Al
tlır,; Yı lııç bır ırnretlc cnd. c) e dıl
te)(llıt~:ı.. Garptckı kıtal ırınıızı g<'rı 
be >'tn rnl'cbıırl> etınde dr lız. G:ır
da ~kıtalar gond rıııek ıhtı) acında 
kı~ ullrnu)oruz. Uada bulunan 
~ v ' z.İ} areıc gel ccklcri llyı -
klrıd~İle kaqıl.ını ga t.unamı)lc 
tetıc,~· !10Ylc bir 1 ti! ı te dılıilsünün 

lerdlr. 

Richtholen liloıunun 
kayıpları 

Moskova, 29 ıı.a. - En seçme al· 
man hava birliklerinden biri olan 
Rlchthofen uçak birliği bir mllddet 
evvel Voronej cephesine gönderil -
miştJ. Bu birlik bilhıuıS'a son iki haf
ta içinde bilylik taliyet gösıermletir. 
Rlchthofen hava birll~i ııiındiye ka
dar 1D2 uçak kaybetmiştir. 

Bataisk'te ıovyetler 
kovalanıyor 

Londrıı, 29 a.ıı. - Hoyter ajansı • 
nın .Moskova muhabiri bildiriyor ı 

Sovyet lutalnrı Bntalsk ctrafınct.ı 
sıkı bir surette takibcdılnıekıedir. 
Aoağı Don un aol kıyısında bir kaç 
yerde muh:.&.rebe cereyan etmektedir. 
Dün Don nehrinin bu kesimde de 
geçilmesi Uzerıne buradaki muhare
be bölgesi genişlemiştir. 

Voronej'de rus kuvvetleri durum
larını biraz dahıı islah ctmlıılcrılir. 

Cephentn cenup ucunıla romen 
kuvetleriyle rus kıtoları ıarasında 
muharebe cereyan etmektedir. Bu -
rada almanlar muharebe hııtıına mU
tenıarliyen macıır kıtnlan stirtiyorlar. 
Bu kıtalar ağır kayıplara. uıtrllmak
tadır. 

Sovyet hava kuvvetleri Voronej 
cephesinde bllyilk bir faaliyet gös · 
lernıiş ve alman asker toplulukları
nı bombardıman etmiı.ııir. 

Bir ruı haıtane gemiıine 
hücum 

Moskova. 29 a.a. - Rus donanma· 
sı gazete.sı muhabirlerinden bırinln 
blldırdilıne &öre, ııılman uçakları 
Karadeniz'de ağır yaralı aovyet as
kerlerini taıııınakta olnn bır hastane 
gemisini bombnlamııılar ve nıakıneh 
tıitek ateıııne tuımuıılardır. Gcminın 
muhtelif yerlıırıne kolııyca ı::-ôrülıı • 
bilecek ııekllde Kızılha.ç i"'1reıleri 
çızılınış olmasına rağmen 12 bomba 
pike uçağı vapura hücum elmiıı ta -
kat isabet elde cdcmemiıtir. Bu va· 
zlyet karııısındıı hastaları sandallara 
bindirmek zoru hoaaıl olmuıııur. l<'a
kat bir saat soura alman turpil u • 
çakları çok alçaktan uçarak kıyıya 
ynkın bir yl'rıle kayıkları bombala· 
mışlar ve makineli ıilfek ıııteıine tut
mU§lnrdır. 

Durum vahimliğini 
muhafaza ediyor 

Londra. 29 a.a. - H.usya cephe -
indeki clurum, son dereceyi bulan 

vahameti h11~ muhııtııza etınekteılir. 
Mnmafih son ha!ıalar iı;inde nıs mu
kavemeti dnhn tıidıletlcnmıııe ben -
ziyor. Berlin'in resmi sözcllsU de bu· 
nu itiraf etmektedir. Bilhassa al -
manhrın nehri ı;cçmiye ve cenuba 
doğru ilerlcnıiye muvaffak oldııklp.rı 
Don mecrasında, Voronej'ılen Ros -
tof'a kadar olnn sahada son derece 
şlılclC'tll muharchelor olınnkıadır. 

Rostof'tnıı Don nehrinin dirseği -
ne kadar l.'llmanların Kafkasyn'ya 
ltarııı kull;ındıkları kuvvet 1 milyon 
ınhmln edilmektedir. 

Rusların bu çevrede ellerinde bu
lunan kuvvetin ne oldu~ doj:\'ru o
larak bilinmemekte lsc de Daily El
press'in Moskova muhabirine ı::öre 
rus kuvvetlerinin kısmı kUlllsl he -
nllz srıvıışa ietirnk etmemiştir. 

İngiliz gemileri 

bir Mihver kafilesine 

taarruz ettiler 

il •it erı ı c ıkol ı> el hl' ıp cdılelıilir. 
bı. 1 ~e, i t•r cıdclı &ur lte LU)Uk 
bir ~ 1 tc t:hhıı ıınc ıtırı§ ın, ister 
li fazı t rış k clıbtı il > I' ın, lıu lıl
lliyt!J a ıAkad ır etımz. 'I !' elıhüsr 
lı ı, lıcııuıek dııhı c<z ılanılırılacaktır. 
lııkı ~ına, ırı ılız ıı ıfü t tılrı bu hu uı;. . . 
~fi ıt ı"" ııııııılınl ek kıracak hııtun l.ondra, 29 ıı.a. - Amirallık daırc -
t~u, 1 •rlıı, cevnp vrrı re ız. Bu ım- 1 'nin tehliiH: Karakol gnen ingi l iı ı.:e. • 
d~va' ~1rlıın orl "a ko\ ı ııl cegi son 'milm, lloll.uıda kı>ıları .ı~ıklarııxla hır 
tır, nı :ı katı 6'urrtte ıydıııl rnat•nk- duşman gemi kafilesine hücum etmiş • 
~ı ıı~; hıından çok nırrnnuıı knlıırrı- !erdir. Bir <lı.i~man iaşe 1:emi\i hatırı! -
'Urette ~chqılt., lnırPı l<'re s:ın~lmi mı$tır. Bir balıkçı ~isinde hıiyijk hir 
'ıleri7. kı 0 elitıııı7. rlıv <'!' lr. 1 mit )anı;ın çıkıırılmı~. bıa,ka alnıan j:emile -
l'ilıa1ı d her herl<"r ndt' hır knç anıe- rirre de bU}'\tk ha~arlar verdirilmi1tir. 
U f ' Rt'tlr inler \I 1 " kt>rlC'rı, . . . . . . . . 

tcı .. ıraatt 11n m ti 1 ı·ıfade Butun mgılıı gemıler:ı ~alırncn lımana 
1 

reıı ı\ eınnıınıye c s _, , _ _ 
•lıı.r . Vl'upa'y rmrn n m rık::ı- nonmıı,ıur. 
tlııt •ı.:ın ele \ ı ıhlugı nu kcndllc- Aynca, bit aknan torı*Jobowaıda 

•ıılııtaeak tır. >-angın ~ıbrılmı)ur. 

Almanlar 
Maniç ve Sal 
nehirlerini de 

geçtiler 
m~ı 1 inci sny!ada\ 

kıtaları, bazı yerlerde inatçı hır mu
kavemet gösteren düşmanı cenuba 
dogru pllskurtmüşlcrdır, Mlıhım ha
va kuvvetlerinden yardım gören al
man kuvvetleri Maruç ve Sııl ııclur
lerini gcçmiı;lerdir. 

Kalnç'ın şımal bıııısında dlı§mnn 
mukavemetı bir ı;ok noktalarda kı • 
rılmııı ve sovyet kıtaları gerilemek 
zorunda kalmıştır. 

Hava hücumları netice.sinde Volga 
cchrıııin doğusundaki sovyeı demir
yolları ıle diğer ınünaknle htıtları 'A· 
gır hasara u~ratılmıştır. Alman ha
va kuvvetleri ıluşman ı::eınılerıne 
hllcuın ederek Volga nııhrınin delıa· 
sınıla tiç sovyet topçekerlnı batır -
nıı§ltırılır, Diğer iki geııııye bomba 
isabet etmiştir. Burulan başka ı;:cce 
nkınlnrı esnasında Volga üzerlndekı 
diğer bazı ı,ışıtlar da tahribedilml§ 
vcyıt hasara uttratılmıştır. 

Voronej'cleki köprUbnşına dllşma
nın yapıığı htlcumhırı pllskllrten al
ınım ktıvvetlerı 29 sovyet tankı tah
rlbC"tmişlerclir. Hava akınları netice
sinde de bir çok düıımıın tankı mu • 
hnrebe dışı edilmışılr. 

Volkof cephesinrleki sovyet kıta -
ları alman kuvevtlerinin elinde bu -
lunan bir köprUbaşına hllcıım et -
mişlerse de netice alamamışlar4ır. 

Rostol'ta sağlam 15 ev 
kaldı 

Stokholm, 29 a.a. - Rostof'u zi
yaretlerine miisaRıle edilen h ırp mu
habirlerinin bil<lircliğinc gllre şehrin 
:.!50.000 ı bulnn nlıfusundan yarısı şe
hircle knlmıştır. Geri kalanın btr kıs
mı esir cdilmi§ bir kısmı kaybolmuş
tur. Topçu ve uçak bombardıman -
!arının yaptığı tahribat Sıvastopol'
daki tnhribaıtan daha bllyUktür. Bir 
muhabir sağlam 15 ev l!ayabllıniıtir. 

Don kıyılarında mllhim miktarda 
kamyon. traktör, top ve tank bu • 
lunmuıııur. Ruslar bu malzemP.yi neh 
rln öbUr kıyısın'll ı:eçirmiye vakit 
bulamamışlardır. 

Almanl~rın yeni ba1ardarı 
Berlin, 29 a.ıı. - Alman başko -

mutanlığıcın Don Uzerındekı mu -
vaffakıyetli sava:ılar hakkında ver
dlğı malQmua ~ore, Rosto! köpru -
başını cenuba doğru ~eııı§letcn al
nran kıtaları Azak denizine kadar 
blillin uzunluğı.ınca bir ırmıığn var
mışlardır, 

Don'un cenubunda, piyade ve mo
törlli teşklller, baraj yıkılması do -
layı\.İ)'lc Mı ba!>mış olan .Maniç bi'rl· 
gcsini qmııı ve Kuban böl~esine 
girmlııUr. Seri kıtalar• hava kuvvet
lerinin desteklemesiyle, Maniç'in 
cenubun<l'a kuvvetle tahkim ediln11ş 
bir UasU hücumla Al11111lar ve ııra· 
siye h~lm blr dai •İlaıleainl ia.ııal 
eımiıılerıiir. 

Don ile Sal arıu:nnrlakl kesimde, 
aovyctlerin bir tank karşı hücumu, 
alman zırhlı kıtaları tarafından geri 
pUskUrtülmUş ve 10 bolıevik tankı 
rahribcdllmlııtir. 

Alman hıwa kuvvetleri, Don ile 
v;oıga arasında demlryollarına ve a-

Saadet 

reçeteleri. 

İstıınbul gazetelerind«ı bimlnin 
frkra yazarı, hviçreli bir $airİn yu. • 
dığı şiirin bir hulisasıns, mayacı olan 
ol..-uyucularına tavsiye ediyor. Malı 
hulisası nevinden illı;lac bn$ızlıAa 
~ zayıflığa nasıl bire bir geluw, bu 
''hulasa" da n-lenmec.ie şaadel'in te -
mini için öyl«e flire hi-r ~liyomıuı. 

"Bir i~·e bir ~ litre ümit ko
>'Unuz; sonra buna biraz ihtimam 
ilave ediniz: bir ;;1çü iyilik, bic kaı; 
ıilçu emniyet, hi-r mikıar neşe. dön 
beş damla itaat, sekiz on dıurıla da 
tatlı $Öz kanştt rınız; :yeknasak olma
sın diye ncıeye bir i'ki gıwn çılguı • 
!ık katma)'ı da Wllltnıayınıı. 

Bunların hepsini halli at~te pişi
riniz; ateş qkla do6tlujun iaıbecıir
diği hararette ol5Ull.. 

Bu wretle elde edeceiiniı hamur
dan her aabah bir ~ almanız ha
)'aıınızı güzelleşrirmiye lclfidw." 

Bir İran atasözü it,e, umumi ola
rak, ha)-at denen bii)iik JıCÇidi ilın:asıı 
atlatma4' için bir reçete vennduedir. 
Bu aıasözünc göre: 

"Hayat )"Olunu alabilmek için bir 
harda:k Jol~u bilgiye, bir fıçı dolusu 
ihtiyata ve hi1' Okyanos dolusu da lah· 
ra ihti)'aç vardır," 

Biz iki ~ıcyi de >°Ubnya yaı
dık. Bunların huwsiyeti, reçeteleri 
terkibedcn "il.iç" ların hep!!İnin kolay
a hulunur se>·ler olmalandır. Yalnız 
bunJan bir araya getirmdc uaba ka· 
bil olur mu? 

.... Kabl! olsa')'dı ~mJiık de 
yeryüzünden kalkaroı, 

iki yüz çamı 

birden devirenler 

Bir meanua, )'Cr)'Üzünddci en 
acaip sigonaları sayıp döküyordu: 

Adamın birui hayaletlerin görün
mesine karşı sigorta olmuş. 

Sikago'da oturan bir ingili7, ken
di hafü İngiliz şive•ini kaybedip de 
Şikago şivesine alı,rnak tehlikC\ine 
kar~ı sigorta olmuş. 

Bir arncrikalı da, ~ine az rastla· 
nır bir ~igorıa yapıınnıı: Avrupa'ya 
girmek üzere vapura bindiği uman, 
aynı gemide haşka dinderı misyoner 
hir kadının da bulunduğunu gtının<C', 
kendisini din deği~ıirmcmeje hl'f! şi. 
gona etrinniş. 

imdi. yeryüzünde turlu "aırlü ıeb-

Amerika'nın İkinci cephe 
dört milyon ve amerikan 

askeri var sanayicileri 
< Başı 1 inci sayfada ) 

Bütün amcrikcn kuvvt'tlerlnin bu 
rakama dahil bu.lundıığu fanedildiği ıak
diroe kara ordu.w at('vcudwnın 3 milYon 
600 bin kişilik bir )'cKUDa baliğ oldu4'ı 

anla$ılır. Ru da. Haıbl)'e Nazırı Sıim -
son tanıfı~ 1942 sonu için ~İle -
ceği tahmin edilmiş olan ycküna yak -
laşrnaictidtr. 

il arp istihsal atı artıyor 
Va~ıngmn, 29 a,.a. - fı;"tihsalılı hü -

rosu reisi M. Ncl<.<>n harp isıih~aliiu hak
kında hu_..,~i bir rapor vererek ha.z.inı.n 
ayı içindeki mühimmat imalaunın Pcarl 
Harhour'a tckaddi.inı eden ikiııcitC$rin 
ayına nisbctlc 3 defa ılaba zi>-ade oldu . 
ğlmu, ve 1\142 senesi ilk ahı ayı .carfın
da tan.ıre imal.iuoın J:C(t:n ııclle'ki İma· 
l:kt nvaran bu niwettcn de daha failiı 
olduğunu l>fülimıi$ıir. 

Rııpora gure, 194.? ),lının ilk 6 ayın· 
da i$1cmrk uzcre teslim «!ilen ticaret ı:c
mi•i m'kdarı 1941 scnesindckınc nhbeı· 
le yüıdc 3~ daha fazladır. 

( llıışı l ınei sayfada ) 
ıdlk oulleılcr.ın crnııfyt:ti ldılı.ke -
.)le girmııtır . 
Jngilız. gazetelerinin fikri 
Loıu.tra. ~ a a. - Dat.\y :l-leraJd &oL· 

zotcsl ikinci. ccımo lstiyelere h1t.abed~ 

db'Or .kt: 
"İkinci blr c..~enln lüzumunu anııa

rook l>\;ln !azla r.ckt Olnuık .!Azun dc.tll· 
d1r. Hor h ıngt btr ecncm 1 bOJrlC bl:r ce1>· 

h<!nln acil bil' mahiyet aldııtını takdir 
~>der. FakAl orta.va el.kan tek. masolc. 
mULt.cflk mUlcUcrin ltusya ;ya tcs rll bir 
;yardımı olabllccck bir lklncl cephcyl ne 
zaman kUrab kıreklcı dil'. lktn"1 a.-,p.lıe 

tcln )'O.pılan ıtcid<'Ul t.ııl('l>ler faydalı hiç 

hcd<'f gUt.mıl)'or. Slındllı.k &eflcrlmıze ıru
vcnmcl.l)Jz \e oldUrüeU .kaU snntln uzak 
ıılmadıl':ını 1.>!7.lm luıd::ır onların d:ı bı.1-

ıtillnl mulıakkak SUK'lle nnlamalıyız." 
1'1me6 şöyle ;yazıyor. 

Yakmda Almanya üzerine 

Büyük 

"lk ~I e<>ph n n mı il bir arzu bnltnc 
getntı oldut:una &UPhl' Y<ok ur Burunla 
tM'rnbcr' atrawJl 1$1ertnm 'l' k kU leleri 
n n t.oplantılnrl) c kin.re oo e:ıılyecel': 

1 ve ıılt'fll hlr mlınaka,anın b1 duıunül
mU$ b T serer p nının umzlmlnd yeri 
olmadıl':ı da bir h k kalUr. Londra ı c 
VMtnı:tcm amsında ~ &ıkı bir lllb rl.tınc 
olan kaU lüzum da aınrnrı:ıır" 

akınlar 
yapılacak 

< Bıışı 1 inci sayfada > 

Mareşal Harrls, alman hava kuv
ıvet.le.rlnln 10 ay müddetle lnglltere
IYI evvelA gündüzün ve ıınndilz akın
!arı imkansız kılındıktan sonra da 
geceleyı.n bombaladıklarını hatır
latmış, hasarlardan ve insan kayı
bından bahseımitı ve sözlerine şöyle 
devam eımlştır : 

Bütlln bu müddet zarfında bu hü
cumlara mukabele eDnek için lgljiz 
aer ancak az miktarda uçak göndere 
biliyorlardı. Fa.kot şimdi vaz.lyct 
ıdeğişml.şUr. Ş mdi siz bize karşı az 
.tayyare gÖnderlyorsunuz halbuki 
biz Almanya'yı şiddi:tle bombalıyo
ruz Biz Vıır§OW.. Belgrad, Rotter· 
idaın, Londra, Plymouth, ve Covcn
ıry'yl unulmaıruş olmakla beraber 
lbu hOcumları lntılkam gaycslle yap
mıyoruz. 

Biz sizin harbe devamınızı lmkln 
cızlııştınnak l~n Almanyayı tehir 
§Eıhir ve gittikçe daha şii!detll bir 
t;ekllde bombalıyoruz. Bu gayeyi 
mP.rhametsbJce takip edecetız. 

ıaltt Volga Uzerlntle vapurlara te -
sirll hUcumlar yapmıştır. 1500 toni -
Uitoluk ı'lolu bir nakliye gemiııi ile 
Oç bUyflk nehir şalumısı haS'ııra u~
rntılmrştır. Alman ııvcılıırı. savaş u
çaklarını himnye tıtmişlcr ve cenup 
cenh,.slnı'le 24 dUşman uçaıtr düşilr
mUşlerıilr. 

,, 

Yeni bulmacamız 
Solxhı.n sata: 1. mAnah eöz, blr ha!'fln 

ol<unueu: 2. nota, 00.. ab!Ak; 3. ltalya
da bir ndıtr, nota, bULUn; 4- bir Ceeılt 

cetvel, han&'! adaırl; 5.. tım' UZY'UmU2, pa
ra mukablllnde verı.,. ısenm ~ ve k:L· 
hn ıelcli: 6. e.ıd Mmr ma.buUanndan, 
)'Oket.rne, viiQet: 7. bazan; 8. blrllkte, 
ldmse; 9. ezlY'et. sıtat edatı, blr ~<: 
ıo. ınrat edatı, a.saır su, eöhret: lı. aıı. 
keftfı harp teım!Aine UYlrlm tm'tfba.t.ın· 

dan bahseden rum. tf!'f'BI kııııa zaman. 
Yu4ı:ıtntftn aeatı: 1. duman ıldrt, kU· 

c&k yıım, ~ renai; 2. kalın ırlcim. btr 
nnta., nleanı: 3. )'ll91Ulk, mWcemmcl; 4. 

lU\ve, t.u'!Mlc, dah1; ıs. llı.kıntı. ü:re. el
blecd~ ijtelıer.I Jroymd·a maluruıı ;yer; 6. 
btr !el yapma, 11\1 kabı, bUy{IOOI<; 7. 911, 

1cıya ret, hitap edatı; s. tersi dıtm ı ört.er: 
9. oımnmıı, ııttııYıı> i'C«"D: ıo. utaıan

m11 tıı.s, b1r nota. tman et; 11. luuner, 
sur, ırözkırl ~. 

Dünkü bulmacanm 
halledilmit tekli 

Soldan ıııı~a: 1. m.tco. Emel; 2. koro• 
luk: 3. ak. Cavtt. ba (ba); 4. pamuk, 
m«>ua: 5. (ıt) enık, kile: 6. acy, bo7, la: 
7. akim. cen~: 8. 90'Jak, ç!Jdn; 9. il. lı:a
ım. 1<1; 10. Kıınıman: ıı. Sccnll. Araa 

YuDcardan aşııln: ı. cnı>ıı. 11st1; 2. ka-

l 
ra'knl; 3 ti< (ki), ma:vfl, lro (01(): 4 co-1 
C\dt, rıınklıJn; 6. omk, kara; 6. 'aV, k(l)', 
Jııı; 7. ellm, Cimft: 8. mu.tek <kMtıml, et· 

1 

nar: 9 bilek, na (an); 10. bul'nnık, 11., 
kıuıe, cn5k. 

likelere karşı sigorta ohnak kabilken, 
şu Ada çamlarını )'llllgın tdılik<"sinc 

karşı sigorca e-ttirmek. kimsenin aldı 

na ~lmİ}'Of' mu 11CJ1b.? 

Nitekim daha ~leorde, çamlık
lacda bir yangın çıkııuı 'IOC akı ııncak 

-

Ttm<'ll de Da ly Hernld ıılıbl, harbin 
ııcvk ve klatt3 dt-n mC6Ul oJ.ıı.nlıırıı ı:U

"-en.llmek IAzmıedd C:ln1 yıızmıık su:ro
ttyle mütalcıısını b tlnnekt«ilr. 

Berlin'de alaka 
Bertin, 29 a.a. - Yarı resmi bir 

ıkaynaktan bildirilı)or · 
Doğu ccphcslnılekl vaziyet ve i

kinci bir cephenin açılması lmkan
lnn hususunda ingiliz ve amerıltan 
bıısınlarındo yiıksclen kötümser 
seslerin çoğalması alman siyasi 
nıahfllerinde hususi bir alflka ile 
kaydedilmektedir. 

İngiliz - Sovyet anlaıımasında 
kominterln bUyUk Britanya'nrn da
hill t§lerine her hanın bir mUıtaha
leden kıtçıncağı sarıılıaıle kaydedil
miş olmasına rnğmen İngilterede 
komUnist faallyetinln artmakta ol
ı'nası da dikkati ceplbeımektedir. 

13 Hazirana kadar 
Mihver 6.178.681 

1 

gemı tonluk kaybetti 
Lortdra, 29 a.a. - R~en bildiri! -

diğinc gorc, 13 hazirana kadar 6.178 (>81 
tonilltoluk alman ve İtalyan gemısı 
uptooilmi,, baurılmıs VC)-a hasara uf· 
:natılrnışur. 

Bu ntbmlııt11 rusların vcrdint'lderi 
kayıplar da.hı! <kğildir. Rusların v .. rdir
dıği kayıplar, 7SO bin ıonıllıo tahmin 
«!ilmektedir. Merkez ve cenup Ame"ika 
limanlarında bulunup da nu'lwerin kul
lanama<lıj;ı 44 alman .. c itaJra .. , ~emisı 
de hu r.ıbmlara dahil değildir. Ru 44 
gemi de 256.069 tonilito hacmindcdir. 

200 çam ,.ndıktaıı 90nra, güçliikle 
ıondı.irulOOilmiş. 

Bu yangın, hCl' halde, bir gafcı -
nın eseri oh&atk. 

Çünkü çaın devinnel. yalnız sözle 
olmaz ya_ Ilımın <içildikten 50nra dik
katıriz bir hareketle yere sulan bfr ~
gan yüzünden de hfıyle 200 W)C ~I 
birdm deviım<'k kabildir. 

At koşularının 

büyük sürprizi 

j~'Jan )'l'IDİ dıönen bir at ya
ntfarı menıklısına sordular: 

- Bu haftaki ıkoşulu hıç şürpriz
Ji rnm.mış, dejil mi? 

- Bilakis... Ko,ulat11 gidenler 
hiç tıeklemcdikleri hir 5W'prİz.le karJı· 
.laştıfa.r. 

- Ne imiş o? 

- T~ on ilci hı.~lk kuruştan 
~lı simı:t alıp yanek imkı\mnı 
huklutar . .Ayl:ıırdanhcri <>imit yuzÜ gor
miyenlc.r İçin bundan ili sürpriz mi 
olur? 

Saç çıkarma 

uıulleri 

Gazc.-ıcler hir gencin "a)'l!%." ~ -
larda YÇ çıkamıak usulüm1 lkeşfeıri -
ğini y.u.ı)'<>rlaroı, Okuyurulanmız be-l
ki hatırlarlar; hundan birkaç ay ön
ce de, S<))adı Fnvanıi>r (yani mucit) 
olan hir ut, .a.ı; çıkarma urulünü keş
fettiğini ileri sl.İımllj ve keşfi tıaı..1an
da da arkad:ışlanmızdan biri,ine dc
~c bulunnı~~ıu. Gene bu nt, haşı 
çıplak, olan bır arkadaşımıza bul
duğu .. mertıem" clcıı bir mikdar he
diye cımcyi de 'iıdetmiş, fakat bu 
vidini yerine getirmemişti. 

i~tanbut ıwetelerinin verdilderi 
yeDi haberi vlde rabnen hlli ilaa al
nıamıt huluoan aıkaıda,ımıza göster
dik. Kararmar bir eda ile dudaklarını 
büktü: 

- A rtı1c: saç çıb:nınakt:an 'WIZgırç· 
rim .. - dedi. 

Scbehini sordulc, anlattı: 

- Bugünlcr,lc dunya işleri o Jca
ciar sarpa s.-ıroı ki, sanki tcllşı bana 
duşmuş ı;ihi, ı;ccclcri U)1'wn kaçıyor. 
R~ımda saç \;tks.a bile, tasa, gam ve 
kasavet yuzunden tckmr d"-lkülecek. 
Ooon iı;ın arı& hu türlu illçlan lcul
lanmaktaıı ''alg~ •• 

SA. -TIR. 
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İkinci cephe ve· 
Rusya seferi 

Rusya durumu 

S ARK cephesi hareketlerine dair 
gelen haberler, nı !arın gün -
den güne (ok ... atıim bir duru-

ma düştüklerini ı:osıermekıcdir. Bu
nu sade İngiliz gucıeleri değil, l\.111 

gaı:crclcri de adama.kıllı itirafa baş • 
lamışlıımır. Fakac hu idnı.fı hakiki 
mirunİ)lc :ünı2k için vakit oldukça 
t'ıi.cnd1r. Gerçi Kafkasra i•tikameıin· 
de alman ilerleyişi (1-.k şiddetli ve k~
kin olma.kwlır. Fakat bundan bürün 
Ru.q'il'nın tdılik..-,.-e dü~tüğü minuı 
çıkamıak kabil midir? Rus ve İngiliz 
ı:azctelerinin, d\lrumu ayrı ayn vahim 
gö ıerrrıelcnnde )İ)'R i bir gayret ~
zilcıncı: mi? Mesela Kızılyıldız p.7c
ıesi "memleket tehlikededir" diye ya· 
zarken, bu rümJenin altında "ikinci 
Ceflhe nerede?" demek istemiyor rn\l? 
lngiliı gauteleri, Rusya'nın durumu
mı vahim RÖStmr fC ikinn cephenin 
hızumuna iş:ırct: OOC:rck "bu cephe açı· 
lacakıı r. 1 nl:İlıere'de hmC\ hunda 
muııdiktır'' dericen nHlara sabır ve 
ınhammul tav İyc"linde hulunmuyor· 
lir mı, Anteriblılar, "müttefiklerin 
aferi, ('inlilerin ve nısl:ı.nn zaferine 

bajilıdır" cümlesini sarfedcrlerken 
ll}'ll1 ga.~ eı.i ı;onmryorlar mı t 8ellci 
lı«"r iki tanıf ıan, hatıl htt üç ıanıfu.n 
yapılan ncşriyaıın hakiki mlııası hu 
ol:rnı)'ilhllir. Fakat derhal JW1U ilave 
«lelim ki. bi".yle bir rnin& çıkarma -
mal< da mumkün değildfr. 

İkinci cephe nerede ! 

B iz 26 ma)'1'ta I.ondra'da Molo
tof'lıı Çör(il arasında imnla
nan Ml:eıi anlaşmanın hürün 

ll)nnıılarına vak1f değiliz. Rusya'ya 
)<ırdımın, rnalttme muhimmat ces -
!imleri d~ında daha ne gibi şanlarla 
t;ıhııkkuk edebileceğine dair elimiz -
de Rçık malıim.at yol..."'tUr. Fakat iki 
taraf ı::azetclennin soo ya)'tntılarına 
b:lknrak, Rusya'nın ve İngiltere"oin 
hani Amerib'mn ikm<-i bir ı:rphe aç
mak hu.~ iutfak ettikleri neücc
•ine •·uabiliriz. Fakat hu cephe nere
de, nasıl, ve ne zaman ~? 
Eğer bu <'erhe Avnıpa'mn her hangi 
bir kırıs.ında ~. o za.ınarı almanla -
rın RU:Sya'ya tahsis ettikleri kuvvetle
ri, geri çekmeleri bahis ınevLUU olabi
lir mi? Yani Rusya'Jaki hareketlerin 
duraklama ı ve almanlann bu )'elli 
cephede oyalanmaları mümkün mü · 
dur? Ve yahut Kafkasya'da biriken 
l"Uvvctlcrin timale doğru almanlann 
ıızerirıe )'1klcnmelcri mi isteniyor? 
Buna karşı Kafkasya'daki miiucfil.: 
onfulan ~ıiı, •lçib'da 
harp oluricen Flandr'a yüld~ G.u
lin'ıin hatasına wı bir Kafkasya Dun
lcerque'ine uj1WllSk .-ıliyerinden 

mi çd<iniyor? Bunlar öyle tıııa.llerdi.r 
lci C'eYapl'lnDI w-nndc QOk :ınrduf. 
Fn.1cat buna raimen hu -ti.er bile 
bel1ci hakiki '\'lu.İ)'etİ cımYire yarı~ 
lir. 

Hareket üsleri 

Ş f M Df :ıözlerimbl dağJemadan, 
ve hiç olnıczsa yazımızın st'f'll~ 
teiwni bozmad.n t.şu ,ı;yıe-

dif;imi7 harft<et nokta11na gdel-im "'t' 

9>.IAIİ bir defa daha tekrar ede-11m: 
nısların durumu ~çekten (Ok vahim 
midir? Fakat sıene ingitiz ~eteleri 

""lann daha Mnüz lcullımmadıklwı 
hüyü\: ihtiyattan oldu~ )'87.ı)'l'>r -

lıtr.Son hardcetlerin nıs C2l'afurl.n 
nezdinde İT.ahı da ,OOUr: •Almanlar 
hııırd\n üslerinden ul'.&klaştıklan nİ5-
bette zaferden maklqmaıktadwlar ... 

Mısır' da 
dünkü günde 

hôdisesiz 
geçti 

<Baaı 1 inci sayfada> 

o)dulcça ehemmlyeUl ölçüde bir a
kın olduiu anlaşılı.yor. Salı aklamı
na kadar tama.mlayıcı bir haber 
gelmemli olmakla beraber lnail!z, 
Avustralyalı ve cenup Afrl.Jcah kıta
lann iııtirak ettiği bu akın yapılma 
dan evvel mayn tarlaları ve alman 
kıtalarının işgal ettiği me~ler ııld
detle bombardıman edllm!şt1r. Bu 
akın, ele geçırllen bir miktar esir 
ve malzeme hariç olmak üzere bel
ki de beklenilen faydalan hasıl et
memiştir. Fakat ııeklı:lncl ordunun 
tesebbQstı almak ve elde bulundur
mak kudreUne yeni bir delil olmus
tur. 

~('(felci ~nlu4c her ne Jcadar 
r.ıit olmuşu da geniş ölçüde derıebile -
ede hİr hareket hılfm '""1lUll dejildiT 
~ vaz.iyoe( ~idcın beklemek ve uyıınık
lilc ~~ saftıasına gimılt(ir. 

Kahire rumi tebliği 
Kahlre, 29 a.a.. - İngiltz Orıa-5arlc 

tmliği: Kara ~Aa mutat devriye 
faaHyetkıc ""' fima.I ke:!iminde topç\ı dü
eHosona inhisar etmiftir. 

Muharebe MI~ üıerinde hava fa. 
al.jyeıi az 01.muttur. Bomha ve U2'Ull me
gfeli ıav uçıııklarımıı Sidi-Barrani yakın
lanııda mavnal•ra hücum ~« ve 
bunlardan birini ,..tanıtlardıT. 

Torpil uçaklanmıı yunan denizinde 
bir büyük dü,ınan tkal'ft ıterniüne bir 
isabet ka)'<lctmitlerdir. Geminia ı-ara 
uğn!dığı ı:tönılmüşriir. 

Muttcfik bava kuvvctlerioe mı:o9\aP 

Fakat bunlar almanl:trın harrket iB • 
.!erinden uzaklaJtıklan nishctte, ham 
madde kııynakl:ırına )ııklaşııklaruu 
tıilmiyoc dcgildırl"1'. J\unun dı ında 
mıktdikll'r tıra5ınd;ı. gl'nc almanlar n 
harek<'t Ü Jcrinden U7.akJaJtıkJarı nİS
OcttC z:ıfcrdm uukl:ı ır, bır muıare
k(')'C ya.k~atarı ihtimalini goı: onuo
de bulunduranlar da olabı1ir. Fa"11t 
her Ş(')'C raJ;mm nl'ilar, dc-.ıımlı bir 
muka'licmcıc az.'llcuni ı:önınmckte • 
dirltr. C.rmc nıs 11ahlanna nazaran 
tal.."tbcdılen ga~, )'C'r karhına b.ıkmı
yanı.k ;n an b>i>ın<l:ın ~kinmektrr. 
Buna mukahil de ıılmanlan mümkıin 
olduğu kadar hırpal lm-ık içeri çek -
md: ve dunımlannı daha zorla)tır • 
makur Acaba bu netice elde edill'bi
lir mi? Memlcl.:t'ti.n hirçok mıihım 

merlce1IC'ri ve İ•11'hsal ka}n:ı.kları kay
hedildikten oonrıı rus mul-ııHmeri, aJ.. 
man ilerlc)'işi ile nuı.klıscn nnıtenaMp 
ola•ak azalmaz mı? Hunlar, üzcrle -
rinde dunıl:ıoık mCM'lclerdir. 

Harp durumu 

Ş ll\101 bu du~uııccler üzerine biır 
ooktı koyarak, a~i harekec
lerc geçelim: mulıa:rebcler ar-

tık Ukrayna'mn mümbıt ıopraklann
dan çıkıp bir ur.afran Volga havz.36' 
~eplerinc dijer tarafLın da, Kafkas 
dağlarının }'lllçınlıklarına doğru yol 
almı)'ll başlamı~ıır. Almanlar l>on'un 
<enubund:ı Manıç ve Sal ımıaklarıru 
gcçıiklcrini de bildirmekı«Iir•:r. Ge
~ alman tebliği.ne göre nı lann ta
ldhinc haJl;mmı~tır. Fa:kaı hu t.-ı.kip 

hangi isıika.meııcdir! J~mun hakkın
da sanlı malı"ımat )oktur. Her şeye 
:rağmM almanJarın gene Kcrç ten ge
çerek Taman yarınıad.ı ına atlama.la
n ve Ro~"·un cc.nuhuoda toplanan 
kuvv~leri .atmı)ıı çalı~l:ın çok va
rittir. Di(,-cr ıar.ıfıan, Don'un Vol~ 
ya dirM.ic "erdiği biılgcdc de alman -
lar ochr:i r;eçmı~lcr \IC Sı.:ılıngrad'a 4o 
kilometre )-aklaşrnı$1ardır. fakat al
ınan h:n-a kunctlerinin A~mıJ.an'ı 

bombardıman etmelerine bakarak, bel
ki ilk oııcc Jfazcx·ın tutulmak i"ıcn
diti mlnasını da çıkarmak mıinıl.~ 
dur. Stalinı;nıd her halde çok ıkı bir 
~ureııe müdafaa «!Hettk ve nular, ce
nurla tek mın'a.Ulıt haılannı ellerin
de bulundumııra ç:ılışac:ıklaroır. H« 
halde taarruzun h:ıklki iuilaımeti.ni 
şimdilik ııım manasiyk ,Wııck Wıkia 
dahilinde dcğildiı. 

Netice 

S ÖZLERi ıl7J hullsa eunt'det1 
e'VV<'I, ta& cc-ııht-simn orta 'lie 
tirnal lcıc$imlttindc de şıddetli 

~rin başladığına l}ıt.i"Ct et• 
med«ı ~)~lım: dım gelen ıcbliğ
lttden öğrcndifrimiıe gore Bri2n~'u 
ve daha ıimaldc Kalinin de de ~ıddcc
li •Vl!llar haşlam1$tır. Alman tayya• 

:releri Lcningrad urerinc şehrin teslim 
olması için bc.-}ötnnamcler atmışlar -
dır. Büıun hunlar, belki alnı:uı!ann 
cepheyi düıclr:nıclc ve dolay.ısi)le kı
•ı.cm.k İçin bir ıe,mbüse ı;iıişınekte 
olduklar.ım f[öMcmM:Z mi? Eğer vui
,.et böyle i~. bir Mo4ova cnuhare -
~İnİn hıt,lsmHI da çok uzak blı ih
timal dı~nda tel.tkki edilemez.. Fakac 
bu da l'U$lann <'CflUpta, yani Kafkas -
ya'da şıkı bir SW'l'tte da)'anlllalaruıa 
bağhdır. Fğtt bu mukavemet olmaz
-. o nman almanlann en önı:.e Kaf
bsya'yı tıiç olmaz:1a <'enupuki Kaf -
lat$ dağlan hııdutL-ınna lca.dar ihmal 
ecmi)~elleri ım~ılabilir. 

itte dün ırefen ttlgraı;lanı. g5re, 
.-flc cephesioodd çizgiler apjı yu -
lcan bueı.rdır. 

FENiK 

İngilizler 
hücumlarını 

tekrar 
etmediler 

<Başı 1 inci s.a:Y{ada> 

nı telct'M'lamamıtıı r. 27 ·28 temmuz gece
•İ alman uçakfan Suvt'n'tdcl li.macı te • 
•İslerini bombardıman ctmi,lerdir. Rıh
tımlarda, dct>Olard:ı •e dt"mirli buhın n 
gemiler ar.Hında bombaların ratladığı 
göriılmıişıur. 

Alman ve itnlyan uçd<ları lskcnde • 
riye'nin hatmnd.ı bulunan bir hava mey· 
danı ile M:ılıa a<Lı ınd ki hJu mt')-clan
l•nnı l:ıotııbalaını~l:ırdır. R ıntlarda bü
yük yımgınlar çıkanlmışur. 

ltalyan reımi tebliği 

Roma, 29 :ı.:ı. - lıalyan umumi b
rargihının tebliğ': Mmr CX"{1he$inde ke
şlf l:<>llannın ha.rekeıi ncti~inde düş
man byıplarıı uğratılmış ve bi.r subayın 
kumanda ettiği bir keşif kolu esir edil
miştir. 

Almatı ve itıtl)'a.fl lıoınba ve av U(llk
lıtnndan miirddu.•J> l<"~killer duşmamn 
gerisindeki kollara birkaç k('re hücum 
etmişler ve ~ozle ı;orülür neıiceler cldc 
rtmişlcrdir. Bir miktar :r.ırtılı "'-~1ta w 
kamron yakılmış veya kullanılmaz hale 
l(ttirilmişıir. Alman a~cılan :iki tayya· 
re, uçaksavarlar he 4 ta};-are dı.i}unniıf· 
tür. 

ağır bonıha u('llklan gunt'$ h:ıı:ırkea Su
da kO)'Undakı ıkareı ı:emılerinc muvaf. 
fMc:ıyede bürum etmişlerdir. 

Mıha Uzerindc ha\-a faaliy.:ü Wii 
olmuııuc-
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n ara Ticaret ve S nayi 

Odası Riyasetinden : 
ı 

.ki z.amana ait menafii ise (158) ilncil 1 a) BilAnCOYU. DCUce he6apl&rmı ve 
madrlenın hukümlerine tevfikan hisse la raporlarını tc!Jrtk ve tMd!k etmek, 
sen tleri ve kooperatifle olon muame- bJ Kooı>erauttn taall)'Ct proırnımını 

Müddeti hitam bulmadan idare mec • 
tisindc vaki münhallere <dare meclisi ta· 
rafından yedek halardan birısi seçifu. 

leleri Disbetınde ortaklara tevzi olu- tewtt etmek, İlk idare meclisi üı,; yıl için isimle· 
nur. c) ldarc meclisi ile murııkıplerin!n 

Ortaklık haklan ri a~ğıda )ıız.ılı ıe,oauan terekkiıp eder: 

ı Ankara'da. olmak u:r.erı: t<'Ş
ea " "Etıb nk ~e Emak B.:ın
e nurluı ve must'lhd mlerı ls
k r ~ , v nını h i:r: olan 
., İ<'ra Ve ıl.erl Heyetınce tas

~!adde: a - Ortakların hakları raporları "e t.eKlWCJ'i hllkkınd.ıı. karar 
.ınl ırdır : vennck, 

Reis: Kemal Tuıicomer, 
Hcı:s 'lickili: Nııhıı Kmmer, 
Aza: Mustafa Teoman, 
Aza: J"yiıp Sabd, 

a) Ortaklar umumi heyette bulun. ç) idare mccl!shıln s:ıW.lıı.yct ve va. 
mak ve rey \'"ermek, :ı1felerinl tesptt c:mric. 

b) İntihap etmek ve edilmek hak. d) ldue meclisi ve murakabe heyeti Aza: MUıntaz I::en. 
.r lıo' m kl\C enameslyle kına malik olmak, Aulanna vcruecek ucrete ve lkramtye- idare Meclisi toplııntılan: 

ı t ının vakı oınn talebe c) Statude ya:r.ılı rlstrun'dan vesalr Ierle memur ve musıahd m kadrolarını Madde 37 - Her )"11 id:ıre medi~i 
azası, içlerinden birini reis 'e diğer bi· 
rini de reis 'ekıli seçel"ier. ld:ıre mecli· 
si reisi ''e rds bulunmadığı ıam:ınhırda 
vekilinin daveti ile toplanır. Davcı mek· 
ıuplarında göru~iılecek maddelerin razı· 
h olma ı ırnbedcr. Müzakerelerin mute
her olması için en az üç azanın içtimada 
bulunma~ı lhımdır. 

-ı r e m hfu:r: 'es.ıı le mü•
n _ i 7. 9~2 t:ır hinde tesçıl edıl

ve mu a~ele 1.1rn" nın aş:ııı;ıda 
ta ne re u :aeıde bulundı..ltı:. ilan 

her türlü h~kludan istıfade etmek, ve murat biltQcslnl ııuıd !< eunek, 
ç) Kultur haklarından istifade et eJ Kooperatif statUslinde tekllt oluna· 

mek 
Ortaklıktan çıkarılma : cak detlatkWcler hakkında karar ittlha:r. 
Madde: 15 - Bır ort'lk ancak a- ı eunck. 

Etıbank ve Emlak Bankası 
Memur ve Müsthademleri 

lstı.hlak Kooperatifi statüsü 
E. B. M. 1. K. 

a ıdaki fıkralarda >ar.ılı sebepler • tJ GaY!"lmenkul satın atmak, yapu.-. 
den dolayı Kooperatiften çıkarı1abl- mak Ve)'B satmak hakkında karar ver· 
bıllr ı mel<. 
a) 1 l la i mftddede yazılı vazife ve ırı Koopcratlltn d.lf:er bır kooııeratttlıı 

taahh!.itlerlnl ifa etmemek, \"ey& bırllkle blrlc:=ncsı veya böyle bl~· 
b) Alelumum şırketlere lntisııp hak ıesıne mevc.ıt ise lilz:umu takdirinde ay. 

Kararlar me,cudun ekseriyeti ile ~e· 
rilir. Rcy•ler musavi olduıhı takdirde re· 
i fo \C reis bulunmazıMI reis vckıünin bu 
lunduıhı tarııf ii:stün sa) ılır. 

, '!\!akut, ünvaa, merkez. 
kından kanunen mahrum edUnılş ol -
m k. 

c > Koopen.ti!çe t.ev:ı. edilen emt:a ve· 
ya >apı.an hizmetleri bizzat lıStlh!Ak et· 
mlYerek ahara satmak yukanda yaz ıı 
hallerde tızanın 1hrat'ına karlar verlleb • 

r. Uıraç kararlan 1dare meclls:nin Uç· 
te lk1 ek&ertye ' !Azımdı Cıka'7tla kara. 
n ilk toı:ılanacak ortaklar um mi heye. 
tir.in tasvtb le tekemmuı eder. 

Ortaklar umumi heı;ettnce US\ p edl· 
len karar ınucıtıl setıe;ılerlyle blrlll<to? 
kanır dertc>rlne kayıt ve <r.tak derterı 
ıertıo unur K"ytl)let terkin olunan tı.ı: • 

nlmuı hakkında karar vermek, 
Adl umumt heyet toplantısı: 
Madde ~ - Adl umumi h~·et top· 

lantılan her sene mart umın birinci 
haftası lcinde yapılır. 

Adi u:numl h~c·t muay)en mUddı>t 

lçl:nde ve idare mecl::s tarafın an top· 
lantı)a çatnlmadııtı tskd nle murakab" 
heyeti müntericen veya heyet hal d 
resen umumı h~etl toı>lant~a ça •ınr 
Toplantıya d:ı. \'et tarihinde k()()perat t· 
te muka> t ortak a ın y.ızde o u t rll· 
rıoo n toplantı tar!hlnd n on be g\j":'I 

idare meclisınde ~!er şahsi olup 
•·ek.ilet ~uretn·le rey 'erılemez. Orıak· 
lıkıan ayrılan idare meclı•i :..Znsının a · 
zalı'.: ~ş!aıı da kalmaz. Mez:ıkeret fct\ e· 
z.alık sıfatı dl knl'lıaz l\fazereuiz ol.ı · 
rak hiribiri ardınca &iç torlanttda bu · 
lun!T'ı)ie.n i bre meclisi iızlfü idnre mec· 
lı ı kar.ıri le mustnli addedilebilir. 

ed:-k 1al trın 'azifeleri: 
Mac:'de 38 İdare medis.i iıza•ı mü 

ya da blld ri r. evvel ~apılacak tekllflertn ~L:uı.ım•'YC 

nı.11.•İI la tlİ)eti ohn ticari şirketlerin ida· 
•c nıecli•lt>•ind ru1un.ının.lar. l'çiınru 
derl'ce d dılııl o' .ı,ıu h.tldc ı:be\e) n \C 

T 

L 

o 

z 

Hakkında ~'Clç karnn ve:ilen ortak 
ortaklık ha.klannı bu kararın tebll~ ıı· 

cmd ti tarihten lttbaren ka)bl!der. 
Ort:ıklı'ktan a)TI~ ha nde hesa:ı

bnn tesvbesı: 
Madde 16 - tabu gtatuniln 12 lncl 

maddesi mucib•nce Kooı:ıerat t:en çıkar. 
!arla 15 mel madde muc blnce çıkanlan 
ortaklar htUnço ııenK! ııoounda ve 
~eonun ı.::mumı he:ıte-tce kabulünd • 

b ncc ç kan an ortaklann O<! '.11 ~ ıı<ır· 
erkf'z: meye h !erinin lades n! koot>f" t t !d1 
1 d .. : 4 - Kooperatifin merkezi 

dır. Faaliyet mıntııkası ise re ml"('W!I O<: yıl mUcıdetle tc..'ı r cdcb • 

d r Bu ıs mınta ı dahUin- ı llr. 
tıf, Ticaret \ ekı\l .. l\nln 1 Ortak merul eti: 
e utcdı ı kadar .şube aca- 1 Madde 17 - ı~ ı;•atUnUn 12 ve 15 

d t: a::ıkas? kesilen he-~ ort&tm rbu statü 1e l 
ınct maddeleri ger<'tlnrt> kooııerat1ttf:" 

\t d e: 5 - Kooperatifin muddetl yazılı taahh.ıtlerlnden rnlltevel t mesı.ı 
" t r den ıtibaren 81 sen!'dlr. ~-et, aynldı4'ı yıla atı bl!Ançonun tııs· 

1• t umumi heyet kıır.ırlyle u- d!:la tarihin n ı baren oc sene m{Jı1 
J.b 

F.\SIL: II. 

ORTA~LAR 
Tekrar ıt.nne: 
Madde ıs - KooPemtlf~ ct".aın ve 

cıkmıe o.yılanlarla t6bu r;ta tünün 15 1nt'f 
madde6:n:.."l (n) ve Cb) tılcralan mucl· 
b1nce çık.anlan ortaklann çıkına veya 
çıkın 11 sayılma ve "Yalı ut çıkarılına 8\!. 

' hepleri ortadan ka?k~tıctan sonra koo-
1.' a ıı.tında memur ve- peraute her zaman idam mecl n!n mu· 

t"m olnıakln m•ıknvyettlr. \"llfakat.l)'le tclcrar ı:1re'blltrler. 
.ur veya mtJstahkem iken ı A cak '•bu ı;.+;ıttnUn 11 lncl maddi'· 
I.' t de sevk olunanla- n .., 
ar, v.ım eder. Koopera- &l.n'n (c) bC'ıiodine muhal1t hal"l-.kcUer· 

ıı;-ıvri mahduttur den veya l:S inci mad<len1n Cc> bendhı· 
r , e ıkuku şahsidır de yazılı setK;>ten <1Qlay1 çıkanlmıs olan· 
t or ıt adedı 20 dir. 

1 

lar kooı:ıeraWe tekrar a:tttmeıler. 
lıı- ut rı : 
· • - 1' operatif, onun faali- FASIL ili 
a sı d h lınde bulunan her Kooııeratl!tn sermayesi 

mustahdeml 1 5el'maYe taahhUdil: 
ı b r. u k dar ki, Etıbank Madde 19 - Kooııeratıttn ilnmılusu-ı· 
e te ebbus, burolarıyle Em - da en a:ı scnna.J.est. ortaklanrun tanlı· 

l- t ~ akası 1;1ahıoatmd ıkl me- ı hUt ettlklerl hll!Ml eri tutarından lbar<.>t 
• \e mu ıdt-mltrın ortak olm:ıla- ve mnteruwvU olul> beheri 5 ı±ra kıyme· 
un arın ba lı bulundukları mue ~e- ..... de 200 hlı;se im 1 000 Unıd r ın icrayı fa llvet !"> 11.'di~l fehlr- 1 =• ye ayrı 1$ 

1 
• 

t ' u mad e mucıbıncc şube Tesls ed dtkterı sonrakt en az eenn:ı· 
ın:ı , bestedır. I ye tse, muhteltt yıllara alt bl1!ncolann· 

Ortıık hlue S<'!letlerl : da faizler mukayyet sermayenin en )'ilk· 
1 Je: - Ortaklara, kocanlı bir se!> hatkl ntn yUzde ıoekaenkl!r. 

d~ r n çıkartılmış numaralı \e na- ı Koo;>cmtttln ııenna.ıresı bu hudtıtlar
muhurer hıue senetleri verilır. dan 114BA'l ı:nemez. 
r sene 1 ri, İdare Meclisinin mil- Senna)'C ~ . 

} e VP. ancıık koopeatif d!'fte - ı l\la.dde 20 _ Kooı;>erauttn semıayczl, 
e k yıt mı.ınmele ı yapılmak su- • k 
1 Ftı nk .dar<'• merkezı\e .. lyle 1 ortaJ<ların ortaklı.lttan çıkma ve.ya çı • 

v burolarında , e Bank1Jya mı• 13;).-tb ve )ahut çıkan.:mış, öl:üm U:· 

1 mı.ıt e a ta veyahut Emılık Bıı.n Us ,;c)a borcunu odemeden acWe.""1 ha· 
er ez ve uabatıada ' :r:ıferl:ır j ıı.nde lr.dirilcb • Anca.ı<. kooı:ıeratU scı-· 

r ve> a mustahdemlerlne deno.

1 

maJ ıu uncu madde<1eıd (tet.::>.ndo:!Iı 
ı ır ı;o..-ırak!J en ıı:z ıermaJ: .. '<len ~ı;:ı)'ll d.ı· 

Or .. ı ' girme : &EJnez. Su ıı: bl haUerde ortaa.n musaıt 
la le: 9 - Çalı ma. mıntakası da- v~e ıntızar etmesi mecburidı.r. 

e ,;ı .ı.ınan ve ışbu stattl hukum- 1 Taahhut e<!Ucn &ermayenin tesvl)C 
J ı a' e• edeceğını kabu~ eden ve ~3l"I' 
en z ıo ı e y nl (50) eUı !ıra h- · 
a u ıle t h ı ıt ettıı.:ı h'ssenın ond!L 1 Madde 21 - Taahhut cd len h sscu:-ı 
bı te ,e e).ıyen her ml'mur \C \eya hlliseı:.erln bedeli ml.ıteahhıl orta:ı 1ı 
m 1. e ıı koop ratıfc g.rebıhr. )ekdl(lerlnl t.aıt;.tedcn on aylıtuıdan o:ı 

(ı kabul : musa\l taks1t.ıere kesUlr. Kooperat.ıt:ıı 

\1 ı - Orhklılı;n kabul her ııırısı hallrAc taahhUt edilmı.a bulundn 
ır. B:ınua ıı,:in talıbıa h sse bede-iler.:nden u-nıız ted!J:c edilme· 

ır <':t tı ve idare meclısi - mı.li kısmının ilk n>lıCından dcı!alcn o· 
i.; ı kararı IA:r.ımdır İdarP M "" denmesi ıı.tenebillr 
15 g n ~ fınds t lıbın kabulU 
ı'ld ı arar verme#e ve kararını Sermayeye 'lie!"llecek !atz mlkta.n: 

al dar! ra blld rmef;e ml.'cburdur. Madde 22 - Ort.ııkla.r tarafından ~e-
l .:ıre )le lı talebı r!'.:iiederse talip do.ye olunan gennayeye kooı:ıeratUce ~ 

p. re ve o.ıpe,atıt umun. he,\- rilecek ta..ı: mtktan de'\ilet bankalarının 
wıracıat h~kkını aınlı'ür. •mevduatına \erdikleri tn.12: mlktannı a· 
k uı: ' z teleri : eamaz. 

1 de: ı ı - Ortnkl ırın koopera
tıf e kar ı \a:tıfe ve ta ıhhUtlerl 'ıua -
l r l' : 

) l ub st ıtu ile ta ıhhllt ettiklerı 
hı •• ublara tam men rınyet 

P1!1i n ödeme: 
Madde 23 - Ortaklar hisse bedelle· 

r'.nt ~;n olırak da öd·>cblllrler. Bw su· 
retle ödenm!ş hisse 5eııetıerlne yukank\ 

m ddcde tes:>lt ed imi$ es!sa a;ore tau. 
tMhh tler.nl ukUnde ye. v rlltr 

e•le , 
r r t 

Jer t t rı v 
e 11 «lron 
d rhal le vı c olunur ' e borçları faz
l• 151" l:ıu fazla da kendilerinden ayrı
ca ı tıfa ecl lır. 

Şu surl'tle Kooperatife intikal e
dtn her hisse senedinin menafii, an. 
<'nk s:ı.tıldııh tıırıhten ıtıharen yeni sıı 
hibine ait olup satıldığı tarllıen evvel. 

ve aartıan 

1<1are mecl ince kruıırlaıttlır .. 

FASIL: IV 
KooııeraUtm orıranlan 

KOOPerat:.tııı organlan; 
Madde 25 - Koopcrat.ltln orııanları 

6Unlardır: 

aı umumi he)el 
b > İdare mecl!s! 
C) Müdür 
ç) M.ırakabe heyet1 
umumi heyette rey ve temsil: 
.Madde 26 - Kooperatıtın bütün ar· 

taklarını temsU <."1en orıı:ıuı umumi he
yettlr. Her ortak kooperatifin bUtün le· 
!eri h ... kklru!ak! ~nl b1%z.1t veya mC· 
messııı vasıtaslYlc umumi heyette kullll· 
nır. Her ortak &erma.}cs! ne olunıa o! 
u-ı b f. reye mal ktlr 

UMuml he>etle hazır buluna" oır 

Aza razıa olarak maztretlr.den dol.ı~ ı 

toplantıda bulurımı.van d ıter yaı.nız bir 
ııunın yazıtı iz nl:;!e reyini temııll ede· 
bilir. Ancak kend!slnl tııhsnn altıkadar 

eden b.r mttıele müzakere edilirken alA· 
kadar Aza reylnl kullanamaz. 

umumi h~-etın vaz!!elert: 
Madde ~ - umumı heyetin vazl!c· 

kr.1 Gunlanlır. 

ıtı takdirde murıık 
n e-n hususu ru " 'lleye 
mUk<'!.l ftlr 

• alh\ ıı ôl\'11 •fare meclishe ı\za İn· 
ır e le ıl"Z 1er 

idare komııe'i; 
Ma e ;9 - İdare nıedi.ı, miidıir 
anıl.uında muntclı.ıp iki azadan mu· 

te~ k.ki, olmak ULere bir idare konw<?1İ 
cçcbilır Bundın maada harıçten -'e)a 

aça•. ve akab nde bu toplantıv muıf':lddıı ş.1hıslarn mJnfuıdtn \e)a bir· 
heyet tararından bir rl.' 9 IK'Ç ı r. likıe mu •»en hususlarda şirkeıi ilıanı 

.ı.-evKa 1100 umumı nl•>cl to.ı>< usı: edecek ta•ar!'Uflard;ı ~iıkctı ıemsile a • 
Madde .r:J _ umumi he>d 1.,, ~ııe ldlıİ)et ,e-ebılır. idari.' komiı~ı. idare 

okı.rıı.K ldill"o mectısının \ >n mu ru.ııı· m<:cli ine knqı nıtml ı c onun hukuk \e 
ı.enn ~neti üz nnu lo>ı nao ı r .t>Ull· ı ı'llzife!c!"İ •i h!!izd'r. Yalnıı hariçteki şa• 

1 

dan o;ı :ıt.ı. m..ıracaat l<ı ındc muK ;.re. hısl:ıra ~ı"-:eti tcn•,il s.ıl:thi)cıi \eremez. 

ortaklardan en az onda l>tr! n muıte· ı ld.ırc meclisi :U Jıgınd.ı inhilnl: 
rek )"&Zli.l ıa; h U.ı: ın ~ı Madde 40 - idare mt"clı irdc açı · 
uım .• ml hl':>uUn !L~k ,.,.,,,.n <Y• ı:ı.ı:ak ıualıklara umumi hc)eıçe seı,,i.en 

1 
cc.111.nncl; mec.> r > tı:nd • ı )ediik ıiıadan bin ı idare mecfüi tara • 

Bu ta..t>;ı !;ı c mıx.111 t.lrlltınd&n na· ı fınd:ın ~çilır. 

ı :r.a.,, lUıınre nıınm dı~ı takd.ı"dc mura· Ycd~k aza kalmıtmıı olm.ı\ı halin • 
ka.be he)cU en çok on beti ı;run lç.mde de i re medisı ıarafından orıııklar il· 

re n umu.""nl hQ 1 !<'\"ka!Ade toplun ı. 1 rasında )cnılcri .cı;ilir. ilk (ı"Sİ•) jdnre 
>a d.ı.' et etmekle mUkellettir. medi irin bu hu u'ıaki salahi)etine ta· 

Umuml hE'l--e-t. Tl<'arct Veı<Alet nln alliık eden 36 ıncı madde hükmü mab • 
da.veU ile de ı vkalAde olarak içtim ı fuzdur. 
edeb!lı.r. Fe~ka!Ade umumi heyet toplan· 
tılannda statUrriln 2" inci maddesi hU· 
kUmlert tatbat olunur. 

Muamelelerde müşterek imza: 
Madde 41 - İdare meclisinin karar· 

ları üz.erine )'apılacak her türlü mu:ı • Toplantıya davet: 
!it dde 30 - Umumi heyet adi 

rev1rallde toplantılara davetl ve ruz
namentn lllnı, Ankara'd:ı milntffll' bir 

'\il! mcleler reis 'C)"ll vckilı ile azalarından 
birinin ve idare' komııesinın kararı uz.e
rine )ıtpılaCık her ıurlü muamelelerde 
mudiır ile iizal:ınnd;ın birinin mu~tc
rek imzaları ile hükunı irade eder. Tek 
imza şirketi ilzam etmez. 

gazete Ue yapılır. Bu davet ve !IAnın 

toplantıdan en aı: on be.a a:Un evHtl >a· 
pılması ve tçUll'a >'l'M ne saat nln lltın· 

da zUcred lm1!6l, k yfbelt~ Ticaret Ve· 
kAletlne de habt'r vcrılml'SI &.ırttır. Ti· 
caret \ ekAlcU mümcss!.l:tnJt her toplan· 
Uda huzuru. top'.antıya, mU:ıa:kcnıta, 

ruznameye ve :ıapta nezareU me<:burt· 
dtr 

Toplantıda hulunrnu, olan Tirnret 
Vekiıleti mumess.ili tarafıııd:ın imza. edil· 
memış z.ı.bıtlar muteber olmadığı g.bi 
tescil de oluıumaz. 

Karar ni~abı: 
~hdde '\l - Orıa!dar umumi he)-etin 

adi)en Ye)n fe!'iuı.!ade torlanahilmcleri 
kin tophntı)ıt da\et tarihindeki ortak· 
ların en az üçte birinin şahsan 'e~a tMl• 
silen hazır bulunmaları şarttır. ilk top· 
lanııda bu nisap temin cdilmi buluna:. 
mazsa ortakl..ır }"llkordaki madde hiikum· 
!eri dair~indc ikinci defa toplantı) 
çağırılırlar. Bu ikinci ıoplanııd:ı hazır 
bulunan ortakların adedi ne olursa ol· 
sun bMnci ıoplantı)"-a ait ruzname muza· 
kere edilip karara hağlanır. Ancak, sta· 
tüniın tadili iç..n vukubulacnk •.opla~ı. • 
!artla ticaret kan.unu hıik.ımlerı can<lı r. 
Umumi hc)et toplantı)a iştirak eden 
oruklıı.rın ekseriyeti) le karar ittihaz 
eder. 

Fesih hakkında kııra.r nisabı: 
Madde 32 - Kooperatifın feshi hak· 

kında muzakcre için rapılarnk umumi 
he) et içıimaında, o farihıe nıukan·et or• 
takların en n uçte ikisinin hazır bulun· 
ma!arı 1.izımdır. 

Kararlar, me,•cut re)0 ierin ekseri)"etİ}· 
le 'erilir. Yalnız. Jerma)e teahhudi:nun 
tez) idi için 'erilecek kııra.rhı.rd:ı bütun 
ortnkların ıııifakı Ş.'lrtıır. 

Ruzname: 
Madde U - OrnUar umumi he>eti 

ancak ruzn m~·e dahil maddeleri mü7a· 
kere !!&bilirler. Şu kadar ki, ruınamede 
mevcut o•masa ~ idare mcdi i azaları· 
nın azline \e mürakiplerin deği~ıirilme
sine kıı.rar Hrebilır. A7il VC)'U değişri • 
rilmelerine karar verilenlerin yerlerine 
>-enıleri intihap olunur. , 

Huzur ceıvelleri: 
Madde 34 - l mumi hc)-ete gerek 

asııletl'n ı. e gerek 'l'kli.lcten i~tirak ~en 
ortakların hir ceı\Cli tanıinı olunur. Bu 
ceı\elde İştirak eden vcy11 tcımil olunan 
ortaklarla bunlardan her birinin ~irket· 
te mukan·cı hisse mikdarlariyle hımr 
bulunan orıakl:ırın ~eya kendilerini tem· 
~il e>liyen vekillerin İm7al.an bulunur. 
İşbu ceıvel topluııı mahallinin orınklar 
tarafından kola} !ıkla görulebilecek bır 
lerinc tiılik olunur. 

B!linço ~e rnporlann Vekıilcte .ı:ön· 
derilmesi: 

Madde 35 - ( 'nıumi heyt'te ait VC$i· 
kalardan bilanço \C netıce hes:ıplari) le 
ıdare meclisi 'e murakabe hC)'Ctİ rapQr· 
la•ından, toplantıda bulunan ortakların 
isirnleriri ha~ i CI'~ el'er ile ı."l',ıtn:ıme· 
!erden ıiçer nü h;ı ıoplantı) ı tak}#~en ''" 
beş gun i~inde Ticaret Veklhııle ı;on • 
deri lir. 

İdare Meclisi ve seçimi : 
Madde 36 - Kooperaıifin işleri, or· 

taklar umwni heyeti tarafından uç )il 
icinde secilm ('>) beş azadan mürekkep 
hir idare mecfüi tarafından idare olu • 
nur. 

Müddetleri himm hubn id11!"!' nıec • 
1i'i haları tek'":lr intihap edilebilirll'r 
fdare mcclisle'"lne umumi hC)N ıard • 
fırdın a)rıca (5) bC1 \elek ~za inıilıar 1 
olunur. Ancak, ilk tesi~ idare nıel'Iİ•İn ' 
deki mün.'ıaUere, id ıre nıecli i tarafın · 
dan on.ıkla• aruınd:ın seçilecek )"tCck ' 
ıizahr getirilir. Kooperatife orınk olmı · 
)"an idare meclisi lzast olamaz. Az:ılık 
sıfaunın devıımınd:ı azanın •3.lıip bulun· 
duğu hisseler ahara satılamaz ''c Koo· 
perati f kasasında teminat olıı.rak hıfzo 
hmuc. 

Üçıinru şahı~lard kar~ı tenı•il: 
Madde 42 - Kooperatifi resmi daire· 

!erde, m~hkemelerde ve üı,;unru ahısla· 
ra kırşı idare m"dbi temsil eder. Sıa • 
tüde orıaklıır umumi he>-etc aiı bulun • 
due,'U sarahaten )anlı i,lerd n maad:ı•ı 
idare meclisi tar.ıf ında.r. > aı" lır. 

İdare meclisi kararlarının im.ıalan • 
ma~ı: 

Madde 43 - İdare nıeclW toplantı· 
sında \erilen kararlann zabıt delıerle • 
rioc .ı;:eçirilme~i ve 7ahıtların ıorlantı• 

da bulunan i'mılar tanırınclan im,alan
ması mcdlllridir. \'l·rilen karıırl.ıra R)· 

kırı l'C)·de bulunan vC)a nıü,trn!iif ka· 
lan ilıal.ar karar altına muhalıfeı \C)'ll 

i,tinkaf scbl'hini )"117arak imta ederler. 
Muhalefet Koopemtifin haraıi mevzu • 
una taalluk ederse, bu takdirde muhalif 
kalan aza kC)fi}t'tİ derhal mur:ıkahe he· 
)Ctı:ıe re-;en hildirmire mcchurdur ı\za· 
lar, idare meclı!>ındc konu~lan )Cyler • 
den başkasını h.1berdar edcme-ıl<.>r 

id:ıre mccli~inin mc,ulİ)eıi 
•'lndde 44 İdare meclisi, Koope • 

rauf i~lerini ifada müdebbir H' muk· 
tesit btr kinuenm kendi i~lerinde ı:ihıc
rcceği dikkat 'e hasirctle hareket eder. 
Şirketin işlerinin iri ~önılmcsinclen, def· 
ıerlerle h~apların duıgi.ın tuııılm:ısın • 
dan, ka>ıtların doı'Zrululhını.lan, memur· 
!arın ktt>niktiği ~,kilde iş ~örnıelcrınden 

'e şirkttın parnlnrı ılc kıymeı \e mal 
l:ırının istenıldığı şekilde s:ıklar.rrnsın • 
dan umumi he)ete karşı nıesuldu• 

1dare medisinin \I! komite inin i~ı 
ni)"ct 'e dikkat ,e ha,in•tlc ıelifı kabil 
olmı)an tasarnıfor.dan dıığaaık irket 
zarnrlnrındll!J bıı ıasarrufun isıinadeuiı:i 
k.ır.ıru i~tira.k edenler me5uldurlcı• 

Ortaklar umumı he)"CCİ, meçııli)ed 
mucip hali goriıltn ld:ıre meclisi :iıııln • 
rını ve Mare meclisi de bu hali g<>rülen 
müdur ve komite iızalarım azlcdere\.: rcr 
!erine diğerlerini iaıih.ıp \'e bu r.ihilt>r 
aleyhine kanuni takıb.'lt icra,ırıa te.Msü' 
ederkr. Mesul)}eti munp hali ı;ö::ülen· 
ler ale)hine Tilıtret Vekaltti dahi da 
\"ll açnı.,ilir. V c ortakl:ır umumi he) eti· 
ni fc\"knl~ıde olarak toplnnU) a ç:ığırıp 
kC)ii) eti kendilerine bildirırler 

Müdür: 
Madde 4S - KooıX"rnt:r müılürü, i· 

d:ı.rc meclisi idare komiteı.i k:uarıarım 
naıtk, şir'keti idare medi i nrunın:ı mah· 
kemelerde ve resmi dairlerde n uçündı 
şahı !ara kar:şı temsil eder. Kooperatifin 
İ~ler:i müdur tanıfınd:ın idare olunur. 
idare heyeti müdürün teklifi iizeri.ıc ko· 
ope.ratifin umumi hereıince t .. ~ik edi
len kadrosu dahilinde nıenıurları:1ı ıa • 
)İn eder. 

Mudur, idırc mecfüiniıı ve te~kil e
dilmiş i~c idııre komiıe•inin t~bi" 3a . 
sıdır. 

Me-murln kadrosu. ilk yıl lcln. 
idare meclisi tıırafından tesblt ve 
merlyet mevkııne vazolunur. 

İdare Meclisi azalarının mesull
yetler1: 

Madde: 46 - İdare Meclisi Aza· 
sının kooııeratıfle, ortaklık muame
leleri haricinde iş yapmaları mem
nudur. Mevzu kanunlarla koe>perntlf 
statUsü ve orlnklar umumi heyeti· 
nln kararı h ICıfına yapa<'::ıkları I~· 
lcrdcn tı:-velllıt Mf'C<'k mesulı\ et \'e 
z •rıır ve zıvantl~n idare meclisi l'l· 
zaları snhcan \'<' m·ht,.rek!'n \'" mll· 
tı>SC'ls lı>ıı MPculdiir'f'r. 41 Un<'li mnd
denın 3 ılncü fıkra~ı hükmti mah -
ruzdur. 

tsUfa: 
Madde: 47 - İdare Mecfü! ha· 

!arı her zamıın işıen cekilmek hak • 
kını haizd'rler. Çekilen Azanın iş 
görrlüğü zamana alt mPsuliyetl., beş 
bl~ yılı devam eder. , 

..... 

Murakabe heo;yeu: sebeple lnf.isah eden .kooperatifin in
l'tladdc: '!18 - h.oopcrntılin .işleri· fısıı.lu muteakıı,ı tasfıyesı ıcra olu

n! devam.ı surette murnkaoe cLmeıt nur. Koopcrat..fın fcsrunc .karar ver
uzcre unıumı heyet ı..ara.tınclnn or - mış olan umunu heyet uyıu uımaıı
ta.klar arıı.sıııdar. bır yıl !çın uc Ki· dn to.s.Lye mrunurlurını da ıntıhup 
şılık bir murakabe he;ııcU scçıltr. eder. Ve intıhap t.'<l•lmlş o an tnsfı-

Umum.ı hc)cL Lnı ıfından ınt.hnp ye memurlarının muııfcrıcleıı veya 
olunan rnuraklı>lcı·ııı, tc-krıtr ıntı - müctemınıı ıdareye m<'zuıı ıkılınmıı· 
hapJnrı catz.dır Her hnngı bır seoep- lıırı husuı.uııdn da 11.) ı ıca .kurar \ e
le vazıfes nı ) npnu) an muraKıbın rüır. 
::rcruıe geçmek uzere umumı hcyel Feshin iliinı: 
nyrıcn 2 ) edck murakıı,ı de seı;cr. Madde: 60 Fcsh ne karar verı!en 

Murakabe he) etinde b rden zıya· kooperatıf, kcyfıyetı acmi bır 

Nümune 

gönüllü 

kursu 

Hastanesi 

hasfabakı 

a~ıhyor 
de mü.nhal vuku buıması ve hu mun- halta fasıla .ıe uç defa ılii.n et.tlrır. 
hallerden bırıne gececek ) eclek mu·! İlinnanıeye ~.rket diıylnlerının Y arclımsevC;nler Cemıyeti 
rakip bu.un~aması halinde, Y~nıle - §irketteki hukuklarını nihayet bır Mcrkezınden ' 
r.nı secmeıt uzcıre ,,on m;ıııhalın vu- sene zarfıncıa mJracaatla isbat et _ Hastabakıcılık bir k.ıdın icı 
ku bulduğu tarihten ıllbaren on beş 1 meleri hızumu dercolunur. Bu müd· rek barişta ve gerekse savaş 
gun zarfında umumı he r fe ·kal · lli.ı:umıu ve hay ıu bır bılgıdı 

. ' ye ı v a• detin mebdei UçUncU iUı.n taı ihıdır. bilrriyl~her Tilrk knılınİnın 
de ıctimna da\ et etmeğe ~dnre mec· T ısfıyc memurlarının !ıııcıı el çek. .. 
lısl mecburdur. . tirılmelerı : m si mı lı bir va:ı:ifeılir. 

tık mura~ahe heyetıne bır ),l ı- • ladde 61 Tasfiye memurlarına 1940 ta Numur e h;.ıst ıneslnd 
çlı;ı aşağıdakı ze\'at ınllhap ollunmuş- umumi heyet her zaman işten el çek de Ordu Hem§tre 0Kul.,n<ıa 
tur: • tırebilir. Bu tııkdlrde }erlerine baıı- kurslar ;ı,alnız Ank ra'da ya 
. Cemli Barlas, Saf!et Kurt, Hılmı kaltırını intihap ve ta) 111 eder. kın ı;tmtlllu hemşıre Y t.ş•ır 
!;özerı. . Mevcudun taksımi : Bu yıl ela Nilmunc hastan 

Murakıplerın vazifeleri: Matlde 62 _ F shıııe karar veri· üC'iır cu ha tabakıcılık kursu 
Madde: 49 - Murnkıpler koope· . . ~ c&K ve d rsl r ı eyıJlclen bırı 

ratlfın tekmil ı~ıerınl e\ rak ve dC'f· len dk~~pcratıfın bütun hesapları k 
1 

• rı'lın so Jııa k mır ocvam cd 
terlerini knsasım ve i1are mcclısi - pan ı an sımıa serm ıye mevcuı u tır. 
nln tutumunu kontrol \"t' tesa1U! orıakları arasında hl elerı nısb.tııı· Ilk mckl<'P tah il olan 20 
edc><'eklcrı yols;ııluklnrı eh<'mm Y<'· de Tad;. 0.lunur. • l I} arasıı d ı her 'I ~rk k c ını 
tine ve de •cu ıe gorc mıinferltlC'n '.M 18 ıyc onu • . ocv m ed oilir. 
\e)n hc:»N hal ııdr ~nzı \eya ıı.le . ac de 63 Tasflyesınc karar ve· }{ bu >ıl k smen taıile 
İdare meclıs ne vey~ ca!Jında kv - rıl<'n koopera lfın ev.rak ve dEfterl 1 cltıf eıt~;~ndcn .ı:-eç~ıı yı !arda 
kal tde surctte toplanacak umumı ı tasfıye sorıı.nı'la. tasfıye memurları· ed.mcd kler"nd ıı Uz lntli duy 
heyNe :ı;nzı le b.ldirmıye mecbur· nın veya !11k 11 'lr bır ııaheın mü • a.limlc.rımız· mcıı:teplcrmi bı 
dur.ar. Ortakhr umum, h"yetin n racıtı tızerıne mile sese merkezın• bir ı le me ıl olmıy ın veya 
davN ni cabettıren &"berı cr \C ~ol- bulund_ıı~ı mahlldekı tıcaret mah • 1 ver ıteye d \:am ederı genJ; kı 
suzluk ar hakkında hazırlanacak r l· ı k.em~ı;ı t •rafından tayin olunacak nuz ve evlenııde işlerı a ... ol 
por Ten~ t V<'k let ne de \e .ı r. bır )Cdl ıdlle tevı 1 olunur. Ve bun· kaıhnl rımız bu kurs ıı;:in sev 
l'mum h ) !'tın fe\·ıı:n!Ade ı;urC't' 1 lar 15 sene muhaf za olunur. zam ın ıyırablllı !er. 
toplnııı y~ da\C'tı,nı, murak ı;ıler ~ FASIL : VII. I<l ıt ve kabul mu!lm lesi: 
h > rt "n nde top.anıp ek er YE'tl lar c , de i Ş ın sokak $en a 
knrn vernv•l r nı:- ba~lıdır. RC'yler :MÜTEFERRiK HtiKÜMLER nınnınıia Yarcl•mscvcnlcr Ce 
mı 'lVI olduğu takı;! rde dsvC't n )a· Gcn<'l Mcrkezirde ;>apılIT'lk 
rıı'ma nı ls!lyen murakıb.n re> i tıs· Ölumle ortaklı~ıan a)rılm Kavıı ve kabul aı;:ustosun 
türı sayılır. Madcle 61 Ölumle ort ıklık•an sine kad rd r 

Murakıplerın saltıh ~ cUerı ve me· ayrıl nlıırır hisse ııeııetleri ı bu sta. 
11 1 

• 

sul t"erı ttinUn 13 iln<'ll !l'acl1csl mu<:ıbırce Ö l Ü m 
:.'.1adde: 50 Ortııklnrın menfa- muameleye tabı tutulup matlupları, 

ıı'IE"r.ne muhal f hususları mt'n tein kanuni nılrRsçılarına \'erilmek lıze· Türk Yuksek Muh nd !er 
sal h yetler!nı kul'anmıyan ld ·re l re, ö tımlerine ı•l'ığ tarihinden iti • n ı n: 
meciısi lı.zalariyle murakıplar ııah - barcn on beş ~ n içiıulr milli b ·11.· Blrlıı::unız üuısından 
san \ l' nıusteı eken \'e mutese sılen kal ırııı b•r•r e ıevıll olunur. Mu kı) e l\frktrb nın ı.., 
me ul olur a.. l Tevdi ke~fiyetı, Ankara'ıla mun - zunl.ıııııdaıı o Uı.> Dem 

Murakı,ıl r idare mecllsı toplantı· t şır bır g''IZete ile il:tn eclılır. Ve 1 af 'liC ctut ışler.no~K. n.ı) ı t 
larında ıstış.~rı r<'yı haiz bulun'1111k ı,imleriyle ar!resıeri belli ise ayrıca ı .ı mnlar yk t nınml'i bulun n 
sur<'! >o<' muznkere) <' ışt r K ed b.· teuhhuılu mtk JlJla oılekrı efra<lına .ı<n t nı ktn unmı:ıdan E :ı; 
liri r. l\Iurakıpl r umumı tıc)etın b.Jdır.ıı. s 11 ~-7-942 tnı h 1 ı \ tat 
ılı \e f<'vkal[ld çtımalarındn \C'r· uıt kh,taıı nyrılnıı halinde ve· h.• tiri ri.m zlo blld ı ,_ 
dık1 rri rn )Or dı ın<la İdare ın 1· cıbe.eru 11 bcraet : C'<'naze ı .:.0-7-012 ver m 
n. m ınf rıdcn tenk.t. edemer. ;•r. t.111" tı.ı ı ... • cu nıadılc il ta o e nam.ılını nıut ak P Ha ı:ı 

Mııznker<' n'l.;bın_a ıcs r e> lneek ili'~ u rr ıdde muc ıbıı.c orı ıklıktan cam.sinden knlcl,r laca •ı cıh ti 
" k leli' Mnrc M clıs flz. nr·nın (:(•· a:ı;ulct ddr .ş)u tatuııtın ortaklara dıs n<' karşı o•an son \az fcrr 
k !Mm"d"t: 

51 
ld 1\kC'lısl fı•.ah· tatımıl eyleuı;.ı ortakııkıan nıutc • rn m sını mutıt rem 

n ı e. ~re . k 'dıt vcc ı);ı ve ınt ılı) e lcı elen ta - mızdnn rıca ede>rız. 
rının mtızaKere nesoınn tc5ır e 1( CI' • 1 surrtte işten çekllmelerı ha inde hu n anıl) e ıorıı. cılılnıı:i .sayılırlar, 
nasbı tem n l':lecek yerler ne g ·c· j Or .ı.ltkrın muırscısıl ke!aletı : 
<'C'k yedPk Azalar bu•unmnz a mu· lllaılde G6 - Ortııkl.ır, kooper ı • 
r11kabe heyeti dC'rhal ortaklar umıı· tıftı.;n .yapılacak mub •:>C'Jlar ~!olayı· 
mi heyetini fevka'i\de lçtimaa C'\!!I· sıyle :;ekclığerlcrıne koop~raufe kar. 
rır ve yenl idare hl'yetl srçil'n<'IY<' şı teahhlıt eyledıklcrı ı~tırak Jıısse
kadar <'Ski idare ho~eli vnzırc~ın lerl~den harıç olmak üzere şuhseıı 
devam otmekle mUkC'llcf olup en son 50 lıray kadı r mut 11clsil kefıl \'C 

çekılenden haşlanmıık suretiyle mil- m ı~tcr~k borçludurlar. 
:r.nkere nasbının temini meebur\1ır. I 1 mlık : 
1dare me<''isl flı'.alarının toplu oln .1 M ıdde 6i - Kooperatifle alıı.kala
rnk hı>p birden isten çl'kllnwlerl ha-ı rı kesılen hissedarlar, borçlıı oldıık· 
llrde de bu mıırlde hUkmU tntb k ları ıakılirde ba~lı bulundukları 
o'unur ve müzal<C're nao::l:n bastan banka v ya mUes eseler ve yahut 
haşlamak sur<'tıYıl' 36 ıncı mııdd"· bunlar ne:r.clinde muıe~ekkil hükmi 
de ı~lmll'rl :var.ılı l\zıılıırlıı ve>va bun· şahıslardaki alac ıklarınrlan borçları 
ııırın yerlerlne kaim olanlarla temin nlsbe!inclekl al ıcak miktarını koo • 
olunur. pcrııııfe tenılık ederler. 

FASIL: V 

Blllı.nço ve netice hesapları 

Hı>sap yılı: 

FASIL ı VIII 

UMUMİ HÜKÜMLER 

1htıliıf : 
Macıae: b..! - Kooperatif her ı;ene 

31 Hırıncıkruıun•lo. bllLun aKtıf \ e Madde 68 - Ortaklarlıı koopera-
paslflerın.n envanterlerini yaparak Uf arasında bir ihtilaf zuhur etıı~i ı 
bilanço ve netice hesaplarını tan - I takdırdc, 8:1Akalı ortak milrakiplerc 
Zim eder. Eııvıınter bı anço ve nctıı.:e muracaal ıle hnkkını ıarıyabılır. 
hesaplan umumi Jıeyctinın adıy.,n ı.ıurıkip tarafından verılmış olıın 
toplantılardan en az y rmı gUıı ev • karar.m ortaklar umum! heyetinde 
\ cı mura,.ıpıeı n Lc~ııı;ı.ıe ar.ı:oıu - tlnıyızen teılnk! kabıldır. 

ııu~.muml heyet toplanulnruıdan on 1 Ticaret Vek6letinin kontro!U : 
bC'ş ı.;un e\·vclkı rnuddcl zarfında her Mntld_e _6!:> - Kooper ttıf Ticaret 

l k koo ıeratl[ meı·kezıııe ınUra· Vekaletı~ı~ ~on~rolü altııı?a c !ışır. 
or a • l Kooperatıfın ınknafmı takıp ve kon-
caatla cm unterlerı \'C ortakınrın ..,. 

ırohı teshil nıaksadiyle her tUrlü ve· 
sallt ve nıalümııtın vekalete veyn vc
~alctiıı bu işle tavzif edebileceği 
memuruna tevdii meeburiılır. 

lıst<'lerını tetkik ve bilanço ıle ·mu· 
raKIP raporunun birer surı~unı nhzc
dC'bl Lr. 

'l ıcaret Vektıletınce kooperatife 
tlı> muhasebe \'e tip b,ltuıço lli\'SI) c 
edıldigi tukdırde kooperatif bu Uı>
lerc göre muhaı;ebesını kurm.yn vc> 
bllAnı;osunu tanz m etmc~e mecbur· 
dur. 

Naim Kromer - Hikmet RıZ'a 
Saylam Kemal Tilrkomcr 
Şevkf't Barlas - Fazıl Cendey -
Cemil Bıırlas - l<'uaı Denker. 

•Fıyat farkı dağıtımı: Bm dokuz yUz kırk iki senesi 
Madde: 53 - K()operatlfın umu· mayıs a~ının ;ı,irmi beşıncı ııazar ı:U· 

mi safi fıyat fnrkı, gayr.ı;all hası - aU tai ıhlı ve muh ıllınde tarnfıntt.ıın 
!atlan her türlü masratlar, faizler, ımza.ıırı alıııan bu Etıbank ve Eın
ıımol'Usmnn ve previzyonlıır ayrıl· lllk Bankası memur ve ıııılstuhderııle
mak suretiyle tesbıl olunduktan rı ıstıhlak kooperatifi statilsU altın· 
sonra bu umumi safi fiyat farkının , ıkı ıınzaların §ahıs ve huvlyrtıerı 
en c;ok yüı.de iicu idare meclıs! azıı· ınarutuııı h.ıluıııın nıe:ı:kuı· ırnopera -
larına ve en OOK ~üz.de be-;ı ko()ı1e- ut miıc lcrınılcn ve Eııbank u -
rallf memur \e müstnhd mi r.ne ıı.· mum mud ır mu ıvını Kcnıcıl Türk 
rnmhe ola_rıık da!;ıt;lal) lir. Annık, ı Ömer ve ~ene mezkur kııopcratıf 
idare mcclısı ltzalarınn lk, y~zer 11~ mur ısı rıncıeıı ve ;ı.;tıbank n.ndcıı 
radan, mc>mur ve mu tahdenı <'r<' lk umum ı leımelerl dairesı reisi ve u· 
mnaş nlsbellndC'n fazın lkramıye \e· ınunı mUd ır muavin vel<ilı Hikmet 
rtll'mC'z. Mıımkııılert' ''.erfl C«"k. lı<'- Rıza S ylanı v ;;en mezkur koo • 
r<'I umumı hC'yet kararıyle tayın °· ı peraı.f mlless.slerinden ve Etibnnk 
lunur. cl J ı ı ı 

ık 1 , 1 1 t 111 d n sonra ma cı: ~ımu~1 § etnıc crı 'aırcsl reis 

1 1 
rkam

1 
)ef~r nt f enkz n <' •• dn b<'al muavını Naım Kronıcr ve gene mcz-

ger a an ıya ar ının yuz ~ ~ kur koop t"f L ı ı 
lıdl \"e yüz.de on beşi !evka!fı.de ye· . cra 1 m ıessıa er ne en \'e 
ôek a1cç<'l<'re ayrılır. Mlilebııkis ntn 1 Etıb~rık hukıık ffill!•avırl Ceml.l Bar 
yUzde ellisi hls.c;<.> senetler \'c :ırtızd , !as. ve gene mezk,Or kooperatıf mU· 1 
eli si dr rketlE" olnn muamrle'rrl essıslerlnıle~ı ye hdbank umum mu- ı 
nlqbc>t!r.d" ortaklara tev7.I olunur. h ısebc mUdılru Fı!at Dcnk~r ve.ı::eııe 

Müdür, ıkramlyesin manşlyl<' mU- mezkCtr koopcratıf mileJsıslerınden 
tımaı;ıp o•nrak ala('ak ve ldnre rı<'<'· ve . blıbnnk unıum muhasebe §ef -
ıısı a.7.alığı bu hususta mevzuuabh 1 ıc.rınılen Şı:-vkcı B.ırlae ve gı ne mez 
olamı;ı;nt'flktır. 1 kur koop"r l f muesslsler~nclen ve 

YedPk akce· Etıbank tırnret m ışııv rl Fazıl C'en· 
Mnrldı>: 54 ..:_ Kooperatlf'n tııl ve dey'in . imzaları olup nıünıll'ricatını 

fevknlı'ı.dr ~ed('k nkc,..sı hudutsuz· tamamıyle kabul ve ıkrnr e)iledıklen 
dur. Ve muhtC'm!!I zıırarlarn karşı- sonra imzaladıkları cıhetle t lSU k 
lıklır. Frvkal{ldc> ye<l<'k akçC'lerl sr kılırdı. 
koo(X!ratlfce ihtiyaç halinde sermn- Dokuz vllz kırk iki senesi m~vı~ l 
Y" gabi d<' kullanılabllır. ayının yirn i b inci par.artcsi gtınü. 

Kuruluş masrafları: 25 • Mnyıs - l942 
Madıle:. 55 - • m:ıopcratifln kuru· Ankara t1<1rci 

!us masraflan ıılhaYet ilk beş senı:- Noteri Ve! Ulnım 
lcinde kapatılacaktır. 1 Namına N. YllrJr 

7n'!'arlnrı karşılamak: ı 
Maddi': 5f; - Kooperatif n 7arıır- Bu suretin dair<' dosya!'ınıl Raklı 

Jın l'vvelA fe'vkalM" Yede'kle ka.,a l 25 m :>'IS 1942 ta .. ıhll ve 4865 309 u· 1 
tılır. Bıı kllfl ı::<'ll"'"lf'Z.CP ı\tll vı>r't"~" mumi nıımar'llı muk~vele sureti aı:ı-
m ı .. nrr11t crlil!r Bu ria vetnıP>:,. lına mutabakatı tıısılık olunur. 
tıılc"I•~" s<'rmıt~"<'Y<' müracaat olu· 25 mııvıs 1°42 
nahllır. fşbıı eF ıs mııknvelcıı~ınc İl'ra Vo. 

AYRILMA VE BlR.I.EŞ:viE 

litlhak veya Jlhak: 

tdll,.rı Hev Hllin 8 7·1 'l42 tıırilı \'e 
2-18245 yılı kararnamesine ietin"l· 
den tasdik olunur. 

İngiliz adalarmm istil 
halinde ldlise (anla 

(alınacak 
Londra, 29 a.a. - Harbiye 

lıf:ı milsteşan Slr Jnmes Grlg 
gUn avam kamarasında sôyle 1 
demeçte İngiliz adalarının istll 
llnde kilise cıınlnrının c;nlınac 
blld rmlştlr. Bununla bC'raber 
cı kıtalarının cıkanlmm:ı ı,n 

vc>ri\e<'~k trh1lke lşare>t nln •ıw 
h<'nilz gızll tu•ulmnk•nd r. Bu 1 
:rnlnız altı.kadar m:ıkumlar tıı 
dan bilinmektedir. 

Hollanda sahilleri 

Alman istihkôml 
Berne, 29 a.ıı. - Nıı.tional Zel 

gazetesi Hollanıla'dan aldığı ha 
krc atfen Hollnndn ışgnl kuvv 
başkomutanı general Chrlsuarı 
nln alman sahlllerl boyunca yıı 
ve bu kere ınşıısı bıtmı.ıı olan o 
i hklim tertibatını ziyaret ctt 
blld mt<'ktcdlr. Bu istlhkaınJnr 
günlerde alman kıtaları tarafı 
~gaJ edllmlşUr. General Chnsl 
sen ağır toplar yerleştirilmiş 
teri de 2'llyaret etmiş ve yıı 
ma.nevra.lnrda hnzır bulunmu.tU 

Amerika' da fren yeri 

otobüs iıliyece~ 
V ıışington, 29 a.a. - MUnnJ.: 

servisler! müdürü M. Eastmnıı 
bus se!crlerlnın işled g ~ 
mahalli treıı seforler.n.n ha,.ıı 
delince ka.dırılması muhteın 1 
lunduf:unu bildJrmtşUr. 

Çin - Japon harb 
Cunkınz, 29 ıı a. - Oin askeri 

cOsünün bıldirdtğlne göre, ç ıı 
cumartesi ı:UnU Klangsl dem.ıı1 
üzerinde Kvankfen ve Kvclkl'yt' 
şı nynı uımanda hücuma geçın: 
dır. 

Jnı><>nlar, Har.kov'un şlmııl b 
sında bulunan Hupeh'deki Çın 1' 
vetlerlne karşı Cungs ang lstıklJ 
tinden taarruza G'!'Cm ştır. Çın 
Tapun~nn dağlarında muknv 
ellnf.'"ktcd rler. 

İngiltere altı ayda bif 
yıllık buğday istihsal eıt 

Londru, 29 a.a. - Ziraat nıı 
M. Hudson yiyecek maddC"lerı Jçt 
s:ılfltı lıakk.Anda şu ızahatı ve 
Ur: 

Bu yıl btiyUk Brltanya'rla 240 
hektarlık bir nrazıde buğd;ıy e 
mlştlr. Bu yılın ilk alt ayı zarf 
lsllhsnl ed.len huğlla y 450.000 Jı 
litreyi ı; cmcktC'dır Bu, harpl " 
ve! ilk iyi m'\h~uı v l"f'"I <ıcn ntll 
tlh~aı mlkdarına ~ l ~ı.::____..., 

-( 30 if emmuz 194?. 
Madde: 57 - Kooperatif lllzumu 

halinde umumi heyet kararlyl€ ken· 
dl mınta.kası dnh!Unde hulunan dl -
f:er blr btlhllik kooperatifine iltihak 
vera böyl<' bir .kooperatifi .kendine 
l1hak ro{'bll!r. 

H il 11111111111111111111111111111111 l 7 30 proırnun sa t l!> SO aJnns 
19 15 µ :ı• r 
20 1 fuıd)O 

Zl'l ! 

Koopernı f n Blrlll{lne ı::lrm": 
MaridC': ;ıs Kooıı rat ! m"HU'I 

le ııl!ıkndnr olm'!lk lizcre m \ ut 
!Jir blrll#te glrerPğ g hl ıı r• n ' • 
elen koorıeratif'<'rle ,·en r r 
rle kurahll r Knoperatır m .. 
le<>"kı·nı ı>ilebl' ek koo 
Milli Birliğine de girecektir 

I u 
Şiir ve ltanunlan 

Çıktı 
Stenley L ne - Poole' den 

dilimize çeviren: 
Avni DOCAN FASil.: VI 

FES!H: 
tnfılsah: 75 kuruş - h ~ k tapçıdıı bulunur. 
Madde: 59 - !!l~tan 'AYri b1r il ili 1111111mu11111111111111111 n 

7.82 ,;{}('udumu:ıu 
caıı,uraı m 

12 .,:ı ' ~kı' ~ 

20 1 
k'I 

1 rın 

'm 
12 4 n ns 1 
11 ()() rk 21111 1 

ıra ı 1 21 
ıı; 00 progmm saat l:ır 11<1otı 
18 03 clrte tıı • ı • r#"' 
ıo 00 d1s p:ılltıka 21 45 ean ko yı.J 
icmali 22.05 mUrlk ı 
ııı 13 klar.lnet ııo· 

lolıu:l 



rı 

1111111111111111111111111~111111~ 1 Öğretmen alınacak 
Bahçeli Evlerde : Mılli l\ludataa VeKlllcttnden: 

A k H 
- ı 1 - Asxcrı lıse. urla okuı \C ge-

ÇI ava Sinemalan : dıkıı haurıaına orta okullarında 
muntıal bulunan matcmnUk. fızık, 
K.nı) a, tabıı) e, ıngıllz.ce, \'e alman
ca deulcrı ıcın ugret.men alınacaK
tır. 

açıldı. 
Ternız bir muhit olan bu 

lllah.ıldc Ankara'nın en ~zel 
açık hava sineması 

yapılmıştır. 

Sinemada masalı yerler 
bulunduğu ~bi nefis 

rne rubat ela mevcuttur. 

Bu akşam 

Zoro'nun işareti 
Sınema her ıkoam 0.30 da 
b3 l.ır. Pro~rnm haftldıı 

-------------------
§l _, 
--------

2 - Bu dersleri okutmıya ehli
yetli olan ıstl'.'klilcrc 3656 sayılı ka
nuna gore ucret verıleccktır. 

3 - Dılckcelere bağlanncak li.i -
zumlu evrakı mllsblte lle Askeri li
seler mufl'tllşlıı;ıne müracaat lüzu
mu ıllln olunur. 

(6014> 2114 

Münakasa tehiri 
1\1. M. Vek. Sııtın Al. Ko. dan: 
:ı~-:lb-7-9-L! gunlerı ıntı.şar eden 

58b ı ura 12 k urus kc~ıı oe<ielll su 
tes.satı Hfı.nıarı hiıkunısuzdilr. 

u~us 

r "' 1 lu N evıehir'lıı Kaca Soka mahalle-
~. • • .. sinden Mev!Ut oğlu Ahmet Ba.şbuğ 

Son degıııklıklere gore hakkında .Nevııehir Asliye Ceza 
§erhf i ve izahlı Mahkemesınde yapılan duruşma so

nunda : 

Milli Korunma 
Kanunu 

Yaran: Anka~a Milli 
Konmma ITJkimi 

Sedat ÇUMRALI 
Kanunun tam ı;nctnlnJ, mucııı 

sebepler mazbnlrulıJll, Koordl· 
ııruıyon heyeti, temyiz mnhkcmcsı 

kararlarını ve mllhlrn maddelerin 
terh ve tzııhlnnnı muhtevidir. 

Suçlunun müsnet suçu iıılediği &
bit oldu~ndan milli korunma kanu
nunun 59·3, 63 Uncu mnddeler hlık-
milne ıevfıkan dört lira ağır para 
cezasiyle mnhkflmiyeıine ve yedi 
gün dükkanının kapatılm•aııınn ve 
hüküm hıilasasında Ulus J:"azetesiy
le illınına dair verilen 12-5-1942 ta
rıhli hüküm kesbi katlyct etıniş ol
duğundan ilıln olunur. 1421 

Mahkumiyet 
Nevşclılr c. M. Unıunıillğiııden : 

Devlet Orman lıletmesi 

3500 metre mikabı çam 
ve köknar tomruklan nakil 

iti açık eksiltmeye 
çıkarılmı§tir. 

Devlet Onnan 1&1etmes1 Karabük Re
\"Ü' Amlrll~~: 

1 - KıımbUk Devlet Omıan la!etme-
61 rcvfır llmlr~ıllne bai!'lı Ovııcumn bölge
si omva.l!nden Hdkcme ormanının Ge
zen, Fndıcnk, Arıhc. Katır Ovası, Uzun 
Ynzı, Jandnmıa Mezarlığı <lepolarında 

mevcut n.ıkl<!dlLml:ı ve ı~lhnt~lc olan 
tahminen 3:JIX> metre mlktııı nıddcs'.:ndc 

cam \'(! kôkımr tomruklannın bulunduk· 
lan malınll('l"()cn Uluııınar ka'C6te ta!>
rlkruu bnünc rwıkll Jşt 30 btrinctt~rın ikı dr!n dcğııir. Sinema 

bıltıkten sonra oıobus 

1V1UOAFAA V. 

l6120J :n46 

Elektrod alınacak 

M. l\1, V. ::ıaııa Al. Ko. J.ın: 
Muhammen l><.-dclı 3527 lıra 

nyau 200 ıcuruıt.ur. 

Sa.Uf yerleri: Ankara'dA Akba, 
YenLlehlr'do Şencan. letanbul'da 
CUıan kitabcvlcrldlr. 

olan \., ___________ .) 

5.000 ac.l~ı 3,25 nuıuucırc •·e 6540 adcı 

Yüksek fiyatla kaput bezi s:ıtrnak 
suretiyle ihıikfi.rda bulunmakınn 
suçlu Xevşehır in Yeni mahalltısln
tlen tticc.ırd'.:ın .Mehmet o~lu Önıcr 
Alluıı hakkındıı Ne\'şehir a i ye ce
z.ı mahkemesinde yapılan açık du • 
ruşma sonunda : 

Suçlunun sübutU filine binaen 
4180 sayılı milli korunm ı kanunu • 
mm 59-3 Unch fıkrasına tevfikan 5 
lira ağır paıı.ı cez ısiyle mahkuml • 
yetine ve yedi giın dükkanının ka
patılmasına ve hüküm hülisasının 
Ulus gazcteııiyle il!Lnına ve bıiyilk 
harflerle dtikkaııııt.:ı ilsnkma dair 
verilen 12-5·1942 tarıhli htikUm kes
bı knılyeı etmiş olduğundıın ilan o
lunur. 1420 

ı 12 tru1htnc kadar tamnmrn nnkled l.rr.ls 
olmnk ve nnkUyat esnasında >ollanh 
yapıln<'nk blll'lımım >ol tamtnıtı mtlteo
nhh kttne ait olımak ~a.rt.ıyle bu ls ac:ıö j 
cla;lltmeyc cılmnlmışur. 

2 Acık ek lime 8 a!lustos 012 ta-

J 

4 mılimctrc kuırund.ı l 111~ marka cleı... 

Yapı işleri trod ~- 8. !HZ ı;.ı.r~anıba sunu saaı ı ı de 
~:· M. VeK. ~utın Al. Ko. dan: pazarlıkla satın aıııı:\c.ıkıır. h.aıl .ıcoıı-

"'" Ura 47 kuruı; kcşıt oede , nan 529 lıra 05 kunı~ıur. hıcklııcnn 
• n, i:Utta oır depo inşası 3-8-94..! l odlı sun 'e şaaııe b ı .flı. I/. 2 J.'lio. lu 5.ı. 

• t(' 

MAHKEMELER 

Mahkumiyet 
X ev§ı.:hir C. M. U nıuıııılığinden 
Yuksek fiyatla kaput bczı satmak 

rih ne rasllı>nn cum.:ırtt'Sl günü ı;n.ıf t'l 

da KaratıUk Dcvl<'I. omı:ı.n lfletmcsl re- 1 
vır tımlrl C-1 b:ı asında toıılanacak oları 1 
komlıı~on huzunındn yap:JaC'ııktır. 

3 - B rlnM maddede yazılı ıartlnr 

dnlrcslnde ~hu tomruk! ınn beher met~e 1 
m kfıbına mu~ıırnmcn bedel on Dd lira- ı 
ılır ı 

4 
J i:tinu snnt 11 de kapalı Al. h.onıı:>)oıııın.ı ;;dıııdcrı. 

«> ıv 
1 
•naıe edılecekur. lık temınaı. t6ı iZ) 2151 surcliy4 ihtikO.rd:ı buiunnıakl 111 suç. Mahkfüniyet 

,11 
1 r.ı l:SJ kuruştur. Keıııf \'e ı;art· 

r. ıeı l87 Kuruı;ıuk makbuz mukıı
~l. ırn satuı aırna komısyonundıın 
ıı 11811 ~kteıJır. lstc>klllcrin 2490 sayı
ı, unun hUkumlerıne göre nıızır
"'-ıat to urı znrflan mUnııkns:ı gUnu ı 
lıı &:ı. na kndar M. M. V. 4. No. 

Ordu Hasta Bakıcı 
Henıştreler UKUJl&ııa ait 

bazı ı~ahat ve oKula kayıt 
ve kabul ~arUarı 

Iu Xcvşehıı 'ın y~ııı malııılle.,in<len ! T8'koııru ı.;. ı\l>Jililcıuı.1..ımıltt:mclcn: 

'l'Uccnr Alımcı "Alu Melııhel Göncli 1 Fazla !balla bUı.<I~ ti.ıl.rnak surdb· 
hnkl;ında Ne\'~chir As!iye Cez.ı Malı Je l\ııtll h.ııruııma K. nununa a,ı.Kırı ha· 
kemesinde yapılın nı;ık ıluruşıııa so· ıı:Je<ıtcn ı.uı;ıu 'I.ıekoı•ru kazasının ur
rııında : ı;.ıncı koyılnden Mchı.1< l oıı;.u ı-at.nı.uı.ın 

4 - Tem n::ıt ııkGcsl yUzdc"7,5 h~ a- ı 
b::) ıe sı.;rı llracl ır. 

5 nu 1$c ıılt acık ckslltMe &a:rt!lıı· ; 

Al. Kom S) onuna vcrmelerı. 

Suçlunun sabit o! ın suçuııılnn do· dvi!lııa ll.ımdt .l:..kc ııın 1180 ı; 1 k • 
layı 4180 sayılı mıllı korunnı!I kn- ı: n> 1• a 
nuııunun 59-3 lincü fıkrıısına tı:vfl - ı ııunıa 1\1 37ı>0 &a>ı.ı Jllllll 1'.orunnıa k.ı-

me• ... rı At kara'd.ı o~an U':TIUTTI Tl"ı!· 

dtjrk!I\' ı ile 7.c>rgu'd k OfTI'ıın c:ev 1 
mUdJrlü~lmdc \'C revir llmlırll#lnde 1:6-

Mllcb I;.r. • 1 
il htckl 1 r'n ihale i:Unürdc mıı-

\•nkkat tem'n t ııkcclc:ı1yle biri kte !":!· 

::..:-:·~;·:;;::::::~· ..... ,:,, "· ı 

<535'2> 1517 

&ı Soda alınacak 
aı;,. M Vck, Sa.un Al. Ko. dan: 

1 - Ordumuz.a hnstnbnkıcı ve kıın beş Iirn cıgır para cezasiyle nunuııa tc\tlkan 59-3 hkra~ınn tc•fıkan 
henış re )etıııurım k Uı:erc Ankııra'- ı; da M. l\1. v. taruııııd.ln l!JJV Sl'llc> _ mahkCımiyctinc ve yedi giln mlidd"I· IK.':i Ura ıı ·ır ııorn eu.usına muhkCUn \C 

sınde aı;ılmış olan hastnbakıcı ve le diikkfınının kııpalılnınsın11 ve hU hıJKtmı k.JlıJct ke5tx.>ltlfı'l UAn olı.ııur. 

le '()sıı ton &Oda salın ıılın.ııcaktır. Bclı r 
OlıılC:trı tahmln cdllt."Jl ttyn t 20 ku . 

ıı il ınu \'ıı.kka l tcıru.na.u .;:;o ıırn -

l'I. ~e&i her ~ komisyonda go 
tı ~ · lhaıcsı 7-8-042 cuma ı;iınU s 
~ı:. , le kaııaıı zarrın M. M. Vc>klllctJ ·' 

• •il 
it :aıttı S.'llın alma komisyonunda >'llı>ı 

r. 
l&t~ıcıı 

~~I h krtn !halo vaktinden bir sanı 
)C.Q 1"l,y ~trladı.kt.ı.n mektuplan kom.s-

~Unc vemıclcrl. 1645 

1 

1 

hem;ılrelcr okuluna bu ı.eııc de 43 J·Um hlilbasmın ıla Ulus gazetesiyle 
taleoe alınacaktır. OKUia ı;ırmeJ< ııı- 'lıınınn daır verilen 12·5-1942 tarıhli Mahkünuyet 
zu edenler, bulurıduklnrı mahııllın Miklım kesbi kntiyct elmiıı oldut','"Un- .Niksar c. l\1ıuiue:ıımuuı..ı.ı::.ndı:n: 
\alili/; ne, ka)ma ,nmlığına \C~a as· dıın ilan olunur. 1418 ~llıJI KonınnJ.11 kanı.;rnmu muhıı t ha-
kerlık şubeler.ne dılekı:e ıle mura- l\'lahkuıniyet rc-kdkn ı;.:ı,;.u .Nlkısaı da m ılblluturacı 1200 metre mikabı çam 
caııt cdcccklcrcl r. ı . Md1ınet KUıLır h .. kkında N.ksıır ru;J»-c ağaçlarının toınnıklama 

2 - 34J3 !kl)'llı knnun mucibince Nevııehır \... ı.ı. 1.ıııı1.wıııığınduı : cum mahke111cs ntlc >a11ılnn a~·ık dmuı-
bu okuldan mezun olac:.ıklnr, mc- )'. ııKı:ıe.ıı: fıyatı.ı panıuK ıpııı.:ı ııaı mn wnunda ıazıa fb'a.ın manita tura eş. ve nakil, istif İşi açık 
mur olup tcırnudt)e a ncuklurdıı ııınıı; suı·etı;ı;ı..: ıhtıkıı.nıun ı.uı,ıu Nt:,•· ı b 'k ek "lt k 1 t 

3 - :Mezun olıınlnr altı scn.elık 11;iuıır'ııı .ıuhııı. L:anıı ınnıı..ıucııınıl~ıı )ıısı ve ı~·a ~tmuk turotl)k lhUktııd ı sı ıneye çı arı mış ır 
mecburi hlzmctlerını ordu lııı-•nııo • .t\lınıer oglıı çora1wı L.ıvıı urllı.:tı ıı:ık· üulundu.ı-u ı;;J>. t olıluı:wıdan lıa~'<kı.•l.n.: . ~"" ~ , ., 1 >ı·ı lı t < lrııı ,ı ıı l ~lctıııesi .Kar ıbuk 
!erinde >uımc:ıklar; ond ın soıır.ı ar· ı ı.ıııda Ne\Şelıır ı\ı;liye ı.,e~a ,vıuııKc- ı.>ıın M,IJı Korunma kanunun 3;1 • .,u \C Hı·ıır ııııııl'iıı;ıııdeıı : 
zu ederlerse. memleketteki bütlın nıe.'l.ncle yapıl,ın açık lluru~nı.:ı s<ı - oJ undl nı ıl<ldcrı muı·1ıtıtncc n tkdC'I 1 
sıhhi tcsekkullcr kendılcrinc acık] nunıla : bcıı ay b r ı:un hııı>IB Hı bCı3 ı.nı .ığır ı - l >eı lct orman i•lt'tıııe&l h.aru
olncnktır. Suçlunun sUbııtu fllınc bııtııeıı Milli ııura <'l'7.4Sı btr ıı> ıııu<ldctıc dUkldtnının lıuk rı" ır uıııırliguıe baı;h harateıı•· 

Portör tekerleği 4 - Tahsil mUdcletl 3 sene oluıı., Korunma kanununun ~l. 5!1-2, 63 tın- kaııatJ ması ve bu ınılddct zarfında 21 bolgcstnın h.uıl11ııııey, .ı-.ocııkuz or - 1 l k bu mtijddct ıc ııcıe okurla!'n ,ıyd:ı beş et\ nraddeleri lıükUınlerine tevtıkon i ı:un ucarnttcn meni •c ı>tıt mO\·ztıu olan ıııııııtarııııl ı ııııııılı'lıf ıııah ıl , c nıeı kı. 
llt ı. yaptırı aca lırn hıırcıık \ cı ııccck. iaşe ve lıbns- yedi gün Iıapıı; ve 5<ı lıru ağır purıı 1 kumlur.ıcı bıı:ııc:ı Uc 648 metre knput de rlızı:.ırlıı 'c 5.ıir suretle deı rılıııiş 
J\~u t. Vek. Sa. Al. Ko. dan: hırı tamamen okula aıt olacaktır. cezasıyle mahkumiyetine ve ıiukka- tıcz:nın musndcrcsı \e fazln alınan fbnt tnlııııınen l:?OO Ull'trckuıı radılı·sın -

~re Cugu V<>klıletten \c.rllmck ü- 5 - Okuldun mezun oıan.nr, ba- r.ınııı 15 gun kaııalılmasına dair ve-: fıuıkının mut 1 , ıle ı;:ıııı ıı.;ad ırıııı 'crllecck olı;u)c gıı ı 
ar ~t lllüteııJıh t nam \;e hesabına 4l rem knnununa ~ôre 20 lira asil mn- rılen 25-4-1942 tarihli hılkilın kesbi :; eri l:'l"C kıdcsi \C hUkwn re keserek tomruk bu) 1 ırına. taksim 
tır. ırrtör tekerle •! ynpUrılncak- aştan bnı;ınmnk üzere maaş alacak- kıü'lyeı etmış olmakla ilan olunur. ııuı~sasın n maerotı mahkClma atl 01• 'c kabuklarını so) ıııak 'e liircnce 'ile 
&aat 11aıesı 8-8-942 cumartesi güııu Iar, ve bu mıktnr gtllkce co(:alncak· mruk Uzcrc ncsrtııe dair verilen s. 4. !H2 l1ırcnııın ır rnnıpalarııııı ııakil "" ı~tıf 
lt-a k de M.M.V. 2. No. lu satın al- l.ır; bu znmnn dnlıl ıaşt'. gı>dlrmc \e Mahkumiyet uı!11hl1 ık:ı.rann tcm>1z mahkemesl s Unctı i~i ao. ıo. !H:? tarihınc kndnr tanın-
lla.ın~rn!syonundn yapılacaktır. Şart barınma orduya aıt olacaktır. N evşehır <..:. M. Umumııığiııden: ceza <1aJ:raıın n ısıtıhnn tn.6dlkı llc kati- men ) apılıııış olııııık \'c n~kl) at >ol-
rı lı 75 Ko. da glirllleb lir. llk tem - 6 - Okul 15 _ Eylül _ 1942 de YUkse.K iıyatla zeytin ılaınıak su-

1 
le&t r:ı Lllln olunur. 1416 1 rında ) •lllllınnsı ıe tanıirı ic:abcden 

aı lld 1.rndır. İsteklilerin ihale sn- ted !sat b ı k lı r turl • 1 ı•ı ' f t h e r a aş ıyncn tır. rctıyle lhtıkarda buhınn ::ıkıan ııııçlu . c 11 ~" ' e nıasra 1 mu ea -
lllczkQr Ko. na gelmeleri. 7 - Okula kayıt ve kabul $artı.an N e\•şı.hir in H'.ıırasoku m..ılınllesıııuen 

1 

l'\lksar C. l\Iüddeoi'unıumW~lnden: idıııe alt bulıınımık ş ırtiyJe bu h nı;ık 
(5712) li79 şunlardır: ~ukymıın oğlu Hnlvacı Ahmet Ulu- Fa<!l.ıı !LYaUa SJ~a Cl•1 ıın:cLndtl.tlı cksıilıııı·) c ı;ık .. rılrııı~tır. 

_,_ 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TAR}Hl : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Pata biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
/.ır ıt• Hankasınrtn kumbaralı ve ihbarsız tnsarr.ıf h aplannda 
CL az 50 tırOBl bulunanlara senede dört dcfa çekilecek kura ile 

aııag-ıdaki pliina göre ikramiye cıa~ıtılacııktır : 

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

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

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kuralar senl'de 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylUl ve 
11 Birlncikanun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralaı bir ııene içinde 50 Urad&aı 
a§ağı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 

fa?.lasiyıe verilecektir. 

y . I . a) 'l'ürkiye Cumlıuriveti •eba.nsın- can hakkıncııı Nevşehir Aslı) e ecza 
1 
sucıu Nlkstır'dn ucrecaY :M d(!ll saıı.h :? - \ı;ık eksıltme 8 .S .ıı.ı:ı tnrihinc 

~ ?ıf apı 1§ erı dan olmak ve Tlirl< ırkındıuı bulıııı- ınııhkerııcsiııdc yapılan dıırnşnıa 80• ı o{rlu bakimi Aziz Ucknn ihn~ıııda ,18ıı- rhliı) ın cııııııırlc•ı guıııı ı.a.ıt 10 da 
1

980
· Vek. Satın Al. Ko. dan: mak, . 1 1 1 k 1 1 , h .• ıralııık ılcıld orııı m ı., l..ııııcsi reı ir 

~le-,,r7 l.ra 24 kuruş kcş·r bcıdclll bı Sıhhatı yerinde olmak ve du - nuıı_cıa suç unun ımısnet suç.ı ış edığı ;>e ·~ ına ı ·em<'Sindc acık >«l'I un 'u- ıiıııırıigı hınasııuı.ı toplanııcak olnıı "' 11111111" KtJŞ TÜYÜNDEN 11111111111.. 

• .., ond ı;abıt ulılugumlıın 4180 s ıy ılı ~!illi ru~ınıı. sonuncı.ı 1>UÇU sıı.hlt.' otdutumlan k 
lla~arı a iki er pa\·yonu 10-8-94:.ı ı rumu her iklimde vnzı!e ~c.irmiyu nııi Korunma kanuıııınun 59·3, 63 Unclı h ırokctlne u~-an :'>illll Korun:ımı ko.nııııu- ·tırıılb) un lııızuruhıla > ııpıl ıcaklır. 
2. rfla esı günU saat 11 de kapalı sait bulunmak ( huııu herhan~I bır a - llirincı ıııııddcılı: yazılı şart. 
t n leksııtnıc>yc konulmuştur. llk hasıane sıhhi heyetı raporu ile ıes- ııındtlelerl hülrnmlerlne tC \'iıknn beş I nun 32·:>9 WM:U maddeler! lıükmtinCi! lnr ılairesinclc lıl'lıer ıııl'tre tomruğa 
ı y~a 1 5985 lira Si kuruştur. Kc- , bit ettırınek \'e evraka bat:laıııak Ilı· lırıı a~ır pıırn cczasıyle mııhkCım iye- bee llra aııır para cez.ısl;ylo mahkO.mbc- ıııuhaııııııcıı lıcdel yedi liradır. 
b ı Y $:ı.ttnnmesl 3!)!) kuruş mukn- ı zımdır). ııne ve liukkanı~ıın ~eıli giln kapatıl- Une \•e ycdt ıtUn mtidlıletlc dUJlô<Anının 4 - .\lııı.:ıkkııt tcmiuut akçesi 3 
t ıı 11erııır. İı;t('),J lc>rin ihaleden b r J c) O kurun yas 

0 1 
d !uıısıııa v_e ~u ınudılcı llcaretten men- kapatılmasına ve bu müddet zarfında 7',5 hesabi> ll' tıaO liradır. 

v ka~ıee lnşnııt dnlrı s nfü>n cfılı~ct ve ) ırmı ıkıtlcn ;~k:rıa 0;
1m~:ac:ı~fr~ ~~:1;1~ h~~~~::;;ı~:s~~:;~~ u~:r;~~~~ I urorc•tcn mcnlnr, hüküm hui.lıasıru..'l 15- ~Ju İŞl' ai~ acık eksiltme Şart-

lı ııa go nimalnn VI' 2400 Sll),lı kn- d) Kendisi ana ve babası iffet 1 • yazılarak dukkfuıının lltrakınn dair m'Grllıe d:ıtr ven~ 20. ~. 942 tarihli lra· nanıclerı Ankara da orınıın umum 

---------------

YASTIK. YORGAN, YATAK kullanmak hem kcscni7JC ve hem ıitı 

&ıhatlnlze 

faydalıdır. Bir kuş tüyü yastık iki liradır 
Yat&k, Yor~ıınlan da pek ucuzdur. Ad.rc!I: lstanbul Ça.k:makc:ılar, 

Snndalyaeılnr sokak ömer Bal1o{:lu Kus TUyu Fabrikası, Telefon: 
23027 Ankarada saua ycrl: Yeni BUl"5a pazarı AZız Oaı>c:ı Ana!art&-

IAr caMe61 42 

-----------------
\ 

a•" "Üre hazırlı~-acnklan zarfları !inden olmak (bu vazıyet polıscc t~ ı_ ıııuılıırlugu ılc /,un;::uhlak ormın çe. 
4 .,".. nü sant 10 a kadar M. M. sik cctirılcrek k b "'I kv verilen 11-4 342 tarihli hllkllm keabi rnrın ıca.ttıretU:ı ıa.n oıumn-. 1417 vırge nıudür!Ugııııde ıc revır Anılr!ı. 

)'"nu "O.lu !'atın Satın Alma Komi • t evrıı a a,. anaca · kat'iyet elmiş olmaklıı. ilan olunur. gınııztlc gorülclıllir. ':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111J" 
na \ermC'lerJ. (5722> 1781 ır). Mahkumiyet 6 - I steklılrriıı ekslltwe günü tc-

e) En az orta okul tahsilini bitir· Mahkfımiyet S:ındıktı C. Mildd • umumlliC:tnden: mlnııt akı;ell'rh le bırlıktc re\ ir Amır. 

11 
Oksijen alınacak mi§ olmak (eleme imtıhanlarındn Ne\'§ehır C. M. Unıunııliğ!nden: Mklılt Korunmu kanununa muhali! ligiınize ıııurucn::ıt etmeleri lüıumu ı. 

· ht VeJt Sa Al. Ko d . muvaffuk olmak §nrttır) veya bu de- YUksek fiyatla lamba §l§esi sat· ot.'lrnk !azlB. !~a,Un smt sa.u.ıc-ı 1ddl::ı· llıa olunur. (b07ti-6072) 2120 
l'lı~ tUıııcr. ııs~eı1 !ab~~'ln v _ reced~ talısıl•gordUJtilnU isbaı et~ek mak sureıiyle lhtlkarılıı bulunmak- .. ıyto suçkı Sıındtklı'da tüecnr İbrahim 
"""leJı: 1e.r •

1 
e (tasdıkname veya bunun bır ıasdıklı taıı suçlu .Nevııehir'ın Bekdllt nıa- nıııte hakkında sandıklı A ıoc ceza 1000 metre mikabı köknar 

8ooo tUp ~ c btr sene zıırrınııa 249" -, sureti muameleli evı akına eklene • hallesillllen Hasan oğlu Ali GUncil mnhkmnestnıle •·apılan durusma nC'l~cc· t k 
t.... otaı!JC'Jl ı:azı hattada 48 w, k . . ~ agaç1arının omru lama 
~ ec1Umek ü ce tır. hakkında Nevşehır Aslıye CJezn ınııh- ıı!ndc: suçlunun 5 l!rn ağır para ~a-
~ ıru Ü zere ı;zıırbkJa s-s-9 .. ı 1 f) Evli Vl'ya niı;ııınlı bulunmamak kenıesinde yapılan açık ıluruıııııa SU· sLyle ınııhkumb·ctıne ılükktınının 7 gün nakıl ve ıstıt ışi açık 
<:ıı.1ttır. 8 n saat 1 

le ııatın '1.lın (evvelce evleıııp 1.ıoııuııaıılarla kuca· l ııuı11la : ıııUddıcUe kapatılmasına ve bu mi.lddet eksiltmeye çıkarııınıı.ıtır. 
0ı\ltıaı.ll!ru miktar ıııuı:a ~ada :Jıal'l sı. ölmliş ol.ınla.r kııbııl edllirJ bıına Sııı;Iıınnn mtisneı suçu lılcd\"'I sn· :r 

..., b 7.arfında ıı ... arctten mcnino. bir ~uk 
'l'e.,. _ _ • aıt ıııetlenı hali bilılırir miısbil ev - bit olduğundan ıni111 kunıuma ka - Devlcl Orman lşiet:ınesl Xanı.buk Re-

ltı- ~nat Ankamdn tı.lıkert tabrlkn - rak keza eklenecektir. ııununun S!J-3 ve ceza kaııunuııun 54, metre &eridin mti~dcıX'Sl.nc bedellnln vır Amır.ıır:1mıcn: 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Antak)'a'<la: ll&ta)' Gtlmrtlk Muhafaza Tabunı Sa. AL Ko. dan: 

Tahmini Muvakkat 
Miktarı Tutan temlnall 

Cinsi 
Koyun eU 

K!lo Ltrn Lira İhale g()n11 ve saaU 
3:1000 42900 3218 4-8-942 salı saat 11 de 

Sığır ,·eya erkeç 
kecl eti 39000 
Odun 933000 
Kuru ot <tel ablyalı> 
Cdokilm halinde olur-
sa beher kllosunun 
muhammen fiyaU 

19500 
17727 

1463 
1330 

4-8-942 salı snat 17 de 
5-8-942 carşaınba saat ıı de 

bı)Q1tı C!'kez YOllamıt ınn, lstanbuld• >'ll· g) Okur sıhhi sebepler dışında o. 47 inci nıadılcleri hUkilmlcrine tev - trnıtdurn iadesine ka.."Bl' verilmiş ve lra·. 1 - Karabük Devlet orman tşletınc
l'ııııı~ takdırdc Fındıkb )'Ollamrunnıt kulu kendiligınden ıerketıl;tl. evlen- fikan 250 kuruıı ağır pııra ceza siyle Ulcşmhı oldul':undan kl')"f1Yet llAn oLu- s1 rm ır tımırııa-~ uaklı Kelt.cpe bOlı:csı 

.\. . mc suretiyle veya cli)'.;'er inzıb:ııi se- mııhkClmiyetlııe ve yedi glın dukkfi. - nur. 1427 dahlll.ndc Kecell o.ımarundan devrıımıa 
<7> kurustur> 220000 19SOO 14!15 5-8-942 carşamba saat 17 de 
ı - Yukanda cins ve mllctan yazılı dört knlem Y1Y ek ve ~akaeak ma(id 1 

Cllıaı~ teslimat l<:1n beher til-ı beplerle okulılan çıkırıldığı ve altı I nıııın ka~ahlmusııın ve hliltllm hU - M hk . ve kt.'Sllml:ı ı.ahınmcn 1000 metro ıni!dp 
11;ı,_ıeıı ıcın fiyat 720 kunıo. ı.truıı>ul. senelik mecburı hizmeti yap- lasasının. ilı1nına dair verilen 12-5- a iimıyet 
~"' leııllınaı ic:in 320 kunıo muharr.· ı madığı veya ıamnmlamadı~ı. 11)~2 tnrıhll hü~llm kesbi kotlyet el- Kıııleahnınauı ı\&ll) e Ceza Mnhke- kbknar al':açlanru vcrtlccck ö~Uyc il J· 

kapalı zartla eksiltme.ve konulmustur. EksUtme Tabur Sa. AL komt.syonund.l ya
ııılıı.caktır. 

"il bedcı takdir 
00 

lml.IUr ve yahut sıhhi sebepler dıııınd:ı. o • mııı olmakla ılan olunur. 14~ nıc5lııılen : re tomruklama, kabuklıınm 6-0)ma ve 
~l'Uıaın · kuldan çıknrıldı~ı tııkdirtle ta hak • A • Hııklı sl'bep ) okken Şı'kcrl fnzln fi. 30· lO. ı>-ı2 tarJhınc kadar Paza.ı")~ dc..-

:ı - Tahmini tutarlan ve muva.k'kııt tcm1nat mlktarlart)'le elaıi'tmerun IZ'ÜI\ ve 
saatler! hlzalannda ıtosterıımısur. Şartnamclcrt he!' g(ln komts.>"Onda gör1lleb llr 

4ıııtııraıı-•~esı ııaraııızdJr. Katı temin t kuk etıirilecek mektep masraflarını Mahkumıyet ~ ath s~tışa arzl'lrııck sureti) le ~lılll poouna nakıl 'e 151.il ltlzumu ha ıde 
bıı' """' tcsl~at lc:ln 32-IO. tmn· 111 .. ,, • ğ' ö t !'"' . h ı f "'"r u olu mütcn'-'-'dtne ı c3akı tes mamen oue;ı;ece ıne ve J:: S erı ı,.ı ,Nevşdıır L:. M. Uıııuııııııf:'ıııden • Kurull'ıı.ı kanununa mu il ı hnrekct ''"' ı; > .uuu n t oımaı.. \'e 

şllr!Jıa Hmat ıc:tn ı4 ıo ltnıdır. vesikaların tamamen doğru olduğuna ~ u .. s.:k fıyııtlu zeytın saıınaK ııu • ctınPkten suçlu Bnş ığuç ko) unclcn bu hw;usta bir talepte bulunm.:ırınk 

3 - bteklllerln tcmiııat makbuzu VC')'ll banka maktuplarlylıe kanunda :ı-azıh 

\'eslkalarblc bernl>tt ihale gün \"e saatinden btr sa.at eV\•el1ne kadar tekltı mek
tuıııannı komisyona \'ennelcrt. 

ltt111 ıne hcr vakit M. M V. ::?No ıu dair noterlikten tasdikli ve kefilli 1 retıyıe ıntık.ı.rtla buıunnıaıuan suçlu \ hrııe oırlıı :l:.!4 clujıuııılu .\l<"hmel Ça- ııırtiJ.lc bu Uı aı;ık akslltmC)-c cııw.ıı-
aınıa Ko <13 ı:ür0l<'b'l1r bir teahhuıname verecektır. tl.evşehır 111 Kara oırn ııınııuııeımıuen kır'ın yapılnn <lurıı•ııııı ı ı;onıınıln : mıştır. 

4 - Kuru ota alt bilcümle kanuni res!nı ve \•erırtıerle taııhhild11n ı.tasmdan mtı
tc\'elllt mukavele ve salr masraflar tevsik cd hnek taJ1,ly1e ihale bedeli iberlndell 

(5707) 18'17 8 - Yukarıchkl şeraiti haiz ohn helvacı Usman CJğlu H..ı;ı;ım hak • Sııı;Iıııııın sahil olan fiilinı• blnııen 2 - Acık eksiltme 8. 8. 942 tarlhıne 
l'e ~ h . l k ok~r, okulu imııhansız olııı'l<ık kabul KııHııı. Nevşchır ,1,ı;ı;,ye ccızu malı - \!illi 1'orunırııı kııııuııuııun ~12, r.u.5 rıısttı~an cumartesi günü saat 10 da Ka· 

nıUteahhld!ne a>Tıca tabur tarafından ödcncceıtt. 1525 

2ga ve saıre a ınaca edılceektır. J.<cnıcsınoe ~·apılan uuru"ma sonun - ve." ı;r; ind ıııııılclelrri ıııııl'ilıinr~ lfcş 11-, " " · 1 1 k" rnbuk Dcvlcl om1an ı.ıclm<'Sl rcvtT A· 
al. M. \•. Satın ı\l. Ko. <lı •• 9 - Yukarılnki nıatldeler. muci • da : . . r.ı ağır pıır ı <'<"7. ısıy t• ıııa ı ııınl) etine • h k 1 ı · · mLrl A'l binasında toıı.:.a.nacak olan ko· Umumi Mağazalar Türk 

Anonim Şirketi 
leı"~3~7 lir.a mııhnnııııeıı bedeli 17 k.ı. bine~ cvr.akının ınuanıelcslııı bllıren· . Suçlunun nıilsn~t suçu lşlcdıı;:ı sa- \c li iim ı lı ııwıını nrşrıne w ı;ııç mts>on huzurunda yanılacaktır. 
it ıı lcz.;fılı ve ı;arerıın JI ız;arlıkla ıh,_ l erdcıı. vılfıyet, veya kaza, nıerkcz • bıl olıhıguntl.ın ııııllı koruıını ı kaııu- ıııP-zıııı ıılnn ı 1 ı kilo ~ekeri ıı ılr. ıııO- .-
)"~61 7. ti, l>.l:? cııııııı gunıl 

8 1 
ıt 

115 1
,, lerınd~ oturaıılar. hıı makamlar ve ııuıııııı 5ı1·3· ı;J uııcU ıııadde l erı hil _ saılerı'siıı.- ılair ı-rrilrn lın• ' · !14:! ta- S - lllrtneı maddüdl? )llZJU tartlar 

~./ılacaktır • .K ıtl tcıııın ılı 
7931 

!ıra askerlık şubelerı vıı,,sıtnsıyle evrak- iiüınlertne tcvfıka~ beıı !ıra ağır pa· rihli karar 1..ııtilc~nwkle ııAn olunur. dalra;Lndc işbu emvalin tomruk h:ıllnde 
ttıııturuııtur. ::>ıırtn..ııııesı 271 ,kuruş t:ırır ı doğrudan doı"truy~ Ankara Or- r~ cczaslyle nıahkunııyetine ve t!Uk· Mahkumiyet beher metre murabbauı:ı muhıımm.:ın be-

! • bıtı verilir. du H~Wta Bakıcı. Hemşıreler _0kulu kanının yeıll guıı lrapııtılımısıııa ve Alaca C!. Miıcldl'iumıııııiliğindı•n : dcl sekiz J1radrr. 
. 

sermayesı 2.000.000 Türk lirasıdır 
d ~'klılcrın pazarlık ıtUn ,e santin- MUılUrlliı:Une goııılercceklerdır . bu miıddct zcırfında ticaretten men· :'llilli Korıııııııa kanunun<ı nıı.:lınllf 4 - Muvnk'kat temiruıt ııkc:eal ytızde 
1111 .ı M. v. 4• No ıu satın alına ko- 10 - l\IUracaatlıırın ağustos 1042 ine ve hUkUm lıUlıisasının Ulus gıı - olarıık gar. ~ağının hir lltreslııi 31 ku. 7,5 tıcs.'lb~·ıo 600 Hrıı.dır. Müesaialeri Ticaret odaları, Tilrkiye Cumhuriyeti 

Zira'3.t ve TUrkiye İş Bankalıın, 
SUmer Bank ve Osmanlı Bankası. 
Emlı1k ve Eytam Bankası ve TUrk 

Yon una gelıııelerı. (o!l!H) :: ıo:ı nihayetine kadar sona erdirilmesi zeteaiyle ilanına ve ıri harflerle ya - ruşa satnıası ! hını ıtl'lirken 100 kuru- 5 - Bu ise a :t. acık eksiltme .:ırtna 
R lazımdır. zılarnk oükkinına ılsnkıııa tlaır ve - şa S'llıııak sıırl'ti~ le ihtik'ırılnn sııı:lıı mdcrl Ankara'da Orman umum mudUr-

adyo cihazı alınacak 11 - Okurların kabul cılıldikleri rılen 11-4-1942 tarıhli hüküm kesbi ( \ laca'nııı J>enl~hıın rııııhnllı•sinıleıı iı. ltlğU uc zonınıldak orman cevll"ge mil. 
?ıf. llt V k S \l ıK d . ve mektebe hnrcket etme tarihleri katlyet etmiş olmakla ill'm olunur. nıer kızı \ e Muı;tnfa k ırısı Fııtrıııı ı.. durtü~Undc Hı Karabuk :ıtovlr Amtrlll':.n· Ticaret Bıınkssı tarafından 

kurulmu,,ıur. a 10() aue: . kalın (a. l o. ~n. 100 a?'nı n_ınkmalar .tarafınılruı kendile· l\1.ahkfımiyet ı:i•) hakkınılıı ~arılan ılııru~uıa neli- de gorUJct> llr. 
ectı d ı n umu tor e \ c d rıne bılılirllecekıır rrsinıle Milli Korıınm' kanunun lltl-'! 

• ı~ı ra~ cere,>nnın isler 200 a et 12 - Kııbul edi
0

leceklerin okulun .Nevşehir <.::. M. Umumıliğinden ,.e Tıırk CC'zıı kıınunıınun SO inci maıl- 6 - .llitl'kl lcrln )'Cvmt ihalooe mu· Merkezi Ankara - Telefon No. 
t.ınu )O cihazı 6-8-942 perşembe bulunclu'"• Aııkarn'ya k 1 1 ek Yüksi!k tiyatln Ilımba şışesı sat - \nkkat teminat akçclerb1e blrlik"te re\'lr 
~I lldur1~,~~t 15 tc Fen ve Sanat U. ve okuı"dua tekrar yapılaıcark ı::esmıhhı" nıak suretiyle ihıikO.rdu bulunnııık • ıll'l<"riııe lcl'fikan S ıı:ıin hnp•ıne ve Amtrl1tme müraC'aat eunelcıt li.lzumu 

2561 1218 
lt ı.ı.:ılnce bcgenllcnler pazar- :ı a t 1 N hl .. y · h 1 119 lira 80 kuruş ai(ır pııl'a ceznslyle 

)' nt &atın alınacaktır. Vermek ıstı- muayene ne~icesi hnsıalıkla_rı te~ey- 1 a: s~ç uM ~vııe ~;::ı a~~~r m;e:c ; rııahkıiınl"etine ve •·ıırsa tİ<'arethane- lllln olunur. 
lıaa er n ihaleden ile gUn evvelin. yün ~denlerın memleketlerıne J:"lt - ~ 1111 1~ k~ ~et N hl A I' e sinin ycıÜ gıın kaı"-ltılııııısınn ve Jşhıı <807

9-6073) 21.SO 
Şubeleri 
Telefon No. 
Telgraf Adresi 

İstaobul • İzmir - Mersin - Sllm8tln ,,, 
24029 414.2 25 

Umumi MUdlirlUk ve Subeler ı 
UMAT 

Devlet Ormnn 41etmcsl Dllzce Yaptıg'"ı 1• 11.ler A -AlelQmum antr-"o muameleleri 
Rt'vir Anılrllğlndcn: -s İ "1' 

Dc\•let orman İşletmesi Düzce , ( nhisar altında olmıy.an ycrler-
R••vu·lnln Kaynaştı deposunda mev- ' de). 
cut 106 metreküp "e 777 dcslmetre- B - Eııynnın tamnmı veya muayyen 

2 kısımları ıçın emı e muharrer 
klip muadıl. 5., adet gürgen tom- makbuz ve rehin - varant senet-
ruı;u vc Ahant dcp0sunda mevcut 
476 metreküp ve OOG deslmetrekUp lerl itası. 
muadılı 670 adet köknar tomruğu C - Tevıl• olunan c:şya111n mUııtereı.. 
10.S.l!J42 pıt7Aı.rtcsi glın11 saat 14 te ve mUteferrık s gon'lları. 
Dü1.cc Re\ır Amlrlığl blnnsında mü- D - E )'anın işlenmesi v manipfi. 
teşckkil k-0mlsyonda aı;ık arumıa lasyonu. 
ne sntılacaktır. E - E,vanın t:ıhliye, tahmil ve ııevk 

GUrgcn tonıruklarının beher met- muameleleri. 
rckUpünlin muhammen bed<!ll 28 ve G - Eşyıının ekspertizi, ve satı§a ta-
köknar tomruklannın beher metre- v lssut. 
küpün Un muhammen bedel~ (25) ıı- R - Eeyıı nUınunclerinin alınması 
radır. ve musadd:ık nUınuııe ınrtnnme-

Gilrgcn tomrukları Düzce-Bolu şo. si lıası 
sesi üzerinde \"e köknar tomruklnrı 1 - Yalnız Mersin ııuh mlzc mlin· 
Abıınt göliine gidPn ~-ol lizerındf' ha Jı· oh1 ak lız re lhall\• <'şva. 
knm)'on'nın knblil tahmil hlr şı>kiI- 1 sının ımr·lkltrımr • v \"1 tr "" 
rlf' olup !'lntışa nlt şnrtname'er An· I sıt olnr k e\ ked 1 r i 1!! 
knra Ormnn t ·mum ~tud Ur CHHlndc i••l!llllll!••IJ!lll!lll!~"'"'llll"'•••• .. ~r'1"'!Ellltl•11!1~ 
,.,. Bolu, 1 tanbul Omıan Çevlrı:ıe 1 M d I I : B ı . . t ı · 
Mirllirlliklnrl ile Düz<'ede Re,·lr A- 1 0 0p0 aS Ote i : e~vu Q e 1 
m rll im zde tomruklar yerinde ırö- : 

t:. ~; nUrnuneleMnı Fen ve Sanat mek ıçln m.nsra[ cd~cel<lerl yol pa. C aşar ~k 111 ~ ~ev~: 1r 1 : ıy~ ııı ılıkıiıııl)elinclen ılolnyı masrafı hl-
v ••td. ne , 1 ı lh ı · . raları keııılılerlne nıt olacııktır. ezıı ma 1 enıesııı e ) pı an 1 u u11 lfılıarıı suçlurlnn alırııııak il7.ere 1110~ 
e &aatı 11 ı verme er ve a e gurı (54'id.l 1548 nıa sonunda : gıızelı•si,·le ııııılıkilıııiyetiııln n<"s,rine 

ta ı1ir < e teklif e<IC'CC'kleıi fiyatla· • Suçlunun müsnet suçu işlediği lflt- ' 
t. llnr <! 

1 
h~s."lp edecekkrl kaU tcnıı- bit olıluğundnn milli korunmıı lrnnu- karar \'erilmiş ıılclıığu ilAn olıınıı r . 

ltı Sa ıy e birlikle M • M. V. 2. No ııunıın 59-3 Uncü fıkrasına tevfikan .dlllllllllllllllllllllllllllllllL. 
' Al. Komis)'onunn ıtclmgt~r.. Esnaf in na zart dikkatine beş llrıı ağır para cezasiyle mahkÜ· : 

cs9!15> -1 o , nııyetıne ve cltikkanının yedi lrtin ka- = Alôkadarlara -
'Y eınek b 1 k Belediye Rcisliğlnılcn : patılmasııın ve lıilktım htilasasıııın : : 
ıı ara ası a ınaca bUylik harflerle yazılarak ılilkkCuıı- : : 

l\t VL"k Sa Al K d 34 9 snvılı pa;mrlıksız satış - Türkiye Cumhuriyet Me kez Jf ııs•~- ' · · · o. ın: - ki hareketin 1 nıı llsakına ılalr verilen 9-6-1942 ıa· : ş b . r _ 
>lı.t •· ""' b den 542 ı ıı 16 kuruıı kanunuııa ay rı ı en rihll hllkilm kl'.'sbi kaliyet etmiş ol- Bankası Ankara ıı esıııden ı -

"'lııııt dol::ıyı Ycnışehlr'de Al ıtlırk - ..._ _ 
rıı 

11 
n ed. en ıo adet >eml'k ı.a ı d y apartımnııı ınakln ilan olunur. 1922 : V el'<lıkleri adresıe bulıınmı - : 

l'ıııa ~abaaı koml">ond:ı me\ eut pltının. ~11~:~~~1~ :emct~:1~\~ Sabri 0 . - yarı ıış.ığıda isimleri yazılı zc- : 
tar.._ :Vıtun ynpılmı~ ot.:ı:-ak 5. s. 9-tJ nat'a ııii Trabzon bnkknlıyesi Mahk\ımiyet : vatın MPrkez Bankası Ankara : 
1ıı,~ba ~llnil snat ıı de J111zarlık' ı 24 saat müddetle kapatılmıştır. Nevşchir 'c. M. Unıunıili~iııdcn : Şubesi Kaıııbiyo Servisine en : 
ı.,,_- llhnacaktır. lıJtcklllcrin 81 ıra .• ~ 2l47 Ytlksek fiyatla kaııuı bezi satmak - geç 31-7-1942 tarih snat 12 ye _ 
~ ... "ll4

1
tllk kau tcmmat rlylc birlikte suı·ctıylc ihtıkarda bulunmaktan suç- : kadar müracaatları rica olu - : 

~ r ık ı:u t 
1 

M M \' 2 lıı Nevşehir'de t llccard'an Ahmeı oğ- : 'f\Ur. : 
• <>.}u Sa. A~. v:o :'an ~e~c~crl • . . { ~ t~evket Birlik hakkında Nevııehir = Kurmay Albay Rifnl Özelce : 

Kasap esna Jlllll s ıye Cczu mahkemesinde yaııılnn - !"ay Ni•·azı" Evren -
(!100 2111 ıluı·u~ma soııunc.lıı : • - > " -: Hay İsmail Eıı.ı;in. 1414 -

Suçluııuıı mesnet suçu iıılediği sa-
Y cı pı i şleri nazarı dikkatine bit oi11t .. ğunc1aıı 4ıso s:ıyııı n.111ı kw '111111111111111111111111111111111r 

M. M. v k c:; ı K d 1 rııııma kanuuıınun 32 \'C a{l uncu 
" t' . . at.n A. o. an: 

Kay .ı lırn ,o ~uruş keşif ebdellı Kasaplnr Birligi Ri>11,cıir.Jı:n: nıııılctelcrl hllknıune. tevfıkRn on lıra 
ııal11,ilş la lk d po n ııntı 17-8-!112 . . . .. .. acır para cezasiyle nı•ıılıkunııyetlne 
thfJ 1 s .ınu nal 15 te kapalı 1 Şehır dahılınde bulun.ın huıun ka · ve on dörı giin dlıkkanın kapatılma 

Satılık ağaçlar 

Dikkat 
20l)ı ~ ıhale r i IC'c<'kt r tik tC'mınatı ~'\P r~nafının ı. ağu~ıos. 942 ı.ı rihinc ka· sına dair verılen 21-5-1942 tarıhlı 
tıarrı .. ~fa 40 ırnru tur. Ke$ f ve şart· dar Ticareı ve San.,)i Oda.~ım kayıt nu· hUkUnı kesbi katiyet etmiıı olduP.ı.ın· 
lst"kll! 133 kuru$ mukab il verilir. mara ve ıarihiyle ticıırerhane<;inin me--ki dan ilan olunur. 1410 

Her nevi yazı makineBi temi- rilleb lir. Moda - lıtanbul. Tel: 80445 : 
natlı tamir edllır. lsteklilerln <'lô 7,5 muvakkat te· -

Fenerbııhc:e - latanbul Tel: 60618 

Poııta kar§wnda TütUncü 

1 
m nal ,.e evrakı lAzımeleriyle birlik- Odalarda akar su - nefis ye mekler - her gün caz 

Eıre! Argın Tel: 2i83 1431 te ihale ırün ve saatinde mezk~r tat&nbul'un l!!n rll~ aaytıye yerleri ollln Moda ve Fenertınh~'de tam 

••iııl•lllilll••••••••.. k~ mUracutlan. llUrah&t temm eden kontorlll ve lıt411 bUl'UD en temiz otellerlndendll'. 
~ - ~ -..teıtl141P, .. 

dıır erın ihale -"nll saat 14 e ka- · • "k M hkAmı" t 2490 9 " 'e adrcsıni ve scrınayesuıın mı tarını a U ye 
5:<lr.. h sayılı kanun hükümlerine 1 \l " azı ı M ~ bildirir bir ve~ib i~ birliiimiıe müra· Nevııehir C. M. Umumillkinden : 
~ 4. No.l~ 1~:~a!:.a~0~;~~~rme'le: c:aat ve kendilerini ka,odettirmelm mm· YUksek fiyatla ıı!llayon satmak 

(6013), rn ~ iaıbaa.da ııoldYjııou biJdirim. aureti)'.le i.ht~da bulunmaktan""' 

' 
• 

bir 



- ft -

tır 

l'o~tıı pa tı:t• rıvl- kıvmetli 
n <"ktupl 1'" ıı.ıı hiı mıı ıı ııı 
u<"rrt knr~ılı •ır"a ikır rlıtAhtıı 
te lınıi mu n elr ı 1 e her > cr
d<" vnpılm'lktıuhr. 

Bu hu ust' ı.
mat ıılınabıl r. 

·•nele" 'l ıı'ü
(~700) ı 11l 

VlLAYETLER 

Afyon 
\f) on vil vetı lı rin l!lı 7 lirn 

84 kuruş ke ıf b rlı:I ı lkm ıl ınş:ıatı 
kap ı zarf u ıılıyle ek lltmeyc konul
mu§tur . 

l Ilı le 7 ajHıstos !l.ı2 tarihine 
mlı :ıfüf c 'lla unu sa t 15 tc vtlA
> et n fıa konılS) onund ı y ıpılneak -
tır. 

2 - '.Muvakkat temlnnt 143[) lirn 
be kuru tur. 

8 - Ke ıfnnme, plı\n, umumf hu-
111 t frnnf şartn !llC muk ıvı:le orneği 
nııfıa mudur! l!ilnde goru!Ur veya ~ 
lınııbılır. 

4 - İstekli ol nl!ır bu fı:e girmek 
U rr(' alac klnn t'hlh C"t ve ık 1 rı i
ç n ihale ilntmdı.-n en az ılç ıı;un ev. 
V<'l<' kad r vil 'i~ ı.-te i tıd-ı lle nı\lraca
atla ve ika lnC'nklardır. 

IS - Pkstltmevc it Irak için nlınnn 
t'hliyet ve ıkası ve mın nkk t teminatı ı 
havı tı-klıf z rflnını yıık nda )'azılı 
ıhııle saatlnd n l ır saat eYvelm<' kıı
dRr korni•von reı 1 ine V< rmelerl ve
ya po ta ı1e ıı; •'lclermelerl il n nlu • 
nur. (7669 55GO) 1617 

Yol tamiri 
Trnns!t Yolu Errurwn Mmtaka MU

dil ntundcn: 
Trarurtt y0Jun• Knr.ıküsc şctırt da -

h 1 nd kt 23727 ıım 55 ku.n14 k t :.c. 
d"lll eE!a11lı ııosc tamlrntı ~ine ihale ı:U· 

n o n 19-7-942 .ın:ınu ıte t p cı!ana· 

rrus bulunduı!Undan 13-7·942 ırllnilndcn 

b ay milcım-Ue pazar C.n komılmuş

tur. Şerait Ulus s:azrtesin.:n 30·fi--!l4.! 

ve 3. 6. 9-7-942 zilnl rlndcl.'1ntn aynı -
d u-. İst<":kl,Jcıin milracıuıtlan. 

(5:597) 

Şose yaptırılacak 
Kiltah)"a VllAYctiııdm. 

1713 

ı - Emet - Dıı yolunun 16 + 
8SS - 22 + V.>6 ıncı ktıom trck>rl ara· 
sındıı fr. cdUccclt &OSC Kutah,ya vllA· 
y le eK 

r1h e mu· 
d r tnlı ııltnU ~at fo t.c tovıan rak 

da t ene m n huzurt yıunıac:ı ktır 

4 - latekl erin t Jel r m~uıxmu 

ih c sa Und(>n bir sa t evvel Yani ı.ıun 

at 14 te d knl 

tıırıhinden üç gun evvel vil4yete mil- ı 
r en ti ı usul daıresindl" alacakları eh- ASKERLİK İŞLERi 
ıyr t vrsiknsını ı::nsterııırlerl ve !ıçun- ----------------

ıl" ) azılı c• rııkı okıı)'ııp kabul 
e tı rln d ılr ımza etnıclı·ri, 2400 

'ılı kanunun h' l<Umlerine göre hn • 
ır ı cakiarı teklif mektuplarını llıa

lı· ll'tınıı ı; ı t 16 ya kati ır encümen 
rı ı r•tınc \ ernı 1 ri l ızımdır 

l'o t ıln 'ukubul caı. gccıknwl<'r kn 
bul cdılıııer:. (b00.5-505 ı) 2102 

Kapalı zarf usulıyle 
eksiltme ilanı 

Yo~:ıt • atıa Mucıurıutı.lnden: 
1 Yozgdt hükumet konni;ının 

<:ı Jı: yirmi ık, bın yuz yırmı dokuL 
ra kırk beş> kuruşıuk bnkl,ı:e inşa· 

atı ıcapa.ı zarf usuıı.ı ile cksı.tme,ı:c 
konulm..ıstur. 

2 - Bu işe a t şartname ve ev
rak şunlardır: A - Eksiltme &artna· 
m • B - Mukav le prorsl, C - Na
fıa 1 rl ıaenel şartnamesi., D • Yapı 
i 1 rt fcnn1 şartnamesi, E - Elektrik 
ve sıtıhl t sııt keşif \'e nrtname
lerı. F - Metraj, kc,,ıf hulU.snsı ve 
proJ ı r. 

lstC'k1 ler Yozgat Nafıasında bu 
evrak \'e şartnameleri görebılırler. 

3 - Eks tmc 17-8-942 pazartesi 
ıaünil saat loı te Narın MildUrlUğlin-

Ankara 
tı-inden : 

Çağrı 

Askerlık Şubesi Reisli • 

Adreslerinde bulunrunıyan İstnn
bul 'da Nalbant mekt ebindeki ye • 
rinde de olmadığı bildirilen vererı -
ncr yUzbnşı 845·6 Fahri A raz talim 
vazifesi '<llmı§tır. 

4549-5074 sayı ile §Ubemize veya 
bulundugu yerin şubesine !Uzumu 
mUracaatı ilan olunur. 

(5990> 2049 
339 doğumlulara 

Ankara Yabancı Askerllk Şubesln· 
den: 

33!1 doğumlu ve bu doğumlulnrln 
muıımeJeye tabi erlerin ilk ve son 
yoklamalnn 5 ağustos 942 günl1 ak
şamına kadar uzatılmıştır. Bu müd· 
det itinde müracaat etmlyenler yok· 
lama kaı;ağı saJ-,lacaklardır. 

C6037> 2084 

JANDARMA 

Yapı işleri 
de toplanacak koml.s)On huzurunda J. satın Alma Kom )Onund:ı.n: 
yapılacaktır. rroJe, kcalt ve ınrtn.ı.mcsl muc•bın 

4 - Eks itmeye girebilmek için ce Ankara Jand.'.lnna malbıuuıında. yapı 
stekl '('rin :ıed' b n üc yü:ıı_ elil yedi j ıacak dokUm cvı acık okslllme)o kon· 

lira muvakknt tem nat vermeleri muıtur. Kcı;lt bedeli t4ıı!WJ Ura o.up 
ve bund n b:ı ka asağıdnkl vesalkl ı ı.ıc teminat lS&:IJ um ll>l kurustuı 
haiz bulunmaları lilzımdır. 

A - En az e111 bin liralık yapı Ekslluncsı 31·7-942 cuma ı;UnU saal l!5 
in atı yapmış bulunması. te Jandanna ı:encl komutanlık d ılre· 

B ln aatın mcsully<.'U fenniye- ımldc satın cılmn komisyonu oda .. nd ı 
sini tC'kefful etm ş b r mühcnd s ve- yapılacaktır. ProJe \"e eıırt.namcsl her 
ya fen memuru lstlhdnmını taahhüt ı;Uo komisyonumuzda sı rülUr ve pıra 
C'tm si. ile alınır Belli edilen ihale ı:tın >"e sa· 

C - İhale tarihinden mıgari Uç atte kanuni evsafı hnlz lsteklllcrln ılk 
ün evvel müracaatla Vllı\ycttcn teminatı muhlev1 vezne makbuzu ve>n 

eks ltm ye s:lrebllec<>klerlne daır ve· 
ka almaları şnr•tır. banka mektuııu ile ııırllktc kornls)'_,rıı· 
5 - Teki f mf'ktuoları üçQncü muza mUrııeanUarı t5375J 14~> 

mad1cdr 'aı:ılı snattrn bir saat e\·· 
v 1 n(' kadar Nafıa d'llreslne getiri
lerek komisyon reisli ine makbuz 
mukııb llndC' vC'rJ1t'crkt r. Postıı llC' 

· n1rrtlrcrk m('k!upların n hayet 
üçl nC"U maddede yazılı saatr kndar 
g im ş ve dış zarfının mllhilr mu
mu il(' ly C'e kı111atılmış bulunması 
U1zımdır Postada olan r! clkmrrlr 
kabul cd lm('z. <8051) 2131 

Yol tamiri 
Kır ehlr Dainıl Encümeninden : 
K ııalı zarf uıullylc eksiltmeye ko

nan ı ı 

l - Kırşehir • Yt'rkuy yolunun 
4 ı +-ooo - 4 + 650 kilomelrelC'ri ara
sında 20672 lirn 79 kuruş keşif bedel
lı e :ı lr şose tamiratı işidir. 

2 - Bu 1 r ıılt ennk şunlıırdır : 
A - Grafik, B - Keşif ve keşif 

hLl ası, C - l lususl ve fenni şart
n me, J) - Ek&ıltme şartnamesi, B -
1\1 ukıu ele projesi. 

3 - Jlu i 21. 7 !142 tarihinden 12. 
8. oız tnrilıine knclar 16 glln mucldetle 
ve kıı11 ılı zarf usulu ile eksiltmeye 
kunulnııı tur • 

4 - Ehıltme 12. 8. 012 çnr,şamba 
ı;ıınU saat 16 te dniml encümen tara
fındıın 'upıl~cnJ:tır. 

6 - } teklilerın eksiltmeye girebil 
meleri için lliGO lira muukkat temi
nat ,atırrnııları ve a•a~ıdııkl vesikala
rı ılıraz elını !eri IAzıınclır. 

A - Ticaret odnsındn kayıtlı oldu
ılun d r ve ıkn. 

JI - Bu 1 için bir harta e•·t'l vllA
> etten alını ı ehli, et ve ikası. 

Tımar fırçası alınacak 
J. ::-.a. Al. Komisyonundan: 
Tahminen beher adcdı 127 kuruş

tan 2400 adet kıl tımnr fırcası nU· 
nıune ve şartnamesine göre acık ek· 
slltme ile satın alınacaktır. Muham
mC'n bedeli 3048 lıra olup ilk temi· 
natı 228 lira 60 kuruştur. Nümuııcsl 
her sun kom!syonumu7.da \ c ~:ı.rtnn· 
mcsl Ankara ve lstnııbul J. ~a. Al. 
komisyonlarında görUIUr ve parasız 
alınır. 1hnlesı 31-7-912 cumu gUnü 
saat 10 da Ankara J. Gn. K. dnlre· 
sinde satın almn komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 1stcklllerln kanuna 
uygun vesika ve teminatları muh
tevi banka mektubu veya maliye 
vezne makbuzlnriyle hlrllkte belll 
edilen ihale ılln vıı saatinde komls· 
yona mlirnenaUarı. <5376> 1481 

BANKALAR 

inşaat ilanı 
S llıııerbank Umum MüdUrlUğllndc:n: 
l - İzmıt'tc yapılacak memur \'e 

l~çı e\lerı bekar ı ı>') onları k ııali -
asyon, yol \'e harici su tesisatı emıı
ı t 1.J~uliyle ihale edilect'ktir. 

2 - İşbu inşaat ve ıııııcli) atın nıu
hmıııuen ke•lf bedeli '60.000 lirııdır. 

3 - Eksiltme cvrnkı Aııkııra'cla Su
mcrbank ıııuaıııdlt şubesinden 2~ li
ra muı;: ıbiliııcle alınacaktır. 

•i - llluvakkat teuılnnt miktarı 
10.000 liradır. 

ULUS 

D. DEMIRYOLLARI 

T atıma işleri 
D. D. Yollan ~l;Cl"d 4. lekıtme M U· 

dilrlUktinıdcn: 

Yo.pılacnk ie: Sıınunm llmaruıııa gc • 

l~ w.kıiben 17.000 Wıı "1ıre k•nnUrü· 
nün vapu:r llll'.lllxınnd: mavnalara llıb· 

lbc ve l.dnro l51<ale&lne nııklidlr. 

Muha.ıruncn ~'M: B1r ton 1"1n 150 
Yt1z eU1 .ku~tur. 

942 mail Yılı !cinde Sıımsu:n llmanıno. 
~ ot:ı.n ~ 17.000 ton ltW.rc 
krunllrlln-Orı vapur ambnn:ııdaJl köın'lr 

kazan!:ı.nnn dol<luruJmıısı ve supal:ıı: 
mavnaya l<.'6llml ve ma vn:ı.yn tc611m e
d!len kömürlerin iskeleye n:ıkt1 ve kil • 
mür Jaızanınnıın ctoldurulıırnk l&ltcle 
vtnclnc euval:ın tcsl:!m1 ısının bUtllnli 
kapalı zart usulıt)·ıe dmlltmeyc konmus· 
tur. 

Ekıılltme 15·8·912 wm:ırtcs1 gijnü 
sııat 11 de Kıuııcr! lst.asyonıundn 4 it· 
!etme blnruımd::ı 1.oPlanaeak işletme ko· 
m1s)'onunca yapılac~Lll". fsWlclllenn 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez 'l'.apu Sicil Muhn

fızlığınılan : 
Anknra'nın Yenidoğan nıahalle~lnde 

(~nrkıın hııli, gıırlıt"n yol, §İ ıııalcn ııo 
lis Üıııcr"in i•ı;nllndeki h ızine yeri, 
cenuueıı il ın'nın işı;al!nıl .. ki ha7.inc 
yeri ilt•) 1:ı• vrili ve llzerm• \li Boz • 
kurt tar.ıfındaıı fuzulen ev ynpılnn ar-
111111111 nııılı) e lıııziııesi ııaııııııa tesçlli 
lkftercl:ırlıkça lstenıncktc<lir. 

'l'npıı ı;icilin<lc ka) ılı bulıınınıyan 
hu •·er sem·tsiz tnsıırrur lıakkındııki 
alık~rııa tl'\ flkan keilf •·c tahkiki için 
1 ı. ti. !H'.! tıırlıiııılc nıııhnllne ıncmıır 
gondcrleccktir. Bu yerle nl!kası bu
luıııınların •·eslkıılııri) le lılrllkte mu • 
lınfızlıgıınızn vey.ıı. keşif glinO yerinıle 
kc~if ıııcıııuruıııuım nıllracaatlnrı ildn 
olunur. (6061) 213' 

ANKARA V ALIL1G1 

Satılık enkaz 
1012.50 bin dokuz yUz on iki lira elit Ankarn \'alll!Clnd<'ll: 
kurıııliuk muvııkka.t teminat ve 2400 l - Muhnmmcn kcş!l bedeli CSOO) 
s:ı;yılı kanwı ve sartruımedc ta)1n rol. liradan ibaret olan nnk.nnının Yenice 
len \'CB!kaltırla hlrlfktıı 1.oklll mektup- mnhallcslndc '.l'l<'ltrot lisesi bvlıçe&i lıtU
L-ın:nı mu~ olıı.n ı:ün ve s:ınt.tl!n bir' sn1'";ndc 214 adanın ll, lG, 33 sayılı ı>ar· 
ıııuıt evvel:irM? Jcn<lcr kom1l5i>'Ol1 kAUJ>:J ııcllcrtnl JhUva ~~ im ile Pa.n-a bbıanın 
flne vcımelen ıazımdır. tı.nkru:ı mil~ alt olmak üzcıre 

POS'..nda olan ı:cclkmelcr kıl.bul cd I· hcdmJ işi acık art.tınna wıuUY1e ımtıaa 
mcz. Şıırt.ruıme ve mukavele projelHI konulmuıılur. 
4. işletme mildUrtUl!ilndcrı ve Samsun 2 - lhale 7·8·9tl tarihine mUs:ıdtt 
gar ecru~drn pıırnsı:ı: oL:ırok verilir cuma ı:Uoo ıınat 15 tc defterdarlıkta 

(7S2G·5784) 1800 )"llPllncaktır. 

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 
As. Fab. Sa. Al. Ko. dıın: 

Tahmbı edilen ~il (3437ö:>l Ura 
olan 121> metre küp okluk ı:Ur1:C'Tl v~·n 

dişbudak ktıl:ısı ile 125 metreküp kanı· 
ııı::nc veyn dl$buılıık 7 aıtustoıı 9-t:? cu
mn 1:UnU saat 15 le SaJıpnzannda ns • 
kert talırikalnr yolkı.mnsın•lıık l satın 
nlma komisyonunca pnzarlıkln ıılınncak· 
tır. K~-elt Eartı>.runcsl 172 kuruş muım • 
blllndc her ı;Un komisyondan ıılınabl -
lir. Katı teminat ııkccsı C515GJ 11rn l2"l 
kuruştur. Taliplerin o glln ve saatte 
sntın abnn kom syonunda bulunmaları 

(7877-5810) 19S) 

K yıp - 1/ 1972 numaralı ikamet 
tezkeremi ka)-bcttim. Yeni ini alacal:ını · 
<bn es°kistnİn hiıknıii )'Oktur - S~Jim. 

ORMAN KORUMA 

Sadeyağ alınacak 
Onnan Korwna Gmeı K. Sa. Al. Ko. 

dan: 
1 - Tall:ınirAh taburlD.nnm ihtiyacı 

tein 8000 (sekiz bin> kUo sııdc) Al kıı· 

ııalı zart usullYle ekslltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltmesi 8 1. 7, 942 cuma gUnU 
ıa.ıı t 11 dcdlr. 

2 - Muhammen bcdcll 113800 lira o-
lup muvakkat teminatı 1200 liradır. 

3 - lsteklllcrin kanun i veslkalnrb'k 
birlikte te-kllt mcktuplannı ihale saatin· 
den bir s.aat evveline kadar Ycnlıehlr· 
de Onnnn Konınuı Genel K. blnasını1 ııcı 
saun allna koımll!yonuna vcnn<'.lcrl 1 511 

ÜNiVERSiTE 

3 - Muvııkkat k.""llfna.t 00 .tlr.ıdır. 

4 - 151.ckl ıcr bu lıııc att tamı hıuu· 
si aartnıımeyl her ı:ün dc!terdnrlık mil· 
ll cml.'lk mUd'Url<lıtlkıcle görebilirler. 

5 - tııtckltlCT!n muayyen 1;f.Uıde na· 
tın mUdilrUlll'Undm al:ıcakl:ın tcnnl 
!'hll)'r.t ve ticaret odnııı vcıı kanın ve 
muvaı.kat teminat makbuzu VC'l'a ban· 
ka mektubu ne komisyona müı-Jclllltls-

;ı. (1)730) 1170 

Odun alınacak 
Ankara Vallll(:ındcn: 
Hususı İdare ıhtıyacı ıc.n acık 

eksılwne ılc 3U ton mcse ve glirgen 
odunu alınacaktır. Yerine teslim 
tıarth·lc beher tonu 45 lırn hesabıy
le mecmuunun muhnmınen bedeli 
1350 liradır. lhnlC>sı 6-8-942 perıwm· 
bP gUııU snnt 15,30 dn vıltı,ı: et dulmi 
cııclimenlndc icra cdılccckUr. 

Talfıılerin muhammen bedelin % 
7,5 nisbeUndc nıu•·akkat teminat 
makbuzhırlylc birlikte ihnle günü 
muayyen saatte vi!Ayct daimi encü
menine, şnrtnnmeslni görm<.'k isti· 
yenlerin de daimi encümen kalemi
ne mUracaatınn llAn olunur. 

('831) 1880 

Tamir işleri 
Ankıarn Vali liğinılcn ı 
M uhammen bedeli 1186 lira 32 ku

ru§ o lan hususi l<lareye alı Atatilrk 
Bulvarında 2, 4, 6 numaralı dUkkan
lnnn tnrnsnlarının tecridi ve daimi 
encUmım odasının ynğlı boya ve Sa· 
ir trunlratı açık eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

i halesi 13·8·1942 pcrııcmbe gUnU 
saat 15 re yııpılacağınılan isteklile -
rln mezktlr glln ve saatte ytizde 7.:S 
te minatlariyle birlikte vilAyer dai • 
mi encümen ine ve garınamesinl gör
m ek istiyenlerin ıl e husuhl idare ta
h akkuk mUclUrlllı;Une müracnathırı ı. 
lan olunur. (5966) 2027 

Enkaz satı§ı 
Ankara \'il Iillğl:nd('n : 

G - Gayrlmenklll Jterulisine thale l 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet l~nde parayı vcrm~e iha
le knrnrı frsholunıırak ıkendlslnden ı 
evvel en yUksck teklifte bulunan 
klmse arzetmlş olduğu bedelle almn
ğa raz ıolunm <>na, razı olmaz veyn 
bulurunııı.sn hemen on beş gUn rnUd-ı 
dctlo nrtırmıya ı:ıkarılıp en \:Ok ar
tır:ına ihale cd lir. lki fhalo nrnsın
dnkl fnrk vr ge .,n ~ünl<'r i<:in % 51 
ten hesap olunae:ık fa.iz ve d ğer 
zararlar ııynea hllkm~ hacet kal
mnksızın mcmurı)'ctiml7re alıcıdan I 
tnhsil olunur. Madde (133) 

Gııyrlınenkul ;ı.-ukardn gôst('rllf"n ı 
118.942 - 21.8.9'!2 tarihinde Amıısyıı 
lcra mcmurıu;;.u odasında işbu llAn ~ 
v.c fti>· tcrilcn artırma şartnnmesl I 
dnlreslnd<.' satılncal!ı HAn olunur. 

ANKARA BELEDiYESi 1 

Lastik çizme alınacak 
Ankara Belcdlrcslndm: 
1 - Su lşlerJ lhUyncınd kulla • 

nılmak Uzcre (50) cife Jıistık ı;lzme 
ile UO> clft lıi.stlk' Pot on beş gün 
müddetle atık ek lltmcyc konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 
ra (70) kuruştur. 

3 - 'l'cmlııatı .(!ll) lira 
rustur. • 

(1221) JJ

• (63) ku -

4 - Snrtnameslnl görmek lstlyen· 
!erin her gUn cncilmen kalemine 
ve lstcklılcrln de 7-8-942 cuma günü 
saat 10,30 da Belediye dairesinde 
mütcsekkil encümene milracaatlnn. 
<5603> 1710 

Lineleum muşamba 
alrnacak 

Ankara Beledi~ e inden : 
ı - ()tolıu lcr ı •n ah .acak o.ar 

(:•OO) metre lincloum m•JŞanıl ası 1>rı 
L:eş ı;un mtıddctlc 1çık el:oıotnıı-ye co
r.ulıııuştıır. 

2 - Mulnııuneıı lıedell (4500) lira. 
ılır. 

5 - 'l'eıniııatı (337) lira (50) ku
ru,tur. 

4. - Şnrtnnnıc VP nuıııunrsin! gor
mek isti) enlerin her g!ın eneıınıcn ka
lcnıinr \e isteklilerlıı de i il J 12 
cuma gUnıl sant 10,30 dn lielrdiye dai
resinde muteşckkll cacunıene m\I racıı-
ntlurı. (6fi0~) 17:!0 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bcledi)esindcn: 
1 - Belcdi>e hademeleri için raptı· 

rılacak maakasket (54) rakım dbise on 
be, ı;ün müddetle açık eksilUnC)e ko • 
nulnıulıur. 

2 - .\ fuhammen 
(2916) liradır. 

bedeli cenıan 

3 - Tcrninatş (218) lira (70> kuruş· 
tur. 

4 - Sarınııme ve kumaş nümunesi • 
ni görmek isıircnlcdn her gı.in encümen 
kalemine •c isteklilerin de 7·8·942 cuma 
günu saaı ıo.;u d.l beledi)e dairesim.lc 
müıe~ckkil encümene müracaatları. 

(5606) 1721 

Firen balatası alınacak 
Ankara Bclcdıyes nden: 
1 - Otobüsler icln 000) metre 

tulUnde fren balatası on beş gün 
mUddctle açık eksıltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli Cl750> 11-
rndır. 

3 - Teminatı Cl31J lira (25) ku
ruştur. 

4 - Sartname ve numunesini 
görmek lstlycnlerın her gQn Encü· 

ik i film birden 

1 - Pamuk pren 

1-Harp muha 
O ynıyanlnr 

Myrna Loy )--
- --( Clark Ga 

SUARE ı 20.30 da 

PAMUK PRENSE 
·ve -

HARP MUHABİR 
Telefon: 62!l4 

MALiYE VEKALE 

Motosiklet alınacn 
l\I aliye \' cklllctlnden : 
Hcsıııi bir d ire için beşyuz 

ticıwlrelikten il ağı olmnnınk 
ılort znnıanlı ve Tir) onef, H 
J>ınldsoa, B. lif. V., N. S. U. 
knlnrclan hcrh ıngi hlrinden ninıa 
zere sepetli bir aılct nıotosiklct p 
!ıkla nlırıııenktır. 

\' erıncğe talip olanların 3 ağ 
042 tarihine l<'s:ıcllıf eden paE 
gUnll sıınt 14 te .Mallyc\'r.kAletl 
zııtı uıudılrlOğllnde teşekkül e 
kom is) orııı nıllrncant etmeleri. 

(15ı28) 1622 

MAARİF VEKiLLi 

Tal ebe alınacak 
M narlf Vekıllığındım : 
Aıık.:ıra ve lsııınbul bölı:e tı 

okularında, orıa okul mezunları 
birer özel clektrıkc;ılık eubesı a 
mıı;tır. 20 yaıııııdan bUyük olm 
ve ortn okul dlploın.ıııı nlmııı b 
nnnların kalıul edild•ı;ı bu şuh 
tnlı il nıııdılcti ikı ) ılılır. Bu ~ub 
mezun ol.ınlnr (5) sınıflı bölı::-e 
nat okulu elckırlk oubesi nıczun 
ı·ınııı h'aklarıııı kazunırlıır. onu 
deki ders yılı !çın bu ııubeler 
.Milli Mıldnfaa Vekaleti hesabın 
rasız yatılı talebe alınacaktır. D 
!ar için (2) cylUlde bUtiın vil. 
merkezlerine Qrtıı okul mllfr 
programına göre fizik, kimya ve 
ıcıııatlk derslerinden olm.:ık O 
müsabakıı imtihanı yapılacaktır. 
teklilerin aşağıda yazılı belge! 
vaktinde maarif mUdUrlüklerıııe 
racaat emıeleri lazımdrr : 

ı - Dilekçe. 
2 - NUfus hüviyet cüzdanı su 
3 - Aşı kil}'ldı, 
4 - Orta okul diploması veya 

ae sınıflarından gctırdiği tasdlkıı 
m e, 

5 - 4 tnne 4.Sx6 bUytlk!Uğil 
foıoğraf, 

6 - Orta okuldan mezun olcl 
tan veya lise aınıflarınrlan birııı 
tahsilini terkettiktcn sonra ara 
zaman geçmiı.ı ise polisçe rasdı 
hUsnlihal vesikası. 

Gündllz!U girmek lstivenler i 
imtihan yoktur. 

Bunların 2 ağuatostnn 24 eyi 
kadar okul mUdürlülffine mUrnc 
etmeleri Hizımıhr. (594!>) 2 

C - J cklıf mrktupları eksiltme ta
rihi Qlan ıtUnU sant ili ten hlr &aat 
c• velınc kııdıı r d3iml enclımen baş kl
tnbetine makbuz uıukabllinde veraıele. 
ri IAzımdır. 

il - Eksiltme 10 n~ustos l !l42 tn
rihinc mil ıclıf pnzartesi gunli saat 
IG da Ankıırn'da SUnıerbank umum 
ınUdurlugıi iıışaııt şubesinde yapıla -
caktır. Asistan alınacak 

Tahmin cct len bedel 500 Mm 7 kurus. 
omsı tahminen C8J metre mllktıp ku!ı.-ı

mlm~ huma ıın5cnz ne (2500) adct lkul· 
ıanrım.uı yorl1 klroımdL 

men kalemine ve isteklilerin de 1 NAFIA VEKALETi 
7-8-942 cuma günü saat 10.30 dtı. Ile· , ____________ ....;;;...-1 

mı ve U· 
kayıt!ı oldultlanna da~ 

tem nnt mctctu-

6 Amc ıetn r ztn mıılOr-~t fll· 
?Tlflk ve k't'ı! t dO!!Yft!ITT'll ıı:omıck tstl)'en· 
ı hM' rl!n 4'a!:mt f'll('Ümt"l'I k.ak>m•n 
rn ra t ro \c!'. (5726) 1771 

Yapı işleri 
Tokat Belcd yesındcn: 
1 Bel dl) mizc yaı>tınlacak 

6 - 13urıöıın sonraki tekliflP.r ve 
poı;taki gecikmeler kabul edilmlyeeek
Ur. 

7 J) ıha zlynde taf lllıt al mıık ls-
tiyı.-nlerin daimi encümen baş kitabe. 
tine mtırncnnt etmeleri lazımdır. 

S - tın.o ticretlı.-ri ve•ııir mıısrana. 
rın müteııhhiöe alt olduğu llln olunur. 

( 0.57 .ı.076) 2182 

Tepecik asri mezarlık yolu 
tamir ve inşa edilecek 

lzmir V11fı.yOU Da11Ul l::ııL"UomClUD<km: 

l - Tcı>CGk • AM1 mczarlı.k · yolu 
3 t~ -6+113 kılomctrt:>lerl aruının 

1$ba usuUyle aslal!.lı knı>lama ınııaaı 

27. 7. 042 t.ıı.rlhlndcli 1.1.tbaron 20 ~n 
müddetle ve kapalı :taı-1 usu!l;yle dtsiU-

4'1824 lı111 '1.7 kurus tx'deıı ke fiı hal 
inşaatı 8-7-942 c rşambıı. a;:unünden 
ilıb r n b r ay mı.ıddctlC' kapalı zarf m c konuJmu tur. 

li lstrkliler tf'klif ('\'rakı ıneranınn
da, §imdiye kadar yapmış oldukları 
bu gibi işlere \C bunlıırın bcclı:'Jlerine, 
firmanın telmlk teşkilAtının kimler -
den terckklıp ettiğine ve hnngi bankn. 
larl ı nıuaıııelr.de bulunduklarına dnlr 
'cslkular koyaeakln rdır. 

7 - 'J'cklif ınektuplnrını hııvl r.n·f. 
lar kn1ıalı olıırıık ihale gUnU $Rat 16 
e kadar makbuz ınul.:nbllinclı.- Ankara. 
cin Sıımerbarık Umuıııt ktiüliğlne tes
lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gonderllrcek teklif
ler nlhnyet ihale ıııı.atioden bir sant 
evveline knclar ıı;elıııiş ve r.nrfın kn
nunr ~ ekilde kapatılmış olması IAı:ım
dır. Postnda vaki olabilecek gecikme
ler nnznn itlhııre ıılınmı.> acaklı r. 

9. Ilanka ihale.> 1 icradıı serbest-
tir. (6911) l 050 

Dll ve Tnrlh • 
COA'nı.tyn 1-'nklllt.csl Dckanlığmd:ın: 

FukUltmılzln )"(.'[ı! ve orta ~h\r ta
ı1h1. tanı dll1 ve edobbuU. artıcoloJI, 
ldAslk bloloJI, &'Um<!roloSl. nntropoloJt 
ve et.noloJI ensUtülcrtnc ımlsabaka ile 
QS!stan alınacaktır. Dil ve Tarlh·Cıfı • 
nı.tYn Fn.kütteıd ile lstanbul Onh'cınıllc
sl Edebiyat Fak(!Ucslnılcn mezun olnn 
1st.cklik!rtn ve razıa lznhnt ~-cnlertn 

10 a~tos 1940 a kndnr bir <lllci<cc ve 
llsbit evrak 1lc mürncaaı.tarı. 

(5872) 1060 

ENSTiTÜLER 

usul yle ks lt.mC';ı;e Konulmust.ur. 2 - Kcıl! l:ıcdoll M.000 liradır. 
2 lha ı >- -912 ı aut ı günn 3 - Muvakkat .cmtnat 4000 lUııdır. :111111111 p U L C U 111111111= 

saat 14 te Bele<! y F.ncumenı hu- 4 - lstclc Wt' turistik yol!ar mıntaka _ Şeref Tanurhan : 

Çeşitli ecza almacak 
Yüksek 1.lraat BnstltUsü Rektör -

ltiğlioclcn : 

zur .ı. C' ıl'rn C'd 1 t r. m d.ı.r tıtündı:m ehliyet vcsiknsı alacak· : : 
3 - Ru iş<.' a t rtnmne berle15!L ıa""t! r. _ P ostn Caddesi No ' 70 Koilek- : 

ı- Kurumumuz eczanesinin sene
lik ecza ihtivııeı tesbit dtirilcn mu • 
hıımcn bcdeİl er llzerindl"ıı açık ek • 
&iltıııe ım retiyle iı ı aıesi yapılacaktır. olarak Belcd ye mutuı Uc nd n • ı ı; FJ<&Utme 17 8. 942 pazartesi ı:ü· __ sıyon pullan nlınır ve satılır. -

iınır. 
4 _ İhaleY<' ı t. ra kE'dC'cek talıı>- nU ~rı.t ll de tzm • vHAyl."tt d:ı.lml en· : Hariçıen sipariıı kabul edilir. - 2 - 13G :talc"'• ı:rz:&nuı :nJl:l!ınmen 

fıyatı (:l8U0) l .radır. 
ler 3736 llra 6d kum; muvakk t t - etim od:: aında ynpılncaktır. İll 11111111111111111111111111111 il İİ 
m nat akc nl manbuz mukab I n\lc 6 - lsteklUc>.rtrı 2490 ı;a,yılı kan.unun 
Belcd ye 'l;('Zn ne yatır c:ıklanlır hilkümll-rtne sıôrc hıızırlıyacııklan zart· 
Mütenhhlt haleyi mut akıp uhdr- lan lhakdcn b!r ı;;ıat evvel yani saat 
s nde t karrUr ecll'n bedeli Uınle Ü· ıo k4d:ır v11Ayet maknmına \'CnOe~ 

3 - İlıalı: 6 nı;: ıı ı;tos !l ' 2 ı;D ııil &ant 
11 de rektörlük binasında.ki oıiltcşek
kil komiı;yon tarafınclan ynpılııcnktır. 

4 - Muvakkat teıninnt % 7,fi dir. 

Z"r ndC'n C'V'l:c:-lce yatırdı ı muvakkn· llfın olunur. c42G3·G0::?3) 210.i 
te tc:-mınatı "'ıı 15 şe lbl ı edecC'ktlr. 

5 - Tallplcrın ınsaat tşlcrtnı tc
&hhüt cd.e ı c k s lMııyeU hıılz ol
<lukl:lrına dn r salAh yC'Uar makn • 
m n etıl ~ etnam ini tıamU bulunma· 
ları lfızımdır. 

6 - T ki f m<'ktupları ihale ~Qnü 
ve saat nelen lfıakal b r saat C'VVel 
B<>ledlye Re si ine tt'Slim el\ lmcsl 
iliz 'l1 ır. Vukua ı:cl c k eC'lktlnnc
IPr<l<>n dolııyı mesullyct kabul roll· 
mcz. 

7 
hlde 

B luınuın m r f:ılr mUtt>ah· 
ıtt r <5701> 1773 

Kolyedöpiriz takımı 
yaptırılncak 

177' 

Toz şeker alınacak 
Adana Belediyesi Ri}-:ısctindcn: 
ı - Delcdire kan;ırası gazoz labri • 

k:m için 160 torha ıoz seker kapalı zarf 
~ulı)le satın alınaakur. 

2 - Muhanunen bedeli beher ld105U 
96.~ t.~ru~ olup muvakkat ıemtnau 1158 
iinıdır. 

3 - ihalesi 14-11-942 cuma (;ÜnÜ sut 
10 da bf'ltdire enrnmeninde )'llpılacaktır. 

4 - ŞarınamMİ beledi}e )Uı isleri 
mudürlujiunde olup tstl)cnltte parasız 

olarak ı::önderilir. 
Talipler teklif ırıektupl:ı.nm teminat 

nukbuzlariyle birlikte muancn sa:ıtten 
hır sa.u ~el cocumcnc 'lierıncleri ilin 
olunur. 2007 

Yapı işleri 
Karseri Beden Teıbi)csi Bölge Baş

kanlığından: 
Kıl) ri"de Tekir >-arlasında raptın!· 

m;ısı mukarrer bulun:ı.n dağe- inin ihale
si kap:ılı zarf usuli}le 24·7·942 cuma 
gunü yapılacağı sazetelerle il1n edildi· 
ği halde mu.ı)")'C'n ol:ın gün ve saatte m· 
lip zuhur etmediğinden ı.rturma "'e ek· 
silcrne kamınunun 47. maddesi mucibin· 
ce hazine mcııfa:ı.ti guz önune alınarak 
bir ay i('indc ve pazarlıkla ihalesine ka· 
rar •crilmi~ıir. 

4-Ağustos-1942 salı günü zuhur e<tc
cclc taliıbnc ihale edileceği ilin olunur. 

21'i2 

Dr. Münevver İNAL 
Doğum ve kadın hastalıklan 

mnteha ısı 

Nümune Hastanesl kaıı;ısı 
Balcılar Ap. No. 2 Tel: 2313 
her gUn saat 10-12 de fukara 
parasız bakılır. 9514 

lKTISAT VEKALETi 

Memur alınacak 
lktısat VekAleUndcn: 
!&}etmeler scrvlsl MüdUrlnğOnde 

calışmak üzere nskerllğinl yapmış 
Yüksek Tıcarct, S yasal Bllgıler O
kulu, Hukuk v l"ı<tısnt Fakülteleri 
ve Ticaret Lisesi mezunlarından 
muhtelif ma111 derecesinde memur· 
lar alınacaktır. 

lsteklllerln mllsblt evrakla b!r· 
llkte 3·8-942 tarihine karlar Zat lı;· 
lcrl Mildürlültünc müracaatları. 

(5!116) l!l71 

Elektrik~i aramyor 
İl!letmemizin elektrik santra

lı ve tesisatını idare edebilecek 
kabiliyette teerllbell. Sanıu O· 
kulu mezunu veyahuı Nafıa 
Vekileünden 2·3 Uncu derece
de ehliyetnameli bir elektrik -
çiye ihılyacımız vardır. 130 li· 
ra kad:ır Ucret ve aynca fev • 
kalide zam verilecel<tir. İstek
lilerin evrakı mUsbitelerl ve 
bonservisleriyle (Eti Bank Sark 
Kromları İ!lletmesl Maden -
Gülemnn) adresine mtlracaat -
! arı. 1353 

6 - ~art-"'me ini ve dahn fnzln iı:.a
lı ıı t almak •rııtiyeıılcrio enst itusiı dai. 
re mlıdurlüğüne mUI" caatları. 

(65ı6) 1706 

KAZALAR 

Satılık motor f 

lla.)'burt BclcıUYc IU'!!s!1~: 

Ewa!ında ve 3000 U%"IL kı>'meUnd~ 

motör acık arı.unna Jlc ııal41ııcatından 
t&l!plcr!n 225 11ra tcın!naU muvaklrot.c
lcrlY'lc 1hale ~ olan ll·S-!H2 snJı 
günü ııaa.t 14 te Btı.Ybut"t bclcdb~ erıcU· 
rncn!no mtlrnoaıı.1lan lldn olunur. 

(5703) 1775 

I Yapı itleri 
Sulıaruıuyu Harası MUr!UrlilğUo -

den : 
ı - M üessesemiz çlftçibnşı mev· 

klinde yeniden iıışıı olunacak (76795) 
lira (89) kuruş keııif bedelll 1 kı.~rak 
tavlruıı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuıımr. Eksiltme 8. 8. 942 
tarıhinc ıesadUf eden cumarcesi gU
aU saat on birde Malatya Nafıa mü
ılürllil;'ilmle yapıla caktır. Muvakkat 
ıemlnaı (5089) lira (80) k uruutur. 

2 - Bu inşaata ait h Ultı.sai keşif, 
proje, hususi fenn i şartname, nrali 

R. Cumhur Filarmonik O. oartname, m ukavele proj esi istekli
lere parasız veri li r. 

3 - İsteklilerin 2490 sııyıh k a • 
Ruğan iskarpin yaptırılacak nunun hiıkümleri tlııhi l i ıı ue ısıeni -
Riynsetieuınhur Flllırmonik Orkcs - len vesikalarla ekBihme tarihinden 

trası Senlı\lndcn ı bir hafta evvelki t arihli Ma latya 
l - t>rkcstrıımız Uyelerl itin ô lcil Nafıa müılürltiğlinden alacakları 

Uzerlne 76-86 çift rugan lsknrpin açık ehliyet vesikaları ve muvakkat ıe
eksiltmeye konnıııştu r • mtnatlıırlylo beraber teklif mektup· 

2 - Muhammen beddi 1870 lira lnrını belli günde eksiltme saatin· 
olup ilk teıninau HO !ıra 23 kuru§ - den bir sanı evveline kadar Mala t 
t ur, ya N'O.fıa mUdUrlllğUnde içtima ede· 

8 - Tnliplrrln lhııle gUnU olan 4. cek inşaat komisyonuna tevdi et • 
8. 9~2 salı glınll sııat l!i te ilk tP.mi- meler!. Postnda ve.ki gecikmeler 
n.at makbuzları ve tlcııret odnsındıın mesmu de#ildir . Keııif, proje, fenni• 
ıı ldıkları ve$lknla rlyle birlikte Ankara ve malt şarmnme ve muka velena • 
Mektepler Muhıı ebeeiliğl binıısında ı meııi Hara muhaslpliğinde ve Ma· 
toplanan alım, sntım koıni~yonuna gel latya nafın nalresinde a:ö rUlebllir . 
111eleri. (6698) 1703 (57~) 1878 

Anknnı'nm Knlnbıı. köyünde )'ıktlrı• 

lan oomiden cı:kan )'llluırıda mlJha.ınmcn 
kılırnt'ıU. cl:ruıl ve rrdktnrhı.n )'aZ.llı an
kıız ıro kh'cnılt 7 aj!ustQll 1942 cuma s:ü· 
nU e.ı.at 15 te mahallinde ~ık arbmla 
)"Ollylc satılaenktır. 

TaUplcr:tn )'Üzde 15 tcmtn:ı.t tıkwlc

l'lıYlc bh'llktc o gün ve saatte ankazın 
bulundu{:u mnhalde fhıılc kanlsyonuna 
milnıcaat.ıan. (6007) 2137 

iCRA VE İFLAS 

Amasya lcra Mcmurlusundan: 

Gayrimenkul mnlların açık artır
ma ilaııı. 

Aı;ık artırma dle paraya çevrile
cek gııyrimenkulUn ne olduğu: maa 
köşk ve dam Dutlukbağ. 'l'nııunun 

Jedlye dairesinde mUteısekldl cncil -
mene milra~n.tları. (5607> 1722 

Motor yağı alınacak 
A'nkııra Ueledi> e~lnden: 
l - ..ıaoo.11000 kilo ıııolıiloll B. mnr

kıı kışlık ınotör y.ığı onbeş giln nıud. 
detlo açık ekbiltoıeye konulmuşt ur. 

2 - Muhammen bedeli (471W) lira
dır. 

3 - Temln.ııtı (Ru6) lira ( 25) ku 
ruştur. 

" - Şartnnmcsioi g!Jrmcl< lstiyen
lcrin her girn encümen kalemine ve 
isteklilerin de 7. 8. 9-i2 cuma gUnU 
&nnt ll),30 da belediye dairesinde ıııil
tcşekkil cneDınene ınüracaatlnrı. 

(6608) 1723 

Saksı alınacak 
Ankara ilcWdlycsindcn: 
1 - Dört :nevlıdc <32300> adet Saksı 

on bcs gtln mllddollc acık dtslltmeye 
30-4-!l38 tarih ve 5 No. &nda kayıt- konuımust.ur. 
lı. Nısıf hisse. Gnyrlmenkulun bu - :ı - MuJııımmcn bedell (13S:S> U.-a. 
lundugu mevki, mahallesi, ı;okağı dır. 
numarası: Amasya'ıun Orman bağ- 3 _ TcıntruLU (103> Um. (88) kuru,,· 
! arı mevkUnde vakı. Nısıf hisse. 

•rakdır olunan kıymet: Nısıf hisse 
(350> liradır. 

Art.ırmanın yapılacağı yer, gün 
sa.at: 11.8.942 ı;alı GUnu saat 10-12 
de birinci ve 21.8.942 cuma günU ay
nı &aatte ildncl artımın: !cra daire· 
ı;inde. 

ı - lŞbu gayrimenkuliln artırma 
şartnnmcsl 20-7-942 tarihinden ltı
'baren 608 No. ile Amasya !crn dni
rcslnln muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi lolıı açıktır. İlli.n· 
da yazılı olanlardan faı;Ja mnltlmat 
almak lstlyenler, işbu ıartnamcyc 
ve !l42/608 dosya numnraslylc nıc -
murlyetlmlze mürncnat etmelidir. 

2 - ArtırmıJ-·a lştuak için yukar
da :>·azılı kıymetJn <;d 7,5 nlsbctlndc 
pey veya milli bi r Bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. Cl24> 

3 - lı>otek snhibl alacaklılnrln 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
snhiı>ler!nln gayrimenkul U:zerlndc
ki haklarını hususlyle fniz ve rnas
rafn dai r Qlan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yırml gün lcln· 
de evra.kl mUsblteleriylc bırlikte 
memurlyetlmlzc bildirmeler! fcabc· 
der. Aksi h alde hakları tapu sicilliy
le sabit olmadıkca satL<; bedelinin 
paylaşmasından harlc kalırlar. 

4 - Gösterilen .sUnde nrtırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumus ve l fü..uııılu mallımntı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş nd 

tur. 
4 - Şartrwncsıpt ı; nnek tst.ıycnıcrı.-ı 

her ı:Un cncllmcn kalıcmlıne ve ıstckll • 
ıerın do 7-8·9'ı2 cuma günü &ruı.t 10.80 
<1:ı. belcd1>'e dnlrcslnue mülc6eltkll P.fl • 

cUmcnc mUnıeaatlıın. (5609) 1724 

Ankarn 
ğUııden : 

Enkaz satışı 
llclı•diyesi lınıır )füdllr lll-

Adıısı Goı, pnrscli 1, cinsi apartman 
ınuhaııııııen lıcdcli ( 13000) Hrıı. 
Adası 706, ııarscll 2, cinsi ev muhıım
mt•n bede il (21500) lira. 

Adası G87, parsdi 12, cinsi e v, mu
hanııııeıı lıc-tlcli c:ıııno) lira. 

Aıv.ıfartalıır cııclclcsiııi fsnırtpaşıı 
pıırkınn bıı~lıyan yol ve yeşılde kalnn 
yukanıl ı ada ve parsel 1111111 ıralııriy
le cinsleri yazılı ga) rlınenkııllerln en
knıl ıırı lılzaLıuınd ı gösterilen hı·ılcl -
lrrle ve lıediııı, l<"sviyei tür.ıbi> c ve 
nrtnC'ak 11101011 ıı ırçalıırının b ışka ye
re nakil masrafları nl ıcnk şahsa nit 
olııı ık şa rti) le açık artırııuyıı kon
ıııusıur. liııılesi ı:ı ti. !H:! perşembe 
ı;ilıııı sıırı.t ı.ı ıle lnı ır mUrlurliıihlnıle 
yııpıl ıcaktır. ' l'.nliplerin % 1,5 trnıin ıt. 
lnriyle birlikte hrı:r:ır bulıınnıalnrı llfın 
,olunur. (G080) 2140 

ZİRAAT VEKALETi 

Saman alınacak 
ve itibar olunurlar. Merkez Bııkt.crlpoloJI \"e ScroloJI 

5 - Tayin edilen zamanda gay-
rimenkul üç defn bacırıldıktan son- Bn.sUt.üstl Dlrektörliltiindcn: 
rn en çok nrtırnna lhnle ctllllr. An· 1,....... lılUcsscseıntn scrom hııyvan:ıtı 
ca.k nrtırmn bedeli muhammen kıy- ıctn 50 lU GO l.ôn saman acık eksiltme· 
metin yüzde yetmiş ıbcştni bulmaz ye konuLmuııtur. 
veya satış ist1yenln nlncnğına rüclıa- 2 - Tııhmtn edilen bedeli 3GOO Ura-
n ı olnn diğer nlncaklılar bulunup dn 
h<.'del bunla nn o gayrimenkul ile te
min cöilmlş alaeak1nnmn mcemu
urnlan fn1Jaya cıkmazsn en çok ar
tıranın taahhüdü bnkl kalmak tlzer 
artırma on g{in daha temdit "e o· 0 

nuncu ı:-finil ay.nl saatte yaoılat'nk 
artırmada. bedeli satış t y n n nla· 
ca~ma rüchanı olan d ğer alacaklı· 
ların o gayrimenkul fle t m n cd l· 
mlş alacaklnn mE'<."muundnn fazlaya 
çıkmRk şartıyl<', en çok artırana ra.a 
ihnle rdilir. ll<'ylc bir hı-tiri P dr e· to 
rııı~mcz.~e !hal yaoılamaz ve aatıs 1 
talebi düşer. na 

Taşıma işleri 
Nafıa VcldUollındcn: 

289 ton kömllrün Kömür Sıtt.ı.e 

Tevzi • 1ücıscscs1 611haınnd n a ınıp 
klılcttn .:oıstcrcc<..-t;t ;yere kadar nak1:1>' 
~ uıtrll)'c ve ısurı açık clartlune 
lb'lc cks!Jıtıncye konulm'U$Wr. 

FJksntmc ıs ııt;utıtoıı 942 
ı:Unü BnB.t lO d:ı. V dtl'ı ı et. hlruısında rn 
zcmc mlldürlilf;il odasında top! 
rrnıl:lıcme tme koınlsyoıılll]dn yap 
cıııkur. 

MUhammeın t>cıteı1 1156 Ura olup rn 
vu.il(knt tcm1nat 86 llnı 70 kurustur. 

Ş:ırt:nmncal h<"r cim mıılume mud!l 
Wkti~ görülcbtldr. 

Tnl)plerln mtUl.)~ Jl'(ln ve ıınatte 
misyonda hazır l>ttluııınuıtan. 

(60G5) 213S 

DAHiLiYE VEKALETi 

Harta işleri 
Belediyeler İmar Heyeti Fen Şt 

ll{:lnden: 
1 - <Erzincan ve mUlhnkııtı 

ledlycleııi harlt.a blrllfı> n11111ı 
nıesktln ve gayr! mesktln sahıdıır 
nın tutan 5!>0 hektıır olan Kemııll 
U85 hektar), Kemah 065 hekttır 
Tercan UOO hektnrı, llıc <80 ht' 
tar> ve Hefahlye (60 hektar> kas 
balarının 1/500, 1/1000 ve l/ 
mikynslannda hallha:z.ır harıtaln' 
nın nlımı Jşi kapalı zart usuliyle t 
slltmC'Y<J konmuştur. İşin maktu 
dell 12500 lira ve muvakıknt temiııll 
937,5 liradır. 

2 - Eksiltme 3-8-942 pa1.artt' 
günll saat 15 te Erzıncan vlllı><' 
Birlik rclsllğinln emrinde topltı1111 

cak eksıltme komisyonunca yapıl 
caktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekl 
rln Nafıa VeklileUnden alacaıdıı0 ehliyetname mukablllnde ihale f' 
nllndcn beş sün evveline kndRr ~t 
ledlyclcr imar heyeti !en şeni .111

1 müracaat ederek l&Urak veslknsı ıı 
malan lllzmıdır. 

4 - Bu işe nlt cksllt.me s:ırtn' 
mesl, mukavE'kname V<.' fenni ı;ıırl 
name ile teferruatı Ankara'da 11~ 
hlllye Vekf1letl Beledi)e f.'r tmnr ~'. 
yeti fen şofllğinden vo Erz nNın r 
!ayetinden parasız olarak alınahl • 

5 - Teklif mektupları 2490 sa' • 
lı artırma ve ckSlltıne kanunu tıO fi 
kümlerl dairesinde lhnlC' saatıııdt fi 
bir saat evveline kadar Erztııcll 
Vallll~IM makbuz muknblllnde ıc.., 
lim edilmelidir. <5187> 1469 

D1PLOMALJ 

Eczacı aramyor 
işletınemlz hastanesınılc ı;;a 

lışııcak diplomalı bir eczacn·ıı 
lhtiynç varılır. 140 lıra llı.:ret 
ve ayrıca fevkııHıde zam ve • 
rilecektlr. İsteklilerin ev : .. kı 
mUsbl t eleri ve çıılışııkları ınü· 
esseselere ait bonservisleri !c 
(gti Bank Şark Kromları tı; • 
!etmesi M aclen - Gtileman) o1d· 
resine mUracaatları. 13tl2 

--
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Et alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dnn: 
1 - Beher kılosunn 05 kuruş fıyat 

tahmin edılen koyun veya beher ki
losuna 70 kuruş t hm n edilen 12000 
on iki bin kilo sığır ctınln kapalı 

zarfla eksıltnıl'si 6. 8. 042 perşembe 
gUnU saat 11 de Erzincan Sn. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Koyun etinin mu
hammen bedeli 111.400 lira olup ilk 
teminatı 8355 sığır etinin bedeli 
84.000 lira olup ilk temlnau 6300 ıı
rndır. Şartnnmesl Ko. dn görUlür. 
lsteklller n belli gün ve ı:antte 10 a 
kadar teklif mektuplannı Ko. na 
vermeler!. 

Koyun kavurması 
alınacak 

fünırurn Sa. Al. Ko. dan: 

F.ıı1tı. Kuruot alınacak 
'11: ~hır Lv. Amiri ti sa. AL Ko 

1 
- lOOo kın b:ılyah ku!"ll ot ıcnı:ıaıı 
Uııutıyıc ""-it lııtyı ~ ... ııımcyc ~ı nnlmısur. 

ine aıt oım k U t'!l"c bd: r k1 • 
eaı lahmtrı edl en ttyat 7 kurµnur 

• il 1 aauaı.os 042 cwnartt'tll ırunü 
ı I{ de F.:&k al'tılr Lv. Amırıı~ Sa 
~ (fa Y ı•ılaı.-aktır. Tekit! mektu.>

a11ar : $iiaLn<1cn btr ııaat evveline 
1 !( bul oturur. E\&at ve IC'l'alt ncr 
.:ı da ıı:t. ülür. lstıycnlcrc :ıo too

~'-' fıı otm~ k ti C'l'C p:ırcalar na
rı ı:ıı:=rıı r • hlek!U r ta;ıhhüt edecek. 

icJ lnra ırore ıııc tcmıruıUannı \<}-

cr<11r. (5401) 1462 

... Patates alınacak 
•rabzo 
ı _ n Sa. Al. Ko. dan: 

"Uz to Knrıalı zarf u ulıl ıle 100 ton 
tur. 'Mn Patates ek ltm ye konmuş
Uıt te~hammen bedel! 30 bın lıra 
tun b"n natı 2250 Hradır. E\'Sat ko· 
~ltnıtlin garnızonlarında vardır. 

tUııu 
8 
esı 3 ağustos 942 paznrtesı 

tilı:ı veaat 15 tedır. tstekl !erin b..~111 
des:nd &antte kanunun 32 el mad· 
•~aca~ı tarif edlldı(:ı veçh!le Jınzır
ıltıne ırı tekııt mektupl::ınnı ek· 
rabzo saatınden bir sant evvel 

n Sa. Al. Ko. nn vermeleri. 
(5132) 1499 

1.aa Kuru ot alınacak 
1 na Sa. Al. Ko. dan: 

- ıcıoo tın ton kuru ot knpnlı zarOa ie konulmuıtur. Muhamm"n 
OOO() lira ilk temlncıU fjz:>O J:I • 

~ - tıı ı ıo.ao alcıd 31·7·!142 cuma r11na ga. 

4~ cıvsaı ve a:ı.rtnamesı Anka· 
4\1 Lv. tunlrltklcrl vo Ad::na 

· J<o. larınd:ı 850 lnırus mukl!ıl 
e ~ıı.tabnab l!r. lırtckllkrtn betti ırü:ı 

llıcJc len btr 1111at evveline kndar td<· 
tuııhnru Ko. na vcmı 1cı1 

(5135) 1500 

1( Et alınacak 
ı 8~r! Sn. Al. Ko. dan: 

lltıaı ıoo ton koyun veya sığır eli 
un ~rzarr usulu ile nlınncnkur. Ko
lta ın ın n muttRmmen twdell 80.000 
ıt c•t uvakket teminatı 5250 lira. sı
ra ııı n n muhammen bedrll 4:1;-000 
2' _ t~akkat teminatı 3375 liradır. 
ııu 

8 
nıc-sı 31 Temmuz. 042 cuma 

Al aat 16 dn Kny erı mıntaka 
e ıarı Ko. dn ynpılncnktır. Evsaf 
n uı name Ko. dn ve Anknrn ts

•tc-ıt , Sn. Al. Ko. larındn görülür. 
uıııarıerfn teklif ve temlnnt mck

e nı lhnle s:ı.nUndcn en az bir 
VVel Ko. nn vermeleri. 

(5436) 1501 

~ Kuru ot alınacak 
aıı~~etur Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. 

~a;; 100o ton tC'I balyalı kuru ot 
Ut. ;. l:arCJa C>kslltmeyc konulmuş· 
er ki~ 1 hn~ıc alt olmak Uzcre be
aı ~suna 7 kuru'ş muh:ı.mmC'n fi. 
atu rnın cdlmlştlr. Ekslltmt!SI 

6 da s~os 942 pnz:ırtcsı ı;ünil saat 
o d •kl.$Phlr Lv. Amlrliı:i Sn. Al. 
aıı 1~ Yapılac:ıkt1r. 'l' kllf mcktup
o 11 nle sanunrtrn b r snnt evvel 
"e lt~ ver lnı si 111.zımdır. Po tndnkl 
ta.t ~ler kabul edilmez. F.vsnf ve 
o d er giln m :ıal zamnnlarmdn 

lln a görOlür. t tly nl rl' 50 ton
a d&ıafı olmamak üzere pnn;:a par
Ct :ıı Verilrb lir. t t klllerln taah· 

llU "C'C'klt>rl miktara gore ilk tc
llrı verecek! mir. 

(5412> 1507 

rıatkaı Odun alınacak 
l ı Sn. Al. Ko. dan: 

; l{aı>:ı 1ı znrı usuU;ylc aınlhda :vn· 
~ ~n lllırıacnkt.ır. lhal<'SI 5-S·Hl 

1' bn gij'lü snat 1!5 tc ynpılacak· 
Ilı IU!plcnn kanuni v~lk:ılıır!ylc t'lft· 

'la <'ktutılannı havi zartlannı temı • 
tı:lc ~111 gün ve sıınttm bir ımııt 

t k:ıdnr ndı ırcccn Ko na vc:me
l. vıte.r ve s.:ırtnamCf:! Anl<am, tstnn· 

"1 v. fımtrtıııcımnde ırôrtıtür. Posta -
~ 2l'<'lkrııelet" k:ıbul ~;mez. 
~ Odmı. mulı:ı.mmc:ı bedeli l50 000 

~tn..-ıt 11750 
(5443) 

Taşıma işleri 
f anak1<al!' ~n Al. Ko. rlan: 

aıt11 ;:- Bilumum y!:vecek. yem. ve 
~ôr:;k V(' ('6yalnnn vapur veya 
~n n sata vn s:ıttnn lskel(')'e 
'ın 'l'l'ıaaı ve tahmil tahliyesi ve IS'tlf 
~ .. ~ iııkelelerdcn tlbarl'n rlr 
lerı lc>cek YerlrN> nrahn llfı nnkll 
ahhı~n.palı zart u~ulll ile bir mil· 
rtıl\ " ihale edllC>CC'ktlr. Hususi 
ltı,.r{ 

1
Ankara htnnbul Lv. Am!r· 

nn Ye komlııvonurnuıflR h!!r zn. 
!)()o f5r01ür. Muhıımmc>n bed<'ll 

11 im ve muvakknt teminatı 
2 radır. 

Q ta- Pn.uırlım 31-7-942 ı-umn g0-
t.ı111,.0t 16 dır. tst('klllcrln ihnlı> ım· 
l>lar~ hlr snnt ıw\•rl teklif mrk· 

'>. n :Yle dlfer gerC'kll evrakının 
l'leol'ln. VPT'lllf>lt'rl vr mllrncnat et· 

. '5444) 1509 

8 
Kuru ot alınacak 

ı a~knını, Sı\. AL. KO nan. 
llııra lOOo ton tel halvnlı knnı nt 
ııt 7 lttrr Klloınınn t11hrrıln cnilr.n 
~il li kııru, 42 s:rntlm tık trminnt 
• '\X:Rnır. Ş11rtn11mr§I Ko. rln ırl•rO
ıı R ;lınır Knnnlı znrfln rk~lltml"
l'lıJn,. k42 ll117.nrt,.~I l!'llnll s:ıat 111 te 
klir 11 •ır htrklilrrln tl"mlnnt ve 

•IJ bı;"C'ktnplnrını hrlll J?lln vr ~nnt-
sııat rvrl Ko. nn vrrmrlrrl. 
<~ıqo) 1540 

lJ Ot alınacak 
ı §':ıktabya Sıı. Al. Ko. dan : 

lyaı-;- Kapalı zartla 8200 ton tel 
lli 2 ok alınnc,ktır. I:kııııtmc 4. 

bl'ıt ;a 1 gtlnU sant 16 d:'I. Uşak -
118\ıaj a, Al. Ko. da yapılac:ıktır. 
11.ir t §'artlar her glın Ko. da ı:o
llbbt rklil!'r cınrtları Ankara, is
!lı.a · ımır Lv limırlıkleri satın 
taıc: komisyunlan rclsllkleriyle 

t- lle-~ bel~dıy iııde de görUlebi -
ııaklter kılo otun muhammen fiyn 

ır. Ye masrafı h rıc: 7 kuruu -
2 _ 
~cıır~t~ar Eskişehir mıntnkasın-

t.tıtırıı rlığı takdirci 1 kuruo 50 
tını1 Yalova İzmit ve Çatalca ci· 
lo b:ıı ~ellrilılikıe 1 k\ıruş ııync., 
'Ctk•ı !lına o·akliye ücreti zammedl· 
~ Uc/· M~ıvakknt ıeminatın onkli 
•lhl'ıııı.ctlerı llivl'I cdılmek suretivle 
a J> ((' hm <'dilmiş olacaktır. 

ı ,,;; ~arf19r belli ımatt<'n bir sa
'lıQ oı: kanunı k1ld hazırlon . 

tnk Ko na verilmelidir. 
(5518) 1591 

(5615> 1684 
• 

Buğday öğüttürülecek 
Kars Sa. Al. Ko. dnn: 
ı - Kilo bucdayın ö~Utme llcre

U olarak fabrika icln tahmin olunan 
bedel 4 kurus 34 santim. Elekli de
gtrmcn için 3 kuruş 84 santimden 
800 ton buğda) ın öğütlllmcsl kapalı 
azrfla eksiltmeye konulmuştur. Ev
s:ıf korun cvsafıdır. Şartnamesi Ko. 
da ı;urülür. İlk teminatı fabrika lcln 
2601 lira dekli def;ırm<>n tein 2354 li
radır. Tııknrrllr eden fiyat Uzcrln
den kati teminat alınacnk. Milnnka· 
sası 7. 8. 9~2 cuma gfınll saat 17 de 
Kars Sn. Al. Ko. dn yapılacaktır. ls
tPklllcrln mezkOr giln ve snnttcn bir 
saat ev\'cl hnzırlıyacnkları teklif 
mektuplannı Ko. na vermeleri. 

(5616> 1G85 

Patates alınacak 
Tirilya Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Toptan yahut ll)"rı ayrı pazar

lıkla 7 ı ton patatc>s pazarlıkla satın 
alınat'aktır. Muhammen bt>dell 34 ku
ruştur. Muvakkat teminatı 3800 llra
dır. lhalı's 7. 8. 942 cuma ı:ilnU sant 
15 tir. Talipl<'rin muayyen saatten 
ovvel tcmlnatlannı muhasebeye ~a
tırmntan mczkOr glinde Ko. na mU· 
rncaatları. <5617 1686 

Meşe odunu alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. dan: 
l - 1500 ton me.,e odunu kapalı 

zart usuliyle ekılltmC'ye konulmu&· 
tur. Evsaf ve &artnnmesl Ankara, 
İstanbul Lv. flmlrllğlnde gbrtilllr. 
1500 ton m~e odununun knpnh 
zarfla ihalesi 7 nı':\'ustos 942 rumn 
gUnü saat 15 te Konyn Sa. Al. Ko. tla 
yapılacaktır. Mc>se odununun beher 
l.llosuna 3 kuruş fiyat le ,pit edllm1&· 
Ur. le-ahında alınacak yüzde 23 fnz
laslyle bcrnbcr ilk teminatı 4218 il· 
ra 75 kuruştur. İhale ncUccslnde tn· 
oyyün edecck bPdcle telliye sırasın· 
dn kesllect>k olan \'ergllcrle mlltc~
hidln dıı:cr m::ısraflan llfıve edllC'cek
tlr. !stcklilerln ilk tC'mlnntlarını \'8· 
kit ve zamanda yatırıp 7. 8. 942 cu
ma gllnll saat 14 P kndnr teklif mek
tuplarını Ko. na nrmclı•rl. 1687 

Sama n alınacak 
Siirt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 200 ton döküm veyn bnlyn 

halinde saman kapalı zarf usullyle 
alınacaktır. Dökilm halinde samanın 
tnhm n bt'dell 21.600 lira olup ilk 
t<"minatı 1620 liradır. Balya hnlln· 
deki snmnnın tahmin bCfldl 36,000 
lirn olup ilk tcmlnntı 2700 liradır. 
l'"Unnknsası 12. 8. 942 ı;nrşnmhn 1.-11· 
nll s:ıat 17 d<> SUrt Sn. Al. Ko. dn 
yapılacaktır. İsleklllt'rln işbu saat· 
ten bir snnt cvvt'l kanunun 32 iner 
maddesi mucibince hnzırlıyacııklan 
tt'klif mektuplnnnı Ko. nn verme· 
lc>rl. Şartname ve evsaf İstanbul, 
Anknrn Lv. 11.mlrllkl<'rlyle D. Bakır 
Sa. Al. Ko. lnrın'1a ı;öril!Or. 

<5610> l CSS 

Odun alınacak 
Kors Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Bir kilosunıı tnhmln r.ıtilen fi. 

yat 6 kuruş 50 sıı.ntlmden 700 ton o
dun knııalı zarf usıılıi ile eksiltmeye 
konulmu§tur. Evsaf korun evsnfırdır. 
Şartname her gün Ko. da gıırlllllr. 
ilk tcnıinntı 3.ıl3 lira 50 kuruştur. Te
karrılr ctlcrı fiyat tizerlndrn kati tr.
nılna t ıılınaı.-::ıktır. Eksiltmesi 5. 8. !H2 
perşembe günü ıınnt Hi dn Kn rıı Sn. 
Al. Ko. d'.1 ynpı l:ıcnktır. ı~teklllerln 
nıeı:kür gün ve saatten hlr snat evvel 
hazırlıvaı.-nklan teklif mektuplıırını 
Ko, na vermeleri. (6567) 1fiB9 

Buğday öğüttürülecck 
Kars Sa. Al. Ko. dnn : 
l - Bir kilo buğtlayın öğutttlrlilme 

ucreti olarak fabrika için tnhmln ol u
nan 4. kuruş D• santim. Elekli değir
men lı;in 3 kuruş Bt. santimden 17110 
tnn buidııyın öjı;tlttürulmesi kopalı 
kap.alı ~arf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. l~vsaf korun enafıdır. 
Şartnamesi 1(o .dn gcırıllür. İlk temi
natı fabrlkn için 5962 lira elekli de. 
girmen için liOOO llrarlır. Tekarrlır e
drn fıynt fiz:crlndcn kati teminat alı
nııı-:ıktır. Mfin3~nsası 7. S. 9&2 r.unıa 
ı;tııı' tnat 16 d-ı K:ırs Sıı Al. Ko. da 
yapılncaı.tır. istr.klı•erln nırı:kll ı glln 
ve ~nnllt> hir sanı e~vd ha,,ırlıya<'qi:. 
ı.~rı tı l{]if mcktup!'lr.ııı teıııiıınt u :re. 
lrrlyle l::lrlıktc 'K.ı ııa vı'rmclerl. 

(6611) 1696 

Odun alınacak 
Kars Sn. Al. Ko. dnn: 
l - Bir kilo una tahmin edilen 

fiyat 6 kuruş 50 sıı.ntımden 300 ton 
odun kapalı znrl usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. Evs..-ıf korun evsn
fırlır. Şartnamesi hr>r gUn Ko. da 
eörülllr. İlk teminnll 1463 liradır. 
teknrrür eden fıyat üzerinden katı 
tcmlnnt alınacaktır. Eksiltmesi 5-8-
!»2 ı;arşnmba günll saat 16,30 da 
Kars Sa. Al. Ko. da yapılncnktır. 
İsteklilerin mezkQr ı:Un ve saatten 
bir sant evvel hR.Zlrlıyacaklan tek· 
lif mektuplannı ve tcmlnat akcele· 
rlyle birlikte Ko. nn VPrmelerl. 

<5620> 1697 

Odun alınacak 
Hoşdere Sn. Al. Kn. dan : 
ı - Komisyonda mevcut evsaf 

ve &artnamcsine göre 500 ton odun 
kapalı zarf usulil ile ekslltm<>ye ko· 
nulmustur. Muvakkat teminatı 1425 
liradır. Eksiltmesi 4-8-942 salı etlnU 
saat 16 da BüyilkcekmC'Ce Akcabur
ıtnz ı;lftllğinde yapılacaktır. 1stekll
lerln mezkOr gQn ve saatten bir sa
at evvel teklif mektuplarını Ko. nn 
vermeleri. C5566> 17ll 

Taşıma işleri 
Kars Sa. Al. Ko. dan : 

l - 100 ton kemiksiz: koyun eti kıı· 
vurması kapalı urfla münakasaya ko -
DWn1U$C\lr. 

2 - Münakasası 7-8-942 cuma gü. 
nü saat 16 da Enurum Sa. AL Ko. da 
)'apılncakur. Kilosuna tahmin edilen fi. 
)'al 200 kuruş rutarı 200.000 liradır. ilk 
to!tilin.'llı 1 1 2~0 liradır. Sartnamcsi her 
gün Ko. da gi;rülür. isteklilerin kanu • 
nuıı 32 inc.i maddesine göre hazırlıra • 
cakları ıckfif mckcuplarını ihale saaıln
dcn hir aaa t evvel Kn. ruı vcnnelcri. 
Mevzuatı birlik tarafından tı:-min edile -
,ckıir. (5652) 173.5 

Koyun kavurması alınacak 
Erırnrum Sa. Al. Ko. dan: 
l - 100 ton kemiksiz koyun eti kn.. 

vurması knpalı znrfln mflnaknsıı,ya 
konmuştur. Mfinakn&osı 10. 6. 9.ı2 pa. 
zartc'I günfı snııt 16 da Rrzurum Sa. 
Al. Ko. da yapılneaktır. Kilosuna 
tahmin crtllen fiyat 200 kuruş tntnn 
200.000 liradır. ilk teminatı 11260 li
radır. Şıırtnamc-si her gün Ko. dıı gh. 
rülUr. lsteklilerin kanunun 32 el mnd. 
nesine göre hnı:ırlıyn<"nklart teklif 
mektup! ırını !hal" saatinden bir sant 
e\·vr.I Ko. nn makbuz karşılığı ver -
mrlcrl. 

i\lı:vr.ııatı bir likte temin edlle<"ek • 
tir . (5RO:l) 18~8 

Koyun kavurması alınacak 
ı-:rzuruın 5n. Al. Ko. el ıı : 
1 - • ıoo ton kemiksiz koyıın eli kn

vıırması kapqJı 7.Rrfln miınıtknsıı~·n 
konnııı~tur. Münaka nsı 1 ı. R. 9-ı2 cıı
man ırtinü sa.ıı t 16 na En.ruınıı Sa. 
Al. Ko. da rnıııln~nktır. Kilosuna tııh 
min rdilcn fiyat 200 kuruş tutnrı 
200,000 liradır. ilk t"ıninntı 1l2 'ıO li
rarlır. Şartn lmesi her giin Ko. dn ıtô
rllltır. isteklilerin kanunun 32 ine! 
maildc-si mucihın<"e haıırlıynrakları 
fevklf mektuplarını br-lli glın ve ~ıınt
frn bir snnt e•·cvl Ko. nıı vermı.-lerl. 
Mr.vz:uah h\rlik tarafından tr.mlrı rrti-
lecektlr . 1(.'i656) ı Si7 

Ta§ıma işleri 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher kilosu 50 

santimden 9.000 ton Gellbolu'dnn 
ilolayır·a 75 santimden 3400 ton 
Gellbolu'dnn Koruköy!I 100 snntJm
ıleıı l!lOO ton Gellbolu'dan Ortaköy 
UO santlımden 1900 ton Gellbolıı'dan 
KR\•nk kö)•lerine ki ceman 16200 ton 
yakacak , yiyecek ve malzeme nakli 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. :Muhammen hı>dcllerl Gcllbolu
dn.n Bolayır'n 45.000 llrn ilk tcmlna· 
t.ı 3375 lira Gelibolu'dnn KoruköyU
ne 25500 lira ilk teminatı 1912 lira 
50 kuruş. Gel bolu'dan Ortaköy'e 
19.000 lira. tık teminalı 1425 lira 
Gellbolu'dnn Ka,·ak'a 17100 lira. İlk 
teminatı 1282 lirn 50 kuruştur. İhale· 
si 1 ağustos 942 cumartesi gUnO sant 
11 de Bolayır Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Teklif mektupları belli gün 
ve snntten bir saat evvel Ko. nn ver
meleri. Şartnamesi her gUn Ko. rtn 
görülür. <588!)) 1938 

Patates, soğan alınacak 
Knrnköse Sn. Al. Ko. dan : 
ı - 51.800 kilo patates ve 51.800 

kilo kuru soğan ayrı ayrı kapalı 
zarCJn eksiltmeye konulmuştur. Her 
bırlnln tahmin bedeli 15.540 lira ve 
ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 
Evsnt korun bütün garnlzonlnrmda 
vardır. Milnnkasası 13. 8. 942 perşcnı
be gQnO snat 10 da ve kuru sot:a.nın 
saat 10.30 da yapılacaktlr. L<ötekllle
rln bellt gUn ve s:ıatten bir saat ev
vel kanunun 32 el maddesi mucibin
ce hazırlıyacaklnn teklif mektupla
nnı Ko. na vermeleri. 

(5902) 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa.. Al. Ko. dan : 

1941 

ı - Gr.liholu, Ilolıı.yır, Haklnbu r -
nu iskelelerinde karaı!ıı teslim şartly. 
le 11000 ton odun karl!lı za rfla ı•ksilt
ınr.ye konmuştur. .\fıı hıımmrn hr.dcli 
75,1100 li ra ve muvakkııt tenıinRtı 
601111 lirnılır. Evsaf ve şartnamesi mer
kez: Sa. Al. Al. K o. da gorıllilr. iha
lesi ıo. H. 9l2 pazartesi günü ı;ao.t 16 
da Gelibolu nıerkrz: Sa. Al. lfo .. da 
yapıll\<'nktır. Teklif mektuplnrın ı iha
le snatindeo bir sant evveline kadar 
kabul edilir. ( 0509) 19'2 

Yapı işleri 
Konya Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 'Konyada Kuleli ıukerf llsc-sln

de yeniden yapılacak 15889 li rA 18 
kuruş keşini hnmam ve etüv binası 
lnga.ntı kapalı zarf usulfi ile r.kslltme
ye konulıııııştur. Keşif • plAn ve şart
naıııe•i Konya'da komlsyonuıııur.rtıı. An 
kara Lv. ltnıirliğindc ve lstnnhul Lv. 
lııııirliğln tle gdrii111r. 

2 - llaııııım ve eiitv hlnıı.~ının kft
palı '.arflıı ihalesi ı ı ağustos 9 12 sıılı 
gılnıı saat ı 6 dn Konya ::,&. Al. Ko. da 
yarılııcaı.: tır. Eksiltmeye glrı•ceklerin 
lııı işi yapacııklnrııın rlal r J\:oaya na. 
fıa dairesinden e hllyetnnme vesikası 
alınallll" ı lliıımdır. 

İsteklilerin % 7,:'S nlsbetlnde llk te
minnt olan 115' lira 19 kuruş yatı . 
np l J. 6. 942 snh gilnii saat J il kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

( 6926) 1!173 

Kuru soğan alınacak 
Kars Sn. Al. Ko. dan: 
l - Bir kilosuna tahmin edilen 

fiyat 25 kuruştan 120 ton kuru so
t:nn kapalı zarf usullyle eksiltmeye 
konmuştur. İlk teminatı 2250 liradı r. 
Tckarrilr eden !Jyat fizerlnıien kati 
temin at alınacak tır. Evsaf kor un 
cvsnfıdır. Şnrtnaıncsl her gün Ko. 
da ~rülür. Eksiltmesi 12-8-942 cnr
şrunba günü saat 17 de Kars Sa. Al. 
Ko. do yaı>ılnc.'l.kıtır. l steklllerln 
meiktlr gün ve saatten bir saat ev
vel hazırlıyacaklan teklif m ektup
lannı teminat akı;elerlyle Ko. nıı. 
vermeleri. C5!l32> 1974 

Kunı ot alınacak 
Gelibolu Sa. 41. Ko. dan: 
1 - Gelibolu Jskcle t esllml 1000 

ton tel balyalı veyn ip balyalı kuru 
ot ı>azarlıkla salın alınacakur. Tel 
balyalı kuru otun m uhammen be
deli 70.000 lira ve ip balyalı kuru 
otun muhammen bedeli 65.000 Ura
dır. Kati teminatll\1'1 bu mlktarlann 
% 15 1 üzeri nden alınncnktır. Evsaf 
ve şartnamesi Gelibolu merlrez So.. 
Al. Ko. dn görülür. Pauırlıkla iha
lesi 4-8-942 salı günll saat 16 rln 
merkez Sa. Al. Ko. rla ynınlacaklır. 

( 5886) 1!)02 

1 - 200 ton eşyanın muhtrllf ma
hsll"re nakil işi knpalı r.nrt ıısıılıı ile 
10. 7. !H2 tarihinde yapılan rkıılltmr
slııılc teklif olunan fiyat pahnlı gıırııı. 
ilıi/:ilnden ::! ı90 snyılı kanunun 40 cı 
ıııarldesl muciblnre par.nrlıjt.'l konul -
muştur. İlk terıılrıntı 1921 li rnılır. T e- Sabun alınacak 
knrriir N1en fiynt hzr.rinılen kati tf'mİ C,.cl!ibolu Sa. Al. Ko. mm: 
nat alınacaktır. Şntnıııncsl ]{o ila gö. l _ Mcvzuatlı ve b1rU~ Jcadar tC!· 
rııl!lr. Pıızıırlığı ·~. 8 .9 12 sıılı ıı;linü ıı:ı ıım a:ırtb'le 20 ton sabun pazaTiık'la 1!11· 

ııt 16 da Kars Sn Al. Ko. dn Yllllıln. tın alınaeaktır Mu?uımmm bt>dnt 
ı.-alrtır isteklilerin mer.kllr giln vr ı ,. .... _,.. J1 ~tt wıntıuw 2.1G2 11 santte ~crnitll" birlikte Ko. n a mllrıı • ı.,,uu ra YC • .....,..,_ ra 
cantlan. ( 5566) ı n:ı 50 kuruo ol\ııı b!lumwn ..... •""'"' pul 

1 

masratlıın tcv'Jdt cd1lmek ~ Dl\l• 

kav kı rnruıra.tlan t.a.lib!ne .Wk> e<IUe<·cl<
Ur. Evaı1 ve ~ Gcl!rolu mer· 
kez Sn. Al. Ko. dıa s:örtl1ilr. Paz:a rlı kJa 
ukB!lun<.'Si 3-8·942 paz.art.cs1 Eiinü sanl 
16 da merkez Sa.. AL Ko. dn )'Upıl.ıcak-
ur. <5888> 1994 

Kuru ot alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usul!ylc nıünakn

sayn konulan 26ti0 ton kuru ota tek. 
lif rdilen fıynt pahıılı görUlcllığunllcn 
uç parı;n 1100 beş yüz tun kuru ot pa. 
z:arlıkla rksiltmeyc konmuştur. Tel 
balyalı otun ınulınııımen fiyntı 7,20 \"C 

doküm hulınrlc 11,20 dır. Otlur balyalı 
hal> asız veya kısmen lııılynlı nlıııabl
leı·ı•ktlr. İlk tt•ııılnııt ı 21512 Şer llrnrlır. 
l;:i.ırtnanıesi her ı;un Ko. dn gurUlür. 
Jlk ııar.arlığı a. 8. 9,ı2 pnzartcsı gtınu 
Kars Sn. Al. !-:o. dıı yapılııeaktır. İs
teklilerin meı:kur gün \e snatte Ko. 
na gclmelen. (6978) 2038 

Kuru fasulye alınacak 
Balıkesır Sa. Al. l{o.dnn : 
1 - Fıyat murakabe komisyonun

ca beher kilosuna ıesbldedilcn 27 
kuruş 50 santim fıyaı lızerlnden 200 
ton kuru fasulye pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. :Pazarlıgı Sl-7-1942 cum.ı 
ı;Unu saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Teminatı SOO Jıra -
dır. 200 ıon fasulye 100 er ~on olarak 
ayrı ayrı iki talibe de ilrale eı1llecck
tır. Muteahhlılın mecbur bulunduğu 
vergllC'rle t eslimat esnasında mas -
raflar birlik larafıntlnn ödenecek -
Lir. Nümunesi ve şartnamesi her ~Un 
Ko.da göru!Ur. isteklilerin Ko.na 
müracaatları. ( 5980) 2040 

Saman alınacak 
GclJb()lu Sa. Al Ko. dan. 

ı - BolaYlr lskelcstndc v~·a Demir· 
tepe kö;ytl ndc tcsUın Drtlylc l5<JO ton 
balyalı samım pazıı.rlılda satın alırın 

cakUr. Muhrunrncn bedeli 27500 ltrn, 
kaU tcmlnaU 4125 liradır. 500 ton sa· 
mana blr ıstcldl bulunrna.dıf:ı Uı.kdlrdc 

15(1 tondan asa4ı olmamak ~le ııyn 
ayrı ihale edilebilir. Evsat ve eartna. 
mcsl merkez sa. Al. Ko. da görOIUr. 

2 - Jhalcsl 3·8-942 Pnz...'lrtcsl ııünO 
ııae.t 16 da Gclibol-u m(!rl{<'Z Sa. Al. Ko. 
ela >npılncakUr. (598"..!) 2012 

Kuru ot alınacak 
Kars Sa. A l. Ko.dan ı 
ı - Kopalı zar1'.1 münal<asnya 

konulnn 2560 ıon kuı-u ota teklif e 
dilen fıyıat pahalı olduğundan 600 
ton kuru ot pazarlıkla eksiltmeye ko
ntılmuşuır. Tel balyalı otun muham
men bedeli 7.70 ip balyalı otun 7.20 
ve döküm halinde 5.20 dır. Oılar bal
yalı balyasız ve kısmen balyalı ola
c:ık ilk teminatı 3015 liradır. Şartrra
mcsl Ko.da görUIUr. İlk pazarlı~ 
3-8-942 pazartesi gUnU saat 10 da 
Knrs Sn. Al. Ko.da ynpılacakıır. 
İstcklllerln mezkur giln ve saatte 
teminntluiyle Ko.na mllracantları. 

(5983) 2043 

Kuru ot alınacak 
Knrı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Knpnlı ~arf u•ıı llylr. nılınnka

sayıı konı;lan 2!H ton kuru ota talip 
ı;ıkmndığıııdan 2.J!JO s:ıyılı kanuıııın 
40 ıncı ıııııcldesine tevfikan pnznrlık
lo mfinkansaya konulmuştur. Tel bal
yalı kuru otun muhammen fiyatı 'i,iO 
IJ> balyalı 'i,20 ''e doktiın h ıllndc kuru 
otun 5,20 dır. ilk teminatı 1597 lira
dır. nunr balynlı. bah·.uız: \"!") a kı&
mcn bal)·alı alınabilecektir. Sartı)a
m '"si her znınnn h'.o. da gôrUlilr. ilk 
pnurlığı 8. B. 942 paz:nrk 1 snnt 
ıo,so d" K nrs :->n. Al. l\o. dil ynpıla
cnktır. lsteklılcrln ıncı:kiır ı;ıln ve sn
atte teınlnatlnriyle birlikte Ko. nn. 
gelmeleri. (596•~) 20~4. 

Kuru ot alınacak 
Erı:lnenn Sa. Al. Kn. dnn ı 
ı - Beher kilosuna .ı kuruş 70 san

tim fıvnt tnhıııin eılilen fiOtl ton kuru 
otun kapalı zarfla cksiltmesinr. tllliıı 
çıknıarlı#ınrlıın pazarlıklu r.ksiltıncsl 
Hl. 8. 9'2 çarşanılıa gilıı ü saat i li tc 
grzlncan Sn. ,\l. .Ko. da ynp ıl ıcaktır. 
.Muhammen bedeli 281100 llrn olup 
ilk teminat 2600 Jirnd ır. ~artnnmr i 
Ko. da göriı!Ur. 1stt-klilerin helll giln 
ve saatte Ko. da bulunmalRrı. 

(5925) 2107 

Süt alınacak 
Tophane lst. Ko. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlık günU talibi çıkma

yan 40,000 kilo süt pazarlığı yeniden 
30-7-942 günü saat 10-30 da ynpıln
cnktır. Muhammen bedeli 16,000 il· 
ra. Olup kati teminatı 2400 liradır. 
Şartnamesi her giln Ko. da görUIUr. 
1steklllc.rin bclll giln ve santte Fm
dtklı Sa. AL Ko. na gelmeleri (603tH 

2115 

Kuru ot alınacak 
Muhııköyü Sn. Al. Ko. ılan: 
ı - 22-7-942 günU kapalı 1.ar rıa 

elcsllt.ırneye kon ulan 2500 t on kuru 
ota gününde lsetekll ı.: ıkmadığından 
yeniden pazarlıkla eksilt.meye konul 
muştur. 

2 -Eksiltmesi 5-8-942 çarşamba 
günU saat 15 de Muhaköy Sn. Al. 
Ko. da yapılncnlttır. L<ıtcldller~n mu
RYY<!n eUn ve saatte Ko. nn mllracn
atları. 

Otlar heher par tisi tçl.n 100 ton
dan aşağı olmamak Ozere Parta par 
cadn ihale oollecektlr. 

Şartnamcst Ko. da görülQr. Temi-
natı 13125 liradır. <6034> 2116 

Çeşitli sebze alınacak 
Metris Çiftliği Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Aşağıda dnslerl yazılı yaş 

ııoozc1c r 2490 sayılı kanunun 46 ıncı 
maddesinin M. fıkrasına gore pazar
lıkla satın alınacnktır. St>bzeler blr
llklnln ihtiyacı nl~tlnde 60 glin 
7.arfında 7.eytfnbumu'nda vagonda 
teslim al ınacaktır. Blrl klerln bu
lundul'tu mahallere tesHm edildiği 
tnktiirde aynca nakliye bedeli fl
yntlnra llllvc oo'lecektlr. 

2 - 'T'allplerln 3-8-942 pazarteı;I 
g(lnü saat 15.30 kanunf temlnatıa
rlyle birlikte İstanbul Rami clvann· 
dakl Metris Ciftllf.lnde bulunan Ko. 
na mUracaatınrı. Evsaf ev şartnn -
mesl Ankara Lv. Amirliğinde gôril· 
lllr. 

Mlktan l\fuh. hed. İlk Te. 
Cinsi Klln Lln I.lrn 
Patlıcan 42900 7293 546.97 
Yı>Şll.tnze btbcr 42900 10296 772.20 
Tnzc kRha.k 42900 3936 2'l5 20 
Ta~"' fasulye 42900 12012 ııoo.nn 
Kırmızı 
domatrı; 
Kuru sofan 

2ıwıo 
28400 
(6092) 

6674 500.5!l 
5112 '183,40 

2142 

si 5-8-942 ça.ıı;a.mba günil &'lllt 14-301 
.MuhakôyU Sn. Ko. da yapılacaktır. 
lstcklilerın Ko. ına muracaaUan . 
Saııtnnmcru Ko. da görU!ilr. 

Snnuınlnr twher pa11t1sl 100 ton
dan n.şağı olmamak ilzere ı>nrcn par
çacl:ı Ltıalc cdilE"bileecktir. Temlnall 
187! lıradır. <6035> 2117 

Ku ru ot alınacak 
Erzıncan Sn. AL Ko. dan : 
l - .Beher k&losunn 7 kuruı; 30 

snnUm !!yal tahmin edl!E:n 600 ton 
tel balyalı kuru otun kaııalı uırlla 
eksiltmcsıne tallı> cı.ıunndı~ından .Lbr 
ay ıı;lnde pazarlıkla eksiltmesi 
19-8-942 cal'6amba g{{nu saat 15 de 
Erzincan Sn. Al. Ko. do yapılacak
tır. Muhnmmcıı bedeli 43800 lira. 
Olup ilk tcmınat 2385 liradır. Şart
namesi Ko. da görülür. lsteklllerln 
belll gijn ve snnt.tc Ko. da bulunma
ları. (6044) 2118 

Kuru ot alınacak 
Erzlncnn Sa. Al. Ko. dan: 
l Beher kilosuna 7 fı:uı:uş 30 

santim fiyat tahmin cdılen 600 ton 
tel balyalı kuru otun kapalı zartla 
eksiltmesine talip ı;ıkmadığından 
b r ay pazarlıkla 19-8-042 ı;arşamba 
gllnü saat 15 d!' Er-.ı: ncan .;;a. Al. 
Ko. da yarıılncnklır Muhammen be
deli 43800 !im. Olup ilk lerrunnll 
2.185 lıradır. Şartnamesi Ko. da ~ 
rülür. tstcklllcrln belll glln ve saat
te Ko .da bulunmaları. (6045) 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Su. Al. Ko. dan: 

2119 

.. 
Kend. tabii gaziyle kuvetlendirilmiş .• 

KARAHİSAR MADEN SUYU "TABİİ SODASI,, 
Kızıkty ve Mille< Med:isi Paridan bUvetkrinde, UIU$'ta Ahmet F.nver, N 

istanbul Past::ı. Sıtlonu ~uıd:ı Ahmet Edanen., Yenişehir: S:ıkarya cadde- ı · 
sinde Raibn, blıkbliye maAazalannd:ı.. Samanpnannd:ı, Rı.tr53 Pazarı şobe- ıı. 
sinde, bard."lk '\'C penkcndc ~,e ile 5WJtn:ı b:ı.şlanmıştır. Sandıkla •ira~ içir 
Tclclon 5153 e mürnaat. 1405 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Kıuıta.moınu Gölköy Ensttt.illlll Mlldürlütilnden.: 

Müc~n F.lyatı llk ıt(!olllınatı grup 

Cinsi KUo Ll. K.r. s. LI. Kr. No. 
TJp clunek adet.: 270.000 13 10 2652 75 
Sade <tereyağ) 11.000 2 53 50 2091 37 
Z<>ytlnydı 4.000 1 40 420 
Sığır t>tl 32.000 41 !>84 
Tosya plrlnd 20.000 4S 50 727 50 1 
Kuru gôkçe aJtac odunu 400.000 l 50 450 
Toz &t>ker 5.000 1 02 382 50 
Patates 40.000 15 450 
Koyun eti 5.000 61 228 75 
Cankın bulguru 15.000 22 247 50 
Nohut <ntıturel> 5.000 15 56~ 
Kuru fasulye <ı.:nlı) 15.000 ,. 26 202 50 
Mercimek (yeşil) 7.000 10 50 102 37 
Beyaz sahun 5.000 96 sro 
Soda 2.000 32 50 48 75 
K11trtı Ozllm No. 11 2.500 1 00 187 50 
Kuru incir 5.000 76 25 2~5 04 2 
Üzüm pekmezi 2.000 70 105 
Tnhn.n helvası 2.500 1 20 22'5 
Bc)':tz PC>Ylllr 2.000 1 40 210 
Zeytin tanesi 1.000 92 50 69 37 
lnce tuı 5.000 16 50 r.ı 87 
Kuru soğan 12.000 15 l ") 
Taze yumurla Rdet: 140.000 .'3 75 351 37 
ttzüm slrk<>sl 1.500 40 45 
Gaı yağı lit.re: 1.000 31 50 2 ... 62 
Salca l.500 72 50 81 :.s 

ı - Knıı.'..abonu Gö!küy nt...mtısıı \~ eı:-tuneıı kunru.mı n 1942 mııll yıh 'ıtl -

l -- lleher kılosunn 6 kuruş 80 
snııUm fiyat tahmin edilen 500 ton 
tel b11ı.ı .. nlı kuru otun knpalı zarf 
in ()o.k1;lltmc>s ne tnlıp çıkmadıı.:ındnn 
bir ~y lçlnd paı.nrlıkln eksiltmesi 
21-8-9-12 cuma gunü saat 16 da Er
zincan Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhamnıc>n hcrtcl 34,000 !ıra olup 
ilk tem nntı 2550 ı•radır. Şartnamesi yarı olan :vukand..'l el:nıı VP. mlktarhu1y1P. tb-at ve muv k'k: t tt"m t rı ynzıh 
Ko. da görUHir. Tstekıııerın b<'-111 gun bilin«'! gruptaki <'TZR.k kaı>a.ll zart ve lldncl ırruı:ıtııkl crznk da a k C'ks •me le 
ve s:ıatte Ko. da bulunmnlaı;:ı ~tın nlınac:ıkur. 
(6046) 2120 2 - mrtncı l!'l"llP «"Z.-ı'lan lhA~ l'l-S-042 ııal1 &rllnil 1'118 10 il.'!. n g up 

K J J erz:ı.1nn lhalftd oo ll.Y1l1 r.rtıınde 11111a.t 11 de Knst.amonu ınanrlt mUd rı ıl'ilndt' toı>-
unı ot a ınaca t !anarak kom:ı>)'OO onündc yapılıacaktır. 

Erzinean Sa Al. Ko. dan: 3 _ Birin<.'! ırnıı>tn topl<tnan ıseklz kalem en kn alt u-ıcıır m!'ktuııııırı ~ ~ 
1 - Beher kilosuna 5 kuru$ 201 " yılı kamın'll11 32 inM maddoo\nc .:öre hazırlana.mk lh le n Un<lm b saat ev 

santim flyııt tahmın ed kn 5fl0 t.on 
ip bnlynlı kuru Qlun kupalı zarfla vcl komlsy;oo. verl:Jmtş o~. 
Pk!llltml'slnc talip ı;ıkmndıJhndan hlr 4 - :ı; tya.Unn a:ıl!lhlycUt makamlıa.r tarafından trshlt M lm' y f''< 
ay lcitıdc pnznrhk1a cıtsııtmesi \c YRlc•~k maddl'krlnden muhnmmen ftyaUna kap l.>t'd<'l ve n 
21··1'.!·!l42 cuma r:iınU saat 16 ela Er- llAvc ı-d lmern1$ bulunanlıı.nn lrnplan ve nnkll;yc&l cnırttUlec lt'mln <"< Vl' 

zincnn Sn. Al. Ko. rln yapıla<'aktır. bu Ot'S t "1"?.akın bilumum V(!l'gUcrb'le damırıı rt'lml!, muk ıvelı> me. tt"l'lll" ' 
Muhammpn hf'Oell 25,000 lira. Olup makbuzu, l<'lıl:m ve muayene mnS?"llflan ıreru? ~t tüce Mkn tlt'. 
ltk lı>minat lll"iO llrad•r. Sarlnnnı,. ı 5 _ Snruı:ımelcı1 hCT Riln KasUımonu maarır müd rı ll:Urıd "" C 
Ko. da .gurlilllr. İstck1f1<>rin hf-111 tıUlstl m~dUrt!HrUnde ı:örülebntr. 24<vl ımyılı kanunun 2 tneı Vt' 3 ncU ma 
saatti' Ko. na mürncaatlan. 2121 lerindcld eva.'llı hnlz lste1dil(!l'in bc.llt gtın ~·e snntte lmmls.)"Ondft hazır hu 

Kuru ot alınacak ıan mn orunur. (57f>5l ıcı t 

Erzıncnn Sa. Al. Ko. dan: 
- - Beher kllosuııa 7 kuru& 30 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 1111 11 111:11 11 1~ 

santım fiyat tahmin edilen 600 ton : BOL V1TAM1NLI -tC!I balyalı kuru otun kapalı z..-ırfla -ke6iltm~s ne talın çıkmadığından bir : BEL ---ııy lı;lndc pazarlıkla eks ltml'sl 19·8· 
942 carsambn gUnO saat 15 de Erzin : ---can Sn. Al. Ko. dn yapılacaktır. : 

Muhammen h<'dell 43800 lira. Olup 
•. .. 

TEDAVİ KREMİ ilk tl mlnat 2385 liradır. $nrtnamcsl : 
Ko. dn ı:örülllr. lstck ilerin bc>llı giln 
ve snntı.en Ko. dn bulunmıılnrı. 

--
(6050) 2124 

Kuru ot alınacak 
Erzıncıııı ::.n. Aı. h.o. aan: 
l - Beher kilosuna 6 kuruş 80 

snııtlm fı~ at tahnıı.ıı c,I len 500 ton 
tel balyalı kuru otun kapalı z.arlla 
ckslltmcs.ıne tauı:ı cık.11adıgından bir 
ay iı;ındc paznrlıkln c-ksiltmesi 21-8· 
9•1ı cuın'a gUnil saat 16 da Br-..ı:ıncan 
Sn. Al. Ko. da yııpılactı.1<.tır. 
Muhammen bedeli 34,000 lira. Olup 
ılk teminat 2.,:>0 Jıradır. Şartnamcs. 
Ko. da ~·rUlür. lstckll.lertn belli 
gUn ve saatte Ko. da bulunmalan. 
(6048) 2122 

Kuru ot almacllk 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kılosunn 3 kuruş 90 

sanUm fiyat tahının efülen 500 ton 
kuru otun kapalı zarfla eksiltmC'sl 
ne talip ı;ıkmaclığındnn bir ay !cinde 
Pazarlıkla eksıltmesi 21-8-942 cuma 
gUnü sant 16 da Erztnenn Sa. Al. 
Ko. dn ynpılncnktır. 

Muh.ummen bcdull 19,000 lira o
lup ilk tcmlnntı 1462 lira 50 kuru$
tur. Şartnamesi Ko. da görülür. ls
teklllerln belli gün ve saatte Ko. da 
bulunmalarL (6049> 2123 

Et alınacak 
Trnbzon Sn. Al. Ko. dnn: 
1 - Pa7.arlıkla 40,000 kilo sığır ve

ıya koyun ct1 'satın nlınacn.ktır. Sığır 

-= Cildinizin sıhhatini kazandırır : 
= Körpelik verir, sivilcelerden kurtarır. = 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııı ı ııııır 

. Çeşitli sebze oh nacak 
Kırıkkale ~tın Alma Kooıis)'Onundan : 

Miktnn Fiyatı Katı teminatı 
Cinsi Kilo •kuruş Lira Kr6. llıale gün sao 
PaUıcn.n 60.000 20 1800 20-8-1942 15 t.,. 
Pat.lll<'S 70.000 25 2625 20-8-1942 15 te 
Knbak 10.000 15 225 20-8-1942 15 le 
Tnr.c fasulya 40.000 20 1200 20-8-1942 15 ıte 
Domates 15.000 20 450 20-8-1942 15 te 
Taze blbC'r 10.000 20 '300 20-8-1942 15 te 

.. bamya 10.000 40 600 20-8-19'12 15 te 
Kuru soğan 20.000 15 450 20-8-1942 J 5 te 

l - ihale ~ itl'hattn 2-Teş. 942 aıomına lcad:tr enıt istihkakı olan cins 
ve mikdıı.n ıile mhalc gün ~ muhaıınm«ı hedcli ile lcati teminatları yukarda ~ösıerı
len 8 kalem $Chzcnin hmtlan ndaki gün 'tt ı;::uttte paı.arlıkl:ı talihine ı::rup müdür -
lüğün<lc miıtcy-Mdl Satın Alm:ı. Kornisyopu carafuıdan :yollitma b~ııxla ihale5oi 
yapılaotktır. 

2 - Taliplerin }"ukıtrda yaulı kat! temin:ıtlarım grup müdürlüğü rnuhııschcci • 
Jiğinc yatı rarak maJ..-buzlaıi)·lc 2490 sayılı kanun<ın 2 ve 3 uncü maddckrinddd yn
zılı \"csai:kleriylc hirlikte meikür ~ ve -tte Komısyona murncaatlan. 

5 - fvsafları Aak.nra Askeri Fah::ıikahı-r l..e-uım Müdurluğü ile İscıınhul A~· 
kcri Fahrikalu yollama sarın alma komisyonundan ve Kırıkkale grup miıdlirluğu 
. ·un alma komi5)'llfl!annd."\n görüld>ilir. (5877) 2104 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Tokat sa. At. Ko. ct:ın: 
ı - A6atıda :vazılt altı Jcak'!n >~ maddelerlnc ls'.clct.1 cı'kmad1~ınd:ın 

eksiltme!rt 15.8;942 ~ güntl Baa.t 10 da ~pı!acnlcUr. ŞnrtnrunP.51 Kn. da 
ııör.Olilr. Jstcklllertn mc:tkOr gün ve s.-ıat. O ıı. lal.dar tckllf mcktupl.nnn.ı k3nunı 

Untn tahmin cdıle-.n bedeli 20,000 
ı!.lrn. KnU tem natı 3000 liradır. Ko
ıyun etin n tahmin edilen bedeli 
G!4,000 llra. Kntl temınntı 3600 llrn
<clır. Evsaf korun bütün garnlzonla
nnd:ı vardır. Pn.ı:nrlığı 10 a •ustos-
042 pazartesi ı;:Unll saat 10 dır. lstek 
~lilcrln b<>lll gün ve aette Trabzon 
Sa. Al. Ko. na müracaattan. <6051 ı • 

ves:knla.rlYlc ıtıırı:ıcte Ko. na wnnclcrt. (5797) l'l30 

Cinsi Mlktan Muh. Bed. Muv. Tem. Gllnll Nevi 
Kuru fasulye 50.000 11.000 825.00 15. 8. 942 Kapalı 
Mercimek 15.000 3.300 247.50 15. 8. 942 Acık 
Nohut 30.000 9.000 675.00 15. 8. 942 Kapalı 
Patates 30.000 9.000 675.00 15. 8. 042 Kapalı 

Et alınacak 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan: 

212!'> 

l -Aşağıda mlktarlan yazılı lkt 
kalem koyun lkl kalt'm sığır etleri
ne istekli çıkmadığından bir ay iı;in
de pawrlıkla alınacaktır. Mlktarln
nyle muhammen bedC'l ve ilk teml
nıı.tlan hiuılanndn gösterilmiştir. 
Istcklllerfn koyun ve sığır "tine alt 
&artnnmr.lerl her g{ln İskenderun sa. 
Al. Ko. lanndn görülür. 

Miktarı 60 ton muhamme-n bcdC'll 
68800 lırn. tik teminatı lira 4420 ko
ıyun eti 60 4200 3150 sıfır eti 42 
t'38220 koyun Mi 42 27300 2047 sıfır 
ol'tl. (60.')6) 2126 

Kuru ot alınacak 
Kars Sn. AL Ko. dan: 
1 - Knpal ı ızarf usulu ile mUna

kasnyn konulan 2560 ton kuru ot.a 
l{'klit cdll~m fiyat pahalı görüldU
J;Udden 2460 ton kuru ot pazarlıkln 
!!kslltmeye konulmuştur. Tel balyalı 
otun muhamml'n fiyatı 7-70 ip bal
yalı otun 7-20 ve döküm hallnde 
5-20 dlr balyalı balyasız veya kıs
men tınlynlı alınnbllecektir. 11.k te
mlnaU 24G6 liradır. Şartnamesi Ko. 
da görülebilir. llk paznrlıı;rı 3-8-942 
pazartesi ı;:lI'nü saat 19-40 dn Knrs 
Sa. Al. ko. da yapılacaktır. lstckli
lerln mt'skOr gün v.c saatte temlnat 
~arlyle b rlıkte Ko. na milracaat-
dan. (6057) 2127 

Sığır alınacak 
F ki$clıir l.v. Amirliği • a. Al. Ko. d:tn 
ı - Paıarhkla 200 haJ sığLr alına • 

rnkıır. Alınacak sığı rl.ınn beheri 200 
kılorlan a~:ıf.ı olmıracaktır. Ve 6 ill ıo 
)ıtŞ nral:ınnd.ı bulwıncakıır. Burulmuş 
\cyil :kı ır olacak olan bu sığırLmn bdıe-

Plrlnt 15.000 S.250 618.75 15. 8. 942 Kıı.pa.ı 
Kuru llzüm 15.000 12.000 000.00 15. 8. 942 Kapalı 

Ot alınacak Kuru ot al ınacak 
Doğuhe)~t Sa. Al. Kı>. dan: Erzin<ıuı .ı. Al Ko. dın: 
ı - 800.000 kilo ota bpıalı zarfla 1 - Beher kilosu.n:ı 4 kuruş 70 san-

24. 7. 942 de ta.11p çıkıruıdığından bir ay tim fiyat tahmin cdilc-n (>OO ton l-uru 
içinde pazarlıkla alınamktır. Tahmin be- orun kapalı zarf13 ltmc'Sine talip çık
dcli 40.00(1 linı olup ilk ıeminau 3000 madığından hir ay içinde pazarlıkla ek· 
Hradır. f.vsaf korun bütun garnizonla - siltmesi 19·8-942 rşamba gı.ınu ~'ll IS 
nııda mevcuttur. Pazarlığı 7-8-942 c:u • re F.nincan Sa. Al Ko. da yapılacaktır. 
ma gÜnu S.'!Sl 16 da )'llpılacakur. i tek- ~uhamım-n bedeli 28200 lira olup m. 
lilcrin bcUi gün ve ~tten e'V'\el ıaninaı t<'miıı.-ıt 2~00 liradıı. ımam~ Ko. <h 
akçc~rirle Ko. rıa müracaatlar.ı. görülur. i,tcklilenn belli guo ve Yattc 

(60~2) 2148 Ko. da buhınm:ıları. (5923) 210S 

Kuru ot alınacak Saman alınacak 
Erz;ncan Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 6 kuruş 80 

santim fiyat t1Lhmln edilen 600 t on 
ip balyalı kuru otun kapalı 7.arfla 
eksiltmesine talip çıkmadığından bir 
ay 1clnde pazarlıkla eksiltmesi 19-8-
042 ı;nrşnmba gilnü snat 15 te Er· 
zlncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 140800 lira olup 
ilk teminatı 3060 liradır. Snrtname· 
61 Ko .da görUIUr. lsteklilerln belli 
ı;:Qn ve snntte Ko. dn bulunmalan. 

(5924) 2106 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. 

Çeşitli sebze alınacak 
M. lif. V. 1 ~o. Sa. Al. Ko. dan: 
l - A~nli;ılıa cns ve miktarları ya. 

zılı yirmi iki kısım yiyecek maddesi 
pazarlıkla mılbayaa eclılecektir 

2 - İsteklilerin sn. 7. !l.ı2 snat 1 s 
tc kRtl t ı•nıinıttlnrı ile L v. A. hl na -
6ında 1 No ::.a Al. Ko. na müracuat-
ları ilıin olunur. ( fiOSl ) 

.Antak>a Sa. Al. Ko. dın: 
ı - 8-7-942 günu ihalC')·e konulıtn 

7'10 tıon ~ tnlip ı;ılan:ıdığından 

8-8-94l ı;ünu paurlıklıı ~.Hın alınu-ak· 
ıır. Tahmin cdılen fı}'lltı 5 • SO ntim -
dir. Mnvakkaı ıcmiııau ~J3 hra 75 ku· 
nışcur. ~artn:ınıesi Ko. da gorulur. 

(60•3> 21~0 

Çeşitli sebze alınacak 
Borno"a .ı. Al. Ko. d:ın: 
l - Aşağıda cin.~ ve miktarlan yıızı· 

h yedi blcm yaş ~e pazarlıkla satın 
o.lınacaktır. iha!csi 'H-7-942 ~rµmbıı 
günü Sll3! 14 te Bornova Sa. Al. Ko. da 
)ııpılacakur. Mu,'llkkat teminatı 16~2 li
radır. SartMmesİ AnJ.:ara, hınnbul ı.~. 
arnirlik!crif!e Domo'-a Sa. Al. Ko. d.ı J1:<>
rilliir. lstddilcnn mu:t)')'<.'11 gün ı.e §llat· 
te 2490 s.,yılı kanunun 17 bci maddc- • 
sinde }"azılı tcmin.'ltlari)le birlikte Ko. 
ruı müracaatları . 

Gnsi .Muh. Brocli 
L!':t 
l!GO 

Sama•n alınacak rİnc 133 Jinı tahmin fi)'ıl.I konuimuşrur. 
.. ~ h k"y(J S Al K d • Pazarlıııı 6-8 942 rcrşemhc ı::ünü wıc ı ı 

PathC'an ırınoo. 'l'. fa~ıılyıı 16000, Kııbak 
Poınntrs 11000, kRlıak 11000, T. bam. Ayşe J'. fa.~ul)'ll 
) ıı 21100, D. biber 2 ~75, S. biher ~60, Padıaın 
senıiıotıı 4..500, hl ·nr l 760, T. üzüm R 

~75 

4HO 
S07S 
2500 
1920 
l(.SO 

Mikdan 
Kilo 
14'100 
14'100 
14'100 
1'f500 '' u n "· a. 0 nn · d F k" eh l A • l""" hi nd S 1 22-7-942 c:al'$nm'ba günU ps e ış ır .v. mır ıgı nası a a 

7nrlıkla fha1M:l lltın ed IE>n !lOO ton Al. Ko. da raıulaoıktır. f ıcklılerin mu· 
halya hallndP sıım'ln!l uıı ı ~ "tı-k ı IY}cn gun ve zaııe tcmıııad.ui}le bir · 
11 cıkmartı~ın lnn ven ien ;ır'ıkln uc Ko nıt muracaatları. 
eksilt.meye konulmustur. Eksllt.mc- ((60J6) 2149 

8200, karpuz 18400, T. r:rik 2200, d~ - ~m>ıı 
reotu 900, armut 1200, vışne 1J50. Biber 
şeftali 400, kaysl 91100, yogurt 6200, , Dom:ıı~ 
ter<"' ltı 260, yumurta a<lrt l '1100, Taze wğan b.ış 
t.avuk adet G50. 2141 (6091) 

10000 
ııooo 

12000 
2143 
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amamiyle açılmış yelkenler 'Ve 
martıların kanatları denizin ko
yu zemini üzerinde ve güneşin 

uaları arasında en ideal beyaz ,renk 
z nnedilır. Hnlbu!.i bu tesir to.mamiyle 

•dir 'e modern ç ma,ı;ırhnnelerce 
ar:ı ıl n beyazlık yelkenlerle tüylerin 
b a lıg nı kat kat geçmektedir. Çama
ır yık rn iııi yiıks. .. lt tekniği istilzam 
den bir iş olup İngiliz kimyn.gcrlerinin 
r ıtırma ve hizmetleri bu iş için gayet 

AT A 

boyaların solmasma karşı 1edbirlcr al
mak mecburiyetindedir. Kuru temizleme 
ameliyesinde ise başka bir takım kimye
vi maddeler ve hususi meseleler zuhur 
eder. Çamaşırcı, suyunu tasfiye ve sert
liğini izale etmek, büyük miktarda mal
zemeyi tamamiyle, ıslatmak ve bütün 

ULUS 

1 SIHHAT ve iÇTiMAi M. v.1 
Yapı işleri 

Sıhhat ve İı;tım:ıl Muavenet Ve
kaled Merkez Hıfzıssıhlra M ilesse-

• sesı Satın Alma Komısyonuodan: 
1 - .Merkez Hıfzıssıhha MUes -

sesesı bahçesınde yeniden yapıla -
cak Tavşanıık binası kapalı zarf usu. 
lıyle eks.Itmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10. S. 942 pazartesi 
gUnU saat 11 de mUessesede mUte· 
ııekkil saıın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli l 7000 mu vak -
kat teminat .ı..275 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti -
yenler komisyona müracaat eder -
Jer. 

5 - İsteklilerin kanunu11 tarlfatı 
daıreslnde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale güııil SBl:lt ıo a 
kad r komısyona \'ermeleri. 1849 

Taşıma işleri 
Sıhhat ve ktJrnai .Muavenet V('k!lc· 

ti Me:-kez HıCzıssıhha .'.\IU~l Sa. AL 
Kom yonundan. 

l Meı'kL'Z BlfZIS6.hha l\!Ucsse;csı 
lhUyaC'ı len Till'kb-e Ktımür Satış ve 
Tcıvz.ı MClesııeseslnden satın .tlınaı•nk ,,-ın 

ton kömürün ISUııı)ondan tahm \C rn<ı· 
essese deposuna n ı kil ve l<>t.lf e<!Umc:ı• 

acık l'ks ltmeı,•e konul"'lluştur. ı 
2 l\tuhamml'!l bl'dell 3200 muvak· I 

kat tem n ıt 240 1 dır. 

3 - Ek6 ıunc 15. S. W2 cumartC's 
ııunu saat 12 d • mücs.<ıesc<k' lllplanl\n 
saun alına komisyonunda >aıııtncak'ır. 

4 - Tn ı plcrln cks1ltm.-.ye 1$t rfı k· cıt

rnek üzere mezkOr gün ve saatte şart
namC'S!n görmt>.k ve muvakkat tl'?Tl!llll~ı 

>aUrmak U:rere daha C\'\'el kom!S)·oım 
müracaat etme en. 

(5991) 210S 

Çakıl alınacak 
Sıhhat \ e lı;tımaı Mua\'enet Ve

kaletinden: 
Ank -. ra'da HamnmönUnde eman<'

ten .>nr>ılmakta olan Doğum ve Ni
niye klln ği için 2276 metre mlk{ı-

1 mı çııkıl 2190 s::ıl'ılı k:ınunun 40 ıncı 
mııdr'I ~ı mt.C' b n<'l' ' r ay içinde ım-

ı 
zarlık a satın alın:ı<'n ından vC'rmı:-k 

ti> enlrrin 22 a~ustos l!H2 tarihine 
, ka<l::ır h r s;ün m<>snl snatı,..rı dah ' 

ı nd!' Sıhhat ve lçtlmal , ıuııv<'nl'!t 

1 
Vek.ıl ti İçtimai Muavenet İşler' 
Daıre 1 RP sli ne miirn<'aatları 

1 

159<:17) 2112 

Taşıma işleri 
Sıhhat ve lçt..maı Muavenet V<-

kıUetınden: 
ı - VekAlcte bağlı Merkez Hıf

zıssıhha müesseseleriyle Ankara NU-

muhimdir. Çamaşırcı, yıkanacak bezi 
te ~il eden elyafın cinsini, boyanmış ol
duğu boyanın sabitliğini ve tatbik edilen 
apreyi te§kil eden mevaddın evr.afını na
zarı itibara almak mecburiyetindedir: 

kirlerini izale etmek, mcnt-ucatın yumu
şaklığını, rengini ve manzarasını kay
betmemek, aşınmıya, kire, güneşe, yağ
mura veya terlemiyc kar§ı mukaveme
tini artırmak için adedi gitgide artan 
kimyevi maddeleri temin eden kimyage
rin yardımına muhtaçtır. Çamaşırınızı 
yıkayan ve kuru olarak t~mizliyen mü
esseselerin gayesi, elbiselerinizi, evsafı 
bozulmamış olarak iade etmektir. İngi
liz kimyagerkri bu gayeyi bir imkan 

munı? Hastanesinin 1942 yılı o\çlnrle 
satın ala<'o.klnrı ceman (2.000) ton 
lrok JcômilrünUn vngonlarılan boşal-

Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden .e bunların 
tesiratmd.an ne zaman hah saçılsa en başta :.., 

tılması ve bu müessesel<'r dahilindeki 
Mesela en !=Üzi kir ve lekeleri izale et
mekle kalmayıp yünün çekilmesine, 
ipel. parlaklığının bozulmasılUl ve 

haline getirmek işine İştirak et
nektedirlcr. 1 

depolara V<>ya göstereceklerı yerlere 
kadar nakil ve istifi işi açık eksilt-
me)·e !konulmuştur. 

2 - Bu (2.000) ton kömürden 
<800> tonu C<>h<'<'" <.'ad1es'nde Mer-

I' 

kez Hıfzıssıhha mficssesesinc ve 
<1.200> tonu dn Ankara Nümun<' 
Hastanec;'nc nak 1 ve istif edllecek

lnıperial Clıenıicat lndustries Linıited 
Ur. 

3 - lc;bu <2 OOOl ton kömürün 
tshllJ.e, nakil \f' istifi icin muhnm
men hede! (5.000l llra Vl' muvaJc
kat teminat m ktarı da (375l llrn· 
dır. 

markası haLırn gelir. 

Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

Eski harfli nüfus kôğıtları değişiyor 
Ankara ValllU'!ndm: 
ı - Elle de eski harfierle :vazıh nütus hüviyet cüzdanlan bulunanlar bun 
y n nüfus büv'vot cüzdanlarlyle detılt receklerdlr. 

4 - İhale 14-8-1942 cuma gOnü 

Sığır eti alınacak 

saat 15 te V<'kAlettıı mUte&ekkll hu-

1 ım~ı komisyonda yapılacaktşr. Devlet Hava Yolları 
5 - Şartname her gün Vekftlt't -· ---------------M. M. VEKALETi DENİZ T..evazım Müdürlüğiindr görüleb11tr. 1 
6 - Naklt ve nakit mahlyı:>tind<'- Yapı işleri 

ki l'Vrak• teminat olarak Vl'rmek Devlet Havu \vlları umum l\!ildcırlU· 1 
d venlPrln dnha rvvel miiracaat c- l:Undcn: 

c.antıkkıUe Deniz Komut.ıınlıf;ı sa. ~:ı~~ı bl~~~n~R~~~1
1;~~~ığı~~ml~:;~; l - Abon tay~aıı' mwdanında ln~a 

1 

2 - H nıı:I mahallerin han.ııt tnrlhlerde nuru müdürlü~ne müracaat e<ier"k Al. Ko. dan: tc\•d evlemelerl IA7ımdır. ctUrllocıık istasyon blnaaı kapalı zart 
an nru def;oş tre<:eklert a.saf;ıda ırös.ter mısur. 1679 Cinsi sıQ'ır etn: mlktan 22000 k1lo, <GOf.6> 2136 wuıtylc ekslltnw:re cıkunLmıour. 
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Saat muvakkat temlnat 1650 l1m. l.ha.!c gtı. .J l 1111111111111111111111111111111 L 2 - K« t .bcdetl (75G!i7) Hnı. (80) ku-

1942 pazartesi 9 dan 12 ye kadar nü 21-6·942 saaU 16.30 : FEN:-.'t SÜXNP:TÇİ : ruş olu;p muvaki<at temtnatı (5035) li· 

&U~; ~u=:=~ sııtır eu o.cık ek- § Rıza T ÜZEME N § ra~:._ Ekslltnw 15. s &42 cumarwsı .. salı .. 
,, Car$llmba ., 

,. Per$embe ,, 

,. Cuma • 
,, Cumartesi ,, 

" 
Pazartesi ,, 

.. salı 

., Çarıamba ,, 

., Persembe ,. 
Cuma ., 

,. Cumartesi ,, 
Pazartesi., 
salı .. 

., Çarşamba ,, • 

" Per&embe ., 

" Cuma .. 
" Cumartesi .. 

.. Pazartes!., 

., salı .. 
" Ca?'famba ,, 

Perseml:>e ., 

,, Cuma 
" 

,, Cumartesl .. 

.. Pazartesi., 

" salı .. 
., Çarşamba .. 

., Per:;embe ,. 

" Cuma .. 
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., salı ... 
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Cuma 
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2 _ Taliplerin mezkQr &'tin ve ıı:nat· : günü saat ıı do Devlet Hava Yefilan 

te Cana.kkalc den!z ko:nutan ıtı aaun : ?tlesleğinde 30 sencllk Jhtlsa- E meydanında JcAtn umum mudürliik bl· 
alma komisyonuna müracaaUan. : sı ile en müşklll sUnneUerl _ nasında loı>lana~ kom syon taratın· 

3 - Buna att aartnrune Ankara de- : kullandığı llli.ç tcslrlyle kaU- - dan icra ~. 
n1z levazım müdürlüAilnde ve Cnnak- : yen atn hıssı>ttlrmcden yapar. : 
kale deniz ıcomutanıııtı s;ı.tın alma ko- : üstadın sUnnet ıımellycslnden -
misyonuna müracaatla almat>lllr. : cocuklnr ıstırap duymazlar ve- : 

- iller! her bakımdan müsterih : 
(3685) 1652 : olabilirler. Adres: Anafartalar : 

Zeytinyağ alınacak 
Deniz r..cvazım Satın Almn Komi -

yondan ı 

ı -tahmin olunan meC'ınıı bed,.Ji 
48260 lira olan 85 000 kilo llt') tin yn
ğının, 8 ağustos oız pnnrte 1 ı;ılnh 
sa<ı.• J,'i te paurlıkl& t'k~lltme i yapı
lacaktır. 

2 - ilk tt'minlltı ll2"4 lira 50 ku
ruş olup ~artnamc ı h • • gün komls -
yondao 216 kuruş muk~bılındc elınn
bllir 

a - 1stekli!t'rin belli gun ve snattc 
K sımpaşn'da bulunan komlsvond'l ha 
zır bulunmaliln. (78711-5 39) 19~8 

111111111111111111111111111111111111 

~ Öğretmen aranıyor ~ 
: TUrk 'Maarif Cemiyeıi :Mer- : 
: kt'z İ<t.lre Heyeti Ba knnlıt:ım- -
_ dan : : 

- Cad. Sebat Eczanesi Ti: 115.~ : - -., 1111111111111111111111111111111 ı,. 

ANKARA Lv. AM1RL1GI 

Tal ebe alınacak 
Levazım Amirli.frinden : 
Ordu hastabakıcı ve hemşlrekr 

okuluna leyli ve meccani talebe a
lınacaktır. lstı?klılcrln en geı; 30-8-
942 gUnüne kadar Ankara Cebeci 
Ordu Hastabakıcı Okul Müdürlüitü· 
ne okul ve kayıt kabul şartlarını 
havi vcslkalarln birlikte müracaat
lan. 

Kayıt \'e kabul Eartlan Ankara 
Levazım Amirliği ve lstanbul Leva
zım Amirliği Sa. AI. Koml!>Yonların· 
da görülür. <5400> 1461 

Satı ilk 
: Cemiyetimize bağlı kız: lise· : Ankaro.da Anatartıılar cadrles'ndc 
: terinde (Türkçe. tarih, co~raf· : ı alUnda bel dtikkAnlı yükN-k s:elirll htr 
: ya, !ngllızcc, A !manen) ders - =- 1 apartman ile yeni yapılacak meclis bl
- leri okutmak Uzere yiıksck o-
- kul mezunu <l ıiml oğrelmro a- -

1 
nası ctvıınnda btıyük blr balı satılık· 

Jınacaktır. : tır. lstn.nbuld:ı. 4. ünctl vakıf han ı ln<"I 

4 - Bu fec alt rennd ve hususi eart
namt-lcrle mukaH!lc proJesl ve rcsımı .. 
(879) kurue mul<aıbU!nde Devlet Hava 
Yollan umum mildürtütündm Um'ln c. 
ıUllr • 

5 - 'Dcslltme)·c e:lrcccklenn ihale ta· 
rlhlııden m az R gün evvel MtlnakaJ,IJ. 
Vl>-kAlet!ne bir istida. llc rnUrncaat ede-

rek elılbct "·cs:Jcası alıruılan 1Azrmdır 
6 - TR11Plcrtıı teklif mcktuıılanıı. 

en ırec !hale tarihinden btr &aat t"\'VCI 
ek !itme kom yonuna mnktıuz rnu1mh . 
1 ndc teslim etmelcrt lüzumu l:IAn olu· 
nur. (6110) 2H5 

U L U S - 23. ÜT\<."U yıl - No. 753ö 

lm Uyu. sah 1 b1 
lSKENDER ARTUN 

Neşriyat ve Müessese .Mudürü 
NAŞİT ULUG 

ULUS Basınıcvl ANKARA 

D!KKA T: Gazetunl:zıc ırönderllcn ncı 
ncvı yazılar neercdll51n edllmestn ırcrt 

verllmez ve kaybolU-'Undan dolayı ıılc 

bir mcsullyct kabUI edilmez. 

: tarihine kad:ır Cemiyet Mer - : TclcCon: 22899 1335 • ii?=ıiiii_iii_iıi_Oıiııiii~İİiiiiiıiİiiiil· iiii+ıiOı- iiıiiiıi-iiiiiliıiiiiiiıİİİiıiiiıiiİİİ•İİİiiıiİİ-iiiio-iiiiiiiıi· 

KUçllk 'l'asarrut 
Hesapları 

S ACUSTOS 
keşldcs ne aynlan 

lkraml}'eler: 
ı adet 2000 ı.ralık 

l 7:;() 

3 • 2~ 

ıo 

15 
.ın 

Memur 

100 
50 
2"i 

ala nacak 
Cenup Demir}olları Müdırrlüğundcn: 

Hareket ~kinliğinde isıih<bıu edil • 

mc4-. ii1ere nsgal'İ orta ıalı~·ı gö 
fıih ıbkcri hi1mctini ifa ..ım· o 
ihtİ)aç vardır. Talipforiı. raiu 

mck üzere her gün :ıt ı:: den 1 

d.:ır Kınacı tııın 27 num:tra;-a rniı 

İsteklilerin mukavele ş rıla- : kat No. 35 e ı;aat 14 ten 17 >'C kadar 
: rını anlnm~k Uzere 20 8-1942 : 1 milrncaat. Mutnvn!l.'llt kabul f!dllmr:ı: 

- krzinc mllrncnatları lıh:umıı t- -
: IAn olunur. (5 26) 1906 : ı .J l l l lll l l lll l l l l l l l llll l l llll l lll l l l il l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111 

111111111111111111111111111111111 lll 
1 i : 1 . 

Kayıp dişçilik ruhsatnamesi 1 
: Cebeci i BU GECE 21.15 te Kavaklıbahçeİ Çanakkale Geçilmez Çankırı Ca.d. İ BU GEC~ 21.15 t 

Tıbbıye mektebinden almış oldu_ : Yenidoğan 1 7 Günahkarlar ÇİÇEK ı Türkçe sözlü YILDIZ ı MESUT GÜNLE 
ğum ve Sihhat v kaleıince 6-1-1936 Sineması f. Marlen Dı"drı"ch Sineması fı muazzam harp filmi Sineması !i• Türkçe sözlü 

----------------------------------------~------~ 

tarih ve 835 numara ılc mi.ıscc<'el 
26-7-1323 tarih ve 436 numaralı diş
çilik ruhsaıhamem zayi olduğunı'!an 
yenisi alınacn4'1ndıın eskisinin hUk· 

""•11111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111ıı 

Beklenmekte olan 

POKER 
Traş bıçakları gelmiştir. 

Dıkkııt : İstanb !'da ı 
adedi S kuruştur. 

!ııanbul'da 10 adetlik 
ııaket 45 kuruştur. 

Taınıda 1 adedi 5, 10 
adedi 50 kuruotur. 

mU yoktur. 
Mustafa Sadettin Esene-in 

ADLİYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Adl ye Vı:-k <>t nden · 

VckAl<'l darelerlr< rıçık onn 50 ve 
60 ıra ücretli kAUtıl kteı· len io S !H2 
pazartesi ı:ııno saat 15 te musabaka lm· 

tlhaıu yapılacaktır. 

Memınin kanunun\111 4 ünctı maddtı 
s1ndeld vaaıt ve eartta:-ı haiz olanların 
zat tşlert umum müdürliltüne mtlrncanı 
etmeleri lltl.n olunur. 

ı{61l9). :n+ı 

Yeni Sinemada 
Bu~n 14.30 dan t4..1baren 

14 .SO - ' 18.30 ııearu;1armda 

AŞKIN ZAFERi 
16.30 - zı eeanslnrmd..'I 

ÇAM SAKIZI 

Park Sinemasında 
Bus:Un Bu Gecc 

14.30 - lR.30 BC8118l:arında 

üt AHBAP ÇAVU$LAR 
Pastınnnrı:r n ve eürekCıaı 

TUrkcc .o~ u 
16 30 • 2.1 IM?aTIS nnda 

Mr • .MOTO CANAVAR ADAM 

12.15 ~ Halle Mnttn«wl 

MA TMAZELtN BEBECt 

Tel: USl. 

Sus Sinemasında 
Bu ıı1ln Bu ıreoo 

lk1 tllm b l"drn 

Elektrikli adam 

il - Silahşörler define 
nyor 

- 18..SO - %1 de 
b1"ıen 

Sümer Sine.masmda 
Bugün bu gc.:·c 

Şimdiye k dar ırördütun z mm 
en güzeli ... ll(')~an. dclıŞ('t, ko 

KARA ÇA YLAI/ 
B :nc1 d vre 15 k :rn 

Seanslar. 

12.15 - 14 80 - 16.80 - 18.30 gece "' 

Tel: a)90 

~ ................................. ~ ................................... ~ 


