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. 
kinci 

ephedeki 
uharebeler 

Falih Rıfkı AT AY 
~tütrcfikler, dört ~ a)'li:ınbcri.. Av· 

pa da bir ikinci ceı>hc açmaktan beh· 
ıtıl~r; komutan lar, politikacılar, ga • 
tecıler uzun l12un bunun hakkında 
iınakaşalarda bulundular. Rus daya • 
şı hc~abına o kadllt' fa)dalı olacağı 
cha olunan b ik" • r u ına cephe, Almanrıı 
a ından, Aftikıı'da .. çılmı~ıır. ,\lmıın· 
)a kar~ı hır ikiocı rephe Kızılordu • 

ın sırtındaki ai;ır yukil •hafifleıecck • 
. Halbuki Orta \C Yakın· ark üzerine 

uyen almaolar, bu >'Ü:ku, bilald ' 
rl~ıırdılar: Fars korfezioc doğnı gi

yarchm kolları, çoktan, Kız.ıldcniz'e 
muş olmalıdırlar. 

Mı ır, ln!.-iltcn: için, daha Jıa lrıı 
be girdiği ı;un bu harbin başta ı;c

cephclerindcn biri olmak chcmcfıi • 
iai almı ur. O tarihten .Mareşal Rom· 

el ~zuna kadar, tam iki ) i l gcçıı 
e bu iki yıl içinde, Mısır cephesinin 
emnıiyeri her gıın d:ıha fazla ıırıu: 1 

nku İtalyan tclı<lidi sarnhrr 
13 • Girid'e inen ve 1 ibya'ya zırhlı 

talar gönderen alman tehlikesi mey • 
'la çıkıı. Akdcn.İ7., yalnız ital}anlarla 
r tl'lllas sahnc<;ı iken, bir alman ~-crhc· 
~lline de gcld . Onun için burada 

len müttefik komutanları, ne bas -
ına uğramak,. ne ırtnaca gelmek, ne 

baı.ırlanma mühleti bulamamak ı;ıbı 
r mncrct aramt)acaklardır. Lih)ıı'daki 
muıanlar, bilaki~. tam bir emni}'ct 

Başvekilimiz İstanbul'da 
tetkiklerine devam ediyor 

fstıınbul, 4 a.a. - Raş,cki( Dr. Refik Saydam, bugün öjfüdcn C'-'\'cl 

beraberinde Ticareı Yl-kiH ,.c ia,c '\fusteşarı olduğu halde Cumhuriyet 
Halk Partisi bina~ında İ tanbul İdare He) eti A1aları ile Kaza Parti Reis· 
len toplanımnda bulunmU1 \e f< tıtnhu l 'u aUk~dar eOt"ll ÇC~İt!İ mesele
lerle halk birlikleri faali)cti uzcrindc izahaı almı,ur. 

*** İ<tanhııl Foıo Muhahiriıniı ta.rafı n<lan gi;ndı.-rilen resimlerde na~vc
kilimiı in i,ı:ınhul'a ~l'lİ)İ ' c karŞıl .ınış ları ı;orü lmektl'\lir. 

~ ==============~ 

Maarif Vekilliği bir 
• 4 • • . .. . .... -• •İ içinde idiler. Bu emnİ)ct his.\ini 

ren hcup ı;e tertiplerin yanlış olma • 
odan b:1$kıı De) e hükmol uııabilir? 

Mütıcl'ik kıtala.nn, hcle i:Ik J.ibya akadem'ık meslek nharebclerindc, kahramaııoı dü~u~tuk· • 
rınc suphe )Oktur. Bizzat Mareşal ' 

tommel, mihver taarruzunun ne kaO:tr 
:t"o r~!ikelcr ve zorluklara çattığını ' 
wlernı~nr. Buyük meydan muharebesi 
ratta_ ~r~m~ştur: bu meydan muha· 

ını muttcftklcr kaz.:ınmı, o ldı irı· 
12 zaferinin )'Olu 'Trablusgarb e bdar 
mış olacaktı. Alman zaferinin yolu 

erq-e ka~r açılmış oldu~nJ bugün -

1 
tııhmın ctmi)-e imkln yoktur. Bu • 

ıtun a beraber ~imdiye 1..-ııdar kazam! -
ış ?lan d~i, bir meydan muharcbcs" 
cnnc dcs;er. 

.. Hatalan tenkidetmck, en '-· - in· 
lızler olınak h u.quo 

e dü 
0 

UZCtt. )ıılnız müııefiklc· 
• )er. . ünku vazife onlarındı· )urtn· 

me<;uJıycı de d ' 
ır B' . • • sa ece onların sırtında· 

·
1 

1
•
2101 gıbi h:idi clcri ın.ktan takibe· 

~n ~ın )'llpacağı şq•, olanı olduğu si· 
~~ek, olacakları da merakla bek • 

tır. 

1 
J.ıpoll)-a Çin üstüne nj'iır ba~ıror; 

~ manya RıL~ıı ustunc hutun ağırlığı 
~ , >"Ül..l!'.nmi1tir. Afrikıı'da almanlar. 
, 11 e ve Kanal'a yaklaşmaktadırlar. Tch· 
kelerle dolu dcoiz Yollan ote•inde, iki 
>;1~. uker ve malzeme ka>nağı var: 

0ıtlız adalan -.;e Birl~ik·Dcvletlcr! 
u lca>'Oaklardan ya\'3Ş, bUı ihti)11da, '\c 

bir müddet içinde taşınabilen şey. 
ı • ~e.. 1942 va!ında, hu c<"phclcrdcn han-

ının imdadına )-eri meli? Kimi ve ne-
~~ durdurmıya çalı malı? Yakın-~ark 
ökulup ~dtrsc, Ru•} ile muttdikll·r 
rasında hiç bir bağlanıı kalın:lZ. Ru• 
er>he:\i çokerse, muııdikler harbinin 
.a:t ıca dayanağı yıkılmıs olur. Çin dcv-
ı~ıne., Japon>a'nın kolu bu~butiin bu· 
ulmez h:ıle gelir. t uttcfiklcr planı , her 
ı:u~u de, 1942 >ılı içinde. a)ııkta ıut • 
a •. ~e 1943 >·ılında da kaıi tııarrmla· 

ı::-tNşmek. A İ,ıe bu 11• iman ve japon or<:luları . 
onad:ı. 11~4 "ı ı:urruzlarının .<.ılı ı' larını 

n "ııldırmı"" 1 1 Al yıı'nın J , .• ça ışıyor ar. man-
bi de,ıı: 8~0>a'nın, ikind cihan har
ol"' k 

1 
ettı çe, uıl ha)ııt sahaları, 

m a ım 5:ıhal rı bunlardır. nu •a -
h:ılıırd;ın ırnıklaşıırıl:ıbıl~ek Anglo-~:ık· 
sonl ırın, ~a<lcce aero - na 1 b" h c • . • 'ı ır mıı :ı 

e ~atcmı ıle hıı-b"n 1,.,-... 1 k 
ile k . ,ıııc en çı a • 

CC' len ne rek IU &5kcri t k " ' 'ıf 
klı crmckıedir. en ııçını 

Bundan daha hir ay önce • .1• aut•l · · b • ınıtı 11 ' erının irı;ogu, alman h ı · · 
artık • 1 anı ~ını 

cczır e mcd nnı ındıki gerici d 
ıntnluğ h • ' ur· da a .• cnzetı)orlar, bunun ıırka,ı n . 

çekı l ış devri gelcrej:İni telkin edi· 
nı rılı 1 İb) a h07gunu, İngiliz cfk:irı· 
S ~tc 

1 
bu C) im t rlık içinde \"Urmu~ıur 

"t~ 
1
' kı nıtiltcrc, Fakat hu ~der imı,ara : 

uu·cer>f "d so k" ıc:<ın e, 1940 ha1İranımları 
•r 1 durdurma hı lı•anı itinde buhı

nııvor H k''· 1 . d ı. 1'<at rın h9 noları, haıı· 
Pe" mub~n .. a ıl b" . · ı· f d ,... c ınaı ın~n t7ler tııra · 
1~ an sö~lenmekıedir. lnı:ilİl azmi kı· 

kanunu hazırllyor 
Bu proje ile üniversite hocalarının 
terfileri yeni esaslara bağl~nıyor 

Maat1t Veldlllki Akn.dem!k Mffi'lek Kan\l'TIU ad1ı yem btr kan\lft 
zırlamaktadır. Bu kanun projesi lkı üntverıdte 1.<!d.rl.<ı heyetinin tcrlfh ve t.erti 
usulleı1 :reni CSMlara baltlanaeak ~ d~ha fa.>'dalı bir half' ıı:ettrılml'li!ne c111ıı1-
lacaktır. Asistanlık, dotcntltlc, protcs•kl1.ık mlıctdetlerl, bunlann b':rlndcn dlfrerl· 
ne t!'rti usul!:cM, llynkat ıartları, )1lzılncıık llmt eııerlerln terNdekl rolU ve dııl'ıa 
bunun gtb1 ünlvl'nrltc tcdı1s heycUnl l~llcndlren işler bu ı;uıretıc daha esaslı b'r 
hale konulmuıı ol11cakt1T. 

Vck 111k, bu ka:rıun cıkmcıya kad:ı:r Un~vrnııtt~ kadro ve ~tmda heıiıan
aı btr terfi \"C d<.>rtl~llk yapmak niyetinde deC:tldt:r. 

Dl{:~ tarııttap tcMt ha\clkı knnunu proJm tizenn<l('!ld cıtllŞl"l'lttlnl"tl da 6e'ftm 
okınmaktadll'. Bu pro,fcnm Medjf;ln bu ııenckl toplantısında a-ör(lşülcrek kanun· 
la$1lcalrı ve tatbtkı ~ccıef:i umulmnStUıdır. 

P-iyade Atış Okulunu bitirip Orduya 

katılan yüzlerce genç subaya 

Cankırı'da 
.:» 
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Milli Müdataa Vekili 
diplomalarını verdi 

And İçme töreni ve geçit resmi 
çok parlak ve heyecanlı oldu 

Canlan, 4 CHUSUS1 muhııbtrbruzdeıı) - .P:ltYruM .Atııl Okulun• bıtln!m r.ıb:ly
lnnn d!;ploma tcvzt1 ve and ic:ıme törenleri ~ Mtll1 Müd:ııtaa Vek!llmlz Ge
neral Ali Rıza Artunkal'ın huzım!Ylc yapıldı. 

M ll Müdafaa Vekillm\z, Korgcncrnl Gelt> TQJ1ron, ~ ztya Eklnol 
Ye Avın1 ülcT"lc bl!ı1:!kte saat ll.30 da Çanlan~ eere:tıcnıttnmer. Bır ihtiram Jı:ı
tru!l Vcldll ~in~ halk da co$kun tczahllrtcrde btthmUY<J!"du. 

Vek'.1 \'e Ger.cnı..Ucr VilfıyeU, Bcktll-

)'~1, Partb1 ziyaret et.tikten ı;onı.11 )"c-,.--------
1\1 Hnlkcvi bmasını ve Dolitı ull<i• -

nı.cıct Yurdur.ı.ın actıtı 6C'I'glyt gcz'1ı'cr 1 A m e r ,· k a ve Yuroun ökrctmctmıe tnkdlr '-"C tcl>-
ıılktertnl bfülird ICl". 

Snnt 1 ı tc komutnn 1k tınht(?S!nde 

Vdkllin ve Gcncnıl.ıcrtn huzu:r1:ırl>1e 

ıtll>loma d:ıttıtma ve anrl teme töreni 
h:14J."tdt, , Törencte )"(}zlcrııe <la vctM de 

luıztr bU:Lu:ıımnkta l<1 • O!rulun Mrrot
manlenl.Ylr o'lmlu blttrcn srenc 911be.7-

lıır, bu mutiu ırQn 6'CT'Cl'!ne büyük ünl -
tonıınlannı ıd}mlş!C'rdt. 

istiklal bayramını 

çalışa rol< 
kutladı 

1 
- .. 

1 . 

0\rul K•ıımutanı K~ Tu~ 'Z'I· 
yn Kamn'ın d<.' ·M"l1 hitn~<lcn ıı,mra 

MI ıı M Ud t uı V<"kWımlz, orouya Jca.:ıJa

c. k olnn yUzlcroe b'U'bıı.;rı.n d p oma'l:ınru 

h 7~-ıt dnl'ntu 'e blrlncflere de hediye c
rtnJ V<"l'CJ"('k, btlUln grncıcrt, birer bt -
rer eUertn1 ıs knrak tebrik ctU. v~ 4 a.a. - :lst!kW &ilnü mu

nascbetlyle mfilete hltaben neGl'etUiU 
hll' mesajda Mister Rıızvelt bilhassa 
&Ö> e d~t.ir: 

Mısır'da ehraml.ar, lngiliz bayrağı ve hint askeri 
TI;:r ırenç subay n • tC611 ııöylevL-u:!Mı 

ııonra nnd l<:"me tôl'C'fl.1 başladı. :Bu uhl 
heyC<"ıı.nı. orada bıızıT buluran 

KAHIRE'Y E Gô RE Mi HVERE GôRE 

hcrn<'SI k:ı.pl:unış bulunllYQrdu. "- lstiklAl b:ıynımı ır(ln(l, top, ucak 

And itme tören 1. ırcnc ırubavınnn. tnnk ve gemi ta'brika!armda 1eler <Mık -
Vı-kl.llc Gcncnıl~rln önUnde yaptıkll\n te)'c u~<tuı lcutlanını.$tır. Bu :ı:a

R'<'Olt ~I taldbetU. Yüz!('l'OO J:Cltt mnnd ı m ın bnymmımızı lrutlrunanın 

9Crt ııdımlnr \l(l azimli ba~şl:ı.rln, ı>Wtı- m tyt tdkM de bu :idi. Atıııka cölOnde. 
de rruı.nını söyl~rek ırcccrkC'?I h l'k d:ı RuS\Yll'da, Ctn'de, Pruılffi< adıılnrıtıda 

tıu ıınC:ils Jaıbs:rt.ıcı rnruızancyı çılgınca ve btlt(ln dc'!rlzlerde hür jnennJar hür-

Elcilemeyn bölgesinde " Elalemeyn önünde 

nlktşlıyordu. 

Vf'.ldl cördU~ tnttamdan ~ ı:!lf:Us 

ICl\bn.rtı~ı mcnznrndan dolayı Okul Ko. 
tcl>r:lk ettfkt<:on l!IOtll'El t '!ren 

Törenden eonra &<'hh"de utıtk bir ge
z:!nt.I )'nı><m MWI MUd:ıtaa ~ , y.ıı

nındrud ,..Atlarla bt..'"'lllcte saat 17 ae An
kArn'Ytı dönmek tızere echrtmlzdcn ny

nldı. - Ka.drl Korman 

Maarif Vekilimiz 

rtyct.I ~ ycn1 rncd<!?l~ koruımt1k için 
\'al' lcuvvc•ıertyle do~süyoı:-:ar. :lst11A. -
~-a ultromıo mcm!ıc!lretlerde bu bayra

mın bü>"ilk bir mane..<;ı ''tll'dır. tnsanltlc 
truihtndc esi görülmem~ glddctte btr 

lı ttbdndln dhı hllirlyot::ni c1.f:n<.'dltl btr 
ırtınde bu 1>4ymnıın m:ın:ısı bUSblllUn 
artnr~. 1 

M ter nuzve!t bütün dtlnyor.l?I d !!:
k:ı 1 )'Cni hilmct.ıor uğrunda öldüt11-
cil bir milrodcleoye ntıhnı• o!an bütün 
milt'dlk mlllctımn sarfott1{;1 gayretler 
tncme t(lkcrek ~ rı1 y11dönumanun 
btlyUk mruıasını b1ır kere daha bcltrtmle
ttr. 

İngilizler 
ileriye doğru ahlmak 
isfiyen Mihvercilere 

hücum 
ettiler 

Kahire, 4 a.a. - Orta93rk 1nciliz 
Kuvveıleri Umumt Karargfiliırun 
tebllği 1 Sivas'tan ayrıldı Amt"!rlknn d<ıvl~ rc!sl maıaJmı ııöyle D linkU cuma gUntl kuvvetlerimiz 

hıttmn:;ttr: Elfı.lcmcyn bölgesinde do$ttlya doğnı 
Sı~ ,( a.a. - Maarif Vekili Ha~n - bir hn.mle teşebbllsUnıle bulunan dilş-

111' y;:,-ı bu-~-ki ~,,·ı'k l•rını' • bı"tı"r~ "- Bu )"tld&vilm1l, 00 lkı\ra 8'(lnlerde hUc · 1 d' MU ef"k A.rek ~'~ nou« ·~"" ~ ~- 9M'Sllmaz 1'ıtr aztmıe hü~ davıısı mana um etmı§ er ır. tt ı 
şahrinıhden ayrılrnı~. ue!'rundA <löC:'flşen lnsenlanı. 3'8lll bir hılVa kuvvetleri, Orııwarkta m isli 

görlllmemiş biT ölçl)de kara kuvvet-

Askerlik kampları 
f stanhul, 4 (Telefonla) - Ünivcrsi· 

tc Rektörlüğü birinci d~ askerlik 
b:amplannın r>az;ırtcsi sabahı başlaması· 

na karar vennistir. Saac 9 da Üniversİ· 
ıe bahçesinde toplanacıık 04,y talebe tö
renle kampa gidecektir. 

Orntt ~ L1hnm ka)'natı oıaook.tır.,, lcrimizle i§bjrliği yapmıo ve bUtü:ı 

~-e nazın Mister eonıcn Hutll • (Sonu 3 üncü sayfada) 
AmerOaı.'nın ıs~ ı:ilnll mUna •'>e-
tiyle söyl«1 ~ bir nutukta l'O)ie dcmta-
Ur: 

.. _ Bu ~ ~ - tnkieft
hnı temin etım=ı olıuı ruh bu haıt>m 

kazın l:m:ısını dıa temin edıecckUr ... 

Erzurumlular 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

ikf mutlu günü bir 
arada kutladılar 

Emırum. 4 tLIL - Erzurum dün iJc:i 
-ı büyük ve ocrcfli günün 23 üncii ve 6S 

1 ind )-ıldoniımlcrini idrak etmişti!'. Bun-

muharebe 
İngiliz - Alman • İtalyan 

kıtalan arasında 

devam 
ediyor 

Berlin, 4 a ıt. - Bu -ınk'Ü ~ı teb
liğe gore. Mısır'da kuwctlc tahkim edıl· 
miş Elalcmcyn rne\'Ziindc imaçı muca· 
dele henüz dcum ctmekıedır. Düşma -
nın ı:cıirdiği t.ıhiyelerle tcşebbus et· 
tiği br,t hurumlar, in.,ıçı muh.'lrebelez 
0

ııetil"eS0nde puskürtülmu YC b~ka mu-
kaumet )'1vnlan zap ilmiştir. 

Hımı muharcbcleri csn:ısınc!a ı.lman 

(Sonu 3 üncii yfııda) 

.,.,. .. ..,,, .. ---,,.~ lard:ın biri i EbOOi Şef AtaturJ.'un kur· 
tul~ \C fokıllp .savaşım a~ için fa. 
zurwn'a ilk a)ak basuğı diğeri de 1877 
harbınd ki Azızı}-c .kahrııınanl1ğıdır, Bi· 
rina tur~'Sl saat 9.30 da Ebedi 'cf'in biıs· 
ıunu ıaşı}an oıomobilin oo adım :ileri -
sinde bir subay komutasındaki bir man
gıının ı;Üngu takını~ bir \azi)etıe İstanbul 
kapısı ınctlu.line ı;erifcn siyah perdeyi 
5Üngulc:ri)le par~ıılırarak içeri girme -
'i)le başlanıı~ıır. Bu kapının iki tarafın· 
da i)al1lar shinmi' olarok duran iki 
kız !,'OCUf,·unwı üzcrlcrindcki ..iyah elbi
seler manga} ı idare eden subay tarafıo
dan çıkarılarak altındaki be)"aZ e-lbisde
rİ)lc bü tün bulunduğu otomobile bin -
dirilmi' ve hunlar büstü kucaklamışlar
dır. Bu sırada şeh "rdcld fabrikalar, lo • 
komoıiflcr \C bürün kamyonlar düdük 
•e kom:ılarıııı '-C mıı.ıka da isu'kUI 
marşını çalmı)ıı ve bu esnada 21 ratt 
de top atışına başlanmıştı r. Büste buket, 
çelenkler konulmuş olduğu baMe Cum
huriyet alanına ~-clinmiş ve hitahele:rden 
onra ı;cçit resmi yapılm ıştır. Öğtcden 

'(.~raud ve Jekl er soncu su Koc h 

sonraki ıorcrı chrin dışınd.~ki koşu mcy
dantrKla saaı 16 de yapılmıJrır. Tören 
!>aha5ın<l.ıki bir m.'J..nı;~nın lıava)oa üç dc
fıı )a\lım ateşle beraber Aziziye tabya· 
un:ı ha rak çekilmesiyle , .e İstikliıl mar· 
~ >le ba lanmış H~ burada da hitabeler 
\eri nıiş 'e t'Çİt r ı vapılmış bu ıö -
reni re n~kerı \<' u ;ı memurlarla C. 

Büyük Ankara kupası tenis ... ,. 
müsabakaları devam ediyor 

Yarım son macları 
~ 

dün aksam bitti _, 

Bugün tekler, ~ifller ve 

muh1elitler sonu oyn nacak 
Milô - Hasan 
J ülide - Egert 

Dün ııı.'l.bah tenis rneçlanna aelem -
YC'!ller muh k kt turnuvan n en llJ-
zel matla n b ııöım k !ırsat.nı rı mı$ değildir fak k d · bi h f • l-.1 k :ıt pc enn r a • I.ondra Biir\ık Elçimiz B. Rauf Orhay ge~nlerde ngıl · 

~u Utu vardır B k o Yakı ş k · unu anca rta VI" \ ıere Haberalma Nazırlığını zirareı etmiş 'e bu ziyaret esna· 
~i resimde, Türk Bayrajfole sü lenmiş olan Haberalm1 

H. P. erkim ve halk İ<tirak etmiştir. 

Gece de (ener nl yı yapılmış ve ışıldak 
in Cumhuri)et alanı sabah:ı. kadar a ıdtn
laulm11tır. Şehir ha.~ ~ &yr&k -
1 rla don:ıtılmı~ h2lk içıen teuhürltt • 

kacırdılar. n ve > n 

n. :ır · muharebelerindeki durdunı· • · 
cıı vazi}'tti a•aı.1 _ _, _ h sında Haheralma Nazın ~hs~er Brahdon Bracken, Loodra 
h:ı • • 6 )'UK&rı, zarann er 
• nı.;ı bir nokta,ınd:ı )miden t~hit edı· ı Halke•'İnin Reisi sıfatiyle Büyük Elçimize, Ev'de oynanfacak 

a bır ~U'iaffakı)cı tamir edebilir. 1 jlmler için bir projeksiyon makinesi hcdi)'C etmiıtir. Yubt-

Nezaretınde Bil>iik Elçimiz Rauf Orba) ve Mi~ıcr Brandon 

Brackco b:ıhsf geçen projeksiyon makinui onüodc görülmek· 

ı:ediıc. 

MrlA Grodetskt - Hassıı ~ Jülide - eını tam m e d 

le bu büyük gunü kudamışur. 

Pıuıkan - Eftrt kar$ıl:aşır.ası çok müsa. b!r oyun ç mı 

vl sa:rtJar gösteren b maç o utu h tk-1 Do tor Eıt m tt-~. 
kmda ~tıllluı tahmmlıerlııı do~~ oW (Samı 4 uncu 1&5JiaıW 
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Dünkü 

• • . 
ougünkü 

1 
Almanya' da 

LONDRA MEKTUBU 

Lord Stratford 
Redcliffe 

1 fın~:!!lllllm 1 Hafta konuımalan: 
ve 

, A llah erkekleri 

eden terbiyesi 
de 

böyle tecavüzden 
Yazan: Harold NicollOll 

korusun! Londra, <haziran) - Çocukluğum
da, Loıd Stratford.un lıwıiltere n.ın 
yetlttlıdliU en bUyil.k diplomat ol
duıAıınu, a.şağı yukarı 23 yıl kadar 
lstanbul'da kaldığını, Türklerin Lord 
Stratford'dan ıayııı ile bahsettıklerl
nl bana daima aniabriardı. 

Erkekler, içinde bulundukları cemi
yet tartları ve Çallfma tarzları 
bakımından kadınlara nazara:ı da
ll'a çok tehlikeye maru&dll\'.l&r • 
Kava• eder, yaralanır; atır 1ıte 
çalıtır, sakatlanır, harpte '1Uenıan
l& çarpııır, ölünıle pencele • 

8Sfln AYrUP&'da beden ter
bbr-1 alanında bu terbiye
Dln reJ!ule unun olarak 

_.llllııllle bize en yeni ve st1ze1 
Almanya'nm verditlnde 
~w. lmparatorhak ile 
unıret .Almanyuı araandakt 
terblıresl farkı derhal beden 

tel'lli1reel uh-nda da kendini 
a&ıtermll ve mua;yyen hedefli ve 

en 'ıamre:ve taıml liıtemden 
.,....._ .... lnlrtalunarak hallca ve 

U• erine dönOt bql~ 
a n ml11 ve her muf bal

.....U bir terbiye ailtemlnin 
IMllllN:ete )Qılmaalyle beden 
terlllı'• ~mı da aıynı tempoya 
~ bir 1ek lde hemen detitmlt 

• 
YENi SİSlEME 

NASIL GE(İLDİ 1 

• 
.. beden terb yee kllltüril .ııratle 
~ etmlet r. Bu arada unut- .. ---- Yasan• J:"l mtmahdır ki mullY)'en hedefti in- 1 • 
lan -, lrmeolc için lcadohmaın Nı h B ba 
811temlmn ootu Almanya'da bir- ÜZ ef Q 
lr90I da hveıc ve Felemenk'te tü-
~ D terleri hane Mil mev- _____________ ....,. 

ft9lmll A~a'da. bu aı.temle
l'la .,_.1ertınt oolııtan. daha senit 
w -.OnkG ealın kOltllrilne Ul"
sun proeramJara terketmlı old1*
landır. O kadar Jd birinci ~aı 
.aaıtılnden evwlkl haliyle Alman
.,.,.,. badnkG haliyle ne hkb' ne 
.. banan ı.mamla.,ıcwa olan be
._ ~ ........... a layulamalc 
t* .blltalt netıeea.r verir. 

lTll-1852 .,ıllan JrMında :v.... 

ve »mn..tlklere lnhlur ettlrildl· 
11 zaman beden terbiyesi alllcuı
nın devamı mec;tnwlyMlnln deva
mlyle kaim oldutu s6rüldll1Qnden
dlr ki oe.ıtıı sporlara bu dere
ce ehemmiyet verilmlı bulunuyor. 

Ameıika'da oldutu slbl Alman
n'da da beden terbiyesinin bu 
lelcle dmctum..ınln temin ettlll 
bü1'(ik faydalardan biri de ıudur: 
JimnMtikbane, talim ve temrl.nle
rine inhisar ettirilen bir aı.tem 
uyandN'dılı az ıısı dolayı&yle bir 
okulda yahut yQklek teJısil nHles
ıeses nde ancak birkac ötret.me
nln pyreUne kalrnıt bir mesele 
sınırlannı atamıYordu. Halbuki 
sporcu yetlten neslin ötret.rneniı 
profeııörU hepııl ıporcu olduklar1n
d11ın tahlil muhlUınde bütün men
ıuplara taml.l bir hareket uyan
maktadır kl, bundan diterlne niıı
betle dallar kadar farkla büyük 
faydalar elde edilmektedir. FAuen 

bütün ıtaye ııencl bir kere vücudu
nu calıştırmıya alıftırmak ve on
dan sonra da her teYin zorla det.il 
kendllitlnden olup b1t.rnesini te
mindir. 

Şimdi tekrar konumuza d6ne
rek alman beden terbiyesinde bu 
ddlılkli!ın ne faydalar temin et
titlnl sözden gectrelim. 

1914 te bütün AWnanya da mpor 
kulüplerine yazılı olanların sayaaı 
bir milyonu ııecmedıtı halde 1931 
te on altı milyonu buldu~u w bel
ki de şimdi bu rakamın da çok üs
tüne Ç)kıldıtı s stemden serbest 
sporlara seçllmes nin .Jılkmetln1 
çok iyi anlat.maktadır. F.ekiden be
den terblyes nln daha zıyade erkek
ler arasında yapılmasına mukabil, 
sporlara kuvvet verme sayl'Slnde 
kızlar ve kadınlarda V'llcutlarını 
terbiye hevesi uyanmı tır. Bundan 
elde edilen bUyUk bir fayda da ıu
dur: 
K~ da artık erkek gibi ken

dini her nevi ıopor alanında t,eş
h.tr etUjl için vlloudun.u ııUzellet
tirmek vücudu.na mlltenulp bir 
endam venn k wrunu hissetmek
tedir. Böylece mllll bünye üzerin
de çok büyük geliımelor temin o
,unmaktııdır. He-r tfirlU vücut bo
zukluklannı gidermek lç ıl bundan 
daha tahıl bir illç olur mu? 

Mıllet ölçüsünde beden terbiye
si mefhumunu yapım ve vucuda 
iyi bakmanın ııene millet Olcüsiın
de kllltilrllnU yaratmak bakımın
dan "mahdut"tan ve "tabu olmı
yan"dan ayrılarak "hudutsuz"a ve 
"tabll"ye ôönmel«en batka çare 
yoktur. 

Beden terblyeııl alanında Al
manya bunu belkl geç ve ırüç kav
ra~ır. Fakat bir kere kavradık
tan IOllra da ook lyl Lntibak ede
rek ınc kavnyanlar dereceılne ka
vutımuştur. 

'l{\rmi sene 10nra 'l"ürklyc'ye. glıttl
jim zaman, Lord Stratford'un zaına
nıııt hatırlatan birçok kltnse buldu
tumu iddia edemem. Fakat ııu haki
kat arta kalmaktadır ki o, Türkiye
yi hakikaten anlıyan ve onu bekll
Yt!'ll iftihar dolu lst kball ,se;en ilk 
avrupalılardan biri ldl. O tarihlerde 
AvrUP&'mn biltOn kançılaryaları.nda 
0.-na~ı lmparatorlutundan "Avru
pa'mıı hasta adamı" diye bahsetmek 
moda idi. Lord ::;tratford 1stanbul'da 
1'11&11 z büyük elçisi olarak bulundu 
ve Türkiye'de mubtellf devrelerde 
23 sene yaşadı. O, ilk g{lnlerdenberi 
Türklye'nln "hasta bir adam" olma
dııtmı anlam11Jtı. Onun kanaatince, 
Türk milleti dünyarnn en sıhhatli 
milletlerinden biri !dl; ihtiyar ağaç
lar gıbl störUnmez maziye kök sal -
m111tı : her fırtınaya göğüs ııermek 
ve en ,ıddetU kıtla.rdan ııonra dahi 
yeni yapraklar açmak ve genç dallar 
sahvermek kablllyetlndc idi. O, Os
manlı J.mparatorluıtunda akal)'an ta
rafın Türk milletınln 11hhatJ değil, 
bozuk bir hükiimet aı.tem oldu una 
lınanıyordu. Yenileşme yapılablid ğl, 
saray sisteminin kötll nüfuzu orta -
dan kaldırılarak onun yerine.... daha 
modem bir anayasa konulabUdh'U 
tır1cdlrde Türk mllleıtlnln, k ndl gu
ruru ve cesareti ııacyeslnde, memle
ketini uydıraca,itına ve milstaklıl kı
lacatına inanıyordu. 1808 de böyle 
bir kehanette bulunmak bllyUk blr 
cesaret lşl idi. Halbµkl o zamandan
berl Lord Stratford'un tahmini ta
mamı tamamına ge~kleşmi lr. 

ıır .•. v.s ..• 
Şimdi erkekler için yeni bir tehlike 

daha bqgöatermif !... Aı;rada aı -
nada sa.zere aUtunıarmda ııörilr 
veya dedikodu araamda duyardı1'. 
Bir kadcı kocaaınm yllıııtlotı ur-
malamıı, bir kadın kocaaına ~ -
yak atmlf .•• Veya bir kadıa bir 
evi ao)'mUf. Blr kadın gUpe • 
J(Undlls Beyoğlu caddeelnde ırar
hoıı dolafmıt. Dire ataut. T.a. ... 

Gazetelerde yenl bir kadın marifeti
ne daha rastladık. Bedriye adın
da 'bir genç kı2 Flloryıe'de bera
ber seıımlye cıktıtı Dimitri adın
da bir delika:ıhyı, aol{ak ortasın
da saçlarından yakalamış kendine 
dotru çekmiı ve öpınUı! ... G.mç 
Juc "edebe muhalif" hareketın -
d•,; hemen mahkemeye verilmilJ 
V• derhal 1 aJ 10 gUn hapse mah
kQm olmuş!. .• 

Cezasıdır, çekaln! ... diyeceJuıioiz. Ya 
bir ay on gün hapısi göze ala:ı 
bedrıyeler çoğalır da, biz erkek -
Jeri ıurada burada aıkıetınnıya 
başlarlarsa. ya saçlarımızdan YB· 
kalayıp kendilerine doğru çeker
lerse ve, ya kendilerine doğru 
c;ektıkten sonra ...... .terse ... 

Erkekler içın yeni bir tehlıke baş· 
gösterdi demektir, beplınlzin te -
tlkıe bulunmamız lfLzı.m. 

Bu aaurları okuyqmlar arasında ı 
- Allih ırzımızı, namwıuı;nuzu bu 

kızlarıı::ı elinden korusun! ... 
diyenler olaca,tı. gibi, her halde bu 

tehlikeden korkmıyan fedailer de 
çıkacak ı 

- Hanlya. nerede o gllnler! ... Fe -
lA.ketin böylesine can kurban! ... 

diyenler de buhaacaktırl ... 

J'U .l'redertalt Jllhn'dan blllhya
- 'blrtncl cYı.a harbine kadar 
111 ..... llhnan beden terbiye als
telnJert. ...aı yakan, atır ve ha
lli j)mnMülder, alırlık kaldırma, 
toplu ft ritmik hareketler ve bun
lara 'bemer idmanlar ve temrinle
re lnldu9 .t:mekıte iken bunların 
1ııaaGnkG alman Nden terbiye.& 
~ ancak teferrilat hali
ne aeldlll Mla Pden uzak tutuı
IDllPCÜ bl.ı' llalükat.tlr. Bu ıtırtem 
ft temr1Dlerin pncllje ud•e elor 
artı ~ ff bunun dıpnda 
llteDla diler va.nan temin et
medlll anıa.ıım.. tlılerirıHll' ki. 
elman beden ter~ baftm ..._ 
lı ~ eeklıl 'ft reı* almıetır. Bu 
anıda f1I da a6alen uzak ıutulma
-..ııcbr Jd bu beden terblyHlnln 
Mille Yanili bir anl&y11 neticesi 
·~ tetıldltıtı" adıyla aıulan 
~ilf ckCıldU'. Jkl bqk& 11. ye
m alman Deden terbiye eu.alan 
ı.e arrı blr meMlecür. Sistenuerın 
pell .lı.'öUi bir taraiuıa da münaae
IMt clUlmül .lıken IW'acıkita bır ke
" daha mim kıo1'ahm: bUıılar 
pngl.ltin .keadi .kend.ıne top! u oıa
nık &elkillt' kurmaa ve .kendi .ken
dim tuurla aevık ri idareye e.lıt
-... Ye alqtJırmuı balunundan hiç 
bir det .. ~ade etmezler. Artık 
~ öeW olm111tur kl sadece ı:a
ı.. OlllNllM!la pnDılipıyle bu kes
Jdn nkM>et dün:y&llnda ne fert o
larak ne de toplu olarak inlanla
nn ve ~eda muvaffak oıma
• kabil deiildlr. Her yapUtını ve 
Mt1 elerilU ve her dillilnllP karar 
werdill ~ bu ku'ann nereye 
yar~ a.tirebllen vatandat 
9DCak al6ka • pre111.iplne dayanan 
taır Wıılır ve beden terbiYealnln do
tuıdulu bir varlılmr. Yoku sade
ce Vtleudta idmanlı vlltandatla il 
Olup bit.mi.Yor. Kalam da kolu ve 
1*ıalı bdar illek vaıanclat aaye

t Ceza giyen 

Bu dikkate deiter adam hakkında 
size b rn malOmat vermeme müsaa
de buyurun. G&lerinizln önünde u
zun boylu, ince ve yıııkıııklı yüzlU, 
ke9kln bakışlı blor adam canlandın
nız. Alçak snle konuşurdu, ve kızdı
Aı vakit pek fena kızardı. Anlar olur
du ki h'1dım olamadığı bir ~1ete 
kapılırdı. Ataşelerinin anlattıklnnna 
göre, onun odatıına glrdlklPrl vakit. 
belki o ani kı7.gınhk krlzlerindt>n bi
rine tutulur d ye, hep kıu>ının ya -
nında du-rurlannıs. Bu huyuna ral
rnen Lord Stratford'un dostlan ÇOk· 
tu D kkate deler 'ki yüz senea. e va
kın yasamıı;.tır. BllyQ.k frnnsız htilA
Jlnden evvel doitm~ Mlthat pnııanın 
uılAhatmdan Mrt sen(' sonra ölmll -
tür. Yani, doiumu birinci Abd i ha
mil devrine, ölllm{l ikinci Abdnlha
mıt devrine rutlamı4(r. Cocuklu
itunda büyOk lnclllz denizcisi Lord 
Nel90n Ue Hyde Parlç'ın a adarı 
altında y{JrllmOş, ııenç bir adııımkf'ıı 
Vlvana kongresine iştirak etmi tir 
Musta'a Kemal'! vp Wlnston Cörçn•ı 
tarıımastna ırz kalmıııtır. 

Şaka bir yana... Şu edep ve haya 
perdesi yırtılan Bedrlye'yi bulup 
konutmak kabil olsa, onun bu. ha
le naaıl gehtlği:ıi öğr nmek ıçm, 
kendısine 111 auallerJ ııralardım: 

Hangi romanları okudun, ll'angl fılm
leri KtirılUn, annen ve baban hlc: 
terbiyenle uir8"tı mı, h811ıd okul
da okudun. haoııi boea1-rdan dera 
aldın, hangi emrre yeti11tfn, Türk 
kızının •e Türk aııaaınm fazilet
lerini duydun mu, v.a .•. 

ar. 
Y .,,.lan Jelifilılilıler 

B 
lrlDd clhaıl barblnıden ., ... 
ra clelieen akDan beden 
terbiyeUt &61den ~iro 

..- Oqlaca "' n.UC.14tn varınz: 
1 - Slılteınler ve jlmna~Wller 

79rle~ blb'llk ölçQde atletizme 
Ye llPOrlar& terltetınlllerdir. 

J - Kelciteı> ld ve mektep ehil 
a terbb'eslnde .-temler ve 
utllder ybde yirmi derece

• o da tem. Aha ve ma1&eme 
MDamndaiı - oldutu a1bl bıralnl
... t.akM bunlllnll ,..v .. y ..... 
~· tab1 tutunaıcta bulun
-.ıtur. 

a - BCltQn barelcetl•r, lllOrl&r 
... OJ'llD)anD acık bav.da 711Ü• 
... ...ar. 

• - "Genc:Uk eıvlerl" lldı ved
lela" blrook tehir, JcUllba" ea 
IÜ da "'Jelde ııcaltn ve pnole
" laller em&1111da ocua ,. ..... 
•• ~ 79r temin eden mil ... 
_...,. lcunet vertlmlttlr. Bu 
...cı11t eıvlert. bllttl e*1 1&toler
- ela f..,ıdalaıularak uYt)an ller
lllın. • dllıba artmknıttır. 

DU" ve mııanen ••:veli beden 
tnbln aa.temlerinden ııpor ,,. llft'o 
Mit un&lere dlhıGI Almaı.-'da 
~bir aQraUe elan11tur. Hat. 
tl w llraüa A.lmanlra'da ..ıctdea 
.lııuhlmn111 ve aknan beden terbi· 
79 uuUel baldanda • zamanki 
.-...ıan tavram11lnlanlan1&· 
.,uıtı sOrtllmelctedlr 

En hafif Sl)Or olan ya7• sezller
c1en tuta en pyaJı sporlar ve 
llu anda b ıde )'&nl)ı b r zlıbnlyet
le b ııpor adı verilen tentl ve 
bolr"7 stbl batün 9POrlar. imde at
letbm olmak Oaere bOttln madem 
lleclen tft'h yHI vuıta!an mekt~ 
Pf.Dllraıml&nna da Jıııo1111n11 bulun
makl.adır 

Ve naeMJl bunJ&!'dan hoke7, bu 
tlstlhlde eayıı ve patenli hokey 
olmak bere lk nevi de eumnda 
b r Jlz O)'llnu oldufu halde al
man m 'lttP.plft'l,,nde blle adamalnl· 
il )'Ulın.tar. Rattl Amuınya'da 
b rçok ROlf kulGplerl bile tilre
mletlr. B tlln mOcıadPIP 1POrlan. 

1 tt boks lllb 1POrlar 
l'"açtad r Kllrek 7elken. 

~e ft her tGrltı ıru sporlan da 
-eon derece ralbette".ltr. Atletizm 
t. de dereceyi dolaur&mıyanlar 
t "'1 deni.erden kmale kaim• ta
t.be albl m\IJ9Dele s6rrne'lrted rler 
Öt'tf anne411WU'm ki riame bl-

mektep talebesi ıctn m.-,n
dlr. 

llVlı&ı mGhlm bir nokta ••r Jd 
ftll ~en •lemek IQda
fi elw 

Okllllaıü hattl kolef w 1111-
ftl'llwlerde talebeden mezuniyet 

n beden terbi~ bul UPd 
~il enmesl nnl1 Amerika-
-la ohınmaetur Bu UftfG 

Serginin yapma çiçelıli 
pJafıaJa Emtitü MiiJürii 

pılqrnalan anlatıyor 

SİVAS 

Kız EnslllüsO 
SERGİSi 

Sina. (Huıuıi) - Diler yıllarda 
oldaiu pbl bu yıl da tehrlmlı lna 
enatltüıll bir aerıl açını tır. Pek çok 
rağbet ıören bu ııerglyi bir hafta l• 
çlnde binlerce ntandaf ıeamlt Ye ııer
si defterine takcijrlerlnl 7umıflar -
dır. 

Okulun bet btlylk oclalında birbir
lerinden sttael Ye çetlW dikim e9ya11, 
aerılyl ıreaenlerl aaun mlddet kartı· 
ıann-aa tutabilmektedir. 

Sayına ctııelderden baban andıran 
çqlt fetlt iç çamafırlannıa kadar btl
tlln etya Naailli baımuından, yerli 
balerden yapılınıttır. 

Oç yıllık bir ınuiıl bulunan eııstl· 
ttlnllntl bu batana tehrinılıde btlyllk 
tilr memnunluk uyandırmıştır Serıl
de tefhlr edilen bu ıııael efya aynı 
samanda pek ucun çılı.tıtı lçln enıt~
tUye yaaılmak için mUracaatlu b'rtıı
rlnl taklbetmelrtecUı:'. Yökaek hatanla· 
nndan dolayı enltlttl ıııtıı .. Jr Ye htret
menlerl takdire hak kuanmıtlar • 
dır. - l ÖZAKJN 

Trakya' da fvizli yapnırlar 
Edirne (Huıaa1) - Trakya'ya fa. 

ada lltt yaJlln feylall yatmurlar top. 
nJıtAki bütün ekimi kurtarmıf Ye ku· 
raklık tehlikesini tamamen ortadan 
kaldırmıttır. Yajmur hllA ara ile yat-
maktadır. • 

' 

., ...............................• ~ 

~ Küçük haberler i 
"'································ııl"' * <;iti bülriimeti nadindelü Ona Elci· 

miz B. Emia Ali Sipahi ımdleze •· 
bamtpır. * Anbra Akpm Kız Semı ohluoun 
senelik sersisi dün akl&ID kapanliıi',. 
car. * Kinin, Kalsiy6m • s.nıloz adlı müs· 
taburlar yiııde bet J6mrük yergisi· 
ne labi iicüacü 111111 müscabzarlar 
arasına alınaup. * Maaıif V ekillili 61reanea olculkrt· 
- aluıaaık llllebeler hMkaadıo ha • 
urlddanaa lıatManı buılualDlılmcbr. * Bul ...ıililderde ııcıı.. el eez,UU 
.._.,. çalı,.nalannaa km bir za
_. .... erdirilmai ..-etiyle .. 
calıırtll ,.. ııcıJ-calc kunl8n -'le
bUaıelerinia cemia ....... llıll..c 
\telcillijince ftlililr....... illetmüt
dr. 

e b&11ra '* -,.ıda a-

._.lf'1'1l11__..m 911 ~=== K. 1 Z 1 LA Y 
• _. oot J'l .C- .-in yardmunla rafU' 

":-...,. .._ .,:_ u da olea prdamm 

~~a:~====,·~=~=-:r=·~l;ı ................... ·.·.·wı .... _ _. ...... . 

vurguncular 
Bir 1 ıbrlD sahibi iic 
ay hapse ve 100 llra 
ce11yı mıhkOm oldu 
Türlü tekilde ~ yapan 

tekiz kiti .-lıriariz aıüli konwna mab • 
....... ıle llHthaL- eılilmit Y9 JD\111 • 
ealif cnalara CMPUnlmıelarchr. V• • 
ıcuncuların İ$1edikl•ri suçları ve çarpıl • 
dıklan cezaları aşağıya lmyu)-oıuz: 

1 - fincankoy çeltik f.t>ribel ubi· 
hi Seip Bulıwlu, piriaç .... -ı içi.o 
lımditine verilen benı.ıilıleftn 28 teoeM
IİDİ ı 7 .- .liraya ..uıjı içiıı ~ ay ha -
pis .. ~ Jin aju pua ClaUIOll Ç&l'J> 

unıaue. bU .,. mıiddet.le de fabribaı -
ma lı.a.,.ulmasuıa, benzioleria müude
raioe karar verilmİJtİr •• 

2 - Balc.lı.al Muatafa s.lnzh, makara· 
fil fazla fiyatla samjı için baidaoda 10 
lira pera cezası " dülddmmn 14 Pin 
kapalı lı.aJmua kararlan ..nlınitcıir· 

5 - Kamaia tıkmek utmaluaa IUÇ

lu ekmek 1&C1C111 Şenlecda 83 lira ajıf' 
.-ra cezasına w ıeoe ekmek satıcısı Ali 
ele 16 lira 60 kurut aiK pua ~ 
çarptınlmıf)ardtr. 

4 - 1az.la fiyatla me)"I• w iline 
sacmaJanııdan dolayı Muharrem Ye Arif 
adıadı& iki Mlıeeci INıMc•""' bet lira alır 
,_. maı w eebzeleriniD müsaderesi 
karan .-m.m. 

5 - n.kkal Mehmec Uysal Uımba Iİ
psinıi ,ük9ek fiyatla aMtılı için bet Ji. 
ı:a alır pera uu.na pcpaırılmıt. tife
lcrioin müsaderesiae karar ftrilmitcir. 

6 - bd kilo buldaYı IO kuru.- sawı 
Hasan Çeçen adındaki bekkal üç lira 30 
kuruı pwa ~.... çarpunlmııur. Ay
rıca bujd&ylan müudere edilmi• Ye 

dükklmnın 7 IÜll b,pUı kalmeıım Jı.a. 
rar ...wnitdr. 

Use " orta okıll111 
llu ylldı parasız 

ylfıll taı• ıllnacak 
Her yıl olcluju ,Hıi bu )'ti da li• ve 

orca obllara puuız yaııh talebe ahaa• 
cakur. Maarif Vekilliii bu huMıttııld ha
ztrldd~ beşlamıı baJumnaktadll'. MU. 
aatı.lcaya sinnek itriyenlerin kayıt aıua
melesifte ı siıJ1t01Ca bqlanlcslc w 20 
aiuatoeta IOll wrilecektir. Talipler 20 
sjust0111 tcadar bulwıduldan ,erin li9e 
müdiirHiklerine lise olmı)'ell )'Wlerde M

ta okul ~lklttine, orta okul ol -
•IJ'&ll ~ m..;f ınüd6r1Ulcleriae 
aıl\raaıat edeceklenffr. Müuıbekaya arl· 
rebilmek için Tüı4c olmak, Ute ....ocu 
cıbJ talimacıWneWıia her IHtıf !(la tft
hit ettW yqta bvlWllDllk, becleace. nJh. 
ca ha-. llbt ve kusurlu oım--. fa
kir olınalr ft bunan i(ia belediye ~ 
k6y ihtiyar he,etlerlaclen fııldrlll maz
barası aJımık az- aelecektk. MGnaat 
edeceklerin ..... ,. kaim11 ,,.,.. hOdltı -
lemeli olırmna11 lll't cılacaldır. Mlheba
laı imdhanhın ı w 2 erl6l tarillJerillcle 
,aprlaaıkar. 

Sivas'ta köylüye siraat 
&Jetleri claiıtıldı 

Slvaa (Huıuıl) - Bu yıl bllttln 
Yarlıti:rle ekim aeferberllfine başh
yan Slnı köylllletlne llraat mtidUr
lölil tarafından para, tohum " alra
at IJetJerl datıblmalııtıdır. 

8lmdlye kadar patat.. ekimi için 
M.000 Ura datıbllDlf ve 9000 brpan, 
• ook • tola•• ... pullok .. r0.1r 
tir. IOOO" brpaa daha yakında dalıta
leealrtır. Bu ,.ardım1ar "67117& pek .......... 

lstanbul'u 1808 de !Ne: ziyaret etti
it v&klıt, bqhca üç kanaat eı)lnmıı
tlr. Blrlnclal kuvvetti ve m'lııltakil 
bir Türk:lye. inıılllz menfaatleri !çln 
çok lıizuildır. tk nclı.oır. Türk milleti 
ctırbOll •• ylilt blr ınllletılr Uçunca
!!'ll, bozuk hllkllmct "stcml ~ZC'ltllll'* 
se Türk milleti, kendl gayretleri sa
yeslınde1 ecnebllM'ln nasihat ve yardı
mından vıııız R"eÇe'bUec•k, kuvvetıt ve 
mllstalcil bir devlet kuracaktır. 1880 
de ölUnclye kadar bu kanl)Btlf"rlnde 
ıarar etımlf ve oq_le.n mllclafaa et -
mlst.ır. 

tnırıus bGyOlk elelsl olank TOTkt
ye'ye ı.rıc geJdltl vakit, NapoJıyon Av
rııpa tntasuıa hAJclm bulunu)'Ol"du. 
Napo!yon Od istisna ne bo.tlln dil~ 
manlannı ezmişti. Ancn İnıtlltPre, 
ve Rusya'yı mat!Qp edemem! ti. 
N&polyon, tnıttltere'YI nebllmMI l<:ln 
evvelA RIJ8)'a'yı maıl10f' e<tme-k ırıt
rf'k~·~ını anlamlfltı. O tarllıt.& '
Rusva Tlh'lclycıı ile hıırpte idi. Lord 
strıııt.ford'un ilk vazifesi BlllhıAli'vl 
Rueya lle sulha ve b&J'\ece TUi orflu
lannm kendi ml!'MlPkPtlerln.I milıta
faa etmf'lk U•re 11Prbetıt h1t'ftkılm11<ıı1-
na kııHıdırmab uitr8'lllak oldu Bu 
tesebbllsfl nihayet bQBn ile net ce
lendi. 'Mıııyııı 1812 tarihli BUkret ınu
ahedesl ile TUrkl)'e ıulh yaptı, ve 
serbest bıflllkııan rus fırkalan 'Moı
Jc.ova'dan çeklknekte olan Napo!yon 
ordlllanna ean da~I lndlrebı.klller . 
Bundan 90ftra Lord Stratford tnıdl
tere'ye d&ıcfll ve Naoolyon'un ordu
larJ kati olarak maitlQp edildl.J<ler! 
ve Napolyon da bir lrltlillz gAmls Yle 
se, Helena adasına e ir l'ÖtlkUldilğO 
.aca lnııDt•~'de kU. 

1824 te Lord Stratford btly{Jk eki 
olarak tekrar TUrklye'ye d6ndil. Bu 
devre, Tprkly~de ıreo<:irdiltl ıorıelerln 
en tallblılıEl oJ.muıstur. tnauız ve tran
aız deniz filolan N11varln kö.rfezlnde 
Tlirkle-rln mOtteflk!erlne taarruz et
tUer ve Sultan Ma.tımut Lord Slrat
ford'u kansı ve all~le blrli'kte 
Ttırk ve'den ayrılmaıta ve Korfu'ya 
ırttmeie zorladı. 1842 de Lord Strat
ford BabıAU'ye tekrar bQY'ilk elçi 
tayin edlld , ve bu vaılfMinde 16 se
ne kaldı. Bu dı>vre- i<:lınde Türk Yt>'Y1 
dlrl1""1ek siY'tlıetlnde Sultan Abctill
medd'e yardım etmeok fırsaıt1n1 lıul• 
du. Lord Stratford'un nıakadı htıkG· 

Yllstl kısan~ mı idi dersinizi." 
SabaheJJifl SONMEZ 

Buna • Mudanya hattında 
tren seferleri ba~adı 
Sel bulnm ,GNDcleD lci sQlıdenbe

ri seıyriteferi (luraa Buna • Mudanya 
h&nuıdaki cahrİI* t6rade c.aıir edıile-
rtk cl6a ... 15.50 ........ treOler 
..... .....,. ......... r. (a.a.) ------

Nüfus memurlarınan 

maa~arı ırllınlecak 
Dahiliye Vekilliği Büyük Millet Mec

JWaden aknan bdlolm'a ck,--ak ka
za a6fus meaıurlan ıqr ılannl 25 lira
ya pbnmtctt. Bii'4!ık bulantaki nil • 
fus memurları llWll'-n da 30 liraya çı
luıtdmıp. Kaza lkhıd oOılus memur -
lan nüfus k1dbi adını alnuduadır. ls • 
tanbul ve Ankara nefıiye nüfus memurla· 
n ..-.lan 15, diler nahiyeler aüfua 
ınemurlan maa,lan da ıo Hn>• çıb -
nlmııtu. Dahili~ Vekillili, bu ..,. 
göre hazırlamn kadroları ..,.ltHkıere pey
~ göndenniye bql~lfUI'. 

Dariiff&faka mezunları 
birliği yıllık toplantıai 
İstanbul, -' (Telefonla) --- o.rilla· 

flka menıahn bkHii seaells ıoplanu
ııoa yaptı. Miirakıp raporu okunuM b· 
bul ediklikten sonra yapılaa seçimde 
eski idare heyeti a)'OeD ipka edildi. 

met idaresinde ı.c ıaJAhatı teşvik et
mek ve 4.vrwıa'nın sempatisini ka
zanması ieln Türkiı.Ye'ye yardım n
me.ktJ. Bu busuat.a çok muwaUak ol
du. Ti.;rkbt•'Y1 1853 ıe yew b\r teh.11-
kıe tehdit ettiği vak~ İngiltere ile 
Fransa onun yardnnına kottular ve 
d6vQııserek Kmm harbini kazan ~ r. 
Tarklye bLr kere daha iıltlkll.llnl ko
rum\11 oluyordu. 

Lord Stratford buglln Ankara'ya 
ceJeb hıe)"d • 1808 deki kehan tlırıln 
ııerçekle mlş oldu~uıw ııörllrdü. O
nun teşk l ettitl ömektlr ki buııiln 
bu kadar cok lnslllze Türklye'ye kar
il bir iman ilham etmektedir. 

ıWJrlliiil 
lskenderiye 

Türk köylüsü ve 
GI. Kôzım Dirik 

Yazan: Selim Sırrı T ,.,. 

Bir kaç gün önce ölümünün yıldönümü lıutlanan General 
Kazım Dirik Armutlu lıöyünde Selim Sırn 

T arcan'la beraber lıöylüler araında 
Ylrnıl bet yıl ıliren maarif mtlfet· ı lıoroı ist.uyonu, çocuk O) un me) ılım. 

ti lıgı hay tamda. uiJı vatanın he • 1 rının resimlerıni Naili bey h ıru· 
men ,durl bucalını ı rmek bana na- > or 'Ve bu poıtaya yeli tırecek 
iboldu. Şrhırllalnl olduiu k& • ı ~lal banyolar için hep be l u. 

dar ku) lil unu da tanıdım. Valileri· '\' uruııyacaktık. 1"akat çok ıe 
mlaln ka) 11 koııılarınııa1n, nahiye cekUk. Nete kaynakl rına, c n 
ıaılldil~I rimlııln ı; ıll'lnalannı yakın - ııaklarına uğrıyarak akımii!At r 
dan sordilm İl;ll"rinJe 'I ürk köyll- zı dolduracaktınıı. Gene yaııarır. 
süne candan. bailı ulanla)ını gurdilm. Öa yürekten say ılanmla &ki koy 

B nl d bi i belki en ate tisi benim ı;ucuklan lle birlikte ötıerlm 
u ar an r bmir V.ıüısı 

kanaatime gure nur içinde yatsın ıe· KAZIM 
neral KAaım Dlrlk idl. Bu mektubu aldıktan bır a onra 

Teftlt lçln onun vallll~i aamantnda gene İlmır'e gittim. lil. Kbım Dır k -
her bıulr'e gittikçe benı otomobiline in delıiletl ile on kadar köy ve chırt 
abr ve köylerde yaptıiı yenilikleri bl- C,:uc~k '\'urdu gordum. ilk r.I) nn et· 
rer birer ıöıterlrdi. llglmı• \ruıutlu koyu ldl. Köye girer. 

lt88 te gene 1 mlr'e gltmlftlm. Br. ken e kiden bir mezarlıkla kıu ıl ~ı
kek Mualllııı Mekte)>inde AlmaD)'a da > orduaı. tJinıdl bir tarafta köy ıarkı, 
köylerde çocuk koruma 1urtlan ~ak- bir tar.ftfta çocuklann oyun meydanı 
kında verdlllm konferanıı dlhled!k • v rdı. nıraa ötede tertemla, yepy ni 
ten aonl'& yanıma ıeldl Ye bana • bir mektep bıuaaı 1( al rınıi o dı. 

Bu bu te ldlltı .tllyetlaı luıdutla• K liniln okıaaıa udaauıı,, fenni ı s
n ı:nteYe nde yaJ>m i• ç.alı acatım, boh ~ ı, el 11 ızhk 1 a onu, kred ve 
ıledi. satış kooper tlfınl birer birer gor -

Aradan blr aene geçtikten aonra 20 dük. Jlepaı de blrıbırınden guı dl. 
Eylüi l! aı t rıhll mektubunda bana Ku)deıı ıehlre giden muntaıam fO&e. 

1unlan ) azn11 tı: de ku> luierl taşıy.an kamyonlar 1 lı-
"Denııu kafama koyduğun (Cocu~ yur. Şehirlerde olduğu gibi koylüntln 

Yurdu) ceYherlnl bir kuyumcu slbı umuma (kokuaua) bir h!Ulaı nl". 
lşledlııı. Türk kuylUsilniln içtimai bün· Bunlardan başka köyli elektrik te•. 
y•lnden Ye taııı.~ımen ~ıı:ünden besle- satı yapmıt. güael blr ılnemaları Y r. 
nen bu •arlıgı şııııdi sıae Ye bll)'~lr Nihayet köy meydanında her ak m 
lerime seyrettirmek isterim. Ne mut- bütün köyl tenlendirea boparlorl6 
lu bana Ye kuyltlye ki bily~k Batve- bir rad;yolan Yal\ 
klllınlı ismet pııfa hasretleri 15'0 Beraber ıiyaret ettijfimlz dlier 
rakımlı ,Boadaır • Meraıeroluk ç&ııılııjı köyleri de Armutlu'dan a atı bu a
lçlnde 6u cocukları a.~ kllo farkla dun n Kbım Dlrik'i candan tebr k 
nıuılka çıılı;nsb le mecburi grrııııofon- ettlm. 
Lı, ııılıııcakl ırlyle gorduler. Size biri N al'n köyllnde bir llitretmıon ha.. 
benim •e dııterl heyetin olııiak llzere yana iti çocuklınını çok seviyor 
ikJ raııor söndrrdlnı. Çocuk. ) urtlan- mu un P dl:re aordufumuı ıaman 
nın da nıuhte•if resi .ıerint ıundum fU" ceva~ aldım: 
Siı;.ıli ti• cümbu ~nirken ne olar - Bn kadar kabUl,.etll, bıı kadar 
ben de kar ııuıulıı k~f tatsa) ılım ye temlı yllrekli, bu kadar sıc k k nh 
heyeeanınıaın letafetlnl elnM,dlm 1"Urk köylilıü ııeYilmes mil Ona yar. 
Palrat o ~ne oluyor, .heın faıılaalyle. dım eli uaatılmaa mı? dedi. 
Ornek ku !erinden duşlar, sıhhi hail• Bu samimi IÖallr her ik mizln g a. 
lar, köy . parkı, koy çe meal, fenni lerınl ratarttı. 
mezbahalar, koy kooperatifi, tnuk "Var obua kıtyllye asanan,. fller 1 

Tababet ve ihliSls 
vesikalarana ait 

hükümlerde deliıikllk 
İcra Ve4dMeri Heyeti, tababet w ilı· 

dua Wtibı.tn tıaJdwdıki nhamneme
de bezi deti,iklikler yapmtfUıf. Bu deii· 
fiklikı.re l!ilre bnmuı Z w 3 üncü 
mııdchılerde yazıh olta pıbelerden, dahi· 
li -ve. h rici hastalıklar l'li>e~ .ihcı· 
su sahibi olmak i~, bu şubelere ait 
ııttiri)-at ve llboraruvarlarda en az üç se
ne w diier tubelec içia en az iü sene, 
muftZZ&f ui tan ııfau,le çahımak tut· 
ur. Şu kadar ki \ulü, bolu. burua ve 
dolum ve kadın hattalıldan " bevlbe 
tubcledode müte!haaıa olabilmek icift, 
ayrıca bir tene hariciye fUhesiıade caht
mak llzJmdır. Bu p.hpak umaoı. ,,,_ 
riilecllc lı6zı-. ft münleleleda 'ft kad· 
rolanma wrdili lmkina aöre. SthhM ve 
lçriauıi Mtaa'lenet Vekiletioce w Tıp 
FalriWtetine meD1UP obalar '4,ıln bu Pa
Wkıe Dıluınhjııııca..,.. oı.-aktır. 

Hıfzıaeıhlıa ~ icio. ihtisas miid· 
cW 6t ııecıeı1r w bu müddetin Sıhlıac 
w fcdaıal 1ı1..-- Veklletince ..,;n 
edileaık meWkle lılkceriyoloji, hrhuellı· 

ha; ................. anmı alriJe ııeri· ri,... .... aıaPrilmai ll'Ulf ...... . 
,.... ...,__ IDÜlebueıa ..... ... 

1ıe ~ ilıi -.,. iadirileakdr Mu
.-f ....... olma,.anık. fıılııli ...... ........nn,.,............,. .. 
- ..... lcie ,.. Wııl 
.... ,... ............ k •• 

NI••• ..._ mu '' •ı 
h 

....... ,,.,.. flbri 0---·llj .... -- .............. 
-- w hilsi --
d*Wı cla ................. .,. 
,........am ......... ...... 

--···· .......... etili 

t Edirne'de 61. liı111 
~iri ~in bir tören 

Bdlrne (Huııııai) - Trakya'da pek 
buruk emekleri seçen merhum sene. 
ral Kazım Dirlk'ln ölümünün 7ıldo • 
nümü mtına cbetlyle diln EdlrnelUer 
Trakya Talebe Turdunda bir .ah ifal 
) apmı tır. 1'optantı Umum. il fettlf 
Vf'kill Salim Gtindo n tar fındaa 
ııımiml bir hitabe Ue açılmış ,.. S... 
llm GündoJan merhumun rieııde p
tlrıll l M)rtlk eaerlerden ~• •ençliie 
ornek oı.eu bayatından bahıoderek 
liiıtıralannı t~iı etnıl Ur. 811nu dl.. 
ier b tiplerin heyecanlı h heleri ta· 
ldbetJnl Ye haaır bulun nlar bir da. 
klka ıükut ederf'k geçen sene b ırtıa 
ar Janndıtn aynlan bUytlk öltiyU ftlk
raııla anmlflardır. 

Bursa' da ıllefln secmı 
müsabakaları Jıplldı 

Bur., 4 (Hlmıual nwlıeblırlrnl&clen .._ 

ıeronıaı - ar Udanbel"l ~- don 
kötemlnde devam etmekte o aıı atı u.n 
ıırbp ~ ııe.ıınc ICtıı ~ 

ı e ... cı11rlıe tııtr 

tM\I Beled!b'e ReMıl ve 
JJlnt ınakemı.nndll 

OIWen 
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1 Konservatuvar f alebesi lslanbul' da 1 

BERLİN'E GÖRE 
11 

MOSKOVA'YA GÖRE 1 ;~~~·~:=~~~~,~~l~~YFE~ İngil izlerin bir 
usıiısıe lıucuml ırda hulunuyorlar. Mos-

._ ___ _ __________ ..: kovn'd,ın alınan h:ıherler<lcn anlaşıldı -

İsuı.nbul'da rem -
aliler vermek n -
zeer buradan lllY

rılan Konservatu
var tnle'beııl dUn 
başlarında Ko:ı -
servatuvar JdürlU
rU Orh3n Saik ve 
Rejisör Dr. Karl 
Ebert olduttu hal
rte Taksim'e ı:rl -
clerek Cumhuriyet 
Abidesine bir c:o -
lenk koymııelş.r 
ve Konservatuvar 
korosu, h'.31kın da 

lşıırakiyle İstiklal 
Marşını söyle -
miı;tir. 

Harl<of - Kursk 
l<esi m leri nde 

üyük rus 

..::> 

et eri 
atı ldı 

Sivastopol' da son rus 

döküntüleri de imha 
olunmal< üzeredir 

orrlul ırı 

Kursk'ta af man 
hücumu durdu 

Rus karsı 
.:> 

taarruzu 
basladı 

..::> 

Sivastopol önünde 

almonlar 150.000 

kişi kaybetti ler 

gemi ka ilesi 
Malta'ya vardı 

ğına gore Kun.k'uıı doi:'llsunda ve pek 
)akıııda bir .ı;t.xiik açılmışur. Sö)'!Mdıği· 
ne gorc, alınanlar hurad.ı uç gun uren 
çetin muharebelerden sonra Vorone~·c 
ı4o kilometre mcsnfc<lc Tim şehrine var
mışlardır. Almanların buradaki maksat • 
lan Mos.kova - Ro tof demin-olunu k · ı 
mcktır. l..ondrn, 4 a .&. Ilımdan on ,v:ün 

Şiddetli muharebe/er evvel, ll§ler <; nrçll Amt-rıka'rla hu-
Kursk'un <cnuhunda ~e bilhas'a lıındu 11 sırnd ı J\lıster ı\ttleı' tarı' ~ 

Kur k _ Bıdgorod d mil'}olunun bulun- fınd n ~1arlfirnrntorl ı vrrllcn . lı hnt 
. . gorc ılo ınp:lhz gt'lııl k ıftlf'§I ıle d ı -

duğu Seım n hn kı)ısında ~ıdd tli bir ın n p:cıııılcrı ara ıntl crre~an rdl"n 
muharebe c rc)an cınıckıedır. Ruslar, muharebede şu gı.-ıuıler kaybı ılılrıı ş. 
münfo.riı bazı alman ~ruı>larının ııehrm tı r: 
.sağ kı)ısına ı:eçııgini kabul cımclue \ e lngiliz donanınnsıı 1 hafif kru\11 -
fa.kat kutlc halinde rapılan buıun tank zbr, ı muhrıp, 2 ref k t gr nl ı 
hucumlarının uç un zarfında almanla- Buıın kar ı mlhvtr d •n nm sı 1 
rn 120 ıoıtk knybı vcrd:irilcr k pusl-.-uıtu'- ı:ırhlı, JlU hık topların ınucdıheı bır 
diı •unu •o}lem<kredirlı.-r. kruvn7. •r, 2 muhrip 1 ilrnlzııltıdır 

Mc O\ •yn ırorc :veni taııruzun bnt- Bu derııı lı ı rhi, iki k fılcnla Mal -
ı nd oorı alman.la.r on bc1 bin ll\'y ı v rmn ına ı-n l •im k mak:;n-

• 25!l ı.an.. vcı 00 uçak )"hctinlı· dh le, nııhH r clrnız 'r h va kuvvctle-
~nd<ı •

1 9 
rlnln hucumıı 11,;erıne ha lamı tır. ı e· 

ı;ov)'t't uçağı dU Urduklcrt.nl u hl"IUıtarık'tıın hare d elı ııs ol ın ı.; 11_ 
La W»i )or- fıl ı • Maltı·~ ızıtnıt' r 11111\ (( k \ıı -

mu tıır llu kalil mı hı~ kı-nıı <'~ vt"l
muhllN'be sonun a rr h zırl nıııı ıl ııı 

Yukarıdaki re.sim, 
Reji lir K a r l 
Eb rt'ln Güzel Sa 
nntlar Akademı i 
Mild lnı B Bur -
h!!ıı Tnprak'ı zıya. 

retı sırasında u -
h::ıııııştır. 

M oskova, 4 a.. O&tlc Uzen nştk ı: rUlmckL.:dır. Tcıhrıık;a m ılzen c ., n neşredılcn sovyet ıcolll;ı kenılm e·ıırn kıılkr ıı ol uı k fılr ı c KAH /RE'YE GÖRE 1 
ı<:ıtalarımı:-. ..:ı ıemınu?. ıtccesi eh mır~ U lakv cl~·r nlmı tır. Bun.arı hıva hııl"ııınlnrınclrn korıınr 1 k tçııı 

KursK, l.ll~Jgorod ve Vo l;ian k ıslı - '1m 1 m,uh 1 'be "•kulnıu tur. Bu clK- fa lıı r.lk7. klı lıır V<•I l 1 etıı 111 El r b d 
kametlcrindc dO~m nla savaş ae 1' Tlm-OC <> bazı nok 1 rda 1 r 1 komur uz kılar k 1 kl"I cleme'.>e el 1 

- Ô J emeyn ölgesin e 
vam etmı lerdır. ı h rum ı.tc<:nUlk ve 11 dt't aım n mt'İ(I'. mcrbur <•lmu tıır. • 1 

Cepha:ıın oaı:ıka kes mlerındc hıç hu u nna K koym k tmk ııını • . • ı • ı 
bı ~:::;::1•1~ ~.:rnmıştır. l 1 

r 
1:·k:~ <lı:~ ::~ll~~r ~;- Amerikan u~akla11 işga! n n g 1 1 z er 

6 v uı;nk- teblıgınc ııeşnatılen d ' 
rnıl~inl ha- Jf d ı. • J h 

Mihver kuvvetlerinin 
hücumları 
an - D N. B. ajan ı 

ısuıı. .. rncıııuuc yupıl 1 11.ıruı. .. 1 ı ( a m anı yer ere u·. c u m 
kınc.a ~oyıc dentıme ı oır : h 

:}ıınuıyc kaılcH d ıı r .. poı laı o nl/. 

gort:, l'c.pedoı Wl kum lı'lclası aıtıl\( - bir akln yaphlar 
d kı kuvvcııerı.nız, ço ıı macar ı • • ı kWCı .arhlı kolorduı;una mersup ol A"lirUµa hnrE>ktit ettı er 
nıaK uzere l>ınlerce dil ınJtı ' rı.ıı n<lc )ıı _ 

mılın. eıını ıucıır. Aynı zamanda IJli 
almaıı taııkı kulı.aıı11ııu1z bıı naı ttu oım 1 muhtemeldir. 
ııuımu tur. Sivastopol'da alm an 

Ba Ka bır kcsınırle bir çok tank k l 
tahrıbl..ılılmış ve çok ı;ayıd alman ayıp arı 
lmlı ı ol u.:ımu tur. Londrn, 4 a .ı Mo krwa tndvosu, 

1 tava kuv• etkı ınıız yapılan mu hıı hllıkı n şrnarı nda alm:ınların çon 
harebckrıie 13 du nıaıı uç.1,;ı t hrı - > irmı b ş ırundc Siu.~topol'n karsı )ap. 
betmlştır. tıkları h •nıml rda ubay ,e er olarnk 

Rus kar§ı ta!liTYUZU l'iO 000 kı ı lcayh wldcnm hildirmi~t r. 
Mn .Kova, 4 a.a - Ta s a an ının (.('ne hu devr arfındn nlm:ınla r mal -

btı snt.ıah bılclirdığıne ı;:orı.:. Kıır k'· ~~nıe hakımından şu kayıpları verıniş -
tak ı a lm n ta rnı?.u clurdurulmu ve lcrılir 
Timoçcnko I• rş. ı .. an ı ı.a ~eçırıııı -' 2'i0 ı;ı!lk, 300 uçak w takrıbcn 2SO 
tır. ıop 

Pravda.'nın bir mahal esi :\h hnçarnnın dernm eı•ıf,i ~l"kiz a> 
llrl oskCJvn, f a.a. Pravcla azete i~nde nııh,er kıcal:ır ı "o\00.000 .. ıu veya 

si ne rcttlği bir yazıda z:ı.ferin an - >'3rtı.lı ' C'l'nıişlerdir. 7 hnzirandan ; tf'm· 
cak memlcketL:ı bU Un kuvvetlcrın n mıl7n kadar ~o\')'t't ka)1pl:ın 1138S ölu. 
olaganilsth gayretiyle elde e lıle 2109') }aralı ve 8~00 k }ll"l:tn ihareııir. 
bil c !tine i aret etmıo ve bUıUn as. 2S ıin iı;indc altı alm:ın piyade tıi· 
kerlere "Sivastopol mUdataacıları meni, hir alman tank riimrni, üç rumen 
ı;ibı dBvll. mek" tavsıycsınde bulun- r>irade tumcni hezimete uğraıılmı rır. 
mUŞtUr. 7 hazirandan ; tcmnıU71l kadu 50V• 

Mu1'.mansk limanı )'('derin mal7emı.- bakımınd.'ln kayıpları 
bombardımana rağmen ;o t nk. :ıöo top ve 7.7 uçaktan ib. reııir. 

i§liyor · 
M oskova. 4 a a. - Bilytik Br1tan

yadan ve A merika Birle~ik Devler
ı rlnd n H.usya'ya g el t'n mol:r.eme
nın en b Oyllk lusnunı.;ı glr rllr.-1 M ur 
mansk limanı cliı man bombarıh -

Ameril a' da 70 tonluk 
yeni bir u~ak yapıldı 

manlarr.ıa ra men tam bir v rımle naltinıore, 4 ıı.a. _ 70 ton büvUklü· 
işlcmektedır. Son aylar lclı::ıde bu ğunde )t'tlİ bir Cılenn fıırtin uçı~ı mı-
limanın iş hacmi Uç misli artmı nr. .. 

ı:ıın ilk tecrübe uçuşlarını )":lflmıştır. Bn 
Havas'a göre askeri durum tayynrl'}e ııçnr zırhlı ndı Yerilmiştir. Do

Stokholm, 4 a.a - Ha,as ai n•ının namna ıukli>e St-ni 'ndc çalışmış olan 
hususi muhabiri bildirİ)'Of: Kur k H ' suba~lard:ın binha~ Schıldauer bu uçak 
Bielgorod - Vol~ansk i tikamc(nde al • hakkında şu özleri ~Ö)lemiştir: 
manlanıı yaptı klıw:ı iki hucum ı::<~İş öl· " Bu uçakla dünyanın h('r hnnı;:i 
~ii<le hir taarruz hal'ncle in1.iş:ıf cırnck · hir nok ı asınıı \ııhuc:ak n~ı.-.r, ~ i lah ve 
ıedir. Mıl)'Onlarca n kcr d ığu mekıedir mal eme ı:;ondcrm k miımkıin<lıir 60 
l larmn başındanhcri ı::orulmemiş hir de- metre ı::enişlığindl" olan hu uçak, hiç bir 

( KÜ{ÜK Dlj HABERLER J 
Hclslnkl, 4 a ıı. F n iaşe nıuırlı-

ğına bu n arN muav nı bu un n. 
IIenr k Ramsny gel n m lir. 

\'n lnglon, n ıı. Hahrne n ıurıı-
ğının hıt#tırdı nı• gııre, 7 hnz r ıııd n 1 
11 h ı:ıir na knclar \ınr.rıkn Bırle ık 

.dr,letlt'rinln d niz kuvvf'tleıi " ' •ı 
8S gemı, 10 ölU, 46 yaralı ve 124 ka
~ ıptır. 

Jlurlnpt' le-. 4 an - On tır.neıirn 
hl'rl ınnnrıf na7.ırlıı:ıı Yaıırn~kt.8 olıın 
Jlonan ı~tıf rtmı vr i lfn ı 'nıp tl\
rafınrlım k imi olunn u ur 

M Jlonnrı hıu • ırı b ,ı;lr ,ı;aln11 Uım
le nır ıı l ol r klır 

i\f ıı rlf rı r.ı rlı ın rııehıı~lnr nıl"rll l 
reis vekili M .. Sz!'ny!'ı tay n cd im ş
tir. 

lontevledo, 4 a.a. - Urugu y hU
kümet , Londrn'daki kon olosu S!.'nor 
Pnrts'ı Londra'dnld ÇC"koı:'ovnk ve 
Hollanda hilkUm!'tl!'rl rıezdlnd!' mas
lnhnt Uzıırl k lcr-.n n t kib e me
mur C'lm tir. 

llı.TYOl(Jg0ff0!1"1 JtdlJRs tiJW 

KIZILAY'a 

(l>.ışı ı ın<ı s:ı.yf:ıda) 
gUıı d şmanı hırpalamıştır. Kıtala 
rımız bir çok dıışman tankım kulla. 
nılııı z h le ko~ mu ln, 40 top ve 
yüzlerce es r ele g çırmioleıdır. 

Avcılarımız 16 funkcrs 87, yedi 
M ı;cr hmııt 107 ve bir :Macchl 
..,:),t < ı rm ıs! r< ... Sldl llarranı hıı
va m yd-ını le bur et ki kanıplara 
ve yoll ra hucum , jılm ş ve yerde 
buluna-:ı dört M sserchmitt 109 uın
rıbedılm ştır. 

D 1 man Malta'ya karııı hlicumla
rına ıl vam etmı rlr. Bır Mcsserch • 
mıtt el 1 rulm ııtUr. 

lngiliz basının ın te fsirleri 
Londra, 4 n.n. ln.g z matbuatı: 
Londra ga tclerln n bu sn bkl 

ı sanı daha c r t \ 'f' e lır. Libya 
muhar be h kkında g !('n haber er 
ı r aç g.ın evvc k1lore n zaran d:ı
ha lvl"rışl d r. E 5.lcml'yn böl e nde 
cereyan eJen hnrekfı.t hakkında yü
rtitU n mu tal mancv batı li Uk el
tec k ma.h yetted r. 

Alınan hab rlere göre milttefLk 
kıtalan ınatçı bir muknv!'mct göster 
m ktl' "t' knrşı hilcumlaroa hulun
m tadır. Bu kıt lar rn: hver kuvvet
i r nl 4-5 k lo t .. r i: rl ıııtmağa mu-
liaff ol mı 

(, t r M 
veı lt'r:nt' karşı gösteriloo mukav.e
m t 'bUyilk ba lıklnr altında neşret
m,.klc beraher tehllkcmn 7.all olma
dı nı ve daha ddetll Y<"ni hOcum-
1 ra intlznr etmt-k ldzım geldiğini 
y1121yorlar. 

Londra gazı:-telerl Elfılemeyn'in 
ku ulmak t hl k ne mnnız bulun
du unu da açıkra yazı)'Orlar. 

Tlmes'ın askeri muharriri şunlan 
yazıyor: 

·- recede zı rhlı ın :ı l zcme, ro~ ve uçak mu· ı )ere inmck•iıfo J\merika'dnn Avnıpa'ya 
h:ırcbclere isrirak ediror. ı::kiıp ı:elnıe ıni temin edecek kadar hen· 

Alman rcl>liğinin de ihsas l" ttiği gibi ıfo uışı) abi lınektcdir." 

verınız. O da sizden alaralt, 
istırap d indirecektir. 

' 'Ell\J('TTleyn muhareb~ J>(.'rşem'be 
günil mC'mnun y t verlcl lb r sn.fhada 
bulunuyordu 1 1 z Ill(>Vl':ilemt mu
hafazaya muvaffak o?duklnn gibi 
dUşmnnı durdurmnğa da muvaffak 
olmu !ardı. Bun lan ha ka dOşmaııa 
a ır knyıpıar \'('rd r!lm ,ı1. Fekat 
Romm"l te ebbOıın hfılA elinde tut -
makt <lır ve bunu oıldan almak zor 
olaeaklrr. En bu:ı ffk tehlıkeyi seyyar 
b rllklcr te~kll etmekıted r. Bunlar 
kuşatma har k('U.erlnde bliyQk h r 
rol oynnmnkıt dır. Tanklarla yn.mlnn 
ku :ıt.ma har "k tJcrl hava kuvvetleri 
esaslı b r sur tt.e yardım et 1(:1 ta'k
d rdt', en s ~lıı.m ta.'hklma.tın bile 
hnkkmdıın c-lrnekt,.dir. Bu ı;db1 ha
N>kPtl"ri nklm bıraktırmak için bu 
m l hkcm mC'vz lerbı dCl m11nı u
z ktn tutarak zırhlı b rt !erden mll-
7.0"ıırrt ltÖrm<'S lfı7.ımdJT. 

S ivastopol'da taı taş 
üstünde kalmadı 

rlın, 4 a.n. - Almıın ve rumen 
rp bayr kla.rı 1 ternmuzdanberı 

::; ' to.ı:>Ol ş hr nln enkazı u:wrlnde 
d anmaKtadır. Lıman, bntınlmış 
ol ın kru\ ıımrler, muhrıııler ev dl(:cı 
h rp g unıl rl 1le dolrnuşt uır. Ilıısarn 
u r ım )oın h c bır bınn, hlc bır de
po, hiç b r d ·nı.z tczı;d.hı yoktur. Ça
tı an duı;mcm ıs bınnlnr ı>t:k azdır. 
Aman ucnklnrınır> bon baları her 
ı yı tnhrıb tm19Ur. A · ı r çapta ul -
m ıı t.opl, rırıın savurdu ·u mcrı!!.'cr 

rı \ I' knl yl CQk zc~l'lernl tır. Bu 
nk ;ı.ı nı ortnsındn bil;ı.ük bir 
ıt rnl ile n n:tıılnr ayakta knln

b 1 ·n nadir b unlar olarak gBu:ı ı:arıı
m ktndır. 

Bu tahripler!.' "hrln komutanı se
olm ı tur Fılhaklka sovyet ko -

mut nı bu um l .. mücadele u"nın
' h r Pyl foda et rlstl r. Gencrnl 

I ctrorun sahıl ordıısu Kafka~ya'clnn 
ne kadar Ihı at kuvveti gt'>lir~bll -
m hl'>ps s \ n topal muharcbesin-
d fe!Qa ilmi t r. 

J ki souyct gemisi 
batırıldı 

Rafine pamuk yağının 

azami sahı fiyah 
b:ırcn mrtr.a 

u:k yağ nın rnuAmele "E'l'gls1 dahil 
r brlk:lda teı;ı ım 

ırıırn rıvat 'l.u~a. 

ayrıca tesbtt olu 

"I" h ı· · ar ının 

girdiği yerler 

Rılmem dıkkM eııinrz mi? R1111· 

)arımız konuşurken °1., h:ırfını, lu
zumlu luıumsuz, her kclimeye soku
)Oruz. Bu )'11den de lllC5cla umson. 
hrinıson; ÇekosJ.wuk)'8., (.eko-İ lo -
vııkya; Sıafford Cripps, lstnfford 
Cripps; slav, isliv ; spor da i por 
şekline girı)<>r. 

Hu §ckil<le telaffuz olunan kelimt>
M-rlc u)<lurnıa bir aıan.~ hahcri yapar· 
sak, aşağ ı )'Ukarı şu şekli al ı r: 

"Amt.-rlka Harbiye Nazırı Misıcr 
f sıimson, Çcko-1 )O\akya ,.e Yu o-İs· 
l.ıv>"R·naki i ımr kuluplerinin kapatı l· 
ma'ı <lnlay ı siy lc i Jlv ırkından ıki hin 
İspornı ılnunde demcçıe hulunarnk Sir 
isıafford Cripps'le Lorı İsttı hope 
ve Mister İsıanler'in de bu mesclC)e 
ıem.'l~ ettiklerini H ! harpten sonra bu
tun i Uv meml<kerlc:rincle i~por yap· 
ma hurri}erini temin etmt-nin, llirle • 
şi'k Milletler harp ı:a)'C.'lerinin başın· 
da yer aldığım siı)lemişıir. İ por ku· 
fıjpJerinın th)"a.\t İçin ikı bin isterlın 
harcanacı\ l..u r." 

ulmlô. Kılavuzu" 

bu İ§e ne diyor ? 
~ 

Yazı dilini disipline ~okmak için 
Türk Dil Kurumu bir ' İmll Kıta .. 'U· 

zu" çıkarmışu. "A< ha yukardaki gİ· 
bi kelimdcrden bıı kılavuzda na•ı l 
bah~edilnıi,?" diye m r:ak cdt>rck, 
şö)le bir ara,ıırma )'ilptım. "Çckosl\r 
vııkya" tıpkı bMirn )1l7dığım ı;ı:bi )1l· 

zılnıı~tı. "Slav" dan, .. lo, akra" dari, 
"\'ugıı•l:avya" dan h.ılıis )nkıu. Duna 
mukabil İngil iz linıs ı nın "i ı rl n' 
~Ji, "spor" un "~por ve sıJ>Or' te-
killeri, "snob" un da o , op 
şeltillcri '-nrch Ocınck ki ıı.-1 !u .ı 
f'\:15 olarak İnıl li Kılnu u'nıı lcl 
bi le, hurada her ar d ımt7 kcUm > 
... e bilhu~ h" ı ıl ı lrul mı) ca -
lt7~ 0 halde tl)'lltrO Jın e h t bet 
dilinde, film aublajı d imde (dıkkRt 
ert1ni7 mi bilml"IJ'I, hı apavn bir dıl 1) 

vq-a radyo dilinde bu1"dimclcrin ıe-
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Yeni bulmacanıız 
SOidan s.'lta: ı. B T uzvumuz, me•

hum, 2. devam etttmıc. kch: tıı tyl o
lur, 3 ticaret > pan adam, b ha r n 
okunuşU, ise nl:n kısa ve kaim ~ı. 4 
aptal, köpek, ıı (.'Ok, btr eaıın ttıeu, 6. 
bir nm rnttruı • 7. b m k tçtn aun 
Q~nc konnn ş<7f yapan adam, u-nıt 

~t.'l bulunur, S hUbub tt:uı blrl. H :ıt 
~ !l H!\v(', scsll hart ;ynn yana, 

rt dınıtr, J O s:ilc. bir soru r.ctntı, 11. 
h u2vumuz. b te b:ı.l!'ln.nmış veyn 
kfılt'ıt1n ııanlmıs <'tY&· 

Yukaroan nşalh: ı. Hnl z. 
hn.Lll otnnn ed1 en mukaoc:le, 2 u.ayı 

hnrekctlmdtrcn ıı1n 11 etler, küC(i'k kör
rcz. 3 yoğurt V<! h!yaT!a :yapılan ıır. 

IAta. Od <\('fa tclcrar oo Unıc kuı n~ 
olur, eski Mısır mabudu. 4 ı\3"\n, ıonu

n:ı ::ı; Ufıvesl)'le ilrnN yernlı, 5. onuna 
E ra b: ll<'<'k 

d<'m1T. 

,Y')·:.., l,;; ı.., 1 rıı~rınnn 

halledilmiş şekli 

l ~ n ı:ıııt~· l 
• ı rtm s 
5 *1. aoo cm, 6 

E< 
ııH,ım nrnhıı nasıl niz.ım altına nlı· 
nara1'' 

"J" nin o lor olm:ı1, hf.r yerde kul
lnnılmasına halk d ı takılır: 

" l re<"eP ojilum; ı lımon 111 da irnfa 
k•>y. imnınan gt'ldı, llhım olur . • " 

C'..iıml~inı siz de her halde hcnını 
gıÖİ, hırÇ'ok defalar du)muşswıuzdur .. 

Sımayıl'ın " i" si 

lreceb'e verilmi§ ! 
, 

"İ" lcri ulu ona kullnrnınlann lar· 
şmnda hir de "i" )İ Jizını olduJ;u ver· 
den knldınp ıı.tneren kımseler var. 
Bun1ar ,tı•lha a h 'r ı kını > h ncı Ö7· 
len metimr kalarak k llandıklıın ,e
>" kull:ınmı)a fürodikl n zaman, ba
lıktan kılçık, erıen kemık ve)a mC)· 
vndan çcldrdek nyıklar ıhı, kelime
den de "i' a)'tklıyurlıır ve (lml:ı>l•k 
nbu.n dt)e Turk im iı iylc )'llt)'Orum) 
nıescll "filarmonik" e "fllmıonık", 
" direkt" e "drckt", "endırekt" e de 
··endrcl..-ı" 'e)"B udecc "endr k" d:İ· 
yorlar. H:ıdi bunlar franmcıı kt-lime
lerin a ılluını bilmi)orlar diydim. 
Fakat Turk\-e kelime! de de "i" yi 
"ruıanl ıra" ne buyurulur' 

Buna da bir örnek 'ermiş olmak 
için bir fıkra ıınlatalım: 

nirı:ı.ın, resmi h·r d:1irede yokla· 
mıumı hir şey yapılıyor, herkes .ıra 
ile menıurn adını W}lüvomıuş. ım 

İsmail adınd:ı biri ine ı;cln~ . .Memur 
sormuş: 

- Adın ne?-
- Sımayıl .... 
- ı~rl'in "ıi" ~ini ne rafltın? 

- Arkadan İrc<rp geH)·or d;ı. 
ona ,erdim_ 

SA. - TIR. 

TS, 10 panıı.yır, 11. ktr 

T ak viye kıtal arı vaktinde 
yetisirse ... 

P rlAmı-nto mOznk rPlf.'rlndcn ha
ıl ol n ll'tlha~ ıılirr, .. ·akın hlr ırnrdn 
bulun n takvlyf' :kıtalnrı vaktinde 
yı-t f'Jl("k oluı"!'ia, yC>ni tıan muvnffn
kJY('I 7llkl<-rır 'knrşıla!:ma'k muhte
mrl olmakla hera.b"r. lktncl bir Tob
ruk nvz E>tl h ıl olmıyacıı.ktır." 

Da 'y T lcıgraph baş yazısında 
şöylP d yor: 

"Dcı mnnın ,u,frndıfı flk muvaffa
kıve-t e bakarak durumun kati 
surettP def şt ine hü metmek doğ
ru d 'dır Düşman da t pkı 8 inci 
ordumuz ıılbl milh m t.nk\: ye U<ıtalnn 
almı t1r. Rommrl'in Urrl har k tC' 
dMilU}l için ~ rv.'l!'n ı::rl('n gayrPt s r
frodeN' ne ı;üph(' voktur. lht y tlı 
olm mız trı.zımd r Bu müh m haml<'
nln noti<'t'leıi hnkkında bUyOk ilm t
IC're kapı1mamalıyız." 

Süveyş böll!esine yapılan 
akın 

Kahire, 4 a a. - Mı .. ır d3hiliyr. 
,,llzırltğı:ıın ncşrettllti bir tebliı!'e gl'I. 
re, Sllvevş kanalı bölgesinin\ d in ge
ce bombaroımanı esnn,.ında b.i..r kişi 
ölmUş ve bir ki 1 yaralanmıRtır. Ha
sar azdır. ne?tn'nın !$İmal kııımı.:ıa 
bnmbalnr dUŞTrUs e ile h-asnr ve ln
snnca kayıp olmamıımr. Kahlre'cle. 
vukan ve 11p~ı Mısır'ın bir C)llk vi -
lavet terinde tehlike bareti veril -
mi +ır. , 

I ngiliz l er dayanıyorlar 
K re, 4 a.a. - Rf!ut.er'ln hususi 

muhab rı b ldll"lyor: 
Dil$man cum ırünü yapılnn mu

harebede kati b r şey yapma ·n mu
vaffak olamamı tır. Sn.fak vakti ba.ş
~ıyan muharebe bütün gOn devam 
ct.m tır. Sc•klz ne ordunun Elalr-
mcyn'd ki ınevzı eri S?kı b r sure-ttc 
mukavemete d \ am !'diyorlar. Cuma 
gunku muhar be !'yyal b r ~ckılde 
d<'vam ctm ı r. Muharebe bil Un is
t t metler<! yer dt>ğ t rmlş ve bu 

11 da 8 ine ordu kuvvet eri mı"ma
na ) andan b r hUnımdıı bulunmus
tur. 

Her smıfa mt>n.sur kuvvetlt>r rmı
baorC-bcye .\Ştlrak et.mektedl.r- Cenup-

MiHVERE GÖRE 

Elôlemeyn önünde 

muharebe 
devam 
ediyor 

< Rıışı ı tnct aıı.:ırrnııa l 

' e İtalyan a'clan tarafından 28 ını:tilız 
uça;;ı duşurulmuştur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 4 a.a. - İ ıaly:ı.n orduJarı h* 

komutanlıgının ceblı::ı: Ela CJnC) ın 

doı;ı.ı ct'nul>un~kı muh rt"be meydıı ı -
oa dll,\rruut ebt."nvıti)-etlı mı.kdar<la ıak· 

,jyc kııaları ve ın:ı.lzcme gcıırcrck kıı~ı 
hu~umlarla ılcri harckeıımıu durdur • 
mı)'ll kalkı mışsa da ~ ddctlı mulurcbe
lcrden sonra bu hucumlar pu•L.-urtWm ~ 
tur. Dii}ınarun muka~cnıet )'UValarının 
ıemizlenmcs1ne devam t'dıliyor. .BüyLili; 
bırlıklerimızın harckı\ıın:ı yardım eden 
hava ıkuvı;etlenmız dUn yenı b;ıp.rı ar 
kazarunışıır. Çok defa Sll)ıC'a u ıun kuv• 
vetle.rle )"apılıuı ha\a muharebe! rındc 
lW)'llll ve a lman avp)an 28 fogilı.z uça
ğı du<urınuşlerdir. 

ltalyan u k t.cşldl S.ıv~ k 
lmd.;L :ı.m :ye u1.-ıuı: mey~ hJ wn 
<ıtm-ıeıero..r 1n r sı rı te 
yan.gıruar cıktıtı a-ön...tmüştü 

oo ge<>e ve ıründüz 11.k n ynpılm.t ve 
tıa n kA t t'Sllıuı n<ta 2 gp:ıt\re uca t:ı ü -
ıllrtllmtışUlr. Bunttın yerde bu -

lskenderiye'ye hava akını 
Bcl'tın, 4 a.a.. - Askı: b kacyrınl, t.ıuı 

:-rcntld...,>ne ırö..~ alman VM ucıı., -
lnn Is'kcıı riYc lres!:ın ndc dilPlllln he
cıerıertne hUcwn cun:şur. R(mbat:uı, 

va me)'dıınınn 
Y eJ'de bulunan b:ı.zı Ucıı.klM 

lWıhlrc'ye knd:ı.r uzanan bazı n iman 
~'"1 t.a:roJ'ındın bu l:ıe:Yann e
ler atıımıeur. BU ün ucak ız sat
lam btr halde lls!criM <Wnm\lı entlr. 

/ngilizler inatçı bir 
mukavemet gösteriyorlar 
B erlin, 4 a.a. - Askeri bir kay -

n a.klan bilrlırıldiğlne göre du man 
Elalemeyn mevziıııin dayanakları.:ı • 
da 2 temmuz günü de inatçı bır mu
kavemet ~österme e devam eım 
t ir. Bu kesımde ba?.ı dııyannkların 
ele geçlrilmesı sıra ıııda bır hın lı 
nlmenc nıcı:ısup a kerıcrckn rlcr 
alınmıştır. Düşman tanklarla yap ı
ğı bir karşı hilcumda ağır kayıpiara 
ugramıştır. Alman ve it !yan ,ıta -
,lan bu karııı hücumu p 1 kUr t ı Aen 
J!OtU'R taarruzlarına yenıilcn başla • 
mışlardır. 

Güneşin sıcağını 

kullanmak için ... 
Vlchy, 4 11 a. - Gllnl'~in sıcalhnı 

kullanm!lk !çın tı-tkikler ve terru f'

ler yapmak ilzere pek yakında bir 
mUhcndıs Sahraya gönderillccektır. 

ta hlc b r faal YC't oldufu b d ıil
mem r Alman hava kuvveU ,. cu
ma gunil lk defa olar k h d r 
b r ölçilde muhar<'b ye r.ak etnı -
Ur. İ.ngll z m ~ !erin k ı p ke u· 
ça.klar gönder lnuş f u h cum 
lng!lız v~ cenup Afrika ı \ t rl 
tıı-raıfından ş dd,.Ur pil ktırıu m ı ı r. 
Batı cölilnoo '$'-ıırıılan hava muhar<'
'belcrln n <"n hOsilk olan o günk ha
va muharebt'lennde 16 stuka. T M -
e1'5("hmltt ve bir Ma hl ucağı dO -
şOrOlmQ ttlr. Baı;ka du man -ucakla
rının dıı tahrıbE>d imiş olmnsı muht e
meldir. Bu muvaffakıyctlere k :şı ık 
b zım kayıbımız 12 uçaktan t 
tlr. Fa.kat ile p lotumuz kurtulmu -
tuT". 

Fransız Alrikasınd.an 
asker ve malzeme 
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1 f aydah bilgiler· : 

Tenis mü sa 
( B~ı 1 inci ~rfa< a ) Ba.tıtıye b1rlııc! seti 6-4 vcroi. lklııct '" 

scn1s1, ı;nuış!an ile o.>'Wldıı blbilk bı:- 1 üeünctl scU 6·3 6-3 alnrak ınacı kazan· 
rol QYlll)"8.0D.fp herkcsı;:e malfımdu. M<. .. cıı. Ancak &tili ve vuruşl<ın daha &U~'t!l 

&ele &!.Yan Paı1kan'm ~cnf:ı o- obn Ba~ ., ın l.'(Jk t-.zla top cıı.,I· 

Evle~me ilôn arı 
Yazan: O. Rahmi GÔKÇE 

Atabeytnın o akşam Yerli Malları sın.. 
P~rından getırdıği pazen. bir ga- Ce!aneccden o~lunun defterinden 
zet.e-ye sarılmı.ştı. E.:rtes. ~ıın, tŞm! blr yaprak kopardı ve /yazmağa baş
b !..rdikten ve c:ocuğunu mektebe !adı: 
i;onderd.ıkten sonra, bu gazeteyı al- "Ylrml dört yaşında b:s dulum. Bir 
d.I, o.ırnma~a başladı. G:ızete, şöyle müddet evvel kocamdan ayrıldLm. 
00-.le. tı.r naftnlıktı. Fıkra.arı okudu, Siyah gl'>zlü, sıyah saçlıyım. Sıhhat.im 
~a;ı;eyı de beğenme~gı ıç.n yanda yerimle, boyum uzundur. ~e kadı
b a;ı;:u. Bu aralık bir sütunun bas- nıyım. Guzellığlm h:ıkkın<la bir şey 

lıg~vl~~e 1V~f~:.: '?Yl!>emem. Fakat gerek umuınJ hc-
l\l ;ı;eUrn, gerekse bir aJe kadını evsa-

erakla okumata başladı. A:ra sı· !ını taşımaklıtım it bnrlyle ciddi ve f durup gulüyordu. Cunkü, b;1 ıl4.n· namus meselelerinde de çok hassas 
ın ıç.nd ne e: vardı, neler·· B rt· ı b1r crkdı tat.mln edeb ıeceğtmden 

&ı. ,şt;yle dJyordu. emimm. Orta tahsilim \'ar. Her iş.mi 
.•. Pastırmncılıkla uğraşının. Elli kendım gör.ırüm. Fakır bir aileye 

ü .Ynsındııyım. HJç evlenmedim. Si- mensubum. Tekrar b r yuva k k 
Y h oıyıklı, sıyah gl'>zlü. şiş."llan, kır· ıst.:yorum. Su şartları haiz b~rma. 
m zı oır adamım. Fakat özü, sözü kekle evlencb;..:Jiim." r er 
d · ·ru. namuslu, hayatını kazanan bir Mektubun buras ndn durdu Koca· 
~.anım.. B r anam vaı;. fakat ağzı 1 sını gözünt.m önı.inrı gel !'dl ve gene 
'\: r. dı}I ,yok. Yani, kaynana sayıl • ara sıra duruı:ı hayal etmek suretiy
m z.. Kırıc yaşında sarışın bk dulla le ı;u satırları ııtı.ve elti: 
e' enmf"k istiyorum. Çocuğu olma· "Sarışın uzun boylu kırk yaşla 
ması şarttır." nnd ' • D.... b 

1 
.. _... a. ;ı;eş.I ~zlil, s6zUnU eslrgeml· 

, ,.er r • "'""a şunlar yazılıydı: yen, gurur sahibi, bir erkek .. bu er-
Esmer, uzun boylu ve ark.adasla· kel;ın geliri 50-60 lira arasında olsun. 

nmın söyled ğ:ne göre, c<>k güzel b,r razı:Y'lm. Kendlsl biraz münze ı ı 
k ·m. Heıe gözlerımın ve dud:ıkları- tipi de olabilir. Mese 4 s;e~e~~ 
M.:ı derın tesirler yaptığını ben de hoslan.ınıyab!lir, f.lkırlerinde ısrarlı 
a ıyorum. lik mektctı mezunuyum. tarafları bulunnb lir buna da razı· 
F r ~e orta ha!U b r aıle kwyım. yım." ' 
l\ı 1em, zengln, yillcsek tahsil gör· Samiye, koCllSlnın lş'tıl. gilC'ilnü ve 
rn . ayda tl<: ytiz lira maaslı bir er- hususwet:ni andıran bazı ı:ın.rı;:ala 
k .. ._ıe evlenmek istiyorum. Yasını on daha yazdı. Adres olarak gazete lda~ 
,... 1 d:r. Bu şartlan bulunan erke~In rehane.slne <S> rumuz.unu verdi 
ya~ ne olursa olsun razı;'l~ Mektubu, iki giln sakladı. cesaret e: 

~am.ye, b r kahh"'8hn attı. d p gönderemedı. Nihayet "ne olursa 
- Olur şey der:tl • dedl • genı;:llğl· olsun!" dedi ve gôndC'rd . 

n Pt.Jlı ve gilzelll~nt satmak lstiYor O gilnden ltllıaren aynı gaz.eteyl 
ı; ba... f taıkl.be ba~adı. Bl:r gün gazete, aynı 

~ığer b r Utında şunlar yazılıydı: sutunun1a bLr açık dnvettyc kendisi· 
Tahsihm yok. Fa~at mükemmel n1 çağırdı Tesadüf, iyi biT bahane 

ımorcuyum. .. İstanbul da 936 senesin- de yaratmıştı. Carşı)-a iniyordu .. Ga· 
dP < • • • • • .> ile yaı:ıılan mac:ta ml~!1 zete tdarehaneslnc uğradı ve idare 
tıı.kı:O<l." yer aldım .. Boyum 1,78 .. G~- memurundan kızararak, utımarak 
r ınusum artist gibidir SempaUk ~ır mektubu istedi. Sokağa ı;:ıkar çık· 
<: rem de var •• Yasını otuz bl:rdır. maz zarfı açtı. Elleri tltriyor, kalbi 
Y rml yaşlarında, zengin ve temiz bir çarpıyor, gözleri k:ararıYordU.. To
a le kızı ile ev!Pnmek l.stlyorum. Al· mLz., küçük bir ktı~ Uzerinıde dakt1· 
lesl.n.n e"n16.k ve akaı;, varsa, bunla· 1o maklnesl He yazılmış, §U saıtırları 
n da idare edeblltrim. gördti: 

Samiye: N ·a b • 
- Bu da tamam • diye dllsündil - B::,e ymıst ayan. v 

b cukları ile yuva yapmak istiyor. n, e<Lt nl.Z asıflarda bir er· 
EmlAk ve aknr da idare edeblUrm!Ş.. ~eğim. sızın de aradığım şekilde b~ 

Daha a$8fıdıı başita b1r illi.na daha kadın olduğunuzu görUyorum. Siz· 
tM dil! t>tti· ' den b'r ricada bulunacağım: 

"Kırk y~lannda b?l' dul kadınım. Bana, b1r fotoğrafınızı gönderiniz 
Kimsem yok.. Her ay dör yüz Ura ve bunu benim sere! me. namusuma 

• emniyet ed nl:r. Fotoğrafı sonra sıze 
tu an bir g:llrim var. Yu:m1 yaşla- larle edeceğim. Samimi olarak fikir· 
rında bır eııkekle evlenmek arzusun· lerlml de blldirecetım. Saygılarımla.'' 
dayım. Fakat çok kıskancım. bunu Saml.ye bl:rdenblre btisbtitün utall· 
it raf ederim. Kocamın. evvel! be- dı. 
nımfo beraber, Catalca'dald arazlnıl· · 
ze çekilmesi ve herhangi blr yere - Oh, ne yaptım allahım, Jdm bl· 
mutlaka benimle beraber glcfrp ı;:el· lir nasıl bır erkek?- Benim kocam, 
mrsı.ltızınıdır. Çocuğumuz olunca ser· başka bir erkekti ... Çocuğum ne der 
vet..min dörtte blrtm kend.:sinin na- acaba?. Y:ıvrum, şeker o~lum be.nim. 
m•na devre de hazırım. Ancak bu er· Ve, ıkalbl cnrpa carım evhıe dön· 
}:Pk, fazla tahsilli ve züppe olmıya- dil. Fakat bütün gece aynı $eyi dü
etıe :tır." &fındü .• Ertesi gün, son blr hamle ile 

Samiye bu defa da blr kahkaha 58• şu satıırlan yazdı: 
vurdu ve -gazeteyi bir kenara fırls.t- "Sarın bayım: 
tı Yemek p f!rmek ıçtn mutfağa gir· Mektubunuzu aldım. Te$ekkilr e· 
d . Fa.kat kafası bu ıY~larla meşgul· derun, desem tuhaf olacak .• Slzı ta· 
du • nımadnn ôncc, ne :fototraf gönder· 

Su afabt>yi de cok d k1cats!z. olur mekllğım, ne de başka bir şey yap
gey değıldi. Patatesler, fillz vermişti. maklığım imktınsızdır. Terbıye ve 

• H psı de kalın kabuklu, yamru yum· tela.kk.llerimm buna mUsaadesl Yok· 
ru ı:dl- Hem soyuyor, hem de sık tur. Mazur gÖrUlmekUğlml rica ede
s K, W!lvaç llllnlarinı haurlıyordu. rım. Ban:ı bir fotoğrafınızı ı:-on<lerlr· 
han;ıld evde oturan marangozun ka· seniz bu mevzu üzerinde tekrar dü· 
n ı, gene eskimiş bazı pl~klan gra- şUnUrUm. HürmeUerimle". 
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Kebapçı ile yoksul adam 
Evvel zaman içinde yoksul bir adam 

varmış. Sakat olmasa çalışıp para kaza. rr ..... ---~~-""'*-""""''-"'*-"c"ç_ .. ,"1• 
nacakmı~, kimselere muhtaç olmadan ı. .. 

geç-inecekmiş ama, adam ıakııtmı~. 
Bu yoksul adam bir gün )tttirde do· 

laşırken bir kebapçı dukkiınının onundc 
durmuş. Dükk.i.Jıın kapısından ı;Uzel bıı 
kebap kokusu geliyormuş. Parası olma • 
dığı için içeri girip de kebap >'İ> emi · 
)Ormuş. Fakat kebabı çok da canı iste· 
miş 

Adamcağıı.ın elinde de ekme~i ur· 
mış. Ne )ııpsın? Kebaptan çıkan du . 
manları ıkoklırıı koklı>ıı ekmeğini kuru 
kuru )"Cmİ\C ba~lıımı,. Adam hem böyh
ekmek )i)ormus, hem de, dükUnııı 
öniınde toplanmış, kendini sC)reden iJ 
sizlere: 

- Hl"), alık ahk bana bakan işsiz • 
ler ! Sız ala) lı alaylı beni sC)·redip gulü· 
rorsunuz amll}a, dün)ııda benım kad.ır 
rahat kimse yok. Kebap dumanı ile ku · 
ru ekmek >eme Ö) le tatlı kı, tadına do· 
yum olmu)or di}ormuş. ....._ 

O sıra:la kebapçı da, dükkiınının ka· 
pasının eşigine da)anmış, )'Oksu! adamın ----
kebap >'İ>işini ~t'}'tedirorm~. Adamın 
$00 lokma ı bitince, kebapçı reripdesı 
fırlı)arak bırdenbıre )Okrul adamın üze· 
rine atılmış 'e )'aka~ınd:ı.n tutup bağır· 
mış: 

- Çıkar para) ı, baknlım. Sen kuru 
ku.~ ekmek )C-medin, benim güzel ko · 
kulu tavuklarımın 'e kazlanmın kcbJ.p 
buğusu ile ekmek )'Cd'n. Öde, öde ba· 
kalım şimdi! demiş. 

Adamcağız şaşırmış: 

- Yahu sen aklını mı kaçırdın, >'Ok· 
sa benimle alay mı edi)'orsun? DükkA · 
nın içine girmedim, kebabın.lan r.cmedim, 1 
hiç bir ~rine <lokunmatlım. Dukk~ndan 
çıkan kebap dumanı her tarafa ya) ılı • 
yor. Sokaktan gelip geçen kebap kokusu 

1 

almı}or mu? Kebap ~okusu satmak kim· 
de görülmüş? 

Diye itıraz ctmİJ. Fakaı kebapçı, bo
)'Una : 

- Vereceksin, j;Üzel keb:ıplarımın 
kokusunu, sen )i)eiın di)·e mi her tara· 
fa daj;ıtı)'Orwn. Ateş bedava mı ~anı)·or? 
Ben tıkır tıkır dükkln paruı veriyorum. 
Para isterim ben, Uf i~ıemem. Sen 'er . 
mezsen, )-ana senin gibi açlar buraya 
dolar, bö}·lc· bedava kebap kokusu )'Cr· 
fer. Yer para)'l, )'Ok~ıt ceketinle her· 
beni alırım. di)·omıuş. 

Zavallı J'Oluul acfam ne yaptı ise hir 
türlü keballÇlya dert anlaıama.ınış. 

Yoksul adam n kadar kızmış k;, ora· 
dan )-ıtkaladığı koca bir kol demirini imi· 
dırdığı gibi nerede i~ kebapçının tepe
slııe indirecekmi~. Fakat wn bu sırada, 
seyircilerden birisi orta)'a aıılmı~ Bu 
adam o şelır.in zararsız delile.rinden biri
si imh. KiımC)'e bir lmtülük )':lpmaz • 

mıJ. fakat aklı O)'D:lkmı~ Ara şıra çok 
giizel fiki...Jer ortaya atar, pek akıllı bir 
adam gıhi konuşurmuş. Adına Deli Do· 
lu derlemıiş. 

Delinin geldiğini görünce, ~mi 
adam, elindeki kol demiri indirmiş, l.e

bapçı)ıl: 

- Jhk Deli Dolu gelmiş, İ~<ersetı 

Bu haftaki 

yapıştırmacamız 

Çocuklar, yukardaki J>;t1'Çllları o {e • 
kilde birleşıirec:ek,iniı ki bir at başı 
meydana çıksın. Doğru )'llJ'Rnlar am_\ın· 
da kura çekcccğir, birincİ)e hir kol sıı
ati, ikinciye hir domino takımı, üçüncü· 
)'C NT dolma kurşun kalemi, dördüncüye 
bir kutu oyuncak takımı, beşind>c bir 
cep feneri, altıncı)'ll bir şişe kolol1}-a, 
yedinciye 51k bir cep aynası, 4 kişi>e por
ıacif su hardağı, 3 ld~iye dİ$ pasta~ı. 3 
kişi}'e tıüyük sabun, ~ kişiye dolma 
kurşun kalem, l c; kişi)'e uı~ Ç.OC.ıkları 

rozeti 13 kişile de birer kart postal ar· 
ınağıın edeceğiz. 

yund:ıydt. Bayan ~ ~unınd:ık1 ı.-am· rc:l ve n ' l!'lt m ct.Ct..'ti btlyük oıa.n 

İngiltere küçülüyor : piyondan llluım nlmı:ı gM l"llksc!k b1r ~.ın BaJ-o -c b:ı a ba ka s:~t.=ln 
nuınevtyıı.t ve en kr!tfk anlardak1 so~u!t mı..cııd~l'S d . Bayan U.'l.htl~c <'2lll'kt u 

In;:ihcre'ııin başka bir adı da Büyük kaınhlıkla top ccVirlsleıılYle dünkU ~ıı- oyunrwnuz ~ Park n :ıcad.:u· topa 
Ilcitanya'dır. Britanya denen şc.-y Londra ttbty.ct.to bllYük htsscm o!du&unu bJ.>'· vumb 1<1 l:I ı:iln 1,'0k büyü~ blr oY.ıncu 
~hrinin ü1erinde bulunduıhı adanın adı· lcmek ltızımdır. olacakU:r. 

Çift erkekler dır. Rilı:inlerin -<lylediklcrine bakılır-a, 1 Gelelim turnuvanın favorıllt'."rl, tıı1rnt 
Bii).·iik Brirnn)ıı adası, birkaç )iiz yıl dfrniln mıf~lQplanna~ l\tl1a Grodm.skl • 
sonra o kadar küçulmü~ ı>la(ıtktır ki, ar· h.<ır zamanki gtbl Y\lkst"k kllı.sını ve ''U·' Allran t t trı karşı~ na cır~an ıv,.,ır. 
tık 1-u ndara "Kü.;ıjk Britanya ad~ı" adı !'U$larinı ~1:7.e gl)Slerdl. Bu ı;:;ı~ \Urus· İ ~ Re u • Pam 

0 
dün >ü.ks k • ı· 

verilt'cekıir. Çünku, ad;ının tlorı )"anın- ı l:ı.M bazım o kadar cat>uk, ktın<ıtll v.: r plerln n k:ı ında hakikaten mu~ ır 
da bulunan <leniıler. hele çok dalsıılı tt1ey1 yalıyarak g~on:lu ki E~e.rt I': bl k oldu r. SC) •a> t 

l 
ı>l:ın ,\tlas denizi, ada}-a çarpuk<;a, kum· b,r as b le hazan bunlara dokum maı "n ~rafı ıu•m.::sı lm ., P • lo k ıl .ım 
lu ve kireçli toprakları eritir ,e denize >'11.lnıı: (\ undcrb.'.u') kettmcslYlc cevıı:> vc-1 nd:m t. n :ı:m <'r h lı 
dtikcr. Doktüğu torrağın )erini de su· ı ~ordu 1 °1 

k n topl.~t.ı r \C scmr t ka • 
lar kaplar. • Hns.:: n bırtncl ve lk!nc! sette cok ı;:ll· zandı r. Bu b 

; 14 uncü )'ÜZ)'lldanberi lngilıere'de ı:cl oynadı. Servisi. voıest b1 lı;lcd G • sını \e n: t vun.: unu 

1 
karbolmuş şehir 'e kasabalar ~> ılamı· ı rllıılcrl, plAseleı1 1)1 idi. Dau ı: ı tııı.~ ı b raz ' hn il<'} • C'll hıı xın 
)acnk kadar çoktur. Kornuay denen >~r, vU'l"U3t:ı.nna nıf:mcn dUnk\l maçı.n y(lk· hlıs ı.>'<11. Bu cntcı=n m cm s:ıy.sı 6·3 

lngiliz Kıralı Birind fdvard umanmda g('l)c temposuna tamamen uydu k defa rnikro'on~ 

CTZasını c kUın 1 (ıllO.ooo hektar iken bu,,'"Un )ıtn >otrıyıı 1 tik iki set o kadar ınkı \'e b b r!nl 
1 1-;almışıır. Bunun ı;ibi birçok kontlukla· taklbedt'n l:'U7.C'l YUl'USlarıa dolu ld ki 

k 
. B ar k k~ 

rın ıoı>ra !arını denız suları ba~mışur. bu wızlyctln d~·am edem Y<'Ccltl ve hır 
Simdi, lngiltere'nin kırı denızlerinin di· Uırıı.fın ırocUvel't'l'efn A.ı kArdı Nı•C'klm ı a) r etmek ~ 
b

• d b k · · u ıı k.-u-:1t "d m \ c ıw.ı.1"('Jleı1n yarı ı.n e ır~o · ormanlar ve e•kı şehırler cün<"U sMlc F:ı:ert b:ı k!lisı mac Uze- 11.ı".IY 
)'lltmakmdır. rınnc hAklm <'!. rak .M..:A • Hnsan ve 

1
) -ı mtısn~ 1nlı ı:uıu ICT!y!e c,•zamı 

160~ te 1 kils topraklarından 121 hek· h'lhn=ı Ha.<ııın s:ı.hadan s~ nlvertll. C'C'ktlM , 
ıar arazi, ke~.a, Danvik ~C'hrinde bir > ıl· Ociln<'l.ı seoıi 6·1 nl~n JUi de • F.ırHt 1 1k ne! <: ft c:i«:k mncı İsU:.~!bul'un 
d:ı 100 ev sulara gömulmü,tür. 1867 den ı;e,yreclcnlcrtn uzun zamıın nklında ka· b!fı!nct takıırıu (Fch"lt! • Hasan) ile iz· 
1900 yılına kadar 33 rıl için.ic inı;ilız lacak bu ~:re! macı kazan<lıtar. m l"ln bU' nuıınnrnlı tclcım1 1

Glrnud • 
ıı>prnklarınılan 73.339 hektar arar.i sula· Koch - Bökina lvıın )arn nd:ı mıoondı. Civan • m. 
ra ı:ömulmü~ıür. • • "' ralKI) guzel oyna.mn.ların.-ı ral!'n'en da· 

Bemamm - R. Behar ha nk r tıa n '-c s:ı.>ıayı dol<!'Jnın tııe-

Üçüncü bir göz tlrlncl >"arL-n-son sP?lrlm\zd::'ld ,\ lmnn Ye ~lmn lst:uıbul ulara 6-S 8.6 macı 
reta.rctılnden Bayan Bok mı 1;c Alman • bıı:akUl:ı.r. 

Amerikalı mühendisler bir Alet yap. ya şamply()nu Koch ne lstanob ; d!tn Bugünkü program 
m15lardır. Bu ileti kullanan!arın ı;ozu ırl"lcn 'Ba>-a-ı Behar ve BenJam......, nr1.11ın· ı S:!nt 9: ?\< ıa. Grod<'t~ . Bahtb'e 
dOrt kere daha kuvvetli ı:örür. Bilini • daydı tııt.anbullu takım ı;enclcrd M> rı 'l\fU6IU oıtıu, ıı;ııı.t 9.4:>: E. Koclı • Dr. 
niz ki, 1:iineş ı•ıj;ı )edi türlü renı;in ka bcrnl><>r 0)'111)-ıtn 'l" lınLt:ı bazı ıt0z<'I Eı:ert. wııt 17 so: CKoch • El:'ert) • 
rışınuıodan meydana gelmiştir. <.ıuneş mat' r kaznrunıs o!rnalanra ratıııcn 

1 

(li ıı:ı.n • Fc'ıml), s:ı:ı.t lll.45: Jülide'· 
ı~ığı, bir pri1ma)a tutulur duvara akseı· dun ıutu:k ve Uk b!ır oyun oynn•ıılar. Eg("!"t\ • <KOC't> • & r::>. 
ıirİIİl'lie, en üsııe menekşe r.en,,i, e11 alı· "-·-n•• t na'"- O'"l'adık'-- n•nk ve nkıl ,,. ._,,, • ~"' """' J """• ••' • M el. !'d n ııoırıra milld\ tntb\r verlle-
t.ı kırmızı rcr.k olmıık üzere ) edi tane h O) unlrırrna mukab:ı yıınm-soı•dnkl cekt.lr. 
renk elemsaj:;madaki ı:ihi 'ıralnnır. Bu tonnl:ın tılt uyı:un d<>ftlldl; karıııl!ınn • 
> ecli renkten h:ışka iki renk daha ''ardır rt:tk1 K•J<'h'un şöhrotındı:m pa.ra~e ol· 
•tma, hizim ciitlerimiz hu renkleri gor· mu& bir vazlyl'tl<'ı1 vnrdı. Ba,ynn Rôkl•uı 
nıeı-~ Bunların hirisi menek~e rrnginin hC?r zamıındıın h'I idi. R:rlı\M mnctıı nl· 
ıi tün<le<lir, i>biirü de kırmı11 rengin ııl· duı:tu ı;:tlıl >'llnında kuvveti! blır ar1<rd:uı 
ıındadır. Bunlara menek)e üsıiı, kırmızı olduı: mu her an ı!Uşüıı r. bu bıı}"an da 
alt ı renkleri denir. <'mn yetıc ve b ' 'h a rnhııl oyruıd1 

Amerikıılı mühendi~lerin bulduklan Dcrne!k k1 lra.nsık tlnlıl nde buırUn tk1 

Vedat Abut 

Toplantı 

şeı• bir horu<lur. Bu borunun içinden almanı karıı knnıs:ı. ı;c;'l'edcrciıtz E· 
elektrik ızeçmE-kıedir. Yalnız, borunun , ııcrt cırt oyunlarında ıruzcl... Koeh ise dc~:<'mlrspor kulübü idare he~·etin-
içine bir tane renkli perde çekilmişıir. I AlmnTll'a •rts k &amı>uonu. 'oe.-nci< B<'d n t rbly .kanununun 22 ln· 
Ru boru)'U elinize alır da karanlık bir mac bll)l'an nn üze nde dl ne<'dt .. 13.ı· el mo..1dC"S geregın<'e kul.ıbümüz 
)ere bakarsanız, menekşe ustu \C kırmzıı yan Ju·!de <t'~nkü ır'.a:d 0>'U11unu tut· <D mırs~-0r Ge>ncLıc Kulübü) adıyle 
altı renklerinin aydınlamj;ı en11 gonı •

1 

turncııf'ını b lscm b ro beş onıann uzc. fau.li) te J \run ctm cabetm<ıc· 
lebilir. r1ne blıh tutanm Faka.t ac:ılt ııvY1e· t d r. Genç k kulObunf" lıtıhaıH kcy-

Dal~ uzunhıklannı ıtn$:Strom denen mclc ıtı.zım gl"l n;C? ası kanuk r.rali fı~ Pi ıt<>rü l .mck ve b r karara rııp. 
ılalga ölçü~ü ile ölçerler. Hır ıını:§trom ldUn zatoo ('l)narunışU! trlilin k uz re f<"kal8.de kongren n 

0
· T top' nm ına me<'bUrt) C't hasıl ol· 
ı~ mı ımetrenin o~ ~ılronda biri uzun· ı Fehmi_ Egert mu •ur. Kulüp rnukay:ı.et t'ızanın 

lugundadır. işıe hır msanın ,1::07.İı, n;e • ôil:lcd n ııonrn macl 1 ı;eyre "l•cl: önüm 7..rl4>k 9-7-"142 p rş.cm'be gunU 
nekşeden kırmızı)a kadar ancak 3~00 den l<:!n gel<! !:'imiz zaman tenis sah 'inn. saaı 17.~0 ela Sılo nrknsınılnki ku!ütı 
6500 angstrom dal.c:~ uzunhı~unıı kacfar dn A\TUJlll tumuvat:ınnı andırır bir 1 h nn ına g lmc-ler r ca olunur. Nısa· 
olanları fıırkedf'hılır. Halbukı, anıerik.'l· ı 

1 
b.: 1 k h rd BJ j hı rkser ~·pt o amııdıgı t.-ıkdlrde ik n· 

lıların yaı>ıığ ı bu alet 11100 den ı ~ 
000 

kil il ~ 1 ve maç n.,ası )'Mıyo u el lctlmtıın 13-7-942 pnznrt<:s:I gilnü 
ang•tmm ~ -ı ı' . k 1 . rlıı ıı:öStcrn,.or k\ nrtık Ar"k ra t('n !'>I saat 17 30 da •wnı anahatd~ tftk = ~a U7un uguna a< ar olan· • , · • .., ., r. rar 
!arı farkedehiliyor. trlbtlnlU modc-rn b T mac sıı.hrun tın\;: 1 toplanacağı !l~n olunur. 967 

.Ru ıilet, tarrarecilikt < d'J'k kul. et.mı3tü Bız:m sa.mp!)onu~uz Fl'1'ml. Açık teşekkür in 
1 

• e • ım 1 1 nlmnn şamp!yontvıe sahn>'& C'lk ı"'kcr.ı ı 
nı ~ıyor. Eg~r kullanılmıya ba~larsa. hc~estn bllyUk bir he~·(.'(.'an ve rrcl!'<\k \ 

askerlıkte çok ı}e rnrı)'llCaktır o·ı N ,. 1 k · • • Ue bclcrodlf:Jni yüzlerlndcn c•'UJl"'lnk ka· • ı; umuz • ~et ı maz A çevm'ın 
b kit. Kısaca Ş\UlU ı;öytlye)1m ki lstcct. ıutuldu'-'U ando • pcrıkard.ik hastalığını 
~iz ve bekle<\ ttm1z O)'\l!\U ı;ıcyrolllk 'ıkit H' z:ı.maıund:ı ıeşhis ve tedavisini 
ıstro\lrlmlz ve 'bckled !'mn1z net ceyt o.la· •memlc d nılıtc ederek 01'lı}etı ve ha~
rıındıksa bun:ı ı;('be;ı m atr oyunc rı..n t nede kal ı ı mı çe ~efk:ıt 'e rar • 
t.ızln mM t()M'{itK's!, pi k'nt.t'dlr D~n dıml;ırını 1.'Sİr,.:emİ)cn a~kcri dokıor Tat· 
Dr. ı::ı:crt ~r bııkımdnn >-llks<'lc \'e kU\'· 1 l.,jkat Okulu d.ıhili)-e iklıniği b~ 35ista· 
vcUI b1T ())'Un cıknrdı 6-1 6-4 kn)'b<'t· nı Hay 'Nusret ungun'a 'e Pro~ör İr· 
mcs1nc ra~cn o!'unın h('f!len h 'T1 n an 1'itiz'e 'e doktor ve hem)irclere cbc
müm~ bir maç )apnn F hrnl, dı m'nnct 'e ~Lkranlanmızın gazeter.iz 
bö>'kı tmicnc kuvvclll o)"UllN ne ka .,ı· "nsııa :, le ıhl "ığını rica ederiz. 
ınsmıı!k rınıatıru bulduf:u • ı:Un '$U 'he B:ıbası f,mail Hakkı Akçcvin 

mo onda aktarıp duruyordu ve o sı- Bir hafta sonra tekrar gazete !.da
rada "Leylli" plittru çalm~a b~la· reha.nes ne giriyordu.. 1ht:lynr idare mı tı. memuru ı;:ıkma.k ilzereydl. Onu ~. ona d.ınışalım, demiş. 

Eltnde olmadan durdu. koca<;J.1\1 rünce tanıdı. Kebapçı da yo~wlun teklifini kabul 

., •.•.••.....................•.•.• \.. 
: . 

ctmlyellm k1 d:ı.hıı çok ııcıla('(l'k ve b<'Y· Annesi S.ıime AkÇC\·İn • 
nclmHel ld<isa g-t.~ b!r wnıı:ocl o il• 
r.a'ktır. DUn ikinci set.•e 4-4 !k<-n 40 sı
tırdan v~ı l'!I d1thn ooıtrusu Eı:crt'lm 
kutıtllrdıtı o.YUn 1ş1.<> bu am•l ki ~'il • 
be taliandnndrr. Ell'<'rt ırlbl kuV\'C'tll 

Acı bir ölüm 
hııt.ırta,dl .. ytizil soldu ve göılerlntn - !yt ki vaktinde geldtnlz hanım etmi~. KavgaL'lnnı.n schebini Deli Dolu· 
içuıden blr hayat ve ışık çeldJJr aibl kızım - dedi • bir mektubunuz vardı. )'& anlarmışl:tr. 

: ULUS Çocuk Sayfası E 
Bilmece Kuponu 

. . . . ol1u: Haydi hayırlısı.. 
Kocası, bu ear'kıyı ıs11ıkla, hem dP Ve, cekmecelerden birini tı.çııra'k 

~ gQzel calardı?- Acaba şımdl ne· folr zart C\:kardı. uz::ı.ttı.. Samiye bu 
r,.tl,.ydl kocası?. Dudakları titrlye defa kôşeyl dönünclye kadar sabret
titr ye bu şarkıyı kend si de söYle- ıtl ve orarla hemen zarfı acu.. Zarfta 
nv• ·e başladı .• Mazi, güzel b':r rüya lblr fotoğraf vardı. B :r göz altı ve 
~·h gözler nln dertnliğ'nden ve kal- "- Allnhnn - diye inledi • ta ken
b n: n lıç\nden e .p geçh·ordu. Şarla ıdlsl .. ta kendisi. .. 
b .. fi zaman. göz yaslan. kızarmış Hemen bir pastahaneye girdi. SöY· 
y ldarmdan aşağıya dilşüyor ve le bır· mektup yazdı ve gazete idare· 
'J... n b r acı, Adeta kan damlalıın nutnf" .ne bıraktı: 
ha' tle lçıne akı)•ordu. "Sa.lı gü.nü, saat 15 te Galata.sa· 

Or.dan ayrılalı il<: sent> olmuştu. ray'ın önünde durunuz. Bizzat gelltı 
F t onu hAltı seviyordu. Zaten onu siz.inle konuşacatım." 
<> rmedPn eı:el sevm ştl ve bugün O gün, cocuğuııu tertemiz yıkadı, 
la ntle. o ilk gUn,~rln taze. canlı glydırdt. Kendlsi de gene kocasının 
H+ ha'·~! do'u ıı<;kını h'ı.lll olanca kuv- çok sevdiği \e şimdi hafifçe solmuş 
'"' olıın<':ı s rıı.ldı~ llP duyuyorclu olan kOyu lAC'lvcrt robuntı glydl. Sııc· 

K '".asının da kend '!imi ayrılma !arını düzeltti ve c:ıktılar. Otlu soru· 
kın ıı'ıın ba$lnyıneıya ka1ar aynı yordu: 
rır~l.;lı'kl'l. avnı rulı '1o1E:1ınlufru ile - Anne nereye? .• 
!"evr' "'ııl bl!Lvordu. Fakat o kavga- - Gezmde yavrum .. Belki baba· 
larl11n snnra... na da rasgeltrlz. .. 

Ev"t. o kavgaların ne mahiyette - Babama ö)·le mi? .. Ah benim 
o i .ıarını. kC'nd s b!le o zaman lyl- seker babııcıf:un. Bil yor musun an
" t.ahUI etml$ değ 'dL Sadece ve sa- ne, beni yetim bıraktınız si:r.. 
d e tıısmı$ b r inatla çarprsıyorlardı. - Sus yavrum, sus, göreceksin. 
O g nlere kadar kocasını böyle sert Tramvaydan, bir makas önce indi. 

Deli Dolu fııkire dönmi.,: 
- Çıkar bakalım keı;.cni, bana bir 

ıane bütün lrunı, ver, demiş. 

-(23)-
. . . . . 

Adı ve Soyadı: •• • , , , • • • • : 
Yoksul adam, üstünü başım anya 

taraya sonunda bi: ~ buln.uş ~ : 
. . ~ • • • • • • • 

. . . . . . 
Deli Dolu')ıı vermiş. : Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deli Dolu, yoksul adamda.ı: kuru"1 : 
aldıktan sonra, eliyle 15).·le b:.! tutmı,, : ~ : 

Şehir Adı : • • 1 1 , • • • • , • • : 

sonra kulağına g6t'l;.rup paray· mu•yene 

etmiş, eski mi, )'eni mi diye gozune 

>ıt.klaşunp irice gözden se9rıniş. Sonra 

)'OksuJ adama: 
- Paran }'CP~. kalp değil. dedik · 

etn sonra, kebapçının para koyduğu, üs· 

rü mermer kaplı masa}'ll yaklaşmı,, kuru-

SU mermer masanı,n üstunc birkaç kere 
atıp "tın! tın!" dcdirıtlkten sonra. se • 

yirciJere dönmüş: 

- Bu yoksul adamoı"ğız, ekmeğini 

kebabın kokusundeıı ~; kebapçı ı:ıa· 

ra istiyor. Biz de kebapçıya para )'erine 

•••.••.........................• _. 
DİKKAT ı Zarfların listUne Jnı. 

ponlardaki numaralarla birlikte §ÖY· 

le adres yazınız. 
Ulu' Gaıeıesi Bilmece Memurluğuna 
Bilmece No: ••••••..• .ANKARA 

En tehlikeli yol 

·q, ··~··•111 
Şeker bitkisi 

Cenup Amerlka'da Paraıruıı.y >•Tl11er1 
ııelcer )'C!rlıne blr bltk1 yaprağı kul.lııru:-· 

lar. Bu bıt~;ıln )'&Pralclarını ı;ilneş•.e 

kuruturlar, havanda kına ~lbl ezdik . 
ten sonra tekerle ><ıP<tcakları >'ffYlekle· 
re ve tatlılara bwıdaJI korlar. Bu toz, 
ne kada.r dururea dur&Un tııthlığ1ı111 hlc 
k~'t>ctmez. Hem bu eekertn tadı, ıck:cr 

laımışmıtan v.zya adcer ııanennndan 

yapılmıı bayağı ~""l".ıı tadından Jicl 

Yilz kere colı.tur. 

'.. !'! tcı ı:örmde alışmadığı icln Dizleri sendeli>"Ordu. Uzaktan knca· 
ı ... r kPr.<i nt>: sını gördü. Milmkün olduğu kadar 

_ Acaba. • diye dü~finmüştü • bt>· d ğcr yolculann arkasından llerll • paranın ~ ... eriyorQZ" demiş. dl..-ayı 
n: · , :ı;or mu artık?. yordu. On mrtre Ynklaşmıslardı ki, börltte görmüş. 

Bombay ünlvemtes!nde oJruyan bir 
hmtıı talebe, bis1klete btnerok d nya . 
nm dort b(ly(lk kara.parcıasmı dolamuı 

Bu talebe, ya.ptıtı bu uzuıı ~~ 

dönüşünde, t.n tdıllkel.i Yobun Nev· 
)'Oıtc'ta buhmdutunu ~. Cün • 
kü bil )'Ol CQlt lo!.1:ıL1>:ıl'ikmıı. Ook olomo

bll kaZUıl oliuyomıuol 

\ e bı.ı 1 knn arkasından hemen. kocası onlıırı gördu ve birdenbire 
tu .ın ı..ad.lnlıCının, ızzcı...ne!sıru. gu· saps~ı:ı oldu. bir adım geri:ve doğru 
r ır ınu sah.andıran ve etek ennı top- cek .dı. Cocuk dıı babasını görmüstil. 
l a :ıK ı~nn ettığuı.I hatırlıyordu.. Kollannı ·açara~; 
Bu. m.ıknbıl koncsı CeHıt. keskın. - Babacığım. 
{; j Llı çt tecessüs ve şuphe dolu diye bağırdı. Cevat da kollarını 
baa..ıt;I ~ını onun göz bt>.,beklerıne sap- açmışt!: 1 
lı.;; a a.K busbutun c:ilEiden çıkmıştı. - Yavrum. 
Orıtıan onra da aralarındaki bağlar, Samıye, tltrlyen eı:erlyle canta· 
l'a aş ya\•as c:ozUlmU& nihayet hAd sını sımsıkı tutu)or, kocası ile oğlu· 
b ~ecın\sJzl.k kararı' )'U\'DYI alıp nun sevişmelerinin bıtmesinı bekli • 
sur ıdf"ml$U ' yordu. Bir aralık Cevat doğruldu 
~amıye ıİ~dl lef pişmanlık ve ay- Alnı terlemişti. Şakaklarında baz.ı 

r 'ık acıla0rıyle dolu olarak. her şeyi beyaz teller doğmuştu .. 
anlıyor - Cevat, beni beklemiyordun de-

- G~rur • diyordu • İki gururun ğll m!B? .• 
çarp sınası. yuvamw yıh-tı.. Ayrılır· - limem Samiye ... bilmem ki ... 
kPn kalblrrıln nasıl onun ıçln c:arptı· Samiye, cnntıı.sını açtı ve ne gün 
t; 'll b.llyorsnm. onun da beni sevd. ewel,aldığı fotoltrııh gösterd!: 
f n anlıyordum. Sevişe sevişe yasa· - Ben, sana gelmiştim .. illında da 
d.. gene aynı şek ,dcı ayrıldık... !Sl'Clün ya Cevat, yalnız. seni .• 

:ı.ı rangozun karısı b r pltl.k daha Ve hıcıkı!"dı •. kocM', derhal onun 
çt> rlyo.rd ı. B rdl!nblre hıçkırdı kolunn g'rıil· 

~'tnk b lıı b le bu plllkrarı çalıyor- - Samtve. ka!"IMfım. vapma. so· 
lardı Bu da O\lUn ~Pvdiğl ve sık sık knk orta~n<lıı dlama... btr gurur 

60 
•I :1 tı blr sıırkı id : uğruna az kalsın dıı 'TIR "h rblrlmizl 
''Bu yaz geçPn ırünlf"rlmiz ıırıvacıılc, yavrumuzu da yeti~ bıra· 

Hatınndıı.n ı;ıkmasın lkacaktık.. 1 

Ok$adığım o eller\ 
Başka eller sıkmasın." 

Evet. bir yaz ayı sevişmişlerdi ve 
n<' zaman bu şarkıyı rluys:ılar, SÖY· 
l~ :er dıumn b,r bırine bakar \'e gll
lUms<'rlerd .. Patnte nıısıl soyduğu· 
nu ne ynptı~ını bilmiyordu. Oda.sına 
döndü. Gazete, hAUı ku<:Uk, b.r baca· 
tı yer nden oynamış olan masanın 
üstünde duruyordu. Onu tekrar eli· 
ne aldı, evtrlP çevirdikten sonra, b!r· 
denblre gözlertn!n lçı.nde bir dUşUn· 
ce tomurcuklandı .. Blr müddet böyle 
kaldı._ sonra; 

- Talih • diye mmldandı • hele 
ilk bııı1ta1Jm., takat aP,'oe)im duyma· 

Japonya'daki amerikahlar 
Salgon, 4 n.n. - Japonya ile harp 

tıılinde lıulunnn devletlerın diplomat· 
larını ve tab ılarını jnpon diplomat ve 
•abaları ile deği6tlrl'cek olan Asamo 
vapuru dUn şehir acıklıırında demir. 
lem iştir. 

Bu vnpur Tayland'da bulunan 20 
amerikah ıle amerikan Saiı:-or.ı bq. 
konsolosu Sydney Bronun'u 8 ka2· 
dalıyı ve Tayland'da bulunan diter 
dilşmaıı memleketlerine alt 91 kbi· 
:yi "1mıltıc.. 

. 
lskenderiyedeki fransll 
vapurlarının durumu. 

Londra, 4 a n.. - fskenıleriye'de 
hııreketsiz bulunıın frnnsız harp gemi· 
feri hakkınrla İnı:rilterenln Vi<:hy hıi
kı1metine Amerika maı;lahııtı;Uzarı 
v.asıtıısı,ııle tekl!flerde bulunduğu hak· 
kındakf lıııberler dün nkşıırn sıılilhl

yetli Londra kaynııklarınca teyidedil
memtştlr. 

(in - Japon harbi 
Tokyo, 4 a.a. - Domei aj·ansının 

b!ldlrdi'tine ,ı:öre, Çin'deki japo:ı 
kuvvetleri Honan vilayetinde Huai 
nehri boyunca temiz.lik hareketlerine 
devam ederek dil man te'1killerinin 
dôküntlllerlnl de yokctmişlerclir. 

Huai nehri böltZ"esi Honan vila" 
tinin &on kısmı lıll. "" 

Va~ington'da 
genelkurmay 

kuruldu 

Kanada 
heyeti 

Ottava, 4 a.a. - Kanada müafaa 
nazın M. Ralston. Va"lnı:-ton'da Ka
nada'nıo kara, hn' a ve deniz Kurmıır· 
reislerin! temsil eden y!lk!ek rtıtbe· 
li birer ırubaydan mürekkep bir .ıre· 
nelkurmaY teokll edildiğini bildir. 
miştir. 

Bu genenrurmaya ıreneral l>oP re· 
lal ik ed e<:ekti&. 

Amerikan ordusuna dört 
daha katılıyor 

I 

tümen 
Vllfiogton, 4 a.a. - Amerika har· 

biye :ıazırı M. Stimson, önümüzdeki 
eyllil başında yeniden clort tümen 
teşkil olunacağını blldirmlıııir. 

General Elsenhover Avrupadaki 
Amerikan kuvvetlen komutanlığına 
tayb edilmiıı yerine general Handy 
tıı.yln edilmiıırlr. • 1 

)f. Stirnson Ameriks ordusunun 
şlmılt plAn kullnnınngı pek ziyade 
ı;eliııtlrdiğini de bildlrmiııtir. 

Romanyadaki 
emlaki bloke 

yabancı 
edilecek 

Bükre~ • .ı a.a. - Dün neşredllen bir 
k ırarnaıneye rort. Roman~a ile harp 
halindeki devletlerin tabnlerı menkul 8 1 k 
ve ı::ııyri menkul ınallnnnı ııı• ıı;Un ic:ın. Q f UÇQ r 
ıle hiık.ilmetc bildireceklerdir. Bu mnl- Balık! rın ııeıım Bıı 
lar tespit olunacak ve lıluke etlilocrk. h nt 1 a ba utrnaz. zılan pek 
Ur. 1 a o ur, zı.lan da eok iri ııı>vdt-11 

Rıı kar:ıra sebep. Rnınnn\'ll ile harp olur . .fı;tc uçan batlk"~-ır, bu hafif, ın.-e 
lııılindl' ),rnlıınan rlr.\·leth•rclen lıir çnfıı. uzun, ırcnl$ )'Ü?.geçU ve uzun kUYMJklU 
nun Ronırn 1Rbnsına karşı lıu şekil de olanlarıdır. 
muamele etmiş olmasıılır. .Bıızı adamlar, balı{ı n kru'lıı , ı1Y1 

ucmndıtını, yalruz, kuyrutunu nrk y11 

Bir alman denizaltısı 
mürettebatı isyan etmiş 
Rern, .ı a.11. - "Xevycırk 'l'imr~ .. 

-azetesinin oirendl~ne ıtör~ bir al· 
mım deqizaltısının mUrettf'hntı bir 
lspanyol limanıntls lsyıın etml~ ve 
hunla~don bir k~ eeeup Ame;rjka'yıı 
ıcle~ı.tıı-. · 

<loil:ru cıroanık h.avnda cd ğ öY· 
lerı.er. Ha!buk! bazı bıı.l k .. , 
Us•ünde bir havalanıı;ta 

k~r ucartAr 
Bundan da nnla$ l~ 

\mık'lı~ &i<leb Jıl~ IC"n ~ yeline 
ku'landıC'l yan kanat:anm çı:parak u 

~ 

l 
·b\t' f!lerVls ve vurdu mu cCTI donm'yen 
ımıaııınrn malik omn ve bütUn enhnyı 
l>üYllk ad ml:ırblc ııemen d<Jldunı• eren 
Mr O)'UTlf'tl knl'&~~ndn kısaCTk boylu ve 

1 

~'it Uımfl servisi olan Fchmi'ntn cl'\ln· 
lrll ~esi b.-ış'k:ı. hıı._.,..nl ırınm tcv· 
lra:IArle kun•et11 oımasınd:ındtr . 

Koch - Giroud 
:tktncl )-n.rmt..SOl.lda d pd ı1 'liman 

aampjyonunun knrşısınd.'l koca Glı1lU1 f 
ııcı ı;:ündUT oynndıtı ve hcı> kıtzaııdıtı 

maclnrın yorgunluğu ne hiç m.Ucadel" 
cancd!· Yatnız :ırada o üstat vu:rutı.ar· 

dan b!T 1k$tıtl AdetA "sandıktan ~ık:ır· 

mn1nnı,. &~TCUlk. 6-l 6·1 bl'C'Tl bu m!l<: 
ne Kooh Uc mntında yalnız dört O)'Un 

vM'l"llllJ, ona karı;ı dn m 1~1 sayıyı !zm r 
f..'l.n1Pb'onu Glraud almış otuyor. 

Tek bayanlar 
Ml.ln - Grodctsld mat.:ı uım lli d:ı.. 

k1ka &ilrdü. MIJA'mn G-O 6·0 n.ldı!:ı 
bu oYUnda mkib\ B.."l)'tln Güncr kıı.:lın 
t.'Unplyonumuzun ktLreısmda tabii oın • 
rak stılk kalıyordu. 
~ ertcck m!lc!anndan E'V'.'l'l O)'n:ı • 

rum Ba.htltı.-c - JU?l.de macı iki O)'Uncu· 
muzun arasmdıık! arkada,.ca 
do~le a!Alca l!e seyrl'd 1d.1 . "' ................................ ._ . . . . . 

Hassa Müstnı scııem "Pasa.. nın son 
evlMı cmc!Cl!I )"llrt>ıcy Meıtım~ 

Tunt'un 28 h:ızl.nm ~ ü~U<!ar'· 
da vefat cttığ'.ni ~ öğrendi:-. Kc
dcrl:! a >cs'.ne ve cocuk".ı.ıın:nn ba'4&~t.bı 

aı crtz. 

Kalabalık yerlerde halk 
ı sıra olacak 

Ankara ,Belediye ReisH~nden 1 
1 - UçuncU maddede yazılı husus

lar belediye tenblhleri ıarasına alın • 
mışhr. 

ı - Bunlara aykırı hareket eden· 
!er 1608 ve 2575 :mmara1'J kanunlara 
gore cezalandırılacakl:ı.raır. 

3 - A) İhtiyaç maddelerinin da • 
ğıtımıoda ve bunlar için kart vcrfli
&ıinde. 

B) Nakil vaSltalanna binişte, 
C) Umumi yerlere ~riş ve çıkışta, 

halkın biriblrl ardı aıra dizilmeleri 
mecburidir. 679 

Bir fabrikada yangın 
Ist.ıınbul, 4 (Telııfoınla) - Bakırı.-. 

n k >rUk ve demir esya "alıırllrnsın• 

. . . . . . . . . . . . . 
ÜLKÜ : d bugün b:r yan~n c kmt~tır. F'rıbr1 • 

: ka k n yan(! tan flOT'ra MndUrtıle • 
: b ~· r. Yanırını tdnılll•J?'ef:e tnlı:an 
• 1 !'lika ııııhtbl Al <sl.;.n n' ııı amele ~1ak· 

Ülkü'11ıün l9 un<'u sayısı hgr : sut arı r sur<>ttc YBTRlanmı~ır. Falıı1141 

Milli Kültür Dergisi 

zaman olduğu gıbi bu defa a : 
: kıymeUı ya7.ılarla çı.Xmıı.;tır. • 
: tcinrleldlerı a;ı; nen yazıyoruz: : 
: Gencltk ve ış terbiY<'Sl • Mrh- : 
: met Emin Erişlrgil; Bu harbin : 
: s:er~eklerın<k-n • Şevket Ras~ : 
: Hatıboğlu; Bergama krrıresı : 
: efelerine, Ellr • A. Hikmet Par- : 

~ ~~~WıJf:{ı ~ai~~~~~ı ~uğ~~ ~ 

. . . . 

: Fatih V<' Bızansın son Ka)'S<'· : 

~ ~~ı;t ~~~ti~n~ı~lır ~~~; ::~ı~ ~ 
: Fındıklanmız • Kemal Pıı-kcr· : 
: Gönülle konu ma, şili' • Aşık : 
: Vf"~ l; Olam, şlır • Abd n : 
: l\flimtaz K :ı.kürek; Başbar - : 
: Muulffer .snrısözen; B 'k, şt r • 
: ·Ha m ):a ·cıo lu; C ı bl suı- : 
: tan M hmet ynpılar nın m ma· : 

~ ~\ı~:s ;~~ ~I T~~~ıı ~:~~~~ ~ 
: u · Bo l:ı b r ö E'. r • • 
• C At r K rı t na· : 
: -A [l • : 
: c . : 
: l a : 
: .. - t~ : 

r bo· : . . . . 

slgorw.sızdır. 

-( 5 /Temmuz/ 1942 )-
s 30 ı>roı;:ram 1 
S 32 rrGz <l'I ) 
S '10 ajans 

o;,,, ır.'.lzlk (Pl' 

9 2<l ('\• n sa9.t! 

12 80 proımım 

12 3.'i kU!'d il hl· 

<'1\2Jktır m kamı 
'12 4~ nıans 
1~00 turldl r 

1330 

19 aJ ns 
10 ;., sert t ıo 

d k a 
l'l '>:l şan kOOS!!r1 
Nec~kt Demir 

(M zo • Soprano) 
P y no. Prot. 
Georı.; l\fa rk ''ltZ 

'.21) 115 hıtum ve 

tı..'lkım 

20. 
1 • llM' 

!?IOO nt •aaU 
21 ıo Ktmıril 
ııtıl<'St 

zı 3ll opcnı par· 
t:ılnn (Pi) 

\ Z280 a•ans 
:;1:2.45 knpıımı. 
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5/7/1942 ULUS 

ViLAYETLER 
1 

4 - hin bedeli 9~2 yılı butc;esin.. 
den ve bır ay fasıla ıle \'erilccektır. ______ ;...,________ 6 - lsteklllerın sığınak işine mah-

Ekmek alınacak 

, __ M_l_LL_ı_M_u_ .. D_A_F_A_A_v_. -Köprü yaphrllacak 
Tavla halatı alınacak 

D. DEMIRYOLLARl ANKARA BELEDiYESi 

Memur alınacak Elektro pomp alınacak 

-!-

teklilerin de ıo. 'I' J>42 cuma guıııı ~ 
at 10.30 dıı bcled ye d ıresınde mute· 
şekki! ene mene mur cantl rı. 

(49911) J066 sus olınnk uıere lıu işe benıer en aı. 
200110 lir ılık lılr iş yaııtıgına dair bcl

İstanbul L seler Alım Satım Ko • ge ile her iki iş !tın lh ılc gUnUııden 
m syonu RC' lığınden: en z 6ckız gun e\•el (tatil gıınleri hıı-

Er-Ancan J.niıJsariar B. .14UdUr

lU~: 

l - Kemah lm7.sına * kilo· 
metre mcsatcck: bulunan Kcmıın
Kllm Ur tuzkısı yolu Uzcrtnde :vaı>· 

tınıacak 15442,73 llralık ke51t be· 

dclli ııhtaP köprU mea.ııı kapalı 

M. M. V. Sa. AL Ko. dan: D. O. Yol.lııı.n U. Müdür~ Al*aıw. ~ : 

MU~ n.ıım.ı hcsv.bma aa.Un ab • ı - Devlot dunJnıoJlnn ~ •- 1 _ Canka.Ya llU ter1'I daireılt ıc:ım alı 
nacak olan 2000 adot tnvıa tıruatıcın nıtındıa l6t1hda.m ootlm<"k Uz.ere mnııa • neaıJt olen blr adet elektro panp ve 
o.cık ekslltmcslnıı tal p ctknıadıtıooa:ı baka ile orta mektep ~an tcleaTUa.tı Uc montaj on bee ~n mild· 
p:ı.zarlıkln salın alınacaktır. B!r rıalat:L ha.rekct memw- ııamzcd1 alınacalrtlr. det.le vıı kıı.p:ı.b z:ır:ı usuHl Uıı ekslltmc-

Hesap ve muamelat 
memuru alınacak 

Beh r adcd nin Fi. 10,5 kuruş, rıı;) ~.on ııld k \•ild) etine ınurnc ıat 
M ktarı: 570000 ndet tek Up ek _ ederek \1l 1\ et rn ıkııııııııdnıı nlınıııış 

mek. ıııııt<.ahhıtlık ehlıyet \c ik ısble Ueu-
Kom syonumuza bnl:lı altı yaulı ret od ısmdnn bu yıl iı;ııı ılınmış ve

J s nın 1942 mail .ı;ılı ıhtıyncı olnn sıka ve nıuvvııkt temiııntlarııı.n n~t 
~ u arda yar.ılı ekme •1 kapalı zar( ban .. a mektubu ~eyıı > ıtırdı~ırııı dur 
11 ul yle ek ıltmeye konmu,tur • 1 ınakhuzu ve trklıf ım•kl~lıuııı~ muhte-

·· zart usultylıı 15 ~n mUddeUe 
munakıısaya konutmııot UT 

2 - llluvakkııl tcmlnat mlkta
n 1138,20 ltradır.' 

tahmln olunan t-cyal ıs llra olup kaU 2 - Müs:ı.balwda kazaııalllanı. 60 »-
teminatı 3000 liradır. !halesi 18. 7 942 ra Uorct verl.l.ecekttr. 

8 - l\lüsabk.a lmUh.a.nı 13-7..942 CU• 

m."lrtaıi rünil aa.aı. 14 t.e Ha.ydarpaı;a, 

Ankara. B:ı.lık~. .Kayae:rl. Malalyıı,, 

Awına. AfYon, lzmlr, Slr.kecl, Erzurum 

ıu e 
ÜCZ'C hesap ve mu m 

)~ konulmuetur. ıutu uııtıda yazılı 
2 - Tnhrntn bedeli (13800> .lirndır 19 Lcmmw: 942 pc.ı t>e 
8 - Tcml:rul.U (1035> Iırndır. oOl't.a mektep mc ..ı 
4 - 14-7-9-12 salı ı;rl.inü ıı.ııat 11 de 

t.allbl:le lhıılcsl mu.k.ıı= olduAund3n cak m ka a 
Eks ltm 7-Vll-1042 salı gunU sa-1 ,.ı 2 ~90 sıı) ılı knnıınun U ıııcı rnııclde

Bt ll t(' B 31 oglundn liseler satın a. sindckı tnrlfata gttre lınz.ırlanrııış kn
rııı. kom yoııu binasında yapılacaK· ı "alı zart lıı.rın ılıale snatınılr.ıı bir sa. 
tır lııtek ıl r Ik tl'mlnnt makbuzu. at C\ v"I rııaklıuz mııkalıılinıle d3irni 
) n Ytl tıraı t odası vesikası ve tek- eneilnıen rcıslegine nı ilıııış olın ısı i-
l f f>rınl hmı 2190 an) ılı knnunun tn- 11\n olunur. (ı'i2~) 803 

' tı d r nd hn ırlı) aeaKları ka· 
ı a ı zarf' rını yuknrda sôzli geçen Satılık otomobil lastikleri 

3 - İhale 7-7-942 111111 ırünU 

"aat 13 Le ~in:lnrlln trı hisarlar 
başmüdürlilğiin<I mUle6Ckk11 ko
misyon ca km e<I 11.'CC'kttr. 

4 - Bu işe alt rmnı ve husust 
eartnamclcrlc projeler A'ıJ:nra. 

Enurum, Erzllıl'nn ve Kem•h in
hisarlar ldan'Slndcn alın ,bUlc. 

euma.rteei eünti ıına.t ll de llt. M. V S 
:\o Sa. Al. Ko. nunda yapılnc.:ıktıı. 

Şartruıme ve numunesi ner ırUn komi&· 
yonda eörüleblttr. İstckl1lertıı belli ııa • 
atte Ko. na milrocaatla.n. (4512J ôSl 

Tamir işleri 
M. M. Yek. :;a. Al . .Ko. elan : 

tartnanıcsınt eönncl< tı>t.lyenlcrl:n her 1 - 11.se '~ ortn 
\O E kbehl:' ~lctme merkezlerinde :.ı • &'tin cneUmen kalÇfI11ne münıcaauan sı. 
\'118 cer atclycslndc yapılac:ı..ktır. ll10ra- vıı ısteklllcl'ln de 1hale g(lnü olan 
c:uıllar bu lşlctrnclcr ve atclye müdür- 14_7_942 ıı g(ln(l saat ona kadar 24« 

lUtü ve lst.a.'i)'on &etlllclel1nce kabul o- numaralı kanunun 32 lnc-1 m dd ı mu 

2-· tus C1.ı:z:d n 
raporu ve 

dOf:'l'll UK kA • 
ad ı v~ k 

ntt n b r nt e\"\' line kndar ko • 'ı oz •.ıt Bel<•clı' e inden ı 
Pazıırlıgırıda ı tekli çıkııuy n 30 

lira 72 kuruş ke,ıf lıedelll a k•·rl l>r. 
l atbikat Okulu ıııuhll'l!f taıııırat J !e. 
rıııın ikinci paz ırlı.l.(ı 16.'i !11.! ııcr eııı· 
he guııCi r.aat 16 ıla ) apılnc ktır. is
tcklılerin 231 lir ı rn kııru•lıık ılk te· 
ıııinııtlatl~ le birlıkte ı•azarlık gıın ve 
S3 lln<lı· M • .M. Y. Sn. Al. Ko. nıına 

lunur. clb:nec tanz m edeceklert tekHt m ı·.ıı>-
4 - Müsab:ı.kıı.ya lsttrn.k ııcro!U sun· ıanru bcledl)e d:ıtres nd müteşekkil en 

mu
a k • m ~on r ı ne v rmeleri. Postada 

'i<'ak re me er kabul ed ımez. 
) o ıı: t hcletiıH·sinılr lllc\•eut 36/li 

rb ıdıncla ~ aclı t rııhstıırııı•I otomobil 
la lııcı \Ardır. 2190 numar ılı kıınıın 
mıırıblrıec ııs. 7. tıız tnr ıııııha gıınıı 
ihal edılrı•r ınılen komi•) ona 11111 ra
can! etmeleri illn rılıırıur. cıoıı:ı) 10!11 

5 - Ekslltm">'C gln'Cd<lcr!n hu 
ı.rlbl ~len ya :>mı.s olduklarına d:&· 
u- xarıadan alamklıın etıllyct vc
s!kalnnnı komlır>ona tevdi ı?unc

ler! lllzımdır. 

Jardır: cllrncnıı 'ermeleri. (4766) 
l - Türk olmak. t k t m n::ıt 42 2 5 llrn \•e snrlname 

h 1 00 kurustur M<'zkör madde
' teahhUt d n m tenhh tlerdc.n ma. 
1 n b le ın n t 1ı) nde ke lecek 

2 - Ecnebi b1r kimse t.'e cvu cı · Parke kaldırım yaptırılacak 
mıımn.k. 

6 - Taliplerin kanunun tn:1f gdm elt•rl. (48 :;o) !1:?6 

8 - 18 )qmı b t.tmıtş ve SO u ı:ec

mcmls olm:ık (30 YM d hll), 

4 - Askeri lıin yn ıım 1' \ eya ruıker -

re· VC' ktt!I dl buhran \ ergılerı 
h lfı.lı'lre t nrh lt b delini.' zam ed i
me ur t ve idare tarafından öde
rrrek• ~ S::ırtnnmC' Galntasarav il • 

lCRA VE lFLAS 
ettıitl eekllde ha:ı:ırt:utıklan IPk· Su borusu alınacak ııtını ynpm ına cn az bir 8<'nC 7'.amt.n 
nı mcktuplannı en ı:cc lhaıe ta- k ıs o!mnk (cms.-ılkrt s lllh altınd:ı nd d r. <6144-4337) 514 

Yol yaptırılacak 
Sıııfranbolu lcra .Mcmurlu unılan: 1 r\hlnılcıı bir sa.at evv<'l kumlS)o. M . .M. Vek. Sa. Al. Ko. druı: bulunan veya re be tAhl olnnlar1ıın 
Turk 'J'ıc.ırct Bankasınu blrıncl ve numuza mnkbuı mukııblllndc ve- 19H lira kc lf bedelli 50 mili· taJı 1 H'Ya sıhhi sebeplerle crtes1 sanc--

Çankırı N fıa l\ludurlugunden 
lklncl derecede ipotek il olup Sufran- ı rl'Ceklerdlr. l'o•l ıılıı v ki olııeıl< metre dahili kut urlu fo-;ıt su boru- ~e bırnkılanlar 14er. k C'demczlcr.ı 
bol H lk k l His rkö~ Ü ve ırcctkın<'l<-r knbul edilemez 8~11 su 17• 7· !l l 2 cuma glınu saat 11 de 5 _ A ı-~rll"'lnl vnı•mı• ve lhllYnta u e eme oyuıı~ e a ı açık eksill:ne ile alın:ıcnktır. Ver· ·~ .., ' v 

l - .t.killlwe,> e ı,: ı,.,aoı.;ırı - h l"" 

t.ı uoou .>oıuauu ııu-u~u-tı.!·uoo kuo • 
u ıı;trı:ıerı arasında ıııı lalı - tilDUI) ı.ı v.: 
ıı.unat du\ urıarı ınş.ıwtıdır. h.c~ıt bu· 
deli (:JOO.ıu) lıra 76 kuru~tur. 

Dcgırnıenonü mevkllııde ve tapunun mek istiyeıılerin l4."i lırn 80 kuruş- ecem ol nlar aynı ılcrcccde kazanan-
929 tar ıı ve 61, müfrez 62, 63 nu- hık teımnatlariyle hirllkıe salın al- !ara tercih ro lecclttlr. 
marasında ka:!ı"ltlı sağ uırufı ı::M.'. sol DEVLET DENlZYOLLARl ına komisyonuna gelmeleri. 6 - ld re doıctorıan tarotıncta.n yıı-
taralı muı .ırrıi hnne.;;.i, arkası ke- • (4!!52) 927 pıl cak mu..-ıycncde sıhhi durumlan de· 

2- llu ı,e ıııt şarlnaını: \ e e' rak 
§uuıardır : 

reste ma •azası ve önü :ı;ol He çevri- İskele yaptırılacak mlJ"YQI l<'r!nde \az re e •nncte ••lvcrıe-
IALı 1 Tamir i§leri u hulurunak 

J\ - Bı.sıltme Şartnaıııcsı, 
il- Mukn\clc ııroJcsı, 

li ve nşn •ıda mu tcını u ) azı 1 ve Devlet lJenız~ ollurı 'L..•letme Umum 
r ~~ 111 !il Yhk satın 'I Ko dan 5 - Mürae at lstid lanna bal::lana-

tnrnamına 18 460,- on sekiz bin dort Mudtirluğunden • • ' · • '' · · 

C - Natıa ı ı:rı şeruıtı uwumiyesi, 
D - Şose e k ı;ır ınşu.atına daır 

ft ınl Şıırtnauıe. 

yüz alt.nıış Jıra kı:ı;mct takclır edilen 1 - Halıçte Fener vapur iskele- 528 !ıra 911 kuru kc ıf beılrlll ~ 5 e k vestk lar şun ardır: 
_, sııun ahşap olarak ''enıılcn 111,.ası rb. !ar erat mutv:ık tamiratı 7 7.!J ı'.? diploma ~e>ıa tıudlk· 

kereste fabrlkasıyle kereste ueµo "e "' "' &!ılı gıırıu ~a t 15,30 da ıı ırlıkl ı vcs kası ve ask<>rllk 
1 t23.758,45) !ıra ve Balat vapur ıs- t 

E - Hu u ı § rtn me, 

Uc atlı sok z odalı C\' n b ınoı ar- kelesınin ahşap olarnk yenıden ın· ~ ııpılncaktır. teki lerln 7!1 lırıı 3,ı k11- t sd kil tyt huv 
tırn ası 17-7-1912 tarıhınde saat 14-16 ı,ıası ( 21.523,44) lırıı Uzcrınd~n ayı·ı rıı luk kati temin tlnriyle birlikte pa- ~ 

F - Kı:şu 'e wetrııJ cetveli, 
G - 1'roJc. 

;ı;a kadar Safrangolu lcra duırcsınde ayrı kupalı xarf usullyle eksılımıyı: "ır.ık gun ve sn~linde koı 1~) ona <'"l nmf' cilzd:ını. altı adet " kı k 
;ı;aınlacaktır. ~ıkarılmıştır. ıııCincnııthrı. (I Si) ' 1- 8 1 (oto~ r 

lstı) enler bu evrakı Çankırı nafıa 
ttıtıdilrJu ·uadc görebılırler. 

Fabrikanın müştemilltı 2 - l'~ksılınıe 16 temmuz 1942 Mangal kömürü alınacak ı; o a fazla m::ılbm:ıt almnk ııı -
No. anısı: pcrşemlıc gunıı s ıat ili le hl re Uy nler 1 f't:ne mUdUr!Uk erine VC!)3 ı~-

a - Eksıltme 8 temmuz tarihim 
nıusadlf pazartesi günü e.'.lat _!5 te 
Cankırı nııfıa daire inde toplaııaı:uk 
eksiltme koııılsyonıında yapıl.ıC"aktır. 

1 F. \V. Honnan Breslııv markalı m rkezlnde alım satım komısyonun- M. M. \ek. ::ı tın Al. Ko. 4Jnıı : 11 yon ,en klenne bizzat mOrocııat >:! • 

1924 modell 70 cm.. 1700/7 • o. lı dıı ) ıpıl ıc •ktır. Bu 1 lere ııt e\l ııkı l - fihOOO kilo ıı ıııı;nl koıııur ı ka· mel rlcr. 
Katı ak, konııs~ oııdıı her ı;uıı ı;ıonllclıilir. pah z ırf. ıı&ııl u ıle ık ıllrııt:) c konul -1 7 _ 1 t!daınr en son 14.7 •912 1:0ııU 

2 h.ııtrak <S. \ı\'orssan F. Cn. Oak- 3 - 1steidilı·rın eksıJtnıe ıarlhin· ıııu,tur. llı'llı·sl 18. 7. ııı:.: <'Urıı ırtl' i 

1 

at ı:z ye kn<l~r kabul olunıır. 
•l - gk iltme kapalı zarf usulü ile 

:rapılacnktır. 
ley W.arksl markalL <tumırdcn son· den en uz (talil gıııılerı harir;) liç gurııı saat 1:! de \nkarı'ı\a \f, ~ı. \. <

47
füll 867 ra l.ş )'cbilır), gilıı evvel bir isthia ile Umum Mil- :! nuıııar ılı s •lırı alnı ı kuıııl yunıır ti ı 

6 - l~k !itmeye gl11 bilmek itin is
teklilerin 2263 lira ıs kuruş ınuvıık
k t teminat vermesi. nund!lII bn~ka 11-

Şa ıd kı vesıkal.ıın hıılz olup gôster • 
nıe i IAı!lmdır. 1 icıırct od ından a
lınmış D ı2 enr ine alt vesıko. ile lhrı
leclen en az 3 g ın e' vcl nnfın mfldbr
IU;ünclen bu gibi ın~'1at i lerl yaptı· 

3 Yan dn.JrL'Sl (C. Crlsmil.60) nlar· ıluı-lııı'.;ı- ır.lıracaatla en az (2:;.000) ~ ıpıl ıeııktır. \luh ıııırııcn lwıltli 7•ı:?O 
kalı, liralık bu g-ıbi ın aatı yapııklıırına Jirn olııp ilk h ıııınatı /ili! liradır . ..; rl· Bezli kayış alınacak 

4 Hnva dnir , dair vesaik ibraz ederek ehlıyet ve- ııame51 knıııls~ oaıln gor lt·hilir. 1 ck-
5 :lımpnrn bileme taşı maklnosl, sikalan ıılmaları lazımdır. lılcrııı kanuni teklif ıııcklııphrır ı ihı· 

D. D. Yolları Satın Al. Ko elan: 

6 De tcreler (29 ndc-t knpak dC'S· 4 - Eksilımeye iştirak l·dceekle· ' le snııtinclerı lıir ~ant e\\rlinc k ıtıır 
tcrcsı, 46 ndct mal desteres., 2 adet rin ıiçuncU madılcde yazılı ve aik kom ıs> ona \ermeleri. ( 18 r,ı)) 931 

Muhammen bedeli J6975 l~U altı 
b ıı dokuz :ı; lız ) cLmls bl.'şl 1 ra olan 
muhtd f batt ~ 'l <Uç bin altı >üz 
elli) ml'trc b zli ID.st k transnusyon 
kn) ı ;aı rz muktazı kauçu ·u idnre 
tarafındnn tem n ed imek U7.ere 
(17. Temmuz. 1942> cuma günU saııt 
(16> on altıda Haydarpa a'dıı Gnr 
b ıın a d hillnd~kı komlS)on tararın
d ın kapalı uırf usullyle satın nlına
c.-ı.kıır. 

baş d<'Sterc ), ile 1942 yılına alı ticaret od11sı ve-

ırıa dnır chlı)ct vesik sı nlmış olınıı
!ırı lllzımrlır. 

6 - Teklif mektuplan yuknrıda 3 
O nen mrıcldcclc ) azılı aatten bir s.\U\t 
evveline kadar ek iltme komlsT"onu 
l'elsllğine mııkhuz mııknhlllnde \';rlle
erktlr. Posta ile göndcrılccek ınck -
tı plnn!'ll nlhavet a UncU mnddcdc yn· 
ıo:ıh RMta kadıır gelmiş nlması ve dıq 
za.rfın mUhUr mumu ile lvice knpntıl· 
mı' nlmnsı lfı.7.ımclır. PostadA olaeuk 
g clkmeln kabul edllmeıı. 

7 Baı:t teı. 6.lıı, j ıkıısıııı }'ener i k!'lt''1 lı.;111 ( 1 7fi 1 8 ) 
8 Lo omobil lHofherr Slırantz liralık Balat iskelesi için ( 1611,26) 

E 388>. !ıralık muvakkat lemlnatlaı ırıı havi 
9 'l'ransmiS)on ve tefcrrUntı, olarak kaııumm ıarıfatı <tairc ınde 

10 D nnmo ~Fabrik Pala A.E.G. 43, hazırlıya~kları kapalı zarflarını 
5 Aıı. ll() Yit.), ikinci maddede yazılı saatten bir 
ıı !Jlnamo <Elektrik Motor~n saat evveline kadar komisyon reis· 
Verche Keyser Berllıı Zıelenzı :-:0 • lığıne makbuz mukabilirıde vermele-
67985 2Q 2 Amp. 33,6 Volt ııo, I'\o ri lazımdır. Postada olan gcclkme-
2820, yeni), !er kabul edilemez. (6904 /14739 
12 Tul'lıln (yerli>, 827 
13 Dc-nılrlı:ınc ve teforruatı, 
H Torna tczgtı.hı, 
15 Dolap tertibatı (fabrlka su lle 
Wed:i[:i zaman kullanılır>. 
16 ~anlı al ve· telefon maklnesi. 
17 Fabrika b nası, 

(4160) 359 

Ekmek alınacak 
K ıs Ynz.ıhane bina ı, 

onya C. M. U. liğlnden : 19 lkl adet kereste depe>su, 
1 - Konya cezae\lnıc 942 mali yı- 20 DC!mlrhnıı<ı binası, 

lı ıhUyııcı olan 170.000 yuz yctmış bin 21 Ahır, 
k o ekmek ylrınl beş gun muddetle 22 Ame e barakası. 

KAZALAR 

Ekmek alınacak 
Karaman C. !it. U. llC;lııclen: 

Knnıman cczııcvlnln l u-tH'.Z tıı.ı1hln· 

den 31-5-943 e.~cslnc kadar bk' sene -
ltk elemek 1htiy.ıcı olan t."(J az )'cvmbe 
120 ve en çok 130 adt."I. ekınd';in 2490 

k Pah &art u ull)lc eksiltme • 23 Fınn, ııhır '• sıhhiye binası. snyılı Jaınun mudb ce .t>ctım hAlNı 

la>b t edilen 600 lil'r.tm tiz rtndcrı k ıı.ı.· 

50,- ıı zart usu!iylıı ci'5 ltrne')'C konulmue-
Ye konulmuıı 1 e du rnun)yen gu~ ve 24 Ev <Uc katlı), 
s ı.tte talip zuhur etmedıglııden ycnı· 25 Anızı (12 hektar> hektarı 
den kapalı znf usullyle lt.i. 6. !l_.Z ta- !ıra. 
rthlnden 13. 7. 042 tarihine kadar yır- Yukoırıda razılı mU terııll Hı havi 

tur. 
2 - Elksfttmt" mtlıldcl'I 15·6-942 tarı. 

mı yedi gün müddetle eksiltmeye ko· kere te fabrikası ,.e kere le nıag~ua-
nulınuştur. sının birinci nrttırıııası 17. 7. 912 ta· hlndM 

15-7-942 tarılh bıe kadar otuz 

2 - İh le 13. '1. 942 l3rihlne mü- rlhinde ımat. 1 ~ ten ili y ı kndar :,af· gündür. 
... , ranbohı icra daire iııdı• ynııılacaktır. 3 - Ekm~ğln halen hükümC'tte tesb\t •-· t pazarte 1 gUnü snat iti te Kon-

ya C. Müddrlumumillb'i dairesinde ic· l - 1sbu g.ı) riuıenkıılun ıırlırma edllm t.14> ve ceşni ve m1:lctardnkl ve 
ra kılınac ktır. Şartn:ııııcsi 7. 'i. o~:.: tarilıincl<'n ililıa- bcl<'<fiyecoe t.oohtt ('(filen kilosuna 15 ku-

8 - Talipler tekltfurıml'lerlnl 0 gün ren !l:l1J• I :?41 ~'" ıle ::>afraıılınlıı icra 11"\11 84 eanllmdcn noksanına vcrllceck
ııı'lt 14 te komisyon reisliğine verıniş duıreslniıı ııııııın en nıırıııırnsııııl!ı her- ur. 
hulunaeaklnrdır. kesin ı;or..lulııırsi iı;iıı ııçıklır. llfincla 4 _ A?~'UT!t ıtıtiyncın bedeli olftn 

4t - l~knıek yerli fabrika unundnn yar.ılı vl:ıııl ınlım f ııla 111 ılOııınt al - 4507 11m 75 kurusun yüzde ycol bUÇuk ;e hllkUmetçc k bul edilen nevhlcn o- 111 ık 1 ll)rnler, ı,lııı şnr~nnlllc)e \'e tcmb'ıatı muvakkalcs1 olan 336 l1nl ao 
l'Ak ve tnlipler bede il rnuhnmıncnlnin !1:.1!.J-I :! ı 1 Üos) a ııuııııırıı ı) le mcmu - kurusun enınncl olıımk mnl1yC')-e vey:ı 

) ı'I ri) ctlııılzc ııı ıır.ıl'nat ctrııdiclır. 
ti P. e Yed buçuğu olnn 1912.liO bin ~ _ Arlırrııa• a 1 li.:ırk lı;ln ) ukarı· ziraat txınknsına tcııllm cd!IC'r'Ck mulrn-
cıkuz Yü:r: on iki ı·ıra elli kuruş te- ' b .... ,..._ •-'-'lt m·-•· 

nı natı muv kk:ıtelerlnl tckllf r.arfh· ~:/~~~l~ ~~~:;:el~~r "~~ıı:~nı~ist1:.~1\~1c~~ ~~~ı;!: :a;,~::::ı
11

~~:~~r."'"' .,,_. 
Ti le birlikte vrrmlş lııılııııacnklarılır. mektubu teHli t•clılcecktir. (12 ~) 3 _ Şıır\.naJTle ve mulmvclc tonnOlQ-
mtıs/fl-kDlllirdUncn m ddeıle yıır.ılı ek- 3 - ipotek B ıhibl ıılacııklılarla di- nü götmclc lsttycrı Uıl Pk"1' her giln me· 

n oııu buwOnkil nnrhn "'lire c. ~ı u 11"' d 1 "i 4" b " ~ ğer al ık ıcl ırlarııı ve irtifak h.tkkı sn- ımJ ıınntlndc Kammnn ,. • • ... a-
d ;. - on eş kuru~ ktrk lk\ s .. ntım • lııplcriııin gn) riıııcrıkul lı:ı:erlnılcki 1ı tk trct,1nde ı.rôrOı> antıyab\lce.c'klm. 

6 ların, hu6u i~ le faiz ve m ıı;rafrafa 6 - Ta11ı>kr tt'.'lcli.f mdct.uı>l:ırtYle lhtı· 
M 11- Bilumum ml\.<1raflıırla "erıı;ilcr dair olan ıddınlarını 1 hu ilan tari - ıe gann &-ınt 14 e krut.-ı.r komJ&')-ann ver-
11~ ve Yf'kJIJ,.tinln 20. 4. 1U2 ı::nn V!' lıındrn itib ırcn yırml glın itinde ev. ml::ı oıamaJan Uft.n olunur. 
k -2 ~0·SO/l717.11l2 hlltçc ve ml\ll~e rakl mu bltclcrlyie birlikle ıncıııurl· (4501) 600 

Mahkumiyet 
h rıntrnı uınum mıulllrlnl:ll llc;Oncn •u- rhellııılıe lııldirınrlcri kabeıler. \ksl 
ite !ayılı tahrlrııtı veçhlle hıır.lncye a- h~Jd .. lıaklnrı toıııı ı>ıcıli) il' s ıhlt olııı,q,· 

rı lll'nktır 
~ · dıkc;a ı; ılı bcılclınirı pu~ l ı•ırı ı~ıııdaıı Pınnrhn•ı C. :'il. l'ıııııııılli.ı.:iıulrn 

nı ' - F da 11.ahııt nlnııı.k Vf' şartnn· rvı hariç k;.ılılrlar. ~ı·J..serı gr.ıın gıı~ RJ.(lııı ırııılıık 61''-

fld IClirmek ı~th<'nlrrln Knnvn C. • 1 1 1 1 · licı> nlııı ıksızın ıo kuru, ı salmak su· 
ın1 rlrlumumlli"lno m l•nrııatlnrı il ~ 11 ~ - {•\ISt .. rı eıı gı nı e nr ırııı11~" ış· 
o unıır. (.ı.ııoo) ' .~!!!> tir ık rılt·nlcr nrlırnıa sıırtn ırııesını u- rı•ti' it• milli kurııııma koıııınıııı ı ııııı

kıınııı~ ve Jur.uııılıı ııı ılı1ıııntı alınış ,·ı• lıalif lınreJ..!'tlcıı ıııaınıın l'ııınrh ı,ı'nın 
Odun alınacak hunları taııı ıııcn knl.ıııl dıniş uıl ve l\l"·eri n-ılıiyeşlıııl .. n Celil oğlu :ı:ı2 

Kars itibar oluıııırl ır. ıln~uııılıı hakka! i ın ıil Dalın ııın ır· 
~: villyetl dam! encUmenln- 5 _ Tn)ın edilen r;rııııınıla çn)ri. ba<ı ,ı li)c ecza ııırıhkl·ıııcsinıle )apıllın 

k 1 d f b ld kt durıı<ınası sonıınılıı : 1 - Kars mAmlekAt hnstnnC'sln n men u ııt c n ngırı ı nn sonra r.n "'"' ,- " ı d'll k ~uhutu fiiline ınehni hareketine 11-
11
.,..... Yılı lht4yncı ı.-ın nlınaeak a•><•a- çok rlır.ınn h e c ı r. nea , ar· 3 2 " -. b 1 r ı k ti 11 yan ııı;o sa)ılı knnıınun 32 ve fi9· 
k 00.000 ve azami 250.000 kilo odun tırrnR eı" ı ınıı ıamınen t) ıne n ) " iırıcU mnıldelı rl ıııucilıirıec heş lirn a-

1 
ııpah zarf a ullyle 20 gün müddet- ılc yr.tıııiş lıı ini hıılııı-ı11 'ı ya ı;ntı~ 

" eks it.meye> konu muştur. isti) •'nin alaea~ına ruçharıı ulan ılijier gır par ı eer. ı h le ıııalıkılnıl) etinde ve 
2 1 1 ki 1 1 1 d •· ı ı· ı ı •celi .. un mılı\ıletle ılukk ınının k pn-

u - hal s 13-7-942 pnz:ıı-tesl g ı- a ea ı ar rn ıınup ı oec <' ı ııın ,. " " • n ı ı i tılmnsına ve hu ıııııılılrt ıı:arfıııd:ı tı-
l 

saat 14 t Kars }\ilkümet kona ı rın o ll'n) riıııenkııl ile temin eı i ın ş 
c; nd,. d mi encümen odasında le· nln!' k rıııın \C lıuıırlnıı b1•ka parn- cnrl'llen ıııen'iııe \ e gaz ) ngının ~hı· 

ra k ı rnt isiuıli alım aıt olup ıııaznunıı 
ı ına klır. 'n ı:evirıııc '' p rnl ırırı pa) 1-ı•tırıl -

3 - Tahm n bedeli 12500 liradır. mu ı r " r füırıııın ıılt'rıııııundan rn .. - eııınnelcn bırnkılııı ı ın' gurc sahılıinc 
4 ' ı i.nclesine \'c hiıkilııı lııil :ısınım l 'lus 

50 k
- ••ill"iakkaL t.emlnalı 937 lırn A)rı rıkrnu•a, !'n çok nrtırnnın t ıalı· 
uru tur. hiıclıı bnki kalııııık uıere. ıırtırma 011 ırnzrtrshlc illlnına d ıir \rrılı•n 6.1. 

5 'f 91:? tnrihll karar kalıle ın•·klc illin o-- "' unnkasıı ~art.namesi daimi glln d ha temdl 'e orııınrıı glınıi olan ,160 
en<'UmE'ndt> gorUtc>bıl r. 2i. 'i. 1!112 tRrllı!nd<' a>nı sıınlte ~n- ~lı.::.111:.:.;..11 ..;r·--------------
nı:hU Tal Plerln t!'klif mektuplarını pıln<'ıtk nrtırııınd ı. lırılPli satış isti>c- DAHİLiYE VEKALETi 
rak 1~ ~umu ili.' ly ce kapatmış ola- nin aLıırnjhrı ı rıı<;lınııı ulnn ılljin alıı
da!mf • -n42 gUnU saııt 14 de kadar cnklıl1<nn n f( l\'rııııl'ııkı,ıl ile terııin e· 
mala encümen rlyns tine vermiş ol- rlilrııi• nlarnklnrı vr lııııııl ııı hn•k:ı pn- Sandalye, masa yaptırılacak 
<'lkm r: ve ı>o ada vuku bulacak g - ra,· Çl'\irrnr ''" ıı ıralnrın I'~' Jaştırıl-

e er kabul <-d lmez. rnn•ı nıasrııflarının ıııı•crıııııııııl ın far.- Dahlllye Vokfı.lctlmlcıı: 
(7081-4939> 1014 Ka~ ınnkall}lık kursu lclıı Siyasal 

layn ('ıkın ık •arti) le .en cnk nrtırnnıı nilgiler Okuluıııia mevcut nümune· 
Yapı işleri ilııılr eılilir. Brı' lr lılr hcılı•l elıh' >'dil- !erine göre 30 sandalye \'e 15 masa 

nıer.se ıh le ) ıpılmnr. 'e sntış tnlı·h! pazarlıkla yaptırılacaktır. 
'lonp:uld k Vıl Yeti Daimi Enenme- ıhı !'r. Taliplcrın 7-7-19~2 salı gilınil sant 

nındt-n : 6 _ G"' rlıııı nkul kendi ine ihale 15 te Vekillet Levazım Mudürlllgun-
1 - A ·ıdll kr f lırılrli, temin olııı 11 kım e dl'rlıal \~) verılen de bulunmaları. {4!Jl2> 993 

mH.tarı ve ih le ıı il.ti ile nevi 'azılı ınılhlet ıtinclc' par 1) ı \ erıııeıse ihale 1 k 
1 •,.r '" u rı l 7 t<'ınmuz D 12 ~111110 kar ırı fı •lıolunnrnk, kcnılısinılen rv- Memur a ınaca 
P: inil T"ahldl kh il fı> tlıı lhnle eıl l- , . ..ı en yük ek teklifte hıılunan kim- Dahiliye \0ekiılelincleıı : 
llll'k llıere 1. 1 nı2 t rilıınden iliba- se ırırtıııi• oldııı:u lıcclellf' alınnğa \'ek"ılt•t 

0

rncrkcz il' kılttında nıiln -
t<'n 16 gün mlıddrlle k ı>alı znrf u..ı rau olursı onn, rııı olmaz 'e)a hol bulunan il! ve :.:ıJ liri\ rıı.ııa•lı kil
s Ih le ek lltme' e konıılmıı tur hulunnrnz ı, hemen > eıli gun ınıulıkt- tipliklere ıışaı:ıılnki şerıııt ıııııcıbinec 

1 in nevi l - ıonı::ııld:ık tıch.ri itin- le nrtırıııı' a <;ıknrılıp 111 çrık nrtırnnn rıııısabııka ile llll'nıur nlınnC'nktır •. 
de ) npılrnııkt ol n sı •ııı ılbn lkıııali ihnlc t>clilir iki ihnlo arn•ındaki fıırk 1 - 1.he ve,> a orta m<"klC'p ınezu-
I ~anlı ke f b ılıli 20H ~ lirn tıs Kr ve ıı;t>çrn gıinlcr için <"'c !S ten lıı sııp nu olmak. 
~~u;;kk t temin t miktarı ı 'i:ll lir~ olurı ı<· ık fai7. ,." cliji:er Y.ıı.rarlnr n:nı- 2 - ,\skr.rliğini ) opınış veya tecil 

r lhqfe MnlJ 11. en hııkıı., ha<'et kıılıtı ık~uın, ııırınıı- tclilmiş olııınk. 
f in n"'' 2 Rnrtın • C::ııfrnnhnhı ri)ı liıııızrr alıcııl ın ıııh•ii, olunur. 3 - \tenıurln kanıınıınıırı .ı. üncll 

.>nlıınun 6ll ~ ımo 67 7~0 inrl kllu \f~ lıl!': (lll3) nıııclclrslndeki t\'Saf ,.e şernltl haiz bu· 
metrr

1
"rl ~rrı nrl ki k• l'T'ın tnm r! Krre<te fahrlkı~ı ve dcrofü, \'tıka· lıınrnnk •ıırt. 

kl'Slf h<'d il 21 ı:ıı; lırn R!I Kr Tem_ rırlA il' •tf'rilrn 17 7. !142 tnrihinrl<" \fıı,Rhakıı illltihnnı 16 1 .ı2 tııri
nııt mlktnrı l •96 lırn lll Kr ihale n- S'lfranholıı krJI memıirlııjhı oıin•ınrlıı, h!ncle \'ekiılet binasında \apıl r ın. 11 il.sn ı bu i!An ve ırtt•terilen ıırtırmn cnrt- clıın taliplerin istldıı1'rı ile hlrl te 

2 - Rk iltme 'lonın,ılı'I k ıbimt ı-n. nan f'<i rl'llrt•lnrle atılııeairınılan, far- ntf'ktrp ş11.hadetnaml' t a ı ve sıhlı t 
eum,.nJ rh nse•tnilt vııpılncııktır. lıı mah'lmııt nlmıık lstivf'nltrin cblr,. _ rnpnrıı Vf' a•kerl k vesıkıı•ı ek il k 

8 
- 'F'k ritme rtnnme~ı ve bunıı mizln nıkıırıda numn;n•ı ''azılı clo• - ı memurlar slrll ve muamelAt t . m -

rıOtderrl f'vrıık hf'r ~ n daimi ~- 1 :raa111a mUracMtları llAn nlunur. dOrlli~One tevdi rtmlş olmalan lA· 
ıncn kaleminde görülebilir. 928 zımdır. (491') 995 

Kürek sapı alınacak 
M. M. Yek Satınalmn ko. 
Açık eksiltme ile müteahhit nam 

ve lıc,.abına 10 000 adet kürek apı 
alınacaktır. Beherıııe 25 kuruş tnh
rıın rdılnıiş olup tul arı 2.500 lıra Ilı. 
temınatı 157 lira 60 kurustur. İha· 
lesi 13-7-91-2 pazartesi ı::Unü sanı 10 
daılır, Sartnanıeı;i komisyo:ıı\11 ı:o -
rOllir. İsteklilerin lbnlc ı:llnli J.r. M. 
V. La. Sa. Al. komisyonuna gelme· 
leri. (46G3) 749 

Ecza ve sıhi malzeme 
alınacak 

M. '\f. Y. ::;a. Al. Ko. elan 

Bu ise clrmek ist!yen'r>rin 1273 
<b n iki yüz yetmiş Ucl lira 13 <on 
üç> kuruşluk mu,·nkkat teminat. kn
nunun tnyuı ctUğl vPsikalarlıı tekllf
lerlnl muhtP.vi zarnannı ayn ıı::lln ı=:a
nt 05> on beşe nrlar komls)'On Re-

• • 11" Hrmelcrl lfl.7.ımrlır. 
Bu işe alt şartnnrnelcr komlsyon

rlnn parasız olarak dııvıtılmnktndır. 
(474:1) 86!1 

Müfettiş muavini alınacak 
i7 kalem ecza \ e sıhhı m lzcmc 

paznrlıklıı satın alıa ıc klır. Muhaın· Devlet Dcmtryollan hlctme Umum 
ıııcn btdeli .ıı;oo lira olup kat'ı temi- MUdJrlU~Uııdcn:· 
nalı 'i2(1 liradır. l'nz~rlıF:ı 7-7-9~.:! 1 Devlet dcmtn·oUan hareket serv1ıı1n· 
salı ılıııı ıl l J tic- An rn lif l\f. d mtlntyı.ı bulunan mütct.tı. munvüı
\. fo ılın .\ima Koıııı \onunda \ ıııJa- ilklerine )lapılaco.k mü b.-ı.ka lmUhn. 
eaktır. S ırtname 1 komi H•l\da g rü· nlyle :yüksek tahSU mezunları alınaca1'
leh11ır. i tcklıirrın IJlııan en ı;iın ve 
saatte komili' ond:ı bulıınm ları. ur. 

(4!131) 10ll2 Mtısabaka lmUhanı Ankarada ~ 
t.cınmıız 942 cumartesi &ilnil ana.t 14 te 

Tamir işleri yapıtacnlctır. 
MUsa~ ıt1rmck tl(n; 

Af. 'J. Y. Sn. Al. Ko. dan 
l'ıızarlık ı;ünıınde istekli cıkrnav.ıın 

:?i22 lir.1 51) kuruş kc ıf heı'lelli askrrl 
knnık tamiratı 17·i-91:? cuma ıı:unü 
sa ıııt il de tekrnr poııırlı.ım konul-
ıııuştıır. 

fstrklılerin ıQR lir.a 38 kuru hık kati 
tcıııinat \"e in•nal ılnirl'sinden alacak· 
1 ırı <'lılh et \ e•iktılıırile hırlikte pnzar
lık gUn -ve snntinclr. sntına!nıa komi -
)onuna gelmeleri. (18rn) 105~ 

Soğuk hava tesisatı 
M. 111. Vr.kA. ~dın \I. Ko. d n 

474!'1 lira 27 kurus ke if hcd ili \s
keri Dr. tatbik t okulu ogıık hwa 
tc isalının eksiltmesine isteklı cıkın -
dıf(ıııdan bir rı•· ıııuddctle paznrlıkla 
nrlkrleııclirilceektir. İlk par.arloa 
l (j·i-9t2 ı;ar ıunhn ırılnü • Ral\l 1;, de
ılir. 1 teklikrin 35fi lıra :.?ıı kıırıı lıık 
ilk temin ılı \ e in 'lt d ıire lnılrn ala 
r.ııklnrı rlılh·et Vl!sik~lnrilc lıırllklr 
pnrnrlık ıı;un 'r. ı;a1tlnılc !\'. 1'o. lu 
Kornısynna nıiıracııatl ırı. (185G) 

ın~r. 

MAARiF VEKILLICI 

Taşıma işleri 
Maarif Yekilliğl J)c,let Kitapları 

1'.ıutcda'll Serma)esl MıldurlUğılnden: 
htanlıul'ılan Ankara'd:ı Cebeci'deki 

\l~arıf matbaa ın bir sene zarfında 
ııe~ dcrııe:r tahminen lliO ton k J.(ıt S 
teıııınıır. ıo.ı2 tarıı uııbn gııııli saat 
( ı 5.30) on hcş butukt Sııltıınrıh net 
\I ırif ıııııtb:ıası d ıhllintle .Ot vlcl Ki
t qıl rı i\!uclürlııguııdeki 'komi \oll b
r fmılan kup.ılı r. rf u Ul!)lc n Lkli ek
ı;ıltnıe) e konulmıı tur. 

Bu l•e girnırk lstiyenlrrln (fı7ti) ııllı 
) ilz yetmiş hcş lirıı mm nkk ıt trmınııt 
\e knnunıın tn\ in elti~! vı lk:ıiıırı'l 
lekliflcrlnl mıı

0

lıtevi r.!\rflıırı nvnı tın 
sıınt 1 J 80 on dört otıır.n kadar komls
> <•n rei•liğlne 'ierııırlrri l!lzırnrlır. 

nıı 1«• ııit ~artn ımryJ ıtdrnıck ı~tı-
~ cnll'r De,·lct Kıtııplnı IUcltı rlüj!;Une 
111 !ı rn<'aat edı•hi lirler. 

(ıi7 IS 1- ıı>fiG) 

? OL ı S 

Elbise diktirilecek 
,\nkııra ~mnhet Mudürlıı ·ıınden 
ı - Kaclrorııu• ıneıııurl!Ln için 

(20u) adet yn:ı:lık caket ile (20ti) adet 
k ısket kılıfı açık eksiltme ile dıktlri
ı .. eeklir. 

2 - l'lblse \e ka ke 1 rln )alnıı: 
kum ı ları mudurl)ctl n ' ıı ec ktlr. 
Dııı:er ıııa]Zl ıııelcrı ııılltı :ıhlıııle it ol
m k üzere bir caket H bir kılıfın diki 

l - 35 :vatmı gccmls olmo.nuık 

2 - TU111< olmak. 
3 - Ecnebi Ue evli oım.amıık., 

4 - ldare heklmlcrltı<'e hizmete el. 
verlsM oldul:'ll truııl k edllrn~ bıılıunmak, 

5 - 1"111 ııskcrl:.k hl:ı:mcUnl ;vapmıı 

olmak ve llıt.b•atıık re.blyle ile bu· 
lunnıama11 

6 - HüsnQ luıı.:nt t>O ten UW!'kll 
vcslkll tle tc\'Sfk etmek f3,11..Ur. 

7 - ı-·azln tnt ftt almak ~!~ter 

tşk>tme mUd'll lOklcrlne müracaat ede· 
rek ö{:rcneb lirler. 

TnUplcr v~kaL."'ll1Yle 20 t«nmnz 
042 pa:ı:nrt«'S1 gilnti ıı~ma lrnd:ır mın
taknlnnnd:ık1 ~k>tmc mU<ttlrlilklerlne 
mUrncaııt etmelcrl f!!ln olunUT. 

(4760). 871 

Balast münakasası 
D. D. Yollan Satın Al. Ko. dan: 
Bı>her M3. mn muhııınınıl'n bcdl'li 

2.ID kuruş 011!11 J\nknrl\ - Kayı;o>ri hat
tııı.d<' Kurhn ·nlı 1 tns~oııu <'varında 
5000 13. hnlrıstın Jlızar vı:- teslimi 1$1 
mütenhmt nam ve hcsab na ııcık ek· 
s llm ~ e konulmu tur. 1hrucsi 22-7-
942 lnr h nde carşnmbn ciinU sant 
15 te Ankara tn..c;yonunda ikinci lş
ll'tmc hin sında toplanacıtk ıkomis
~ ondn ynpılacrıkhr. 

t tl'klı C'rln 937.50 llrn muvakknt 
tl'm nntlariyle kanuni vcslkalannı 
ham lC'n munvyen gün VC' saatte ko· 
m !;',·ondn hnzır buhınmalnn ltı7.lm· 
dır. Sartname ve muk::ıvelC' rırojelcrl 
komi~ ondan parasız n1ınnbllir. 

(50()1) 1067 

P. T. ve Telefon Umum Md. 

Mecra yaptırılacak 
A nkn rn I'. T. T. :\fıi<lllr!U;ilınclen 
A nkrLrn 'I elslr. vcrkl istasyonu vn -

nmdn, birik!'n pis suların 7.lra.nt En~
titııl!'ri clvarırıdnn ıı:e<;rn kanala ııkı
tılnıusı işi açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

1 in kc'if bedeli ı33G,OS lira ve mu· 
v kk t teınimıt 325.21 lir ıılır. 

llunn ııit snrtnnıııe mııdllrllığllmUı: 
bll\-n ıınd:ın heılrlsi:r. olarnk \erilir. 
ı~k iltınc 10 trmmuz n.ı.2 cun ıı ıt inil 
a t 15 tc Anknrıı l'. T. T. miiıliirlll. 

[rO hlna•ınılıı toplanacak kornl ~ onclıı 
) ıırııl c~ ktır. 

f•teklılerin o gUn knnunt veııikııln. 
rh le vc hu işi y palıilcrek!C'rine dıılr 
\nkarn '\nf'ıll mliclıırlujründrn ıılncnk
lnrı ve ika ile lıirlikte milrncnntlnn 

(.ı.G!lG) 760 

ADLiYE VEKALETi 

mı itin tııtımın ı r1ilen rn ııt 5:;0 kuru ' Mühendis aranıyor 
ve ilk ternınfttı (65) lirııı'I r 1 Ad ~·c VrkAl inden: 

8 E •lltme 1 l 7 AdliJ: VckA.l<"t.l ceza ve tev1clf ev'le· 
ııt 10 :t E rı umum mucı lüf'ü k drosunı!:ı rnUn-

1 & 
1 

d,.k P ıır k 1 1 t ır ha bu un n 70 im ı mantlı m hP.!1· 
' c ı c tır 

4 Şıır r'lrre 1 E'llnı et \1 d rl • 4'e <mlrm r 0 ab 1 milna.~tbl 
ı heurı muame U mf' rlu~unrlııd r a ı.naca~ nıt:ın tal t>lertn evrakı ~ b!•· 
IS - fstrklllerln g stf'r len gün vl! ı lfkte en cok 25-7-942 tarlhtne kadu 

uatte kanuni hr-1 ,.J,.rlvle kom vnna mezkQr umum mildüı-lU{:e m ca et-
gelmeleri (469 )l 757 melen t1!n olunur. (5020) 1079 

Ankara Heledı> c~inden : 
1 - :::;erte sok Lgın.<ı > ııpltrılaeıık 

parke kaldırım i ı on beş ı::un ın ddct 
le ve k palı zarf uı;uhlc ek ıltuıeye 
ı. ... ıuıluııı tur. 

2 - lalınln bedeli (11596) liradır. 
a - '1 enıınatı (896) hrn (63) kıı

ruştur. 

4 - U-7-942 sth ı:;urıü saat 11 dt: 
t ıhblııe lh tir edılceeğırıden ş r•oame. 
sılt• ke,if eı:h elıni ı:;ornıek ıst<'' eı 11'
rın her ı::un Enetlnıen kıılemınc nıur ı
cııatl rı \ e i teklilerın ılr. ıhale gı.mu 
olıın 14.7.942 snlı günu saat ona k dar 

Koyun eti alınacak 
Arıkııra Bdedlve inden : 

Belcclı~ e hastahanesi scnelık ihU:rn
eı olan (l 700) kılo ko) un eti on b 
gıın rııtiddctle acık eksiltme} e konul-

ıııııştur. 1 
2 - l'ııbmln bedeli 0 '-70) liradır. 
:.ı - 'I crııınatı (140) lıradır. 

olunur lOSJ 

Bir ustabaşı aranıyor 

MALiYE VEKALET! 

Elbise dolabı alınacak 

e 
n 

4 ::ırırlnaııı lrıl gcırıııı k ıste> enlerin 
her gıın Lndııncn kaleınıne \C istckll- 1 :Maliye VckAlctiııdcnı 
!erin de ı ı-7-tı ~~ salı ırıınli snat 10301 l - Malıye 1c lek mektebi ya,. 
ılrı Beledi) c el lrı sınılc nıUtc ckkll t khancsi içın yaplııılaoak 60 adet 
füıcuıııene muracaatlnrı. (4 71ı8) elbise dolabı 2490 numaralı k.anu-

8.ıO :ıun 41 Jncı maddesinın C fıkrası mu

Elektro pomp alınacak 
Ankara .BeJediyesinclcn : 

J - ~u 11u:ı.ı;tcıne koııuıwak üzere 
ulm <ak bir auet dcktro punıp ~c te
l en unu ııc wunta.ıı on b4 sun uıuıJ
dctıe \ e !.:ııJı ı.ıı urı uSUll>h• eksiltwe-
> e ıwııuııııu~tur. 

..ı - ı uhmın bcdelı (}3ll00) liradır. 
a - J cwınaLı llOl~J lırn (liO) kıl· 

ru9tur. 
-ı. - U. 1. Ilı.! 5aJ1 gunu ımat 11 

de talılııue lhnlcsı nı K rrcr uldı.ısııc
ı.lıııı şartııauıcsını gorıuck ısUycnlcrın 
Jıcr gun < lll'Umen .kakmıoe nıuraea _ 
ıı.tları ve ıı;tckJılerln de ıhale g..ıııü o
lıııı J L. 7. IH.:! salı guıııl sa.ıtl uıııı ka. 
dar 24'•0 ıııııııu.r.ılı kaııunuıı ti:.! ınc.ı 
ıı ırlc1eı;ı sarnhati \ eçlııle tafızlm cdc
eckicrı tcklıf ıııeklupl ırını bdedıye 
cinlrC'Slllcle nılite,ekKıl cneumene ~er-
mclcrı. (4761-) 856 

Elektro pomp alınacak 
AnJ(.ara bcled~cslııden: 

ı - Atpa.z.arı .. u d ııosu ıcın nlın.L 

cak olan bir ad.et E ektrpoınp \ e t1:· 

ıcrnın.u onbc6 i:'Üll ın ı.lddeı.le açık 

eksllımeye konulmUŞtur. 

2 - Muluınunen bede!! ('. .. '730) liradır. 
3 -Teminatı (204) lira 73 kunu;tur. 

4 - Şart.n.amts!ni gunnck lsUyenJe.. 

r:ın he:- gün cncil.'llen ka.lcmme vve 
lstckWerindc 14-7-942 salı BilhCI '.fa· 

at 10.30 da bel.eCllye dairesl.nde mü
t.cocldd.l encümc::nc mUnıc:uıUan. 

(4765) 8:56 

Satılık yer 
Ankara BclcdJyaılnden: 
ı - Ycnluchlrtle Sel~ C3ddcslnd.o? 

(10SS) o.da <24) parııelde belodlJ,cye all 
(70) metre mumbb:u yol ve (~ met
re murabbaı ada tazla.ıiı olmak üzere 
ecman (00) metre murabbaı şu)"Ulu yer 

on ~ rün müdde"..le a.<:tk arttmna>a 

clbınee açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 5400 lira
dır. 

S - Muvakkat teminatı 4G.5 lıra
dır. 

4 - Şartn me ve resimleri Leva. 
zım M üdurlu@nde ı..örillebtlir. 

5 - El(sıltnıe 13 temmuz 942 pa• 
:r:.ırıe i nU saat 14 de Levazım 
Mtidur!U linde mUl kkll eksiltme 
komı yonuııca yapılacaktır. 

tsıeklllerın 2490 numaralı ka:ıu
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde ya
zı h bel clerle muvakkat temin.at 
makbuzu veya bankn kefalet mektp
bı:ı;le bırlikıe tnyln olunan gtin ve 
saatte komısyonıı. ı:::elmeleri. 

(4653) 745 

Tahta karyola alınacak 
Maliye Vekti.leti:ıd n 
ı - Maliye .Mesl k mektebi ya. 

takhane ı ıçin yaptırılacak 60 adet 
çift ysı.t klı tahta R:ı.ryoıa 2490 nu• 
mar.ah kammun 41 ci maddeslnın 
C 1 lı.ra ı nuc;ıolnce acık eksiltmeye 
k nuhnu ur. 

2 - Muh mmen bedeli 6900 lira
dır. 

3 - luvakkat tcmı:ıat 517 lira 
50 kuru tur, 

4 - !;ıırtnıı.me ve resimleri Leva
wn Mli lurlUğilnde görUlebllir . 

5 - Eksiltme 13 temmuz 942 
pazartesi gUnü saat 10 da Levazım 
1\lildürlliğtirıde mUtl' ckkil eksiltme 
komısyonuncrı. yapılaea.ktır. 

isteklilerin 2490 numaralı kanu
nun 2 ve S Uncu ımıdde!eri':ıde yazı· 
lı belgelerle muvakkat teminat mak
buzu vevn bankıı kef let mektubiyle 
birlikte tayin olunan gtin ve saatte 
komisyona ıcelmeleri. 

(4G541 .746 

Ankara İnhisarlar Baş Md. 

Köprü yaptırılacak 

konulmıışlur. Ankara İnhlS3rlar BS§lllUdUrl il 
2 - Muhammcın bedeli cunn.n (540) ği.indcn: 

liradır. 

3 - Tt'mtnau (40) 1.1nı (50) kunıı;· İdnr mızln Çoğul tuzlasında yap-
Lur. tıraeağı alı ap köprü r:ışaatınm ilk 

4 _ Şartname ve krokisini g'irr:ıcx mUtcahhidı ıle > npılan mukav Je 
· fe lıedılnıı olduğund n yenıılen ya. 

ısuyenlcrln her ı;;Un l-'llcilmcn kalemine pılaıı 26411 lıra 47 kuruşluk keşıc 
ve tst.cklllcrln do 14-7-942 snlı ~ı.:nü &:ı· göre ,11 p zarlığa konulmuştur. 
at ıo SO da bccldi>'c •1 trcs nde ll)Utc-l Muvakkat tcmınut yüzde yedi bu
~ekkU encümene mürncaaUan. 7:>8 çuk hesabiyle 1080 lira 06 kuruş· 

mr. 
Enkaz satışı 1 Trıliplerın naı:-nrl yirmi bin lira-

lık bu gıbı ı 1 rl yapmış oldukları
Ankara Belediyesi İmar l\lüdurl!I -

1 
na daır ihale ı rihinde:ı sekiz cun 

ğunden : evveline kadar 1 taı bul cta lnhisar-
Aclnsı 492, par eli 9, cinsi ev, mu· lar Unıwn mUdUrll.ı t inşaat subcsi-

haınoıeu bı:deh 100 lirıı. ne vesıka ibraz etn elen lazımdır. 
Adnsı 4ı;9, p r eli 2 cinsi ev, mu· Paz rlık ıhalesi 14. 7. 942 tarı• 

haııııııen bedeli lllOO lira. hine mtı aıllf anlı nU saat 11 le 
ı ki kale arosınd , > ukarıda ad:ı , e B nıUdUrlUğUmUzdu . toplanacak 

p r el nıım raları >azılı gn) rınıenkul- konu ) onda ıcr:ı ıle.ce ınde:ı ta
lerin enk 7.lnrı hcdim \e te vi)eı t!lra- lilplerın mu\akk t t mınat paral n 
bı)c 111 r.ıOnriyle artaeak moloı p r- ve cvr kı mli bit lcrıyle bırlık•e 
çalannııı ba ka )ere nııkli mıı r fiarı muayyen glln \e s ite komis~onıı 
"' <'ık •3hsıı aıt olıı k uzere hı ı rın· mUraca lan ılıın olu ıur. 
ılııki rı uharnmen beıl ilerle ııçık r ır- (4840) 919 
mı) a konıılnıu~tur. lhıılesı 6 ten muz y • .. l • 
!14.? pıııırtrsi glınil saat 16 da im r apı ·~ erı 
mllılıırlUı{Uncle ynpılnrnJhnd.'tn talıplr
rııı ll1C7.k0r R'tln ve snatle """' 7.6 tcrnl· 
nnllari) le lılrlıkte lınzır bulunnınlnrı 
lllın olunur. (.U57) 5~1 

Çira alınacak 
Ankara Bcl~es ndro: 

l - Bcl~ da c.-lnln 
~ p:ız.ırlıkla (1770 > ıcuo cıra 
nıı ı ur. 

2 - ll1 uluımmaı 
kuru •ur. 

3 - Tem natı 1:ı 

4 - Şartnamesini gonnck en 
rln her rün cncUmcn k:ılısn1™! ve ııı

tdk lcrtn de l0-7·942 =ıı gUntl 

10 80 tL"l be' ed )'e <J lT<>s!nde m •<'$Nk 1 
cncUm<-nc mUnıeno.tl n. (4998) 

Tahta parçası alınacak 
\nknra R!'lecll)r~lnıl•·n : 
1 - Bl'll'dıy" el irelerinın lhth cı 

idn pnzıırlıkln ( 10) tin kılo 
p rta ı s tın ıılınnr ktır. 

2 - i\1 hammen bedelı (375) lira-
dır. 

8 - Tomi'latı (25) H"ıt (18) kuru • 
tur. 

4 - Şnrtnamesini .ı;-örmrk i ti <-nlf'
rln her gün encumen kq.lemine ve is· 

lnh sari ·r 

tuz 

Başmüdllrlü-

nda idarPmıZ· 
m arı kapalı 
ye kontılm,.ıs-



-6-

IAnkara - Bolu - Abont otobüs seferlerj 
ller cuın11rtesl ıanb.'lh ııııat d de Ankara'da Cankırı otelinden harekcl 

j l"t'Jt l: Bo u'da ırcclrd!ktcn sonra ertesi ~nü sabah 7 de Ahanl 
ı:• ne ır rck saat 21 de Bolu'n avdet ve per&cmbe ~unu Ankara';a 
J l 

t•crct taı1tesinc d:kkat: 
Anlmm Bo u yalnız ı:ltme 

Bn:u - Ankara yalnız ı:eımc 
Bo u dan Aoond'a ı>!d)I vlf nll$ 

9-17 

Çeşitli yiyecek 

soo 
soo 
200 

Kr. 
Kr 
Kr. 

alınacak 
1 tnnbut Sıhh\ 1'tllessesetcr Arttırma ve EkslUmc KomisYonund.an: 

Azı 
Kilo 
3660 

Çoğu 

Kilo 
4465 

M. fiyatı M. teminatı Eksiltme 
kuruş Lira Kr. Şekli ı:On ve saati 

İyi su damacana 
B adet: 
B ~ n adet: 
C er ad t: 
I mbe adet: 
Paça adet: 
Ebe' ümecl 
As:'Tlnkabak 
Bayır turpu dt'met: 
Kırmızı turp d met: 
:Maydanoz dC'met: 
VerE'otu dC'met: 
Asma ycıprak 
İnce b ber 
Ye il s:ılcıta adot 
Hıyar adet: 
Marul adet: 
Yeşil erik 
I<arpuz adet: 
Kavun adet: 
Portakal (80 llk) 
Portakal <100 lilk) 
E ma (Amasya) 
Elma <Ferk) 
Mande tna (!cnlke -

2500 
300 

3000 
1000 
200 

1500 
75 

100 
300 

3000 
5000 
1000 
300 
300 
8000 
5000 
1500 
400 

2000 
2000 
5000 
5000 
1000 
1000 

100 lUk) 1000 
Ayva 700 
$ ftnll 1000 
Taze kııysı 700 
K raz 600 
Vısne 500 
C ek yt>rll 500 
Ta7..e Q:ı:Om «:avu > 1250 
TlZP uzum yapıncak 1250 
Taz .. lnı:-lr 50 

3500 
600 

5000 
2000 

400 
3000 

150 
200 
500 

5000 
10000 
2000 
500 
500 

10000 
7000 
2500 

900 
4000 
4000 
8000 
5000 
2000 
2000 

2500 
1000 
2000 
1200 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 

200 

350 1172 10 kapalı 10.7.942 cuma 

120 
77 
27 

140 
32 
06 
12 
15 
03 
02 
02 
01,5 
20 
20 
03 
02,5 
03,5 
15 
25 
20 

282 
227 
35 
15 

106 

20 
36 
40 
35 
35 
50 
35 
20 
20 

315 acık 

369 acık 

• 

• 

saat: 14,30 
" 15 tc 

., 15.30 da 

580 73 kapalı 10.7.!!42 cuma 
&aat 16 da 

Sıhht mO<'S!M!Selcrln 1942 :vıb yukanda yazılı ihtıyacları olhl.J>t&lc1 141.rtnamt 
leri vedıllt' ckstUmt"Yc konulmuştur. 

1 - Eksntme C."\lalcllurub Sıhhat ve tctımal MuaYeınet MUt1Ur1tltü bina-

tıp.da toplanan komisyonda )"O.Jnlacnktır. 
2 - ~ııtltme eckll m:ın ve saati "~ muhnmrıum tıyatıan Uc muvakknt te -

m natron kAreıla.nnda ıtöstcrtlmlşUr. 
3 - 1.st~l lCT 19'~ :vıtı t.ıca.rct od:ı.s1 ves'..kn.Slylc 2490 llll.Y1ll kanunda :vazıh 

v~ kalarla muvak'kııt tcmtnat makbuz vo-a banlc:ı mektuı>larlylc kapalı zarflar· 
d wrOarmı cks itme saatinden bil' 1&11At e\'Vel makbuz mukabW kom~:vona vrr-
me~rt. (6538·46!>4) 776 

.11111111111!1' •• ı&lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. ---- suyu bayiliği 
-------: Kızı'lllY Ce:mlYcU Umuml l\terkcz!ndcn: : - -: Atyonkarahlsar maden •u.YlJnun tstanımt vllAYot1 (bcltıdb·• hududu -

: ıcmdo> umumı bayUit\ mllte:lhhlde verilecektlr. $artnıım~ Ankara'da : 
: Kn:ıta:v Oem!Yetl umurnı Mcrkeztndeıı ve 16tanbul'O=l Yeni Poatane cad- ----d1'5 nde Kızıta:v dtıl)O$Undan vcrU!r. 

- Talip olruıtann ıs temmuz 19..12 talihine kadar :vazı ile Ankanı.do --- kızıla.y umuınl merkezine müra.co.a.t etmeleri Uln olunur. 484 = - -..,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

Çeşitli yiyecek • 
vesaıre alınacak 

Etlııııeat.ıt Sı.ht.a.t J.~r.kezi llu<lo.ırllıC:Undcn: 

1 Jn 1 grup 
Er.takın cınsl 
Ekmek 
Sadeyağı 
Zt'yt nya.ğı 
Pınrlç 
Mercimek 
Nohut 
Kuru fııaulye 
Yoğurt 
Beyaz ~yırlr 
hesmc fı}kcr 
:K brlt Jcutu: 
Gazyatı litre: 
Tuz 
Çay gram: 
KPpek 
Kuru ot 
2 ln l grup 
lç bak.la 
Yumurta o.det: 
Patates 
Borulce 
Portıııkal adet: 
Sut 
Limon adet: 
Armut 
Taze \1şne 
Kuru erik 
Ayva 
Elma 
Kuru k&Y$1 
Taze çll~k 

" üzUm 
Kuru OzUm 
Yere iması 
Hnvuç 
Ker~vlz 
Ka 1'1\('bahar 
Pazı 
Yaprak 
Lahnn 
Pıra a 
Tv.c bıızelyo 

.. Bakla 
St'miz otu 
Domates 
'l'azl!' bamya 
Do malrk b ~r 
Patlı<.'an 
'l'aze fıı!IUlv 

.. kabak 
f 'lpanak 
Kuru so~nn 
Kuru bmnyn 
Zı:ordaU 
~"rtall 
P r ne unu 
So<'la 
c vit ftdl't: 
Kaol kutu: 
V m: kutu 
Yonca 
'Rt-v112 snbun 
Koyun l"U 

AZı 
Kilo 
1752 

80 
20 

100 
25 
20 
40 
20 

2 
50 

100 
20 

100 
500 

3000 
3.440 

5 
500 
200 
15 
30 
50 
50 
5 
5 
5 

10 
ıo 
4 
3 

20 
30 
10 
10 
30 
10 

5 
10 
80 

100 
5 

20 
20 
70 
lO 
40 
so 
50 
50 
80 

200 
4 
6 
2 
5 

150 
50 
3 
2 

1440 
ı=;o 

600 

Co~u 
KHo 
2190 
180 

50 

Tutan M. teminat !Jıale tarlhJ 
Ura kuruı Lira kuruş ve günü 

413 62,5 31 ıı,ıs7 24-7-942 cuma 
356 63,4 26 74 24 .. 

62 92 4 71.9 24 ,. 
200 
50 
50 
80 
60 
13 

100 7 50 24 .. 
9 25 69,37 24 .. 
9 67,5 24 .. 

19 20 l 44 24 .. 
30 2 25 24 
15 1 12,5 24 

200 
300 

50 
150 

1 
5000 
2000 

221 , 16 57,57 24 
12 90 24 
12 75 95,62 24 
17 25 1 z.ı,37 24 
ıs 1 a5 21 

315 25 23 64,37 24 
170 12 75 24 

1678 88,9 78 91.26 
20 . 5 37,S 24 

1500 75 4 12.5 
300 105 7 87,5 

30 12 90 
100 7 47,5 
100 35 2 62,5 
100 10 75 
10 3 22,5 
10 3 22,5 
10 8 60 
20 6 45 
20 10 75 
10 20 1 50 

9 3 60 27 
30 9 6i,5 
60 42 3 52,5 
20 3 22,5 
20 3 22,5 
50 12 50 93,25 
20 6 45 
10 ·3 22,5 
20 6 45 

120 18 1 35 
150 22 50 l 68,75 
10 2 50 18,75 
40 s 60 
30 6 45 

150 30 2 25 
20 8 60 
80 20 1 50 

200 40 3 
100 25 l 87,5 
100 20 1 50 
150 25 1 S7,5 
300 75 !') 62,5 
10 30 2 25 
1(1 3 22,5 

6 2 40 18 
20 2(') l 50 

,, 250 50 3 75 
150 6 4:'i 

5 7 50 47.5 
5 2 15 

2(')00 160 12 
100 95 7 12,5 
800 1040 78 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

.. .. .. 

.. 
" .. .. .. 
.. .. 
• 

" • .. 
.. .. .. 
.. .. 
" 

.. 
H .. 
" .. .. 
" 
.. 
" .. 
,, 
" 

,, .. 
" .. .. 
" .. .. 
" .. 

Ye'kt'.'ın 2ın2 ı;o 168 63 
1 Etl>nHiht ın?ıhıt• m,. .. lc<'zlnln 94' mııll yılı ihtiyarı olıın yukanda cınıı. mlk· 

Mlf' tıırthl!!rl ınızı ı bııhmıın o tm19 ıı..1 kıılcm muhtf'llf ytyecP.k \'c sair mad-r ~c 

d" nı 4 7 942 tarihinden lrlbnren ;ı.1tm1 ı:ün mUdde~ acık eksiltmeye cıkanl; 
m $1ır. 

2 - HükOmetce tf)llltl'ın tcıblt e<'llicn erzak b<!deltert ödenlr'ken verı:t, nakll· 
:ı.re. ~ VI! harclıır fle terki uırtıTI otan icat> bed(>llcrf aynca lld«ıt'l'.'ekttr. 

8 - Talipler n lk1 yüz :lfü1< yedi ltra elli dört kuruşlıtk muvokkat teminata a:t 
rıt"ktuıı veya makbuztan ve dlltt'I' kanuni vcsa kle blrlflcte yukanda )'llzıh ı.rtın ve 
1<1at 1'5 te Anknrn Sıhhat ve tcttmat Muavenet l\1Ud1lrl0ğ{lndc mOtefCld<'ll kom!~· 
ronn mOnır ntla"'1 

4 - Snrtnııme'lcr EUmcııCııt sıhhat meıiceztnde ıtllrül,..btllT. (4SS4) 949 

M A HJ<FMf.'.1 F R 1 
m"r kansı Emine arllilnnndnkl ala
cak d!ıvasmın duruşmasında: mild· 

-------------- delaleyhlerrlen Cumali oklu Saldln 
Malatya Asll:Yt" Hukuk 

ğlnden: 
Hl.ıklml!-

17.zetiye mfthall~ ndPn tas altında 
kalan o~lu AJımı-t ile BUyUk Musta
fapaşa mıı?ı lll'Slndım CıunaU oğlu 

Al ; All oıt u Mehm(!t Cumali kızı t z
zet; Zehra; Cumali o I:lu Salt ve O-

tkamet,kAhı m~çhul bulunduğundan 
davetiyP.nln 111\Jıen tebliğine rluru$
manın 18-7·942 gtinij s&at 10 a tali· 
kme kuar v,.r11d1Jind,.n muayyen 
sı:ün v,. au.tte mahkemede hazır bu
lunması Vf'ya vekU sı:önd,.rmesl aksi 
Ulkdime gıyap karan ve .. '"l'Cğl Ufln 
olunur. 961 

l 
Ankara Kız Lisesini 

Bitirenler Kurumu Teşekkül 
etmiştir 

Merkezi Ankaru - ve lkametgll.hı 
Ankara Kız Lisesi binasında olmak 
üzere Ankarn Kız Lisesini bitirenler, 
Kurumu tc~ckkLıl dmiııtir. 

İclare he) l'ti n t/;ıcla isim ve adres
lf'.ri y:ı7.ılı kimselerden müteşekkildir: 

1 mi: ,\zizc 1 ure Kurum Asbaşk -
nı. 

.Mc leği: fktisnt V. Sanayi U • .l\ld. 
~ubo M. ıııua\ ini. 

!kıııııetı;:ilıı: 1\1.ılkpe jandarmn mek 
tebi arkası '1 Ul'I: Apartmanı :>:o. '6. 
İsmi: Enise ,\rat : Asbaşkan. 
'.\!esleği: -'Lallye V, Mllil l~ınliık 

)ld. ld.ırl clıivalıır ııılişavlrl. 
Jkıımetı;lilıı: Denizciler caddesi A-

111.f'ttin .\partnıanı No. J2. 
İsmi: K ı) met Conker - Genel Sck

rctı·r. 

:i\Jrsl['jri: yok . 
İkanıetı;Uıı: İzmir caddesi N o: 10 

"frni~chir. 
İsmi: l'erilıon Tunç nıuhuip • 
)fesleği: Ankara Kız !Asesi f'clscfc 

öğretıncnl 
İknın<'lı;iıh: Meşruti) et cafülcsl Yu

"a sok.ık No: •l. 
ismi: lliıle K.nyln7.: Vı!znedar. 
lllcslc~I: Ziraat Rnnknsı l~(lopera

tifler servisinde memur. 
İlrnm~tglihı: Keçfören, Kızlnr Pına

rı l\"o. 2D. 

Kt7RU)IU~ AI>I ,.E 11rırnırnl.t : 
:'\incide I. - Ankıırn Kız LisCf'ini 

bitirenler ıırnRında hu nizatnnemc ile 
ı;ostcrilen maks.ıt VI! gaye uğruncLıı 
çalışmak U7crc "\NK.\HA Ki/, Lİ
~E~l~İ Hi'l'llrn~ı !-:it KUIUJ~ll',, 
adi)·le bir kurum te<kil erlilmi tir. Kıı
rumıuı merkezi \nkarıı Ku Ll~l'~i bi
nasındnılır. Kurumun b.1,k11 )Crdc şu 
bl'si yoktur. 

KURUMUN .... \PAC \GI ısı.ım 
\ E AM.\<,.LAHI 

)lndde 2. - Kuruııııın > apacağı iş
ler ve arııııçlnrı şunlaı·dır : 

a) Konferanslar, kunscrlcr, temsil
ler ,.c ı; ıy Itır lcrtilıetıın k. 

b) ,\nkarn Kız Lisrsi ktıtUpnneslnln 
zenginle mcsi için gcrchn tı•şcbbils • 
)erde \C fııali)ettc lıuluııınak, bu,lıu
susta müstakilen vcy a mektcıı id:ırc· 
sıylc ırıesnl birliği ).ııpııııık ıaıretlyle 
çalışııınk, 

c) \ ııkara Kız I,is .. slnln lıahc:e~lni 
gıızellc<tlrıııek 'c bu bıılıc;cde turıın 
\'C spora ııit f:ıaliy etlerin ~ apılalıilıııc
sl ic;in iı:abedcn tcdlıirlcri nlııı.ıık, 

ç) Gerek kurum 11.ı: ısı nr:ısınd ve 
gerekse mektep i<ltı.rc~lıılıı ınuvnfo -
katı ile mezunlarla talebe nrnsındn 
ıııu~ter~k ı;er.lntller terli bey lrnıck, 

d) Ankara l\ız Lisesi rııczunlıırı ııra· 
ınnılıı k.ıırdc,çc sevgi, aa)ıı;ı ve bnjilı· 
lık uyanc\ırm.ıl\, Arık uıı Kız Lise 1 -
nln 5()Syal işlerine yardım temin e) !e
mek, 

c) lllczıınlnrı şahst trşrlılıü~lere \'C 

yaratıc.ı fn.ııliyetlerc evketmck su re -
ti) le cemiyet bl!nyesinc ııy Erlin ola -
rak sosyal lradelerlnl ve te~chlıılıı ,.c 
iş b:ı şan kabillyeUcrlni kU\'\ ctlcndlr
mrk, 

f) Gençliğin sosyal terhlyrsl Uzr -
rinde vusatı nlshctindc gcrl'kcn faali
yetlerde lıulunmnk, 

KUIWMU Kl:H.\~L \H. : 
)tııdılc 3. -Kurumu kuron 11.zalurın 

ııd ve .soyaıll ıri) le ık ıın.·tglh adresle
ri ve talıiiyctleri a•nii:ıılıı ) a:ıılıdır. 

. \ }la Uzıııay (l\lllU llliulufıı.n Ca.<l. 
!\o. ı Yc;ıışehir) Ankar, (T. C.) 

Ülker lleşJk (g ki~ol No. 63 Sn -
ınanpazarı) Ankara (T. C.) • 

.Mukadder C:oııcnli (.Me rutiyet Caıl. 
YU\·a So. No. 4 Ycnı.chlr) 1 Ank.ıı.r 
(1'. C.) 

lll uıılllı Bnyraktar (Tuna Cııd Klın
yahone Apt. No. 8 Yenl,c.hlr) Anka
ra ('f. C.) 

lliıle Kuytaz (KızLarpınorı No. 39 
Ketiören) Aııkarıı (T. C.) 

~ıııııiyc Koray (Demlrtcpc Ycnigüıı 
So. :.!,; Yenişehir) Ankorıı (T. C.) 

Füruzan Ulşen (Akasya ~o. !\o, ıı; 
Yenişehir) .\ 11kara (T. C.) . 

'l'UrkAn Atnbrnli (11 ılırl~c Cııd. Ye· 
nlre So. :l9) ı \ nknrn ('i'. C.) 

Sttbnhat BrıııC'le ( \tatllrk lıulvnrı 
Yııgeıoghı Apt. Xo. !l) .1\nkarll (T • 
C.) 

KUHUlllUN OHG.\ NLARI VE 
İD \ HE:-.İ : 

Madde 4. - Kurumun orı;anlyı; 
onur, kontrol, fenel ve yoncUm ku -
rullarmclan ibarettir ı 

GENEL KUHUL : 
.Madde 15. - Du nizamname csosla

n dairesinde kurumun kmel ve fah
rl Ü) eliğine girmiş bulunanlar genci 
kurulu teşkil edcrlrr . 

l\laddc 6. - Genci kurul .adi ve fcv 
kaldde olarak toplanır. 

o.) ,\dl g<'nel kurul: 
Biri her ders sen~slnin ıtk Oç haf -

tasınılıı, diğeri son iki '\lıaftnsın<la ol
mak uzcrc ~onetiııı kurulun diıvetl i
le luplıııı ı r. 

b) Fevk:ıl&<le genel kurul : 
Yıineliııı kurulun gı•rcccği lüzum ü

zerine veya tcıııcl iiyelcrdcn bc~tr. lıı
rinin yonetirn kurulıı ynzı ile y ıkl o
lacak nıiırııcantlnn lızerinc, yonctlın 
kurulun clİı\'Ctİ ile her zoın.ın toplana
bilir. 

Madde 7. - Gerek adi YC g<'rck 
fcl·kııl ide genel kurul tuplnntıl rınııı 
gün ve s:ı.!lUcrl, ruznıınıc toplııntı gü
nünden lAakııl bir haftn c\ ve! iltın su
reti) le üyelere bildirilir. 

Mecide 8. - Genel kurul, adi ve 
fcvkalılde toplantılarınıı temel üye -
!erin yarı~ından fıızlıısının lştlraldylc 
haşlar. ilk topl!lrıtıda hu nisap bulun
mazsa toplantı bir lıaftl\ sonraya ta
lik edilir. Ye bu toplantıcln mC\Cut 
uyrl~rle miizakcreyı• bnşlıınır. 

llfaclcie 9. - Genci kıırııl yönelim 
haşkanı \'eyA bunun y ünrlim ,kurul U
Yt'ir.rinclerı tevkil eılcccği lıiri tnrnfın
<lnn nc;ılır. Ye genci kurul rnlıımkr.rr:
leri~I hlarc ctıııek Uzcre lstiş:ırl rcr 
le hır gr.ncl kurul bnşknnı ilo- iki yaı:
ıı:nn ıırrllir. 

l\ln<lde 10. - Ct'ncl kuruldıı, ofııır 
.rünctjın 'C kontrol kurııllnrıııın bn•~ 

• kan "e il veleri gizli reyle y.npılır. Ka
rarlar lçllınada haur hııtunon tcmd 
üyelerin c;oklugıı llıo "'crlllr. Her temel 
liyenln bir rey hnkkı \'nrdır. Seçilen· 
ler arnsındn müsavi rey ahın olursa 
kura ı;ekıllr. 

i\"izamn.nmcnln deği~tlrllmeslnc ve • 
ya kurulun feshine dnir vctilen karAr
lıırıla lc;tiıııada lı ızır hıılunnnlnnn 
rı•ylcrinln en aı: !içte ikisi nlsbellndc 

ULUS 

edilen nl2amname <tef:'lsO<l!klerlll1 mn· ı il l l l l lll l 11 1111111111111111 11111 111 
zıı.kcrc ve bu hususta kanır vc-ımck, 

C) Kurumun ıcstıtnc kanır vcrmclt, Sebze ve meyva fiyaflan 
Madde 12 - Genci kurulda v~rıtcn 

karar \'C zıttııtın.r dokuzuncu maddeye Belediye Reisliğinden :1• 
ı:örc &e<:Hımlıi olan ~ ve >-ıızımtılıır Sebze ve Mcyvelerın toptan ve 
tıı.ro.tınd::uı imzalanır ve bu kararlar perakende satı§ fi.)~tları ı 

topıantı.dn luızır bulunnuyıın ÜYelC'J'c ~ i 
lltln su!'\.~ le td>lt{: <>lunur. c:; e> 111 _ 

:M:ıddu 13 - Adi ve tcvknlMc umu· ~ ~ ~ ; :; 
m\ he>1.'t tot>lııntıt:ınnın ruzruunclcı1 U ::;ı ~ .::: f;c. 
Y•.mctim kurul tara.tmtlan hazırlanır ~? g. 
Gcncl kurulda bUlurnı.n temel üyeler- E--< 

den dörtte birinin müz:ıkcn:sl?\1 arzu Semizotu (Ankara) 7 
ctUkler.1 b!r husus da ruzn.·ınK»e ııectrl- Bakla (Ankara) ıs 
lc.'b Ur. ı Kabak (Ankara) 11 

YÖNE:Tl~t KlJRUI.: Ayışc kadın 
1\la<ldc 14 _ Yuncıım ırurul hcır ders fasulyesi (Vezlrhan) SO 

yılının Hk Uc harı.ısında lcıro edUccekı!Ycrl • 30 asu yesı (Ankara) 
eencı kurul toplantısında, b!r sene Çalı 

mUddoUe ı;.e..-11.cn hır ll:lş'kan ve dort fasulyesi (Tarsuıı) 35 
lbcdoo 1baretltr. }liiıdt\eUcr1 blt<-rlcrln Patlıcan (Tarsus) 27 
t.clcmr ll!'011mclcrt cal?.dlr. Dnmaıcs (Tarsus) 25 

Madde 15 - Yönetim kUT\11 b.'lııkanı Dolmn.lık 
yt)nelbn kurut Uyclertndcn btrlnl ns b:ıı- biber 
kan. bir gcncl ııckret~. blr muhn p ve Sivri 

(Tarsus) 

(Tarsus) 

40 

50 bir vcznQdar tayın cdıv. b bcr 
1\lndde lG - Yöncthn ı..-urulun \'l\ZI- Sivri 

biber 
tclcı1 &ımlnrdır: 

rAnknra) SO 
Bamya (Tarsus) 30 

n> Kurumn alt hütOn isleri bt.; nl· Paıates (Tarsus) 25 
uımn:ıme hüldl:mlcı1 d:ıtrcslnde l"•lvlr, Kuru soğan (Tarsus) 21 
tetkik ve tc:ıbcdcn kararlan tıtthıız \'e Can C"t"iği (Sapanca) 25 
infaz eylC'ITlck, Kiraz (Bursa) 40 

b) <;C!lcl kurul Uır:ı:ından veriler.ek Vlııı e cksırn 
karnrtan ı.nr:ız eylemek. Vi ne (Muhtelit) 

netkdcrl. Zcrd:ıli (Bilecik) 
l{nyı"ı 

30 
20 • 
27 

10 
20 
14 

39 

39 

45 
35 
33 

48 

59 

104 
38 
38 
31 
as 
60 
4fi 
30 
41 

c> Kurumun \'artdntını' tnİts1ı ve mu· cl·ıılrn (Turguılu) 50 7n 
hatazn, snrtıy;ıtını Un ve lrn1"1l1llun her Knyı"l (Tun."\lt!u) 35 54 

el Kurum c:ılııım:ıln.rının 

nf ÜY'l'lcro l>lldtım<'k, 

turlü hnk \'e meııranUerhtl muh:ıfaza Şeftali (Turgutlu) 60 90 
\e müdatna <"Ylcmck, NOT Bu flyatlur yalnız dilkkirı . 

d) GC<X'n yıla t hC'83t>, muamele ,.. l ırla halclc'kı fiz:ı ni satış fiyatı rıdır 
bUCı~l:ı.rı t.-ınztm ve s:<-ncl kır.ulun Pazar vcrlcrıncl•ki satışlarda alıC'ı 

, ve ır.wcı pazarlıkla alım ve satım 
tasvip "-c tasd!k ne ıır.ı:L"lm<"k, apm::ıklıı serbe tırlcr. Ancak o:ı 

Mnddc 17 - Yonctlm kurut 15 ırl """' zarlıkta vukarıd:ı ı:ösıcrilen pcrn • 
blr dct:ı. toplanır ve knmıtı.nnı mevcut kencle fiv:ıtın UstUnc c:ıkılamaz 

Ü) <.'nln ekseriyeti llc vcı1r. 11111111111111 il 11111111111 U 1111111 
Madde 18 - Kurumu her tarlü ld rt 

ve kawt mcrcllcrdc tem ti eylcm.:k hnk· 
kı yoncttm kurul başkanına ve bulun 
mndı4'ı zam:ınlanln 11.Sba~ \ı."111· 
m Ur. 

l\lnddc l!l - :Kurumun rozı !şl rl.ne 
müteallik c-.·rakta ;ı.önetlnı kurul b.ış· 

kanı ile ırcrıct sekreterin ve l>u yıu•ıınr 

pn.raya taalluk ~Jlyorsa yünctlm i<uruı 

bıı.8kanı tıe muhns~ vc)'a ""ım :'<tarın 
bnzıı.lanrun bulunması earttır. 

0:-IUR KURUL: 
l\lnd<le 20 - Yönetim kurut lıaıluını 

"-e tıyelertnln ııccim1n!n icra t.'dlldlr:ı 

genci kurul topıontısın<la blr !X'ne müd
detle onur kurul t>:ı.~knnı ve Uyekrl de 
scçUlr. Yöncllın kurul b:ı.tkam bu ku -
rulun tabii üyes d!r. 

. 
Bir memur ahnacak 
Ankam'd:ı b~ lık bir .:ın:ıy 

mUcss!'sc in le nynı znmnndn 
res~nrn ve stiı vcynn olarak c,:n
lı nıak ıizere; nalın fen mek
lobl veya sııııııyl ınckt~bl n&l'Zll• 
nıı. lıışnal lşl<'rlnrlnı unlar t('. -
rubcll hlr mC'mur alını.r·ı 'lrt· 
dıııı, nlfıl,aeıarlnrı .. bu husı cot'l
ki '"es!k<Uar "le bırllkt • Ank'l
ra ııosta kutusu N·o. 29J c mü
rrı~antlnn :lan olunur. 912 

ANKARA V ALIL1C1 

s r; 11942 ,! ____________________ __ 

Talebe alın c 
Milli Müdafaa Vekaletin rf P.n : 
Askeri U."lclcrc. Konya asken orta okuluna ve Gedlkll hnzırlrunn or· 

tn okullaruıa tnleı:ıc alınıyor. 

ı - ı e>lül 042 do ba&lıyaca.k yeni ders devresi ıcın Komn'da Kulen 
Al<lehlr'dc Maltepe vo Bursa nsker1 llscıcr1Ylc Konya As o:-ta okulunun 
ve J<ııyscı-ı cedlkll crtııış hazırırunıı orta okulunun her Uc sınırına. Mer
zifon ııl'dlkll okulunun birinci. lklncl. llcUncU sınıtlarınn, Kırık mıc 6nnnı 

okulu ve Ankara muslkl ccdlkll okulunun yalnız oınncı sınıtınnna ma
nrır liselerinden, mnartt orpı okullarındruı ve ilk okul mczunlanndan 
talebe nlınacnktır. 

2 - Alınacak tnlcl>cmln Türk ırkından ol:nnsı. Bthht muııycncdc sa~
ıam cıkmnsı ve istekli ndcdl lhllYactan fazla oıııu:u tnkd.rdc yapılacak 
4ccmc sınavınıtıı kaznnması sıırttır. 

S - Tnhslll terkedcnler. her ne sebeple olursa olsun yaunı tıt!Yillt

ınU3 vcyıı kılcültmCis olanlar, ııulundu':!c.n okullann son ınnavınnnda 
·mıtta veyn b ıtUnlem(')·c kıılmış oı:ı.nlar. yaslan ııoyl:ın ve ar:ırtıkl r 
~kcı1 liseler tnllm:ıtındakl hodle:oc U) ı:u; olmıyanlar kabul olurunaz 

ın.r. Yalnız ıtr.<hkl' crıı:ı.ıı hnzırınma ort.t okulL'lrına ııır Utı ne: sene tnh· 
• il terkctm s olanlar alın:ı.l>lllr. 

4 - nu ınrUan taeıyan L!itcklllcrln bulunduk.arı yerler n askerlik 
ııt>cl r nJ r d r knydlJ kabul 8 ı l r M• M v <>kultarcn J.;tck· 

ı !er hakkınd:ı ynpılmnkta ol'l'! tııhklkat nctlcclcrtntn sccmc sına,·ıanna 
1<adnr tamnmhnnr:ık lstcklllcrln ııu sınnvlıırn 11'.lrebllmetrrtnı temL'I tctn 
ı~ mnyıs 9'12 den itibaren birer dllekce ile ve acık ikamet adrcslertnı ve 
Ulusa Ka~ıllı olıunduklnn ycrlcn dllL cc er rdc costennek üzl.'re dcr

naı ıtlrmck l$tcdlklcrı okul mUdilrlUklcrlne mürarnnt ctm_tcrı ve man
rtt okullarında ııınır ı;:ccme ıuna\•lan l>lttlktcn sonra dıı dll:er kaydU ka· 

bul kll(!ıUarını nazırlıyarak ıuıkcrllk eı.ıııeıcrı :votuylıı en ıı:ec 10 aı:tustos 

ıq2 tarıhlne k.ıdar okut ınllılOr!Uklcrlne ı; ıNlcnndcrı ıırrn olunur. 3183 - G ·- -Yiyecek ve yakacak al nacak 

ci z 

Vnldc.-b ıf:ı Prevcntorıum ve Sana• ırlumunun 1942 mııll 

• )akacak clallt.me IJAru: 

~ 
s 
~ 
.:ı 

l Ekmrk 50000 5250 393 75 10.10 
2 Dn{:lıç, Jmzu. sığır 

'ct!C'rı 28000 
3 ZcyUnyağı, sabun, 

soda 11000 
4 Sade, Trabzon. 

Tur ya"l:ırı 7000 
5 8 knlem kuru 

erznk 19300 
6 Patntes, soı:an. sar

mısnk. yumurta 19000 
7 Süt. yo :urt. 

teri'~ nf,ı 32500 
8 36 knl<'m yaş sebze 

40000 

VC' meyve 61600 1500 16500 
9 Me I', gUrı:en odunu, 

m:ı.ngnl kômUrU ıoooo 
10 B yaz. ka ar 

46350 3476 25 10.20 

9440 708 00 1030 

15800 ııs:; 00 10.40 

rnnso H3t oo lo.:;;o .. 
7350 552 25 ll 

16625 1246 87 11 10 

17305 1297 87 

800 9100 682 50 

J')(')'nlrl 3000 4;ı00 337 50 11 40 

Madde 21 - Onur kurut, Ü)Clcr am· 
s::nda.k1 a.nhUınınzlıklnn ı:tdorir ve (lye

ıcrtn kurumdan cıkanlmıı karorlnnnı 

ittihaz eder. Aneak bu son knmnn ı:e
ncl kurulca tnsvlp ve taııdlkl trızımdı:-. 

Onur kurul yönel!m kurul başkanırıırı 

d<lvoU tızcrınc toplanır. 

·ıı P • ısoo 1soo 135 oo ıı ~n 
Çayır otu alınacak \'ald bnl:ı prt>ventorlum ve sanatorlumunun :vuknrıdrı c ns ve m kt rıır va-

Anıka~ Vali C;lndcn: zılı 1042 mail yılı )'!yc<"<'k ve yakacnklan ckılltme:ve konmustur ~ tr ıe 

KON fROL h."URUL: 
Mndde Z! - Y01l<lltm :ı...-urul b<ı.~kan 

ve UJ'clcrln!n llC('l:mlntn )ıı.pıJ<lı~ genci 
kurul toplanllSıruJa. aynı l'S<lSln.r dahi· 
ı n<lc blr 8C"lle müddl:!Ue bu h-uruhı'\ !:ki 
Uycsl ııe seçtik. 

Ankara vUı'ıJ,.,u damızlık anrır de - 13-7-1912 tıııznrtcs gllnU saat 10 u 10 dnk ka t:('ccdon ltlb ren lslan?ml d 1 ea-"' 
posu hııy,.ııuıtının ıa~cııı ıctr muıı .. m C:aıo:ıun(la >Oksrk rıırktcpler .ınuhucbecll l!'l blnııııınd toııl11parak olan Knmls

mcıı bedeli olnn s kuruş oı.ın <O bin )'ondn ;vapıtarııktır tsteklllerln ırruıılar hl7.asınd:ı ya:tılı saatlerde te:rlrıRt ml'k
kUo cayır otu acık ekslltme ile ı;.7.rı.ı2 ı tuııL.ı.n. Yeni sene ticaret odası vcs kasb·le mOrncaat etmelrrl, peynir ve •ecel 
paza.rt.csl gUnü sıınt ııs te vllll>'t't dııJ - ı:ruııtnrındnn ~ayrı k:tp:ıtı znrl usul yle ihalesi ynpılaC'nk olnn ırruıılnrn n t tt'k
ml cnctlmcnlııde lhnlesl ynıı••nc~~ındJn ııt mı•kltıplarını "kıllltme lll!aUndon bir snat evvel knmlsyrma teslim !!ime l!T1 

lstckU!Mn sözü ıreçcn ııılr.de vlllıyct ~rttır $artnıımclcr preventorlunı ve ııanntorlum ldnreslnc mOrncnnt ool'rrck 
d:ıbnt encümenntdc hazır l>uhınmnları rıllrUlcblllr C6!lOS-1740l 822 

Madde 23 - Kontrol kurulu Ur!lcrl 
kurumun bUtUn 1'Jleı1nl \'C h p•nnnı 
tcUdk ve mtı."'nkabc eylemek ıı:ıı~h y.-U
nf haiz oltiı> bu tct.ıdklerl ve murt.:ro· 
~rt nct1cclcrln1 blldlrlr rııporı,mnı 

ı;reııcl kurul:ı vcrlrlcr. 
KURUMUN DEFTERLER!: 

l\laddc 24 - Kunım, yönetim kuru 
lu ta rn fınd:ın 111.1 dett.crleı- tutu l'llr: 

ve şartrııım{!)1 ı:önn~k UZın'(' vll!\)'c~ 

veteriner müdUrlU~ünt' milraco.atı.:ıı;ı 

llUll olunur. 4458) 562 

M emur aranıyor 
Ankara ValWğin<len: 
Keskin kazasına baflı K1rıkkale 

nahb·csl tahrırat kA.th:>liğl mUnhnl
dir. Talip olanların evrakı müsbltelc
r~ le birJi.kte vllfıycte mUracant ct-
mclerl IUzumu lliın olunur. 1050 

O dun alınacak 

Et, süt ve yoğurt ah nacak 
Cln:rt 
13 nz .kıı.ramnn eti 
Sı ır eti 
Kuı:u eti 
~üt 
Yo ·urt 

lstanbırl Vnlafl:ır 

Mlkta.rı 
20.000 kilo 

5000 

Muhamm n bedeli 
150 .kuruı> 

2500 
40.000 .. 
40.000 " 

B:u;miidUrMl~ündc'Jl: 

125 •• ) 
l~'l ) 

40 
50 

lik tc-m.ncıtı 

3010 Lira 

1200 Lira 
1500 

Gu':'ct>a hn!rt.anas!ne 9..12 scncst tem lüzumu olan ıruknrtdfl y.ızıh Ml<T tlc ~Ut 
w )oCurt ayn ~n ve kn.pnlı zarı u uıtyıc ekıtlltrne)e cıkn.nlmıstır. thıılr eri 
22·7-942 Uıı1h!nc mOs:ı.d!t ronam:tıa gı:inü at 15 te !Gtan~ı vakıflar ba u.. 

l> Uye Jmyıt dcttcrl '1k\rrum hası· 
nın hQ,•b'Ctler.lnl lnmmın gtnne tarihle 
rJ ve t.nııbhUt mlktarkın bu deftere ya
zılır . 

Ankarn _YdUi~lnden ı . . clürlilI:U b!ruısı.noo toplruuın itoın~ond:ı. Yllllıklca.ktıT. IıJteikltlcrtn 2490 sayılı kıı-
1Iusu 1 .ıclarc ıhllyııcı ıcın evvelce' nunun tnMfo.tı \'C<;hl!c hazırl.ıyııcaklnn td<'lJ:t mcktuplannm thnlc ııııatlndt>n bir 

nlınncnğı ıırın olun ırı 30 ton nıe~c ''e ıınat evveline kadar kbuz rouımb '1ıdc k 
2) J<amr dctt.crt, 
3) Gc?cn evrak dert~ 
4> Gld.<m evrak ılcrtcn, 

ı;ılrgen udıınuııa talip r.ulıur etmedi- nuı ' ornlsyon rtyruıcUne VC'ITI1Ckı1 sn:-ttır. 
ginılen ihıılı·si ıı-7-lH:! pcrşc:ınlıe gtintı Postn Llc ırondcrilcccl<: tckllıt mcktuıılan da ı:cne ihale 6l'. nt.ind n bir c..'tat cvve
sant 15,:JO ılıı ynpılrııak Uzerı• el,silt- llne lkn<ln.r ıtcJmb bulunmmn 1A7.UTl<lır. Postacı ı o1'ıcak c~ıclıv kabul cd mez. 
nıf'sl ııı ~tın nıUılr!ctle uz:ı.tılmıştır. BUcrın bir tckMrtc ve 8.Y1'1 ayn flyaU.ı.n ırösterllnıcsi mC8ruttur. Süt ve )oQ'urt 
Taliplerin ın11!lyyen snııttc v!Uy~t dni- lctn n~ ayrı ~11! knbul nohınacnjlı ırtbl bir tclct rt.e rt ve tlyat.lnn ayn ar.ı 
mi gnrllıııeninc müracııntlıırı iilln olıı- göste imek suret.l)lc teldi! kabul cdLllr. Şart.ıınm :!:eri her ırun levazım knJotnln-

:S) Gcllr ve masraf dcttct1, 
6) Banka hes:ı.bı cnr~ dcrtC'r:I, 
h."URUMA Gtı:.ME VE h.-URUMDA.N 

CŞKl\tA ŞARTI,j\RI: 

l\tn.ddc 25 - Anltaro klz llsaılnl bl· 
UrenlcrdC!ll 18 :yn51nı dolduran hrrkcs 
kurumun temel tıycs1 olnbltlr. O~-el'Mn 
29 uncu maddede gılstcrll.cn taahhüt 
mlktarlannı her ay munw.zamn.ıı. ku • 
nım veznedarına ~ rnukiı.bltlndc 

İrTİ'ı Hlli'ıllll lllll lll llllll lll l~~~: <Jıc l;i,irütebtlır. < <1079-4937> 1001 - -

tc\'dJ eylemclcrt mecburldlr. 
Madde 26 - KuTUma her UlrtU altı· 

k.:ı ı a.rb'le ün veren tctrruı<'ler yönetim 
kurulun tdc!JQ ve ır~J kurulun tasvi
biyle kurumun rahrt lbl'S1 01urrar. nun· 
?ar oo &cncl kurul topL:ınUlannd:ı bulu· 
nalılllrler. An«ı.k reye iştlr:ik hakları 

olmadııtı ırlbl mllznkcro n!sıı;bı.ır.ı da it· 
hal eri lmC'Zlcr. 

Mııdde Z7 - Gerek hııl ve vnzlyct • 
lcrl ıtlbati6'1c kurumda üye olarn!t Jml
mıılnn do(mı görOl:mlym ve onur lru"ll· 

hm knrnn ve ıt~ lrurutun tasvibiyle 
ÜH~Urtcn cıkn.nlmrua.n tc..'11>c<lcnlcr4n 
kurumla bir nl!\.kası laılmnz . 

~ DAKTiLO KURSU~ -
: 00. cı devroslnln kaytlannn : 
: başlamıştır. Tahsil are.nmu. Blr : 
: ayda dlploma verillr. Memurlar : 
: Kooperatifi karşısı No: 3 Tel: : 
-3714 643 -
iiııı ııı ı ı ı ı ı ıı ı ıııııı ı ı ııııı ı ı ı ıı ii 

~ 

Bu muharebeleri 
Kim kazanacak? 

Şimdiki muhnr!'br.nln teknik ve 
ldı al mücadelesi olclu~unu, hangi ta
rafın buııu knzunat':ıl'!ı~ı nnlıınıak 
için II. N. Erbll'in <Avrurıcı huhra
nının psl.koloJlk seool)lerl> adlı ese
r ııl okumnlısını7~ 

... fi 11111111111111111111111111111 ı ~ 
I 

Madde ::!S - 29 uncu mnddcdc ı::is· _ 
terilen l:ınlılı.Qt miktarının ıısg:ırt hn(I· : Talebe al ınacak~ 
ctınt Ust liste U<: ay öclemlycn ve :vonc- ;: H:ı11> Okulu KomutanUl!ınd:ın: : 
Um kurulun bu tıusustııkl U-bllS'atın:ı 1 _ Aııa~ıda yazılı şarUan ha- : 
da rtıı,;-ct et.nüycn {b;clcr de yoneıım _ ız okurlar llllll> oırutumı alın"· : 
kurulun tekli!! ve oml:' ku!'Ulun kııra- : caklardır. 
rtyle üyeltkten cıkanhrl:ı.r. Bu ncvl cı- - A) Ankamda bulun:ı.nlar doğ. : 
karılmn kararlan ıı:cnc.I lkunılun ta!lvl- : rudan doC'ruYD hart> okuluna An· :: 
bl:nc hacet kalmad::ın infaz edfilricr. 

/ 
: knrn ııartctnde bulunanlar bulun· : 
: duklnn ycı1n askerıtk eubcslno mu.: 
: rncaat C<ICCC:~clcrdlr. -
- · aı Knyıt ve kabul muamelesi : 
: ı haziran !>42 den ttlb:ırcn basın- : 

TE."r!EL UYELER1N TAAIUl1JTLE -
Rt: 

1 
.l\lnddc 29 - Kunımun t6nc-1 üyesi 

olntııımo 111'l'tmrlnı haiz olup h-urımı. 
ü)'('lll!ilt(' knyd<'<tllen hcı1<t'!I kuruma mı~ ve' aıtustoo 942 sonuna kndnr : 
)'nrdım nınksııd~le nırda en sz :;ır, kil - : tcmıl!t edilmiştir. Bu tarthtcn : 
ruş en ('Ok lO llroYt vcnncıtt taruıhUt ;: ıonmkl mUrat;nııtJar kabul cclll- : 
C")'lcmlş ,addolumır. - ml.Yccckllr. -

KURUMUN GELİRLERİ: ---Madde 30 - Kurumun ı:el!.rtcrf U5n• -

liıd:l yıızılı kaymık1nrd:ı.n alınır: : 
a) ttyclcrtn 29 uncu mndde mucl. -

hince Yerccckl<?rl nylık tnnhhlltıcı:-ı, --
b) Kurumun "·ereccr:ı konser, ç:ıy : 

ve temsUtcr<lcn elde cdllcce'k ~rtr, : 
c> Kurumun tanm, sosyal ve spor : 

ve buntnra bc'nıcr tanı ~ctl~n nct'cc· : 
stndc el(lc cdlloo hllsıll\t, 

c> Hııldl..1 ve hlikml şnhısl:ınn )'nı>n- : 

--enin teberru ve ~nrdımlnr. 

----2 - Glr~ şıırtı: 

Al TOrk ırkından olmak. 
O - Ll3o ıııunrıe ve oll:'llnluk : 

imtihanını vcrmlt bulunmak, 
C> Tnm te1ckkfillt1 hcyctı sıh- = 

niyesi otan ıı.skcr1 hastaneden : 
(Harı> okuluna ı:lrer) kararlı : 
11hhat raporu abnıık. -

o - 18 11!1. 23 yasında obnak: 
(24) )"IUiınn ırtnnı:ı olanlar alın - : -mnz. : 

E - Diğer &artlar ruıkcrllk f\I· : 

PHILIPS 
1,ir: ?59 A 

ekı.eriyet Şnrtt ı r. 
l\lncltlr. l ı. - Genci kıırıılun 
ve saltılıiyclrri şunlardır : 

ıtl l<urumun pnrabrının tcnmlyesln· 
vazife dC'n doıtnr:ı.k ıtellrlcr. 

: ııet!!J'lnden ve hnrıı okuhmı'lnn 

öğrcnilcl>Ulr. (392) C47 : 

T emamile camdan mamul yeni sistem lam· · 
balarla mücehhez bu radyo ile neşriyatı 

dınlemek fevkaladq bir rzevktir. Sır radyo 
ahizesı içın şımdıyo kadar tahayyül edilen 
fenni evsaf Phılıp~ın 759 /A modelinde 
cem edılmiş bulunuyor. Çok mühim yeni· 
lıklerıne rağmen bu ahizenin fıatı fevka· 

ili.de ucuzdur. a) Bir lıo.~knn ddrt Aı:artnn nılirf'k
kcp yllnetlm kurul, bir ha~kıırı iki il· 
ı:adırn mtlrckkcp onur kurul v~ iki 
Aı:nclan mürekkep kontrol' kurul ha. 
tarını ,.e aynı sayıda yedek ı'lzaları 
beçmek. 

M elde 31 - Kurumun mcV<"\lt ıın - - -
rnsı ml111 banknlnnhn birine y;ıt:rılır ,1111111 111111 1111111111111111111,. 
Üy~loıin öclr.d!JClerl tnahhllt1cr hl<: lılr ~ DiKKAT ! 
suretle inde roltcmcz vP bu ıo:ı .. tılıı• 
ödlyenlcr ıctıınc hiç bir alacn.k tank!<• l{oJlrkslyonunuzun biltUn k-

slklcrlnl Po tan cad. 
tcvth1ct.ıne?:. No. 70 te pulcu 

MCTEFER R tK HÜKUMJ. F'R: 
saptan ve bu hususta yt)netlm, onur ve tııı'ldıo 82 - Bu nizamname hO'<ilm· ı Şeref Tanurhan' dan 
kcmt:pı kunıtlan raı><>rlannın tetkik ve lerJ dA'""'1nde kımımım ı'l:ı.f'ılmıı~·rıı tamamiıyabDlrı; nlz. Damgalı 

b> Gecen taaltyet senC51ne alt he-

bUAneoı,'\I U!ıd k etm<'k, 1 kıımr vf'TlldH!I tnkdlrd .. kurumun rıırv- danu:asız her cln3 po ıı pulu 
el Yönetim kurut veya lruT'\ITn temf'I cudıı Ankara Jm: lisesi ııooyal yardıı..,.. iimlallılnlılr.ııııiııssiııtiııııııilılrİI. •••••1

4
1
87•111ii 

ijyeleı1n1n bette blr1 tarn!m<\a.n tckllf koluna devrolunl&'. 
1 



-T-

A k L . _. ı 3 - İp balyalı otun leınloatı ;-ıı;,ooo 
n ara evazım Amırhgıne lira ve ttı h .. Jy:ılı kum otun teminatı 

gelen ilanlar :ı;ırno lir •dır. 

t!ndt>n blır 1!6&t l!'Vv« teklit melctıupla -ı 30 muhıı.mıııen bedeli 71.1,000 lira ip 7000 ad.<!!t paııtaıc.ı k.alıaıa. l.5100 Jıia-, 
nnı Ko. na ve-tı'Tleileoni. otlar beher par- bıılyıı.lı kuru olıın beeleli 615,!100 lirA cük kıem:l:k dilfım.e 2990'20 bil.ytıık ke.'lllk 
tısı 200 tondıı.n• &l><t'1ı olmamak ı.i,;erc olup katı lrminrttları hu mikt-ırın % <lü~me, 2.'l6W kUçu·k kopea, 8.500 sa
Parca par-ca da ihale edlleblllr. Şarl.nn· 15 ü<ı:cl'inrlen alınncnk.tır. Evsaf ve kand.ıra.k dü~eal,. Wl'\40 TÜRKİYE 

İŞ BANKASI Et alınacak 
'lJ rt Sa \!,. Ko n' 
1 - 80 ton ko;ywı v ;y 

~·1 zru-r u u.li;r c aııııa tır ho;yun .. ~ 
Untn tahntın bedeli 40.000 lira teminatı 
3000 ltnıdır. S ır t 
211 rıı ıo lira olup ilk 1 t :.mıu ııra • 
clır . .\lllnakı S'.l>ıı 15 l.<."!TLT ıı..z "12 çar• ı rn· 
ba &unu ıat 17 1.1 • sı ::1. sa AL Ko c!:ı 
)'Bfllla<'aldır. 1 L k rtn ı tıu s: ı t n 

b r saat evvel k.ı nunun 32 ncl m:ıdd ·ı 
muc nce lı zıı-Jıy klırı tl:k lt mck • 
h.pln.nnı I<o. n•ı vı rtr'. lcrl.. Şartname 
ve e-vsar lst nb 1. ı\n , Lv :ı.m rı kı • 
rl \'C DlJ.-n'!'b 1'1r Si!.. Al Ko. el goril • 
11.l!'. (43'16) 4!14 

Ot, saınan ve odun alınacak 
Corum Sa AL ı<o dn.n: 

1 - Kapa ztırt u ullyle 27720!1 '<'llo 
kuru ot 212000 ldlo saman ve 10 SCOO 
kllo oclun alın lcnh+ır Kuru o un tıu 
h:ımmcn bedeli ı ;r..ıı:.:ı ıırn 11.k t.<.•m!nnıı 
1247 llra 40 ıı:urus. souıınnın rnuhamm n 
booeıı ıooso ıtra l'k t m n·ıtı 75G ı.ıru 
ve O<lunıın muh:ırurıen l>cdctı 2 '700 
ra t,..m nau 2002 1 ra 50 ku~ tur th ,. 
lesl 8 temmuz 9-12 ca 1mha b'Ünti lru· 

ru otun ~aal 10 dn S;tınruıın saat 14 ı 

ve r>tlunıın snat 16 da vaıııl caklır Is 
teı(ıııc-ın bcllı P.d l('n ırundc uı le sa 
ntlnden hlr S(lat vvel Ko. na MUra<'.'>\· 
ntla tc-kıır m ıupı nnı vermeleri 
Şurtnıı.mcsl lıer gUn Ko d ı gör1llllr 

(4'150) 620 

Sadeyağ alınacak · 
Aıl ııın•.n.rı Sa \l !{ •. rlnn: 

1 - 1< ıp.ılı z ıı r usulü ılc' ıo ton 
8Ulil'~ali:ı ıılııı unktır. 

2 T lırııın edilen becld 258''5 li-
l'arlır. Muvakknl lr•ının ı 1937 lira • 
dır. 

. 3 - İhıılPsi 8. 7. !lH \''lT~aııılıa gii
nıl sa.at lö te yıpılac ktır. Tıklif 
lt!l'klllplnrı '.0'10 s:ıyıh nrtlırıııa \e ek
~ıltı ıl' vP ilı.ılc k nıııııııııııı ıu ınd 
ınıırlrJ ine gtırc t nzıııı clıkrek ih ılc 
t ıı 1lıi1Hlen en p;l'ç hır sant evveliııe 
~ <l ır h.o na tl'Hlı C'tn• •lcrı. llıı s ı.<ıt-

C'n sorırı ıı;ı·lr~ ıııı 1.tııpl:ır knbul c:dil· 
ııı.'" S ırtıınnıl'sl her ın 1\:11 tla glı. 
rülıır. 0 ., ,2 ) fi.!~ 

Sacleya~ alınacak 
1Aıı P Z ırı S Al Ku. dnn 

k0 ıı1lı ~ırf ıı ıılll ılc 10 ton 
8 '~ey 1 1 .s· ı ı~ ıılı .ı .ıktır. 
M - Lılııı ın l>cdı lı ~,ı;Jrı Jırnılır. 
' '."'nkknt tcıııırııılı 1!137 lıı dır. 

.~ - lhnl!' ı H 7. !1'1,J çar~ ımb.ı günıı 
an al 1 ~ da vııpılıc ıktı r. 

1 - 1 cklıf ıııcktııplaruıı !:! t!JO sa
yılı rırı tırı ı:ı ek ıltırıc ve ılııılı• kııpıı • 
ıııınıııı 8:.l lın:i ııı,.dclr ırıc gdrı: t lnr.ını 
l'ıl.JC'rı•k ılı J l ı :ıı ı ıın lcrı en cç bır 
:ınt ı.veı h.> n. 'Cııhelerı. Bu '"at 
en ""'ır gel rı rnı kıııpl.ır k ıhııl cılil

ııı 7. S:ırtrınıne!.ı her •tirı·K(, ıla gıırıı
lıır ı.ı ... ı lıl rııı hcllı iın ;e ı<ı ıt1c 
),n, d.ı lııılıınr ıııl:ırı veva ~ ıliihin:tlı 
;vf'kıllrrlııı p;onderın lerı gı. ıltnı~ v.-
llı.ıle kunıınunıın .., • 
j . . - 'le ,J uneu ııınrlıle-
erınrlekı ı;»sterir c:vs<ıfı haiz olıııalllrı. 

(1~.H} 6::?4 

Taşıma isleri 
~elıholu Sa. Al Kıı.d::ı.n : 

1 
500 tlfi iıOOO ton Kaılar n;ık • 

l~Y:ıt;ı lalıp çıkmaılığ,n lan p:u:arlık -
eksiltmeye l•onulmıı •ur MllhDm· 

men bedelt 25.000 lıra muvcıkltat le· 
rnıı au 1870 lira. ı~vsıı.f ve ş:uı ı •ıme· 
sı Ce!ıbolu Sn. Al. Ko.da !:' ırh!iir. 

2 - İhalesi 6-7-1942 saar 17 rle 
Celıbolu 1250 Sa. Al. Ko.rla yapıla· 
cakt ır: İst ekliteriD nı 1 fır ciın ve 
saatte Ko.rın miır ıcacıtları. 

(4!')55) 

Taşıma işleri 
Kars Sa. Al. Ko.ıl.ın ı 
1 ~ 1000 er ve 200 ton eşyanın 

•0tıhtelif mahallere ııakh kapalı zarf 
~<ıulıyte . eks•ltmeye konulmuştur. 

ıtkltyat konıısyomla olan şartlanııa 
.R?re Yapılacaktır. ş artnanıc:sl her 
gıın komısyonda göıltlur. Muharn • 
~~~n b.edelı 19 000 lira lll< Lemıoatı 
'' 5 lıraı.tır. Milnnlmsa ı l0-7·1942 
cıın ;ı rz: ıııü K Al K 

1 
saat 16 ela arn Sa. . 

0 ı a yapıloı.:ıtkıır. isteklilcıin belli 
~~~ ve s.ıaıı cıı bir saat evvı 1 tekli! 

tı.ıplnrını Ko nıı vermeleri. 
{4u56) 626 

Sade ve zeytinyağı alınacak 
~<laprı~urı Sn. Al. l{(ı . elan: 

sarı - Kaııalı zıı.rı u ulü ıle 20 ton 
cakt e. Y:1 ı 20 ton zeyl nya ı alma
ya n. l ahının ed t ıı l>edet sadı:-
2~:1~111 51 ı50 tır dır. Zey'tin~ a~ının 
SaJ lıı arlır. Muvnlıknl lernlnnu 
1,!l, eya 111111 3871 lıra zeytiııyagınm 
. n ltrııclır. 
.2 - l!ıalcsı 8-7-!l 12 Pn ::ımba gü

ll.h sant 11 ıle yaı.ıılncnkıır 'l'eklıf 
lnı>k Uµlnrı 2'!!10 nyı'ı nrtıı.=ına - ek· 
g ltnıe ve ıhnle kanununun 32 ınc:i 
ra.dı]P<;me gıifP tıııızlm eılllerPk iha• 
.:_ kı.rıhı nd n en •rç lı r sa al evvel 

o. na vermeleri Bu sanı l n sonra 
ıl'Plen m<'ktuıılnr knbul ıl'lmez. Şart· 
nıımc·~ı her tın Ko. da '•r>rüıtir. ls
tekl llel' n htlll ün VP antıe konıls
~0nıln hazır bulunrturmnlnrı ve ya-
uı ~alfılıiy tli vek ilerin buluııdur-

lnaları, (4,).):J) 629 

Kuru ot alınacak 
B.:ılıkeııtr Sa .Al. J{o u n: 
1 - tp baly;ılı ı hır k Joquna ..; ktı 

nış S<ı ı:anttm ve \,el balJ, lı lıehı r kilo· 
~una 7 kuru, r:.yat lnlnn ., ı.:11 kn 4()(11 
ton k 
t uı ıı Qt ııazar ıkla tın alınııcaK· 
ır I',ksuı rnrsı 1.3 sa t 7 U.12 ı aı:nrte<ıl z 1r11 

a 15 :ııı <1 Thıl k S:ı Al Kn. ı1a 
yııpılıı. ktır lp lı !y lınıo Lcmlnııtı 
2S 500 ı rıı tel b~ly lısııuıı 
:W500lrnrlr 

"""lı>r h<-r 
rn· k erl 
~\r Sıı. \! 
~n t(-,,nı•., 
ı-acan rı 

tenıın. · ı 

50rnı ton kuru ot toptan hir talibe 
ilı.ıh- edilchıleceği gihi 200 tondan a
,a ı otın.ııııak 111.t re ııyrı .~yr ı taliple
rcdt' de ihale cılilehllir. Talipler teli 
knınbyuııd.ııı \ erılıııek ü~ere nyrı ve 
t li kım<lilerirıe <11l olmak üzere ayrı 
'e iıı lı ıly ılı olrnnk üzere ayrı ayr1 
leklif vcn·crklrrdir. 

1 - },vsııf ,.,. şartlarmı gürmek is
l1yeıılcr her giın ı\ nk:ıra, İstanhul, 
Lv. lirııirlikll'ri Sıı. AL Ko. IArındıı 
ve lblıkesir S.ı.. Al J:i:o. lıı.rında gö
rı•hilirler. 

ii - Taliplerin tl'min:ıtl~riyle bir
lıkte Ko. n;ı ııılıraraatlıırı. 

( lll77) 

Kuru ot alınacak 
Biıtıı,csır Sa. Al. Ko. dan: 

734 

mesi Ko. eli\ görülür. Tcmlna,\J 5fl'23 ıt - şnrlnanıesi Gelibolu mr.rkrz 8n.. Al. Yuka.nda yazıtı ma.lzemen<\n pazar
raıı.ır. (4866) 933 Ko. da görülin. Pa,,,arlıkla ihaleşi 6. lıkla ekslllm<'SI •7•7 •942 ı>alı günü sıu.t 

7. lH~ paımrtcsi J?iinii anat 16 d.a mer-

Kuru ot alınacak 1 S 'l K d 1 kt 1· t k 14 te Topane 1"1. Lv. A. Sa. Al. Ko. da <ez rı. '~ . O, n yapı llCR • ır. s (' -
lilerin k:ıti trminRtlariyle Ko. nıı. mü· yapılaca:ırtır. Nlimunclerl be~eııtimek 

Kars Sa. Al. ıeo. dan: I rncantları. ( ~9 ~6) 100,~ üzere yapıta,,aktır. blrkl le-rı:n nümu-
1 - Blr kilosuna t:Ahmtn edıllen !lyat neleı1yle ve tımı1natrlarlyle Ko. na ırı.il· 

7 kurue 70 &antımden 29.ı ton tel bal.Yalı 
halınde kuru ot kapalı zar! U&Ul1:Yl<ı 

ekslltıme;ye konulmuştur. 

2 - l1k temlnatı 1640 Jjradır. Tekar
rür eden fl_yaL ıize:lnden teminat alı
nacaktır. Evsa.t korun evsa!ıdır. Şart • 

namesi l{o. da gorütür. Alilnak.ısa.sı 

20·7·942 paza.rt.esi guııü S<ıat 15.30 da 
Kars Sa. Al. Ko. da ;yapılacaktır. L"ıek
lılerin mezkOr gün ve S<ıatkn bir 1aat 
evvel teminat a.kcelerl:vle hlrl1kte hnzır-

Süt, yoğurt alınacak racaatta.n. (5010) 107-l 

fst. Kn. l''ındıklı Sıı.. AL Ko. r!.rın: 
l - P;ızıırlrk güniı talibi çıkmıyan 

aş·ııiıda cinı; ve ıniktnrları yazılı üç 
knlı'tn i ı~c- mııcld<'lrTi ıo. 7. !=l kl cıımıı. 
s;Unü hizalannda göst<'rllen ~aatler-

de p.17.arlıkla isteklisine ihale erlile • 
ı-cktir. Şarl namesi ht'r ıı:iin Ko. rln gö. 
rülür. istr.klilt•rin hrlli ıı;iin ve ı;ant _ 
l!'rrle Fındıklı Sn. Al. Ko. nn gelrnelc-
ri. 

Saman alınacak 
Knrs Sa. AL Ko. elan : 

1 - lp b ılyalı .>eher kllnsuna 6 1''1- lı;yıtcaklan le.kut mektuplArıru Ko. na 
ru' 50 snntlım ve tel balyalı be.her ki- vermeleri. (4867) 93§ 

Cins\ yoihı rt, nıiktnn 80 tnn, 
Ikd. 3H.ıoo lira, kııti tı>min 1ıt1 

:mıh. 
516() 

l - Bir kilosıına t:tlııııin eolll'n fi
yat a kuruş 56 snnliıııdı·ıı ıı2.; tnn <Hi
kıım haünde sıırrıan kap.ılı vırf usulü 
ile ek,;tltnıcye ku11ınuşlu r. Evs.ı f ko
rıın cvsafıdır. İli. l(•minııtı 2!Hl9 lira
dır. Tek·ırrlll' eden fiyat üz• rinden 
teminat alııı;ı!'aktır. Şartnnıııesi her 
gün Kn. d:ı gıirıılrtlr .. \Iıın.rıkn,nsı 21<. 
'f. 9ı'.l cııııın gıınii s.tııl 16 ela Kars 
Sn. ,\]. Ko. rln yaııılacııktır. İsteklile
rin me~kilr ıı;iın ve sa ı ilen hir ~n ıt 
evvel hazırlıyac<tkl:ırı trklii mektuplll.· 
rını ve tcminnt n'kı::ekriylc birlikle 
Ko. nıı vermeleri. (5011) 1075 

loouna 7 kurus tlyat tahmin >"Clllen 
2Uııo ton kuru ot pazarlıkla satın nlı
'lncaktır Eksllt.nv"<l 13 7 9'1'2 ını.ıar· 

tesl r.'lınll saat 15 te Balıkesir Sa. ı\l. 

Ko. da yamlarııktır tp bah~•lının te
mııi.-ı'tı 155110 lira tel b.ılyıılının tcm1:n
tı lG.500 lirn<lır. :!000 ton kuru ot hlr 
mül.enhhıd•' llıyl'c l'dllt'hilN'f'ğl g!bl ::ıuo 

fonılnn n<ağı olnı;ım·ıt' Uzl'rc ayn a:,tn 
nı!itcnhhl'lcre •lı:- th~le Nlllehlllr. T'l
llpk•r teıt komlsyond·ın vrrllmek l!cı:ere 

ayrı teli kl"n<l!lc·r ne alt nJ.mnk tlzl're 
n:vn ve 1P tıalynlı otmnk llzcre rn'Tı 

ayrı tckl lf vf'r<'<'••kl<'r<ll r 'Evsaf ve şart· 
L-ı rını gônııcl\ 1st !yenler her ıriln .ı,nka· 

ra, 1stanhul Lv l\mlrllklerl sa Al Ko. 
1 ınnda ve B·ıl kt slr Sıı.. Al I<o. ınrını111 
r;örü'ilr Tallplı:-rln tt>ml'l'lntlarl'yle Pa?.ar
lrk s,,atınd.1 Kn na mUraeaatl:ın 

(46791 735 

Kuru ot alınacak 
Gelilııılıı Sa. AL Ko. dıın : 
l - ı-l<t'l<'l~r teslimi 1000 ton te-1 

h:ılyıılı vevtı ip bnb ılı kıırıı ot p~z:.r
lıkl:ı s Llırı ,ılınııcaktır. Kıır.anc:, hııh
rnn, ,·er •ilrri ile rlııırıgıı rr~ııu., ve 
lı vsik rdilııwk şnrliyle ınııkavelt' mas
raf! ırı ik muayeue nı ısrnflıırı rıı\ite
nhlıııliııe i:ıılP eılilrııek 111.rrc h'I bn iyi\· 
lı J,ıırıı otun nıııhanımen hcrleli 70,000 
!ıra ip haly.alı kuru otun mııhnmmen 
lwclrli tı.1.ııoo lira olup knll teminat
ları hıı miktarın % l 5 şi iııo:erinrlrn n
lırı ıc:ıkltr J<:\0 s1f ve ş;ırl.namesi Gdi
hulıı 1111 rJ.c7. 8n . .\1. Ko. da göriiliir. 
1 ız.ırlrkh ihalesi 1. 1. 9·~:? Mlı gıinU 
~.ıat 16 ılıı nıcrkcz Sa. Al. Ko. ela ya· 
ıııh rnktır. ( t881l) 958 

Kuru ot alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. dan: 
l - Bir kilosuna tahmin ediletı 

fiyıatı 7 kuruş 70 santimden 2560 ton 
tc.l balyalı kuru ot kapalı zarf usu· 
liyle ekııilımcye koııulnııışıur. 

2 - İlk teminatı 147852 liradır. 
Takarrür eden fiyattan lenıi:ıat ah
nacu.ktır. EvRaf korun evsafıdır. 
Ş·artnaıneı:;i Ko. da görUlür. Müııa
kasası 20. 7. 9·!2 pazartcsı ı;;:-iinü sa
at 16 da Kara Sa. Al. Ko. da y:ı.pıla
caktır. İsteidilerin mezkür gün ve 
saatten bir saat evvel h•azırlıy&cak· 
ları teklif mektuplarını Ko. na ver-
meleri. < 1868) 937 

Et alınacak 
Susurluk sa. ı\L Ko. d.ıın: 

1 - Komisyonda mevcul cvr;.'\f vr 
şartnameye ı::ore rıF.arlı~la 27 ton sığır 

veya ko;ytlo eti veya burıılmu:ı kecl etı 

!IE'.tın alınacaktır. P<1:aırlıl< 20-7·91'~ ~a

at 16 dil Su:,urluk Sa. Al. Ko. c!~ yaı:ı· 

lacaktır. (4870) 930 

Kuru ot alınacak 
Hadımkı}y S;t. AL Ko. darı : 
ı - ıı.soo ton bnlya h.ıtınıle kııru 

ot kapalı 1.nrfla eksiltrıwye koıııılnııış· 
tur. Eksillrnesı 22. 7. 9\.2 ı;nr~ınnh.ı 
günu sant 15 te :\lııhakıry As. P<l. 7!10 
l:):t. i\l. Ko. dn yapılacnktır. t~teklile
rin ek~lltnıe 5aBtindl'n bir saat evvel 
teklif mektuplnrını Ko. na. vermeleri. 

Jirn saat l O d;ı. 1 

Cinsi yoğurt, miktıırı rn ton 
nen. 1"2!10 lir:ı. kati Te. 2880 
sant 10.30 da. 

l\lııh. 
lira. 

Cinsi sfit, mikt;ırı 90 ton ll·Tuh. Red, 
28000 lira, Ka li Te. !200 lir.a. sant 
l l.30 dil.. (Hl66) 1('138 

Kuru at alınacak 
Erzincan S·ı •. \l. Ko füın : 
1 Rehel' kilosıııın 7 kuruş 30 sıın-

tim fiyııt lııhıııin edilrıı 6000 ton 
tel hal."alr kıırıı otun bn:ılı znrfh 
ynpıl.ın (•ksiltnıesincl<' hılip r.ıknııırlı
ıbnd'ııı pazarlık eksiltmesi :.!0-7·!H:! 
pnr.artesi ıriiniı sa:ıt I ıı ele F.ninl"nn 
Sa. \]. Ko. drı v:ıpıla<'ııktır. M ııhnm
nırn hı rl<'li ~:ıı-:oo tir.ı nl ıı p ilk teınin>ıtı 
3:?1Vi lir.1<lır. ::;>~rlncıml''İ Ko. rl.1 ır'i)riJ
lılr fsteklilrrin hclli giın ~·e s~att<' Ko 
<la bnlımm:ılıırı, (1!172) J0.57 

j Kuru ot ahnac.al< 
F.rzin<'.ıtı !-l;;ı. \1, Ko. dan : 

Çadır direk ve kazığı 
alınacak 

Tophane !st. Lv. A. Sa. Al. T<o.rlan: 
l - 150.000 adet portalıf ~il.dır dl· 

rek ve kazığı alınacaktır. KA.pA.lı 
zarOcı cksiltınesl 21-7·9·12 salı' gunü ı 
snıat 15 te Tophane hl Lv. Amirliği 
Sn .Al. Ko. da yapılacıı.ktır. Tahm.ın 
bedeli 63150 lira. ilk teminatı 4437 • 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şı:ırt.name- ı 
swle nilmuneleri Ko. da görüllır. Ta
li1;lerin knnuni vesika'ariyle teklif 
mektuı)lnnnı ihale saı:ı.1 "len bir saat 
evvel Ko.na V<'rıııcleri. 50.0()() ıırleı tC'n 
aşağı olmamak iizE-re ayrı ayrı tC'l\
Jlfll'r de kabul eıl'lir. (5012) 1076 

Et ahnacak 
l - Brbcr kilu;ııııa 6 kurııs SO s:ın- tnegi)J 8~. Al. Ko. d,m: 

t.iııı fiy«t 1 alııııin edilı·n 600 · lon ~·e 1 ~ HUXKl k ıo koyun veya ıııi:rır eli 
halyalı kuru otıın kıııııılı 1..ırflıı t'ksilt· pazArlıkln ~ııtın fl.lınac:aktır. Pıızar!ık 
nıesintle talip t;ıkrıı.11lıibndnn paı ır - ~onun ııı Lı•lmrıi.lr ("(IP<~k b"<i<'l üıwı tn
Jıkla ı>bilt ıııe:sı :lO. 7. 9.ı2 pazarlebı 
giirıü saat l 1 de E.rıincan Sa. Al. Ku. 
d,ı ~ ıı pıhcnktır. 

den kati ll'lT!in tl almaca!klır. E\!s,ı( ve 
sartnnme!>lnC' gore h'rl\k Sa. Al Ko. da 
görülür Tııl plı•rln !l 7-9'1~ günü AA-.t 

l\lıılıauııııen bedeli 40ROI) lira 
olııp ilk teıııiııatı :3060 liradır. Şıırt 15 

n11ıııc-si Kn dıı giiriıliir. t~teklllcl'in n. 
helli v;iin ve saatle Ko. dıı. hulunmalıı. 

te !negöl Sa Al. Ko. da bulu'llma!-1· 
(5(J!3] 10&'7 

rı. (4fJ7.l) 1058 Baskül almacak 
Topanı> ls1. Lv. A. !':a. Aİ. Kn rlam: 

Taşıma işleri ı - iki ıırtı·t 500 kiloluk b11sktll .ıe 
Bwı>a Sa. Aı. h.o, dıiJ..ıı. blr adel hnssn~ \('razı ve aynen tin :if' l 
l - 50oo'" ton nıuntdil t•l'.wK ı':>;ıı n<kl 300 kllnlıık hP"klıliin p;ı:ı::u·Jıklıı. 

ve nıahe:m.ı n>lkllyatı kapalı uu·ı uı.u· E"J(l'llllmıtSI 7.7-912 salı gunü s ıul 14 le 

Kü~ük tasarruf hesaplarr 

1942 İkramiye planı 
Keşideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 lkinciteşrin, 

tarihJerinden yapılır. 

1-~ ........ ~2," ;~: =R ~:;::: y E =~ 1 ~E'"""'""iı;. 
Adet 750 Llralık ısoo.- Lira 

1 8 Adet 500 Liralık 1500.- Lıra 
! 10 Adet 2:10 Liralık 2500.- Llra : 

i 40 Adet ı~o0 Liralık 4000.- Lıra i!. 
50 Adet ., Liralık 2500.- -Lıra 

J ZOO Adet 25 Liral1k - 5000.- Lira i 
: 200 Adet 10 Liralık - 2000.- L1rıı : . . ......................................................................................... 

Et ahnacak 
Kuru fasulye almaca& 

Otlrır beher rıartisi :JOO tondan a~a~ı 
olııınmak ıııPre porçrı İ><ırç.rı. da ihıılc 
edilebilir. ~:ırtn:ııncsi Kn. ela gôrüliır. 
Teminatı 13125 liradır. (ıB71) 910 Hylc ekıstl>tınw:vu konııımu.,.Lur. 

2 - J,;ksl!t.mesi 23.7-942 perşı:mlw 

glİ.llıti saıa.L 16 da Bursa Sa. AL Ko. da 
yapıla,.,. k:tır. ŞarLn.ımc,,ı Ankara, Is
t,.nbu.l Lv. Amlrlıklert Sa AL Ko. lıırın-

1stnnhlll T,v. ı\. S11. Al Ko. flıt Y><tııl<t - !sk<>n<lerıın Sa. AL Ko. dan: 
eaktır. tsh•kl letl'TI nüml111rler! r,.7.q12 

Er.ini? Sa. AL Ko. dan: 
1 - 2490 s..1yılı kanunun ıw ıncı maf\· 

des nln M. tıl<rnsına tevtıkan 30 ton ıru

ru faı<ul;ye rlyat mıırııkabe koml"Yonun
ca ncvlkrltıc r:tıre te..'i<bit edilen tıyn tlaı 

UzerlndLn ve mnlr nıudbınce verııllerı 

z~mmeılllm< k ~uretlyle !<atın alınııeak
tır lhalesl 7'temmuz 9-12 ı;nlı güni.l saal 
J6 drı Ezine Sa. Al. Ko. dn yıı.pıl.·u·aktır 

F.:vs:ıt ve şer;ı.lt Ko. da götill\lr. rallp
leMn 1350 liralık tMTiln."tt makbuılııı1Y

le blldlrllen gtin ve Raatte Ko. na müra· 

Sığır eti alınacak 
Adapazarı Sa. AL Ko. elan: 

ıı.~ııl\ııla mll<l.:'Lrları y;ızılı 6 kalem kOY'U'l'I <"t1 4 ltalrnn •ı)';ır eti ktıpRlı :r.arna 
pa:ıııırleı<t ııiınil ıık~amınıı. ka<IRr Ko. n"' ek~lllmeye konuımusııır. Muhıımmen bedelLYle ilk tNTtlinatlan ,.e ihale glın.e•1 
gellrmelerl ve 1>:-t11 sıı.alte pıızıırlık kLl'I lhl 1 ' cetveld<' hlzalann<la göı;tcrllmlı;tn-. 't'ekltl ml"ktuplannı ihale tar n n nıuan·en 
tİ:>kllr e<lrcckJm·i fl~·nt üzeı1nıl<>n letnl · 1 1 - Pazarlıkla 62500 kilo sığı; 

eti satın al ınacaktrr. Tahmin edilen 
fiyatı 62500 liradır. 

wıkt.lnden blr saat evvel Xo. n.• vermeııı!l'i. Geç zeıen mel{tuplar kııtıul eri lıııez. 
da gorülur. Yanılucak nakllyatın 4~0 nat a:lınıırn1dır. 5006 > lOAA Tf'kl1f mektuplarına ş,~rlnnmı:~ının dörd'llncti ınad<1estndckl ı-u·nıı.-n kıınunl ve· 

2 - İhalesı 8. 7. 942 ı:arşamb<ı 
gtinti saat 17 de Adapazarı Sa. Al. 
Ko. da yapılacaknr. Evsaf ve şarı 
ıtamesi her gü11 Ko. ela görillUr. fı-;. 
teklileriıı belli gün ve saaıte Ko. da 

t.onu şeh1T rbıhll1 naıldlurata ait olup l k ıı.alk konulmalıdır. !steklllerln sartrıameslni gönneott :,çı.n İskenderun Sa. Al. Ko. 
mu.hammcn bedeli 22!'100 ı' ra vr muvıık- Koyun kavurması a ınaca · na müra<.'8.11.tlan. (4682) T36 
kat !.<'lm·ll'hıt.ı 2110. 500 tonu Bursa ile S. Kamııı Sa. Al. Ro. dnn : Miktarı Tah. bedeU İlk Te. 
Karak<•Y ara,,ındakl n.a:kl1yata alt olup 1 - 10 tnrı koyıın kavıırrnusınını 46 

c;ı:ıUan (4900) 966 

Kuru ot alınacak 
Anlep Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Şartnamesi mucibince 500 ton 

vuru ot ıniıba;ıraa edilecektir. Mu· 
hn nımen beoell 35.000 lira. teminatı 
5250 liradır. İhalesi 9-7-9·12 pPr:;ıem· 
b t:ilrıü saııt. ı4 te As. Po. 3202 Sn. 
A ı. Kn. d:ı ~·apılncaktı r. !stekJ1\er1n 
aynı gün ve san1 tc teminatlarlyle 
birlikte Ko. na miiracaatları. 

(4816) 891 

Kuru ot alrnacak 
Çilirıgirkoy Şıı. Al. Ko. dıın: 

l - 5:.!0 ton tel b.ı.lyalı kuru ot pa-
1:arlıkla satın alınacaktır. PnıarlLğı 
9. 7. !l 12 perşembe gllıııi saat 115 te ya. 
111hcııktır. 

~ - 5ZO ton tel hnlyıılı kuru otun 
hehl'r kil11su iı;in trılınıin edilen fiyatı 
'r kıırus olup tutarı :rn~oo lirn olup 
·ııt va!< '<at tcınlnatı IHliO liradır. İU.n 
cdılcn .520 ton tt'I balnılı kuru ot Anır 
d<> ıı dahilinde her h~ngi bir ista~yon
ılR \'Cya iskclelercle vıı;on veya vapur 
l«slinıi alııııl'. İsteklilt'rin helli ı:ı;iin ve 
sn:ı 1 it' 1 lııdımkiiy'e bııjfü Cijlııgirlföyii 
Sa. \), Ko. na miirncımllan. 

(1818) 893 

Koyun eti alınacak 
nıılıkl'~ir Sn. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosnn:ı 120 kuruş fi

yat tahmin crlilen 2!1 ton koyun eti. 
ni n !? l. 6. fJ 12 ça rşam tın gilnii Sa.l\t 16 
ela yapılRn kapalı zarfla ehiltme&ine 
talip ı;ıkmaclığındıın k:ınunıın .ııı ınrı 
mııclılcsine trvfibn bir ay milddetle 
p.ıııırlığ:ı koıınıuştpr. 

2 - P:ıı:ırlıP:ı 1 ~. 7. 91ı2 &.ıh ıı;ilnii 
s:ı ıt 11; te Rnlık~sir S:ı. Al. Ko. dil 
1·npıl:ıc·ıktır. Teminatı 1800 liraclır 
g,s f ve Şnl'llnr her giin Ankara, İs· 
tıınlıııl Lv. llnıirlikleri S;ı. Al. Ko. 
lıırınd:ı ve ll:ılıkesir Sn. Al. KÖ. dıı 
ıiriı lii r. Trıli p)Prin teminııtlariyle bir

likte Ko. nn miırıı.c:ıatlıırı. 
(~R~1) 8fl6 

Kuru ot alınacak 
Cllln~lnkö;y sa. Al. Ko. dan: 

1 - 600 ton tel bal;y:ıll kuru ot pa. 
zııı-lıkta ı:atın alınn<'aktır. Pazarlı~ı 

7·7 912 saıı ırünu saat 15 te yapılacak· 
ur. 600 ton tcl t,,ılya.11 kuru otım oeher 
kilosu lçln talunın edllen fiyat 7 1..ın.ıs 

olup tutan 42.000 ıtra olup muvakkat 
temın:ıtı füJOO llrııd1r İl<'l.n 0011<-n 600 
!,on tel balyalı kuru ot An.°'dö!U d'lhl • 
l nde herh:rngl bir lı.taı;yonda veya ıs. 

kelf'lerde vaıron veya vapur teslimi 
n tırıaıtnHr. !stroklllerln bt•Ul ııiin ve llE\ -

:ıttç H:ıdımköy Clllngir köyü lçlntfel<.I 
sa . .\1 J{o, nıı 6:\00 ııı-n tPınlnatlar1yle 

blrlllüe Ko. nıı müracaaUarı. 
(48!13) 897 

Nakil işleri 
Tr.mit Sıı. Al. Ko. dım : 

ı - hrnlt'teıı Gemlik ve Ynlovıı'ya 
knp::ı.lı ıarfl.ı ek~iltme~i ya.pılmnk ii:ııe
rl' rı<ıklh·:ıt ynpılııcıı.ktır. İzmit'ten 
(1 .. mllk için ~chrr' tonıınıt 5. hınit't.Pn 
'I nJıı,·a'vıı 1 llrn fivat tnhmin erlilmiŞ
tir F,ksiltrnesi 1fl 7. !H2 perşrmhr p:ii· 
nii ~:ı·ıt Tli ılArlır Rvsnf ve srırtlar t~
l'>nhııl, Ank'lrı Lv. Amirlikleri ile 
Kn. dn hel' ~R man gl'rllliir. Teklif 
mrktıırlarını hclli ıı;ün ve srıattf'n bir 
<>nat evı·el Ko. nl\ vcrmrleri. 917 

bulu:ı.maları. (4872) 941 

Odun alınacak 
Gelibolu Sa Al. I! o. da,ı: 

1 - Teslim yed komisyon lan 
öğrenilmek Uzc.r~ 5000 ton .:ı<lıı::ı ka
ıııılı zarfla ek~·ıtorıeye .knnulmuş1ur. 
Muh•ammen bedeli 75.000 lita. ·ıe 
muvakkat teminatı 5.000 liradır. 
Evsa.f ve §arlnaıııesl Gelibolu ıner 
kez Sa. Al. Ko. da· görtıl!lr. İhalt o;i 
18. 7. 9•12 cum:ı.rtesı Kliııü saat 11 
de merkez Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Teklif mekrupl>arını ihale saa· 
tinden bir saat evvel Ko. na verme
leri. Taliplerin temi.:ıat ve kanuni 
vesaikle Ko. na müracaatları. 

(4875) 944 

Et alınacak 
Isparta Kule Sa. Al. K<>. danı: 

ı - Aşağıda m11k;ta1"lan yazı il koyıın 
veya sığır etıı kapalı zarı: usullj,;yle l!lÜ· 

nakRsaya konmuı;tur. 

Mtinaka8<'\SJ 17-7-942 cuıma ırtınü sa. 
at 14 te Isparta Kul~'de HOŞdere kö
yünde yapılacaktır. Ta11ı;>lerln teminat· 
larlyle birMıkte Ko. na müracaatı:a.n.. 

Clnsl koyun etı, Muh. bed. 45500 11-
ra. ilk te. 3-U3 ııra, mlkta.n 350(1() kil'> 

C1n91 sıl\'lr eti, muh. bcd, 29750 lira. 
ilk temlnatı2232 L!rn, miktarı 35000 ki-
lo. (4S78) 94~ 

Et alınacak 
Ezine Sa. AL Ko. duru 

ı - Aşaitıda m.iikt<trı muhammen be-

rnuhamm('n tw<i•'li 25.000 ve muv.ıkkat ıncı mMldcsinin M. fıkr.ısııın ızıire ~·ıı· 
pılnn ırnznrlıiiınrln verilrn fiyııL 'Jlll -

temlnııtl 23·1-t ll!ra ve mCC'lnuunun mu· hq)ı ,ı:<ıı'iılrliii?iındı,;.n yeniıl~ıı pnzıırlık 
v:ık:ka:t temlnaıtı 4454 Uradır, lı.tekllle- yapılorRktır. BehJr kilosuıın 11'115 ku· 
ruı muayyen ııünde 1l1ale ~allınden bir ruş fiyııt tıohrııin rılilrniştir. Tf'minnl 
saıı.L ~veli.ne ka<l.v tKmtnat mnkA>uzu ııcı77.~ lir:ıdır. ŞıırtııBmeı-i Kıl. d;ı. gö
veya ban~ me-klu•bunu hav\ t.eık.l!'C nıek· rühir. 

2 - Pnıarlı(rı 9. 7. !H2 rerşeııılıe tuplarmı Ko. n·a vennel.erl. 
(50(.) 

Saman alınacak 
Gebze Sıı.' ı\ 1. Kn. rlıın : 

106B 

l T ılip çıkınıyan 7:.!0 ton bnl,-a-
lı ':ıınau pıı. .. ,ırlıkla alın11cııktır. Bıı 
01iktnr 60 nr lnnhık parçalara d.ı hö
liınelıilir Hir kılr>sıınun muhanınıl'n 

lwdeli 6 kuruş L;ınınınınıo teıniıvı.tı 
6 ı!-iı) lira lıir parÇ'ıtbınııı teminatı ise 
IHO lirarlır. 

2 - P:ızarlııiı 21 temmuz 94.2 sah 
giinii snat 16 da yıı.pıhcnktıl'. Şıı.rtna
ıııesi Ko. dıı. görülür. (5003) 1069 

Oduın alınacak 
İst. Ko. Fm<lıkh Sa. Al. Ko. dan: 
1- Kilosuna 4 kuruş fiyat ı.a.hmi·n 

erdılen ·1651 ton odun 20-7-!)42 pa7.ıır
tesi. günü sa..'l.t 11 de kapali zar! u
sulü •ile e-ksiltmt>ye konulınıUf.itur. 
M.uhammı>n bedell 1860-10 11.ra olup 
ilk teminatı 10552 liradır. Şııırtname
si her gün Ko. da göı,ülür. htekli
lerin belll gün ve muayyen saatten 
en az 'bir saat evvel tc-klif mPktupla
rını 24!!0 sayılı knn.u.ııun hUıkümleri 
dıılresinrte mak!buı. karşılırn Fındıklı 
Sa. AL Ko. na gP.lmelerl. (5005> J070 

Odun alınacak 
Tııaıbzon Sa. Al. Ko. , dan: 
ı - Kap.alı zart ueuli!Yle 1500 ton 

günU Mat 11! te .)apılacıı.ktır. 
(.~(l(l 1) • ı oırn 

TiCARET YEKALETl 

Matbaacılara 
Ticaret Vekaletin<len: 
1942 mali yılın.da ilç ayda hir çı

kanlacak olan Konjonkıtür Bülteni 
i1e aylık ekinin tabı ıçin ikl~i dda 
ilan edilen eksiltmeye de gününde 
ta!Lp Qı,kmnım.ştır. 

Bu işin temmuz a.yınm 20 inci pa· 
zartesl günü saat 11 de pazarlıkla 
iıhalesi yapılaıcakur. 

Muvakkat teminat akçesi 307 lira 
75 'kuruştur. 

Islekliler ihale ırllnil ve lhnlenen 
evvel Zıı.t işleri ve L!'Va?.ım MUıilir
lüğtlne müracaat edebilirlE»r. (5026) 

10?~ 

Prödüktörlük yapmak 
istiyenlere 

'T'iC'.·ırPt Veki<letinden : 
Şııh:ıt rn:rn tarihinde y:ıpılıııı lırıli

hıınn ~irrnenıi~ olAn prndiiklı>rlrrle 
yıoninf'rı prnelılktiirlük yııpııııık ı~li.~·en· 
lerin 1 ağu,ıos !l1·2 tnrihine knclar hir 
i~tirln. ile Ticnrf't Vektdeti İç Ticaret 
umum ınii<liirlıiğiinc nıiiracıtııll.!!rı İ-
llln olıınur. (502'i) l!l!JO 

del1 ve tem!Jlatları ht2aıarııı<1a ya.zUı odun salın alınacıııktıır. l\.Iullıanım._.n be
ko;yun v<"Ya sıtır eti ayn 11.Yl'l olarak cteH ·15.000 Ura itli< t.t>mmatı 3375 ura . 

ASKERLiK lŞLERl 

2490 sa:vııı kanunun 46 ınc:ı mıvlrte:<lnın dır. Evsaf korun evsa!ıd1r. ElkslltmeMI Çağrı 
M. rı.krasıru\ tevrıkıın satın tılınaeaklı: :za-7•9 ı2 p<.>~emıbe ırünıli sa.al ıı dıö. Antkarıa ASkerllk Şuhrı<l R.e'slııtlr.· 
!halesi. 7. 7. 942 salı gilnil S<<at l5 te fsıWkHlerin 1ıe-m1 ıriln ve saatte. knnu- <.kn: 
Eztne Sa. Al. Ko. da yapıl.ıcaku.r. Evı>at nıın 32 ınc-l m:Wd€'"!ndc tart! eı:t1lcUtt D. D. Y. depo milctUrll J.ken l'l il.$:112 
ve seralt her ırün Ko. da goıiihir. Ta11J:ı- vcchtl<> ha.zırlıyacnklra.rı teıcı1t meınup. de tşl'l'ldrn ayrıl<ın Yel. P. t.eğıment 3.'3fı/ 
leı1n tcmlnatınrlyl.e blrllkte belhl ıılln ve l1trmı ek•IJıtme saa.t.tırıden h1r ~ ... t ev\•el 2S Lütfi Saygıner talim vazltc-sl ııınııs-
saatte Ko. na milracaatları. Trabıon Sa. Al. Ko. na vermcıerıı. tır. 65:17 AAY'l ile ııuhemlze veya hUl•ın· 
Mın...-tarı ton Muh. IJC'ct. L. Tem.. L . (5007) 1071 dı.ıA'U yerm ııuhc•lne müra<ıaııtı lilzumu 

110 132·000 19
·
800 ti.An olurıııl' (5014) 1077 

37 

60 

207 
110 

37 
so 

207 

44.400 6.6t'i0 K. 
72.000 

24ı;.-ı-00 

110.000 

37.000' 
60000 

207.000 
(4890) 

ıo.ııoo ctl 

37.260 
16,500 

5.5;;() s. 
ı:ı.oııo et~ 

31.f)fi() 

957 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy UşuktAby,ı Sa. Al. Ko. 

dan : 
ı ~ 2ılr.000 Jir.ııhk ıı.yaktıın ennlı 

sığır paT.arlıkln Jl:ıdımköy Uşnktııl'ıya 
Sa. Al. Ko. da yıı.pılıı<'aktır. ihalesi 
7 Tenımıı,,, 9.ı2 salı gUnii snıtl l t te 
satın nlııııı.c·aklır. Ev~ııf ve hıısusl 
~ıırtlnr Ko .cl:ı ıı;iirillür, MııhRmrnen 
fi yalı 54 kııruş kati teminatı 3600 
liradır. İsteklilerin belli ~li.n ve saRt
te Ko. na gelmeleri. (.ı!'lfl5) 986 

Patates alrnacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko.dan 
1 - 100 ton ıaze sarı patates 7-7-

1942 salı gilnii saat 14 te pa:r.:ırlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
42,000 lira kati teminatı 6300 lira -
dır. Şarrlar her gün Ko.dıı. görülür. 
İsteklilerin ihale glliıü Ko.cla bu • 
lurımaları. ( 4921) 1000 

Kuru ot alınacak 

Zeytinyağ alınacak 
İt.mir Lv. A. Sıı. Al. Ko. dan : 
ı - Cin;i rııfinc Z. :,·il~ miktnrı 

a.~.ooo kilo fiy11tı 100 kllnış. Bilumum 
Mrurt mnsrai·ıı~r hu fİ)~Ü."\ 11yrıea 
znmmrdilir. CinR ve miklan yukarıda 
yıınlı ihtiyaç paznrlıklıı satın alına • 
cııktır. Pıız.Rrlılt ve ihalesi 6. 7. 9 ı9 
pazıırksi giinii sııat 16 da İz.mir Lv. 
A. S11. Al. Ko. dıı yapılacnktır. K11tl 
teminatı ihıılc bedelinin % l 5 dir. i
haleden ünce ıılınır. Vnsıf ve Ş.nrtlAr 
her ıı;ün Ko. ela. giiriilür. hteklilerin 
mııııyyen gün ve snntte temin:ı.tlariyle 
ve cliiier vesikalnrirte hirlikte Ko. nl\ 
miiraraıı.tları. (5008) 1072 

Et alınacak 
Devrek Sa. Al.• Ko. dan: 
l - Karııbiik'le teslim alınımak 

şarUyle 13.000 kllo koyun veya 13.000 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Koyun Ptin!n 
bedeli 106 kuruştan 13780 lira 50 ku
ruştur. Sığır etiııin muhamm~n be
deli 60 kurıu.ş Lutn rı 1800 lira ilk te
minatı 585 liradır. İhalesi 21-7-942 
cttmR günil sant 11 de Devrek sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Sartııamesl 
ve evsafı her gün Ko. da giirülilr. 
İs1 P-klilerin bellı gün ve tC'Sh ı Nl'len 
saatten bir snııt evvel knnuni şı?kil
ıle hıızrrlıyM"akları tı klif mektupl11· 
rını Ko. nn vermeleri. (5{)09l 1073 

' 
MÜJDE 
Yaz tarifesi 

Son Gün ve Son Gece 

ULUS SİNEMASINDA 
İki büyük film birden 

1 - Ormanlar perisi 
.... 

Sesinln namütC'nnhl gilzelliin 
He tamn.mış biricik süper yıl
dız, Doro1Jıy Lamour ve Ra~· 
Mllland'ın beraberce yarattı.k
lan baştan başa renkli aşk ve 
macera ftlımt. 

2 - Cani doktor 
Tüyleri ürpertC>n, kalbleri 

clurdurırn, esraren,j;'İZ facialar
la dolu "A Paramount Pictıure" 
ün şaheserler fHımi. 

Baş rolde: Evetin Breht, 
LO'uls ComphcJ.1. 

Seanslar: 
10.00 lki film birden 

Çeşitli malzeme alınacak 14.30 Cani Doktor 
Topanc lsl Lv. A. sa. Al. Ko dan. 16.00 Ormanlar Perisi 
ı Kıl tela. 17.700 metrP IJ"l'kvwn 17.30 Cani Doktor Saman a llmacak Gellhnlu Sn. AL Ko, nan : 

Tfaılırnko:v Sa. AL Ko. rıa.n: ı - İskele teslimi lOOıı ton 1 rl h.ıl-
yalı Vl')'.!ı ip hıılynlı kıırıı nt. Pıız·ı r • 

ı - Bıı.lya. halinde 1500 ton ııa.man lıklıı sabn ıılınnc~klır. ]{azRnÇ bııhr ın 
kııpalı zarfla satın a.ıınacaktlr. Elmlılt vergilerivle darııı::a r«;;mi ve tevsik e
rn<'"l 24-7-942 cuma ııilnU saat 15 tel ılilmf'k Şartiylc ··rnkııvl'le rn11<rRflıırı 
MııhAküy·U As. Po. 1'\lel Sa Al. Ko. da ilı- mııııyrne 111 ı ~ ft.1rı miıtcnhlıidlııe 
>"d.PüaeakUr. lst.eldilerln ei<stltme ııaa • iade. edilınck i.iı:erc tel lınl~ alı kuru ot 

600 m.l't.ro lRv nt n 11star 8ıJ(ı nıetrc 19.00 Ormanlar Peıiııl 
tepe rnuşıtmbaııı soo metre h111r1 a pka Suare: iki Film Birden 
kurde 3600 metre slyııh vatka, 20.::ıo Ca.nl Doktor 

41)(1(J Rdot A.Y yıldız, ıYıoo adet bü~.lk ı ~llllH•l2l2l.oo•1o1r1m.ru111ı.1ıı1r.I1>e1rı.si1.••lllll' .ı>tırlJık d1lltmc s:::?O<ın ıı<let ıcıteitk pıırlak: Telrfon: 6291 
<lÜQI=, 65.000 adet ı>cyah hava ka.psolil, 

C-:in<:.i 
Koyun eti 
~ığır eli 
Ko:-rıın E'ti 
Koyun ı:-tı 
Koyun eti 
~ığır Pti 
Koyun etı. 
Sığır etl 
Koyun eli 
Sıf:ır eti 

Ton 
40 
40 
18 
15 
42 
42 
60 
EiO 
40 
40 

Lira 
34.000 
16.000 
18.000 
)5.750 
37.WlO 
16.800 
60.000 
30.000 
32.000 
18.000 

Lirıı. Kr. 
2559 no 
1200 oo 
1350 00 
1181 25 
283.5 00 
1260 00 
4500 00 
2250 00 

' 2400 00 
1350 00 

İhale günü 
13· 7-942 
1:1-7-942 
14-7-942 
15-7-942 
16-7-942 
16-7-942 
17-7-942 
17-7-942 
18-7-942 
18-7-942 

saat 
10 
15 
JO 
10 
lO 
15 
10 
15 
10 
11.5 

Et ve süt ahnacak 
Gebze :;;n. Al. Ko. dan: 

ı - A~ıı~ıda r\lns ve mi'klarlfıın yazılı dört ka.lern e'!'7'1lk h!::>.nl.,nndı\ gllı;teı\. 

len şekHlerde tayin erlllen P.'fuılıerde alınacaık.tır. 

2 - Şa.ırtnamesl her gün Ko. da g()MHilr. tırte<ktilerlın 1.aytn e<l lf>fl R'il n ve 
~aaHen bir ı<aat t>vveı terntnA.Uarwle teki r mektuplarım Ko. na. vemıe-lel"i. 

Miktan Mu. fiıya.tı temina.t 
Cinsi 
Sı,t?ır eti 
Koyun etl 
Yoğurt 
Süt 

Kilo kuruş Lira Kr. 
15.000 00 1012 50 
H .. 000 120 1260 00 

10.000 40 600 00 
8.000 30 360 00 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. 

Tavuk eti alınacak 
2\-1. '.\L V. I Ko. S"-. AL Ko. thın= 

1260 kilo l:ıvıık !'ti pazarlı"'' 8. r. 
!il::! htı.ıl l/U!O ı\nkıırn lcvnzını ı'!mir
liıli;i hlıın~ıncln )1. .\L V. l Nn. Sıı.. AL 
Ko. rla yapılııcııktır. 

2 - lsteklıkrln kuli (l"nıinntlllrı ile 
komi~yon.a münıı•a;ıtl.ı rı. (1977) 10.59 

, \ 

Kuru ot alınacak 
~1. M. V. l No. Sıt. Al. Ko. ilan: ı 

110 ton kuru ol pnF-t<rlıkt,ı rk.siltnıc· 
~i 7. 7. Oı2 Mnt llS.30 ta ,\nknra lt>
vazıın ıiıııırliıd hiııasında 1\1. l\l. V. 
ı ::'\o. Sıı. Al. Ko. dn yııpıla.c.ıktır. 

2 İstrklilerin tenıirı;ıthriyle bir-
likte knııılsyoııa nıııracıı. ı Uarı. 

(1978) 1060 

Kuru soğan alınacak 
'.\L .\1. V. 1 No. Sa. Al. Ko. dıın: 

ııs ton kuru ~oğan pnzarlıi<ı 6. 7. 
9 ız sRnt ıs 30 dıı .ı\ nkar<1 leva111ıı ıl
mirliıi:i lıinasındıt :\1. M. V. 1 No. Sıı.. 
AL Kıı. ıl:ı y:ı pılacıı.ktır. 

2 - isteklilerin kali leminıı.tl:ıriyle 
koıuisyno:ı mürııcnatlRrı. 

·(ı~79) 1061 

3 çeşit yiyecek alınacak 
.\t. M. V. l No. Sn. Al. Ko. elıı.ıı: 

A~ağııla cins ve nıikl nrı yıızılı lıç 
kal!'nı i ışc rnnclrlesı p:ızarlııh 6.7.!1~2 
saııt 1.5.30 Ankara ]P\ :ı>.ıırı ıi.nıirliı.ıi b.i
nnsında .\1. ){. V. J N o. Sıı. Al. Ko. 
da yıtpılıırnktır. 

İhale şekil gün ve saatı' 
Kaıpalı zarf 23-7-942 pPrşe-mhP 16 da 
Kapalı zarf 23-7-942 16 da. 
Acık ek. 16-7-942 15 te. 

,. 
1078 

MILLI MÜDAFAA HAVA 

Y a.pı işleri 
Izmir Hava Satın Alma Komisyo

nundan: 
ı - lı.ınlr'de hava garrtlzonu da· 

hillnde 15046 lira 75 kuruş kPşif be
delll bir lırın binası inşu e~Urilecek-
ti~ ' 

2 - İhalesi 14-7-942 salı günü sa· 
at 11 de kapalı zarf usulil ile yapı
lacııkhr. 

3 __. İsleklllerln gösterilen ı:üin ve 
saatten hir saııt evvelin!' karlar ka· 
nuni vesikalariyle l 129 liralık ilk te
minat makbuzlal'ını muhtPvl trldit 
mektuplarını ma~huz mukabili r.u. 
zelyalı'daki Hava satın alma k<ımis· 
yonuna vermeleri. 

4 - Şarlnnm~ ve k~sif her gün 
komisyonila görü le bilir. 

5 - Bu iş için en :ız üç ttlln evvpl 
Tayyare Tugayı inşaat heyetlnden 
vesika alınması şarttır. 689 

NAFIA VEKALETi 

Takeometre ve nivelman 
alı;nacak 

Nafıa Vektletmd<"l'l: 

16-7.1942 pt>cy·mbe ırünU ııaat 11:\ te 
Anlmrndıı NafıR Vt"kA l('U blna~ı 1ı:lmle 

malzeme m1.ıdürlüiiil ruıa~ında lopl>1n1<n 
m>1lzeme t>ksUtmc kom lsyon unda 15:'i0 

Ura muh;ımnıen bedelli bir aelet tııkeo

metre. ile nıveım:ının acık e-k~ ltme usU-

2- Lt .. klilcrin knti teminatları 
komi~Ynmı m urııcıı.:ı lları. 

lü ile e~U.tm{'tj YJl.Pılaraktır. 

ile Ek~lltme ıı-ı rtnıı.nıcs1 ve U>fe-rrtla ~ı 

C'insi Miktarı 
Yogurt :won kilo 
Kııru soğan ıooo kilo 
Pnt.ntes ·1000 kilo 

(ı9A3) 11062 

Zeytin alınacak 
M. M. V. l, No. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazıırlıkla 5000 Jfralık ze-ytin 

alınacaktır. 
2 - İhalesi 6-7-942 rıazaTte~i gü

nü saat 15 le Ankara Lv. Amlrli~i 
b~nasındaki M.M.V. 1. No. lu Sa. Al. 
Ko. da yaıpılacaıktır. 

3 - İsteklilerin belli. gi.ln ve saıatte 
kati t.eminatlarlyle Ko. na müracaat-
lım. (5022) 1oso 

Kabak alınacak 
!>I. M. V. ı. ?\o, Sıı. Al. Ko. dıın 
ı - 80 t0n sakı~ kahağı pa~,ırlıkla 

ek~iltıııcsirulc lnlip çıknı~dığındfln tek. 
rar pn,,.ırlııh !l. 7'. 942 saat J 5.:!0 t:ı 
/ı nk,ı rcı levn7.ım ı\nıirli~i hinasınd;ı Jl.f. 
M. y, ı. Xo, Sa. Al. Ko. dB yapıla.
~ ı ıir. 

2 - .'lotuhmınıen herlrli 12000 lir.a, 
k:ıti terııinııtı ıson liradır. Şartnnmcsi J 

koı:ni.syonda g<lrülebilir, (50..:3) 1081 

bC'clelst2 olnnı.k malz<"lne mtldUrlilğun • 
ıiPn alınıabllir. 

Muvakkat teminat 116 l!ra 25 ku -
ru.«tlll'. 

Isteklllıı>T'ln muvııkkıtt. tnmlnııt ve 
sartn:ım~dP yazıtı vesatkle 'ı.ır:ıı-:re 

ıı.yn.ı gi]n ı>aat 15 tc ml'zkür k•.mıls~<>n· 

da hazır bulunmaları. (4802) 9S7 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekalelmden: 
1 - Bksıltmeye konuhrn iş: N'atıa. 

Vekaleti Zat !şleri Mlidtirlüğüncl·~ 
yapılacak sabit dosya dolabı. 

Keşi( bedeli: (4891) lira (74) ku
ruş. 

2 - Ek<:.iltme 8-7-1942 çarşamba 
giinü ~ııat dl' ~·ıfı.ı \"eklilt"ti '\ npı 
ve İmar İşlı>ri EkslltmP Konıiwoııu 
odasın<la paznrlık usuliylı> yapılac. 

tır. 
3 - Eksiltme ~:ırtname;ıi ve bun 

miiteferri evrak Yapı ve !mar İşleri 
Reisllğlnde gikülehlllr. 

4 - Eksiltmeye ~ r(>bilmPk ıç n 
istekliler u;ıulti na·re~ 11rlc (366 
üç yüız altmış ııltı !ıra "!'k~en sPk 
ktırtı~luk muva' «ı• 1Pm nıı• <>'irm# 
!eri lazımdır. <1951> 1086 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BAN ASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ŞUBE ve AJAN adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriklirenlere 28.800 lira ikramiye 
Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru1 hesaplannda 
eL az 60 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kura ile 

aşağıdaki pl~na göre ikramiye dağıtılacaktır : 

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

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
J 00 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kuralar senede 4 defa, ıı Mart, 11 Haziran, 11 EylW ve 
11 Birlncikiinun tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT : He!llplnrındaki p:ı.calaı • bir sene içinde 60 liradan 
aııagı dli§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 

fazlasiyle ver!lecektir. 

V/: 

HOD"A·HrVELOX1 

. .,.. il • 

HAGIDİLE 
• • 

KAiMDiR~ 
Bütün "KODAK~SatJcilan!'dan 

Kodak Film isteyiniz."'·KooAK (EGYPT>""A.ş::-rstanbuı 

:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111!:, 

§ MISIR OTELi ~ ----- TARABYA 
----

.,,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

Onunca tertip üçQncO çekiliş 
7 Temmuz 1942 

İkramiye İkramiye 
İkramiye mlktan tutan 

adedi Lira Ltra 
l 30.000 30.000 
4 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 
80 1.000 80.000 

160 500 80.000 
1200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
4.000 20 80.000 
S.000 10 SO 000 

160.000 2 320 000 
YekWı 

Tam bilet 4 lira yarım bilet 2 lira 

U L' U s 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Polls EnstiUlsl1 MUdürlütünden: tık lhalenln 

fiyatı tutan temlnab yapıJacaCı 
C!ns! Miktan Kr.s. Lr.Kr. Lr.Kr. gün saat 
hıyar 1000 adet 8 80 
dolmalık bfber 1000 kllo 30 300 
lSllanak 4000 kilo 15 600 
semlzotu 2000 kllo 15 300 
domates 4000 kilo 30 1200 
paUıcan 4000 ~lo 40 1600 
ayşekadın fasulye 3000 lo 25 750 
dolmalık kabak 2000 kilo 15 300 
taze bamya 1000 kilo 60 600 
lahana 2000 kilo •15 300 
pırasa 2000 kilo 15 300 
taze bakla 2000 kilo 20 400 
marul 500 adet ı5 30 
taze yaprak 200 kilo 
limon 1000 adet 15 150 
taze bezelye 1000 kllo 25 250 
enginar 2000 adet 20 400 
havuç 1000 kilo 15 ıt..,, 
taze soğan 1500 demet 2 30 
maydanoz. dereotu, 
nane 6000 demet 2 120 
kereviz 2000 kilo 25 500 
karnebahar 1000 kilo 30 300 

8735 656 6.7.942 15 
~rmut 1000 kilo 30 300 
ayva 1000 kilo 25 250 
portakal "80" ilk 2000 adet 7 140 
kavun 1000 kilo 10 100 
karpuz 1000 kilo 8 80 
T. üzüm 2000 kilo 25 500 
T. erik 200 kilo 30 60 
T. kaysı 250 kilo 80 200 
T. vişne 500 kilo 40 200 
elma. 500 kilo 50 250 

2080 166 6.7.942 10 
kuru soğan 5000 kilo 30 1500 
tuz 1500 kilo 16,50 247 50 
salca 1000 kilo 100 1000 
patates ıOOOO kilo 40 4000 
sannısak 100 kilo 80 80 
kuru bamya 250 kilo 300 750· 
soda 2000 kilo 17 3-\!' 
s:rke 500 kllo 30 150 
kuru llznm 500 kilo 75 375 

844" 50 6"'-.;);} 6.7.942 11 
ı - Ankara polls EnstttUstınnn 9.t2 mali yılı lhtlYacı ıctn alınacak :vukand.a 

yazılı 3 pa.rt1 erzak açık ekslltme usuın ile münaka~aya konulmu' ve her ı>a.r· 

t!ni."! teıntnat mlktnrlan Ue ihale ta.rıh ve saatleri h\zalanndıı. 1töstcrlhnbttr. 
2 - Eksiltme Ankarn poHs Enst1Ul11ü b!nasındA toplanacak komlsycm huzu. 

nım!a yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ı:trccclcler 1942 malt yılı le\!! Tlc.aret odasından al<lıklan ve 
2490 Sayıll kanunun 2,a ncQ maddelerine 1töre ellerinde bulunan tıelırelcı'le btr
lfkte tıcareUıa.nc adına bulunacaklann Noterlikten musaddak vcktı.lct.nııme ib· 
raz etmeleri ıtlzımdır. 

4 - Eksiltme tartnamcsınt römıek ıstt}"enleırtn pol!a En9UtUsü muha~· 
ne mnnıcaatları. 

EvlCblrgenç, 
-bayan ~nasıı · -· . \ . 

(4461) 

JANDARMA 

Yapı iıleri 

5'7/1942 

' 

~U~ELLEŞ!J !{~ 
MES~UT ~ OLDU? 

J. Genel K. Satın Alma Komlsyo • 
nundan: 

Proje, keşif, sartnamesl muclbln
ce Ankara J . matbaasında yapt.ınla
ca.k döküm evi açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. Kesif bedeli 3556 llrıı. 76 
kurll$ olup muavkkat temlnıttı. 266 
lira 76 kuruştur. EksiltmS (6.T.9t2> 
pazartesi eünO. ııe.at 15 te J. Gn. K. 
Ankara satın alma koml.c;yonunda 
yapılacakt1r. Proje ve şartname her 
gün lromlsyonumuııda ı:örülilr ve a
lınır. Bel11 gO.n ve saatte kanunt ev· 
safı haiz L~eklllerln ilk teminat ve:ı:· 

ne makbuzu veya banka mektubu ile 
birlikte Ankara landarmıı. ıı.atın alma 
komisyonuna m!lracaaUan. 

Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden -..e bunların 
tesiratmdan ne zaman hah saçılsa en başta ~ 

I 

markası hatıra gelir. 

(4418) 524 Kimya fahrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 
BAŞVEKALET 

Memur alınacak 

B~vekllettea : 

l - Açılı: bulun.an !?() lir& maaşlı 
ıııenıurluklar için 22.7.912 carşamba 
gunü saııt ı ~ de mtisab&ka imtihanı 
yapılaca.kt ır. 

ıı - Irntihnnn kabul şıntLAn : 
Lise mrzunu ve nıernurin kanununun 

Bayan G ... f- ı cu mnctdesincte yazı tı şart ve vasır-
ı 11 Yalnız bir ıy evveline kadar cazib;' lılrı halı olmak. ıııakine ile ıerl Tc 

duzgiln yazı yazmak. 
ıizls VI kıymetsizdim " diyor. ' ... s - Talip olnnlıirın: mektep dip· 

)oması, huviyct cüzdanı, sııidık rapo-

4 çeşit yiyecek ah nacak 
Beher kilosu Mlktan • Tutan Yll1Jde 7,S teminat a:kcesi 

Kuruş KUo L!ra K. Li.ra Jcııru:ı; 
Koyun eti 120 45000 54000 00 4-050 00 
Sığır eU 50 45000 22500 00 1687 50 
Pirinç ~ 108000 41040 00 30i8 00 
Sa.<ie~·ağı 225 36000 81000 00 6075 00 

Hatay 5 sayılı .Tımdanna Er Okul AllUYl Sıı.. AL Ko. dan: ı 
1 - Yukanda ctM ve miktarı ııe.lrest ;ynzıh erzak Hat.ay 5 Sa.yılı .T. Er. Okul 

nl11Y1nın ihtiyacını laı..rsılıımak tızcrc 20-6·942 tarlhlndeıı 1Ubaren el<ı!'.ltııneye ko. 
nulm~r. 

2 - lha.Ie 22-7-942 t"an:ımba ~Unü saat 15 tc Jandanna a1a.Yı satın alma ko 
m1syoınunda.n Yll.Püaca.ktır. 

3 - Tullp olanlar bütün CVl"llkı m'llsb~lertyro btrl!kte ~ muruunml"I\ bcd • 
linin Yil2lde 7,5 ~u pey akccsi olarak yatımıııl< ırurotlyle korn!S)<mn müracnat 
etmclert. ' 

4 - ~ ücrot:1 dclIAI~ "I"!! Mlr mnsro!'lar rnUştertye e.tt:Ur. Tallı> ol:inlann 
kom!syona müre.caa.t edcrclt 13rtnam~ ııôrol>Ucocklcrt UAn olunur. 1063 

Tamir işleri 
•ra fiye Halinde Ankııra E -

lcktrık ve llnvaımzı Şirketinden: 
l;:ıırkctlerimi11 lılnelsırında .ııŞa

ğıctııkl tamirler ve işler y.ıptırı· 
l ıc ıktır: 

1. -- Şirketimiz arazi l d hi
llıııleki bin ıl ırın dış kısmında 

81\ a 'ı: b ııl ın~ tıııııirntı. 
2. Y ı.mııır oluklarının, ka· 

pı \C prn erelerın bo~ıınması. 
3. - l't nc;ı•re storlarının ta -

miri ve cı 1 nnı sı . 
.ı. - Pcnçer lcrdC'kl sineklik 

ldlerinln t ırnlri, 
Bu t ııı rleri ,.e saire~; yap -

ııı k i~tiy <'nlrrin 9 temmuz 1942 
l'!'r~cıııhe ıtuııu aksamına kadar 

25 yaşında ldlm. •Bir kenara b~ ru, askerlik vesikası, doğruluk klıiı. 
'rakılmaktamJ kork.mağa ( bıı.şl:ımış.I dı, iki kıta ve ika fotoğrafı ve i •tıd'l· 
tını ... Sık sık dans salonlarına devam Jarı ile 2i.'i.I!H2 gllnü akşarnınıı k:.ndar 
et~l tecrübe ettim. Fakat. hiç bir na•hekalet Sicil ve dıılrc Mıidurlil
erkeğln naıan t dlkkatlnl 4 celbedeml-~ ğiıne müracaattan. ( ı !l.531) l oıı.~ 
yordum. Henüz evlenmiş benden genç 111111111111111111111111111111111111 
bir arkad~m bana bir sır ~dı eı.u: : : M. M. VEKALETİ DENİZ 
'cErkek.lerln takdir nazarlarını çeken = DİLMEN Kitabevinde ~ 

tcklıf mektuplarını şırket mU-
zarhfı.nda bir kllosuna teklif olunan ,1 rlılı:;ı..ne , ermeleri 11\ıımdır. 
66 kur\16 34 santim fiyatı yüksek gö-

tazı; nermln ve açık bir clld ve şaya-• - : Et alınacak 
nı perestiş bir tendir. Bu yeni ve şa -1 :; (Bankalar ca.driesD : fımlt nrniz .Satın , \i ma Koınlsyo -
yanı hayret gUzcllık reçetesini sen de : bir İngilizce kiralık kitaplar : yonundan : 
tecrübe et> dedi. Şimdi zevcim! llk - kısmı açılmıııtır. - Tııhrııin rh·ntı Tl'ıııinatı 
nazarda. takdir ettll::i göz kama.ştıran : Roman _ Matematik _ Blyo- : Cin~! h'.ilıı k;ırııi lira 
bir tazelikteki genç ve nermln tenim _ loji _ Tıp ·- M!lhend:slik - Mu-- : Ko~ ıın eti 9:!.ooo ı :!O öi70 
olduğunu ltlraf ediyor. --- : siki - Tarih - Fl:liık - Hayvanat - : ~ıgır etı !12.000 90 6390 

- Yaptığım şudur: { _ : Tııcart>t - Teknoloji - ::sanat - : l - Yukarıda cins ve miktıırı > ıı • 
_ cHer .akşam, yatmazdari"C'evvel : Felsefe - Kimya - Nebatat • : zıh iki kalem et a~ n ayrı talipleref 

~ 
- Tayyarecilik - Umumı llml e- : ihale edilmek sureti> le kapalı zar 

~~~ngı~~~ırı:;~~nk~~~ı:~T~:~b~~ : serler • Temaşa • 
1
Ruhlyat - : eksiltmesi ı ı teııı1ıııu~ 9.ı~r cunıar~esi "' : Heyct - Co~rafya - çUmtı.lya.t : sunu sııllt 11 de znııtte ersnne a-

de, bütun dunyada meşhur blr t cJld _ Tabakat. : pısıodııkl komisyon binasında ).apıla-
mütehassısı tarafından\ keşf ve clld : haJckında btreo1c eserler ufak : caktır. 
hüceyrelerinde.n istihraç edllmlş kıy-1 - bir üıcret mukabllindc kiraya : Z - Şartnameleri 55Z kuru' mu -
metli bir unsur ~rdır. ı Siz uyurken - veriJmcktedir. - kabilinde komisyondan alınııhilir. 
o, cildi besler ve guzelleştırtr. Sabah-} : Bu kitnplann coğunu F.:~ : 3 -. Jstrklilerin ilgili oldukları ti
lan da yağsız bey.az renkteki Toka- _ SOX 1:!'\T1:::"AR ET~tt:; eserlcr: carct ve ehli> et ,·esikıılarını, 2 ~90 5 ,_ 

: teşkil etmektedir. : yılı kanunun tnrlf.ıılı \eçhile tnnr.iın 
lon Kremini kullandım. Blrkaç gün : Aynca yerinde mUraC'aat ve : edecekleri teklif nıektuplnnnı \C 'u· 
(zarfında cildim, kadife gibi yumuşak, tetkik edilm<!'k üzere 1N'G1L!Z· : karda miktarı yazıl tP.rııinatlarf~ le 

rmen 25000 kilo kuru üzümün ikinci 5. - ş rtları öı:renrnrk ve 
paznrlığı !1 tC'mmuz 942 perşembe gQ. ynpılncnk tnmıratı yerinde gbr· 
nll ~aat 15 tc ,lzııılt'l<!- •rersanc kapı- rnrk i tı~ l'olerirı ~lrkrtinıiz te -

si ıt uh .ne mlırııc ı ıtlıın lliın sındakl komıs) on blnasında yapıla· 
caktır. iilıi"iilıiiiırliııliıiı r•!!ll•mmllliıı'ı ~1119•••1f 

2 - Şartııamesl bcdels"z olarak 
lromL'>)'<lndan nlınahilir. İşbu 
b r ııart.ı.de tesllm ed !~ektir. 

üzUm 

3 - tstekli.lerin bu işlerle llıdll 
olduklarına dair ticaret veslkalannı 
ve 2512.50 liradan ibaret temlnatıa
rlylc blrl kte belli gün ve santtP. ko
misyona mUrncaatlan. (7155-5017) 

1092 

Dr. Operatör 

M. Şerif Korkut 

Satılık arazi 
Mamnktn Maske Fn.brikıısı huıtt' 

dundn 20 dönüm ) er a"ele çok ucıt 
fı> atla satılıktır. Ankara Em!Ak /. 
<-entnsı Ulus meydanı Hayri D ·~ 
TE'I. :mn s43 

Kimya mühendisi 

aranıyor 

F.rg ni H:ıkırı 'l ürk Anonim 
ŞlrKetlrıdl'n : 

gül yaprağı gibi taze ve nermln bir _ CE LUGATI.ER, TIP, BAYTA· : birllktr. belir ı:;iın ve santten tam bir 
hal aldı,, açık mcsamelerim sıklaştı : RİYEYE ve SANATA alt eser- : sııal cneline kııdar koıııisyona ver • 

'.ve siyah noktalarla gayri saf madde-, - ler varriır. Bunlar müştPr~eri- : rııelrri. (HS:H·ıti95) 769 Ralıkpa7..arı Ali Nazmi Ap. 5 
ler kayboldu.> _ : miz tarafıntlan hf'r an mnfnz.a- : Kuru üzüm alınacak No.lu evinde her "'lin 15.30 elan 

Nümune Hastanesi 
Şef Operatörü 

İ letnırmiz ir.abehenf'~İnde ça· 
lı tırılıııak U7.rre be kimya mli
he.,ılisinl' ihlİ\'AÇ \ nrnır. 

İ lrkli'rrin 1'.tl Bıınk blıvı.ııın
d ıki idare ıııcrkeziınlze milra • . ...--:,._,....._.~--- - mın hususi kısmında iicre-tslz : ,... 

~Erkekler~SİZİ''cnzıp-;.e""sehhar _ tetkik ve miitaltl.a edilt"h lir. : tzınlt Deniz Satın Alma K<>mlsyo- sn.ıra hastalarını kabul eunek. 
ca ıtl rı. !!58 buluyorlar mı?r Aksi l taktirde he- : 916 : nundan: _ ıedir. 7756 

men bugünde.."1 cild gıdası olan To- 111111111111111111111111111111111111 ı - 19·6·942 gunOnde yapılan pa- •llll••••••••••mll'iİlll•••••••••••
k alon Kremini kullanarakl. letafeti- _.ıl l l llll l l l l l lllll l l l lll l l l l llll l l l l lllll l l l l llll l llll l l l lllll llll l l l il il l l lllll l il l l l il l il l l l l ll.lll l l l lll l llll il l l l lll l l l il l l lll l l lll l l l l llrl 11 fi~ 
n1zl arttırınız ve t<'ninlze hayat • ve ı 

taravet verlnlz. TokAlontkremlerlni, = ee< . 1 Bu gece 21.15 te IK ki b h 1 B 21 15 t : ç nk c d ı Bu gece 21.15 te 
c1ld tçtn besleyici hiç bir unsuru ih· : oecı Deh~et - Korku • Heyecanı ava 1 a çe u gece / . e. J a ırı a · i Türkçe sözlü Arapça 
t.ıva etmtyen Adi güzellik. kremleri ile : Yenidoğan TÜRKÇE SÖZLÜ ÇİÇEK Büyük Türk Fılmı f YILDIZ i k l 
.ı:anştınnayınız. _ Sineması DEMİR KAPI Sineması AKASYA PALAS 

1
• ,Sineması : LEKtrı ~ADIN 

1 
: • : -( Charles Boyer )- ı 11. 

U L ı: S - 23. üncü yıl. - No. 751'.l 
ImuYU Sa.n!bl 

ISKEl'\OER ARTUN 
N111r1Yat ve M:!leı:sesc M!ld:ll11 

NASI7 lTLUO 
OLUS Bıuıınevı ANKARA 

DIKKAT: Ge.zetem1zc IOMertlen net 
nevi yazılar, ~ ed1lrne91D i'Ol"1 
~ ve DY!>Oluaundan dolan ıııc 
btr m .!lft1lıYet lta.bvJ ed1lm& 
F F =555-

':iı ııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı( 

Yeni Sinemada 
Buırün Bu Gece 

3inemanın erı i"ilzcı kadını Hcd.,y 
LllJ'l'larr aenenin erı büyijk artlı;tt 

Sı>encer Traey ile nctıs ve sahan<! 
bir rıım yarattılar 

Bu kadm benimdir 

S.Nilar: 10 • 12 • 14.30 • 16.30 
1.S.30 ~ 21 de 

Yal iıM'ttell: Bal1a:ın M, 811 lon s:? ,S 

Tel: ~ 

Park Sinemasında 
Bu ~ 21 doe 

KTSKAKC 

TQ ı1c tflm.I 

;ut: 10 • 14.80 • 18 30 ııcans1annda 

öLOt'RM:tYECEKStN 

saat 12 -16.30 ııe:ı.ns nnda 

0C PALAVRACILAR 

AT YARIŞLARINDA 

BaikoB :2i, Sıı.lon ~ 

Sus Sinemasında 
Buııün bu ırece 

Sıv:ı.t: 10 - 14 • 18 scamlannıh 

Yalancılar şahı 

Qpera yıldızı 

Sümer Sinemasmda 
Bu1tün Bu Gece 

Dch&Ct, korku heyecan, macera vıı 

scr1tU7.eat rıı m lcı1n ITı en güzeli 

ÖRÜMCEK ADAM 
(B rtnd d vro) 

$(; n.s 10 • 12 15 • 14 30 - 16.30 

18.80 ııccc 21. de 

Trl: 3e90 


