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1 ÇA u L u s BA8l'MEV~ 

1 

RŞAMBA canıun Caddeaı. Ankara 1 

8 reıgrat ' U L U 5 kıkara 

TEMMUZ -( Telefon )-

Dikkat ediniz ! 

Tozlu, ıslak ve eksik 
kömür almaym11 

1 9 4 2 Başyazarlık . 1371 
şikA yet ediniz. 

----. Yazı Ieıen MUdUrO. . 1061 Telefon Xo. 3909 • 19s2 S KU MUeasese MuaiırU ••. 114-4 
RUŞ Yazı İsleri • •.• • . 100~ Trkiye Kömür Sataş 1'le _J 

İdare 1064 Tcın:i Müesscscsi. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~---------'!'--------------~~~~~~~~--~--~---

M kineye verirken: 
• 

1 BiR YIP 
• Başvekilimi~ Dr. Refik Saydam 
gece yariSı ·Jstanbul' da vef ett · 

• 

Yeni kabine kati olarak 
kuruluncaya kadar 

Başvekalet vazifesini Dr. F. 

fiilli 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il il 
Onbinlerce kişi önünde 

An alya'da Surgu suyu 
ka a örenle açı ı 

• 

zer ve alelen ila edecek . 
Su gu suyu k 

dönü ük 1 

ah ~im 1 120.0 o 
\J 1 is ah edecek 

Başvekalet vaz.if esini veka
leten ifa edecek olan 

Dahiliye Vekilimiz 
Dr .Fikri Tuzer 

Ankara, 8 a.a. - Kıymetli Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
lstanbul'da tetkik vazifeleri yapmakta iken dün gece saat 
24 te kalb sektesinden ansızın vefat ebnİ§tir. Yurttaşlanmıza 
bu acı haberi verirken iş ba§ında hayata veda eden merhuma 
aonsuz rahmetler diler, ailesi efradiyle bütün yurttatlarm 
acılarına iştirak edel'iz· 

Hükümetin kati olarak tetkiline değin Baıvekiilet vazifesi 
Dahiliye Vekili Dr· Fikri Tuzer tarafmdan ifa edilecektir. Bu 
husustaki tebligatı aynon neırcdiyoruz: 

BAY Dr. FlKRl TUZER 
Dahiliye Vek1li ve Başvekalet Vekili 

Başvekil Dr. Refik Saydam lstanbul'da vazife tetkikleri 
esnasında kalb sektesinden ansızın irtihal ebnİştir. Y4'ni hü
kümetin kati olarak teşekkülüne kadar Batvekalet vazifesi
nin vekaleten Dahiliye Vekili Dr. Fikri Tuzer tarafından ifa 
edilmesi tensip ediJmiştir. 
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REiSiCUMHUR 
iSMET INôNO 

Dr. Refik Saydam'ın 
· hal tercümesi 

Pek yerinde ' Vazife ba§ında ölen mer- den Divrlkll Osman Efendinin bü
y{l'k kız.ı ölll Fatma Zehra hanımdır. 

hum Dr. Refik Saydam. 22 bir tedbı•r IIkteş.rin 1321 denberi kendi-
sini bu yurdun hizmetine vak-

lmanbul'da Fatlh'te Hacıha!llln 
mahallesinde Çırçır caddesinde, eskl 
ıı. yeni 22 numarada, 8 Eylül 1881 
de doğmuştur. 

Falih Rıfkı AT AY 
lfüküıner, Kt:ulııy ve fabf'ın }-ardı· 

~ tle, lsunbuJ ve Ankara ~irleriııde, 
&:c ecck ilktL1rindeıı b;ışlı}-arak, h:ılk )'C
rnc .. da 
oeı!~ iıtnıı}-a karar vermiştir. Bu ıe-
~ ·ın BllŞ\cldli bir ha}li uman-
bi mcşı;uJ t.'den nirlu besleme tcd • 

rfori arasında idi. 

bilh Harp sıkıntılarının, her ıncmlekenc, 
'l.) assa bunaltmakta olduğu bir çare -
~1_ er sınıfı '\1lr En '-~ı"t ,.,.; kendi ,.,-,n-
uelı - . . . """ ..,,.., o-

gı nı ha} at l'ahalılıj;ına U>-dunır; ılım 
ıatıml;ı ,.. • bu Pahal utora,ıuılar, fl}ntlarını gene 
h~ıkla •>ar ederler. Hatti az nı:ıa~lı 
!er et memurları için, mesut idare · 

hl >~ını tedbirleri al:ıhi!irlcr. Fakat 
de/tir koşe buc:ığuu sığınan, dar ve 
-~~ez gelirli kimseler bi lh:IS$ll i<.li· 
-~-= ih. ' ~ 
dınlar tl}at erkekler, bakacaksız ka • 
lcı v ... \"ardır ki, bunlar her tarafta De-.·· 

·ı'a Cemi ' k mak ih . )'etin orumu altına alın • 
lerdc b U)'acındadırlar. B:ı$ka memleket· 

u sınıf '\'at d 1 • • b" dan halk an aş ar ıçın u y.ı.n-
dan da İçt'."ut?akları kurulmuş, bir yan· 
lcıilmişti ~aı da>'llnışma tcsi lcri geniş
rnek, bur. r ~e .be it') ici bir kap }'C
.__ _ . ça csızlcrı açlıkla sa,Rşmakıan 
"'urtarahıle«ık · . 
<lı'r E '·'d en ıyı ve kcsrimıc tedbir· 

' SM C11 b" k rcrl r a , uy~ - şdıırlcrimi7.dC ima-
dan Yll1 vaill<.'}'ı gönn&ıc idiler. Bun-

otuz > ı I oncc Sclız d 

fetmİ§ bulunuyordu. Merhu
mun yÜce hatırası önünde ta
zimle eğilirken, hal tercüme
sini de a§ağıya koyuyoruz: 

BABASI: Oankırı Sancağına tabi 
MHfın (şimdiki Çerkeş> kazasının 
Knrncnviran Nahiyesinin Dolap kö
yünden Uzunömcrli oğlu Abdurrah
mnn Ağanın oA"lu, 1stnnbul'rla B<ll
kapnnı'n<la 21 numaralı dükkancia 
Ytl~ t careU yapan ölü Ahmet Efen
dld r . 

ANNE!'!: Hayriye tüccarlanndan 
Kcmnhlı Har.ı İbrahim Efendinin 
kliçllk kızı Fatma Neflso Hanımla 
bunun kocası Hayriye tüccarların· 

Tahsili: 
Mah41.lle mektebtno, sonradan 1308 

scncslnde Fatlh A<ıkerl Rüştiyesine 
girmiş, 1312 de Cenıt<?lköyünde As
keri Tıbbiye ldatlis!n.e geçmiş, 22 
·reşr nievvel 1321 de yüzbaşı doktor 
olarak Askc.rl TJbblye<len 1225 nu
maralı d if)lmna ile çıkmış ve aynı 
senede Gillhane serlrlyııtına staj 
için devama hıışlamıştır. 22 temmuz 
1323 tP kura ile Üçllncil Orduya ta
)in edllmiş lse d,., 7 Aln,ıst.os 1323 
t.ıırihinde bir sene daha Gülhanc se
rlrlyatında Histoloji ve Ambcriyoloil 
~ubesfnde çalışmak üwre ipka edil· 

( Sonu 2 nci ~a}.faA:ia ) 
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Merhum Başvekil Dr. 
Refik Saydam'ın 
SON SÖZLERİ 

ken, Orada'k' . • ~ a cba)ına çıkar· 
zına k 1 Utıarctin belli saatlerde ağ. b 
Kızı 1 adar ~otu olduğunu görürdük. 1 T ..C f d i r f • • 
~ri:! ;c_ lvkaf·ın i$hirliği, asil Tür.k Y eTQ ln an SQQ OnCe rar: ::~t:~.kı~ m('~iminde, t~· dahi yurt işleriyle meşguldü 
birleri umk ct şımdı}-e kadar aldığı too . 

e omur ve kınclc • 1 . • b' 
Sıti:lama h lll e 1, ennı ır tstanbul, ıı a a. - BiT ha ttadanlıerl 1 tı ıtfbarlyle buııilnün eartlaTına tam uy-
Yllk •ah' lard• amışıır. !943 yılında, hii· Istanbul da Istnnbul sehnnln ıue vazı. ııun bir te$kllfttı bulunmıyan lı;tanbul 

,.... ır c c Otura ııd 1 bu ı.-i ı-... h . n \ata aş lrımız :nrt.ı, t.-ııe t.eşldlAtı şehrin kışlık mahru· ı;ehrln!n iaŞ('SI me .. elesl. aynı zamıntl3 
v~ 1 ti )'2r dd . . r· ' . !arta t.uta~kt """ ma ını B}nı 1>1 1· kat tal Uzertnde tE"tklkat yapan Bıı.şve·' ıasc tesklU\tlyle beraber ııüntln en mUb-

'" ar halk -· d ı· · hiç bir suretle doyını ;emcfı . c, ge ın idi nr Ret k Sa>d:ım, hRbertnl hüyuk rem EıU.yal'ı halinde telıaruz etmls ve 
fı açlık ıstırabına u • > ycıışmı}en sını· bir kederle vermle olrlu~umuz vefatın. ~e bir dE'fa da baslanıp sUra•ıe tl<mal 
cakıır. Bununla L gbera.m:ıkb.ı.an kurıa.ra • dan tr.rkııc saat evvel, Anadolu AJan•ı etmek mccburb"eU kaniısında kaluım11· 
..__.,_. . • =ra r, ız Hukumcı 
~ırım kuvvctI-.ı k • '. . muhab '1nc atııtıdakl be)'Bnatta bulun· tır. 
Yan oıuırece ıçtımaı da· 

ısma lC$ebbüsieri lcuvv · mUŞtu Merhumun bu ron eözlerint t.ees· Bu hal nakU..,at •~ıerlnln ihtiyaca 
ne et YcnJ · ı Urle ıı:yn~ n(!fired1yorıız: J ~ 

tam ce\ ap vermemesi, parası ve kad· 
( Sonu 2 nci s~itda ) C.Otran vazlyeU "'C nUtus tablm4· ( Sonu 2 oa -.a)'.iada } 

Antalya, 7 a.tı. . - surgu suyu ka· .....----·--------
nalının açılma törenı dıln yapılmış· 

ur. Ttirendc Vali, Parti Mütettişi ve M •ıı • • 
on binlerce halk hazır bulunn\uş~ur. 1 pıyango 

Vali nutkunda, Cumhur) et n yuk-
1 

sek başarısını VQ zıraat in ınklşafı 
1 bakımından knnahn ehemnuJ,'etinl 
1 izah ctmls. müteakiben söz nlan su 

l lşlerl mUh<>ndisl de kanalın b r tnnh
ı:eslnl yapmış, elli >•ıl önce in asına 

dün çekildi 
1 

teşr-.bbüs ccl len bu mua:r.znm eserin 
o z.amanlnr bltırllmedi·lnL nncak' 312825 numo""'ya 

1 Cumhuriyet dt'vrlndc bunn "muvaffak 1 
'"" - j olundui,';unu nnlot.mış, t.tl'!'k m hrn-

dls \'e şçlforllıJn y•uksck b{l.Şllnlannı i belirtmiş VQ hu.ı;üııkü durumun zor- 30.000 lira çıktı 

Rahmetli Baıvekil Dr. Relik Saydam 

rr=I __ e_ER_LiN_'E_G_öR_E _l __ I _M_o_sK_ov_A'_YA_oo_· R_E --

Voronej 
zaptedildi 

Esir ve ganimet sayısı 
durmadan artnıaktadrr 

~imal buz denizinde 
'180.000 tonluk 

gemi batırıldı 
Berlln, 7 a.a. - Resmi ıtebllt: 
Doğu cephesi ilzerin.deld (aaırruz 

hareklltı sırasında Don nehri ı;:ecil
~ ve önemli Voronej sanayi sahası 

( Sonu 3 üncü şayfada ) 

KAHIR E' YE GôRE 

Elôlemeyn önünde 
Mihvercifer üzerinde 

İngiliz 
baskısı 

devam ettirildi 

İngiliz kıtafarı 
hücum ettiler 
Kahire, 1 a.a. - Ortfleark kara 

ve hava mUşterek harp tebliği ı 
DUn hava kuvvetlerimiz EUile -

mcy:n muharebe çevresi üzerinde 
dUşman:a hücumlarına devam etmiş, 
karada ise, kargıhklı topçu bombar. 
dımanı dışında az faalıyet olmuştur 
Kuvvcılerımlz dil§mn Uzerlndeki bas 
kılarına devam etmişler ve dl! man 
cenup kanadını bnuya dotnı uzat -
mıılardır. 

İngiliz: bomba uc;aklannın en bU
y{lk gayreti E ldaba çevresindeki ha· 
va meydanına ytineltilmiştir. M esser. 
schm!tt 109, Juıı'kera 88 ve Helnkel 

(Soou 3 \\nçü tatf Mla) 

şiddetli 
saVaslar 

..:.t 

Voronez'de ümitsiz bir 
muharebe cereyan ediyor 

Ofi ajansma göre 

rusların müdafaa 

hatları ğeri alındı 
Moskova, 7 a.a, - Reurcr l!Ljan-

5ının hu9UBİ muhabiri bildiriyor: 
Kursk Ye Harkof cephelerinde 

Sovyet kıtalıı.rı §imdi stratejik e
( Sonu 3 üncü sayfada ) 

M I H V E R E GôRE 

Elôlemeyn'de zırhlı 

kıtalarla desteklenen 

İngiliz 
hücumu 

akim bırakllrıldı 
Çarpışmalar 

mevz11 oldu 
ncrnn. 7 a.a.. - But1lnkll remi tcb

n:e ırore. Etalıımt\V11'1n mı>tı içtıı J'llPJ· 
tan mu!ıan>tıcdt' dilsmıın n z:uhh kuv· 
vctlerte detıtcldcnen hUcmnu akim ımf. 
mıştrr. lnı:1117JC'?' 5 ve 6 temmuz gfuıle
rlnde 'J7 hınk k~1ıetmlslercflr. Bomtr.ı. 

ve stuka u<:nklan dil$mn.nın kamyon 
loı>lulu1dannıı hücum etm!$lerdF..-. O 
tnı:lllz ucaııı d\l;.u.ruı r. 

A'k&ın z'm doA'u lm;1mlnde. bir al· 
rnan den1zalUS1 katile Ue seyahat eden 
bir VapUnJ torp ~tştb'. Mıı1ta'ds 

ııi!ndüz - srecıe harekAtıta bu!unan al· 
man ve ıta~ uça.1dan ha.va meydan· 

' SQaıa ' \ioCi EfP ı 

ı 
)uklnrınn ra[:ın('ll in :ıah tnmamlıyan 
müteahhidi tl'br'k <'lmlştlr. Bundan 
sonra karaklar açılarak su yenl kn
naln nkıtılrnıs vcsuyun ııkışı orndn 
toplnnmıs olan on b!nle?'("e hıılkın 
coşkun tezahllrlerlne vesile olmuş
tur. 

Asırlardanberi hlcbir fayda temin 
etm ve.n bu su. yeni mt>craslyle 120 
bin dönüm araziyi lsllıh <?decek, hem 
7Jr11at bakırnındıı.n, hem de köylilnün 
ıkalkınması noktasından ook 5nemll 
ve faydalı sonuclar verecektir. 

Antnlya'lılar Cumhuriyetin bu ye
n\ eseri l>nünd" başta Milli Şefımlz'e 
ve bliy{lkler<? smısuz minnet ve ta
ziınJerlni sunmakla bahtiyardırlar. 

Benzin dağıhmmdaki 

tahditler uzatıldı 
na~\·ekıiletten tchlil: eılilmı~tir: 
9 eylül ı 9.U tarıhind,.n ilih:ı.reır 

benıin t..vzlntında tathik edil·nekte o
lan tahdidat 9 blrlnC'ite~rın 1!141 hri· 
hinde il.An !'dilmiş olnn e n~lıır dalı!· 
tinde !I eylul 1942 tarihine ltadar de
vam l'dc<'ektlr. (a.a.) 

OnivNJİf- ı.ıle • 
besinin bu yıl gu • 

ul bir törnde 111 • °' 
lurlilıı /ramp/arına 

hMeket miUerini 
yt1.Zm11tık. Resımlc • 
rimiı:den )'UJ,,zrd11 • 
J:i, kampa gidnı 

iiniı NJİtelilerin tef· 
ıiıbıi, 4-[agıdaH de 
mtlııtcplm önümll'fl 
gl'(m ünfrersiuli • 

lmn Bcy11uı mey • 
dtmınd.m ;,,;, I Nİttİ 
göstermd:tcdir. 

* 

Milli Plyangonu:ı 10. uncu tertıı:ı 
3. üııcu çek!lı ı dun ıat ıs tc An -
kara Scrgıeviııde ) apılmıştır. 

Kalabalık bir halk kütlesinin ha
zır bulu.-:ıdu~ bu çekılişte ikranuye 
kazanan numaralar şunlardır: 

312 25 Numara O 000 Lıra 
240933 Numara 10 000 Lıra 
2901il Numara 10 000 Lıra 
362931 Numara 10 0(){) Lira 
385819 Numara l0.000 Lira 
059535 Numara 5 000 Lıra 
121631 ?\umara 5 000 Lır 
1444 i6 Numara 5.0(){) Lir 
2390i Numara 5 000 Lira 
296835 Numara .ı.0(10 I.lra 
318124 Numara 5.000 Lira 

2000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

041043 118538 20Sl.68 268191 
(Sonu 4 uncü sa)'fada> 

Yunan çocuklarına yardım 
Benw, 7 a 11.. - ıs.. c:ırc kızınıacının 

cocu'lrtara yıı,rdun 5u~e =ı:ı 1 
kt.sU::k blr hCJ.T.t ısaıı ·~u Yı..""nani.~Uı.n" 

hardcct etm~lr. M. Flsdıer'in ft'h11· 
ıttnde bulunsn hl'lo"l't eocu~ )'ardım 
ızını tnnzım oocccltttr. 



-!-

Doktor Refik Saydam'ın 
hal tercümesi 

(Bftlı 1. lnd a:ı.Ylada) 

mlştlr. Bu esnada Y!!men c memur 
edılmlş .ısc de gıtmem stır. 

M emuryet hayatı: 

Mütarekeden sonra: 
28. 4. 133S u.rıhıılQe u.nut ayak 

fabrikası tabab.-.ıne memur cdılmış i~e 
de oraya !:lt~cLden e,.,,eJ, S. 5. 133.5 ta· 
rihinde muvakkaten dokuzuncu ordu kı· 

15 nisan 1824 tc Ucı..ncu Ordu mer· f ı.taıı m.ı etıişlif;i, sıhhı)e muıctıiş mu-
kcz hastanesi.ne, 2!ı hıı.zıran 13::.!4 le nl uı ığıne ta}ın olunamk 19. Ma)ıs. 
UcUncu O:'du 00 altıncı redı.t ıılayının 1918 de Aıaturk m11i)ctinde Anndolu . 
ücllncü taburuna muv.ud<at.cn, 2 usus· >a geçmi~tir. 
tOll 1824 ıe a&1i mcmuMyetlııc iade eıııı- Mü!etlış !k knrarg ıhb'l.c Sam un, 
~ olup. blrt1.1n bu mcmur.ı,ı. ucr Ml • Havza, Amru;,va, sıv ıs üzcrtndcn Erzu
yıtuı.n ibaret.Ur. 23 mayill lS-25 te :.tdl· rum a sntmıt ve orada klU'llr&:tıhın uıı: 

t.eı>e hasta.naıtne, 6 nl6JJ'I 1326 da leva- vı üzerine 10 eylül ı~ ı..c Eı-.:urum M· 

zımat.ı umumiye d:lircsl tcıı tatırtka&ınu kN1 hutane&!n<ı tayin oıunmıı.tur F'a· 
taY1n edl ttk vazife ııönnüıtür. k.ıt d:ı.lmıı Büyllk şer cmrtndc kalarak 

Bu esna.da nıstı Almanyıı >a natı vvell Erzurum koncl'<'ll ne. bad~u ı:.1-
Fnuısa ya ı>ondcrtlmck w:cr.. acıtan vas konııreslnc ltt k Ue Ankara )"il 
mu.ııauKayıı .-.ımı.t , 0 Fran ... 'l Joli g,J.,. ııelm~Ur. <Ktınunuevvel 1918). 
ceK.ler "?anııu!A ka=nıı;sa ııa, ttcı.ı· Mart 1010 lııta.nbul ıu::ıl ndcn ııonnı, 
blyc Nazın Mahmut l;ie'\iket Pasa nın ıe,ekkQI eden Türkbe HU>ilk Mil, • 
emri uzertne h ııaUllıı Almanya ya ı:ıt· Mccl ne Baya t il\ sındıın mcbu.cı in· 
mest veya Fra.nı>a ya g cet:A.erın ı:on- tlhaı> cd Jerok 23 nisan 1010 da ı tıh<ık 
der11mesl:nden &arfına.za.r roi.h.-ctı blldtril· etmiş ve aynı zamanda U!tl'kk01 cdrn 
rJM!S1 Qzertne Almanya'ya ,. uncte mu • BUYfik Millet MccHıı' llükOmeU Milli 
vara.kat ct.mıs ve 4 ııt116toıı 13:l6 da al_ Müdafaa Vf'k41Nl Sıhhl>"C 011~1 Rl' 8· 

ter on ı:.ı:r doktor, Uc ocı.aCl klırnyaı.:.,r, llf'lne ta>1n olunmu&tur. (11.'H3.'36 ı 
Uç baytar zab~t.lıı berabc: Almanya ya BUırtık Mlllot MC<'llflfnt"e netroıunn>ı 
1(1tm16ur. Almanya'<la lkcrı cvv<'lA sar- kanuna tevfikan S.0·13.."16 dn RılıhlJ;!' 
Urı de askeri tııbtı> il.kadem nde l-."llı'ı!:ı Dalrcsi Rlyas tinden ı tıra <>IM!atl 

tAbl olmut, sonra Braııd~bun:'dıı al· 
tıncı zırhlı &üvııri ııltıyında stnJ yapmıs 
ve bu esnada süvari alnytylc ıltl &0nba· 

hAr kolordu manevrasına ve Danı:lıı de 
ukert iı:ıhra hhl t.cıı t forma.syonla
nna; Şpandav'da, Mhrn naJc:llYC kıus!.ı· 

nna tuen alman ordusu sıhhb'e zabltl 
aLbl iltlnı.k etmkı. soruıı. Bı!rUn'e döne· 
rek Şartte"dc :VUic&clc tdttun\11 tcdrlJa • 
unda bulunmU$1.ur. 

Ballaln harblnm :n."hunınrt:ıı: 26 ey
:tlil 1328 de lsUı.nbul'a avdet, 29 eyi ıl 
1328 de AnU.b"a ttd11 fırkası lklnol wY· 
)"8.r baııt.a.n81:nc m~urcn on ~zlnct 
kolord\I kararııtı.h!Ylc ccph~e hareket 
etmi&, Çatalca'ya neatten ronra: 

A - Kolera müca.rtel ine, 

B - Hadı.:mköy ıstası:Yon ae,"ldya.t ta• 
blı>lltkle. 

C - ?.a.bttan mu8.Yl'l'lc komfgyonuna, 
'O - Catal('ft ordusu 61hhb"e mnret • 

ttel.Aine merbut m~ komisyonuna. 

E - :30. Eylul. ı 329 da ileri hare • 
kette ordu seyyar ha~ta nakliye mufre • 
u~i ~tabipliğine memur tdilmiş. Edir· 
ne'de $nl cenah orduları kumandanlığı 
emrinde kolera mucadelc ınde çalı~ış. 
tır. 

9. Teşrini ani. B29 da terhis, 11. 
T~rini~ani. 1329 da İ tanbul'da ukeri 
kim}-ahantde mütelekkil ordu ia~e nizam
name~inl tetkik komi~}'Onuna ıiza olarak 
ınuvakkattn tarin oluomu~tur. 

6. klnunusani. 1329 da Harbiye Nt· 
1areti Sıhhiye d:ı.iresi tİ)"ıUeti refakatine 
memur edilmiştir. 

20. Temmuz. 13~0 da umumi ~fer· 
berliğin ilAnı üzerine, sahrR sıhhi}e mü· 
ftttişi umumisi mua,;nliline memur 
edilmiş ve mutarekeye kadar bu 'lıazi· 
fede kalmı,ur. 

Aradı, cephe tcşkilltı 5ıbhİ} e~ini tet· 
kik etmek üzere 22. Mart. 1332 de Al · 
m.ın~')'ll, kinunuevvel 1916 da, Galiç· 
ya cephesindeki Türk kolordusu t~· 
lltı sıhhi~ini umumt karargah namı • 
na tefıiş mcmurlıcthle Gali~-a'ya git • 
miştlr. 

Terfi ve taltif tarihleri: 
1 - ı. Haziran. 1331 scn~inde hin· 

b;ışılığa terfi (bundan evvel uç ser ık 
hazari kıdem umıqı vardır.) etmi~ıir. 

ı - 21. Man. 1934 te dokuz ar sc· 
feri kıdem zammı, 

3 - Muharebe gumÜj Iİ>ııkat mııl.11· 
)aSl0 

4 - 13 C)IÜI 1333 te muharebe gu
miiş imti}-az madal)·uı, 

<; - ı ~. muharrem. 1 H2 de dördün· 
CÜ ruthcdcn meddi, 

6 - 7. ağustos. 13,4 te atımeti mah· 
$U$3lı gümu~ Hi15.li;ıhmer madal)-ası. 

7 - 14. kl\nunıısani. 1916 da dordün· 
cü rüıbedt!n harp alamctli kırmızı kartal 
ni~anı (P~ya), 

8 - 10 şubat 1917 de üçüncü rütbe
den harp alametli askcrt Iİ)akat ni,anı 
(BaV}crn). 

9 - 28. te,riniewel. 1916 ikinci riit· 
beden demir salip (Prus)-a), 

10 - 13. teşrinievvel 1916 harp ali· 
mttli Fransuva Jozcf nı,anının muha • 
rip salip rutbtsi (Avustut)'3) almıştır. 

Sıhhiye Vekaletinde: 

Merhum Dr. Refik Saydam Cumhu · 
rİ)et Hiıkümederinin birçoğunda Sıhhi· 
)e Vekilliği ctmiJtİr. Bunları sırasİ)le 
)"ll?ı)'OfUZ: 

ı 7 10 m:ırt 1337 den ıG m;ı)l5 1337 
ye, 

2 - 19 m:ı)ı1 1337 den 20 ilkkilnun 
1337 ye, 

3 - 23 ilktClrin 1339 dan 6 mart 
1340 a, 

4 - 6 mart 1340 tan 21 sonteşrin 
1340 a, 

5 - 4 mıırt 1:341 den 26 ilkt~rio 
1937 ye kadar. 

BQ§vekalette: 
Büyük Sef Atatürk'ün ,·efatı üzeri· 

ne Dahili)c Vckiletine ve C.JI P. Genci 
Sekreterliğine ş:clen nıerhum, 2~ sonka· 
nun 1939 eh B.t~~ek!ılete intihap olun • 
muştu. 

lllllJllllllllllll 

Merhum Basve ~il Dr. .., 

Refik Saydam'm 
SON .SÖZLERİ 

'( Başı ı inci 52}-fada) 

J"OMI verilen teşklltıtıı derhal uygun 
personel bulunmnması g bi lLmlller 
karşısında tam b r hasıla vcrememlıı
tlr. Bugün dahi işe bnşlıyıın tcşklll· 
tın tam muvnffnkıyetl znmıınn mO· 
tevakkıftlr. Şehrin hususi yerlerine 
Sl'Öre alman umumt knrarlnrdn bazı 
değlş!kllkler yapılmıısı dahi znrurt 
görillmOştur. Bu aradn, bC>lC'dlye tef· 
ti'$ heyetinin ehemmiyetli bir surette 
talcVlyesl, belP.dlyc 'Zabıtasının yalnız 
bu islerle "meşgul olmak üzere mah· 
8U1I bir kadro haline c lrtlm~. $eh· 
rm odun ve kömilr ihtiyacının önU· 
mllzdekl Uç ay içinde kfı.fi stoka sa
hip olması halk b rllk1erJnln jyl l$ler 
b1r uzuv hallne ıı:etirllmesi. esnaf 
birliklerinin ddıtma ofisi ve halk 
birlikleri arasında oynıyacaklnn mu
tavassıt rotün sarih bir scldlde çer-

ğan kara haher gelmezden önce An:ıd0lu 
Ajansı mcmum Baş,ekil Dr. Refik S:ır· 

d;ım'ın İstanhul'da )'3ptığı teddkler hak· 

kında ~ fki haberi vermisti: 
htanhul, 7 a.a. - Un~vckll Dr. Re

fik ıydum dün ö,ğlrden onr.l vilh~ et· 
teki loplnntıyı müteakm lsınnoııi ka· 
zn knyıııakaml.ırını tııplu ol u.1k ka; 
bul etmiş ve kcnıtllı•rı) t! 'u:nlıtrıı.:ıı 

alt işler ve lnşe ıntJelr~l 1 zerlnıo ko· 
nuşmut ,·e tlr\'il)elcrde bulunmuştur. 

• 
İstanbul, 7 a.n. - B:ı1"kı1 Dr. Rr.fik 

S l) dnm bugün oı'.:lcden eHd ber'\he
rlnde Ticnet Vekili ~c ıo•c mO.tt-$arı 
olduğu halde ,·lllyeltc lth l ıt ve lh· 
racat tacirlerini kabul "!erek vazıyet· 
lt"rl hakkında mnliım ıl .tnıı,tır. 

cevelendlrllmest, halkın ihtiyacına Bış~ckil öf:leden aonra belediye)i 
mahsus kok ve maden kömUrU stok· zt) aret etmış toplu hJlunan dıılmi en
lannın tamamlanmasına çalışılması cümt'n Azıtlııriyle ehlr ve tıel· eh> e İ$
glbl tedbirlerin nlınmnsı için lcabe· lerl h ıkkındrı konuşm'.1$, bundıın ııoıır:ı 
den emirler verllmlşUr. odun ve knmur tııcirl .. riııi, rırıncııarı 

Dünyanın içinde bulunduğu bu)"İ.ık ve değlrnıtnC'll~ri kalıııl cdr.rck kendi· 
buhrandan mutee~~ir olmamasına imkan lt'rlndcn iz.ah.At ıdmıştır. 

bulunmıyan lstanbul ıehrinin sayın hal· -

Pek yerinde 
bir tedbir 

(Başı ı. inci ıı:ıytada) 

mcsi için. )eniden, varlıklı 'aunda.,sla • 
rın dıkkatlerini U)andınnak ısıı}·oruz.. 
Kış, aynı sınıflnrd:ı, giyl'Cek 'e p.%buç 
ihıiyacını her umandan fazla hisscttire
c!.'krir. Rahatı }'erinde olanların kullan· 
rn:ıktan •azı;cçebileet·klcri her '~" fazla 
)ıprannıamı$ bir pabuç •e giyilebilir bir 
palro yahut CS\ap, Kızıla} gibi, onları 
sıhhi bir temizlik konımlunden gcçirteck 
olan kurumlar , il.Sıta~irle dağııılacak 
olursa, pek çok fakir vatanda.,sı mesut 
edebilir Kullanılmış e~vap, şimdi 1 ran· 
bul"da en geçer satış maıahlarından ol· 
muştur. Almanya ı:ihi ha)at standardı 
o kadar ~-Ukscğe çıkan bir dC'\ !etin, ge
cen kış, Ru >a'dıki askerini mtahilmck 
için palto '\e kıırk )ardımları açmış ol
duğunu biliyoruz. Her ev bir şey Hre· 
bilir ve hu 'erilen ŞC}, bir ha<ka c"in 
bir kadınını, bir ihıiyıır erkc,ıHni •C)ıı 
bir çocui;unu çıplak a)akıan }ahuı çıplak 
sırıtan kurtRrabilir 

Bu d:ı )'llinız bir şefkat, bir arzu de· 
cil, en b.tşıa bir re killtlanma ve 'imdi· 
den teşkihitlanma m<?1ele<.idir: "l,e y.ı • 
rar ne fazlanız \a~a veriniz!" di~·ccek 
olan ıe~ider lhımdır. s,nıra toplamak, 
torlananları ctüvlerden geçinnck, ,.e 
ı:trçckten ihıi)acı olnnlar:ı dağıtmak me
<eltsi ı:clir. İçinde bulundu!:umuz devir· 
de girim i,Jcrinde cna yardımı, para 
)ıırdımıod n d;ıha çok fa)d.ı.lı olur. 

Eğer hükümetin btslenıt ıed'ıirini 
içıimai dayıınışrnıı tt~i<lerimizin C5VllP ~ 
rab:.ıç ıopl:tyıp dağıtma ,F;a} rl't!cri ile 
hirlc<ıirecı-k olursak, hll)'Ük schirlcri • 
mizin birçok acı 'e )l'i~ yuvalarını nz çok 
şenlenclil'lT'iş oldukınn başka, dnr bir 
zamanda her 'icchnl\ vatandaşa dü,eo 
bir \a?ifC\i yapmış, :di "miz r<lh:ıt lok· 
ma)I, giydiğimiz rahat ewabı ve p hu(U 
daha faıla hak etnıi' olunur. 

194~ kışının harbin dordüncii , ılına 
rastlamakta olduğunu unutmıralım. Bir 
kar ve hir çiftle ı:cçinmek zoruncb olan· 
lann, 19f3 rılına hir şey ıırtıırabilecck· 
lerini s:ınmak hata olur. lla}ıtSC\"er va
ıand!lŞ ve ttsi !erimizin tam faaliyete 
E:Cçmeleri •ırasıdır. 

Falih Rıfkı AT AY 

"Rio T rcero,, i~'n 
al manya 

Arjonf n'e 
tazm ·nal verecek 
Buenos - Alres, 7 ıı.a. - Arlan•ln 

lıllkuıncti t r.ıfınıl ıı ne rı· ı l~n lıır 
teblığc p;llrc, alnı n lıuk\lmt"ll ltlo 
"l ercero \''l\)urı..nun hır .ı uı ı ı dı nlz'll· 
tı ı tar fın<l 1n lorpllleııdıjllnl k.ıuul 

dnıı , lt't sıırlcrlnl ve ıkl uıcnıle' d .ı· 
rasınd lkı do tluk mlln l'bı.:tlerlnc d,ı· 
) arı arak ,:"crcken t;uınıııntı ve ıııe c 
lıaı:ır olduJcunu blldlrı ıi tır 

Alman nola~ın'I g ıre l•ıınn tlrn 1 ı· 
altısı kıınıaııı anı Hıo J "rccı o'nun 
ha~ r ığını f rkedeıııe ıl tir lıcııılı.tn 
ltırpıllcnı ıc i \lııı n' o il l ıraf ız 
memkkeller arasıncl ı tr•hlt tdil•·n e· 
s ı lnrıı rlııy etslzliktrn tin 1 ı;elıııl tir. 
Çunktı ıııtlli) etlrrlnl nçık•::ı ı:u 't•rı•n 
birçok ArJantln vapuru denlılrrde gl· 
di11 ,:"clnıektcdlr. Blu .c•1 ıle) lı ıı ııınn 
ılt'nizaltılarının \rj:ı ıtln ha~ raı.1ı'1n 
knşten h:1knretı mevzuu h~h~olarnıu:. 

ı\rj'lnlın nııurl rı 1 cır llcrinı ivirc 
g ·~tcrırlt'rsc bu ırihi h d:1clrre n.ıınıı 
knlmazlar. F krıt deniz h ırhlnin l ·a· 
bcltırdığl -ı.rU.ara rıavc• olunm •"S'l 

~upheli $ 'ılırlar Vt' ı:n 1ı kendılc·r:nl 
tchllkeyc koymuş olurlar. 

Pamuk yağı fopf an 
ve peraken .. e fiyatlara 

Fiyat Mürakabe Komisyonu 
Reisliğinden : 
:'i6 numaralı ih\n 

Vlliiyet Fiyat Mtırakahe 'Knmia -
yonunun 6·7-1942 tarih ve 20~ sayılı 
karariyle tesbit olunan pamuk yağı. 
nın toptan ve perakencle Batış fiyaı
ları aıağıda gösterilmietir. İli.:ı olu· 
nur. 
Toptan 
Kıl osu 
Kr. S. -·-

89 79 

Perakende 
Kilosu Litresi 
Kr. S. Kr. 

99 90 

~,...........,. 

Ay başında 
kimsesizleri sevindiren 

KIZILAY'a 
yardım et. 

kının Oevletin ve belediyenin aldıfı ve 
alacalı kararlara izami )'ardım edeceği-

ne ıamamen kaniim. 
Zeytinya~ın toptan ve perakende sahş 

*** Dün gece bütun yurdu teessüre bo 

Kalabalık yerlerde halk 
sıra olacak 

Ankara Belediye Reisliıtinden ı 
1 - UçllncU m~ddede yazılı husus

lar belediye tenblhleri arasına alın • 
mııtır. 

2 - Bunlara aykırı hareket eden· 
ler 1608 ve 2571\ :ıumaralı kanunlara 
göre cezalandırılacaklardır. 

3 - Al lhtıyac mactdelertnin da 
tıttmınıta ve bunlar ıçın kart veril 
ıinde. 

B) Nakil vuntalllnı.t'a blnl•. 
C) Umum! veri re e:lriş ve cıkı • 

halkın bıriblri ardı aıra dlzilmr· ı 
mecburidır, 679 • 

f:ıa~lar1 tesbit edildi 
Fiyat Mi: '1e Komisyonu Reisliğinden : 

.'>5 Numaralı ılin 

Zeyti'lyağı.nın toptan. ı:ıerakende ve litre hesabiyle 11aııı1 fiyatları Vlltı
yet J.'lyat MUrakabe Komisyonunun 6-7-1042 ı.ırıh ve 204 e yılı kararlYle 
a,,ağıda cösterildiği üzere teablt edilmiıtir. İl!n olunur. 

ZEYTINY AC FlY ATLARI 
( T enek-: ile satı!larda dara düşülmek şarliyle ) 

Perakende 
Kilosu Litresi 

Azamı 
A.zami 
'\zami 
'\zami 
!\zami 
\zam! 
\zaml 
Pırtna 
Rı&tine 

NEVİ 

Toptan 
Kilosu 
Kr. S. 

%1,6 aaıtll ekstra. ekstta. 133 
32,5 '?l&ıtJi ekstra. 12 
33,5 asitli ı. yemeklik. 124 
%4,5 asitli 2. yemekllk 119 
%5 aaltli aıra malı ııs 
%0 5 Ecnebi maddelı ı manı 117 
38 asitli sabunluk 112 

. 94 
• • • • • • • • .ısı 

64 
21 
83 
54 
68 
76 
66 
92 

Kr. S. Kr. 

145 
140 
135 
rno 
125 
128 
122 
102 
144 

130 
126 
121 
117 
112 
116 
llO 
92 

129 

u ı: u s 

Tüylerimizin 
.. . 
urpermesı 

kafi değildir ! 
İngiliz İ~e Nazırı birkaç gün önce va· 

tandaşlarına ~·le hiıabedi)'Ordu: 

" Haritaya bakınız ve ia,e maddeltri 
ka}·naklarımızı dü.şününü7. Bakın11 

iaşe müsteşa rl ığında! 
yeni / tayinler 

İaşe Mü.~teprlığt tedarik ve dağıt • 
ma ofisi umum müdürlüğunc Dahiliye 
Vcldlliji seferberlik müdürü B. Husa· 
mett.in Tu~, i•tihliki teşkiHıtlan<lırma 
ıxmım müdürlüğüne Ziraat Hanknsın· 
dan B. Yuwf Salın Aıasağun tayin cı.lil· 
mi~Jerdir. 

Yardım görecek 
valilikler tesbit edildi 

neler ka)-bettik. Gemi kayıplarımna j· H duri.tmu - - 00 "d 
irice dikkat ediniz. Dü,manı kendi . arp . >~~ en •:arı atları 

]ek "nd k h·····-·-.J h eksılen valılik hu~u.'ı ıdarclerıne )'ar • 
mem ·eu e renme · UMDUOOI e· d ı k uaı· \" k'lı·-· p" · • ah" ld '"·- . ki ım o ara· '" ıye e ı ıgı 1942 mali 
ımıun 5 ıp 0 u,.~ .. ~ _annı 1 1• yılı büıç~ine ,,S mil)'OO lira bir ıahsi • 

n!zd~n. çıbnnarınız. Burun huııları sat konulmuştur. Dahili e Vekilli,ı;i · 
z.ıhnımzde canlaodırmanı11 ~l)'O · i · >' " }&p-. . ıı ı ıncelemelerden 'IOnra yardım göre • 
ruaı. Ancak o zaman ıa~mı7, gıda cıdc ı·ı·•·ı · · · ı · · --L· • 

dd 1 
• b k • . va ı "" erın ısım erını ı......uıı ctmı1 • 

ma e crı a ımından hıç hır 1aman tir 1:1. . ı·ı·kı "kd d d ....ı. • • _ • nu va ı ı ere ne mı · ar )'lir ım a 
ı;er4'"""'ten emın bulunamı}'acııgımııı hulunulaca"ı bir J' te h l'nd h 1 
idrak ed b"I' . . " " '' a ı c :uır an • e ı ınınız. maktadır. 

Londra kaynaklı bir ajans haberi de 
Yunani,tan'daki acıklı durumu JU sa· 
urlarla anlatı)'Ordu: 

" Halk ot ve çiçeklerle be~lenmiye çalııı· 
}'Or. Du otlarla çiçekleri k;ıynatmak 

suretiyle >·enebile1:ek bir hale aetiri· 
)'orlar. Gıda~ıdıktan bitkin halde 
olan in,anların sokaklarda dü.ştü,Zü 
görulüror. Her sabah ötede beride 
açlıktan ölenlerin cc•etltri ıoplanı • 
)'Or. Bilhassa çnı:uklar acınacak clu • 
rumdadır. Bugün Yunani,ıan'da et 
)'31nız almanlara tahsis edilen lokan· 
ta.tarda bulunabilir. Halk on a)'Clan• 
heri et yiizü sörmcmişıir." 

Vatan gaıetcsinde Yunanistan"da olup 
biten faciaları anlatan Cavat Sırkı 
imzalı bir yazı çıktı. Bu )ıuıdan ba· 
zı par\'llları arnen alı)'Orum: 

" Yunanistaft'ın en mühim istihsal ,.e 
ihraç maddelerinden biri olan zc-· • 
tinrağının okka~ı 100 drahmiden 
b~lırarak, birinci ,ınıf bir memu . 
run maa~ını teşkil tden 10,000 drah· 
mi gibi dmşeıli !>it fi>aıa çıkmıştır. 
llükümet, kara paıarcıları, iılıım çt· 

za~irle mııhkünı edenk kadar şid . 
dedi tedbirlere hlllvur<lu. Fakat hiç 
bir oetke elde edemedi. 

Ahııli, kırk dirhem ekmek almak ıçın, 
soğuğa, kara, )'ağmura, bakmadan n
hah etkenden fırınların önünde tor· 
lanı)"Or, ve 10 siş:ara için, tütüncü 
dükkanlarında, ku> ruk gihı uzanıp 
gidfı,ur. Kömür ~arfiraıını knııltmak 
için, gaz kesildi. F.lektrik, ' • ıo ki
lmaıa indirildi. Tram~·a)lar bir bu • 
çuk &)-dır İşlemiror. 6 

Sokaktan ge{en bir nclam, bir aralık :ini 
bir ha~ dönmesine uğrı)anlar ır;ihi, 
bir lahza ayak ü~tünde "1llanı)'Or ve 
akahinde rere ~rili}'Or. 

Benzin )'Okluğu yüıün<len çöp O(omohil· 
!eri, hir nıüddeıtcobcri, faaliyeti kes· 
ti, Bu rihdcn birçok >·erlerde, çc>p • 
lcrden, ufak ufak dajioldar perdah 
olmuştur. Bu (i>p dağı;ıklan, her 
)'l,tan kadın, e~l'k fıkaranın kiipek· 
terle birlikte, müıter~ sofruını ıc,· 
kil edi)'or. Linxm, ratatcs kabuklan, 
lahana koçanları ve huna benzer tc>'· 
Jer, bu sofranın, hiç dcği mİ)'en fo. 
tesidir. Tifüs >-iizüıxlen, sinema, ti • 
}atro ,.e kahveler kapandı. Hiç bir 
eğlence }'eri >~>k. 

Hul.isa, daha dün kahbhalariyle ortalı· 
~ı çınlatan Aıina, yirminci asrın ka· 
ranlıklarında ~imıülmüs bir me1ar 
halindedir. fğrr hu kış hu hal de • 
vanı eder•t Yunanİ•tan'da hürün bir 
millerin topıan iildüğu giirülecektir." 

Bu ~atırları okurken tii)'ltrimi~in ürper· 
me~i kifi değildir. SuurumU7Un hı· 
rekeıt grlmrsi. ibret almamn: bir 
cenottte yaıadıfımııı bilmemiz de 
lhımdır. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 

S~ndıraı Kaymakamı ;\fahrnut Şahi· 
nin Ürgüp kııymakamlıeına, Zile kay • 
makamı Münip İlhan'ın GölpaLnrı kar· 
makamlığına, Nik<ar ka)mıt.kamı Nedr 
5o)-dan'ın Zile kaymakamlıgına, Rt'~adi· 
ye kaymakamı Süll!)man 0nur'un :'\"ik . 
sar ka.rmakamlı~ına, Pınarba~ı kıırm.ı . 
kamı lhrahim Fr'in .\adi:in kR)maknm· 
lığına, Mtrlç kaymakamı Arif O)a'nın 
Serik ka}mııkamlıgına, U~:ık knymakamı 
Fazıl Örııoy'un RozÜ)'Ük k:ı)makamlı.ı':ı· 
na, Dayhurt ka) mak:ımı Fikreı Orm;ın· 
'ın ı-,ak kaynıak;ımlı~ına, Hı,ı1at ka)'tTla· 
kamı A"ni l>uru'nun fla>·rnmiç karımı· 
kamlı,Zına. Püıür,ı.:e ka)·makamı Basri 
t'hrınaı'ın Kaş ka)'ltlaJ..amlı.l;ına, Kozan 
kaymakamı Rifat Er<lal'ın Di\'lldin ka)'
m:ıkamlıihııa. Çe,me k.ı)'makAmı Halıı 
Raci Sfücn'in A\'ano• t.:a\'malaımlıJ:ına, 
Kcmalra,a kaymakamı Muhiııin Öneıı'in 
Sıva• idare hevcti azalığına naklen ıa • 
)'İnleri )l(lr>ılmı,ıır. ----

Muğla' da yl'l.ğmurlar 
~fıığ(A, 7 8,11. - nun •ı,tıın b'lır,.J•• 

rint' bnl miktarda yağmı•r '~~mıstır. 

:' •..........• ..•..... ........ ... , .. 
E Küçük haberler ~ 
~ . •••• ••••••••• ••••• ••••• ••••••••• r-
* istifa eden Ankara K11 l.ise~i .Müdü· 

ru .Bn. TC"Zer Taşkıran'ın }erine ha$· 
mua' in Bn. Sabiha f.mil ta}fo edil
miştir. 

* Heden Terhiyesi t~ıisare Hl')'l'tİ, he· 
den terhi)-e'i kanununun tarbikı hak
kı n..la ilı.:ili ,.ıhı\ ve kıırunılarla te
ma~ ederek hunların fikirlerini öğ· 
renmek ve tetkiklerde hıılunmak fue· 
re he)·eı aralarının, h<;lgelere git -
melerine karar vermi,ıir. * Muğla, Har,_,, ve ispatta ''alilikleri 
1942 mali )'ılı bütçelerinin incelen . 
mesi hrtmiş ve yiik'l'k tasdika sunul· 
maık ilzere Baı\'ckilliğc gonderilmiı· 
tir. * Gi~ın hele<li}-esinin 1942 yılı hüt· 
(l'~i D.ıhiliye Vekilliğince tasdik c
dilmi~tir. * Koor.linaS)'On Hereti, kağıt stuku 
rar>rnak Ütere Mnli> e \'ckilli/;i cm· 
rinc beş milyon linılık bir kredi nı;ıl· 
ma.ını kahul c<miştir. * Yiyecek ihtİ)'R.çlarının karşılanması 
için memlcketimi7 mah~ullerini art • 
tırmak huwsuıxla alınRn ıcdbirler 

ara .. ıııOa ~eçt'n )'il !laıate-; ekimine 
önem vrrilmiş ve bu yıl bol nıikıar· 
da mah\ul alınacağı anıa,ılıııışıır. 
Memlekeıimil mah,ullerinılen :izıınıi 
drrece.:k far<lalanılma~ı için, bt"Sin 
kırmtti de iyi ı>lan paıaı~in çeşitli 
yemekltriııe raıılı okullarda müm • 

" kün ı>ldoı.ıj!u knı.iar çok >·er \'Crİlme . 
~ni Maarif Vekilliği tl'1kilaıına bil· 
dinnijtir. 

ÇiN 
Cin-Japon harbinin 11ltıneı yılı

l'Wl ~rdlk. Beş yıldanben kahra
ma.nca Japonya'ya karıı koya.n 
Çin başlı bqına bir llemıtır. Aşa· 
~da Cln'e ait faydalı malQmat 
bulacalai.ınız:: 

Cin dün')-anın büy{lk ve ı>ek ka· 
!abalık blr memleketidir. Aaya'nın 
hemen heımen dörtte birini kap
lar. Cin, aöıl Cin ile Cin"e bdlı 
Tıbct, Cin Türkell, Motolya ıtlbl 
bir takım partalara ayrılır. Yal
nız başına asıl Cin bile bU;yük bir 
memlck&t.Ur. 

Cin'm büyük jiehlrlerln<te, mllm· 
bit ovııı!annda, &enlş nehirlerinin 
kenarında ve yaylalarında 436 mil· 
yon adam yaşar. Cin aaırlarca ha· 
rlce kapalı kalmış bir memleket· 
ti. Son zamanlarda bir hareket ve 
uyanıkhk &örüldü. Cin'de ırk bir
liği yoktur, Çin'ln llk aaklnlerl lkl· 
ye ayrılır. Biri yerli halk, dlferl 
Orta Asya'dan gelen~r ••. Bu ikin
ciler memlekctln asalet sınıfını 
teşkil eden medenlyetçl muharip
lerdl. Tart'hln pek eski ça~lann
danberl Cin Orta Aırya'dan Türk
ellerlnden eglen dalmt lstlliılara 
uframıştı. Bilhassa Şimali Çin'e 
pek ook Türk muhacirleri sellp 
yerleşmlşt1. Çi'n'ln garhlndekl Kan· 
su eyaletinde bugUn Cinli sayılan 
mllyonlarca insan hAIA saf Türk· 
lük vasıflarını muhafaııa ederler. 
Türkler Çin'de bl~ok defalar hü· 
k!lmet kurdular. MllMtan evvel 
2202 den, 250 seneıslM kadar de· 
vam eden Uç ı-OIAle devrinin ku
ruculan Türk idiler. MllAdın Ü(Ün· 
c!l asrından 90nM Çin muhtelit 
TOrk devletJerlrin ve Cena'IZ o
ı:tullarının tdareill altında ~lds. 

Eski devirlerde Cln'ln en hilyük 
ierdl lst11A korku~u idi. Bunun 
için memleketin hududuna büyük 
kale duvarları yararak arkasında 
kendilP.rlnl müdafaa etmeyi dil· 
sündOler ve mllAttan Qç asır evvel 
imparator Cenk zamanındll meıs
hur Cin ıeddlnl yaptılar. 5000 kilo· 
mPtre uzunlutuncta olan Cin ~~ 
dalları, te-peleıi, ovalan atınak 11· 

zere fasılasız uzanır. Fakat Cin 
leddl Mançulaıın lo4!1 w ı,.,ın'ı ıs· 
tUuuıa manı olamadı. Bu sUla.Ie 
1912 de ICn'de cumhuriyetin ıllı.nı· 
na kadar hüküm sürdli. Cin cum· 
hurlyetlnin hilku.met merkezi Nan· 
kln oldu. 

Kora'da yerleşen jnponlar Man
curya'da ook nüfuz kazandılar. 
Ordu &Öndererek Şanghay'ı işgal 
etmek lstedtler \'e ruha~·ct Man
curya Cln'den ayrılarak Manchu
kuo lemi altında bir cumhuriyet 
oldu. Mo~olya'nın şimal batısı 1924 
~nberi ÇJn'den ayrılmış, blr halk 
cumhuı'lyetl teşkil etmlstl. Tibet 
de yarı müstakil bir haldedir. 

Cin çok zcnı:in hir memleket· 
tir. Bol nehirlerin suladıgı 111Um
blt topraklar mll~·onlarca insanı 
betler. Fakat Çin'Jn mühim nehir
lerinden Clluang-Ho> sarı n<!hlr 
bazan ovalara taşarak binlerce 
insanı öldiiriir. Bunun tçln Çinli· 
ler bu nehre "başımızın beliısı" 
ismin! vermişlerdir. Cln'ln en mU
hlm mahsulii pirinç ve çaydır. 
Diinyanın e-n çok pirinç yetiştiren 
memelketl Cin'diT ve senelik is
tihsali 123.000 tondur. Fakat bu 
miktar mllyonJarca Cinllye yetlı· 
me<lll:I için bir taraftan pirinç it· 
hal eder. Çinliler plrlncl o kadar 
severler ki blri<:ine rastlaclıklnn 
zaman biıJm "na5ılsınız. hi misi
niz?" ıuall karşıtıı:ı olarak "bugiln 
p! r1nc yediniz mi?" diye sorarlar. 
Cin çay istihsalinde de lınstn ı::r· 
lir ve ihracat ya()llr. Bunlıırdnn 
batka rı11muk. bu~av, fasuly<!, ar· 
pa da yetlştJrirler. İpC'k snınayll 
llerleml$tlr. Dünyanın en z,,n in 
made-n kömürü damarlan da C n
dedlr. Demir, bakır kal:ıv. altın, 
'l'ilmQş, kursun ve saire gibi ma-
1enll'r dr boldur. 

Cinliler denlzcll l<te çok ma"ılr· 
,,lrler. C1n'de n4!hlrler ve kanall r 
Qzerlnde y{lz blnle-rce g kav· 
rııu;ır. Mrmlf.'kct ııu volu " d tıa 
kolay dolD$1lır. Cin'il ki b ı k " k 
.. Pmllerln mıktan dllnv11dakl b • 
•fln vapurlann yekClnuooan !azla 
d& 
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ITRt ŞAİR ... 
Arknd:ı~ım Ruşen Ferit Kam'ın 

büyi.ı'k sanat!.irımıı lıri hakkında yaz. 
dıfı bir ynz.ı Radyo Dl'rp<inin son 
sarısın<la çıktı. Bu ra7ıdaki hu&U~}-et, 
bii>-ük \ışındı, ralnı7 mll'.<ili alanımla· 
ki h~ılariyle değil, a)'nı ı.MTianda 
t'(lcbı)aıtaki reri ile ı.le beliruıı~idir. 

Zaten Ru~ de hem edebiyatın, hem 
de m115i~inin kar.:ıdlarını takınrnıı bir 
sanatkilr olduğu için bu nı~lü bir ya· 
z.ı da ol a oba ondan heklenehilirdi. 

Ruşen, ltri'nin musıki değerini on 
~. >irmi satırl:ı kısaca çizdikıen ııon· 
ra onun "dört b&lı mamı.ır" bir sanat
kar oldu,i;umı ~u 'atı rlarla belirt.i}'Or: 

"Itri, dC'irinin tllik )azan han.at· 
lnrın<hn ve Divan edebiyatı şairlerin
dendir. Te7.ktre s.ıhihi Salim, Iıri'nin 
mürcııep di"am oldu~ haber YC· 

ri rsc de l:ıuJiün hu di' an ortada )'Ok· 
rur. Yalnız lıuı yarma mccmuıalarda 
nsaı, ıahmis, J:l7l'I, tarih ve şallkı fcibi 
manzumelerine ı~<liif alilir. 

flu nıanzumclt'rdcn lıri'nin de 
ccft..hi kuhiliıeıini ı:cçmiş 7amanlar<l:ın 
kendi zıım•ıHna katl:ır ı:elerek nazım 
u.h~nda kok salrnı, ncvilere ı;l\re 

iırkişaf cııimıi) c, his ,.e hayal tez.s.i· 
hınd;ı dokuduğu kuma,ıan o dtvrin 
rc'lk 'e Z<." kına urduı:ımt)'ll çı.lııttğı 
ıınloı,ılmaktadır. !'azla olanl'k ~ 
zaman l>h'll.n şairlerinin selikaları 
üzerinde tC"lirler ı-apan halk Zl"\kı 
onıın, hecenin sekizli!ıİ ile >-azdığı "1 
ı1~ıkanc ,.e 'amimi türküsünde görül
mektedir: 

Attk oldum bi,, <alf il• 
Gözlerim doldu /um ile 
Gerıi öm,.,iı . ., hicran ile 
Terkeyledin Jhır bmi. 

* Knem t)Ü do5tum hana 
f)ilu canım terdim ~ana 
Bakmaz oldun bende,, y/1114 
T erk1tyledi" ahır bmi. 

* ltrİ'l'tl rahmt)le canım 
:-O'iu demdir .ii gir1a111111 

Afyon 
mahsulü 
müstahsilden Ziraat 
Bankası ~ube veya 
ajanlarınca ' alınacak 

Toprak Mahsulleri O!lslnden bil· 
dlrllm.Jştır: 

ı - 19ı12 senesi afron mahsulU, 
geçen senelerde olduğu ~lbi haşhaş 
cklmlnc müsaade cdıkn sahalarda 
mucsscs Türkiye Cumhuriyl•tl Z!rnat 
Bankası şube ve ajanları marlfeliY· 
le mOstrıhslldcn mfibayaa edrlecektir. 

2 - Mut>nynnya 15 ha:ılrnndıı bnş
lanucnk ve 15 eylülde nihayet verllc
<'C'ktlr. Bıı mUddct zarfında n!yonln· 
nııı Zlrnat Banknc;ı şube ve ajansla· 
rına sat nııyanlurın, müddetin lılla· 
mındaıı sonra vukubulı:ıcak müra
caatları ve scrdt>ılcccklC'ri mazeret· 
lcr kı:ıtlycn knhul rdilmiyC'cektir. 

3 - Asgıu·i bir klfooya kadar satı
şa nrzeclllPn of~onlnr nıübayaa edl. 
lceckt r. Malını bizzat Ziraat Banka· 
sı şube ve ajanslarına gi;ıuremlyen· 
ler köyleri namına veya birleşerek 
teşkil rdecı~klerl gruplar namına 8 • 

rn•a.rından birini mutemet tayin ede
rek mallarını bu mutemet vasıtnsiy
le teslim edC'blllrlcr. Bu takdirde ge
rek le Um ,.e tesrllfimdc, gerek para 
tcdb't'lertnde oflıı bu mutemedi mal 
sahibi addedecektir. 

4 - Gecen senclerrle olduğu gibi 
bu sene de mllslahsllden sandık pa
rası. ekspertiz ilcretl ve sair nP nam 
ile olursa olsun hiı: bir mııBrnf alın· 
nu' acaktır. 

5 - Drnglst afyonlar bu sene de 
D.A, D.D, D.C harflerl)·Je rumuılan· 
mnk üzere 3 sınıfa ayrılacaktır. 

D.A: tamaml)•le konaksız olarak 
ince ve tenılz toplanmış renk ve ko· 
ku klbarırle mümtaz vasıflı a!yon
lar. 

D.B: Az konaklı ve renk itibariy
le cazip, yüksek vasıflı af)·onlar. 

D.C: Çok konaklı )·ağmur )"entlş, 
renı:I bozulmus. düşük vasıflı afy0n
lıır. 

Bu tasni! mıntaka itibariyle olma
yıp umumidir. Ynnl bir mıntakanın 
ntsooten iyi olan afyonu D.A ve da· 
ha düşük af~onu D.B ve en kötU af
yonu D.C addedilmlyecektir. 

Satışa aı-ı.ed len afyonlar hanşıl 
mıntakanın olursa olsun kalltesine 
göre. ~·uka.rda tar!C edilen sınıflar· 
dan !~yık oldu~u bir S"Jnıfa ılhal edi· 
lr.cek ve o sınıfın fiyatına ta hl tulu· 
lacaktır. Yııl;rıılmuş af~·onlnr için ilk 
tcscllümdc avans VP.rHmi·\'crek İsi nn
bul"ılıı ynııılnrrı k kati muın·enf'rien 
sonra bedeli ddatcn ödE'n(X'ekt.lr: 

6 - Afyon fiynlları bu ıene de 
yenltlPn artırılmıştır: 

D.A sınıfının bPher morfin ılr.re
ccsl 160 kurus ()il7. altmış kuruşl. 

D H sınıfının ooher mor!ln dı>rece· 
si 130 kuruı (yilz otuz kuruşı, 

n.c sınıfının beher morCin dere<:e
sl 110 kuruş <yüz on kuruşl, 

7 - Bu sen<' mObayaalnnnda da 
af>~n bedelleri !ık tcsellümdekl tar· 
tılar üz.erinden tahakkuk ettirilecek 
ve nyrıcn f re t<mzll edilmlyecekt.lr. 
Topraktaki şeklini muhafaza etml· 
yecek kadar sulu ve rutubetli afyon· 
tar kurutulduktan sonra tes<'llüm 
edllcccğ ndcn mnstah'!lllerln malla· 
rını kurutmadan evvel satışa arzet
meler 1 mdır. 

8 Satı a arz dilen afyonlardan 
kabule il) nn g/\rulenler altınC'ı mad· 
drdC' izah en ınıflıı.ra secildlkten 

n avrı tartılacak ve bu tar· 
n h r mıntnka }Cin seyya· 

Stdir dirmüm a mltııtllm 
Ttrkt>ltditı ahır be11i. 

Birkaç amdır, bütün hnlk ta~;ı
kalarının zevklerine hükmeden lıir 
sanadcinn şiir razarkcn hal'k ~1rnsı· 
na na..ı 1 U}'lllUŞ OJdUi:'lll!a dikkat roİ• 
ror musunuz? Onu huyü:k ıanııan, 

~-diren, sll}-dır-..n 'e asırlarcıı sonra 
dı unutturmıyzcak olan rarııffard;ın 

biri.ürün de hu olduğun.-ı şüphe >'*· 
tur. 

Bize ölmez musiki ~!eri veren 
Jıri'nin besteleri için Yahy.ı Kemal 
$U mısraları )"az.ı}'Or: 

Bcll.i nala o htsıcltr ralınır 
Grmilcr geçmİ)'t" bir ummaııda 
Ruşen'in bu yazısından sonra ltrl

}'i a)'fll 1ama.nd& bir hattat, hoir halk 
lllir.İ ve bh diV'llll JG,iri olarak da ıa
nı)'OtuL 

Hatlc ağz.İrle >'IU'<lıRı şarkırı demin 
beraberce okumu,tuk. • 

Aynı razıda lıri'nin .ı:azellerin<lca 
bir örnek de vıır<lır: 

Gö.,/Um ol gül'irar İli! arılır 

Tab'ı bu/bul bahtrr ile arılır 
PJ,int ttkim nls• nola rtı an 
l\"ahli gül cı2,har ile açılır 
Bendi ziilfü o ô/tıin her ön 
.A.M:U)'İ 1il4r i/t ap/ır 
Güıcdip 11.Jemi olur handan 
Goııft •lıi htzar ile apltr 
Gamı ha1tı111 Jildm eyleme Jı1r 
Znıı ıira &ubar ile aplır 
Iıriya 11111hasal scı:İfl tab'ın 
Badti hoıgüııllf' ilı afılır. 

* Bürük Jtri'nin bestckiırlıifülc hl"' 
likte şairliğini de öğrendikten <0nra, 
p;eçen yıl onun için >·azdıjtım hif' 
mamumtnin ~n r>arça<ını hlr clcla 
-!aha hatırlı ronırn: 

'FHrİ'1 dili yoltıu, g;;lt fıığırdı; 

.f!esıiz lta/a,altıı T 11nrı unsiz; 
'f'·,'11im,.,, biu T a,,rı/"" rağırdı, 
Alltıh ıibiyiz o gurı bugün biz. 

T. 

Halk Dağ ı tma 

Birliklerine yazı l ın 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Halk dağıtma birlikleri 
kendı bölgelerindeki nilfuau 
dagııma lı:UtU~Une geçırmlye 
bqlamıılardır. 

2 - Hhkcs otıırduğU .soka· 
ğın bağlı bulunduğU birliğe ya· 
zılmak mecburiyetindedir. 

3 - Birliklere mükerreren 
kayıt edilenler haklarıncla Mil
li Korunma Kanunu hUkllmle • 
rlne aykırı tuıreketten dolayı 
takibat ;yapılacaktır. 

. ~ 

lsmelpaıa K11 Enstitüsün1n 
yılhk sergisi bugün a(ıhyor 

İ'lfTletpaşa Kız Enstitüsünün yıllık 
~rgisi bugÜn saat 111 de törenle açıla • 
cakıır. Sergi, halktmıza 3 p;ün açık laı
lacak ve icabında hu müddet uzaulahi
letektir. 

Muğla Orta Okul Sergisi 

MujUa, (Hususi> -,Şehrimiz orta 
okulu bu sene çok güzel hir sergi açmış. 
ur. Sergi halk ıarafından alaka ve dik· 
katle zİ}'llrct ooilmekttdir. 

Memurin muhakemat 
kanunu üzrinde inceleme 
l>uıı Vekillikler delegelerinin de İl' 

tirakirlc A<lliyc \'ckilliı';incie oir komi,,_ 
ron wıılanmt~ ve memurin mulıakem,tu 
kanununun <lel:i,ıirilme<İ eır~fında in • 
celemckr > afl!Tlıttır. Komi~)'Onun çatı,. 
m:ıları hir müddet daha de,am edecek· 
ıir. Kıxni•yon, memurin muhakemau ka· 
nununun buJ:{ine kadar olan taıbiknıın
Jan alınan ncıi<deri ve hugıinkü şartla• 
rı ~öz önünde bulundurarak kanunda ge
rekli <lcjfoikliği yapac.akıır. 

n hnJ muayen!!slnden son:ra 6 mcı 
maddede ~azılı her sınıfın beher 
morfın dercceı;ı fiyatı Uzerinden ta· 
hak.kuk edecek bedellerine nnzaran 
afyon teslim eden mUstahslllerin a· 
in.cağı teza.hllr ettiği takdirde bu pa· 
rn gene kırt! tcscllUmti mütC'akıp Zi
raat Bankası şube ve ajansları tara· 
finclan al!kadarltırına Menecektiİ'. 

9 - Du sene müstahsil elln<le kal· 
mış eski seneler mahsulO afyonlı.H 
da cinsleri clnhllln<le &atın nlınacnk· 
lır. Müstahsilin bankaya arzedceeğl 
eski sell<!ler mahsulil, mağşus olmı· 
yan af)onlara yeni sene m:ıhsulUnOn 
aynı tasnif sekli tatbik ed lecP'i< vP 
aynı sınıflara aynı avanslar verile· 
cektlr. 

10 - Soft ııfyonların bPher kiki· 
suna azami 20.80 lira (ylrmı llrll 
seksen kurus> fıvnt tıık1 r e1 m s· 
tir. Her mıntııknıi'I a.rze-1 n~"k sort 
afyonlnr, rutubet dC'r,.•e' rı renlt 
koku ve cıılr evgafı it b.,,.lvle c; A c; 
B. ~. C. diye bir tnrır'fe taht u u· 
lacnk ve her 3 sınıfrı ıtııaı l'I'! ·-.,ıc 
aoftl~r. haiz buhın1ukları va~·"tt"ll 
göre, 2080 kuru& olan ıoft tı7.'lnı' 'I· 
yat hnrl liı"ln attın1n el<.,n"'t'Cf' tqt-1·r 
ve tnvm •'d"ecek hed!.'fl<>rlc <:'rn '' 
rant Bankacı sube ve a1<ıınslıırı tnı • 
hnrlan satın alınacıktır. 

11 - Tablat<ırı rFısUk mrırf nll ,_.,.. 
ya :ı--Uksek mnrfınıı mınt<ıı.:nı'lr ı n 
taım fte ve kıvmPt tıı1<1 1 rl'l'1' b•r 
mınıtakn va nl ı p.özctl'mlvr""~ "•:rı 
\'e mııhsul h11n1tl rn1ntnk1"1.,rı n'•ır'<A 
Ol!!Un knllt~lne t!/\re l!i"e\oıllpr'l'/t'1 !U• 

nıtın fiyatına tahl tu•ıılal'nıı-1'1'1'111 
l'J'U!tfthc ll~rin t>lr m•n'<ı'L-11 l"''ltıcul ,• 
ntı ba.,ka hlr mıntnı.:avıı tınımnlC 
1rn1f,.ttnı ""lı'lenmemelerl taV&l)"'.a r 
lunur. (a.a.J 
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Dl$ POLİTİKA 

Mısır ve 
harp 

Mı~ır huduci • 
caraı nda.n unun mih' er kı taları 
tin /tik .. geçilnıesi ve ht'le mcınl..eke • 
Al la!ınc ria}eı edileceği h:ı.l&ın<la 
len m~~ ve ltalya tantlından ne.~ • 

• _,~li.ğ Üzeri.ne Mı ır'ın harp ~ı • 
•luu;ucı \~ -· bi 
8 }"'u "r defa daha miHctlM-
~~unascbcıJerinin ön pllaına geçmiş 
tıerc• • :or. Mısu, bilindiği gı1>.İ, lnbil· 

tıııı muuefikıdir. l akaı ilci dC'\1ct 
8135~ 1936 ~~'--'- •---•- • · fak lıe:r • __,UJU<: llüülL&tı:ın ıtu· 
hetızcrn hangi ';'ir iuıfak nıu:ı!ıcdesi.ne 
ıluı emektedir. Geçen dünya harbi 

t ğı 2'.aınan. fn&iltcre esasen .Mmr'ı 
1882 senesind....ı.. __ , f"l" . -ı: al _,,_ 
~""'1<.'D 11 ı ı~_.. ııuua 

ıtrıl İnı Bu i ga.ldcn sonra Os-
m 1 ı>:ırator lu&i)'le pı lan anla, -
ma .tasdik edilmmıiı ve hiç bir zamaıı 
?l_enyeıe simıerru,u. Bu ~gıılc Frıı.n.'111 
ıtıraz eunı~ {-'·-- f •• laf' 1 • -..ı rıııısular da 1904 w-

lij!$hilj4!4t·~!4i11 
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HARP şiddetli 
Çin'e ve Japonya' ya 

beş milyonlıık 
l<ayba maloldu 

savaslar 
.:> 

( & ı ı inn 1111yf0ı<h ) 

henımiyeti olan V oronej ııehrinl l· 
:ki tarartan mUtlafaa eımekıedlr ki 
bunun biri oehrin hemen batısındı& 
ötekı rle daha otede Stıarioskol'un 

':l'okyo, 7 a.a. - Oomel ajansı, cenup _ doğıısU1ldadır. 
Çin • Ja.pon ıhıiUiftnıo baııla:ııncı o· Gece yarısı neşredilen aovyeı 
lan 7 temmuz 1937 den haziran 19112 ıebliğ"i ,son beş altı giln içiııdc sov· 
tarlh!ne kadar gecen devredı.>ki as- yet kıtalarının dehşetli alman ham· 
kerl harckctlcrln netlcclerlnl hUUisn ı k tmektedl esı tır§ısında ricat etmek zorunda 
c r. _ kaldıklannı ıeylıleımektedir. 
, Bu hUlftsnya gore, Ctn cephesinde Gece yansı tebliğinin vereli~ 
~e Cin sularında 2.338.000 dil mnn 1 haberler vahimdir. Bununla bera -
cesedi muharebe meydanlanndıı ber eovyet kııalarını:ı M.li O k 1 
bırakılmı:ş, 150 dUşınnn Ucnret ve . . s 0 

harp gemisi batınlmıs veya hnsnra nehrlnın batı eahilınd~ bulunma~a: 
uğratılmıştır Avncn 2800 u~k düsü rı almnnJaru burndakı mev?.llerını 
rUlmUs vey.; ycirdc tahrip edilmiş, ılal~n şa~ıdakl K.upinsk'daki. '!'evzi-
5000 top ela ele geclrllmls veya kul· ler'. hizasına getıremedlklerını ıı:l:ls· 
!anılmaz hale geUrılmlştlr. terır Her halde muh~reb~nln can 

AİlfYAS: 
o /{)0 Lf)(> 

Elôlemeyn 

Mihverciler 
önünde ı Elôlemeyn'de zırhh 
üzerinde kıto lo rla desteklenen 

İngiliz 
baskısı 

devam ettirildi 
\ua.ı L ı.ncı ı;aytada) 

11 uçaklarına ıam isabetler kayde· 
dılmiııtir. Dlışmanın Mersa - Mat -
ruh ile Tobruk arasındaki iaşe kol
ları erasıııda yangınlar ve kanşık -
!ıklar çıkarılmıştır. 

İngilız ve Birleşik Amerika akır 
bomba uçakları Bıngazi'ye giındüz 
akını ynpanık dU.şman gemilerine 
isabetler ka)'tlctmiş ve milteaddıl 
yangın çıkarmışlardır. 

.Malta llzerindc 5 ve 6 temmuzda 
ıwcılarınıız hiç kayıp vermeden iki 
bomba \'C 7 av U<:alh clüşfumGşl<S'tllr. 

Bu geniş harekattan -4 uça~ımız 

dönmemiştir. 

Rommel yaralanmış 

aki 1 
( Başı 1 tnll 1><o1)lad:ı ) 

tarıarıe askeri tcsl&lcre tam u.: bct lmY
~krdir. Hu\il ıı.ı.~ ruJa J.G dıl6-

ııuın uçal:ı d U lirli hn .ı ur 

ltalyan resmi tebliği 
Hom..ı, 7 a.u. lt.al) t.c. " • Ea.. 

l:un<')~I W 1: 

i~~·ı almışLu, Muır üzeorindl"ki 
rKı M 'dan. VIZJ:C"1!~lcrdi. İngilizle
ı9 ı 4 ~ 1~) ~ hukuki ,ıızi}ctlcri, uncak 
edikf t tnuı ilOııund.ı ta.) in ve ı"'bi ı 
~~~undan IOnrll İngiltere 19l2 'e
olm . 1•~:• bir ıakım f rtlara bağlı 
lar bu Üzere ıuikl!I venfi. Bnı mısırlı· 

Bundan ba~kn Çin repheslnde alıcı noktası Voronej cleclır ve flk 
veya cenuı> denl~ııcle 760 harp \'e Don meydan rnııhnrebesl be§ l amıcı· 
ticaret gemisi batınlmıs veya ıığır tır. 
hasara uğratılmış. 2270 ı::eınf ele ı;:ec 
rllml~. 6051) U<'ak dfişiirlllmüe veya 
tahrif' olunmııstur. 

Almanlar ıaraımd,zn J:esildıği bildirilm Mor.ioıa. Rouof demıryolunu '"" alm.nılar 
taraf mda11 zaplt'dildiği bildirilen I' nrmır<( S<'l>rİ) fe (arpışmal.arm deıam 

tttii:i diğtr böft1,.ftri ttTııterir hJrla 

Londra, 7 a.a. - Kahire'den alı 
nan ve ıceyyUl etmiym hııbcrlere 
göre Romnıel ~eçen cııma g-UnkU 
muharebP.lercle yıımlanmıştır. 

Ptlarla Mısır'ıo ısukllliıti11 ka· 
Yıı altına ıı.ltn:ıaı,. ,, __ • k bt-'
rı kabW ."ını ucı:ı surerc u=ı· 
n~·nden etln<!k ıstemedilcr. Ve 1922 c
ile 

1
M SQnra on dort sene, İngiltere 

dı. M~sır •rıısıod:ı bir muadele basla • 
~ üaıde!e baslıca dön nokta iizerin-

topl~ııu: 

k 1 
- ln~lizlCT Mı ır'ın müdafaa u111 

ı:;:'t5ız kalamı>ııcaklarını ileri siirdü· 

de 2• - Aynı ŞC) demek olan bir mesele 
· llllPUaıorluk mu\ :ıb )''\>narının em

"'>~ altın:ı alının •}'<lı 
~i::. Sudan'ı Mısır'ıı btnıkrnak iste • 

<( - y ..... _ 1 • • 1 a . anancı arın htın.t}'CSım ttı vaz· 
~f P.rrl~'Ct'dtlerinj S<'ı) lc.'<lilC'J', 

tlllya l lah · • • ,~ k 
1 

~>tan'a tanrn.ıza ~ıncı • 
. a ar bu 1 1 k .J___ • 1 ta.lya la an 2$maz ı ın:v-.ıın em. 
'ebbü n ~? !labcıist;ın'da giriştikleri ıe
hla~' • ıl trı HıJyetini rakından ala • 
sııı<1a ~1>~~· Nil $Ularının müdafaa· 
ri b' 

1 
~ıdcrJe muırJıların mmfaalle· 

in • 1ır cşıyurdu. Bu şırtlıır altınd:ıdır ki 
!:1 tere ve M • 

~ d ısır 1936 cne:1ı ağustn • 
n a anlasııla B 

Çinlilere göre japon 
kayıpları 

Çunkinı;, 7 •·•· - <.,in • laron har· 
binin be~ind > ı Jdönünıü dola} ısİ} le ya
pılan tezahürler 100 bin kadın •e•eri<ck 
çinlinin Çunking sokaklarında )ııpuğı 
fener ala}'1 ile kntl:lnmıJtır. 

Bur:ün Çunkiııg'de neşredilen bir 
r"'1JJİ tc:bliğ<ll• bildirildij;ine göre, ja • 
ponların Çin'dı: beş scndık h:ırp esna • 
sında uğradıkları a-1..cr ka)hı rı.mle 40 ı 
ölü "e 60 ı )aralı olmak ıizcre 2,5 :mil· 
ronu bulmuştur. Alınan esirlt'rin sa} hı 
da 29.\>ııl dur. Japonların hu miiJ•leı 
İçindeki harp nıal1emöi ka) ıııları şun· 
!ardır: 

19111 ıop. ll'i76 nıiıral~\iı, l<J2.4ZU 
tüfek. 81141 tank, ve nwtôrlü •ama. 

Gene l:ıtı müdcleı içinde 2~04 iar>0n 
uçağı ıahribedilmi~ıir. llalcn Çin'de hu· 
lunan japon kuvveılerı 1t1nlardan iha · 
reııi~ 

30 pirade riımeni, bir S\f\11rİ kolor • 
dusu, ı ~ nıua\ln ala\I 'e ıooo !J!.<ık. 

Çin'in istekleri htiklill . r. u anin mıı, muırhların 
7.Ular erınc .kavuşmak noktasındaki ar· Çunking, 7 a_a_ - Çin t~rii mec • 

1 
ını, 1ngıJıcre'nin imparatorluk yol- !isinin reisi doktor Sunfo şu demecı )ıtJ>-

da1·r,~! !müdafaa etmek hu.rusunda1d en · 
-.ı>· e ı l'f ed' itti (cl.iJe: 1 

_ l}'Ordu. 1 n.ı;iliz a ker· 
~ekl ek u•cyş mınt kasına )l'rle· 
dan t=~~ttıs ı: ordmu İngilizler tanıfın
Mı<ır' _ ~ılecek, udan logilıere ve 
lacak 't m~ııerek idareleri altında ka • 
h ' -~gl ıt"re kapiıüll'l}ı:ınların ilı;n ı 

11"m.1ııua muırlılarn rd ı---'- . M ı~ı r i:;ıikl1Hne ya ım C< t.·u.•Atı 
rf bir ittif ki 1 kavuşuyor: fakat ask~ 
nıMıd f a a ngilıere bu menıleh"!in 

t ıt IJL\tnı Ü7crine ıı.J ..... -'- v bu • 
tif;ık kahı - "'"'"'!• e U· 
Juııdım. r."C)-ş kanalııxb a~cr bu· 

t>'Otdu. 

telif~ı:~Yct tam isn'klal mdbuml}·le 
·~ eder mi, eımC! mi? 1936 
Dıkıl an sonro da .M mr'da bu mü· 

Ja ıbımı etti. ADcuk h:ırp l;clip 
~ ııonn, akademik münakaşa bir 
~· bırakıldı ve Mısır, vazi}eünin iaı-
1.et _göre hıtnıkeı ederek, ınilwcr dev · 
fa~ si}-asi müııascbcılerini kesti; 
ki . fııJI olarak harbe girmd>ten de ('e

ha~ Esascı lngiltere'nin de Mmr'dan 
tıı<l Rlrmesini i ıcınedifi ıınla~ılmak • 
da 1

;· İtıı l}a'nın hıırbe i1tiraki •11alıımı· 
,. !ı!ll.r meselesi gene nazi:k hir saflıa· 
~rdi.. Musolini lıııl>'ll'nın harbe gir. 
ftıı~rarını \'enecfik s rayının bftlkc) • 
h~k diirıraya bil<lirlrkcn. kendileri 
da ete gcçmcdildcri takdirde ıurnrz. 
sr.::ıa ma.run kıılacnk ol:ın devletler 111'11 • 

liııt M~fı.~r'ı da snymnıı. Arııhıı fmo· 
ınfltıtkl sıra ~ t~'.":1tı verirken, Imr 
lc ırıda arı nd:ıkı mı;ıliz kerleri hak • 
ttar ne diışüoüyordu? Mım'a k:ırşı 
lı la l'UZ2 ı:;eçmemC5İnin bir J<!Ml, mısır· 

rın bu • T ,_ . 
rırıda ınsı ız ıı .. erterınJ rorıralda • 
•at ~ dışan çıkamıal:ın mı idi? fak· 
M olursa olsun, her halde Lib}-a ile 

ısır hudut k 
ın~ı omşusu oldukça 'c bu iki 
de • e~~tten birinde İtnl)ıın, dij!erinde 
dun:illiı askerleri bulwıdu.\ca, iki or· 
l'\asıı" ıJarpı,mamım mümkün değil& 
Gra.z;~ • h !'fl çıkar çıkınıu. l\flly11nlar 

,ıını'nin k _ .. _. • . 
till•ı onıutasıuua ı ı ır'ın n· 

nııştır: 

"'- Çin bu harpıcıl muzaffer çfkıık· 
ıan ..nnra. yalnıl' Mıı1.:dl'Jl hndise i fue • 
rine ka}-txıtiği toprakları geri almak de
{:il. 1!!94 Çin • Japon harhin<len e"'<'lki 
sı.anik<)')'U tekrar kurmak ııı~avvurunda 
dır. Çin, Jar>on~a'nın ınıııamİ) le <ila.h 
ıan tecridini İ<tİ)rcekıir." 

Japonlar 58 inci Çin 
ordusuna karşı taarruza 

geçtiler 
Tokyo. 7 a.a. - 'npon ku,'Vcıtlerl 

Kan nehri çevrC$indeki 58 inci ~n or
dusumı l-arşı raarruza haşlamışıır. Ja • 
ponlnr Çanı:;şu.çrn"ln hirkat kilometre 
şimalinc gelmi lenlir. Tinı:ıicn'den hııtt· 
)'1 doğru ilerliyen başka hir kol, S8 İn· 
ci Çin ordusunun 10 uncu •·e ı 1 inci tıı.1· 
menlerinden ı"ekkül e.len ~a~ kı.ıvvt-t · 
!erini ezmire munHak olmu tur. 

115 japon uçağı 
tahribedildi 

Çunking, 7 11.11. - Am('l'ikan homha 
uçaklarının Kan\..eu ve Kanton hava 
meydanlarına )'.I J>t ık ları l'oir akında yer· 
de bulunan 65 iaııuıı U{ağı tahr:ilıcJi l • 
mi,ıir. Gene a.merıkıın lıoınha uçukla • 
rının Hankeu cenuhurKlıt 'utl ıkt' ha\·a 
me,-danına yar>tıklıırı hücum e nasında 
yenie hulunan 511 dt-n faz!• İJl'flR uçağı 
)'llkt lmı,ı ır. Henkeu sfıınriiğii açıkların· 
<la bir japon ıopçckt:ri haıırılmışıır. /o. · 
merikan homba uçakları 1 fankeu üıerln· 
<le hiç bir muka~emete rasılaınaılan 20 
dakika uçm~lardır. Rul'llllnki japon kış· 
lı ve hangarları da bombalanmıştır. 
JA.merikan bomb:ı uçaklarının 4 tcmmın 
tarihinde Kanton yakınında Viıeklud 
havıı me}'<lanına pıptıkları hücumda yer· 
de bulunan uç;ıklardan )llinız beşi ha · 
•-alıınahilmişıir. Amcriknn hava kuvv~t· 
ll'ri Kiang i ve llunnan evııletlerinde 
hava hakimi} etini kazanmakıııdı r. 

tice.•i':\:crhbii~ ettiler. Bu t~ibı ne-
"rr o-' , ın_ı, ""o zıım~ndanhcrl, mın . Avusturalya teblig" i 
<:&del •u~ ilrıyle inı;iliuer amundaki nıü · 
torırek'ı ııal};ın sömürgesi olan l .ib)'ıı 
bı)yıe ~nJa vukubulnıu,ıur. \'azİ)'t't 
~m 

1 
attı tttı"ktc Mısır'ın, ıakibC'<le· 

Mf'>nJc7_ da badıti: İngiliz iıtifmu icabı 
tls Dl rını Bii>i:& Briıan}'ll a'1ceı1tnl'I(' 
dı,,.,;ralckahtraknıalc ve kendisi harbin 

il lınak. 

,,_ F:u ~ birkaç hartad:ınbcri, mih· 
leldi ~!"en. Mısır topraklarına ginniş
~ kttmdi münıdele lskenderi}e')'t' 
llleyn omeıre kadar uzakıa F.hıle • 

'°Praki.~~r;ı• .~"llkuhulmakııırlır. Acnba 
s ında M n fıııt olarak i ıillsı karşı· 
kA• .J• • ısır kendi asken •asıuılari•·k 

'"'l<llnJ nıi.idıf , 
lar ve ital aa ~ek nıidir? Alınan· 
nl.ınaır diiıı.nlar bır tıtr.ıfca.n buna mani 
rinde 'kerx~ ı~raftıtn da Mısı r hal'kı üze· 
n\alı; ınak rıne. kıır~ı iıinınt uyandır • 
Jine ria~sac 1> leclır ki, .Muır'ın isıikfft. 
resmen İll ~ kararında oldukbrını 
Vt ve mlhvn ctınışlel'dir, Bu hcyaım:ınıe· 
~. alman :: =.{!(elerinln y.ıı.ılarına gö
ı:fliı:-lcrfı memı k >ıtn a~erlcrl, ralnız in· 
~i, buL .•. : _ eııen aım3k için lısır·a 

'"'IOU)'Orlıı.r B zl f>aııanda kırmctlnl · u so erdeki pro-
tirileınez. Fakat P.ı° ne olduğu i) ke kes· 
~ taar ... - ·-- k ısır hUkurneıioin mın 

_,_ ·-.... ... arsı~~ ha k 
ııı""' ni~-cı·ndc re •ete geç. 
'Batvekil Nı h polm:ıdıfı anıa,ılmıştı 
llframıı\ı; 1;,l~csi •~a •• ~ıı;ır'ın l51illly:ı 
daima M helırdıği SUn<lerıbcri 

- ısır t....,nıkla • 1 • • ' 

Mellıournr, 'T ıı .. - 4.vo•lrnlvn t<'lı· 
11~1. M11resbJ'dc: ıııllltrfilc hnııılın 11-

çnklıırı, a\·cılarııı hinı ıves'nde t111rı:kel 
r.den 20 düiınBn bmnbıı UCıııiını O ·ıh:· 
miş ve bıınlnrın ha~nrlıır.ı sehehh et 
vtrın!'lo•rint" nı!ni olmuttıır. Rlrc;'>k 
bomba uç ıklıırııın ınnldııdl tllft'k isa
beti kayıleclilmlştir. Uc.aklnrııııı.zdan 
lılrl ılnnıııeıııi~tlr. 

Salomon takını aılııları"1•bn 'l'ııl<ıgl. 
deı 

Bir mllıtefik hava teşkili me.skOn 
bir mahalle knr§ı kUçUk bir ııkındR 
bulunmuıtur. 

''Amerikan milletinin 
istediği yalnız sulhtür,, 
Nevyork, 7 ıı.ıı. - HıırlciyP nazır 

mua\'inl M. Acheson söy t edlğl lbr 
nutukta demlştlr k1: 

Amf'rlkan mllletlnln, hiltlln htrleş
mle milletlere kira ve MUnc kanu· 
nuyle yaptığı blltün yardımlara kıır· 
şılık nf' ııııre. ne de eşy11 1:!1t lyor. Q. 
nun ıstP.diğl tek ey sulh !cinde ra
hatca yaşayabilmek imkltnıdır. 

Amiral Leahy arhk 

Vichy'ye dönmiyecek 
ıniidafaa edece-:· rını ngıltcre'nın 
•ır'ın kend· iHııdeıı h:ıhseınıi tir. Mı· Yaıılnıı:ton, T ıı.a. - Aıı•crikAn rn•l 
hir CC1obbu~ top~a~larını mU<l fna için yosuna gore nmlr 1 1 ~alıy. M. !tur 
Grıuia..:• • ,.ırııeccği hnldtında ne Hll"le yaııtıi:ı bir ı;ıurıışıııı•;\eıı sorr:ı 
·ı.ı ·~ nın ne de •hncl R 1,. 1 ırnuterllc>rr.' yaııtığı bir '3eıne. l<' Vn-

tı t~ebı.." 1 . • omme ın •· le- -· ':U' f'rı sıra,ında bir s<;z ,!';. • Şlngtnn'da kııl!lrnğını 3hvleıni1. \'kh~-
.. .,.~ .. ı tır Bu h 1 vı yr. haşkn bir sefirin mi ıı:uıı lcrllı•rt·~i. 

:rivetirul h 11 e gore. f ı\ır'ın va yoksa Amerlka'yı ornılal.i maMııh ıL· 
~" erhangi hir d<'&lşiklik bahi• gıturın mı teınsll ~ılec-e"'I h'<kkınıla 

nlm;unnk '"C k . ,. 
M . . " re ıır. ıılııliımııtı olınodığı nı lıilılirrnie.i r. 

ısır ııı ışı:ıali · • "h fında • lÇtn mı Vt'rcifor tara• 
n gösıerılcn 5<'bebe r b 
~ llıerinde d k ı:e mce:. u dan ö~ ingi!lı ve nun~cr kıt1l l:tn ara-
Mı~ır'da inıcil' ~mu da luxumsuzdur "ndaki mııhar<'benin rıeli<e'>ine b:ıtJı bir 
~. bu, mih ıt ı~lan • ~lunduğunu l mesele olarak kall)'Ol'. 
te • .• v~r b'<t'rı,.rının nwmleke. 

aı.rruc1eıı ıçın kili bit M.'bcı>ı.ir. o~. A . Ş. ESMER 

Dün sabahki rus tebliği 
M•l&kova, 7 a.a. - Bu &abahld ııov 1:: • 

)Ot t.ebtırtt: Gece ııonet kılalıtn \"oru: SON DAKJKA ALMANLARA GÖRE 

hl aber tekzip ediliyor 
Kahıre, 7 a.a. ~ Royter ajansı. ':ı m~ ınını t( 

Marcoaı Roınmel'in yaralandığı hak· '1\1 )ı.la.'1<! ı 
kınd kı §ayia hakkında Kahirc'de hcU('f k ı) 

ncJ'm batısmd:ı \'!' Start-Oskol'un cenup 
batısında dil~nıa muharebe etmltl~
dlr. 

BUka cephelerde esaslı b1r dcA'l$1k -
llk olmamıştır. 

İngiliz kılaları Vorone j 
hic bır malumat mevcut olmadı~ını 
bildirmektedir. 

A m erikan tankları da 
sahnede 

r. 
ımdan Uç ucaeınuz üslcrlnc clömncrna
Ur. 

A lma.nlarm tank kayıpları 

Lorı<l.ro, 7 a.a. - Lcnln~t'ill rad) oı;u, 
Harkof un 40 kllıometre kadar elma! do

ıhı:su!Mbkl Volı;ımsk cephaıtndc yapıl•n 

ı;lddeut savaıını,ıa atmunların 200 d.m 
fazla tank k,ı)'bcttll<Jeı1nl bildlrb'or. 

l·ıerlemegl,Je ba~ladı za p te d ,· ı d ,· ela ~:~~~~~~·b~f~~~~;;:;~a!f~~~= ' ları grupunun kumandanı yilzbnşı 
Charles Stelling, yalııız mUşahede ve 

( naşı 1 ind sa·yfa<la ) mnltlmnt toplamak için gönderil -
işgal efülmlı;tlr. Esir ve ganimet sa- miş olıın birlif';"inl~ı, cenup. afrikalı: 
yısı devıamlı ı;urette artmaktadır. l:ıırıı_ı go~ıe Gazala. dan ı;ekı~~el.crlnı 
DUsmanın karşı h!icumlan netice l:ı: t~mın lç.ın snvaşa ıştfrnk eıtıgı~ı tas. 
kalmıştır. Bu harek6.t esnasında bır ı rıh eımı.ştir. Savaşlnr. l1 haz~rnndu 
tek alman zırhlı tıimPnl 61 sovyP.t btltUn gilıı ılevam ctmış, nmerıkalı -
tankı tnhribetmlstir. Kuvvetli ha\·n kır 9 ıılmaıı tankı tl'llırilıeımişlerdir. 

Mahalli hareket te§ebbüm 
Auchinleck'te 

Sıılker, d\lşmanın !lovyı.-t mcvzllertn· 
ılc tı!r gedlk aQ111nCa nıuvarra.ıc olduı:tıı

nu. rnkııt rusların ııcmeıı yapUklttn tld. 

ılclll yan hUcuıularınd&n liQllra alman· 
lann ceklbnek zorunda lmldıklarını bl!· 
ıtlrmlotlr. Almııl1la.r pcıl< az Ön('(! ıual 

ctt!kleri ml'SkOrı btr yeri bmıkmata 

m<."Cbur olm~tn.rdır. Kam hardcAu dc

'a.m cd<!!'ken )apıbn hava mltharcl:ıc • 
lcrlnc büyük alman hava ~lcrt !4U· 
rnk etmlolcrd r. 

Şiddetli muharebeler 

Londra, 7 .a. - Moskovn rad
yosu bu sabah verdiği haberlerde 
ismi zikredilmiye;ı ve Don nehrl 
olması muhtemel buluna.:ı bir ı r -
mak ilzerinı1e şiddetli muharebe -
lerden bah11eımcktedir 

Almanlar phskürtiilmllı ve ırma.
ğı ~eçmeg-e muvaffak o la n mtinfe· 
ı·it guruplar yokedi lmittir 

Ümitsiz bir mücadele. 
oluyor 

Kahiri', 7 a.n. - · Royter ııjl\Jısırıın "' 
inci orrlu yanındaki hu~usi rnııhalılrl 
lııldiri~ or: 

;\ udıınlel·k ordıısıı, rliışnınn üu·r.nr. 
yııklennır.ğ~ ha1.ır bir .ıaldeılir. ,hkl'f, 
lop, ve tıınktan nıurl"kk<'p ıııııtteı•k 
takviyel!'ri clol~a lıalinll • lı.ıtıv11 clnjinı 
ilc·rlıyor. Boınıhıı ,.e , v ıı~·akİnrı lr,ljıt 
kol111rı ıiurinıle u~rııal.;tııı\ır. :.>!i lihre 
ııgırlı ınılR olııis 11tıı:ı tanktiın'.lr tııp
lar Homıııel ın kuV\'et:nini tıılı~idet
tiğl ve & ıh ilin U kılo:net re kadnr • e· 
nulıun.ln lıulunan dar ıır.uiııdc uncı kl
lonıelrelik bir sahayı bııraj al<'şı nl· 
tındıı hulunrluruyor. Diışıııunıu bu dar 
rıra:ı:lden çıkıp Xil •adisine y11) ılınnbı
na hu burııj ate.ı mllııl otıı:uştu. Hoııı
ıııel şimdi kuV\'etli inei!ı~ meuller. ile 
wıilttefık zırhlı ku\·•·eıJt'rı 11ra ımln sı· 
kışmış ~ulunuror ve rulıruk';ı "'"roı 
y~ptığ'. ılk. hıımlede pü.kiırlülduğu, 
(,11zaln dakı hattımız no1ıincle cloırdıı. 
rulduğıı ~aman olduğ.ı ıtıhi şlııııll ele 
rr.nahtıın tehtiderlilm>k t.:hlikr-ıııi 
ıtt·çiriyor. Bununlıı heralın (;1tı.alıı' l11-
ld dıırumla şimdiki ara,tı•rl'L hlr fnrk 
vıırdır. Sr.ki7.İl1C'İ ordu o vakit :-;'il vıı 
ııı·una karşı hıımlt'yi '<ırnoai< 111ıkAııını 
chlr C'deınt'ıııi~ti. i'.ir11 kı\fi drrt"c·etl~ 
r.ırhlı kuvvetlere malilc dl'~ilrli. ve 
<'enup C'r.nRhı muhnfııııı~ııdı. Bugiin 
ise mihver zırhlı kuvvetlnı .thhll za
yıftı r. caırtınlışe gore ı;ahil ile Katllrll 
nıunhat llrar.i ııra ındakl 60 kiltıınetre· 
lik hir cephe dahilinde ıııütleflk <'enıı· 
hının t l'hrlit altınclll haiıınrltıF,u bir v&• 
zlyet fi .. yoktur. 

tesktlleri kare savaşlarına muh.ııre- Amerikan kuv••etlerinin 
bı:min en hııssas noktıılarıııda milrta- "' 
hııle ederek rlUşmanın geri ile olan komutanı k im ? 
mUnnknlc>lerlnl tahribedicl darbeler 
lndlrmiştır. 

Kırım sulanndıı bir sovyct deniz
altı nvtısı bir hava hücumu nMicc· 
slnd" batırılmıştır. 

Orel'ln şlmııl kes!ıninde düşman 
bln:ok zırhlı unsurların dcstaklı>nen 
neticesiz hüeıımlarım tekrarlamıştır. 
Knl'$ı hUcumlardn 22 düşman ıınkı 
tahrlbcdllm'stlr. ŞiddetM sa''ltışlar 
dP'""..,, pfmp1ftntlir 

RJev böı~1ndc tircnb bir cephe 
Dz,.r!nde hü<'\ım ('(}ilen dllşman. me\'
ırJlı>rlnden ~ıkarı~mıştır. 

Finlandiya k5rfezimiP.. bir ma~"ln 
tnpl ııyı<'ı şı1>mlsl hlr ~O\.')'et denluıl
tısını batırmıştır. 

Loodra, 7 a .a.. - Avam Knmnra
sında bir mebus, Mısır'a gönderilen 
hava kuvvetlerinin cloğrudaıı tlo* -
ruya General Auohlnleck'in kuman· 
dası altında bulunup buhınmaılıı:ı:ıı 
sormuştur. Bu suale cevap veren 
Başvekil Çörçll hayır demiş ve bu 
hususıa 7 ilkteşrlnclc alınan karan 
halırlnımıştır. 

. Zaman iki taral için d e 
aynı §ek ilde çcıa!ışıyor 

lk!l'IDC, 7 a.n. - (N<"1C zuratıcr Zcl
tuna> ~zMmlnbı 1.ondm muhabtıi, in· 
glltz hUkfunct m~cztndc. (~::lalanc;yn) 

muhtı.n.11ı<.:l>1 hnkkırı<la dalın bib11.k bir 

Tunus, 7 a.a. - orı n.ı= b tllrlYor: 
~heden ıtclcn tclgra!lar ""1 habcJted 
Vl'rm«Jktcdlr: Et:ıl.r mc!ın muh:ırCbcs1, mu
knvomct hattın:.n 11lmal hudurtu olaıa 

l>u mUhlım l'IQ!ttnnm cenubunda ve b:ı

ı.ısındıı dc\ıım ctmclttcdlr. Bu hııbcı'W

re ır >re, AucMnlcdk, mlhvçr kuvvetle. 
rml tııııal ct.mckUı old\ildnn k\ıvv<"Jt 

ınOV7.U<ırdcın ı>USlcU rt.t:ü ttcn eonm ma
hn.ll1 hn.--ckct t.cscl>UllsUnil ~mıı.tı.r. 

SOn 24 saat '-:tndc ıtngı ~ ,.. 
tankları aJm:ı.n ve tta 'im kuvvot.krlne 
kaıısı hUcumku'da btı1unmUsllı..r. tik 
s:ı.ra ~trilcn tını;IJ.lz taryntan dü8'
ma.nn ş ldctl1 Wr b:ı.raj tC$1 ııçmıs, ny

h va :tcuvvetım. 

daıtltmak ve Nil 
dclltk"UJ\a '-:ı.rrnnık O ere mt:1Ltz hallan
= kıııısı hc.'l'h.'ınırt b!r >-nnn..<ı lmkAnını 
uz.-ı.kl.-ışUmuık üzere. alnmn ~ lilalyn.D 

mC'VZllcı1n1 .~ ~-
M üt;l('nk "'1ZCt.<i • muhrurtıieli. 

milttcrlk ltuvv ~ trun bir laı.rın ta-

DOn gflndllz oOO'lı·yetlP.r 66 uçak 
kııyhetınlsleı-tlir. Biz 2 uçak ka~·lmt

nr.n.t2..'\ VC)'ll bkr (:C'l.1rmc lıanıkcUne 

ı:~ olmıı.dıkl:ınnı tn1al.t zıımnıı gcc
t!lnnlyct lıııvıwnm csme>Jcte ol<luğunu UJwc mnhftll1 ~ 00 lrıdl1zlıre 
ımZ<'h'Slne hlkHn;,rok dlyor kıl: tlk. 

Rjev'de imha edilen"ruılar ''1.-ındm'd.'.lıkt ıı.c;kcd ııWtOOaııs15lnr, 

dilşmıımn buırün bUe ı~ üzc
ııtnde devam t"ttlrdli':l tllZYllU efı('l"ll'J'IÜ -

>-et.ten d<l~ ~ benıber, 
bu mc n.lm= tnı:ınııızu ~ 
~ A uchinlccık"ıln ıınsıl tıareıret ede -
~ ~ ...,...n ~. Hnrıı 

ll'C(lll(iktC o!dııl:lmu '"' buou:n Audrln -
lttık'e ~ nlmnk ılırM<ttnlDı wır:ınd..-U. 
lıWıundu~ :J'lllZl)'OTlı:ı.r. Pıı2m' gÜnÜ 

)'Dllıl:ın e:ııvıışlordan lll:llW'8 Rcınmıı;j 

Pru1ll btmz b."lbda bWlaJIOWO 

Daram daha cesaret 
Mos!rova, 7 L•. - Royterin ht~-si 

muhabiri hHdiriyor: Ku1*'un 200 kilo
metre doğusunda bulunan Vorone(h cer>
hcsln<le nehir yolun11 h11dm olmıı.k ~o 
ümit İ:l bir nıiicadele cereyan C<liyor. Du 
ceph~c taak kuvvetleri üstün bir rol 
ornaınakıa de' am e<Iİ)urlarsa c.l;ı al • 
manlar ayrıca külli}etli mikıardn piya· 
de kuvvetleri de ı::etinni~lcrdir. Ccpfıe • 
den geltn son ıelgrııflarda ılmanların 
ınüıııdclere taze kuV\'etler ~ı4lmntcıa de
vam ettikleri "<' hirihiri ardınca hürum· 
(arda bulun<hıldım hildiriliyor. fn·e<;tiıı 
ga7t'te,inin nıuhJhi ri dip1r ki: 

Berlin, 7 a.a. - Alman orduları 
Bıaşkomutanlığı, Rjev böl~esinde 
sovyeıt kıtalannden mllrekkcp bir 
&-rupun almıın kıtalarının teksif edil
miş r Mlcumu Ue !mhıı. edflm!ş ol
duiiunu blldlrmPktf!dir. Bu hOcume 
hava !kuvvetleri de müuıhnrct et -

I ngiliz kolları ilerliyorlar mlstir. 
hıudretlcrlnl!ll ~ IJU lıımiHıl ~ 

strdne 1lı bt ol:ncalctır: dnba 

"on günler zarfınd11 hinlerce alman 
ukt'rİ öldiiriilmti_, ,.e rüz lerce •Ahra to

pu ıalırilıe<li l ıniştir. Rununla herııher 
dii~nı.ın sayı rısrüıılüğünü nıuh~fazııda 
devanı edi)-or. 

Ruı tayyarelerinin faaliyeti 
Moskova, 7 a.ıı. - Cepheden bugün 

1'a ajan~ın:ı gelen bir ıelgrafıa, Kur 
cephesinde meskun bir } ere >ıırulao hü
cum esııa,ında sov)cı hombs ve pikr 
uçııklarının 'il tank ve ıı ker ve ~İm· 
nıaı yüklü 80 kamyon ıahribettiklerini 
bil<linnekıcdir. Bu bölgede 900 iki giin 
i~iıı<le )-alnız S(IV}t."t ı.ı.; !darı 36 alman 
ııçığı <lıişüraı~lenlir. 

Başka bir ke5im<le 6 90V)'CC uçağı 
hiç l..a} ıp nmıeclen lR uçaktan mut~· 
kil bir dli~nıan te:;kilinin orııı..~ı na gir • 
mi~. ~ uçak <lüşiirmüşıi.ır. Geri kalan 
dü~man U<;aklıırı donnııışlr.roir. 

Rus müdafaa hatları geri 
alındı 

Ukra)'na hududu, 7 a.a. - R~ mü
Jaf aa hatları :ı:iııikçe sürıııli bir inki· 
~af sösıcren son harc:kıit neticesinde, bü· 
s-ük bir saha dahilinde geri alınmışıır. 
Bu hareketler Voronei'in almanların e
line ~cçnıesini inıııce,lemiştir. Mareşal 
von 8ock kumtnda•ın<laki kuV\'edcr 6 
ıemmuz gecesi Don nl'hrini geçerek Si· 
•utİnoic ka•abasını zapıetmi)lerdir. Mi.i
him hava ıeşkillerindeo yardım gören 
ku"'eıli z.ırhlı birlik ler Voronej ırma· 
ğını ge-çıiği •ırıula ha,-ka hirlikler sabııh 
ıafıık .sökerken ıopçu aıeşi a hında ~· 
re girnıişıir. 

Taganrog ke>iminde 24 saatlik bir 
~ükund~n ~nrt ru<lar tekrar hücuma 
geçmişlcnlir. SoV)·eı hava kuvvetleri bü· 
yuk bir faaliyet gihıc:rerek ~rl ve d· 
•-arını ,iddctli bombard ıman etmektedir. 
Almanların bu ke5imde ınC'VljJer i ni mu· 
hafazaya )·cıecek kadar kuvvetleri \·ar· 
dır. 

Londra, 7 a.a. - Reuter nJan ının 
lnglllz zırhlı .kolordusu ncıihndekl 
hu usi muhabiri blldirlyor: 

l\tüttefik kıtalanilln mürckkeıı 
kuvvetli kollar dün sabah Elalemey
nln cenup batısında toplanıı.n Rom
mel ordusunun şimal geI'!İ'lerine doğ
ru ilerlemeğe başlamıştır. Bu saur
lnn yazdığı m anda bu kollnr kıyıda 
Elalemcyn il,. Eldabe erasınrla lkl 
noktl\ya doğru Ilerl:lyorrlu . .Miittefik 
zırhlı kuvvetlerinin ana kısımları 
mevzilerinin bah~ındakı dil~'1ll'!ln ı ta
klpt,. devam P.ttlğln<len şlmııl<le llcr· 
!iyen konar eimdill.k tanklardan mııh 
rum bulunu:ı,"Orlar.::a dn altı ve lld 
llbrellk oblls elan mühim sayıda 
tıınksavar toplarını bernherlcrlnde 
g/ttürmektcdlrler. Bu loollnr şimdiye 
kndnr blr mukavemetle karşılaşma
mı,lıırsa da böyle bir karşılıı.şmıı cc
clkmlyecektlr. Çt>k scr1 hnrcket eden 
hu kollarda Yenl Zelandalı ktta1arda 
vardır. Bu Yeni Zelanda kıtalan ~m 
db·e kadar yaptıkları geee hUcumıa. 
rındn lt.ıılyıın tnmenlerlne ağır kn -
yırlar verml~lt'r ve çnk <lef •On· 
ı:il carım:melarında dllsmıından esir
ler almışlar ve toplar ele ge~lrmle· 
]erdir. 

Amerika harp istihalleri 
nazın İngiltereye 

gidecek mi ? 
Vaş!ngton, 7 a.a. - Amertıka harp 

l.&Uhsal bllrosu reisi M. Nclson, ken
dls1nln !ngUtereye giderek inglllz
amerikan harı> j~Uhsallerl meselesi 
üzerinde lngillz ricallle gôrüşecdl 
hakkındaki haberlere dair hlcbJr 
diyeceği olmadı{:ını dün sazetcoHere 
söyJemletlr. 

ben aııağı inecekler, mühim bir sa -
nayi merkezi olan Stalin&rad oehri. 
ni i§gal ettikten sonM ileri hareket
l eri.:ıi e olıa'nın H azer denizine dl:I 
kUlılügt noktalara kadar ilerletmlye 
çalıoacaklardı r. A lman kuvve tleri 
bir kere V oJga'ya vıunl olduk ıan son
ra cenubu garbiye do~ dönmek su· 
retlyle daha iyi bir hareket nokt a • 
ııından baolıyarak Kafkasya'yı iıural 
tetebbUaUne geçeceklerdir. Şimdiki 
Stalirıo - To&anrog - Kere hattının 
ö:ıtindeki çok k uvvetli mtidnfaa mev 
zilerinl Ku rak ve Harkof'ıan Voı • 
ga'ya doğru hareket eden alman kuv
vetleri arkadan çevirmiye çahıacak. 
! ardır. 
Diğer ta r aftan bu yaz ntdnının eo 

~ılıler gelme:r.dcn evvel tamamen 
rıetlceleneceğlne almacı mahfiller i 
kani bulunmaktadır. 

Alman kum anda heyetinin Don 
Kalkasya'ya taarruz planı nPhrine karşı yapn~ ta rruz:da el • 

de ettlf,i ilk muvaffekı:vetler mü -
Stokholm, 7 a.a. - Havasın mu . hlm olmakla beraber Berlln mı • 

Kırım"da muharebeler bittiği cihet· 
le scıbest kalan müttefik tümenlerin bir 
kısmı l)oneç bölgesine doğnı )'Ola çı • 
karılmışıır. Sayıca dRha fa1Ja olan d i · 
ğcr unsurlarda Kerç yarımaduı nı sev· 
kedilmişıir. Au da Kııfb1)·• hareklı ın ın 
daha (ula gedk.nıiyeceğini gösterir. 

hablri bildiriyor : htaflll ııu iki noktayı belirtmektedir. 
Almanların Don nehrlcıin !He tar&· ler : 

fına doğru Volga istikametinde bU l Ru<ılar gerek inS't!OC:ll ve gerek 
ylik kUtlelerle yapııkları ileri yürU- harp malze!TIP!!i bakımından hcnth~ 
,Yli§ü durdurabilmek için Mareııal ]lek btlyük ihtiyat kuvveılerfne ma· 
Timoçenko eli ltındı bulunan bU· liktlrler. 
tlln ihtiyat kuvvetlerini harp safı. 2 - Sovyet kumananhtı . Orel 
na sürmektedir. karşı turnızundan tl!a anla ılneoaAı 

Görtılüyor ki alma:ı.lıır Don neh - g-lbl henUz teşeb'bilMI tekrar ele al· 
rlnin ııark aa.hitine kuvveıli bir BU• j mak huımlıtlndakl kablliyetlerln l kay 
reıle yerleotikten eoora nelıri takl· betmcmJıtir. 

Durum memnuniyet verici 
Berlln, 7 a .a. - Doğu cephesinde 

alman kuvvetleriyle müttefik kuv· 
vcllerin hücum harekrıtı memnunl
yPt verlcl blr ckllde cereyan etmek
tedir. Bnlln'de tnhmin edlld ıl:lne 
göre. "'" geçirilen esir ve ganimet 
mlkıtan hakkında ı>ek y11kında e• 
hemmlyf'tll rakamlar neşredllmcsl 
muhtemeldir. 

180.000 tonluk gemi 
batırıldı 

BP.rlln. 7 a.a. - Öğrenilrl!Alne gö
re, şimal Bu?.denlzl'nde kuvvetıl bir 
himaye altında giden bir lngl.liz -
amerikan kafılcs\n~ ka?'lı Yftı>ılıın 
harekt\t esnasında alman d nlzaltı
ları v,. ucaklan toP)•ekfin 180.000 to
nllAtod11n fezla hacimde 20 den fazla 
g~ml 00.tırmıslardır. 

M oskova - Roıtol 
hattı kesildi 

Plılris, 7 a.a. - Radyonun bildir
di ğL,e göre Rostof - Moskova de
miryolıınu alınanlar bu şaban kea
mişlerir. 

Aleul· adalarında 

amerikan 
filosu 

S gemi baflrdı 
Yaşington, 7 ıı.a. - Aml'rikn bahri

ye nuırlı~nın bir tehli~lnc: ıı;tıre j -
pnnların, bııtı Aleutian atlıılıtrını işg.ı l 
lc;in snrfrttiklrri gayret1er sıra~ıııda 3 
torpido muhribi, bir krııvaıor ve bir 
nakliye g<'mİal lıatırılnıı•, lıiri t11y)"'llrr 
geıni&I olıııak İl&ere 9 i>CIDİ de hutarıı 
ıığrat>lmıştır. 

Bıı haber Amerlkal•lıır aruındn hü· 
} ilk bir memnuniyet ıı .. ıiıırı ıı \ıŞtur. 
Birkaç hdt.a en·rl Aıtu ve Kiska adıı
larının Japon kunetlr.rl tarnfındnn 
işgali llı.erhıe hnsıl !>llln huı.ursuıtlıık 
zail olmuş gihlcllr. ıraJhakika .\ l11ska 
nh.ali !nelen :ı:lyaıle ra. .. ıfik kıyılarında 
oturanlar bu !~galin eV\el& .Alaska'yn 
&onra cırarlnn Kanııdn ve Anıerlka'ya 
knrşı yapılac-nk dahıı miihiııı hir hare
ketin ba !angıcı olup olmadığını ıo· 
rıışt ıırmağa baılanıı§lardı. 

llk tımtı, '.tn1rlllz1'cnn Mr l.aırş tluı.r- ve1ıcl o!d".ı~ -
1"\1% YBı>abU:mck K-!n kAn dcrecOOe k'.ıv- Pndll1k Cmtu.<'l'dc mqWcft1 o1n1111ı: ıu:.
vct Vıt.h.tUan:na mnl!k olup ol'llama- mundıı. l9l'llI' etm • ~ bM.
kınndadır. lldncl tımn ıse, ~uız hfl.va lan ııaf:mn '9IC o!duf;u ~ durrnnkta • 

kuvvC!l.lcrinbı dUşmane ırotroek )'nrdım· dır. Rcmmcl durdUNlmuştur ~ 
l:ın rrurdumuı1c w• zırhlı ib."Uvvet husu· drtnlook ş1;(tdeUt 1cn.rıı:ı !ıGcı.wnlıtr ~
IUTlda :ııcınghılcşm('Sbıt! man! ol:ma:kt.3 )'Ol". Fnknt ~ mUtChassıSlnS' cUl. tı:IP
""' d~~-c luı.dnr ınuvııttıılc olacıığı· blnde ~ ıht12MUn1 de hatırla.• 
mn •ımnmcsldlr. Du mahntleNrı tlkrln· lıyorlıır. lmııamtorl r ku~ 
re, zıımn n her lik1 ıt.nnıt ldn dt' l\Yfl' ee- heıh.>tl )'tl.ll\12 m var lk'uvvct.Eıtnt 4tr • 
kilde tıılt$TTlllktndır. Cü'!l!ldl her iki ta - dunrutk ctcr.n. Rommdl't ~ 
r.ı1 da lhtil'Bt :ı.uvvol cclbotınok '1<t1da· muntAzıım tnşe ~ 

T.onrlr '· 7 n.n. - no•-trr 11j:ın~ının 
Kahire nıuhııhiri telı:r ıflıı hilc!İrl~ or: 

Cr.plı~ lınttı şimdi lll•ılenı~'·n'in re· 
nubııncl!l 30 kiloııırtrd.k ve h.•tıyn 
doğru da 60 ldloııır.trrllk lılr :':'llıa 
içlncle uznnıııaklnılır. l'iln lrnr1t h:ı· 
rekfıllııın bn•lı<'n nğırlıiiını te•kıl r. 
rl<'n to11ç11 dllello~ıınıl ı g•lrilnfi~I' ı;ıırc 
her iki tnrnf hlr ~ nrnın h:ırrk<'tin~ ti'· 
ı;rlılı!ıs huırlığı olarnk tanl.-ı;'.lrnr v~ 
cll;trr knrsı koyııın tertibatını tııhriltft
ıııı'lte \·nlışnıı tır. 

bu mcvzllcrdcn sümıttt ol:ırndıdr. na 
hcdcte vn.mxık ~rn. d11Ş'lllfm& tıst:tm 

mmmıa cbmdt ıcın takW)<e almtı!tt:dıl 

ııtı.rn.tc b:ıf'lıdır. 

lnı:lltz mil~ 
sı.ıı. 11..'.l!TD.ll "rı1n 1ao lldlamt'l.nı oonubun.. 
tlald va.hııy ve bu ~ d~• 

do~ NU"e h{l('U1ll ctnw~ ~ tcn<f1~ 

hıı.k1nndak1 h.:ı.berlcre htc btr eurotıe 
ln.-ı.nın IJ.'Ol'W. 00nk11 böyle tıanke!t., 

t<Jlt bUyük ~ zor11.lkbıi)"le ~laea
....-

Libya çölünde ateşe başlamak üzere mevzie konulmuı 
bir alman uzun m enzilli topu 

\.. KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
ı.erkoşe, 7 a.A. - Bil vlyctl t~shlt 

edllemlyı•n bir uçıık bu sııbalı F'\ma
ı;ıısta ü7.erindt•n yükseklerde u,;nıuŞtur. 
Jnglllı uH•ılnrının derhııl havıı.nnmıısı 
Ur.erin•• uçıık muıklaşııııştır. Hiçbir ha
dise olıııı.uıııştır. 

Lonılra. 7 a.a. - nıı &'lbnlı l-tınclrn
<la iki cıı~ııs ld:ıııı e(lilınlştlr. Buıılnr· 
ılıın hiri Ccbelılttıırık doğuııııu ve ln
giliı talıijyrtindr Stelle Kcy, nlcki de 
l.lel~ikıılı Euii:ne Tiuııncrmıın·cır. 

Devlet Konservatuvan 
şerefine çay ziyafeti 

lstanbul, 7 (Tc fonl ) - Emtrıö."til 

llalkcvt uıratın<tın tcllnmtzde bulunan 
Dc\'lct Konscn:at.u\llrı mUdUr, n"J r 
ve tn.J ~tkı•• buıı\ln Pali<otcl'd 
b r tAY 'l>crUmlı;Ur. 

Şehrin UCTt s;elrnı blrcok s malan bu 

tlll'd:ı hazır bulunmU$lnrdır. 
Rlltlln gıır.etcler ve radyolıır Japon

ları hu uı;Jerclen çıkarroıık liıı.ıuııu iı
!ll'flnde lsr.arla durmllktn<lır. Hu Jilzu
ma hr.rkr11tr.n e\'Vel a•kerl fefler knni 
bulıınıııaktadır. Bu uıe.,.&iındc All'ııt
yeıı aılalıı.n hölgeslnde de\ aııılı sis hü
kilrn silrılıı~ı i ndl'n tııırı&y•' ~imrliclen 
ııni;lllm hir ~ıırrtte yedl'~mi~ bulıınnn 
dUşmıııı kııv\'l'llerine lıar~ı harC'ltAta Rio - de - Janeiro, 1 s .a. - Rrt'ıil
girJ ınt-k lnıkfınsır: ı\C'Jils~ bile çnk ı.or- ya"ıla hllkUm suren §lıld,.tli soğuklnr 
dur. Bu dıeııle havalar mUsait olıluk- kahve rrkolteslııin yarısını ıivan u~ 
ça drnııııltılıırın ve uçaklan:ı yana<':ı• ratmıştır. 

Avnıpa'daki Amerikan 
harp kuvvetleri 
başkomutanlığı 

Londra. 7 a.a. - Londr 'dakl nmcrt· 

kan om.usu umumi knran:llhınıdarı bl! • 
d rlld!Q-tnc öre, c nıl Oart Spatz Av
rutııı'dn ki am<'l"W< n h va ıruv~ 

b:ıokomutanhı?ın:ı UI.) in ~ 

ğı harekr.tl!!rlc lktlfA edilmektedir. Dıı M11drit, 7 a.a. - ArJ ımtln hnyük rl· 
hücumlardnn ddc f'dilen neticeler bu· ı çisi doktor l~ı;cobıır t panyul ve fror
r11da çok dikkate dcicr aıahb'ctte te- •ıı Fııslarında yaptıiı yolculıılttıın bu 
1A ki cdfuDelıtcdlr. ıabah donmU~tUr t 
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• Milli pıyango 
dün çekildi 

( Başı l inci sayfacb ) 

045683 148632 249459 311640 
o 4091 156264 254475 32i840 
084262 162011 258145 332254 
099878 179504 2a9162 373596 

1000 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

001772 017021 022467 023482 054490 
057758 061830 063570 070938 0~9344 
095325 096329 096448 096522 101246 
114~20 117222 125029 159492 159742 
160844 16 4 3 16~372 169452 171431 
175814 181770 1 3a53 l 5130 186783 
189460 19010 190734 191533 197557 
198158 19'906 204517 204621 210480 
213140 215850 221115 224877 228155 
232565 237661 240510 2189 5 249080 
251 27 251994 263 88 266260 268aS7 
269485 272184 274137 2806 4 283915 
292:>47 299719 300435 301697 306162 
319440 320361 323047 321241 336229 
340344 349,17 356402 358493 361283 
367221 368906 385946 399295 399552 

500 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 

Son don rakamı 3862 ıle biten 40 •·o. 
Son <lörı t'Sknmı 5421 ile b ten 40 No. 
Son <lort rakamı 5;.ı59 ile bıten 40 No. 
Son dort rakamı 9890 ile biten 40 No. 

{ 500 ) er lira kaza.:ımı !ardır. 
100 er lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son Uç rakamı 2.,0 ile biten 400 No. 
Son Uç rakamı 366 ile biten 400 No. 
Son Uç rakamı 711 ile biten 400 No. 

{ 100 ) er lira kazanmı !ardır. 

50 §er lira ikramiye 
luızanan numaralar : 
Son Uç rakamı O 7 ile bitl.'n 400 No. 
Son Uç ralrnmı 134 ile bııen 400 No. 
Son üç rnkamı 395 ne biten 400 No. 

( 50 ) er lira ıkazanmı lnrclır. 

20 §er lira ikramiye 
kaz.anan numaralar : 
Sen Uç raka:nı 227 ıle biten 400 No. 
Son Uç rakamı 243 ıle bıten 4VO No. 
Son Uç rakamı 247 ile biten 400 No. 
Son üç rakamı 267 ile biten 400 Na. 
Son Uç rakalnı 289 ile biten 400 Na. 
Son Uç rolramı 318 ıle biten 400 No. 
Son Uç rakamı 653 ile bıten 400 No. 
Son üç rakamı 913 ile bıtcn 400 No. 
So'l Uc rakamı 957 ile bıtcn 400 No. 
Son Uç rakamı 997 ile bıten 400 No. 

{ 20 ) ı;er lira ktızanmı ınnlır. 

1 O ar lira ikramiye 
kazanan numaralar : 
Son ıki rakamı 63 ile bıten 4000 No. 
Son ikı rakamı 75 ile biten 4000 No. 

{ 10 ) ar lira knranmışlardır. 

2 §er lira ikramiye 
kazanan ııumaralar : 
S on rakamı 3 ile biten 40000 No. 
Son rakamı 6 ile biten .. 0000 No. 
Son rakamı 7 ile biten 40000 No. 
Scc rakamı 9 He biten 40000 N o. 

İkişer lira kazıanmışl mlır. 
ikramiyeler nerelere çıktı? 

Bu çekllİ!!in 30 000 liralık bUyük 
ikramiyesini knzannn 312 25 numara. 
lı bilet Afyon'dn satılmışıır. 

Onar biı:ı llrn kazanan biletlerin 
bir tanesi 1zmir'de, bir tanesi Ho ~ 
pa'd'.ı, bir ınnesi Milas'ta. bir tanesı 
de Sarıkamış'ta satılmıştır. • 

Beşer bin Hra kazanan blletlenn 
·bir unesi Ankare'da. bir tanesi İs
tıcbul'da. bir tanesi Mnnlsa'da. bir 
tanesi NazJllt'de, bir ıanesi Eskişe
lhlr"de ve bir tanesi de Gerecle'de ı;a· 
tılmıştır. 

İki bin Tira ka.zanan bnetlerin 8 
tanesi İstanbul'<ta. 4 ranesi Ankara
da, birer tanesi de Kırıkkale. Kırka
ğaç. Samsun, Tarsus, Se::ıdıklı. Ka
i"acabey, Konya Ereğlisi ve Hopn'cla 
eatılmı!!tır. 

Biner lira knZ'.Ultın biletlerin 24 
tanesi !stanbul'öa. 10 ranesl Anka
ra'da, 5 tane'>i tzmir'<le. iklser tane· 
ei de Karahallı, Eskiş hlr. Gazlan -
tC'P ve Çerkl' 'te. 33 tıı::ıesi de yur • 
<lumuzun muhtl.'li! şehir ve kasabıı.
lannda satılmıştır. 

Tünel Şirketi bazı 
mülklerini gizlemiş 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Eski Tü
nel ~irkcti belediyC)c dcvrc<liltligi za • 
ınan işletme tcsL\;ltı He birlik"1e ~irkete 
ait 83-> rimcıTh-ullcri de belediyeye dev 
rcmıcyi taahhut ettiği halde sekiz yüz 
bin lira kı)mctinde bazı gn)rimcnkullc
rin gizlenmiş olduğu hakkında bclcdi)C
>C bir ilıb:ır yapılrnı~tır. Müracııatçt 
kendisine yıudc >irmi verilmek 'e mu· 
kn,ele yapılmak şarıiyle bu ga)rİmen • 
kullcrin )erlerini bıldircccğini so)lc · 
miştir. Vuı)ct incclerunektcdır. 

Sevgilisini öldüren gencin 
muhakemesi başladı 

!stıınbuı. 7 (Tdcronla> - Dört ay 
kadar evvel B~ kııda'da SO\d ~ Fa~· 
ma isminde b!r .ımmnı öd ~ SC<! dın 
muhı:ı.kema;l:ııc bu~ Skinct nıtır ceza 
mıı.hlcemeslnı.lc bn ndı. Dun.ışın da Se
d:ı.t Mt!lseY\ olduf;'u glbl it ror eiU. 

Duruşma bıızı noksan evrnkın tn· 
m.:ımlaıuruısı ~in gcrtJc bı , kıldl. 

Fırınlar tahdit edilecek 

t~ıanbul, 7 (Telefonla) - Şdırimiz<k"' 
S.i fırınların ec:tnncler ı:ibi nufus e a ı· 
rı:ı güre tahdidcdilrncsi için tcrkikler )"3· 

pıldığı haber ,crilmdmdir. Bu takdir· 
de muancn mikd ırda nufusu olan her 
semtte ancık bir fırın bulunahi lccektir. 

. Operatör 

M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Şef Operatörü 
Balıkpazan Ali Nazmi Ap. 5 
No lu evınde h r gün 15.30 dan 
so:ıra hastalarını kabul eunek· 
tedlr. 7756 

Daktilo kursu 
96 cı devre inin kayıtl rınn 

bıı.Şlnnmı tır 1ah 1 nranmaı 
Bir nydn diplomıı verllır Me -
murlnr Kooperatifi k.nrşısı No: 
3 Trl: 8714 811 

CEMİYET · HAY ATI . 
. . 

Açık teşekkür 
Sl.'nelerdenberl knn .kaybederek ıs

tırabını ı,:c-kmeKte oldu~um Hemero t 
hastalığından kısa bir zamanda elek· 
trikle kurutmak suretiyle ağrı du· 
yurmnılnn beni kurtardığından d<>la
yı Ankara Yenişehir Necatibcy cnd· 
de Tevf k BALIKÇIOGLU apart· 
manında ıırofl.'sör doktor Nüzhet 
Şaklr'c alPnc.n teşekkür etmeğl bir 
borı,: b lir m. 

Ankara Ulucanlar L!Ue sokağı 
MUnır lOl!J 

Mutlu bir nikah 
Mutcahhit l.lay J lakkı Gulen kıu 

Fatma &ulen ile Cumhum:i lisi Bando
su mızıka oğretmenk-rinden B.ıy Ali 
Oranlının ııikiıh torcnlcıi pazarıc:;İ ı;ii· 
nu Bcypazarımln )Upılını}tır. Saadcıler 
dileriz. 

Acı bir kayıp 
YUzba ı :\klııııct hrer ogl.ı 'e mn· 

lıarnr arkad ı~ırııu: 1 Jı(z:ı or;uz il k -
t ı'ııın, Kemal Be kal 'nııı .;c .\ hıııet 
1 cui <; ıkrıı ıkC'ı"ııııı )eg•·nleri, IİSl"ııin 
onuncu sııııfınılan C 1\ it Erer, f( •n1: 
)n ıncl • tutı.ldııgu h ~t ı"ık~nn •urlu· 
Jııııııy ır ık ha\ t ı ı;ot.lcriııı kap mış 
'c dun n ım zı 11 •<"ıh 'ı aııı e.ııııiin~c 
kılındık! n ~oııı ceıı ıze•i uori nıc:r.ıır
lığa ılefncdılıııı,llr. 

Kedı•rll ıilesirıc lı.ı sağ.ııı;ı \'c sn
bırl r dılerıı:. 

Teşekkür 
Oı.d ıırrıın: 'e ) • l(cnııııiz :"',nit grer in 
stalıımııh ı:;u terdı .1 rf ) ıık~ek, m

ırıl al ku ilt tcdınisııılekı Itıtııııııu· 
rlan ılul ı~ ı .'.'\uınune hı tıınc»i bnş '•"" 
kiıııi sa~ın Dr. Hu hl Çaııçı") ı \e oıü
ınlinrll' ncıl ırııııızı 11 n la ın ve cı·nn1.e· 
ine g !enlere en lc;tcn tcşe.ckı.:rkriııılıi 
sunarız. 

B'.lbası. nnne 1 ve <in),ları 

HAVA 
• 

HARBi 

alman sularJna 
mayn döküldü 

Londra. 7 a a. 
zırh ının tebl : 

lngıl!z hava na· 

Dün gC'cc bombardıman sf'n1sln<ı 
mt'nsu11 bomba ucnklarııpıız tarafın· 
dan cluşmnn sulıırınn mayın dokül -
mu tUr. 

Bomba ucnklarımızdnn bin bir 
düşmıı.n avcısını dllşllrmüStür. İşgal 
altında bulunan Fransa üzerine ya· 
ı:ıılan ta:ırruzJ de\•rlyc harekfıtında 
avcılanmız tarafından bir düşman 
bomba ucafı dUşllrülmüştUr. Bomba 
ucaklarımızdnn ikisi üslc.rdne don -
mcm lcrd r. 

Dün gece a:ı: s:ıyr<la dllşman uçnğı 
tng ltcre'n n ~l-doğu sahUl üze
rinde b r saat kadar uçmuştur. Bir· 
ook yerlt're bombalnT atılmış, faknt 
hnsar ve insanca knyıp olmamıştır. 
Dü man Gale eynlc-tlnin cenutı sahlll 
{!zerinde de biraz faaliyet g8stermlıs
tfr. Fakat bom'bıı atıldığı bf?dlrllme
mlştlr. Dllşmanm bir bomba ucağı 
düşilrülmilştilr. 

Alıruı.:n tayynrc1el"! bu !:abah er
kı>nd n İng!ltere'nln ş!nıal-<loğuırun
da b r şehre taarru7. c-tmlşler ve yan
gın bombalan l\tmışlardır. Birro'k 
yan~n cıkmıssa da bunlardan bir 
kısmı sfıratle ba tınlmıştır. 

Almanlara göre 
Berlln, 7 a.n. - Bugünkü resmt 

tebliğe gôre, lnglltere'n,n do~u kıYı
sında, bomba uı;:ııklıınndan mllrcık
kc-p kuv' etli t~şklller dün geoc iyi 
g8rme şartlan içinde M":dd!l.'shorougk 
limanımı ve sanayi ı,:cvreslnc akın 
yapmışlardır. Ccn ş ynngınlar cıktığı 
haber vcrilmekıtcdir. 

Malta üzerinde düşürülen 
mihver tayyareleri 

Malta, 7 a.a. - lngll!z avcılan hiç 
kayıba uğramaksızın ik1 alman ve 
bir ıtalyan av ucn •ıihnı düşürmüş· 
lcr ve başkalarını hasara uğratmış
lurdır. 

Trabzon öğretmenlerinden 

bir grup Rize'yi gezdi 
IU:r.t", 7 n.u. - 'l'rnbzoıı nıaıırif ııılı· 

dorunun rh a cUnde orta ve ilk !:iğ· 
retıııeıılerin~lcn müte,ekkil bir Lofllc 
gl'zi nıak ndi.>lc 2 gıln .:vvel §ehrimi
zc gelml ler ve villlyetlıııl:ı. nınarlf 
rııcnsııpları tarafuıdan knrşılırnnr~k 
şehrin muhtelif ııınh:ıllcrl ge:ı.ılır.lıniş 
'c tetkiklerde hıılunıııuslıır<llr. 

Öğretıııenleriıııiz tarafını lan • Iol.,.e· 
\ lıııi:ı. salonundn şcrdlc:rine bir çny 
zi) afeti veril mis ~ e çok ımnıinıl bir 
urette h ~bih'lllerde bıılıınmuşlnr ve 
huglın 'frabzon'a f(ltmck iızere şehri· 
ııılzden il) rılıııı 1 ırdır. 

Kars'ta bol yağmurlar 
K rs, 7 u.a. - Dun ~un<lliz ve ge. 

ce kaT.alarıınız dahil tckrıı!l vi iıyct 
bulge ine bol wıktard<ı. yağmur > ı.,· 
mı tır. 

D. DEMIRYOLLARI 

Bezli kayış alınacak 
D. D. Yollan Satın Al. Ko. dan: 
Muhrunmcn bedeli 16975 <411ı altı 

bin dokuz yllz yetmiş beş) lira olan 
muhtelif ebntta 3650 ene bin aıu yüz 
elll) metre bezil lflstlk trnnsmlsyon 
kayışı yal.ıız muktazı kauçuğu idare 
tarafındnn temin edilmek tizere 
< 17. Temmuz. 1912l cuma gUnü saat 
C16> on altıda Haydarpaşa'da Gar 
b.nası dahilindeki komlsyon tarafın
dan kapalı zarf usullyle satın alına· 
cı.ktır. 

Bu fşe glrm,.k lstlyenlPrin 1273 
<bin iki )-iiz )"etmiş ile> l!rn 13 <on 
Ilı;:> kuruşluk muvakkat tcmlnaL kn
nunun Uı)in ettiği vesikalarla tekllf-
11.'rlnl muhtevf zarnannı ayn ıglln sa
at (151 on beşe kadar komisyon Re
sil ' nl.' vermell'rl Uızımdır. 

Bu lşt' nlt sıırtnameler komisyon· 
dan pnrnsız olarak dnl!ıtılmnktndır. 

<4713> Sli9 

Me~e odunu alınacak 
I>. D. Yolları \lalnt)·n il. inci işletme 

M udurlııı:ıınden: 
1 - Fı·Hlpnşn - 'llalnt~a hnttı üze· 

rlnfle> lıer h ını;i bir ı,ıasyorınnn vuııo
rıa te !im şıırli) le satın alın.ı('ak t-110 
ton nırşe odunu kııpalı zarf usuliyle 
cksiltıı ryc konulmuştur. 

2 gk•lltmr 5. ı-. ~2 tarihine mli-
-ıdif ~nr nıııhıı ıı:unıı sa ıt 11 de \lo

lab a li inci i•lctıııe biııasıııda yapr-
ine ıktır. 

:ı - Mııhııııırııen 
dır 

4 - Mm·nkkat temlnnt {1200) 
dır. 

6 - Bıı 1 e ı;lrınek isti) enlerin !.? 190 
s-ı~ ılı k nıınıın ahkiırııı , e r. ırtn'lmc 
ve ıııııkn"•lı•ıı 11111· tnrif ılı (lairı•sirult• 
lıozırlı)nraklıırı lrklif nıı•ktıııılorını 
ta~ in edıl n eksiltme sn ltlııcl<'n hir 
!:'l<ıt cHeline kadar ~lnlat) n ti. in<"i 
i•letıne artırınn vı- ekslllııH" koıııi~' "" 
rrisligine 'ermeleri 'r) a ı;ondcr;ne· 
lrri. 

l'oshıln vııkua gelı·<"ek tcelıhıir ka
bul ı•ıllimez. 

Ilıı l•e olt ~nrtıınnıf' V<' r11uknq•JPnA
nır ı•rojrleri işlctıne kalt>ııılnclrn , ... 
Kııııılıı. Knpıdı:rt' i•Uısyonıınclrın pa-
rasız alınır. (öO!li) l 1 sıı 

Kızılay Hasta Bakıcı 
Hemıireler Okuluna 

yahh talebe ahnacak 
TAHSİL MUDDET! ÜÇ SE

NEDiR. 
Yemek ve giyim parasızdır, 

ayrıca harçlık verilir. Mektebi 
bitirdiği vaklt derhal devlet 
hnstanelerlnrle ıserefll vazifele
rine tny;ln edilirler ve aynen 
helll61rcler yurduna Aza olur
lar, işsiz kaldıktan veya tekaüt 
olduklan zaman yurtta Jaşe 
ve ibateleri temin edillr. 

Kabul liartlarını haiz olan· 
ların memleketlerinden lst.e.n
bul'a kadar yol paralan cem.1-
yet tarafından ödenir. 

KABUL SARTLARI : 
Türk tabası olmak, sıhhati 

yerinde olmak, y~ı 18 den a
liağı ve 25 ten yukarı olmn.mok, 
iffet ehli ve iyi ahllk s?lhLbıl 
olmak, en az orta veya ona 
muadil tnhslll bitirmiş olduğu
nu gösterir vesikası olmak. ev
li olmamak. okulu terkettlğl 
veya bes seneUk ml.'Cburt hiz
meti ifa elmedlğ'I tııkdlrde, o
kulun tahsil ma!;raflnrını ödl
yeceğlne dair bir kefaletname 
vermek. 

İstekliler lüTUmlu mnlOmatı 
ve müracaat evrakını, Ankara
da Yenlsehlr'de Kızılay umum! 
merkezinden, lst.anbul'da Aksa
rny'dn Kızılay lfostabnkıeı 
Hemşireler Mektchınden ve dl
ğl.'r vllf1yeUerrle Kızılay mer· 
kez ve şubelerinden alabilirler. 
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T.:~:.i.~d.i~~~~ E _ I 
lcktrik ve Jlavagıu:ı Şirketinden: 

~irketlerlmh: blnalarındll aŞa
ğıdaki tamirler ve işler yaptırı
lucnktır: 

1. - Şirketimiz arazisi dııhi. 
!indeki binnlurın dış kısmında 
r.ıva ve bnılnna tamiratı. 

2. - Yağmur oluklarının, ka
pı ve pcııccrc.lerln boyanması. 

8. - l'l'nçcrc &torlarının tll • 
miri ve eilAlnnııınsı. 

4. - l'enı:erclcrdr-kl sineklik 
ll'ilerinin tnıııiri. 

Bu tnmirll"ri ve saireyi yap • 
muk istin·nlcrin O lcııın111z l!l 12 
perşcmb~ glinıi ~kşaıııınn kadar 
teklı ( nıektuplnrını şirket mü
ıllırJıığUııe vermeleri 11lzııııdır. 

ti. - Şartlnrı ö,ii'rrnrııl'k ve 
} upılncak tamiratı yerinde gıir· 
ııwk istiycnlcrln şirkl'linıiz tı- -
sisnt ~ubeslrıe ıııllrncnntlnrı llftn 
olunur !J.i!I 

ASKERLİK lŞLERl 

Sernlzoıu 
Kabak 
Bakla 

{Ankara) 
( Ankara ) 
(Ankara) 

Ayoe kadın 
faısulyesi (.Aokara) 40 
Ayşe kadın 
fasulyesi {Ve.zlrh:an) 35 
Çalı 
fıı.sulyesi 
Patlıcan 
Domates 
Daln111lık 
biber 
Sivri 
biber 
Bamya 
Patates 
Kuru 
soğan 

Kuru 
so~an 
Can erik 
C\'ln• eriği 
Vi ne 
Vişne 
Şeftali 

{Tarsus) 
( Tarını.s) 
{Tarsus) 

(Tanrue) 

(Tar8llfl) 
(Bilecik) 
(Tarsus) 

(Beypazan) 

(Tanrus) 
(Sapanca) 

( Bursa) 
(Ekstr a) 

{Muhtelif) 

35 
25 
22 

60 
45 
30 

18 

Z4 
20 
35 
25 
20 

ekstra (Sapanca) 40 
Akre armut {Ekstra) 90 
Akı:;e 

10 
20 
20 

52 

45 
32 
28 

52 

78 

22 

3ô 
30 
52 
38 
30 

60 
125 

armut {Muhtelif) 60 8/'i 
Mustabey armudu 50 70 
Armuı {Muhtelif) 40 S6 
NOT - Bu ttyatlar yalnız dUkklin . 
!arla haldeki Azami satış fiyatlarıdır. 
l'n.7.ar yerlerindeki satışlarda alıcı 
ve saııcı pazarlıkla alım ve satım 
yapmakta serbesttirler. Ancak fll\ -
7.arhkta yukarıda gösıerilen pera • 
kenile fiyatın Ustllne c:ıkılamaz 
111111111111111111111111111111111111 

TAPU VE KADASTRO 

~Cereyan kesilecek~ - --Ankara Elektrik T. A. Şir - : 
- kelinden : : 

VİLAYETLER 

nlı'kMI kıınunl \"<'rgllc:r hnrc ve rcs1m -
!er 11Avl•tcn m1.l•ealı.hlde tediye edlll.'-
C'ektlr. (49-18) 1025 

Elektrik malzemesi 
alınacak 

: 8-7 1912 tarihinde saat 15 : İzmir llelrılb·e Hclsli""inclcn: 
ten 17 ye kadar C).:ıcebcci, Ce- Sokak tcıl\'irıılı tesisatının tamirin· 
heci ve Mamak ısemıl rinclen _ ele kullanılııınk iır.t"rc 11 kalrııı mulı

: elektrik cereyanının kesilece _ : 

1 

tı lif l'i<'ktrik nıalzr.ııı~si sııtın alınıııa
ğlnl sayın abQnelerımize bilıli· - sı, makine ve elektnk ıııuhcııdisUfiin
rlriz. 983 : d ki ş ırtnnıııe 1 V<' ~e ıfnaınesl veçhi

- le kur•nlı uırCla ek,.ıltme~ r konulmııı.ı-
, il llllll il l lllll il l llllll l llllll r tur. Keşif hedı li 8585 lira fiil kıırnş 

Doktor, eczae1, hemsire, 
eczaCI kalfası aramyor 

l - Zorıguldak't.a f::ı~llk t.c:ıkl· 

!.'I tı hastancslınde çalıı;rnnk ilzc
ro. (300) llm Ucrotl1 b r kulak, 
boi!az, burun mtl.tchruısısı, 

2 - Aynı iCratt ve ücretle bir 
baktcn:yololt mülclı!ıssısı Ue bir 
ron tJrefı mu tcııassıs.ı. 

3 - Sağlık T. ııastıı.ncsı ıcın 

(100> l1rn 1lcret1e bl7 ba.a h{"Jllıılre 

1le (70) er llm ücrcU1 (4) hem· 
t;lre, 

4 - Sııl:lık tc:.1d111tı d!sp:ıllBC•· 
kı?!1 tc!:n (150) şer um ucreııı 

(5) rezııcı. 

5 - Keza. ~UAt dlsl>ıınscr

lcrJ. tem (60) o.r Ura Ucret11 ~ 
tb1c:n ıld cezacı kaltıısı alllıncak· 
tır. 

6 - 'OcrotlC'l" üzcrlnc aynca 
tevkıı!Acle zam eklemndct.edlr. 

Tıı.liplcrln 20·7·9t2 paz.art<'SI 
~nüne knda.r zon~ldnkta ha.,.za 
b:ıııheldml {:'tnc mümcan.tlıın. 
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ıııııvnkkat tcıııin ıtı Gı:ı lira 911 kıırıış. 
lıır. İhnlt <i ili. fi . Ilı:.? çarşnınha ızDnii 
ı;nııt 1 !J.30 d ıdır. 2Vıo sanlı kanunun 
tarlfntı dahilinde hazırlanmış trklıf 
nıektuplnn ihale günü nr.r.nıt sa ıt 
J.5.30 ıı kııd ır t'ncDrııen rıyn~ı:tiııe ,·e-
rilir. {lJ7!1'i.tiJOO) 1191 

. Sahi ık ev eşyası 
E\-vclcc Abnruıy:ı'd;m ıroUrilmts cok 

s:ıtl::ım .,.e h:ışcorat gtrcm!J.x•c(•k bir clns 
tn h tadan Y&l>ılnı ıı bir )"ti.tak, tıl!!' ye 
md<, bir olulTTl4 odası ve bir snloo ta
kımı, md~ s:ılılıktır. Gömıclc tscı: en 
il!'!" her i:lin ııa:ı.t 13 Wrı 15 e kad:ır .., c
nlzeh1r Lozan meydanı !.ozan Ap. Ust 
kııtn :mllr:ıcaaL 079 

MAHKEMELER 

Mahkumiyet 
ı M. Kcmalı>!14D. .Asl~c Hukuk )lahkc

mos!nden· 
1 18-4-~ tarihinde fazla t()ıı.tl;ı knh· 

ve ııııt.nuıktan mnznun l\tustntn Kcmnl
ı>ıısn knzıısının Çırpan tıhallcstndcn 

Mahmut ol:'lu 1320 doCumlu Davut Gc· 
zer ve Vır:ıc:ı malmUes:.ndcn SUkMl <>C 
lu 1326 do wnlu Hıısnıı Şmdc'r h:ık a-

iııı .................. llllllllllllllil!iilıi ı "ı1da y:ıptlan duruşna sonun<.l:ı: kilo-

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııı ııııııııııııııııı~ıııtıııııııı 

HASRET 
v 

Kuvvetli bir tipi etrafı sarmıs .. 
göz ıı<nü görmüyor. lst.ruıbul, nadir 
gördüğü kışlardan birisini yaşıyor. 

Kendlni koruyarak yürümeğe <;a
l ışan genç bir Jcadın, yanından ıte
c n gellıC bir adaııllll omuzuna doku
narak seslendi: 

- Mehmet., bu ne acele?. Nereye 

Yazan: Muazzez ARUOBA 
böyle ..• 

-(Tefrika: 99 )- Genç adam heyecanla döndU. Tipi 

iV clir. Gonı;ı evliforc h&>•HATI ıuun· 
Nuri, okuduğu cazeterlen başını luğunca •tireook .....WCUer dile-

hl',ı:ecııııla kaldırdı. Mahfeli oolduran riz." 
subaylar içinde Macid'! aradı. Subaylardan blri heyecanla söy-

Gözlerl bir hayli Yorulduktan son· lendi. 
ra, onu en uçtaki köşede dalgın, dal· ı - Ne gQzel isim bu ÇOCUklar ... 
gın kırları seyre dalmış buldu. Tuna .•• Tuna ile Mehmeri'ln evleni-

Otur<luğu yerdl.'n seslendi: şl .. Taıın uzun saadeti<:.;; vcrstnl... 
- Macit, hnbcrin ~ar mı?. Melı· Birisi Macid'e döndü: 

met cvlenm,ş?. - Sen, ((Oğilnlerlne gltmcrlin mi? 
lllltiln suba;>lar birdC'n döndüler. - Hayır, biliyorsunuz Ankara'da 

Mac- d'ın rengi bcllrsrı: bir sarılıkla idim. Ancak dün akşam döndlim. 
soldu. Birkaç ~ubay gazetenin etra· Maclt, mahfolde :faz.la kalamadı. 
fınıı toplandılar. Blrlsı yUksck sesle tı;:lnde hem sevince, hem de ıstıraba 
okudu: benzlyen bir burkuluş vardı. Çok 

"Gf'!nl,'I tayyl\re nıiihPnıllsleri· ~Pvdığ,! Mchmed'e saadet dilemek is
mlzden Uehınd Snlm.rya i.le, bu Uyo-r •.. !aknt bunu yapamıyordu. 
)'llld fel<w>f~ ıı~zunt.ırırun birinci- Kendi kendini tenkldcderek P· 
11 olan Tuna A~ ed.erunl)ie-1'- ranlıklara doiru fiiriidil. 

yUzUııQ kızartmıştı. Bu, Mehmcd'ln 
biraz daha olgunlaşmış güzel esmer 
yüzU idi. 

- Olı.. halacı~m .ı:ensln ôyle ıml?. 
Nereden ı,:ıktın böyle?. 

- Dün eniştenle beraber geld k. 
Bllyük görUmcedeylz. Bugiln hemen 
shc koştum. Tuna nasıl?. Sen nere
ye gjdıyorsun? 

- Tuna çok iyi.. Ben de ona c!
cek bulmağa gidiyorum. 

- Beşinci seneniz değil mi Meh
met?. Tuna'), gördilğlln gecenin Ü· 
zerinden tam hcs sene geQtl. 

- Unutmadın mı hala?. 
- Hiç unutur muyum?. Gelişim!· 

zl hllhassa bus:Une raslattırdıın. Söy
le 'bakalım, Tuna'fa ne ç!çe~ i'ÖtU· 
ıece~n'I' 

- Ne olursa" Tuna, büUln clcek
lerl sever. 

- Sen ona znmbak ı:ütür .. Göre
ceksin ne kadar memnun olacak .• 

- Znmbak mı?. Fnırnt, bu za
mandn bulunmaz k1!. 

- Ne ziyanı vnr?. Yapma zam
bak da olsa olur. Tuna'yı, blltün cl
ceklerl götürsen daha cok memnun 
edemezsin?. 

- P<-kl hala, ona zambak da gö
türeceğim. 

- Na~ıı, ıırtık sonsuz hasret tü· 
kendi d(' •11 mi?. 

- Buna lmkfln vnr mı lınla ?. Tu
na'nın hıısreU, sadece yu,.nsı ve S"\ • 

glsl de~ll lı ki .• Yalnız. Tuna'nın d -
ım. hepimizin hasreti kend mlzin d -
şıncla dr •ıl mi?. 

.Mehmet biT an rı ıctı M c 
lırlnnırslı. Onu. Tunn'YI ırd 
gilnJ...il ylizü lll.' ka nclrı t-uld . 1 ı 
na'nın. Maelt'tl'n i n d 
kulaklnr•ndn uğu d 

- Ilnla Tuna'run 
kend lne dil tur y 
vardır. Bılmı-z m n b 

- Hatırlamıyorum 
lm!s bu?. 

- Ca ba ''Le 
la çak. 

- Evet, evM hatırladım. "Bir Ş('
ye malik <ılmak, net er.ye varmak ra
hattır. tembelllktır. kibir ve nnhvet
tlr. Eğer ailnh bütün hak kntı sağ 
el nde, ve hiç dınnırk bıtnwcn lın
kl:rnL toenuıyiilUnU sol cllııtlc tutsay
dı. Bı>n huşula onun rol eline sarılır
dım!"' 

- Evet bu .... Tuna'nın, lıasreU de 
böyle .• Yuvamız. hnsrcUC'rimızln 1U· 
kl.'nl.'ceğ? b r ;vola eşik ol<lu, bu Y<>l· 
da yürümek cin lftzım gelen kuv
veti blrh·rım zc dayanarak alncıı •ız. 

Hnı:rı t !lıl'Z. bembutaz bir yurdn 
rı ti !Tl z z man t kenecek. Ö'l'IE> 

b r vurt u a ric b r kotü dü-
c b k u h r k t olını)'a· 

ON 

Ankara l. d. Asliye Hulruk MoJı. 
kemeslnden: 

Adres: lstnnbul Knsımp:ışa Cami· 
kebir mahııllesl arabacılar soknk 18 
No. lu e\de Ferıdun kansı Melek 
Coşkun. 

Kocanız Feridun Coşkun tarafın.. 
dan all.'yhlnlze açılan llıtıır d.wasının 
)'apılan muhakeme nde !l-6-942 
nü Ankara l3lrlncl Asli~ e Hukult 
mnh'kt'ıncsln<le hazır bulunmanız i· 
ç n nnmını7.a. dflvet ye g5ndc>r m o 
d(' g tcııll~n adrı:'ste bulunmadı •ı • 
mzdnn b:ıhlsle davetiye b lat bl • 
iade kılınmış ve rnnhalli polis ncc 
) aptırılan tank knt.tn d:ı bulunmadı· 
•ınıziltııı lkam<>t ıhınız.ın mC'çhul 
kaldığı cihetle an"ıı t bllı;at yapıl
masına vo bu llfının Ank:ı.ra'da uıus 
ve fstnnbul'da mUnk' r Cumhurly t 
ga7.C'telerlyle yapılmasına mahk m~ 
ce karar ver ıfu ş olduğundan mu· 
avven giln olnn 25-0-942 eumıı Un ı 
sa.ı !l,30 <'la adı geçen mahkı-m dl' 
hazır bulunmanız veya inrnfınızd n 
hir vekil g8ndermenlz lilzumu ti.' ' 
makamına kalm olmak ÜZ<'re ıırı.n 
olunur.· 1013 

Ankara Asliye Hukuk M.ınkemcsı!J.• 
den: 

ı\drt•s: Üsküdar tlısnnlve mahıılle·<I 
v~ c,1<ldesi aı;·i5-b~ numu.;ı<l:ı nıukuıı 
.Mc-ciL (:ı·dik. 

ı, ırınız A~ şe Sabnlıat t:ırafıııd:uı 
nilt• vazifelerini ) npın ık Uzere c\ıntze 
c;aı.:ırııınııızın ihtarına d lr nle} hlnıze 
oc;ılan clilçanın duruşın sı sonunda: 
tlort ı;cn"YC ynkın lıir zaman lır k,ırı• 
nızı terkcdrrek ı;ittifı;lniz ve J, ınctı:; • 
lıırıııı ıııeçhııl lnraktıgıııız s:ılılt ol tıı• 
ınıııtlan nwdı•rıl knnııııuıı 132 ınci mnd· 
ılc: i ınucibinec bir ay r. ırfınrla bir l"~ 
teclarık cd<'n·k karınızı kanunun sit:e 
tahmil ettiği vnzlfclcri y ıın ak üz ff. 
n ınlze Çilgırıııanızn ve oııbcş lıra iıC• 
rcti vı·klllet ve 1266 lrnr•ış mahkeme 
m'lsrııfırıın sizdı•n lnhsiline kabili teuı• 
~ uı nlın ık uzrrc IJ. 6. lJ t\! gürıu• c!c 
harar verfldigi iUn olunur. 1012 

~ 
-( 8 / Temmuz / 1942 ) -
7.30 Pl'Ol:TllITI saat 
7.32 vücudumuzu 
1 lctcl!m 
7.40 aJ ms 
7 "> s;ıJoıı OrkC9· 
tnısı. ( Vl;yo!ontst 
N<.'<.-tı> A&k n), 1. 
Stnıuııs: "Yaro'J'l,, 
uvcrtilr11, 2. Emst 
d' Aıı;r~vcs: d:ıns; 
3 . Ohlsan: v:ı..~; 4. 
Graıngcır: h:ılk 

C lllSI 

S.20 e\"lrı san.tt 
12 80 proırrom saat 

12 33 ıı:ıooıar 
12 45 aJ.,'lns 
13 00 türkU er 
1800 progmm saat 
18 03 d&ıns o:'kes· 
tnı.ııı 

ıs 41 ince saz tn slı 

1 

1930 njans 
19 45 serbest l o 

'J..11m 
1.9.GS 6'12 ~m 

20l5 m<b'o 
ı.'1Zctcs1 

20.45 bir ha:k utr
.ku U ôltrcrıJyoruz 

zı.oo ztmn.t 
takvimi 
21.10 hicaz .arta· 
lar 
21 30 s:ıtı:k ııtJ 

21.4.:ı Rl.Yasetıcıım • 
hu!" bıı.ndosu {Ş r: 
llıs:ın KLnçer) ı. 

.Mchm t A : İ7.lll~ 
lru'.l.TII, 2. Fnınz 
'an Blon: Ctcck • 
le n rı ~!tısı, s. 
Tııchn U<owslty: ııe

&lncl scn!on d 11 

A . Anı: :ınte Cıın • 
tab e, B. Al '1"C! 

Modern o. 4 J. sı· 
be1 us· "Flnlruı • 
dla., 

22 80 alıınıı 

22.45~ 



Ank L 1 s:örülür. Taliplerin mWl.)l)'ell aııat.te ı.e-1 
ara evazım Amirliğine mınauarıyıc bl:rllkte Ko. na müraroa.t-

gelen ilanlar ıa.n. <4794> 829 
Çeşitli yiyecek ah nacak SlHHA T ve 1ÇT1MAI M. V. j _ M_ JL_L_I_M_ ü_D_A_F_A_A_V_. _ 

Çeşıt1ı sebze alınacak 
KırıkKa((' Sa Al K d 
1 - Aşa d • • o an: 

ynzılı seKlz ~ a cııu 'w"c nuktarıan 
muz 94:.ı alem yaş sebze 9 tem
knpa,1 z 1 ~ rşeıııbc ı;:uııu s.ıut 16 da 

2 _ Is~ usulu ıle ahnacakur. 
lan b klılcrın 802 !ıra 0>0 kurus
le aske~t 

1
11k tem n.ıtlarını Kırıkka· 

veznesın abrtknlar muhnscbecı.ıgl 
cnkta c yatırarak muknbılinde nln
tek lfrı vezne makbuzu ile beraber 

mektup ten bl rını muan en 'akıt· 
na vcrrmııaat evvel mektep :,a. Al. Ko. 

c erı 

Sığır eti alınacak 
Dalıkesır :,a. Al. Ko. dan : 
l - Beher kllu&un 18.5 kuruş fl

)al t&hnıın cdılen 100,000 lırn.lık &ı
ğır a) aktan paııırhkla. .&alın alınacak
tır. 

Clnsı 
Miktarı Mub bed. 

kilo Lira 

:.ı - Eksiltmesi 15. 1. 9~2 ı;nrşıırıı
ba gunu saat l ı1 da liıılıke.sir ::ın. Al. 
Ko da ) ap1lacaktır. l eınlnatı 1:1.500 
liradır. ::>ıgırl ırın canlı sıkleti 160 ki
lodan a~nğı olnıı) acak \ e b11 ı;ıkletln 
yarm et kabul edilecektir. ti ilfı l~ > nş 
arasında olacaktır. Hepsine birden is
tekli çıkmadığı takdırde 100 bıış hay
vandan a,şağı olmam ık üzere partlle-

1Ik Te. rı• a) rılarak ayrı il) rı taliplere ıle ilın-
Llra ı.: cdılc-C'ektir. Evsaf ve şartname ı hl'r 

gün Ankara, İstanbul 'e B lıkesır !'>il. 
Al. Ko. farında görulur. Taliplaın 
mua) yen saatte temınatlnriyle Ko. na 

~uru soğan 
Kırmızı 

6000 900 

domat s 10000 
Patlıcan 10000 
Yeş 1 bıber 3000 
~abak 2000 
'l aze taauı-
:ı; e A. K. 8000 
Patates 10000 

2000 
2000 

600 
300 

muracıı.ıı.tları. O'i"R'I) 531 

Nakil işleri 
İzmit til\. Al. Ko. dan : 

l - I:r.ınıt'ten <ıemlık ve Ynlova·ya 
kapalı znrrın ekı;ıltrııeııı yapılıonk uze· Taze bamya 2000 

1600 
2500 

800 re nııklı> ııt y ıpılacnktır. lzııııt'teıı 
802 50 lienılık u:ın beher tonun.ı il, lı.ııııt'terı 

--ıö?oo __ _ 
(4601) 6bl \'nlova'> a 4 lır ı fl'yat tahmin edllmış. 

Ada Et alınacak 
na Sa. AL Ko "n-

l ~·· - ~.000 kilo Koyun veya ııtır et. 
ııııtın ıtUnacllkUr Koyun etlnttı munam 
meıı Oedı>u 
1875 

25 000 ttra tlk tcmınatı 
Uraaır. ~ıtır etınuı munam:n n 

~ ı! 12.000 Ura ı.lk temııınu 937 lira 
ita ruıtur Evsaı ve eııruıamcsı An -
na~ lstanbıu Lv tunırllJdcM ve '1.da· 

Al Ko lann<tı. ı:orülür 
at ~6- lhnıesı 10 7. 042 cuma günU .a· 
la .30 da Adana sa. AL Ko dıı yapı

<:o.kt.ır. KoYU?ı C'tlnc ~cekler tekltr 

~ ihale saatınden bil 6Ml ov· 
lan. e kndıu komısyon<ta ouıunrtu-ına • 

StkLr eUnc mrec ;ldcrtn de temi 
:tlarty}(ı blrlllruı Lhnle ııaaUnde Ko. 

bulunma.tan. (4636> • mr. 

Saman alınacak 
~dana !:>a. Al. Ko. d.m : 

eksıll- lOOO ton ı.auıaa kap:ılı zarfla 
be ı 

1
1Di)e konuhııu tur. l\Juhıuıııuen 

2 ,~~ ~1:ııı.ooo lira ulup ılk teıııınatı 
t~:ı rndır. lhaıesı 13. 7. 9 l:l pıuu r
.Ka. :unu ıant lti d Adana ~a. Al. 
llıcı;ı ~n~nıulucaktır. t:vsal ve §artna· 
ve Adan ııra, 16t.anbul Lv. ,\wırlıklerı 
ruşı\ 

1 
::> 1• Al. Ku. 1 ırında 16U ırn· 

nıutca~ıınalıılır. Bu tanhhutten dolayı 
Iarı kaz ııtlerın •erııııyc mecbur olduk
~c d nııç, buhran vcrgılerı \C ;,;erck
mı amga rcsıııı ılc mukavdcnaıııe te· 

nat nı kt b . eıı yak " u ıstlhsal bolgclcriııe 
nuna ~11 Is tas,> ond ırı Adına ıstaıı.> o -
h ınııne ad r n.ıklıye nınsr.ıfları rııu • 
teilhhıdn bcdeılenne IUıve 6Urcti)le mil
lıı ke •denecektir. J tcklilcrın tek· 
b me tuplaruıı belli sun ve ımattı:n 
ır ua evvel Ko. na verıııclcrL ti!IS 

Saman alınacak 
Ada..ıa Stı Al. Ko "·-· ı ........ 

•lllln - 960 ton saman kapalı zarna ea 
del! ~ k<muımustur. Mutıammcn be· 

.SOO Ura olup Uk t.cmınatı 216U 
lirıı.dır. 

2 - Ihat ı 15·7·942 çaıı;amt>a cllnU 
itaat lG.30 c.1a Adana Sa. AL Ko. da ya
Pılacaktır. Evsat vo &artıu Anka· ra.. t ta nrn 
Sa s nbu.I Lv. fınW"Hklcrtyle Ad&ı& 

Al. Ko da 144 kurı.ı mukn.Otlln<le 
l nır Bu taah 

1 r{ hUttcrı dolayı mütce.nhlt· 
t> n venne~c IT>f..'Cbur olduklıı.n l<nunc 

tır. EksıllmeM 16 7. 9ı:! prr eınhe gu· 
nlı saat 1 ti dactır Evsaf ve şartlar lb
tanhul, t\nkaru Lv. ı\ınlrlıklerı ile 
Ko, dn her :r.anııın gorulur. l't>kli t 
mektupl ırını hellı ı;tın ve s~atten hı r 

saat ev,·el Kıl. na Vt"rmclerı. !>17 

Et alınacak 
LUleııurı:az Sıı Al Ko dan: 
1 - 20 ton sı~ır ve lU ton ırnyun eu 

alınacaktır lhalcı;I lll 7 942 cumıt ııu 

nO saat ıo da Lüle1>urı:az l No ıu :wı 
Al Ko. d1ı yapılacaktır J\luvakknl lem· 
naU 2850 lirad ır Şart.name ve e\sar ıwr 
ıtün Ko da ııöl"(llUr lstl.'klllel"ln tuzum· 
lu vcsHcnlnıiyle birlikte hale ırünll Ko 
na ıreımcıerı !4893ı 960 

Et alınacak 
D evrek Sa. Al. Ko.ılan : 
l - Zonguldak'ta ıeslıın oartlyl 

90.000 kılo koyun v eya 90.000 kılo 
sığır eu kapalı zarf usulıyle eksılt· 
meye konulmıı~tıır. Koyun etınin mu 
hnmmcn beuclı ııu kuruş ıu ıarı 99 
bin liradır. llk t cmiua tı 7425 llraılır 
Sığır elinin muhammen tıedclı 80 ku
ruş tutan 27 bın lıraıhr. İlk teminııı 
5400 liradır. Ih.tlcsl 22 7·Hl42 de ya
pılacaktır. 1sıeklilcrln belli g-tınıle 
tesbiı edilen sanıten bir saat evvel 
teklif mektuplannı Ko.nn vermeleri. 
Şartnamesi her gtln Ko.da görtlltır. 

(4675) 989 

Çeşitl i sebze alınacak 
l>. Bakı r ~ . Al. Ko dan : 
l - 6 kalem ı;ebze kapalı zarf 11· 

ı:.ulu ile mıınaka :ıya konnıu tıır Mlı
nııkn~nsı 20 temmuz n ' 2 , .. u.ıarte 1 ,ı::ıı
n u ant l I ı lc i l Bakı r s ı. ,\ 1. 1'11 
da )apı hcııktır. ~nlın alın ıcnk •chze 
miktarı 66 ton t ıze k'lbak 156 tnn ta
ze fa ul)e 18 ton >••il biber llO ton 
patlıenn lH ton dnmııte~ "e 7200 kilo 
ta:r.I' haıııyndır. lJın(ım tahmin tutnrı 
!17100 llra olııp ilk eıııinntı 1110'> lirı
dır. Ş:ntMmesi her gün Kn. ıln gll· 
rülilr. fsteklilr r in lınzıı-lıwıenkları 
teklif mektuııl rını en geç hlr snnt 
evvrl Ko. na v~rmrlcri. (4!l::?2 1001 

Odun alınacak 
D. ll:ı.kır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 1800 ton odun kapalı zart usu· 

lb'le mllnakıısaya kunulmt1$tur. Müna· 
kiıa..ı.111 22 tesıımuz 04!1 ~rea.nıbtı ll'Ünu 

saat ll de Dcynı-bakır sn ,\ ı Ko. tin 
yapılacaktır. Umum tahnı\n tutan r,620 

ıtrn olup ilk tcmtnaU 4562 ltradl1'. Şart· 
nnmesl her gün Ko. da ı:örillür. istek • 
111.cr!n işbu sa ltcn bir ııaa t evvel tcıklU 

u !ırıı.n vcrgllcrl vo ı:tm_"klıc damı:n Tcıı
ını le muıınvc!cnıımc tcmlnat mektubu 
b rıı~e kad.-ır ectıır dahli na.kil teslim 
ve nıua;ıı ne mıısratıan muhn.mmm bc
dellentıcı UAvc cclllmck ı;uret.lyle mClte· 
llhht<ıe Öd oc~kU:r lateklllcrln 
ınektupıaruıı ihale saatinden 

•.eki•! mekt.uplannı Ko. na vcımııtcrt. 

t evveı Ko. na vennl.'J.rl. 
(4G42) 

en az tıır < 41.J24) 1003 

701 

Kuru ot alınacak 
Adnıı11 :sa. AL Ko. dan: 

ek 1 - t>UO ton kuru ut k palı ınrfln 
b dıltııııyc ırnııulıuu,lur Muhııuııııen 
:ı~ ~ elı 4:!,000 lırn olup ılk temin ~tı 
te~ı (J ~ lıraı1ır. Jhıılcsı 18. 7. 9 ~2 paznr· 
h. ,.. ılnlı &nat lli,30 da Adana :Sa. AJ. 

0 • 
1
de. Ynpılnc.aktır. 

t .vsııı ve 4artnnıocsl Ankara, İs • 
;

1
nbul Lv. Aıııırhlderı ve Adana Sa. 

tc '
1 
~.a. dn 210 kuruşa alınahilır. Bu 

10 
.ı 1 ıutten dol:ıyı ıııUtı nhhiUerın ver

rıı:({,c •ııecbur oldukları kııı.anç, buh • 
llluk vergi ve gerek e damga rcsuıı ile 
lıf{ avclennırıe tcrıımat mektubu bir· 
ıııue Kndıır ~ehır dahilı mıkıl teillm ve 
dclla)ene mıısraflan muhammen be • 
odc erıne llhe suretiyle muteahhidc 

necektır 2 • 
nı lh - İsteklilerin teklif mektupları
n a nlc saatinden bir saat ev,·el Ko. 

verınelcrl. ( 4643) 702 

Taşıma i leri 
rellbotu Sa. Al. Ko. dan: 

ton - 15 muhtelit mahalle 10.000 
saır Yly cek ,>em, yakacak C!ŞYa ve 
la k rnaızcme naklı.> atı kapalı zarf
hat~ı 6 ltmc.>e konulmu tur. Her ma· 
rı n ayrı ayn muhıımmen bC"delle· 
va~lup teminatı muhtelif mahallerin 
bin a;{sı Uzerınden hesap edilen 79 
cakt rnnın "'o 7,5 Uzerınden alına· 
sa. ~İ Sartnnmes Geiıbolu merkez 
la eks • Ko. da ~orülUr. Kapalı zıırf· 
&aat ıltme ı 9-7-912 p rŞcmbe gilnü 
Dılae 16 da merkez Sa. Al. Ko. dn ya
saatıa~tır. T kllt muktuplarını ıhale 
kabu~ en bir s:ıat evveline kndar 

ed lir. <4644> i'03 

c Ot alınacak 
1 

l'l bolu Sa Al. Ko dan: 
._ - Ir.kcleyc teslim 500 ton tel ve· a 
.... ba4'1llı 
nacaktır kuru ot P zarı kla &aUn aJı-
hanun • Tul balyalı kunı oıun mu· 
)"llh k l'TI bede 350.000 l ra ve ip bal· 
l1ra ll1'J otun muhıımmen bedeli 2.l1:ıo<: 
tın ~ııp katı l<!ml ıtlan bu miktarla 

,,. Zd<! 15 üzerlnde!I alırınenktn' 
•·V&;ı.f VO Sa Al ııırt.namcst Ceıtbolu mı-rkez 

0 7 
Ko da sı:örülQr ra•znrlıkla thales-

• •942 P<>reem ı:uno saat ıs cıa 
:::k<:>z Sa Al "'o d~ ~""' .... " ynpılııeJ\l..'1. r 

t 
ton b1r ta b< vıwn l!ktaer yüz 

ondan 
taı 11tııltı olmamak a ere ayn ayn 

Plere thako t'dıt (4645) 70-ı 

Et alrnacak 
Balıkestr Sa Al Ko d:ın: 

l Beh k1 :rntn -r osuna 145 kurus nyat •aıı. 
ta ed lem 100 000 Urlllık koyun a)"a.k. 

n P :ı: rtıkln 8lltın nhna!'nktır EkBUt· 
llleG 15 7 042 
ıc Batık eareamoo eunu saat 15 
Terntnn Sn Al Ko da yapılacaktır 
h 11' tı 1250() lll"adır Koyunların C'an· 
vu ab °k'tl 28 klloıı n atııltı olmıyncak 

U ilki Un Ur lk Yansı ııt k ıbul edilerek· 

2 
1 llA 6 :ırne raınndn olııeakUr 

takdlrdeH~ n<' h1nlen t<'kl ı:ıkmnd1c:
l'lltıınak • h Yv ndnJJ RStı lh ol • 
llyrı ihata re Pllftllcrtı ayrılarak ~ı-ı 
her c YllPıl~llh' EYA.'lf ve ~rllnrı 

~n An4ta t lcı1 nı lnntıut Lv fım\rl1k 
ve Ba.ıtkesir &l. Al. Ko. larında 

Kuru ot alınacak 
Eskl:ıehir Lv. AmlrUği Sa. Al. Ko. 

dan: 
ı - 500 ton tel balyalı kuru ot 

kapalı zarf usulU He eksiltmeye kon
mustur. lhalcsl 26-6942 gün11 bir ta· 
llp zuhur etmiş ise de pahalı görill
m klc tekra r kapalı zarfla <.-kSilt.nıe
yc> konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 20-7-M2 paznrt<.'si 
gUnll saat 11 de Eskişehir Lv. A. Sn. 
Al. Ko. dn yaıpılncakhr. Beher kilo· 
suna tahmin edilen bedel 7 kuruş· 
tu r. 

3 - 50 tondan aşağı olmamak Ü· 
zere parça parça da alınabilir. 

Evsnf Vf' şerait her ~On mesai za· 
maınlannda Ko. dn görUHlr. tık t~
minalı tnahhUt eı1i11X'ek miktar a gÖ· 
re almacaktır. Teklif mPlctuplan ek· 
slltme saatinden bir snııt C'V\'ellne 
kadar knbul edıllr. Postn.dakl ı:e· 
clkmeler kabul cdtıriu!'z. (4927> 1006 

Odun alınacak 
Gebze Sn. Al. K o. dan: 
l - Talip Ç\kmıyan 000 ton odun 

arç !ara bölünmek suretiyle pazar· 
ıkln alınacaktır. Bir kilosunun mu· 

t-.:ımmcn be<lell hlr kuruş 75 santim· 
lr. Teminatı 2363 liırarlır. 

2 - Pazarlık 14. 7. 942 salı gilnil 
ant 16 da yapılacaktır. Şart.nıunesl 
er s;Un Ko. da cörUınr. lsteklllerln 
~o. na müracnnıtlnrı. 

(4!>G0) 1032 

Odun alınacak 
Karı; Sa. Al K o. dan : 
l - 1011 tonunun hir kllo&nnl\ tnh· 

min edilen fiy ıt l'i kıırııştıııı 200 to. 
nunu n bir klln~11 11a tahmin edilen fi
.-nt 6, l'i kuruştan 800 ton odun 1. fık
ruınn ırörc J>B7.nrlı;ta konu l mu~tur. t ık 
teminatı l ' liO llrnclır . Tt"knrrlir eden 
fiyat Ur.erinden trıninat alınnrnklır 
F,,·saf korun evsa fı dır. Pn:r.nrlığ ı ı o 
temmıız 9J.2 r11ınn ıı;ilnil sa.at 16 dn 
Karı; Sa. Al. Ko. da yapılacııktı r. İs· 
teklllerln ıner.kı'\ r ırUn ' e sııattc temi. 
natlarh le lılrlikte Ko. na gı•lınrlcri . 

(~9fı3) 1035 

Kuru ot alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. dan : 
l - Jlolnyır iskrlesine te~llmi vl'yn 

Gelıboiu'dıı amhnr.ı te•liııı \" eya l>c· 
nılrt epetle te~lirn çartirle 2 rııilyuıı 
kilo tel veya ip bal) nlı kurıı ot pa· 
zarlıkl<t satın alınacaktır. 'ft"I balvalı 
kuru olun rııııhnıııınen bı ılrlı 1 rn.uoo 
lıra kati teminatı 21.000 lirn ip lı.ıl· 
yıılı kuru otun rıı uhnııımen bt·deli 
130.000 lira olup kati teminatı 19 öOO 
liradır. Evsaf ve Şartnamesi G.·lib,1lu 
merkez Sil. ~ ! . Ko. da J;'örlilür. Pa· 
zarlıkln ihalesi 20. 1. 942 • -7.ar• ı•sl 
f:'İJnfi snat 16 <la merke z S:ı. Al. Ko 
cfa yapılacaktır. ( .5128) 11 71 

Kum ot alınacak 
D . Bayazlt Sa A l. Ko. dan: 
l - 5SO.OOO k11o kuru ot lropnlı :r.nrf

la ckallt.me>'C konmııı>tur. Tahmin l>ıı· 

deli 24750 lira olup llk ternlnab 1857 
11."tldır Evsaf konm evsatıdır. 

2 - Ekslltmcsı !Z-4·7-912 cuma günU 
saat 16 da yapılacaktır lsU>klllertn l>Ol
U ı:Un uat lO n kat1e r teklif m<ıktunıa

nnı 32 ot mf\lldC' muclblnre hnzı'1ı~n
rak Ko. na ve:mck:n. ı.(0129>. 1.17~ 

Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 
ı - A8Rf:ıdn cins vo ml!ktan yazıh ıo kalem laO(! ınaddcs1 .k&pah zart U9U. 

llyle t>.kslltm<!YC konmU4tur. 
2 - Ekstıtmcsı 10-7-942 cwna ırünü saat 16 ııa Balıku;l:r Sn. AL Ko. da .YO· 

pılaeaktır. 

3 - 10 knkml lıaşe maddCföl bir talil)(! 1halo Nlllebllec<!~ ırtbl a.vn 11yr1 ta· 
llplcre de lhalc C<llleb lir. F.vsat ve aarllarını ıı~nnt>l< lsUyenlcr Ankanı, tmn • 
bul Lv lmlrllklcrl Sa.. Al. Ko. ıannda ve Ballkes11' sa. Al Ko da her ırun &I). 

rülilr 
4 - Tattplertn teki r mektuı:ııannı tem ıuı.t ak<:t."lC'rlnl ve kanunun \stcdl~ 

veıı kalanylc t>lrltkt.c ihale ırünil olruı 10·7.942 cuma günü s:ıat 15 e kadar nıak· 
tıuz mııkt\bl~n<te Ko. na vermclcrt. lhalc ııtınU sııa.t 15 ten ıı;om-a mcl<tup kabul 
edilmez. (4598> 658 

Cinsi Kilo Muhammen fiyat Muvakkat. teminat 
Miktarı Kuru& s:ıntlm Lira 

Patnl<.'s Si 000 35 00 1497 
Yumurtıt ndet : 30.000 5 00 113 
T. So{ınn 7.200 JO 00 54 
T. Biber 4.000 20 00 60 
T . Bamyn 3.100 30 00 70 
YcmC'kllk domates 14 500 15 00 164 
Taze pn tlll'nn 23.500 l i 50 309 
~emlz otu 6.000 10 00 45 
T. Fasulye 21 000 20 00 315 
Kaabk 12.000 7 50 68 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
Y ıvtmn Sa ı\l Ko dıın: 
l Ihn le ıı:unu \ tlert &aıtıdn Hızıh lhtt.vnc m:ıl\d lt'rt Nl.7A1'h'kla e-'lc· 

ro ıt.me:ırc konmu~tur Şartnam<'St Ko da h<>r ı:Un gorll ür. Muhıımmrn beı1el1Pı1 
murakabe k .. mı yonunun t b t etti 1 fl)nt U:r.erlndend r. ı'l'ron nakliya.1 veı ı;:Uer 
ııu ttyat..'l zam rot'e<- kl r lstoklllc-rln muayyen ııUn \C 111n.ll<ll'<lc Yasım ıran Sa 

,\l Ko nıı müracaat rı 15140) l ıso 
Clnsı 'lon miktarı Tutnn Jhnle günü saati 
Kuru fasulye 50 11 7511 Lr. 10·7-942 10 
N<ıhut 50 9.250 10.30 
Pıılntcs 50 1 i.500 ,, 11 
Kuru üzüm 7:> 41 '.!50 14,30 
Bal>nlı ıınmnn 500 25000 15 
Balyalı kuı u ot 500 35.000 15.30 
Odun 500 15.000 " 16 

Et alınacak Sivri biber alınacak 
Kars Sn. Al. Ko. dan 'luh '"'') u ::ıa. \ 1. l·\U, d ın: 
ı - Ku:ı;ru u ıle kO)'tın ı-t nln bir J ıo ton ıvrı ı:ı•tıer 1c.11rnlı :r.ıırf. 

J. ıosunıı tııhmın crt n fıyatı 90 ıjtıı tk~lltnı<')<' ,.uııulc 111.tııı 
• ııin f.2.5 k ci Nlnın 60 kuruş Uctc 2 t.'l<sulıılt'bl .r: ı j ':ı cıı:.ın \!U' 

ı kuyruklu kO) un llctc b r KCCI c-t • ,ıı 6 ıt 11 ,. ) apı) "l\k'l 1ı;trklilc-
l n sıı kuru tnn 44 ıo k lo et \1 !ık· ıin k ıralı /,arl'IKrırıı ılı d • 'ııııtın.lı-ıı 
l lSlllR ~re pazarlı •o konul.nıı$tUr tııı B t C•\cl ho. nıı "ermel..-ri. 
"Lyatı ucuz cörulen et Cin6ı tcrclh :; rt 1 ıııı<'•ı Ku. d g, rıı!ur bteklılc-

c unnrnk alına a.1>t1r. ilk ıemlnntı ııı ıı u ı~' e:ı 'ıkıtlc Ko r!n huhıııma-
; l42 liradır. T karrur len fı nt Uze· 1 ırı ;\lın.ıkknt t ninatı ı;s:ı lirııdır. 
r ndcn kati lc-m.rınt ı'ına<'aktır ı~v- (.H80) ı ı 71> 
tnf korun ev fıdır Şartname 1 Ko. Saınan alınacak 
c .ı her 7 ıman ~rlllilr P zarlı~ı 13 B<• a.Ytr Sa Al. Ko. rtnn: 
. 912 pazarte ı ıınü aıı.t l4 ıe yapı· ı 14:.4 t<1n bab 1ı Mman 
ııcnktır. [ t ki !Prın nı 1.kOr gün ve 
nntte tı>mlnatınrı~·lc> Ko. na m ırııcn· zarf eksıltm Ye konu:.mu tur. 84 ıon, 
tlıın. ( 19G!'ll lOU 214 tün, 2vl ınn, l\ı7 ton, ı ıno ton ola· 

Odun alınacak r.ık nyn ayn ahnabıllr. Muhn.mmım oc. 
deli 7"2700 liradır llk t.unlnatı 4 5 l • 

D. B., .... ıı »ll Aı. he.. an. rattır 111alesl :W-7·9-l2 de pazarl<$I ı:ü· 
l ~"ıJ tun ouun " ıııı.ı ı;arf u u· 

ı il ıle ın.ı.rm"tlsılı< .ı KOııuıU~L ur. ••1U· 
nn.ktı a ı .ı.• lLf u>UZ 11 .l CUlllll Kl.Uıl.I 
san~ U de .> ııı o;ıKır :::.u. Al. hO. ll 
31aı.ı acaKtır. Lı ı.um taıuı-ı.ın tuuıu 
.lb::>tııJ urıı oıup ııı< tcnuııntı .124.ı ıua· 
ctır. Şıırtımırıesı lıt'I' g.ııı ı o. dn ı;o
rulur. lemmıı.t ve tckııı mektup! rı· 
nın ıhalt.ı s ttnclen bır saat ev\ el 
h.o. nn \ crmt lerı. t49.l.jJ 100'..! 

Kuru ot alın cak 
D. lky ı.ıt ~n. Al. h.u dnn : 
1 - bOll.000 kılv kuru ut kapalı 

zarfla ek lltıııc) c konulı ıu~tur J ılı
mın l.iedelı 3u.ooo lir L oluıı ilk tcıııı· 
natı liOO lıradır. J',,ı;a( korun e\· 
ı.ıtf Lılır. 

:! - Eksiltme i 2 l. 1. 9i2 cu ına ı.;11-
nu şa ıt 10 d ı > apılncaktır. ibteklılc· 
rın lıelil ıtuıı \C b ıattcn bir saat encl 
kanunun :ı.ı ınci ın'lıldesı ınucıbln<'e 
JıararJıy ı<'nkl ırı tcldır ııu ktııpl rırıı 
K o. n a \ermeleri. Plllill J l 161> 

Kuru ot al.nacak 
D. B;ı)azlt Sn. Al. Ko. dan: 

ı - :-.:;o.ooo kilo .ıcuru ot kapQ.11 z.nrf 
usuUylc eK&ilune)'c konulmuştur. Tnh • 
mln bedeli 24ru0 llro olup l'tk \.C'm\natı 
185() llradır. ı,;,'lial korun e"l'satıdır. 

:z - El<S1luncs1 24·7-942 cuma ı:üııO 
saat ıı de yapılacaktır. lstekllle!'ln 
bclli ~n ve saatten bır ı;;ınt ovvcl kn· 
nunurı 32 ind mad(lcsi muclbinee ha • 
zırhyar.aklan ı.oklif mekt.upıanru Ko ruı 
vc:mclcr:l. ~5()(ill 1157 

Pirinç alınacak 
Gelibolu Sa .• \ 1. Ko. dan : 
l - 20 ton pirinç pnzarlıkla satın 

alınacaktır. Muhnııırııen b<deli 12200 
lira mu,nkknt trıııııı 1tı 1115 llrndır. 
Evs ı l nınr ıtı·IH cınsirllr. Sartnııı ııe•İ 
Gclibııhı 1250 Sn. ı\I. Kn ıln görlllllr. 
Diğer t"V&ilf plrlnç\crde flyntta (l~ği· 
şlklik ) aıoılıır:ık k bul cclılir 

2 - Ilı ılcı;ı ıa. 1. 9 '2 ı;ant ı 7 de 
Cdıbolu lllliO ~ıı \I. Ko. da yapılrı.· 
caktır. Bu fi> nt ur.erine ınuleahhidln 
yapııcakları nıa raflnr ill'ıve eclllir ls
teklılerin mczk('ır gtin ve saatte Ko. 
na milrac atları. 

(J0i3) 11158 

Kuru ot alınacak 
, D. Bryn:tıt s~. 1. Ko. dnn : 

ı - ı;OO 000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla ckhlllmeye konulmuştur. 'l'ııb
ıııin hl'<kli 36.000 lira oiııp ilk trı ıı i · 
nnlı :nuo lir ıdır. ı·:vsuf korun cvsa· 
fıdır. 

2 - Eksiltmesi 24. 1. 942 cunı ırn-
ııU s:ıat l.'I te y~ıılaenktır. 1 tekllle· 
rin har.ırlırncnkl(ır1 t e klif mektupla· 
rın ı ]{o. na vcrnırlC!ri. 

• (6075) 11159 

Et alınacak 
Topan.c lift. Ko. 1''"ıııdıkh 53. Al. Ko. 

d:ul: 
ı - :ıo.ooo kilo k<wun vey:ı sırtır eti 

13·7·942 pıı7~ ı:ünU Ant 15 w Pil· 

znrlıkla &.'ilin alın:ıcn.k"lır. Şart.na.meal 
her ıı:iln Ko. "8 ıı:örCllUr. Koyun etinin 

muhamm('ll b<.'<.lell 42.000 Jı1rn, kati le· 
mtnn.tı 6300 14rndLr. Sıftır oUnni nıuham
mcn bedcU 27000 Har klltl tcmlı :ı.tı 
4050 11nı11ır. lsteklilC'rtn belli ırlln ve 
ı;:ıııttc ı•'mdıklı Sa. Al. Ko. na gclmele.. 
rL (51~> u n 

Kuru ot alınacak 
Antep Sn. Al. Ko. d:ın : 
1 - Şartnamesi ıııııcibinre 1500 ton 

kuru ot ııılıbıLya ı cılilccı:V.•i r J.\tuh11rı1 · 
ıııı•n beılell aı;ooh kati tr.:.uınntt 152.50 
liradır. lhnlcsl Z3 . 7. 9~2 p('rŞcmhe 
glınu sıınt ı ~ te As. Po. rısc 2 Sa. A l. 
Ko. dıı > apılncaktır. İstekuwrin aynı 
gün ve sııntte temin tlarl\ le birlikte: 
Ku. ı1 ı lıııl11ıııııal ırr v1•)a tclı;rnf yıı· 
ı:ısi) le nıurııca ıtları. 

(.5 12'i") 1173 

n:ı saat 15.30 da Boı..:rır Sa Al. K•ı da 
>aı:ıı.nr ktır. Tc-ktl! mektupları belll 
gün ve ı; nlten tı r sııat f!'VY<'l Ko na 
vcrmele.""I. Şıırt.nam Ko. da cllrUlür 

(5138) 117~ 

Sabun almacak 
Konya :-,a. Al. l'l..o.ı:ıun : 
1 0)0.UUI> .rtılo ÇıAmaşır sabunu 

k.:ıp lı zartta eksılımeye Konulmuş 
tur. ıtvs.;f V<: şeraıt Ko.<Ja Ankara lı:ı
ta'.loul Sıı. A l. ı<:o.larında gı>ruıur. 
Eksııtmı;si 2 1 - temmuz. llH.l :ı.:ıazar. 
tesı guııU saat 16 te Konya :sa. Al. 
Ko.tla yapııacakur. Eksıltme:ı: e ko· 
nul:ın bırınct ııevı koku SUL. Çllll\~ır 
sabunuııun beher kilosuna fıyat mU
rakaue kornısyonıınun toµtan satış 
fıyan olarak tesbıt edileı:ı SO kuruşa 
torba beılelıyle naklı:ı;e v e hamma -
liye masrafı zammcdilmek sur eliy
Jc beh er k ı losunun mııhıımmım fl)"lltı 
82 l<U1"'1§ IJO sanlfmdir . İhal~ ne tice -
sinde taayyun edecek beılel e ı;:ore 
te<lıyc sırasında kesilecek olan bı -
!u mum vergile r l e mute:ıhhldin ya
pacağı pul ve diğer masraflar ıev -
sik edilmek uart iyle birlikçe ayrıca 
tediye ııdilecektir. 

2 - S0.000 kilo sabunun loıı.bında 
afr:ıacalt yüzde 25 fazlasiyle birlik· 
te ılk teminatı 2331 lira 56 kurıı tur. 
isteklilerın ilk teminatları nı vakit 
V<' :zamaniyle yatırıp 27-7-1942 pazar
t esi ı;-ilnU saat 14 e kadar teklif 
mektuplarını Ko.nıı vermelerl 

(5129) 1179 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al Ko. 

Kuru ot alınacak 
.!\f. :il. \'. ı No. Sa. A l. Ko dıın : 
l - Pnzarlıkll\ dokum vey a bıily .ı 

halinde kuru ot nlın'\caktn , 
2 - İstekı:•erln L Y. Amlrlığ"ı.de 

.'ti. M. V. ı ~o. Sa. Al F."o. nıı ınbrıı· 
~aatla mnlOrunt alıu ııları ıl~ a olunur . 
( L!h; ı :) ı on 

Kuyruk yağı alınacak 
M. lll. Y. ı , "o.lu .S ı. Al. Ko. danı 
1 - l'azarlıkla :!00\l K g. kııyıuk ya· 

ğı alınncııkt.r. t&•ekıllcrin 9. 1. q4:.ı 
sı;at ı r, te kati tcminııtlarıv l e bl ~.ık· 
te I.v. A. ı =""o.l.ı .Sa. A l. Ko .ın 
milrııcaatları llAn ol·mur 

(lilt..ı ) ıı .~·) 

Soğan ve patates alınacak 
M. \ I. V. l N o.lu Sa. Al. Ko. dıın : 
l - 10 t un ku ru &oğan ve ı.~ torı 

p .tntes pat .. rlığı 9. 7. !142 .11 a• 15 te 
.\ :ıknra Lv. A . bına ıcda 1. :ıı . V. l 
:\o.lu ~ıı. A l. Kn. da yapılnc.ı°'ur. 

Z - İst<·\ ılerin btl tcminallnriylt 
t.e:li gUude Ko. do. b ıılunııı~lsrı. 

c:11 16) ıı~a 

1CRA VE iFLAS 

Kayseri ! cra Memurlu&undan : 

Kay'&erlnin cumhu riyet mahalle
" ndeıı olup ikametgahı meçhul Trab
zonlu otlu .Mehmet Celll tarafına : 

Ka)Scri'de Osman esi 1fnkat'e 
masrafla beraber (7262) kuruş bor
cunuzdan dolayı namınıza po ta ile 
ı;ondcrll('n ödeme emri lkamctklı.hı
nızın mct;"hul olmasından dolayı bil&.
t ebllf: inde edılmlş h ukuk usulü m u 
hakemeler i K . 141 in ci madrtesı mu
clmnce lllınen tebligat ı.fasına k arar 
\·ertlmlşt.lr. 

Tarlhı ılltndnn 20 g(l n zarfında I&· 
b u borca karşı bi r ltlrnzınız varsa 
Kay·serl terasının 42/1610 sayılı dos· 
yasına blzzat veya a rzuhalle milra
caııt etmeniz aksi halde borcu kabul 
etmle adnolunnoağınız gibi kA.f fel 
munmeH\tı lcrnlye gıyabınmia ecre· 
yan l'dece~ ödeme emri makamına 
ka m olmak üzere llAn olunur 987 

Talebe alınacak 
:,ıbhat ve ıı;tııııaı Mua~eııd \'ek ı

Jetı .h..On).ı Koy ~lıe Mektebi Muour
ıugUndcn : 

Jjır > ıl leyli okuduktıııı şonrn ıı~ 
yıl ıııcdmrı ııı:ı.ıııcl ; ııpııı ,1;, ~e ; ılnıt 
kuylerde san ıt ıcra cuııı k lııcrc koy 
el.ıcı.ı ) clı~tıreıı 1111 ktebııııiıı:e bu > ı. 
talebe alın11Mktır. ;;ıarU ırı şun! ırdır: 

1 - 1 Urkı.> e Cuıulıurı) eti teb 15111. 
dan olııııık, 

l! - 1lk l.ılısillni bıtlrıııış "';a o de· 
recı•dc lahbll gornıu~ ı>lın ık, 

Köprü yaptırılacak 
hL M. Vek. Satırı Almn KO. dnn: 
2407 ura n kuru.o k<'$1t b«lellert >il· 

yalara mahsus bir ah$8P kôpril 16 7 942 
günü saat 15 te pazarlıkla yııpılaraktır 
lstekUlerln 3"1 lira lG kuruşluk ı<atl 

t.cmırınt Uo pazarlık günü ve snııtln<ıc 

M M. V 4 No. lu satın 'aımn kom sv<> 
nwıa ı:elmelerl.. (4777) ;o 

Satılık deriler 
111 ?>J V. Sa. AL ı~o. d:ın: 

ttı: ıtdet beygir dr.Msl snıUnaı.ktır 

3 - \ :ı)ı on ekızden a agı ~ e o- Tıı.ltplc n 9·7·942 J~:'l;<~be ı:<ıntl N. t 
tuzdıııı yuknrı olmamak, 11 de M M. V. 3 No lou G:ıUn nh'nn Jco· 

4 - P.vlrnmcııılş ulııı ık şart değil· mtJ:il,onuna mür:ıe tl:ın . 
ılir. l~vlı \Cya clııl ulııı ıkla lıcralıer (~111) 1162 

NA f IA VE KALE T i 

Betonarme köprü inşaatı 
(2- 10) yaşına kndıır çocuıd uı olanı r 
çocuklarının her turlü b ıkıınının te· Kalay işleri t\.ııııı. \ eK ıtt.mıcıı • 
mııı Nlileccgln<' d ıir hlr t ılılıutıı ııııe M llt V. Sn Al. Ko <lan l - huıı,>.ı ""> <:tı d ılıılırırle k -
gctirırlerse kalıııl ectilırler. Ço uklır 6 k.nlcm bııkır cd<'vat k:ı ıy ttırıln· ı.>chır - AJ)uıı )olunun 1 .. ouu kıl'• 
ıuektelı!' gelnıt"7.. enktır. Nışadır ve k :ıyı v.-l<All'te nıt 111< ll <blOıl< ııctuıı ırıııc ul r ık ııı~ .. edı-

/S - Jsteklilerin hat.ırnn b ı ındaıı 

1 

olrnıık fil c muh mnwn b<'d ıı 3Uıl ıcrck ) '4boı) 111 ıwpruou 111 ı ılı (.il> UU) 
ağustos J.5 ine knd ır du{cr11ıl m doğ. ııra oluı> ti tem 11 45 ıtır. hm \e 1 p rLı " <)eli ı ılı tınılr. Lilu
ru) a m~klcp mlıd11rlu~ımc ııılıra< ıııt P ı ı 8•7.u-12 çarıı:ımtıa ıı: 0 sn- ııurlu - h.eçıtıurlu ) ulun 111 " uuo ın-
et ınelerı ve chlekçderı) le lılrlıkte ıı· ııt 

10 
d 1\1 llt V 3 N l:u 1 <:ı kııuıııetrc .. ııııle e;enc bcıunar ııe ul ı-

~rığıd,ıki vrsik lnn rksllkı;lz olar ık a · · 
0 

&il n 
8 

r ık ırıs ı 1 1 kH'I< J' ıp~drr ı kvprusıl 
gondermı-lerl J'ızıındır. kö;n onuoo 1 ~ T ııı~ıı ıtı (:ıs tiUU) !ıra kı ccıu n (i:l Ollt) 

a) Nııfus lııl\ ıyrt c11zıl ınının n•lı. mun)'l.rn ıı:Un 'e hı ı ke,ır hf"dı lı uzerınılcn i< ıp ılı z ırf 
b) İlk ıncktrp s:ıh ıdrtn ıııes ,ıı, lu aları u ıılı>Jc ı k•ıltıııcye çık rılrııı tır 

lı \<~, hu dcrrccdr t ıhsıl gurdu,...ı • 2 Lk ııtıııc 13 i. JIH:l t ırıhıne 
1111 ıslıat eden foloı;r ıflı 'c t ı dıl.lı V<'· ıııu5 ıdıf ıı ız,utcsı µ:unu s ı 1l 16 tc 
aık.ı, !'\ılın \'ek ıleıı Şıo•r ,,. koıırııler rrıı.-

c) ı ıiısilinr , r ılrorcte 1ııuıırl iıgı <•dn~ıncl ı y ııılacnı.tır. 
~in'" engel oL ıı k hır h.ı S - gks,ltmr.> e ıııııtcallık cu k 3 
'1ı;,ın ı • ıır "·'J' t ıa lırn uO kıırıııı ıı uk hı.lndt" ose ve 
lınıııı~ r.ıııcırıı ıolıoınk , koprııkr reıslıgınrlen nlınabıl r. 

ıl) ıJrıırKı vı• hu ıUıı '' - lsıı·klilerln t ıtıl gUııl rı h rlç 
zılctıı:;ı sekılde k~filı " olın ık liz«re ek,Htınc tıırlhindrıı en z 
tn,tıkli hlr ııoler srncılı, uç p:Un C\ vcl lıır 1 lıch ile • fın \ e. 

C') Çocukları (:?·I ı) ) ~ ı•ın k dır klllctınc ıııur r ı ıtla hu ıı;ihl tı 
ol 111 ılul kııdınlı;rın tııh ıl m H drt nı > •ı• bılroerklerınc d ır ehlı,>rt tesıkası 
C:"<'llkl ıranın olllllt". kız kard • le\ ' alın l;ırı 1 zııııdır 
hala gihi )akın .ıkr l• ısı t r ıftnr1 n il Ekslllııırye l•tlrak t'drcrklcr 
hııkıl:ıra ın<ı dıılr t rnhhulnamı- (1 ,ıı dıırdunrıı rıı:ıdı'lc le ya:r.ılı vı-~ıkıı ıe 
'C' ~ııı uklıı kadın! r ı~irı t (ı, 1 ı ıı 1 • 9i2 > ılına nit tıcurt <1d sı ve lk ~• ve 
ılı tınre ço<'11kl11rııın bık Caı(ınn d ır ~ iO lıralık mıı•nkkat teminatlarını 
kıır.ı•ıııııı ıa ı'ıhtı•n 1111• ı, h "' nlnrnk 2100 s1yılı knnıınun tari-

f) K ıy ıhtı' ır he~ etir rlrn q 1ınnıı• f ılı d~irrslnd<' h r.ırlıyncaklnrı knpalı 
\C zalııt. r ı l 1 tık t'd ı ıi husu ıh 1 ,,. r.nrfl rını :ı in!'ı nııırldelr )ıızılı vnklt-
rıknsı, ten bir ~n t <"V\elirır kndır komlın:oo 

g) 4.5,.G ho) 1111d:ı ı e ı,.t folılı::r f. re! liııinc makbuz: muk lıılınde ver~e-
T ıahhııl som rlı 11rıı<'l:i: lerl llhınıdır 
K·ın~ a kııy ı•h si ııır .trhinr ılın 1. fi - Bu kuprillrrln 2!l 6 ııırn gO. 

~ak tnlı il eılıp ıı11·uın nl<lıııcııııııt ı nıındc> llınle rclilrceıi:i lınkkınd't evvel 
ıhhnl •e içtimai l\1 nrnct \"ek ılrti· I'<' )npılnn il nlnr hlı\.:Omdrn knldırıl.. 

nln >nhııt ••ali •c kn' ıııak "lnrın t ı)•ln mı tır (5SSO) 143 
rderrf.ı kö) lrr mınt:ı k •ınıi ııı: y 1 yapı ve imar işleri 
hizmrt elınt" i vr hıı lılııııPtı k hııl rl. .Nntuı. \<u<ulctın..lcn. 
nıt'di(rirıı »cvn k hııl rıt p IE' ını "'er 
m idd<'tl hltirnırilcn hır ki ırn •e 1 - ~ tme.>c kvn.ulnn • Janda,.. 
sıhhi srheplt"r clı~ında rıırkt ııtcn ,1 ıı· m muhafız taburu lciıı ) llloaK ı.e -
mi olnr'lk 'ıktıP,-ırn , , ıı. ~ıkıırılılı ıııı m evi lnokıaUdlr. 
takılırı'lr tahsil Tı1116rııfı knr•ılı ı rıl 111 KeşU be l203:il) l1ra (67) ku-
( 100) lirayı Hrıııcı'.'l'i k hııl ,e ı ı.ılıhııt :!O ruıı;ı.ur. 
C) !erim. t :.ı Eks ı:t.nıe 23 7 1942 ~ Bil.. 

'"'ırll1 ı'k •mC'tp:!\h nılrt"•I 5 nu s.a&t 15 ıe Nn.lıa Vtktı.leU ş \ie 

Y11kıırıılıı ııdr<'S vı> hlhhrtl •117.ılı 5 ın· 
olnn ( ) nın hu tıı ılılıııl Sl'ne I· " ... :;>anjııı ııı > 1( pomp:ısı 
ınıırlhinrr mnkt 11 ın /lflroıııek mrl'h11ri. 15 ' ıJ: honisı 
hlrlıktC' mi tr•!'lsil kefil ve rıııı tcr<'k ıs 'ı ıc inci ınu ('il ı ) 11 G!> 
m!itl' elsll borı;lu ıfntiyle >dh<'• C' • 
ıııın. Otomobil yedekleri 

Kefilin ndrr•I alınacak 
C.rcen !lenrılrn ınıır ıı·n:ıl Nllı•tr 

kn,•ıtlnrın kııpıııımnsı dola\l•hlr t'vrıı
M 
1 

kı !arlr erlilrnlrrln hıı ~rnc moır.Mnt· d 
lıırında e\'rllk ı nı vrnitl'"n '"ptırnı ıl ırı 
il'nh .. ctrr , aksi lakrlırık nıılrrırııııl fıı. 
rnlidir. !H7' 

PO L t S 

Kaput alınacnk 
F.mııiy..t 1Jnı11111 l\111ıl1ırlilJ;ilnden : 
Zabıtıı memur! ırı lçın nzı 3l50 çu ·ıı 

8il50 adet knput 20.7·!H2 tarıhıne 

musadif paznrl!'si gunıı saat ı~ le 
k ıpalı z.rırf u~uli> le s ıtın ıılın ıcııktır. 

Heht·r adrt\ln~ 2 ~00 k11ruŞ fı) ıt lalı 
ıııin edılen kapııtlnrın nlırııııne \C şart· 
nıınıesini gr•rmek iste) cnlerın Umum 
~lüdurlük satın alnın kom Is> onuna 
nıilrarantları. 

Mllnak asny.!\ giTl'rcklerln 1;7150 lira· 
lı k muvnkknt tcrıılnııt makhu:r.ıı vey'1 
B anka mektııhlyle hcrııhror 2490 ııı) ılı 
k anunu n l üncü mnıldesinde yazılı 
belgelerle birlikte r:ıırflarını nıünak.n-
81\ gun ı i .ııallt ı ~ e kadar Kumisvıına 
verrııcll'ri. ( llllfl) JOI!l 

TÜRK HAVA KURUMU 

nuna 

Lastik ıtamiri 

kom l<JIO • 

1167 

l\I :\1. \ek ::ıı. \l Kn. d n: 
1 hırt nı rkıı k 1111) onun dort ll" 

clı•l dı 1 ı tıgi ı• ız ırlıklil tamir l"ltırı
lcr<>klır. İlı'ale 1 l:! 7. !l~..! p ıurt<'~i 
ırıınu a ıt Jl <le M. ll. V. 2 ~o.hı :ia. 
\l. kımıl > onundıı ' ıııl r ıktır. fı;tek· 
lılerın teklif edcrddcrı fı) ıla gore 
kııti trmln ıtmrı) lr koıııı yona ııııırı1· 

c.-ı ıtları. (lil20) 11Gs 

Taşıma işleri 
'I. .M \'ek Sıı \1. Ko. dan: 
l Dcıı ılnr K. ıçln .'>UOO lirnlık 

n ıkli~ ı l p ızarlıkla ~ ııplırıl~ııJ..tır. 
1 h ılı ı 13. 7. 9 ı:ı p.ı ı.arte~ı gU n u ı;nnt 
10 da 1\1 1 \'. 2 Nolu sn \I. korııı • 
) onunda ~ apıl ı•aktır. lsteıklılrrln 7.50 
lıra teminat ıncktııpl rı~ le mezkı1r ko
ıııısyoıııı ıntırırnataırı. 

(61:ll) 1169 

s: ret; lm<'k ıctn ıs.

(l 52S.fl3) 

kuruşuk mu\11.lcka.t tcm t ~ "ri 
~e N tıa Veltlı. t. ndcn bu l<:m alın· 
ıme ehl;.yet v itımz cırne en ı.ı • 
zınıdır. 

Bu ves1lcaYl 
mü 
rk') en az üc ll't1n ev" ..ı Mr 
ısnrıa \ekAloetline mil <: ı 

muktazldı.r. 

5 lsWkl ter tckl!! mcı-tuplar nı 

lbalc günü olan 2."\-7-042 P<"~'be gü
nü t 14 e kadar ek! o kom :syonu 
rclsl rııne ms; buz mu1uı.b ınoo vcnn le

n Ulzım<tır 

P06tada olacak ı:?'N°'lkm<'k'r kabul <' • 

dll:mcz. (4!JSS) 11'>3 

Münakalat Vekalet i 

Benzin alınacak 
1\1 llnıık ı!At VrklUetlnıten : 

. ı V ek ılr.t otoııı~blllerl lt;"ln 
(2656) lirıı (26) kuruş ınuhıı rıımcn lıc-
delll (8500) lıtre benzinin 2:ı tcmmuı 
l!H2 prr.şcınbc f!'llnU saat ili tc açık 
ek lltmrsi ynpılacaktır. 

Koyun eti alınacak 
T . H. K. Gmcl Mcıite-z!:Jıden: 

ffiıvcıllk dalrcei t.nrubclerlnln lhlbn· 
cı olan 10000 kilo koyun etf, kapalı zart 
usul1yle ve günWk belediye narlcı cııııa 

tu.ıulrnaık üzere elcsllUn<.'YC konmuetur. 
Muvnl&at temtncU S!25 ltnıdır. Eks ıtnıe 
20 tEmmuz pıızarots1 lt'llntı san. t l!I te 
ya.p1Jacali'1ndan lstcıkl1lcr bu saate len • 
dar kapalı znrtlunnı komisyona venn<' 

Memur alınacak 
M. M. VCkA.le nd\:n: 
A~ı~ıd.ı yazılı ııcratU h.<ızi olan 

2 - l\lm ııkkat teminat (ID9) lira 
(22) kuruştur. 

3 - ~artname p rasız. olarnk vcrl
llr. 1 tcklılerın kanuni vr ikal:ırlyle 
birlikte mezkıir gtin "e nate lev ıını 

111: mııdıırlllğılndekf komis)ona mMrncaat· 

lidlrler. 922 

Yaz tarifesi 

memur U< roUl olaruk aıın.ac:ıktır. 

ı - A8kcrl:.klc alfıkıısı. buluıımıya -
rox. 

2 - Jlldktep t: cib<'5I OknlYftctık. 

3 - :ı-:n ııeal'ıı ü<: lll.'!l'l" müddet e hlz· 
met tdoı: <'k n4 noter~ IASdikM sc -
net.le ınatınuı cdcceJc. 

gösteren • r.sl· 

kala.r \'C d vleot h C" nde bulunmuu~ 

hu huswıa att bcıı:ınU zimmet mAzbata

1 ırı lfır.ımdır. (4.'i"02) !l l 
.J 111111111111111111111111111111t1 L --[Çocuk Esirgeme Kurumu § - -- -
~ Çocuk Bakm Okulunun : -
~ kayıt ve kabul ıarh ~ 

ınn, 

5 - Nüfus tczkett&1 \t:!;>"B tasdtkll S'J· : Çocuk 'Esirgeme Kuruınu U. 
rott. : Merkc:r.ind<'n : : BU GÜN ve BU GECE 

ULUS SİNEMASINDA 
IKl FlLM BiRDEN 

1 - Mari Antuanel 
Ba Rolde: 

Tyronne Power 
Norma ShCDTer 

2 - Gansferin kansı 
Ba!I R<?lde: 

Akim T amirofl 
Gail Petrick 

SC'an!'ılar : 

14.30 
15.30 
17.30 
18.30 

Gangst erin karısı 
::ı.ı ar i Antunnet 
Gııngsıerin karısı 
M ari Annıanet 

S uare: 
20.30 

Gangsterin Karısı 
--- v e - - -

Mari Antuanet 
T elefon: 6294 

6 - İ)1 ah~klı oldutru ve ccnebl kR· 
dınla c>vll buluıımad itı hn!lônnda eınnl• 

)"Ct tııh atı. 

7 Tnm \e8Cldcı\ U a.'l'kcrt bir bns -

1 

tanede )-apılacak mua)-ene ve ,sıhhat 
rrtrıoru. • 

8 18 ya ndan nşııtı ve 40 yaaın-

dan yu'kan olnnyııraktır. 

ı j 9 C h k \ e doknı olarak maktnA ı 

y:ı.zı yaT.llla. ı &arttır 

1 10 Bu rtlnn ha.1z o n nn ·.;o.. 
7-!142 lll'l7.art<'SI ırUntı 11..'lat ır, te :yaııılıı· 

eıı:k imi 11 n<!a h :ur ~>Ulunmak ü:ı:C!T'C 

M. M Ve fılcll ııııtın ıılma koml:ti)'OTI re-
151 ırtne münıcıı.ntın.n. (5122) 1170 

ikram iye tutarları 
M. M. VPkôlctlnden: 
1485 saYJlı knnunıı gÖr!" bu se?ne 

harp mıı!Qllerlyle ŞC'hlt yetlmlerıne 
lsab('t cd!"n lkrnm!:ı;<.' m ktarlnrı aşa
t:ıda gö terllmiştlr. Paralıtnn dnğıU· 
lış mUddeU (4) ay olup ı;Unlerl ma
halli ıkramıye tevzi komis.>onlanncn 
ayrıca n n cdıleceğlnd!"n lst hknk 
sahip eri tenlnt 1.amanında (Rapor, 
rt:smt scnN, ve Pllerlnde-kl ikramiye 
tevzi cUzdıınlnriylc b rlikte> lh:Uı ol
dukları ikramiye teni komlsyonla
nnn mCirncaatlnrı. (5124) 

_ l - Türk olmak, ynşı J -
- den nşıı ı olmamak. _ 

2 - İlk okulu hitirmiş ol- : 
: ınnk, pekı)I dt"recc-lılrr ve orln -

okulda t hııl Ji LJHlllŞ olanlar -
tercih edılır. : 

_ 8 - h'li ve ni,anlı bulun - : 
- 111 ımak. -
- •l - Okuln alııınnlnr sıhhi se· -
: bepJt-r olnıac)nn \ ~ C\ ICnlUC Sİ• 
- bı eht"pler\c mrktclıı trrkeden- _ 
_ lı·r, okuld n çık ırıl ııl r, nıeı..- : 
: tehi bıtırılıkten sonra g ıııtcrl - : 
- len )rrclc ıkı scn<'lık nıt"churi -
: hbıııetınl ) ııııını) onlar ikı ene- -
: lık ınnsr fi rı ôdh erek rinc, 
- ~esikal ırın d •ırrulıııhınıı d ir : 
: unltrllkt~n tnnhhdt &cncdi ve-
: rtıcı"klerdir nu Şnrtı r~ u~ ı:~ın = 
_ olıınln~ nşaırıda v zılı r\ r<ıkln- : 
- ri)lc Ço<'uk l' irıtc-ınr Kurumu 
_ Uınupıl l\tcrkf':d reı 1 t rıe nıfi· 

: rn<' ı.ııt t-derlrr. _ 
: 1 - 'ıifııs rıızıl mı, 2 - -
: 1ektrp diplomnsı 'ey tn dik-
: nnmr~i . :l - I> i h ıl k'iğıdı, : 
: ~ - • ıhhat rnporu, (her tı.'ln- : 
: gi hR tnnrnın ioıhht hr) etinden : 
_ alııın<'ak). 5 Altı lnıır ve • : 
: sik •ık fotoğr f ve tı('ı\.: ııclre 1 : 

NOT: Okula kıı•drclilenler : -- Ankara'"ı k dıır 'ol ınn~r fln - : Sığır eti alınacak 
Tiornnva :Sıı. Al. Ko. dan : 
1 - Aşıgulıı dns ve ııı ıkt ırı razılı 

et pnr.arlıklıı. sıılın alınarnktır. İh 1lesl 
ıo. 7. 9 '2 <"uma günıi sant ı' te B >r 
nova S ı Al Ko. da ~ apıla<' ktır. ıu· 
vnkkııt tr.ııılnntı 5220 lındır s~rtn • 
mc~i Ankıırı, lstııntrnl l,v ıarıılrlikı('· 
rinde ve Bornova Sn \I. Ko da gıl· 
rülur. !steklllerln brllı gıir. \'e ıı At· 
le 2490 ayılı kıınıınun l ~ n ı mnct le· 
sincte yazılı tcıninatl:ırıyle ulrlıktc Ko 
na nıilrncn"ltltırı. 

Satılık villa 
t tanbul Sisli Zlnclrllku~ ~05S '-•

111••••••
1••••rl 

ı t.re "e 80 metro asfalt üzerinde! Knyıp - Ba1ıkeslr öğretmen oku· 

1, el derC!<'e subaya 
2. <'i 
3. on .. 

Ura Kr. 
276 50 
248 85 
193 55 
165 90 
l3S 25 
110 60 

- rmı krnctılrri vrrrceklerdir ıh- : 
- hl rııııaye inde ı'lıırumlıırı rııpo· 
: rn uymt\•anl ır dHn•}c; n1111;r f n- : 
- rını kt"ndllrrl '"ıpnr 'i" Vi = 

Cinsi: '"'ığır rti, mlkt l'ı 20.noo, mu 
h:ımmcn h d 1 • 61) 600 

(15lSG) l 111 

phesl 3 oda beton anne köşk ban- !undan ald1ğım 26-VIII-940 La lı ve 
yo elı.-ktrık su 85 metre ç ç k cnmc- 787 numaralı diplomamı .ka:ı: bet.tim. 
ktı.nı garaj ahır ~azlnosu {"ftddede Yenisini nlncağıınd:ın eskısmln 
el!"ktrılk ltımbaları mevcut heyetiyle hllkmU olmndıliı llln olunur. 
satıl lctır Ta llıt almak ve rt'slm· Mu tnfa üste 1018 
lerlnl görmek çln Yen S n mn Uze· 
rinde 1 No. ıu Yavuz terzihanesi sn- Kayıp - 1939-40 seneslnı'le Ank 
hlbl Hilmi BAKKALBAŞI'ya görmek rn Bölge Sanat Okulundan nldı 
19tlyenlcrln de t tanbul'd n !s Banka~• 1 tasdiknamemi kaybettim. Ycnls n 
knr&lsında Malfll Cemal G "sine mll lncağundnn e ı..ı nln htikmil yok 
rn~antı. l OH Lı.u·. lr1uzafier Kutun 

4. cu .. 
5. el 
6. cı 

1. el deı l'Ce ere 
2. el 

cil .. " 4. cu .. 
5. ct 
6. cı ,, " 
(Bch"r şl'hlt ati 

alacnklımlır.> 

Lirn Kr. 

de 31 

138 25 
10 60 
82 95 
55 30 
27 65 
27 65 
rer ı rn 
1192 

., 1111111111111111111111111111111 ı r 
Satılrlc 

Kamyon ve forf malzemesi 
39 model ( ırl k lm\ un 2 ele 

dlr 2 komple nı k lılr 
rı;kl ı. x 82 IAstlk n •ıı: ııı 
hııltın Ç ınıır'a ıııuracıı.at. 



Alôkadarlara 
Ankara Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1942 mali yılı bina, bina vergisine mu n zam 
iktisadi buhran ve m i 11 i müdafaa vergilerinin 
birrnci taksiti temmuz ayının birinci günüdür. 
Sayın mükelleflerin borçlarını gününde ödemele
ri rica olunur. ( 5041 ) 1146 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
1zm - fuzı <:U• U Koy En&titUSÜ satın Alma Koın~onu Ba.6kanlıtından: 

C ns M ktan Muhammen Tutan llk teminatı 
k, osu f ~atı Lira Kr. Lira Kr. 

Ko ·un eti 12500 120 15000.00 1125.00 
n na u 20000 85 17000 oo 1275 00 
s rle)a , ıUrfa> 121'100 194 2a2eo.oo 1736.00 
~.Yt n yal: U.5 asit) 6000 lOl 6060.00 454 00 
Toz eker 7200 94 5. 6804.00 510.00 
P r nı; 12000 53,5 6420.00 481.50 
Kuru ıasulye <Horoz> 24 00 27 6480.00 436 00 
F tes 36000 23 8280.00 621 00 
P. mek Adet 84~ 00 10 5 36225.00 2716 87 

lzmlr - Kızılcuııu Köy Enstit suoün 1942 - 1943 malt yılı ytyecek maddele-
r\ c nş 'e m!Xtan yukar da yazılı olup tıunlar 24il0 sayılı kanunun hükümlerine 
tc tıkan kapa ı z rr usul yJe ekstltmeye cıkanlm ıtır thale 14 temmuz 1942 
eaaamtıa günü saat ı~ te Mektepler Muhasetıec llt nde teıekkUI eden komisyon
da yapılacaktır lstekl lerln tıelll ııün ve saatten evvel teminatlarını adı vecen 
m haııet>ecllik veznes ne maktıuz mukabUinde teslim etmeler:! ve tartnamesını 

muııaseoecl k da re11lnde ııoreb eceklerl Ulin olunur. I! 11 

Çeşitli meyve alınacak 
C rn;I 
Amut 
Ayva 
Portakal <80> lik 
Kavun 
Karpuz 
Tazı- üzüm 
Ta~ erk 
Taze kaysı 
Taze v.!Şne 
Elma 

Miktarı 
1000 Ktlo 
1000 .. 
2000 adet 
1000 Kilo 
1000 .. 
2000 .. 
200 .. 
250 
500 .. 
500 " 

PolW Enatttilaü ~IUdUrliltünden: 

Fiyatı Tutan İlk teminat 1halenln 
Kurus Lira Lira yapılacait gun saat 

30 300 
25 250 

7 140 
10 100 
8 80 

25 500 
~o 60 
80 200 
40 200 
50 250 

2080 166 16-7-942 15 

Ankara Pollıı EnsUt.U.ünün 942 mali yılı lhtlyacı tıcı.n alınacak olan )'Ukanda 
miktarı ve tahmin :tıYatlarlYle muvakkat temmatı yaz.ılı 10 kalem mwvanın ek
al t.meıdnlııı yapılacatı llAn ed1lmie olan 6-7-~2 pazartesi ııünü saat 10 da ko -
ıruııyonumuza vaJci b1r ı.tekU taratından sürülen pey !Ayık hadde ııörülmedl~ln· 
den 2490 ııa,yıh kanunun 43 üncü m ddesl muclbmce eks tme ıo ~Ti uzaulrnı ~ 

lst.eld!Jıerin )'Ukarıda cöaterilen ırü.n ~e saatte teminat makbuzu veya banim 
ın tubu ve lüzumlu veıııl' le birlikte POlls eru;t tüsünde mütetekk komls· 
)'on&l bu!Unmal.arı. 

Ekalltme tartııameelnt ııönne!Jt ıstıyenlerln ı;ıollıı enstitUsll muhasebesine mü· 
n aa.Uan. (fı098) ll 9 

Çeşitli yiyecek ahnacak .. 
Miktan 

Clnst Kilo 
Hıyar adet: 1000 
Marul adet: 500 
L mon adet: 1000 
Enemar 2000 
Taze soğan demet: 1500 
Maydanoz, nane, -
de~tu 6000 

'2000 
1000 
1000 
1000 
aooo 
~ 
2000 
1000 
1000 

Kereoviz 
Karnebahar 
Havuç 
Taze bezelye 

.. Bak.la 
Pırua 
Lahna 
Taze bamya 
Dolmalık biber 

l ranak 
• m zotu 

mates 
Pat ıcan 
Anekadı.n faı;ulye 

malık kabak 
Taze yaprak 

Kuru sofan 
Tuz 
Saça 
Sarmısak 
Kuru bamya 
• oda 
• rke 
Kuru üzüm 

4000 
2000 
4000 
4000 
3000 
2000 

200 

5000 
1500 
1000 
100 
250 

2000 
500 
500 

Fıyatı 
Kurus Sa. 

8 
15 
15 
20 
2 

2 
25 
30 
15 
25 
20 
15 
15 
60 
30 

15 
15 
30 
40 
25 
15 
15 

30 
16.50 

100 
80 

300 
17 
30 
75 

Patates 10000 40 
PoHıı EnııtiUlall Müd!ırlütunden: 

lhalen n 
Tutan nk teminat yapılacagı 
Lira Kr. Lıra eUn aaat 

80 
75 

150 
400 

30 

120 
500 
300 
150 
250 
400 
300 
300 
600 
300 

3955 
600 
300 

1200. 
1600 

750 
300 

30 
4780 
1500 

247,50 
1000 

80 
750 
340 
150 
375 

4442.50 
4000 

297 

359 

334 
300 

24-7-942 14 

24-7-942 ;ıs 

24-7-942 15,30 
24-7-942 16 

1 - Ankara ı;ıolla enııUtüsünün 942 malt yılı ihtiyacı kin alınacak )'Ukanda 
,.uııı 4 part.! erzak acık eks tme wrul'l:)'le mllnakaşaya konulımue ve her parti.. 
ruıı tem nat m!ktarlarlyle ihale tar1h \le saatleı1 h!zalannda ııöaterUmı.ıtr. 

2 - Eksiltme Ankarada palls eru;Utüsü blnas nd:ı toplanacak koımlıryon hu-

zurunda yapılacaktır. 
3 - Ekıılltme:Ye ııtrecekler 942 mali yıb tc1n t caret ocıasından aktıktan ve 

:? .,..., nyılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerine ııöre e lertnde bulunan bel.ırelerk! bir
i e tıcarıtthane adına bu unacakla.rın noterlikten musadd&k vekAıetname lbraz 
e lert Azımdır 

4 - Eks trne aartnameelnl ııönneok iıltl)'eıılerln ı>0Hıı enstitüsü muhaseıbeıılne 
m ı acaaUan (5099) 1190 

F evkalide hassas plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
Kaynak sarıcısı - Eiııı nden yavas nvas 

270464 No: G<>nül ıarkm - Derman kAr eylemez 
Beste: Sadettin Kaynak - ''Hanınurn!$1l.. nımınden 

FASIL PLAKLARI SERlSI No 3 
Hüzzam ıarkl - AC'MAM AÇAMAM 

Bette: Nasibin Mehmet 
Hüzzam aarto - Küaade talihim 

270468 No: Be!lte: Şevki 8eY Merhum 
MUZEYYE."l' SENAR - SALAHATT!N PINAR 

Okuyanlar MUZAFFER GL"LER - NECATt TOKYAY 

NEZİHE YILMAZ 

270465 No: 
Kırll!'htr bozlatı - C'.ôNüL DER Kt 

Hallc sarıcısı - BAHÇELERDE MELEME 

ORMAN KORUMA 

Uaç ve yağ alınacak 
Orman Koruma Genel K Sa. Al. 

K mı \Onundan: 
A a ıd11 cin ve miktarı vazıh mııl-

11" ,., ıl ~ ve erzak panrlık suretivle 
n alınacaktır. Pazarlıli:'ı l<ı temıı..ıuz 

94 euma ırunu saat 14 tedir istek· 
Jt rrın bl'!lll ırun ve aaatte komisv"na 
•elmel rl 

Cimi Miktarı 
İIAç 55 kalem 
Sıhhi malzeme 8 lı:alem 
:Y uıekllk aadeyai 1000 lı:Uo 

(1104) ll6f 

MİLLi MÜDAFAA HAVA 

Er fotini alınacak 
İstanbul Hava Mıntaka Depo Amlr

lığlnden: 
Hava birlikleri için şıırtnııme •e 

numune ine göre dört bin ~lft er ro. 
Uru ınz:ırlıkla satın alınacaktır Kati 
temiat tulJrı olan (j~OO) lluyı Ba· 
kırkoıo- mal111üdurlihrüne vatırarıık 
makbuzlarlyle birlikte 1 ı. 7. 9'2 cu
marte 1 ır:ünu aat 11,80 ..la Yeni Pos
tane karşısında büyük Kın•cıy•n han 
ikinci kat No. 9-10 da Han Sıt. Al. 
komlıyonuna milracaaUan. 

(1141-4984) 1112 

ANKARA BELEDiYESi 

Elektro pomp alınacak 
Ankara Bele<l•.>e6 m.len : 
ı - Çaı\ka) a su terfi dalre&i ıctıı alı 

nacal{ olan bir adet elektro ı><ımP ve 
teterruau ile montaJ on ~ ıı:un mUd· 
deUe ve kapalı zart usulü ile ekllJ.lune
)'e konuımu.ıur. 

2 - Tahmin Dedeli (13800) liradır. 
3 - Teminatı (1033) Iıradır. 

4 - 14·7-942 sah ııünü &aat 11 de 
talibine Dlaleııl mukaITer olôul':und:ın 

earuıamcsl.nl ıı:örmek lsttyenlertn her 
ııün encümen kalembıe muracaaUan 
ve ısıekWe.rtn de füalil ıtünU olan 
14·7-942 salı ıtünü saat ona kadar J4!.f0 
numaralı kanunun 32 inci maddesi mu 
clb ce tanzim edecekleri teklU mekt"JP· 
!arını belediye da.lmılndc müteşekkil en· 
cümene vermeleri. (4766) 838 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Ankara Beledı) e inden : 
l - Serçe sok A-ına yaptırılucuk 

parke kaldırım 1 ı on beş ıı:un müddet 
le ve kapalı zarf usulilc eksiltmeye 
!..~ .. w1nıu tur. 

2 - Tahmıo bedeli (11696) liradır. 
8 - Tenııo tı ( 96) lira (63) ku

ruştur. 

4 - 14-7-942 saıı ı:ünü saat ı ı de 
talibine ihale edılecegindcn ıır•nıııne
sıle keşif cetvelısıi ıı:ormek ıstever>l"
rln her ırıin f,ncunıen klllemlne mür11-
caatl ırı ve ı~teklilerln de ihale gUnu 
olan 14. 7 942 alı gün iı saat onR knclar 
z.ıoo nuınnralı k ınunun aı mel ııııın. 
de•! • .n?ı tı \"echlle tanzim edec-ek
leri teklıf mPktupl rını RPledı' e dııl
re ınde müte ekkıl Encumııe verml'-
lerl. (4767) 39 

Koyun eti alınacak 
Ankara Ueledı)e ınden : 
Beledi)e h St ıhan ı senelik lhtl) a

cı olıın (l 'iOO) kilo ko) un eti on beş 
gun Jıılıddetle acık eksiltme> e kooul
muı,ıtur. 

Z - Tahmin lıedeli (1870) liradır. 
3 - Teı ınatı (1 "0l lıradır. 
' S rtn ıme~inl ı;: rmek ı e~enlerin 

her ı:tın Encumen k !emine \e ısteklı
lerin de H-7-9 2 alı ırnnu ant J0.80 
da Beledi) e el iri' ndr rııutf'•ekkll 
Encumene mürac ıtlan. Oi!i ) 

810 

Satılık enkaz 
Ankara Beledi) esi lınar MUdürlü

~ünden : 
iki kale arasında kada•tronun 487 

incı ada ının 19 numarlllı par elini te 
ki! eden e ki llraph ıne hin ının en
kaıı: hedlın, tes,hel turnblye ve ar
tacak moloz p'lrç ılnrının başkıı \•err 
nnkll maH flnrı al ıcak •nhsa ıılt ol 
mıık llzerl" (2000) !ıra muhammen he. 
delle açık nrtırnıııyıı konulmu~t11r. 

thnle•i J ~. i l!H2 tarihine mü rli• 
•ıılı gunü 'ut ıo <hlmar Mıldıirlll . 
ğünde •ıınıhc~ırındAn taliplrrln nıeı 
kür gün ve •:uıtte \"Uzd,. 7.~ teminat· 
larivle birlikte hı11.ır bulunmııln rı il n 
olunur. Oi7Sl tın 

Elektro pomp alınacak 
Ankara Belctlb e ınden : 
l - So suzgtcıne konulmak uzere 

alınarak bir aclet elektro pomp ve te
ferruatı ile montajı on heş gıln nıud
detle ve kapalı zarf usuli) le eksiltme
ye konulınu tur. 

2 - Tahmin bedeli (18500) liradır. 
3 - Teminatı (1012) lira (30) ku· 

ruştur. 
4 - 1'. 1. U2 sıı.lı günü Hat 11 

de talihine ihalesi mıı.akurer oldujtun
dnn şartnamesini gornıek isUycnlerln 
her gun encümen kalemine miırara -
atları Ye istrklilerin de !halr gllnU o
lan 14. 7. lU.2 81llı g!inli sMt onll kil. 
dar 2490 numaralı konunun 32 ln<'I 
mAddesl urıı hı:ıtl \"ethilc tanzim edc
Cf'kleri teklif nı"kt p)Annı belediye 
dalrı>sinde mlıte rkkll enc!ınıene vt'r-
meleTI. (476~) 8.5.5 

Elektro pomp alınacak 
Ankara bele<! yesbıden: 
1 - Atpazan su dePOflll !cin alına· 

cak olan bir adet Elektıı>omp ve te· 
ten-uaU onbel ırUn mü<idetle acık 

eks :ı.tmt-~e knnulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli C27Ml Hradı,. 
3 -Temtnatı <204> Hra 75 lrunıstur 

4 - Sart.namesktl &ıönnek iıltlyt>nle. 

rin her ıtün encümen kalemtne •·ve 
lııteklUeMııde l4·7-942 salı ırünU Q• 

at 10 30 da belediye dalrC!Slnde 'nü· 
ıe.ekktl encümene milra<'lllltlan 

(4765) 8!16 

Memur alınacak 
Beledı;ye Reisi gınden : 
Beled ye Hesap .lşlerl Müdürlü -

tünde bir si 50 dıteri 75 lira ücretli 
ıkl tahakkuk ve tahsil kfl.Upllii miln
haldir. L se veya orta mektep me
zunlarından aşağıdaki şart ve vesi
kalan haiz olanlardan S temmuz 942 
perşembe günü saat onda yapılacak 
imtihanla alınacaktır. 

1 - Lise veya orta mektep dlplo· 
ması, 

2 - Nüfus cüzdanı, doğruluk kA.
ğıdı, sıhhat raparu ve üç adet veal
kalık fotoğraf, 

3 - Yüksek mekteplerden birine 
müdavim ve mukayyet olmamak. 
askerlikle alltkası bulunmamak. 

4 - Datkllografi bl.lenler terclb 
olunur. 

5 - Evvelce bulunduğu hizmet· 
lerl varsa bunlara alt veslkalarlyle 
birlikte Belrdiyt> Relsli~lne mUraca-
ataln llA.n olunµr. <5057) 1123 

Büyük Millet Meclisi 

Elbise diktiTilecek 
Türkıye Büyük Millet Meclisi 

İdare Heyetınden : 
ı - Meclıs polıs memurlariyle 

mUaıahdemınine alt elbise ve ka -
putların ı11çl1ıİ'ı kapalı zarf u.suliyle 
eksiltmeye konulmuDtUr. 

2 - Eksıltme 24 • temmuz - 1942 
(cuma) gU::ıU saat (15) te İdare He
yetinde > apılacaktır. 

3 - Şannamesı her g{ln, mesai 
saatleri dahilinde daire müdürlü -
tfioden alınabıllr. 

4 - Diktirilecek elbise ve kaput
ların yalnız diki~lerinin muhammen 
bedeli (5328) liradır. 

5 - Muvakkat teminat (400) 1i -
radır. 

6 - Kapalı zartlar eksilmıe lrÜ· 
nü muayye'l saatinden bir saat ev -
vellne kadar kabul edilir. Her ne 
şekilde olursa olııun R"ecikmeler ••
yanı kabul değildir. 

7 - Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunda yazılı veaikalarlıa 
ve bu glbı taahhüt işlerini ifa etti· 
gine dair ve,lkaları ibraz etmek 
mecburiyetindedirler. < 4951) 1150 

Kayıp - Ankara Beledıyeslnden 
aldıfım 2714 No. lu b.sfklet pllkamı 
kaybettim. yenlslnl alacağımdan hük
mü Yoktur. 
Gazı Terbiye Enstitüsü lrfan ı.t.m1 

DEVLET DENIZYOLLARI j!!!!!lll _______ _ 
Kimya mühendisi 

iskele yaptırılacak 
Devlet Denızyolloan 1ııletme Umum 
Mlidtirliığtinden 

l - Halıçte Fener vapur iakele
slntn ah§ap olarak yenıden ınşası 
(23.758,45) lira ve Balat vapur 111-
kclesinin ah§ap olarak yeniden in
ııası (21.523,44) lira üzerinden ayrı 
ayrı kapalı zarf uaullyle eksilt.aıiye 
ç;ıkarılmıştır. 

2 - Ekaıltme 16 temmuz 1~2 
perşembe gunU sa ıt 15 tc idare 
merkezınde alını satım komisyonun
da yapılacaktır. Bu ışlerc aıl evrakı 
komıs~·onda hı•r gün görUlebilır. 

aranıyor 

Erıı:ani Bakırı Turk Anonim 
.Şirketinden : 

İııletrııemiz lzahc:hancsinde ça· 
lı tırılmak iızere beq kinıvll mu
hendisinc ihtb aç '" rrlır. · 

İsteklilerin Eti Rnnk bln.uın
dakl idare merkezimize mura • 
CAatlnrı. 958 

M. M. VEKALETi DENiZ 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Peeln pn.ra ve açık arttımıa ile 14-7-1942 salı ırUnU satılacak em k: 

Esas No. Mevkii ve nf!'Vi M kadder K. 
696 CamaıYa. A)'T841CI mevki!!, :W3 ada 9 parsel, 4202 M2 

898 

1203 

tarkı (Altn n tarlfl81, At°b'e batı, Giıven evlerl. Bad ye ooğı 

Ol"taBındıı.dJ r.) 

Keotören, Teııet>eeı, Gillükaya, 1704 ada 19 pal'Sl'l 45750.50 
l\12 ımıa (Deliktae batlanna a1deıiken sa~a. ııemt ve 00. 
btr yenıtr. 
Cnnkaya, Aşatı Ayrancı, 1615 ada 711 parsel, ~ ~t2 ha-

rap bat (AtJ!, Musta.ra, HUSl'!Ytn. Mehmet )"('ilimleri batl:ırı 

ortaıundadır.) 

Etlik, Aaatı Ayvalı, 1757 ada 25 parsel 96 hissede 14 hls
ac baıl yeri (tamamı 6710 M2 dır. Yüzbaııı Lüt.rı batı el-

8404.-

2.2SS.-

vanndll.llır. ı 14t..-
1 - Yukarıda lzahaU yazılı e.mlAk, ı>etJrı para ve aA;ık arttırma Ue d llAJJ• 

yesl müıt.artye ıı t olma.k üzere sauıacaktır. 3 - isteklilerin eksıltme ıarlhtn. 
den en az (tatil gilnlerı hariç) Uç 
gün evvel bir isticta ılc Umum Mtı
dUrlU~t' müracaatla en az (25.000) 
lıralık bu gıbı ınşaatı yapııklarına 
dair ve.saik ibraz ederek ehliyet ve
sikalan almaları lllzımdır. 

Yapı itleri 2 - Trm nal akcesl yilzM ondur. SR~ sırasında \"eri n ~ m ktan mu• 
Deniz Levazım Sa.Un Alma Komtsyo- kadder kt)TOOtl geçt.11':'1 takdirde. temlntıt ~<X'Wl ikmal M.U ecektir. 

nundan; S - lha~. )"Ul<arıda ııösterllen tarlhte saat 14 te bankamız satış komls)'O

oıı! -; !:~11 ~~~k !711 19500 llra nuncı..-. yıı.ı:ııla.c ktır. ı .. 1<'1cl lertn o .lliln )1lzde on teminat akc 1 hüviyet cüzdanı 
"' yaptınlncak ve lld ves totoı:mfb le emllı.k eer.1sme müracaatıan. (4841) 9'..lO • 

4 - Eksıltmeye ıştırak edecekle· 
rln UçUncii maddede yazılı vesaik 
ile 1942 yılına aıı ticaret odası ve-

k ısını !'ener iskrlesl için (l.7Nl.8~) 
Uralık Balat iskelesi için (1614,26) 
liralık muvakkat temınatlarmı havi 
olarak kanunun ıırıfatı ctaıresinde 
hazırlıyacaklan kapalı zarflarını 
lkınci maddedı> yazılı aaa~ten bir 
sıı.at evvelıne kadar komisyon reis· 
llğ!ne makbuz mukabilinde vermele
ri lAzı mdır. Postada olan gecikme
ler kabul edilemez. (6904 / 14739 
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ANKARA V ALlLICl 

5 adet binanın resım. keııır ve ıartname-
st mucibince 13-7-942 pazartesi ııunu 

saat l5 te Kıu;ımpaaııda bulurnuı d{'r,ız 

levazım 111\tın alma komlsyvnunda ı;.a

zarııtı Y!'Pılacaktır. 

2 - Jl:k teminatı 1462.00 llra olup 
aartname ve resmi her ııün lı; saati dil· 
hlUnde mezkQr kom yonda ı:orüıeoı 

Ur 
8 - tsu.>klllerln 2490 sayılı kan ınur, 

lstedltl ves kalarla birlikte belit ııun 
\•e saatte adı ııecf"ll komls)ona mu•ara 
atları (6742-4571 ı 684 

Zeytin ve zeytinyağ 
alınacak 

S 
Çanakkale Denlz Komuuın ı~ Satın 

ap saman alınacak Alm Kom15yonundan: 
Ankara Vali ığlnden: ansı zeytl:n)'atı, 20 ton, muvakkat te-
Ankara V ili.\ et damızlık aygır mtnııt 17!'l7 45 ihale unu 21·7-942 sa· 

deposu hayvanntının lhtıyacı iç n ' ıı 
muhammen bedt>li 3.5 kuruşa olan ~O 1 aü Hl te. 
bın kılo yataklık sapsamanı 9-7-942 C ""ı zP)'tln. lfl ton, mu\akkat tcımı
persembe glinU saRt 15 de Vllfl)·et n.at 743 76, illa~ ııtiml 21.7-!l42 saa'. 
Daimi Enrümenlnı'lr açık eksiltme 116 da 
ile halesl yapıJ:ıcağından lstekllle.rin 1 - Yukarıda yazıl.ı ı kalPm erzak 
sözU geçen günde daimi Encümen· kap ıı zarfla Pksl tmeye konubnu,tur. 
de bulunmaları ve şartname)1 gôr- 2 Tal plerln nu>zk(lr ır n \t' ııaat
mek Uzere \'etertner mlidilrlül!üne t ,..~ kkııte deniz komut n il'ı •at n 
müracaatlan llAn olunur. <4509) t> ._....nıı. 

612 A ima kom onuna m t n 

T 
• l' · 3 B>ına a t &nrtn mı- C't' Ankara 

emız ık malzemesi Dz. °Ll'\azım müıJUr üf:Un<\en ve Çannk-
alınacak kale deniz komutaıılıf:ı ~ tın alma ko-

Aııkara Vallllğ nden: misyonuna mürac.aııtla alm b ~. 
Hususi muhasebe htlyacı için a-

1 
<4955) 1151 

ık eks itme ile 10 kalem temizlik 1 I 
malzemesi alınacaktır. Şamandıra a ınacak 

Mecmuunun muhammen hedeli Den z Levazım Satın Alma Komi!'.,) O· 

679 lira 50 kuruştur. lhalesl 2(). 7. nundan~ 
942 pazartesi g{inU saat 15.30 da vı-
l ;ı; et dalımI encUmen nde ;ı; apılacak- ı - Tahmin cdll.<'11 bedeli <270IY.l 

1 

tır. ,. lira olan 500 adet seph \C sam ndır ~ı-
Tallplertn muhammen bedelin ~Uz- nın 24-7·042 cuma ıı:Ur.il &aat 15 dl dR 

ele 7,5 nlsbetln<IE' muvakkat temlnlll KıuıımPll&.ada bulunan den v 17..m 
makbuzlarlyle biri kte ihale ııünü &atın Alma koanlsYonunda kap ıı zart 
muan·en saatte vll~ et daimi encil· ı u tblC' ek5.\Jtmesı yapı taktır. ~ 
rrenine şartname ve numunelerini 2 tik teminatı ı2025ı ıra olup 
gormek tst ~enlerin de daimi encü· rtn 1 h 0 •~ t d hll nde 
:nl('n kalemine müracaatları ilan olu· fil a.mes er ır n .., s:ı 
nur. (4944 1024 13:5 kuruı; bedel muknb 1 nde m-kor 

B• d Lt' l l k kı:ımlsyondan al nır ve re 1 de komls-
ır &K ı o a ınaca 1Qnda ııörüleblllr. 

Ankara Vallllğınden: 3 _ tstekl'lem 2490 sayılı kanunun 
l - Nafıa MudUrluğti kadrosun- lstedll!'t veıılkaıarıa b lll<te verei'e-kll'rl 

da açık bulunan <60> !ıra aylık Uc-
reut kadroya lmtlhanla bır daktılo te-kıtr mektuplarını bl'tld ıılin ve saatten 
alınacaktır. bil' ııaat evvc:lme ka<lnr makbu7. m•ıka-

2 - lmUhan 15-7-942 tarihine hll nde act1 ııecen komkovon re si tine 
raaUıyan penıembe aunu saat 15 te vermeleri. (7268-:!030) 1154 
Nafıa MüdurltiiUnde yapılacaktır. 

3 - lsteklllerln, qağıda yazılı 
belaelerle b rllkte nihayet 14-7-942 
akşamına kadar vlllyete lstlda ile 
muracaatları. 

4 - Aranılan belgeler: 
A - Nüfus clizdanı örneği 
B - Askerlik vesikası 
c - Doğruluk kağıdı 
D - Tahsil vesikası 
E - Sılıhat ra(lOru 
G - Üç adet vesika fotoirafı 
F - Evvelce o;:alıştılı yerlerden 

alınmış bollSf'rvlsi. <5142> 1181 

Yol yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - .A.-:ıkara - Kırııehir yolu Çan. 

kaya iltisakı KUçUk Eaat yolunda 
yapılacak şose in§aatının ihalesi 27-
7-1942 tarıhine raııtlıyan pazartesi 
gUnU saat 15 te yapılmak üzere ka· 
palı zarf uauliyle -eksilımeye konul
muştur. 

2 - Keılf bedeli (18461) lira (01) 
kuruııtur. 

3 - Muvı.akkat teminatı (1384) li
ra (58) kuruştur. 

4 - İateklilerln teklif mekrupla -
rını, muvakkat ıeminat mektup veya 
makbuzlariyle ticaret odası vesika -
!arını ve Nafıa mildlirlilğilnde"l bu 
İ§ için alacakları fenni ehliyet ve
aikalıarını hamilen yukancla adı ge. 
çen günde saat 14 de kadar daimi en
cümen reisliğine vermeleri 

S - Bu işe alt keşif ve şartname
yi her trUn r.ıafıa mOclUrlllğiinde ~ö -
rebllecekleri. r 5056) 1155 

U L US - 23. üncü yıl, - No. 7515 
lnıtlYU S&JUbl ._ 

lSKEl'-'DER ARTU!ll 
NetrtYat ve MU- MüdllrO 

NAStT ULUO 
ULUS euımeovı ANKARA 

OIKKAT; Qe.zetemlZC' lrOndel'Delı ı:ıer 

nevı 1azıJar. neere<tUm!Jı edtıme.ın ırerı 
verUm• " lr&)'tlOlueundan dOIR71 ıııc: 
otı m • ullYet ıratıuı edtlırnes. 

Çeıitli yiyecek alınacak 
lzm t Deniz Satın Alma Komisyo

nundan: 

Cil'\IÜ 
Se-ml:r.otu 
Kahak 
PaUıcan 
Bamya 
Salça 
Lahana 
Tııze fasulya 
Domates 
Solan 
Patates 
111rıanak 
Prasa 

Tahmlnl 
Fı)'aU 

KJ1osu 
6000 

10000 
10000 

5000 
1000 
2000 

10000 
5000 
7000 

15000 
5000 
5000 

kuruş 
10 
10 
15 
25 
20 
10 
30 
15 
18 
30 
l'l 
15 

Tutan 
Lira 
600 

1000 
1500 
1250 
800 
200 

3000 
750 

1260 
4500 
7~0 
750 ----

16.160 

1 - 2 temmuz 942 gUnilnde yapı
lan kapalı zarf ekslltmes nde tallbl 
ı:ıkmıyan yukarda c ns ve miktarı 
yaz.ılı 12 kalem sebzen n kinci defa 
kapalı 7.arf e-kslltmesl 23 temmuz 942 
persemb<> gfinU saat 16 dil ?zmltte 
Tersane kaı>ısındakl kom syonda ya
pılacaktır. 

2 - Şart.namPsl hedelslz olarak 
komisyondan alınahll'r. Muvakkat 
tP.mlnatı 0227> liradır. 

3 - tsteklllerln llı:lll ticaret ve 
ehltyet vesikaları \"E.' 2490 sayılı ka
nunun tartfatı veçhlle tanzim ede
cekleri teklif mektuplannı yukarda 
yazılı teminatlar yll' biri kte b€-lli 
gün ve saatten tam bir snat evveline 
kadar komisyona verrnPlerl. 

(7302-51081 1184 

Ne fazla söz ne de faz.la rek-
16.m.. Gayemiz az kaz.a.nc cok 
ve daimi müşteri tutmaktır. 

İnce zevklerin! Zllrafetlr blr
lefUrmesinl bilenleri bekliyo
ruz. 

Şık, zarif ve sağlam ayak
kaplarımız Ankllra p!)asas yle 
h ç bir surette mukayPse kabul 
etmez bir ucuzluktadır. 

Çiçek kundura 
Anafartalar $ekercl Ali 

UZUN bit şlğinde. Ti: 1135 

Çeıitli 

l insi grup 
Erzakın cınsl 
Eıonek 

Sade~ağ'ı 
.r.;e;ı; tm) aıl:ı 
Pırmı: 
?ıll'rcımek 
Nohut 
Kuru fasulye 
'loğurt 
Beyaz peynir 
Kesme s<'ker 
K brıt kuLu: 
Gaz) ağı 1 tre: 
Tuz 
Çay gram: 
Kepek 
Kuru ot 
2 inci ıtrup 
le bakla 
Yumurıa adet: 
Patates 
Börülce 
Portakal adet: 
Sut 
Lımon adet: 
Armut 
Taze vışne 
Kuru erik 
A;ı,\a 
Elma 
Kuru ka:YSı 
Taze ç lek 

., Uzum 
Kuru ilztim 
YC'relması 
Havuı; 
Kerev z 
Karnebııhar 
Pazı 
Yaprak 
Lıı.hna 
Pırasa 
Taze bt>ZP.lve 

.. Bakla 
Semiz otu 
Domates 
Taze bamya 
Dolma! k b ber 
Plltlıcan 
Taze f11sulya 

.. kabak 
Tspanak 
Kuru solan 
Kuru bamya 
Zerdali 
$ettlll! 
Pirine unu 
Soda 
Cıvit adet: 
Karıl kutıt: 

V!m: kutu 
Vo~a 
BPyıız snhun 
Koyun eti 

yiyecek 
Azı 
.K1.lo 
1752 

80 
20 

100 
25 
20 
40 
20 

2 
50 

100 
20 

100 
500 

3000 
1440 

5 
500 
200 
.J.5 
30 
50 
50 
5 
5 
5 

10 
10 

4 
3 

20 
30 
10 
10 
30 
10 

5 
10 
80 

100 
5 

20 
20 
70 
10 
40 
80 
50 
50 
80 

200 
4 
6 
2 
5 

150 
50 
3 
2 

144n 
ır;n 

600 

coıı:u 
.Kuo 
2190 
180 

50 
200 
50 
50 
80 
60 
15 

200 
300 
50 

150 
1 

5000 
2000 

20 
1500 
300 

30 
100 
100 
100 

10 
10 
10 
20 
20 
10 

9 
30 
60 
20 
20 
50 
20 
10 
20 

120 
150 
10 
40 
30 

150 
20 
80 

200 
100 
100 
150 
300 
10 
10 

6 
20 

250 
150 

5 
5 

2000 
100 
800 

Y~Qn 

. 
vesaıre alınacak 

•ı utarı :r.L temlnat !hale tarihi 
Ln-a kuruş L ra Kuruş 'e günU 

413 62,5 31 11,87 24-7-942 cuma 
356 63,4 26 74 24 

62 92 4 71,9 24 
100 7 50 24 

9 25 6U,37 24 
9 67,5 24 

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

221 16 57,57 24 
12 90 24 
12 75 95,62 24 
17 25 1 29,37 24 
18 l 35 24 

315 25 23 64,37 24 
170 12 75 24 

1678 88,9 78 91,26 
5 37,5 

75 4 12,5 
105 7 87,5 

12 90 
7 47,5 

35 2 62,5 
10 75 

3 22.S 
3 22,5 
8 60 
6 45 

10 75 
20 1 50 

3 60 27 
9 67,5 

42 3 52,5 
3 22,5 
3 22.5 

12 50 93,25 
6 45 
3 22,5 
6 45 

18 1 35 
22 50 l 68,75 

2 50 18,75 
8 60 
6 45 

30 2 25 
8 60 

20 1 50 
40 3 
:?!> 1 87,5 
20 l 50 
25 1 87.5 
75 5 62,5 
30 ı2 25 

3 22,5 
2 40 18 

20 1 50 
50 3 75 

6 45 
7 50 47.5 
2 ıs 

ıı;o 12 
95 7 12,5 

1040 78 
2102 50 168 63 
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1 - F.tlmH~ıt 11hha• m,.rlcn.lnln 947 mali yılı lht1Yacı olan )'Ukanda clnıı, mAr
Uır ve nnlt- t11ıihlt-r1 7AZ1 ı bulunAn aıtmıs iki kalPTn muhtt-llf yiyecek ve sair mnd
drlm 4. 7 942 tarihinden it bnrl'!n >h'ITll gün müddetle Acık ek!ıiltm(')"9 çıkan!• 

mıstır. 

2 - HUkümctce tıyAtl n te~blt edllE-n t-rzak bl'dl"llerl lldenll"kt"!I vergi, nRkU
ye, res m \'I' harclllr ile terki 7.arurı olnn kap bedelleri aynca lldmecl"lrttr. 

3 - Tıtl ı>lt>rln l'kl yilz kırk >'l'dl llrn t'UI dort ku""luk muvakkat temtneta ati 
mektup veya makbuzlan ve dlıl:cr kanu'l\I Vt'81llklt' hlrOkte )'llkarıdn yazılı ırtın v• 
saat 15 te AnknrR Sıhhat ve 1çtlmat Muavenet MUdUrlüıtUnde mütcselckU kom!ıt• 

yona mOnıcaRtltın. 
4 - ŞrırtnAmeler Etlmeıııtut 11hhat meı1cezlnde ııOrüleb l r. (4884) 949 

Sekiz kalem sebze ah nacak 
Kınkkale...5atın Alma KomleyonundAn: 

Taze biber 
t<uru so~en 
Taze bamya 
C nsl 
'Pııtlıcan 
Patates 
Kabak 
Taze fasulva 
Domates • 

Fiyatı 
10.000 20 
20.000 15 
1n.ooo 40 

Miktan Kr. Sn. 
GIJ.000 Ka. 20 
70.000 .. 25 
10.000 •• 15 
40.000 20 
15.000 20 

ll'k teminatı 
Lira Kr. İhalP gün 

900 00 20-7-1942 
1312 50 20-7-1942 

112 50 20-7-1942 
600 00 20-7-HU2 
225 00 20-71942 
150 00 20-7-1912 
300 00 20-7-1942 
225 00 20-7-1942 

ııaat 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

1 - İhllle ııününden ıtıtıaren 2. Tcsrtn 942 11onuna kadar erat istihkakı otaJI 
cln! ve miktarı ile ihale ıtü-n ve mutııunmen bedt'll ile ilk temlnaUan )'Uknn~ 

ııösteı1len 8 kalmı .ebze hlzalann<IRk1 ciln ve saatte kapalı zart usullyle tal b n• 
Grup MüdUrlUılUnde oıütetekkfl Sa. Al. Komfgyonu tarafından yollama blna11nU 
il".aleıı1 yapılacakti . 

2 - Tallplertn Uk temlnatlannı mezl<Qr ıtünde ihale aaatlnden bir saat ev,,.J 
Gnıp MüdurlUtü muhaııebeclllttne yaurarak makbuzıannı komisyona tevdi P.Unr 
ler:I ve .2490 ııayılı kanunun 2-3 üncü maddeı.ertndeki yazılı vesalklt'fiYle biri ıcte 
komisyona müracaatlan. 

3 - Evııarıan Ankara Aslcert Fabrtlrale.r levazım mUdtirlUtlyle llltanbul ı.-. 

kert Fabrtkalar yollama sa. Al. Ko. dan ve Kınkkale Gnıp MUd!ırlütU Sa. Al kO' 

m111yonJarınııa ııorüleblltr. (4780) 9:50 

Satıhk çeltik fabrikası tesisatı 
24 aaatte 8:10 ton celUk cıkara.n 30 be.yıılr kuvvetinde ırazuJen motörü, Hol• 

landa marka tkl oltt tft4 ve tezıı:Ahı bulunan celUk fabrikası t t1 komııll 
v~ 11.)"n ayn a&Ulıkhr. Taltı>lerill Beı>ı>azar ı:elUk fabrllkasına müracaatlan. 
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Yeni Sinemada 

' 
AŞK ILANLARI 

Saat: 16.30 

SON ÜMİT 
Tel: 3540 

Park Sinemasında 
• Buııtın bu ıreeıe 

KISKANÇ 
Türkce tözlü 

Seanslar: 14.30 - 16 30 - 1 30 
ııece :n 

12.15 te ha m ea 
UNUTULMUŞ KADIN 

Tel: 1131 

Sus Sinemasında 
Bu&'Qn bil ... 

14 l!O - 18.30 --1annda 

Aşk muharebeleri 
1630. 21 de 

KANLI ARABA 

Sümer Sinemasmda 
Buıı:ün bu ııe~ 

Blrlrıd de'Vreden daha heyecanlı. 

deheet ve heyecan Nlırn 

ÖRÜMCEK ADAM 
<lklncl devre) 

see.n.ıa.r: 12 ıs - 14 ao - 16.30 

ıs 30 ırt'Ce 21 

Tel: 3590 


