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Piyade Atış Okulunu 
bitiren subaylarımız 

IMISIRDA RUSY ADA -
Mihver kuvvetleri El Almanlar Sovyetler1n 
Alemeyn sarkindaki Kursk - Harknf 

tepelerden atıldı mevzilerini yardılar 

11Mısıra karşı neşredilen teb
liğ Mihverin niyetlerini öğ
renmek istiycn dost. düşmn.n 
büUhı milletlere de hitap 

etmektedir.,, 
o 

"Corriere Dalla Sera,, 
böyle diyor . 

Berlin, 5 (A.A.) ---- 'MJsır 
Mısırlılaondır" e3aSUla. daya
nn ü~lcrck Alınan . ltal

--ynn demecini meyzuu bahse
den Alman basım diyor ki: 

''Almanya ile lUı.lyanın 
MıSJJ a. karşı lngiltcrcııinkin

(Smw. Sa. f sa. 4J 

Onbir mOttefik gemisinin 
hasara uğratıldığı 

haber veriliyor 

Batan Amerikan 
gemilerinden biri 

tank yiiklü idi 
Beı-lin, 5 lA.A.) - Almarı 

tebliğin.dm: 
Şimal bumu ile Spiçberg ada· 

Ja~~tla o?l a bulunan bir 
dUşnıan kafi ;, dün denizalt.ı-
la.l' ve uaklarımızın taarru2una. 
uğramll)tır. f'<l.vaş uçaklnnmız 
topyekun 24.000 tonili to tuta-
nndn dört dh~ n ticaret ge
misini yok et.miP,ler Ye on bir 
düşman gmrusini 'h ruıarn ıığrnt
mışlnrdlr. 

, Sonu Sr;, s, Sil. 4 de) 

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

Bu arada Japon gemileri 
de taarruza uğrayan 
hedefler arasındadır 

Kiska limammn 
sahil tesislerine 

bombalar atıldı 
Y asiııglo . 5 (A-A.) - B h

rlye Nı:zıriıginın dünkü Cumar
tesi günü neşredilen tcbh:iinde 
Biıleşik Amerilm bombn uc>.nl 
lrı.ı1nın Aleut aCfalannJa Japon
lat'A taarruz.ı dM'8.111 ettikleri 
btlainlmekteV.;r. Aeutta adaşı 
acığındcı. bulunun J pon gem\ 
leri hücuma :maruz hedcl'ler n
rr...sındrı. idi. 

~is J11!saa<7P EttıJ;rc 
Londra, 5 tA.A.) - Amerika 

Bahriye nazırlığının bir tebliği, 
Aleut adalarında Amerilı:an \\· 
çaklarımn sis mUsaa<le ettikçe 

600 Alman askeri 
lngilizlere teslim oldu 

8 nci ordu yürüyor 
o 

Alman kofbaşllart Don 
nehiri kıyılarında 

Rjev kesiminde 
Berlint: gör~, Mihver ort!:ı!an 
dün ilk <le.fa ol.arak Anı :-ikan 

kıtalariylc temasa gcçtilt-r 

Sovyotlerin anudane mul aTf>
met ve tahkjmatına ra~ets 

ileri hareketler ka.yded•id~ 

Don gece SOveyş 
kanalına mayn döktO 

Rus kuvvetleri 

Yeni mevzilere çekilmek 
zorunda kaldılar 

Ka:l-Jre, 5 (A.A.) - S:ımldı- Berlin, 5 (A.A.) - Alman 
ğına göre, :Mihver kuvvetll"ı'i, Bl tebliği: 
AleUK;yn cenubunda. batıdan do- Sıvastopol C<'nup babs\l"d:ı 
ğuya ı.ride.n tepelerden ı:imdi ta- son kalan düsınan gnıplru csu 
mami) le atılrnı~ ve siirülmüşler- veya yok edilmişlerdir. Sıvn.sf.o-
d.ir. pol muharebesi bitmi~tir. 

10 t ncu hafif Alın~·n tiımeni- ı Kursk ve Haı·kof n.rasınd~i 
ne meu.aup 600 Alınan ru;keri bu düşman mevzileıinin ya.nlma
tUmeıı~ vapılan fa.,.ılasız boUlbar sıudan sonra Alman ve Mutte
dımandan sonra dün bitkin h'r fik kuvvetleri kol başılnrı gemş 
halde :hatlarımıza gelerek Jlcrı- bir cephe üzerinde Don nehrine 
ni :Y..ıı.ldırmı.slar ve teslim oll'lwı- ulaşmışlardır. Sovyet knn·etı . 
lardır • rinin zırlılı tcşkillerle yapt•kh-

Bug:•n almnn haberler, S ind rı üm.itHiz karruhk 1.a:ırrw.Iar 
ordunun Jt:::! Alemcyn böl~e;.1inde (Sonu &!. f Sü. G) 
mukavemet etmekte oldu;iı.ınu -----------
ve Almanların çöl yoliyle çevir
me h1ıcketi )npmalanIUıı nıüın
kilı:ı olm.ndığmı teyit ctmektedi". 

4 

!Jı;-.za,t AhnanJa.r, kuYVt·tlcri
nin ~.tfuı sa Mntruh'tanberi bHylik 
bir mukrvemcte m8l'U7 kalrn:ş 

Mahkemeler i 
oıdu1<1annı kabuı ctrnekt~ofrıer. 20 Temmuzda 

.ALnf>nlar, perşembe gür.il Fl 
Aleme~'ll'in 7..apt-edilm;ş oldnğn- yaz tatı·ıı·ne 
nu bildirdikleri haldt> dün hu m;ı. 
hnUitı rlletinde olmadıf,u.ı ilan ba1.tlıyor. lar 
cstmişlerdir. 96 

Anr~ 5 (Yeni Sah.ıh 
Anuı:rikruı Krt.a1a.ıiJ le 1Ik Tı mas mu!ıabiıinden) Mahk •mf'ler 

Bud. peşt_e. 5 (.A..A.). - :Cuda- 20 Temmuzda yaz tatuin~ > 
~te radyosunun bılcllidıgıne ba..şhyacaklardır. Tntil e<ına- l 
gore. Magya.r or~:ı.ag Macar ga· sınd;:ı. Sulh, Ceza ve M:;ıii Ko- ı 
zetes!l Bertin nıuh !Jfönın ':" n- runnıa mahkemelerinden Ju-
nn atf n, ~,al Afrikad~. M h' er zumu kadarı nöbet bckliye-
oı-dnlmının ııı. dcla olarnk B1r- celı."tir. Tatil ı ay ~ürecektir. 

(&mu ;.;tt. f Sü. 3) \ ..,,,,...,,...,vvvvvv~ 
~- ...__,. 

KATTARA DOLAYLARINDA 
Japon i.islerıne taarruz ettikleri· r----------
ni bildirmektedir 

Bomba uçakları :Kiska limR 
nının sahil tesislerine tan.rruz 
etmişlerdir. 

Demlrsporlu Feyyaz, dün çetin bir 
mücadeledeıı sonra birinciliği lıazandı 

Pel'f'.em.'00 gı1nü, bomba uçalı 

Mam.r müOOJlleri 2lCl1gin wsaa ve mab:emc knyn.'\klann.'l w&
yanmalcta ve l"al'mdan emin bulwmıaktadııia.r. Bu itibarla 

va:dyet mfübtCilenı mUtevoocllı göriiniiyor 

larmnz 3 Japon naklıye gcmis;- -·-------
ne "e hiınaye gemilerine t~ar- Yazan: Emekli General Kemal 
ruz ctmişle-rdir. Koçer 

Pasifikte H er yenilgi, aractınnalartı ı------------
ve ~l:ındırmal:ı.ru yol l A • h · 

ıu;:ıı. Bnşt.a P.itchie olmak ii7.ere S 1 ne l 1 n € 

.200000 Japon şimali 
Cine hicret etti 

auç1ar kumanda elemanlarına da I 
yiiklcniyor ve birçok eksiklikler, atı an kadın 
yanl1~lıklar orlaycı. atılıyor. Tank 
savarları!l karaktcriı:.-tik ba.kı
nmıdan u:ısmı ordusunda UstUn
lü};t' ikri r.üriilüyor. Topçu küt
le ateşlerinin de bu orduda yer 
y<!; nıı~ml. roller oynadığı an' 

Ay rıca 40 ton bomba MOttefik tayyareleri dQn ıa~ılıwır. Kuvvetler arasındak: 
. . . m~bet "'- 'aziyete gelınee, resmi 

taşıyabılecek tayyareler yenı Japon Oelerıne d mw\Jcl"(" ı,;ıire, bw·ada bir il.<ı-
de yaptırılıyor bombalar attllar tunlük de göF.e <:arpnııyor. 

V~on, 5 (A.A.) - - ır,o Çung-Jdng, 5 (A.A.) - ~iınulj ı Her ~y~cn .c'":cl şurası kay-
kişi hşıyn.bilecek kahiliyette o- Çinden gelen hnbcrlı:re gör1;, lb df ~llt 1E-~ıd1ır ~ı, taarı uz. ordusu 
lan ilk t1eY tnvya.re hızn,ete !rlr- ı N' . 1 T 1 . .. . . J brıgul .ı ik,ımı, nsri tahkım mnr
miştir. Bahıiye Nazıl'ı Stinı;on, u;anua ~-t;yo uzerı~e •. \:e :· zumc-lerirun ~ıkardığı ~içlüklPri 

----0---
Zavallı gencin 
nasıl boğulduğu 

anlaşıldı 
Anta.kyada.n bildiriliyoı: Bun 

dan bir ay CVYCl Asi nehrinde 
bir kadın cesedi balunmı.~ ve 
bunun bir cinayete kurban J;ıt· 
tiği tn.lımin edilcr~k sıl:ı bir td
kipten sonra katiılt-r ) al~alım· 
mUJtır. 

_ Serseri çocuklar için 
uçuş mektebinde t.'\.lım ?;örrn, JX>nya.um. ili~er ~anayı bJlgeler.- y~mn~k !f'tunr~:ı ka.tJanmıştır. 
gençl~e, pilotlarla. efra.duı nli- ne Amerikan tomh'il. .ı el:lnrı H.ıkh~c mn. ,<;ek.urken : ~J~-~ı
nörle uçuş taliınlen vapac~k1a· taı·afınd~rı yapılan hücumla.r ne- ra.k~1:.;:~ ~O ~ılornetr _dennlıgı.n
rını, bundan böyle ?~tlların git- ücesinde son iki av zsıt"fmJ'l 200 <l"kı ~olun,, 007.,~ı.na u~·ara_n bır-
gı.de rlıtha fr.zln pliinor kullar.a- b' A f 1 .. .a - J ,... 

1
• lı · lt?.ı ır.e h1ç deFılB ... bir ıkı haf-

. : ınuen az a Sl\-ı.J. apon i:"Jllıa ı •~ ı d - Jd ı cakhn·mı bunım en modern sı.c:. C' 1 . t tm P.t' • "" • ..z,nı ıracagm.ı sanmış o 1 • 
~ oldu°ğunu s(~ •lem.iştir l?il· _.ıne m•re t-

1
- ır. f, ı. \ ıne rn&mi ağı~.~an i.rıi.tili-

Hadise şoyle olnrn~ı ıır: 
Bütün hayatını İ<>lö-1 l ı.!d'..ı. 

ge~iren ve hadisenin ltllr~u:ı o-
1a.n kadın Dilimccc köyUnöcn 28 
ynşlaıınua Naimrclit·. lstanbul
da bir şoförle e'•lı iken koca&l 
ölmüş ve Dikmece köyiuıd bu· 
lunan ha.basının yanına gitmifi
tir. Kadının serbest tavırlan 

w-- a--------

f sla h kreşleri ve bar111dırma odaları tesis 
olunacaktır. Dalıiliye Vehaleti biitiln vilayetlerden 

bu gibi çocuhların miktarını soruyor 

ıdyetlel'i, hangi ailelere nıensu':' 
oldukları, sefil hayata atılnıa
lannuı ne gibi :ta.nıreUcr ve 
mahrumiyetler kvştSJnda \"ttl~u 
bulduğu, akademik bir ctüd 
Yapmak suretiyle tayin edildik· 
ten sonra. netice 1sta.nbul Vali 
\•e Bclecli~·e Reisi Dol tor Lfıifi 
Kırdara bildirilecektir. 

Diğer vil:ıyetlcrde de bu faa
liyet ikmal edilip netice vekilli
ğe arzedildiktcn sonra vilfiyet 
büt~leriudc bu ~ocuklnrın uıJa-

tün techizatiy!e beral,cr J50 ki· Japon t'ı;:wri Bomır.Uamh yor: AID'.altl:ııın, butün tA•hhkc-
§i ta;;ıya.bilc-cek olan taJ•ynreyc le ı gÖ7..e alan.le ve hc.r mcd ve 
aeJ.iru!c bunun sür'ati 480 kilo- Avııctr:tlya mfüfofık umumi ce 1 I'.j\,c saysı.rak, muda!aa et-
metl'Cd~n fazladır. A}ııca lıer kaı·ar;;f~hı, 5 <A.A.) P:ız,,rıı· (8onu: S~. S;. 'i. 1 w) (Sonu Sa. 1, Su. 2 ••l 
biri 40 t.,,n bo1!1ba. -:...'lBıyahilen 11ab .. h. nc>şı("n:. n kb!i(rle dc.ı'-,------------------------
tayyaı't'ler de bıı.mete alınnı·nJ•- liyor ki: A t • t •ı • 
Ol'. SalP.maoa. "l:ae" _!!'Ü·u"lü: \'t' n ıgonne emsı l 

gece .~·~pıla.n ~1ddeth bır h~·ı; mı 1 
Fransanm Ankara elçisi esnasmcıa tngmz ur;.nı.-111. ... , rn.:· 'ı d •• •ıa • 
veni Ankara el<}l.Si Budnµe.,ı ~d··n man l. Uf} a anıaı ını, U•:·: ~ arın 1 un Vişi, 5 (A.A.) - Franssn:n c 1 ' 1 1 gece verı l 
geçmiştir. Vazife.sinin ba-,na ., - <.J-,.il.-na noktalarım v bıııulnl'l I 
f!elmektc olan <>Jçiyi Iı'r.:.ııBnlltn bomb.ı.JamL'}lanlır. Hedef <'•·Vf<'- -ı--------
Budapeşte elçisi gRl'ia k1rgıle.- lerindc tn.m i•:ıb"tlcr ~ö,.iilır.üs- !t::r l El t'• •d • it d 
nııştır. tür. .ır ar .. er ~n ı areaı a ın a oynıyan 

SONGER AVCILAR! \ 1~=~n:1::,;0~,.:::!:.kne:~:!::.,1uar. 
t : uc·ı "nin CYh.U\i gün şehrimize geldiklerini dfuıki.i saym ı :J ı 

'.ml ık. l eyct Rejif;ör Kari Ebatin idnr ~i altında d:.ı ı · 
~ ., ı u.1 ·:ı cok it lnbn.lık bir seyh'Ci huzurun<la / rgi 

• 'ı1k b · . • a!fnkhetlt~ t<:Ulilil etmi~ ve çok t.>.k<.ı' 
, :t. r. T1.:lli.f1il 7 ' c: 12 Temmuroa. da t .r-a ı: 
(. CJ çlcrımi. i gd&tcrd.k:e:i başandnn d 11• vı 



20 senelik mütareke ve sonrası 
~-----.....,...~~ 

..... --....._..._ 1818 denberi lngmz Politikasa ~.aı%' 

Bir manif turacı r o uyucuya 
Cevap" 

lraaa: a. P.EmtB Bı. - 4-0 I cmım: H. Cahld YALÇ'IN 

11"RıtJı1b:ttı\ Herr Bitter iç\:ı 
JPa1nu Dd hal ç8l'el!i vardı: Y• 
hVftt hıtimal etmek. yahut 
bvvet gösteri.'1 yapmak ~ 
ttylo hedefe eri ek. "Gayem\. 
tıe kuvvet sayesinde erişınell \a
t.erseniz. kuvvetli olmalısına. 
~an mfu.akere yollyle istih· 
aa1 etmek istorsenız daha %.iyı.
iie kuvvetli olmııhsmıı.,. Bu o 

kcndı · i ziyaret etmiş o
b;n b r d t adamına serdet
_.,_, olduğu bir mütaleadır ~ 
ıntıer'in tekniğini gayet veeız 
.-rette ifada eder. 1938 Eyl Cı.· 
Jlhıde tatbik ettiğı usul if'"e 
ilam ba usuldllr. 1939 .Ağusto-

d nasıl blM yapmıyorsı 
il Z&man da blöf yapmıyord .... 

1 8 de o u ter ddüde dıisü
rccek bır dogu ceph~ yoktıJ. 
() al" Ç ko lo-. nkyanın 
il ı nm olundal.i men-
fur p ma müzahereti husu· 

rlara gerek 
ılirdi. li'akat 

, hıç phe yoktur ki. 
ıe Eylü · lUl 29 unda 

o kvayı, tıpın bu sene 1 
Le!ı nı istili ettiği 
ı d ı ve harp on 

ı olac3.ktı ,. 
l u \ 

---~~-

50 lira para ceza.O. 
7 gOn hapse 

mahkOm edıldl 

azırlanan proje bugün encümende 
tet ·k ve müzakere e '"lecek 

Milli Konmma lmnumma .. 
h.'.ıle.futten lu B yük Yeai
handa 47-48 numarada mmft
luract Ali Cavit (00) lira para 
cezasına. 7 g"in hnpsc ve 15 
ticaretten men'c m!l.lılcUm edil
miştir. Aynca Unk p! mda Te
kirdağ ıslrnJesiDde k f.irdl Ali 
oğlu Iı::arlri de ihtikA.rdan m> U· 
ra pan. cezasiyle dilkklnıma _. 
hatta müddet.le kepahlm-
m:thkfnn edılmıştJr. 

Şehri.mızin bus meselesiııl haJ ö- diğlne g6re • Bosraziçi-
iç n bclOOiye reis manvmi ~ ne, Adalara ve deak sahili olan 
Aksoy evvelki gün ınczluthsıya. diğer ) rlere seQedlleook b~ 
gıd !t buz fahrtb:smda ~ lar mezbo..lınnın et motöriylc 
ı r y pnus ve tabrib mlldilrti gönderilecektir. Karad:ıki nakli
ile m buz ihı,b;acım ~ yat içm de iki kamyon temin &

ak lli.;cre "Elımnvı lfi.mn gelen dilmek üzeredir. 
ted . l . tcsbi:t .ansı;:tir. 

Bu h usta hu.ırlnnaD TVO.... Bclediy~ şelıriıı muhtelif yer-
,.,.-,,... 1erlndeki en ~ bayjlere ka· 

bu · n l tnbui Belediyesi Daan! dar .kendi vesaül 99 buzu teslim 
En ümenine "'1l!riJıecek ve tudik 
olunduktan sonn. Bclcdıye c,W. ederek satıcıya. JcDo başında bir 
h l uz sn.b~ ba.8lJ.yaalıcbr. kunıı kar verecektir. 

24/6/942 tarihti nllahanızda (1c· ı 
tanbut clhotlnch menba uy• 
buhranı) eerlevhatı yrızı hakl<mda 
locelome yapıldı! 

AlAk dar ~ blldirildil!l-
ne öre, Hamidiye SU7UJ1UD mik-
t n m vc:uı çc;mclcri 1:11 llil.le i
dare odebilmekte old$ndnn ç~ 
meler gQnüa muayyen saatle d 
açucı:ıaktadır. Her hıD:ı bir ccı· 
memba vaktinden evvcı açılması 

Ye7Rhut gaç kapatdmıu& öteki ç~ 
melerln urarına olur. 
Rakımı yilbek yerlerde buht

nnn çeşmelere su mftnhat yerde· 
l lcrdcn d ha geççe idcr ve kU\' 
\Cti de az olur. H 1"dıyc suyu
nun bu kifayctslzLfın len dola ı

dır k.i buz f brikn.~na \'<'n n c t 

nınn 

ayı .bi 
re ve Fran 
decekti.Btı 
ôzlerd.i. 

m il 
rfındn 

Böyle oımrJda. berab ·r, bul 
, aziyet hü.kürnet mahfili rinde 
ı.•e onlardan talimat ve · ı"Ct 
atını Jdm i\er anısında dcvaM 
~ip durdu. M 11 tler i P-"er
gınlild;c 1 ü iıcük bır ..., v m~ 
bu i · · ın dev mı.nı gö e 
<'nrpb. k surette isb ta k!i::i 
geliyordu. Geçen b ~ nb., Al· 
man taarruzumın o.rifm. nde M··. 
Chnml>erla"n'ın o me · nsız nı!I 
binlik galeyanı kol y kolay 
unutulamaz. 

llliunusaııinın ik nci hafta.· 
t-.ında B rtveltil ile Hariciye Na· 
zırı Rom.aya gıttiler. Büyük 
Britany& ile İtalya. nroı ıııdah 
'Paskalya Mi8&kı ahiren tasdlk 
ve ilin edlhn~ti. İki :memleket 
arasındaki mUna.aeb t1 r zcc i 
tedb"rl~ tat'bikindcn sonr:ı. 
hiç cörUlmemil derecede iyilt"'.(" 
mil gödikilJ'ordu. Di ~ t.ara!
tfln, 'Roma ile Paiisin arası SOJ. 

ir sar oş O 1iversite askerlik 112 milyon liralık mani-
f~an pları bugün haşlıyor fatura ithal olunuyor ofan Hamidiye suyu 1 Hmış v 

fnbrlk:ıyn Terkos v ılmc c ha 
lımınl!'.Lır • ., 

Kapusunda sızdığı evın Ünhersite binnci devre asker- Ticaret VekAleti 1.stımbuJ ve 1 
önOnde (100) lirasım lik kam.plan bugtin a.çılac&kb... İzmir manifaturacı birliklerinin 

Ta.lobel r saat 9 de. Univeraite ~bblisiyle mulrtellf ıne."lllekat.. .__,_,,, __ =------···• 
çaldırdı meydan toplanarak bmm! lerden takriben 12 milyon lira- O 1 t k" kasa 

Küçükpazarda Kıbleçeemec' bir Vl!purln. Peodiğe hareket e- lık manifatura eayası getirilme- Ç ffiU 1 6 lr p 
sok !ında 17 num da otunm deccltlcrdir. sine daır muameleyi ikmal eyle-- cezalandırddı 
Zıiya diln ~ meyhımela-de KaP.ıt çuval ithal oliınacak m~ üz.~red~. Yapda.cak sipari!r Şişli Halil.skArgazi ca de inde 
adarnruollı rhoş o ukttuı .an- o.1 lcnn % 85 ı yibılti. ve pa.multlu kauao Ya.kup oğlu Melırnct, Siık-
ra evine d ken Unk pamndı Bır mu d ttenberi şelıriJDbdıe mensucata., ~ 15 i İ!>Cltli rü 0 -;ıu Mehmet Şerif ı,;e A1'3C'l 
Arpacıla: c .. ddesinde bir ewia ~ goriilcn çuval yolduğu karpmda ınenzuca.ta ait olaaıktır. oğlu Aı. d&.'1 Milli Km wmıa k<ı-
nünde düş.tip sızmıştır. bazı firmalar Avnıpanın ~ e· · • k 1 d .. ı.._1ef te 2r: 1· 

Sarho"-"'" bu L~t:-: ,,___ I_if memle .. tıennden k"'""4-. çunl ır eromcı J8 a an 1 ııununa mwıaı et n i) eı· ıra 
~~· llU.U.Ul r--.... - ...,,.... para cezasına ve bırer hafta 

den gören.Satı ve llayriye is- ıthı:ıl ctm Ye kanır ver:mifth". Beyazıtta Kalaya Şevki soka- müddetle de tıca.rcttcn mcn'e 
rnindc ikı k .. dın derhal a.,.~ Muhtel t yerııenlen ge1cn :nfl.. ğında ot.uran Niglnıı eroin sat- mahkum cdilmi tu'. 
inip kapıyı aça.nı.k Ziyanın ayM- munclE:.r standard a.m.'b!llljnn- tığı haber alınarak. t.crt.ip odı1~n tk· f k k f" f 
ması iç.ın b~na bir kova su dök. mızda ve nn.kliyatta kullanW. cürmü meşhutta bir paket eroin 1 1 ırmcı yü. se ıyat a 
miŞcrdir. Hiç taııırnadu!ı ilı:i ya. elvcnşli olup olmadıklan t.t. satarken yakalanmış, ayrıca ew ekmek satnll~ ! 
.kadınLı gost:erd.igi bu allbdan kik ve tecrube edilmektedir. Kıı- viDde yapılan araotırmada. ds. 4 Y' 
çok Dlemnun olan Ziya akh b:I,. v fık ı:öriildilğil tal:dirde ıeılıri- paket eroin bulunarak cc.rm'! Fatihte Cn.rs nb da Has r. 
sına gcl · ten sonra yardJmcı. mıre mühim mDd:a.rda k.llJt cu- meşhut mahkemesine v ribW.3· Fehn:ıınin fırınında<' hcuın Pu-
larına W. ı mr ederek ev:ine eli· val iti1n.l ~dilecektir. tir. su ~ hTadahtakalAe<bdile. Sa.!>lunlc;:~n-
mi'.}tir. ı :a.ım.t evinde cl.!ni cab; nın~ me o u ~ını 
ne atan &arlıoıt cüzdanmd.t hı- ankes. ciye kaptlrmlf ! Pazannda mcçblll bir ynnkesici- yilk ek fiyatla. ekmek sattılrJı:ı. 
lunan {100) lira paı&allllll ]ile- l3c;aküu ta Bufınn sokap.. ye kaı-t:ırmı.ş.tır. A;yrıca Bakır ı'lD.dan 2 nci Milli Korunma nıa.h-
rinde ~eller ~ğini görlnce da 2 nunı<>.reda. oturan 1ff.et ce- köyünde otum Refilra ismin<le kemesiııe verilmi lerdir M.'.l.!ıke· 
derhal -\-akadan za.b ta.-yı ı.ber- binde t:ulunnn 1 lira p&nııliJle bir kadın da (10) lirasL'll çnrp- mc sonunda Ka ım 10, P.usu da 
dn.r elmi: .. tir. lfuyriyc w Satı bir tek taş yilz{lğiinil dün buma tırm.ıştrr. Zabıta bu clirctkar 4.0 lira para cc.za.ı ınaı malı ·m 
zan altına alınmışlardır. alıriak iç·n ~ttiği Yerli l&Dar yankesicivi n.ramekbclır. edilmiştir. 

zuw: ı:s:tJ Sf ... 

ısır Mısı rlllanndır RUSYA'DA 
T 

lutanbul ve 
Amkaırada 

- &§ 'ir:rG/t 1 incld~ -
diişmanA ağır kaylplar verdiri-
lerek p!iskilr.tillmilşti. Nahiye nüfus memurla-
R~ keeJminıi'e, dil~n.mn rmm maaşlara 1S şer 

kuvvetle tııbldın edilnıış nabr:ı liraya çıkarılmak Ozere ... 
mevzilerine, inatlı muknvemetj.. A.nkn.ra, 5 (Yeni Sabah u 
no ve geçilmesi çok gilç ohn ha.blrinden) - Dalı iye Vel -1 
ma.yn tarlalanna rağm.en,, tn.a.r- letinin c"Vvdce verdı' 1 b"r k · 
nızumuz biraa clahn. ılcr c..-nıis rarla kaza nüfus m u l •rıııın 
bulunmaktadır. ' maaşları 25 liraya rıl n!m tı. 

R'ff.~ G.n ÇekikU Büyük ltazala.roa.lıı nü me-
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyot murlarının ma.a.ı iarı :1. ':-tQ i a· 

gece yansı tebliti: ya ibllğ edilmı ti. , h l " 
4 Temmuz günl. Kursk ısı:. Anlmranın nalı y le rk 

kame'" "".de ~~ • dü~man eaıı nüfus memur rı d 
tnnkla..-ına ~• pıyad .. ıne nı -şı t . tti ·ım _..~1· o 

• • ...:ı rn.ya e ı e rı ~ı..ı..-uır. 
dd~ 6..Waşlar _ya.nm~ ıuır üye V ıe~ı y ııi [ o J a 

Bn u;tikamette bir kesım1e kl- , 1 zır mıs .e v y 
mi tir . 

• uny 

l~==II===;:İ=T=E===. ;R~==---~=~0__..5._===-l 
1RnDIR:lX3 lP ~ 

Dr. Hafı: 

Hayt"ı - Senk'ın müst 
fi önde olaıak ıoord 
tılar. Unıum Vali ile 
.istedılderini söyledi! 
.sine m ·ra ettikl 
§U cevabı v rdi: 

- Umum ' ali Ha 
dl Kalkttadadır. 
nezdındedir. Fakat 
burada. Arzu ede. 
Dedıal kartlarını 

ve biraz i10Dl'a .so.n 
kcllcf bir odada Vali 
mündan kabul olun 
da ve bütün o koca 
18.törlerle tatlı bir ee 
de idi 

Ayakları acem ve 
ltları içine gömülmüş 
bir yazıhane başında 
ni aeJinıhyan Vali 
nuik v~ ci.ddl bir 
ı·yordu. Ji'erha.tla 
nın l iluly sini derin 
ile diıı' di, Arad3 
mıaUerle ıne 



DOLAY 

ATLl!ı""'TİZM J.fÜSA.BAKALARI 

Atletizm A nlı w tarafmw n 
tcıtip edılen mükellefler ara ~~~~~~!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!:'!~~~ 
a tl tızm birincllık )J usabak!Llan = 

m s -

ASi nelırine 
abra kadın 

ile lı üncü dordün ü k tagoı i 
şampıyonluJı:: müsabakalan dı.i 
Fcnerbahçe stadında ";,"" pılmı 
tır. 230 den fa h biı aUct gı u 
punun i 1 ak ettiğı müsahf l -
lara g~it rcsmile başlaıınuş l<' 

bunu ınütenkip İstJklil marşı 
söylenerek Şeref tribüuiı omin. 
dekı dıre;:e sanlı hayra.,,~ 
m ra~jmle çekılm·stir. lılüsab -
kal rda alınan te ·nik net 

nlardır: 

100: 1 - Huacyin 124, 2 -
s r.ıi 

1500: l - Halit 4.55, 2 -
llu "'yin. 

400: 1 - Cevat 5S 2 - Ek
rem. 

Yiıksek atlama.: 1- HW;eyin 
l. 52, 2 - Aroaı. 

Mlikellefiyet mtisa.bA.kal nn
dan sonra ü~üncii ve dördı.incu 
katagori atletler at'881nd• 1sta 
bul atletizm 6M'Piyonluğu mü 
S"bQknlan yapılmuıtır. Alınan 

f1~-..;ıım~ıllrıia. ... 1Ci!~~~~.;.. .... aı::!lil~..:~:m1~~i&~;:e~~aailill'M ........ ,a .. a .... m+ .. llllıi .. a~-.~~~ 

MADEN 

• 

KOMORO 
K~ıntir ocaldan iki nevitHr: ••Açıl• h2va" 

ocalda.nnda toz \"e gaz yold.ur 1:0 bunh.nla 
IMmı& \eya inftik medde!e.c:i kuliamlal>iliw. 
'Et0niyet r rubn.sı'' kullanıbn ocaklarda ise 

''Pcrmilte<l" <lJJe tamnnu~ \'ö gaz vr ya foz. 
l:ırın ~aline mani olmak Uiero hu3Q5i w
rette il'ml edilnllft ollUI lat'llak maddelerlakı 
~fi utli ll?f'Cb :uidfr. :Bnnb.nn ~ i o 1 ı\dar 
t;on"ştir M sert wya ywmo~k hr.r türlü ~ 
\"6 koıntiTc mahsus infilfık m.J u · ihzar 
t'tl'lmi~tir. "Pennit.fud" (m:ı ıl edi!nı. ) 
nf ı ' ın:ıdd leri daima bir elcl :trik ı ühi 

ile iı füdk ettlribırildir. Buabnn kulla.u1§1, 
infilak l'SIWROO. hasıl olan ~dan ört:ea ve 
soğutan bir •~··tadan mht ,. lddl malıf. za 
saye. imle. bugün bir 1m.t daha emniyet al
tına :ıWınuşt.ır. İnı,•iliz kimya sana.yiinln a.r:ı.:J
t rmalıu-a ~ ulnız J.ömürihı nsarmf v& kolay
lıkta ihraoon temine değil, ma4elllerim'-'Ie 

rahıooan i~ileria emMyct ve mı.t.. cbll1 
~~f tl"mine J~tlı'ak ~r. 

lnıperial Chemical lndustries linııtf<IJ 

----------mr..am--------~ 

n t' lt:r ~· 1 r ır: 
1 O etıe: ı - Do~ n 11.2. 

2 - Kılmr.ı.n, 

200 etre: t - Doğan 23.2, 
2 - ro ulo , 

00 m trc: 1 - Ziya 54, 2 -
Hı 

8 )0 met e: 1 - Kasanıki~ 
2 - Süleyman, 

110 - Manialı: ı - Merih 
fo2 2 - Erdo~ 

U un: 1-Hüseyin 6.07, 2 -
F lı ·, 

Ü dım: 1 - Vanger 11.75, 
2-Sinan, 

D'sk: 1 - lstepan 28.89 2-
P ko;:hs, 

Yüks:lli: ı - Sınan 1.65, ?. -
Hasan, 

Cirit: 1 - Cevdet 4:2 95, 2 -
Rıza, 

Gülle: 1 - Kasannkia 12.40, 
2 - 1stcpaıı. 

Müsabakalardan sonra njan· 
lık terafından derece kazanan 
atletlere m.adalycler verllıni,~ı. 

EN SON 
MODALARLA 

AHENl<TA 
'ARiSiN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

ı yon lan, 
e\'S!m roplann• rOZ ıro te

mn yenı .. enklerle ahenktar olm:w 
hml ~eldWnl göllt?riYOr. Bu son 
notla yeni pudra renkl rı de bi.r 
Fransız giı.:.eW- ınüt flcsaısı t ra· 

, llftd n ıcat ve paJVQa anedilmlş· 
r Burada. buDlan aoc:ı.k 'l'okü>o 

pudrasının 1enl ,; " c P r nl rl 
ar m a bu bilı.rs1a z Şetl 1 gU· 
z.c' k u! pyet be)'U tilb lç:ln 
"N turcl .. puılra pJ'P& laVSly lr, 

ı ~ ~rzşınbr ile lı(ık tmıi es• 
mttlere ~- U1"1D C l•r Pen• 
~ bJT parl klik verir. 'Rnchel,, 
pu.draıa d~ esmerlere CUJP bır renk 
verir. 
"P~che.. y zıo atcıırıruı cuneşln 
altın esmerli!iht tcke1 bk IW'ette 
~ eder Bunlardan b&1ka To
kal~n pudralarının " mdfye kııd:ır 
tııç 1~ daha canlı. dnha 
cnzı.p ve daha p:ı. 1 k renklerl VIU'• 

dır 
Tokaıon p"'1r&Slt baVSlandtrU-
m tır kJ bu sayede on d!fa daha 
ine ~ .. ldıl!l8 ıatıil clbC eöril· 
Mır Taze ~ın esamlarUe ta• 
ur edllm~ir. Terkibinde ~· 
Kôpuğil.. buhmduıuna- Dd mlsU 
daha cok ~ammı sabit dur\11'. Toka• 

l 
&on pud sınm J'CGi ve caılp renk• 
~· b<»;cen bwıündeO wcribe e4 • 

.. 
• Amerikadan Fransızca Radyo Neşriyati 

m i a adyo Şirketleri TD iye• 
eki dinley .. cilere Fransızca neşrlya 

saatlannı blldlrlrler 

Kll'E SAATi PROGRAM 

9 : 45 - 10 ; 00 llnberler Sah ila Pazar 'VItCA: 
,, \ Pazartesi WNBI 

11 : 00 - ll : 15 Haberlerin taıımı S:ıh na Pazar MWA 
Pazartesi Wl\"BI 
ller gtiR 'WCBX 

/ 

15 ; 00 - 15 : 15 
,, .. 
Haberler 

,, ,, '.\1PCOO 
15 : 15 - 15 : so Jlaberlcıill tahliU ı Her gün :WCBX 

,, wcnc 
17 : so - 17 ı 45 Bor glht M'Lll O 

,, ,, :wcw 
18 : 00 - 18 : u 1 IIaberlıer Ucr g\iD IWCBX 

" ,, ~VCRO 

18 : 16 - 18 : so Bab«rlerin hıJıliJI na güa ıı cnx 
,, \\CRC 

18 : 30 - 18 1 '5 Der gUn n·LlVO 
,,, " :wcw 

"'....:-..L...e lliL ~i WRUJ; 
" .----,, ,, ı,, WRUW 

19 :00-lDtU ll3bcl'1el' l"aıarttE4 ııa euma ~c~ 
,, i ,, ,, ll""NBI 

,, " • \ll>OS 
19 .: 1!i - U ı SOJfmdk w ~ ~ 111 Omla \TIWA 

WNBI 

20:80-20:45 
,, 

Haberler 

'" ,, 
" ,, 
... 

u ' 15 - u. 80 lllherlerin fa1ıll 

%I11Q-ıt1~-

,, " 
,, " 
~ 

fi .. 
·~ . 

21 f 45 - 22 ı 00 Daberleria tahlil' 
~Z1RO-l~ı'5 " • 

aıso-nıa 

23 ' (fi - 2' 1 Ol 

,, . 
,. n 

'Baberlt.r 

. " 
" ,, 

" .. 
., .. 
Haberler 
&herler 

,, \VB08 
Her g0ıa wr.wo 

,. \'\CW 
Her giia \\'OM 

H \\CBX 
,, \\CIW 

~ la Cmartai \lRUL 
,, WRUW. .. ., WRUS 

w J' n r güa 
,, 
,, "cmx 

\ oco 
Her gli.n :V<.F A 

ıa.rtmi ili Camartaıl Wl WO 

• .. 

" 
ller glbl 

" 

" .. 
,, 

WCY 
WG\"f 

WM 
W&UL 

WRO\' 
WRIS 
111.LWO 
wow 

UL 
w uw 
\l&US 

,, ~ Nill 
Her gtı. \\F.OA 

,, \\B 1 
Paıma"ttWmlill ti v..rtısi \ UL 

,, ~ WRUff 
,, 

" 
" 

• lf 

Her rill 

WRUS 
\\CDA: 
WGM 
wı wo 
wcw 
\\'RCA: 
WNB1 
IWG !lA 

9,G70 
ll,890 

9,670 
1.1,800 
l'\279 
17,830 
15. 70 
17.,830 
15250 
15,Ş ı-~ 

1:),270 
17,830 
ıı; 270 
17.830 
}!j .,50 

15,850 
l'l -ı0 

17750 
15 Lt\O 
17780 
ı~zıe 

1511'!"0 
17780 
J.L2Ui 
15 Z"lO 
15,850 
15 •. ~ 
15""70 
17,830 
l • 90 
9, 00 
GMO 

15,250 
] ; W".>8 
Jl,"198 

,G7t 
7 ';'80 

,670 
17,780 
lJ '"'00 
~, 00 
6.010 

17,SSO 
l5.,3SO 
15,~ 

15,850 
9,670 

li.788 
IS.330 

SLO! 
25.%3 
SLO% 
2G.2S 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.5 
16.9 
19,8 
16.08 
19,'7'% 
19,.8 
16,.8 
19.'1% 
19.1 
18.1-
19,ŞG 

19)i 
16.8 
25.4 
30.9 
496 
19.56 
19,6 
16.8 
195fi 
197 
18.9 
18.9 
1:1,a 
2.'l 4: 

S0.9 
49.1 
19.'I 
18.9 
%.'i 4 
S0.9 
,9.6 
19,00 
Sl.t2 
16.8 
SLOZ 
16.8 
25,.f 
S0.9 
49.8 
16.8 
19.56 
19 '1 
18.9 
Sl..82 
16.8 
U..16 

(Bu Listevi Lütfen Kesip saklayınız) 

---lr/J 
Valebağı Prevantoryum ve Sanatoryumunun 1942 mali 

yılı yiyecek ve yakacak ekailtme ilAnı 
ilk Ternm.ı MG•aU. 

Gurup :rutarı Lira ter, 8ull 
No: Erzakın Cinai K1k O..et AMt Çek,l Ura e. D. -- ----- ._,_ --- -
ı :Ekmeıt 500ot 6250 nı TG ıe • 
ı Dafbç, kuzu, 5111r ~ l800I l&»O H78 2::5 10 20 
3 Ze:Ttin.vilb, nbua, sıocla UOOI HU 708 OQ ,ı.o • 
4 Sade, Trabzon. Tw Yallan ?oot 16100 ııss llO 10 «> 
~ 8 kalem kunı erzak 10300 10080 u:ı 00 10 50 
e Patntes so!an. saJ'llUlak. yumurta 19000 40000 7~0 552 25 11 
T S t, yoğurt, ter~ n50t 16125 l2H 87 U lt 
c H kıı.lcm yaş sebze vem rva 618et noe 1'5f0 17305 1237 8'I 11 so 
~ Mır,e, ı rı; odunu, mnu .. lll kıio uril ıooot 900 9100 68% ~ 11 • 
ı O Bey z, k ar p yn.lri 300t 4500 331 fil 11 40 
ı ı Re c.ı aoe ıaoo 13' oo .ıı GO 

Vald ı Prc\ ntoryum ve Sırı: toryumunan ,.ukanda c'ns ve mı brbn )'a%llı 194! 11 yılı J1Jıecel9 
·c. y:ı aklar eksiltmeye kOn qtur P:ltııiltrne 13/Vll/M2 ~ glloü r. at 10 u 10 dır$it a t;cceden tuı-.r. 

b lda C;ğ:ıloftunda 1: nk ek lıfeldcr>tcr Mu~ b nasında \oplan cak ol ı kotnis.YOınd:ı yapılualr.t.,. 
• l erin guruplar hi n<la yazılı Uerde teminat 1neldt plan. ,.eni ~ ticaret odMl ~ bat ne milraca .. 

peynir \'C rcQCJ gart pl:ırmhn g1\J'r1 kapalı nrf usuJjyle lllaleııl Y•P laeak olan C rupbra ait teldll 
el Unc:lcn bır l'r.~ evvel komls7ooa te:6n ebneJen ı:wttır, rtnmn ~ Pre ftltor7Wll 

ar ıne mih-acaa 



Ç• 

fstanbul Levazım Amirligiriden Verilen Asl<erf Kıtaat ilanları 

~n.ğıdn cins ve miL."tJuiarı ynzıJı fk1 ~...alem zeytin yağı 8/7 112 Ça.""Şnınbn günü hizafannda 
gostcrilen saatlerde pszarlılda satın clınacaJdardır. Şartna.mclcr! her gün komisyonda ı;öriilrbilir. 
Isteklileıin belli gUn ve sa~tlerde;ko.t'i teminatları ile birlikte Fmlıklıda Satınnlma Kornisyc-nwıa 
g.elıuelcı-i. • (386-7251) 

!iktım ?tluh. Bedeli Ka.t'E Te. Puzaıiık ZBmum 
Oiosi 

(1,5 Asitli 
Vcva 

lô .Asitli 
fl,5 As~!li 

\·cyr. 
(8 A8 tli 

Kilo Ura Krş Ura KJ"t'. S3at Danilca 
zeytin 

zeytin 
zeytin 

zeytin 

ya~ 
~ 

yağ 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

5000 6550 982.50 14.30 

5000 
5000 

woo 

'1200 
6550 

6200 

930.00 
982.50 

930.00 

14.30 
15 

15 

Aşağıda cins ve miklaıla.rı ya:z.ılı y kacak ve yiyecek nıaddeleri 8/7/94-2 Çar~amba gtinti hl
zalannda ı;österilen· saatleı-de pazarlıkla atın alı.nacaktır. Şartnameleri lıer gün konıisyoooa gö
rülebilir. lSteklilerin belli gün ve saatle..rd.,--kat'i teminatlan ile birlikteıF:ındıklıdıı Satınnlma Komis-
~ontma gelmeleri. (387-7255) 

()b • tllktan Muh, Bedelt Kat'i Te. Pa.:ıarhk zamanı 

Sirke 
Odun 

Kilo Jka liurtl6 Lira Kuruş Saat Dakika 
2;000 400.00 60.00 10,30 

125.000 5000.00 '150.00 11 

A$Lg1da ya.ııiı mevadm µ. ZJ1 hkla eks:iltmelcri h.izaloq,~ı?d:ı. y~ gii~, saat_ ve rna?alkrdeki 
A.C:ıl·eıi Satuıalm:ı KomiRyonumla yapıJ:ıcaktır. Tnhplcrııı ix'.lı vakitlerde aıt oldugu komısyoua gel 
meleıı ( 390-72!'>3) 
Ctw,i · ı tiınorı 1 nl n Teminatı lknle ı..;ön .. ırnt 'e mahalli. 

fülo Llnı JJrn 11 'i ~ 142 12 Gelibolu .As. 
Odun. 
Odun 

1.500.00fl 22.500 1.fı~S P. 1250 
400.00Q 6.000 900 l1 n 11 l 1 Gelibolu Mrk. 

Kuru fasulye. 
Sı,Pr eti. 
Zeytin tane9i. 
Odun. 

}5.300 4,{)87,80 748,17 8 H ı• )6 ıı 1' 

30.000 2tl.925 4.48S} 17 ,, ., 15 Çanakkale. 
10 009 7.000 1.050 17 ,. ,, 15,15 Çanakkale. 

40').000 8 11 ,, 16 Hadımköy Ga-
Tomruk kesilme ve mık
liyesi. M3. 5.000 350.000 

.. " 17.750 
ziler. 

17 ,, " 
15 Çanahkale. 

p hk gi.lllil talibi çtl-.ınay:ın;. gıd:ı cins ve miktarlilrı ynzılı üc 'knlem o~e m.ıd<lelcri 10/7 /942 Cum:ı 
rı.mu r... rlıkla f!,teklislne Hı:ılc edil,'\;dtlcrd!r. Şartnomrlcri her gun k~ioıyondn gdniJP.biJir. 1stelrttlcrin bchı 
{'.Uı ve saatlerde Fındıklıda S:ıtın:ılm·ı l:omıcyonuna gelmeleri, 

CiNSi Miktarı Muh, Bedeli 

Yoğun 

Yogurt 
Sı.ıt 

Ton 
80 
40 
80 

Lira 
38400 
19200 
28000 

Kurup 

00 
00 
00 

-·---

Keti Teminatı 
1-lra Kuru~ 
57ti0 00 
2880 00 
4200 00 

1 tı.nle Zanıatıı 
Saat Dııklkı: 

10 
10 30 
11 so 

(330 - 7099) 

A!]a•'Yıda yazılı kuru otlar ~ zarlıl\la eksiltmcleri hizalann~, yazılı gün ve saatlfir<le Ha'.imı
kbyünde ,._,Çıllngir köyü nele Asl:c~i Satmalnıa KonıisyonunJa yapılac • ktır. 'l' tliplerin belli vak.Jtl~rde 
lmmısvon..ı. gelmeleri 

1 · ~likfarı Tufan T.-minah hale giln n saatt 
()insi Kilo I.Jrn. fJrn 

Tel b.ılyalı kum ot. 530.000 37.100 5566 
Tel balyalı kuru ot. 520.000 36.400 5460 
Tel balyalı kuııı ot. 550.000 :l8.500 5776 
Tel balyalı kuru ot. 600.000 42.000 6300 
'l'c! ba 1) alı kuru ot. 540.000 37 .800 5670 

11/7,942 
9 ,, " 
9 .. " 
7 tı H 

7 u il 

11 
lfJ 
15 

. 15 
15 

-{ 30S: 7 01:5) 

t 

TENt SA1!AU 

KUŞ TÜYÜNDEN 
VA&TIK, YORGAN, 

Sıhhatinize [jlf) 
faydalıdır. D n 

VATA K kullclnmnk 

TU UY 
hem kesenize hem 

iR 
• Yaüık, yorg.1rbn da pc.k ucuzdur. Adres: tcetanbul Çakmakçılar 
J Sandalync lnr sokak, Ömer Bnllo~lu K~ Tüyü Falviknsı. Telefon: 23027 

lkrcımlye 

Adedi 

l 
.f 
6 

20 
80 

160 
ı.200 
1.200 
4.000 
8.GOO 

lM.000 

174.671 

Miktarı 

Lira 

30.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
JOO 
50 

' 20 
10 
2 

YEKÜN 

Tuttırı 

Lira 

30 000 
.f0.000 
30,000 
40.000 
80.001} 
ll0.000 

120.000 
00.000 
ao.ooo 
t0.000 

820.000 

960 000 

lstanbul /(üçiik Sılıhat Memurları 
Mektebine Talebe Rab11l Şaı·tları 
1 - Turkiyc Ctimhul'JycU taba•sından ())mok ve yıışı 18 den a{lağı 26 

dan yukarı bulunmamalt "20 den yukorı olrnlrırın askf'.lihle ili§iği kalına
ırıu olac:tktıı-.,, 

2 - Orta okulcıan pel. iyi ve i:,i derE:cedc mezun obııık '"Lise sırur
lannda bir vcyıı il i sene faz.la okumuş olanlar tcrçıh edilecektir. Buc
l<ırla kadto dolmazsa Ort:ı dcrccclilrr de alınır.,, 

3 - Ltckliler, bütilı1 evrokını ıamaı.ılaıMş .,ıduğu h, ide clilcKçcleri
nı 15 Eylül 1942 tarihine k~dar Leyli kısmı için Sıhhat ve 1ı;tirr.ı:U Mua
V€!net Vcldlllfjnc, nehari );ısını iı,;in ist. r.bul Sıhh.ıt ve tçtimui Muavenet 
Müc1UrJUı:ü vasıt.nslle Okul Müduılüi:;;une ~ondcrccckl'-'rdir. lüı\Jııı n.ur.me
lesl Uım e\7ak ile mür:ıc:ı .. t Sltnsına göre ynp lır. ı-:vr:ıkı eksık ol3n1ar, tn
n:ınınlı:ıdıkları wrihc kadar ımir:ıcoat clrr.cmi;. ı.;:ıyılır \e htıhlıınn<la mu.-
ıncle yapılmnz. 

A , o yaı.ılı ikı kalem odun 171': !l{~ Cumn g\lnt\ LmJ, rmd,1 so U:ri
r :ı'le de k:ıp~lı r. rC u ulü ek ilt ac lle ıh:Jl ed lcceklcrdıl' • .ş, rtn:ıme
ı;n l':t'ı· g.:n .omi ,>coda gb Lllebı ır. t tcklıloın belli g\.ln " :ı tlcıdcn en 
a. bir snot. unceye 1'<.ı.lor teklıf mckt. pl:ınnı k o .. ıııi v~ :k..;lan ile birlik
c mnl<buz •.arşılııtı Fındıklıda .. :ıt 'l .ım km. S) omın ve ın• lcı i. 

1 - Gumu;,;f:uyu Hrurlnhnnwnln Göuclcrilccek vesikal .r ı;ı.ınl rdır: 
16 ton koyun eti ihalc;,i 22/7 /942 A _ NUfus hüviyet cliz.danı a 1ı \ c,ı a tasdikJJ surotl. 

CiNSi Miktarı Muh. Bed. Kııt' Te. ltuıle zıımanı 
Ton Llrıı Kuruş Lire '<uMJf Saat Dııklka 

Oôun 300') 105000 6500 15 

Odun 3840 134400 7 o 1(1 

• • 
' 

4.000 kilo zeyliıı yağı. 5.000j 
kilo sabun. 100.000 kilo nclnn P"' 
14:ır1tltle J)oııun aıınacJktır. İstek
JilN·.in tc mlnatlariyk birlikte 

1 :13 7 912 p:ıwı tesi giinü saat 15 
de Hadıınl<öy civanııda Akpına .. 
Af:ikeri Sntınalma J<ami.c;yontm''I. 
r.:• ... lmclcı i. (335-7104) 

1 • • • 
Kon ılanlıga bııülı host..:ıhanc ve 

(,tlj - 6"89) 

Çııı'§c nba ghnu sa, t 10,30 dn kapalı B _ Orta okuı şrumdatnamcsi a lı "dah. :f .. .lla -0kumuv ol, r.lnrın ~-
wd ı;urctıylc ynpılncaktır. hadc:tname ne birlikte tahsil müddcUcrini tn dık eden r rol vczikn, 

2 - Tahının bedeli 23770 lira ve c _ Bosılmış örneğine uy~un ve tist' ııdc Uıwıkli iotoı;r.ıh \ıulunnn 
n uv. ıd-.nt teminatı 1783 lirndır. bir .sıhhat rnporu "bu rnporıı hastnnc bn~ tntlplcı i z,,, tJ, yım.k r stüı u nıu-

3 -- Şartn:ıme:ı:i gömlek hıti;>cnl~r bürliyecck ve istekli tnro!mdruı mühliı•lU zm-! h. lınde ol.u:ık göndcrıle
bt>:r ~l'l.l. :Fındıklı S..hr:ılınn Komıs· cakUr.,. 
ycn'U illa; 0 ":b ı:rkr... . l\!unyf'ııcler Anknrn, Sıvn", l' ... ·z.urum, D.y:u-~ku, Huy<larp:ı§a Numu-

-l - t te~lilcrm bellı g:lnde ih::ıle ne H.·ısuom .. .,\..,:.,1., tsmnbul Çocuk Hc!.t:.ıh. tıesindc ve lımir, Dun:::ı, Kon
u' ~ıı..u"n bır saat evvel 2490 snyılt 1a, Adana, Samsun, Bnlıkc::;ır, hJclm Memlek<>t Hr.:ıt.::ıhanclerinde yapıln
ltanun hukumlert dahilinde tanrlm cak ve istt'klilcr bu ba<1ahanelcrin bulunatı8'ı •i'avctıcrin Sıhhat ve 1ı:
e<lcc(' ,J<>ri uırfları makbuz kar~lığı tfmaf MU"'\'cnet Müdürlilklerine biz:-nt rr.•ir .cant c;~..,oltk.~ r, 
Fındı lıda Koınb:yonn vermeleri, D - Çıktıkları okuldan veya malıallia polisiııden nlınmı ı.,. hal lti1ijıUı 

• , • . (31i4 - 7J05) }; - 4 5XG boyunda üç tan~ !otoğr ıf "C<'phı.;rlcn rılı'l •llll;'. ve ıncc: '"•titd~ .. • • bamlmış olccnktır. 

l _ y d k ı H t.nhanesiııin 16 ol - Leyli kısınınn knbııl edildlgi kendisine tcbllg olı..n::: J;.r <ıh•ıl. ılti-

t • ... c 
1 

t~ ~2ı1ı·:'2 ,....nr"<>mb:s hak ederken, öm<'gl as:ığıd:ı yazılı ve Notcrlıkt~ t:ısdi!tll blr t. ~hh!it w-
on r yun e ı ~ y<' ,,..... •• ü ~ b rd l T l h t t . ' . • t 11 30 d 1 n.ılı ·' •lı- ncdlnl birlikte got rmegc mC<' u ur nr, aa ı u sene sız vay:ı •ll'Jl<'1;;ınc gt.n,1 su:ı , a m.,... uı L ., , • 

1. ı ihnl . 1 ktı uymıyan scnct.e ınlır:ıcMt edecekler lrnbuı olunmazlnr. J' ıy c esı yapı :ıca r. 
2 - T:ıhmin edılf'n bedeli lS77(1 TAAHHÜT SENl!.DI ÖRNEG.I 

Leyli Tıp Talebe yurdunun Tıp 
Eczacı hismına alııuıcah 

talebenin kabul şartları 

ve 

1 - tstcklilcrin, ;:ıı;.ı,,;ıda y:ızılı vesikaları t.nmamlrunı~ oldul-lıın MI~ 
ve 'l'ıp ve Eez:ıcı kısmından hnngısine gırmck ~di'.lcrinı, ve :ıbit n• 8~ 
adı c:;kı ini bildirmek surctilc doğrudan doğruyıı Sıhhat ve 1çtimni r.ıu9 

vcııct Vekilliğine istidıı !l mUr:ıca:ıt etmeleri liızı.mdır. 
'I'nııı evrakla yapılnn 1ı1ur:ıcaaUnr s:ıyısı kadro ihtiyacındnn f~ zlı olııı' 

aa, keyfiyet c:ızctclcrlc ilim olunıll'nktır. 
2 - Kabul munınclesi ctılekçcrıin nlındığı tarihe göre dei!il VC3ıl< 11111'\f. 

taın:ımland~ı t.nrıhe göre yopılır. EkGi1t evrak ile mürı:ıc nt edenler HSW 
larını tnm:ımlıyacaklnrı tarihe kndar miiracant etmemi~ ı:nyılırlar. ''Dılrl:~~ 
nin nJındıfı iste!dilerin ndrcsine bildirileceği gibi kabul edilip cdilmcdı• ı 
ımmamndn nyrıc.• ya2ıl.ıl'ahtır.,, Vesil.ııları b:ığlıınmam~ dilekçelere re' 
verilmez, Ve bu dllekçelerı üzerine biç bir muamele y.1pılnıaz • 

3 - 1''. K. B, sımlınn lis~ veya 113<! derecesinde oldu~!' Mnurıf ' 
killühncc wcJik edilmlıs okulbrı en asaltı l7i derec:e ile bltıım1s ol ., 
alınır. F. K. D. den ;r\ıJıı.arı 1'akültc mu!huı için bulundu.~ sımfı pt-1 i1 
veyn iyi derece Uc geçmi~) yabancı dil ve askerlik: imlllıanl. rını 'er 
obnak,, Tıp Palnilta;i 3 ün<:u sömestri için F. K. B. mıı!uu iyi der('CC ' 
bitirrrıis Ye yizcleıiııi en iyi veya i.Yitlercce ile 'W!'mifJ olm:ı.k,, }f.r.ırodır. 

1 

4 - Mürı:.ca.ıt edenleı-, aşağıda kAydcdlld~ "eçhJlc lrobul .ıwo ırrn }el" 

1 nulu.xlar. t • - ~ 
6 ın< ı maddede yazılı vesikalaı ı tnmnm olarak göndermiş olm, k ~ 
l - Olgunluk ııntihnnı ve lı <' ~itiı ınc dereceleri (pe. Jyi) ohmlnrı 

H Olttuııluk imtihanı (t><:k ı;ıı) lıse lJilirmc (ıyı) olanlar, 
lll - Olgunluk imtth:mı (ıyı) lısc bitirme (pel. ıyl) olanlar, 
lV - Olgunluk imUhanı ve lise bıürmc derccdeı i (iyı) olanlar, 
V - Tıp fakulk!sinin mııhtclı[ r.ınıfl:ırına dcvıım edenlcr•]cn (pek ı! 

ve iyı dcreceıqcr). 

5 -- Yaşları 22 yı ec.;kın ol:ınl:ır, Yurtta okum:;) .ı \'<' ilt!!'ldc mecb 
~ 

hiz.nıct.lerini y:ıpırııya engel olnc:ık l)•ı· h.1Htalığ1 v<:yn fırız. ı bulun:mlnr 
evlil<'r kabul ('<.lılrııczll'r. 

6 - Goıırt<'ıilccck 'l:esikalnr şu l:ıı'<lır: 

A) 'J'ürkiye Cumhuı iycü t.ıba::ısınclan oldui:unu bildiren nu'us h\I\ • 
cUzclnnının ııslı V<'Ya fotoğ'rııflı ve tm;c!ıkli sureti, 

B) F K H. sınıfı iı;ln lise bitirm• ve olgunluk ş:ıhüdctmımdcrinin ~ 
vcyn ş;:ıh. de lnam~l hemi ... 1n dıklcn gelmemiş i'le Lis<' !lfüdü•luı;ün1'n tt 
tiımc V<' t.lguı ltık cıı•rrcc ini de göstnrt'll fotogr:ıflı \e tn dı'.l iı.r ~ 
kası (hu Vt ... ka t.nfol,c tn• afmdnn rloı,'l'lırl:ın rlo ruya Li c mlnhdıiğurıO" 
dile!~ il<' iı;knir ve ınlldtıı i...ık1l'n ıhhnt ve 11"tiı , i Mua\ ent.>t V<'killi~ 
gönJcrılı;;-, Lısc<Jen bil' yıl -..;<'y?: •lah:ı önce mC>zun olanlar bu müddeti r' 
r .. de ve ne tıır<'tlc ı;eçi.nliklcı 1,1i lılr ve• !k::ı il • i>tldırınc.·tc mccburdurlllr 

C) Tıp F.ıkultcsi hıı nd sınıfı ıc;ın F .K.B. imtihan notlnrım, ve ucı.lr~ 
gonr..> tr kın FJC.B. ın.tı!l. n notilc Vı7•' noU::ırıııı bildiı'rn Dek:ınlı": '\ic51V 
(Bu '\it.>sikn ist,..kı; taı :ıfııı<ut11 dckanlıkl.111 :ıTınaı ık ı1 lckı;cyc bnı,:l:ınıı' 

D) Okudukları }i.ı;f"{\('n veya c rnnı ı emrı· t ı.ı r<•'<ln•lerı ulUl 
iyi hnl kfl!!J<lı. 

E) B:ısılnııli ôrncgine doldumlmu., 11C 11• tıınrlc tn lılm :foto •ı .:ıl'ı 
ıunan ~ı!r "•hlıat r.ıpoıu (H,uwhonc ba11 lnb plı lN i bu ••llO' u rı uh1 

z:ıı·i i~nıılc istı !dı~e \"erir.) 
Munyt:n!'leı· Anl~ma, Dı~,ab. l.t" Etltırum, II.ı dıııp şa, Sı-.n~, Ni.l 

ne lıD:ıtalııın,.leı:ıl!! lstoııbul Çonık H. t. haı C" ''" c Adaruı, Ayd n, J3 
kcsıı-. B•ırs:ı. ızn ir, Kvny,ı; ~:ım uıı, M"ml •kd l!<ı. t 111. ndcrlnd y F 
r.t..l<h~·. Mu:ıynıe >(,;İil ı kklıl•'l', IJ' h. ı ıh o1ıd b 1un lugu ..,,ı;.yl tlt 
Sıhhat ve İ\:Umai Mu. VE>•ı t M;ı ıuı lı ı,J ı , im 
eıletck!• <lir, 

F) ~l t ... nc Ml< ı ( ('-<'Ph• "' • ,)111 ll., \. ~ f>XG jıı~c :.iı:,.ıdu 1 :ı ,) 
ol:ı<'., ır.) 

7 - K •• bul ('d•lrlıkl{'• ı. •:ıtılaı·, Yuı d 
dcrl<c>n, oı ncı;i ,,ş.ı •ıct, v,. •l \.C N '' ı Jı .ı ı ı .• o ı l lr ta. ı• .• • • n 
birlikte gohıım~c ıııccb,ıl'dıırb.. 1'1 ı hı·t c;.:ıu •.ı \ ry ı orı "l'C u." ~ 
t:ınhhiıt "cncdiyJc Yın el ıniıı .ı :-:ıt .: h."ll ı in k .. .Jul muar <Y 1 Y• pıl 
(Bu sc>n,.t i'lteklı 1.ııafınrl:ın • yıH•n ı ı n -ıe , ı .. crı,ı.~cl., l 
orncı.ıindc gôrül<lu::.u gıiıı k(•f:lı t..ı ,ıf,>1:.an k<'':ı • vı en v ını• . ıı Hı."'~ · 
inızal.ıma.<ıktır. 

TAAHHÜT S~~EDI ÖRNE:GI 

Leyii Tıp Ta1cbo Yurduna k •• bul <'dılcrek he n. • i L'r 'fıı f, kul 1' 
den irıb1p olımı • <;ıkttgımda 2\ll•ı , ı ~ nnun mucıb.ııec Yuı tta g(~ıı'(\ 1 

z, ıı1anın ffa:illt'r de dahı}) 11• " ı• h. d:ır h ı 1 ~ı ıc•lc (1) Sıhh. \ 
lçtınıai Munvcrı<'t Vck{ıll•tınır; lıı;wr f'iJreccı i nı ıuı!ude hı~mct Jf 

kul.ıul etmediğim '" \. ı•ııı: Y' "n •ıı · I tı bit ı l'dc ı h:zrn<'tı terkc:ylcd ıf' 
fakdirdc Yurtta bcnım ı• ı -:ı o'u ı,ıı rı , ıın i , h..ıtım ödE".mcği ve. 
t:ıh ılimi tm kcttıfrlıı1 \'ı.;y.ı ı:;ıhhi 'br f r ilısınd:ı }', kı !tcden dnın.i ol· 
çıkt;,.ddıuım yahut Yurtta bir <'il dn ı. bil' ımıdd t 1 .. ım·nk yurc1u ter};~ 
lcdiğim lnkdirde bt>nim le in ı f<.~ 1 ı 1 ın J .ır, 'ı t<-m:uncn odc 
v~ bu t.'>nhhı'ıt scrıe<li rnıı,,lbint <' ı. • ı iL •1 , tC'nrr· k •1ar.ıl r j~·in, l)drJ1 
rncr huriyetmdc ()ldtıt'llm tnrıhtcn ıtıl .ı n "); 9 f i . ~ irui 1 nesini \ c 2 
fi~) ılı k:ınunun clır;r.x ·,.,.al h•ıı·un.lcri ıır de h. • ıl, tatl>ikinl J..ıb•• 

n ..ı h 11clcr ıı;Jn 11000 n<lct ttı

" ut 17 ';' /942 Cuma gıinü sa~t 11 de 
k:ıpıılı zaıt suretiyle lsteklislnc ih. -
l• cd.ıe~ .. ktir. 8Jrtmunesı hel' gun 
lı.:• • • rvoı d ö ulebillr. 1 ~klilt:ıl ı 
Lı• il gı} l ve srı:ıtten en ::.z bir a:ıt 
NıC('.YC d r tek},{ mclttupl.trını 

p ;kbuz uro;ılığı Fıııdıldıda S.ı•ın

aı .. l u. rE-yonuna vernıcle·.i. 

lüı:vııı&'ll Ue koyuıı ctmın bc
lıt"r xiıosu 90 kurufi. Sığır dinin 

1 62 5 kuru~. Keçi etinin 60 ku· J 
rt.ıı, ÜC'te iki kuyruldu 1'oyun 
'c li<;tc bir kcc;i etinin 80 kuru§ 
olan 44,500 kilo et pazarhl\la sa
tın alınacaktır. Hangi cjııs et 
beğenilirse o ciru; et nlıruıcaktır. 
llk teminatı 1342 liradır. Talip
lerin 13 7, 912 pazartesi günil 
saat 14 de Hars Askeri S:ıtınal
ma Komısyonuna gclmcl~1 i. lira ve n>uvakkat tt>minntı 1783 ti- Leyli Kliçük Srhh,ıt ME-murları mcktebıne nlın r~k tah ı c<l•.I> :rne:ı.un ı:rnhhilt "Yl•'riırı. 

(26G - 6888) 

• • • 
1 (ıO v ı.r "k n'.ll:liye i~; lı ıp;ılı 

11u~c11ylc 15/7/942 Ç ·~·ınba 

... 1G da MekllsJne ihale cdı-ıımı 

k'> t•ktir. Ş:ı :tnrmcsi her gün komi -
y ı.o;ı. goı lll .. bi~ir. lstf'klilcrin beni 
guı e ı; ntk en az bir s.ı .. t um.'<';>C 
);, ıl r tc~ lif mektuplsrını makhm: 
J< •re l ı.: Fındıklıdn Sntınnl"ı• ,ro
m m l, \ermekti. 

(270 - 6BP2) 

• • 
15.000 kilo keıyun eti pnznr

J ı kln satın rıhnacakttt·. lhale,;i 
~ 7 942 Perşembe günli sant 111 
de Liıleburgazda askcıi satın 
alnı:ı. komisyonunda yapılacak
tır. tık teminatı 1350 liradır. 
Tııliplerin belli vakitte komis
Y nn gelmeleri. C2S6--6932) 

• • 

1362-1193) 

* Ağa~"l<la yaj'ılı mcvndın J><"l.'-
z:u 1ıkla eksiltmc>lcri l6ı 7 94? 
perşembe günü saat 15 de Çor· 
luda As1rnrl P. 1166 Sııtınalmsı. 
Komısyonuncla ynpıl:leaktır. Ta· 
liplcr:n belli valdttc komisyona 
gelmeleri. .. 

iu • Ton 
Kmıı f sulye. ·· 10 
Çek'ıd"ksız kuru uzum 4 
Kim) · '1 o'Saflı zeytinyağı. 2 

(368· 7l 9<J}. 
• • • 

20 lcilo sığlr eli \'C a 10 
bm ltih kovun eti alınacaktll'. 
Talıplenn ıö 7, !H2 cuma günü 
saat 10 da. ı .. üleburgnz Afilieri. 
Satımılına Komisyonuna. gelmG
leı :, 1H teminat 2850 JiradJr. 

,331-7100) 

ndır, olduğumda, Sıhh:ıt \'C iç'limni Mun~nct Veldılctinin tnym cde'-'egi 'n•ife<lc lmz,., ve .a..th 
3 - Şıırt.name3 i görmek ~-ti yenler bes yıl hizmeti kabul e\m€!diğim Vl'Yll knbul edlp tc mmıYJ, n müddeti hl- Yukmıla a<lrt"' V•' lıuvıyctı yıJT.tl\ oJ,m . 

heı slln Fındıl.lı Satın::ılma komla- fümeden bıraktığım ve sUıhJ sebepler dışında m<ktepten drılrnl O}&rak cık.'l- lnı t:ınhhlılnnmc ınut'iblııee ÖdC'mr>k Jl1Cı buriyc.t. lt+(' • bul~ncİut:u' he~ 6 
yonunda g.)reLilirlcr. rıldığım takdirde benim tdn sarfcdilıniş oJan porııyı tam:ımt:ı. iklcmegi ve yılı i•,m ııç yüz lira olmak üzere •11 ın t. h il m ı id U için cemnn JBOO 

.ı - tckkli.lcrin belli cüılde ihal<ı bu taahhUt senedi mucibince benden ısterıccek para için ödemek mccbuı ı- luoyı 'C' ıki kotıın iidc::ını·k me<:-burı; l hı. 1 oldu t t..ıkd1rde 3600 lS) ıı 
s lı den bir sant evvel 2400 sayılı yetinde olduğum tıırihfon itibaren % 9 faiz yurutulroc inı kabı 1 ve tp;ıh- :vn Jrod:ır p::ır:ıyı, faiziyJ" hc-rr·~r lıo. çlıı ıl bh-lil:t(' n ııtcscb,il kefil ve ı1l 
knnun hilkfüııleri d:ıhiHn<le tanzim büt eylerlm tcrı k mtıu-selsil b•m;lı s;t.\tiyle ıwlı>~'<'• .... ·m. 
ro P-İdcri zarfları makbuz karşılığı ' ı f ı ' 1 1 'h 'k ....,,, d • K<'!ıl.n n. 1 · "O s:ııih ııJresi 

•.• ~ .J .1 ı.J..ü.'- ~ ve ~· ı ame.v .. n a reg 1' 
komi~yona wrmelidir, (!63-7194) YUJraroa adres ve hü-..;ıyetı ynzılı olnn bu t.ınhhtitno ,.~ mucıbincc <ide- , (1) Ecf.",H'ı ıılrı ık ıstı 'f'rıleıın t u.:ınn ·~ecekln c<ıeU~r (Leyll Tı_!' .,,,J 

• • • mek mecburiyetinde bulu'lduğum her deı·s ~ılı ictn jk.lyuz lira olmnk üz.ere ı kr:ıe Ytır.lun:ı k.~bu\ edıfort'k lJe".lt>t he,;abına oı.·uyıJp Eczacı c:ıktı?"_ 
bütün tahsil mildıleti için cernan 400 lfrayn kadar P' royı, f. iz..ılc betıbE-r 3:.l!Jfl soyılı k:ınun. nıllcıbiı .. t\ u~ rı•nc ınlıddetle Sıl iıııt ,.c tı;timnl Mıııı~ 

1 1000 yntaklı nakahathanech borçlu birlikte mütesebU keiil ve mü~cr<'k mlitc- ~lsıl 1 O"çlu ~ılatıyk; <i<lc- Vcki\fotıı.ın . il h) şelc]•n<İt' :>'lll'.lbcnh."iır. 
8 ton ltııyun ~l ihnlesl >ı:npah zarf y~ğim ,~ (2) ı-::.:-zncıl:u içi,, 12110 lırn 
~rctılc 25/7/94.2 Cumnrbi günil ' , .. '" l<efılin muh.gi ve aarih adreei <3) Eı•ıanlnr ıçin 2-C<JO l!rrı. 
t'tlnt 11 dl'! ynpıl:lcnktır. (6758) 

2 - Tahmin ed'lffi bOOcli ıısso ========:::::::=====================:.:. 
ıırn muv:ıkknt tcminntı 900 liradır. 

3 - Şı:ırtn:ııneyl görmek istlyen
kr ller tiln Fındıklı Satmahn:ı ko
misycnund0> görebilir\er. 

4 - lstelcl;JMin belll gün ve ihııle 
P.t:atioden bir 21nnt e\'vel 24!!0 snyılı 
kanun bükümleri dahllinde ı&nzim 
weceklerl znrnarı makbuz knrşılıgt 
~<1mı yona ve?"mclidh-. (366-7197) 

• • • 
K:ıp.ılı znıf \l~llyle 460 ton yeşil 

m<'rC"Jmek ahnacnktıı·. E\ sr f ve hu
snı;i 5 • Uarı komisyondn goı iılebilif. 
400 ten mercimek bir jctc-l;liye ilınll'.! 

Ankara inhisarlar Baş 
Müdiirlüğiinden: 

ldaremWn Cm.ıkın t\lf.la...<mda y~puracağı 850.00 metre 1ul lndE 
16883.i2 llra kesif bedelli kırrnıı tas şoııc i~:ı:ıtı içın 8.ll.942 Hırıhinde 
mahallen icr.ı. edilcce!:ı iltın olunan kapalı z, rf cksiltme::..;nc talip z;.ıhur 
etmediğinden mezkür i' paınrlık Etırd..iyle Y'miden cksıltrnf'Y'J konmuı:
tur. Pazarlılc e'!csiltıncsi 10.7.94:? giln'i s:.ıaı 10 da başmtit:hirl111.,:uınıl2de 
toplanacok komisyon huzuı"Unda yfpılncnğındıın tııllplerin 20.000 llrıılık 

bu kabil bir inşaatı muvrıffııkıyetıe J npM,ı. rma d:ıır Nafa Vckfılctin

den alac:ıkla1·1 ehliyet \'CSİkal:ırı ve 1266 lir:ı 28 lmm:,;luk ternınatlmiy
lc birlikte gelınelcıi ve fazla izahat almıJr i tly<'nlcıin D:.şrnudUrlu«.ifi-
mllz insaat şuUWııc mür:ıc:uıtları ı1nn olunur. ( 4701) (70011) 

(6757) 
,:d , o 

Konya Deposu Kömür 
Tahmil Tahliyesi ·~ 

D. D. Y. I i ncl işlet ttre Miidilrlllgundel 
Mu ••• ım•n<·n •1111.tcl., mik1aıı, ııu.vnı.ı~.,t teminıth \'e ekclltruıe ,.uııfl 

!.hı.t.ı a~:ırııl • .}llnll l"'l''"T" mız Kon:ı::ı dı-posu kömlir tahmil ve tabllşeıi ., 
h>n k.ıpıılı :1.cn·i ıısıılıl<' ınıln;ıkr.scıya k0ıu1lınu,:-tur. ...ıJ 

Bu jşe gırmek itll)Cnlcrın hizafannda ynzılı l!Ün ve so:ıtte JJUWtW. 
1,(•ıırın .. t v~ 111.ıh:;u~ kanuncla tayin edilen vesil,&.Ja.ı:Ue biz:llkte te..Kl.if!~ 
ih~·I<' ~.ıtın•icı lıır l.'.ı::ıt evvel Afyo•>d;ı i§lctmcmız lionusyon rei.PW 
Hımt'lcri UzıN!rlır. ~ıt.-·-~ 

Ş.ot•t;lm('}fl f~lettf\f'n1~ konıi.ı.yorı reıı;li6!,ind<.m p;n-anz olarak ~ 
(G79:t) 

500 •ol ·~uru ot aJın:;c.ıklır. Prız'lr
l ı. (". ıltm<Si 9/7/rJ42 Pcrvf' ıbeı 
ıit.nii :n:ıt 1'l de Antep A•lrcı.l Satın 
alma komisyonunda ynpıla aktı.· 

T hm n bcdeJi 3:1,000 llra temin:ılı 
5230 lıı-rıdır, Tl\1iplcrin bctli '~ılrltle 

lS.uOO kilo k~yun '·eyı ~ğır 1 
eti p:ızarlıkl:ı fl:ttın nlınacHkbv., 
'l'a))pl<>rin 9 7 !142 gUnii S:t.ı'\t 15 
de İnegöl Askcı.i Sat.ıruılnrn. Ko
mi&yonnna gelmeleri. 'J'akf'rr•ir 
eaccı k fiyat üzerindc>n k~t'i te
mincıt nbnacnı.tır. (35:1-713-0) 

• • • 
1:.; kak-m \'etct'incr malzemesi 

lmpalı zarföı. clrniJtmeyc kon
mu~tur. 1halesi Hı7 94:2 Sni.ı 
gliı• ii sa::.t 15 de Anlmr:ıda M. 
M. V. 5 No.h satın alma komis· 
yonunda y2.pılacaktır. Tahmuı 
bedeli 6495 lira, ilk teminatı 
487 lira l3 kuru5h1r. Taliplerin 
kanuni Ycsikalarilc teklif mck
tuplrrını ihale saatinden bir sa
n t evvel komisyona vermeleri. 

c<M-cği gibi daha az miktarda d:ı ===========================::.::::...::-:..=-=..:::= 
tnlip ı;ıktı::ı tnkdirdc !hole yı;;pılabi- ~ 1 
lir. 1hak'15i 21/7/942 Salı gOnO sı<tıt t h• ı u M" d •• J" >J •• d 
11 de ynpıklcsktır. Muvakknt temi- 0 Jsar ar • U Ur ugun en 
nntı 0250 Jirndıı·. T.ıllr>1r.in ihale sn· -

Deıı<.nıın 

laml 
Miktar. 

Te>n 

Konya deposu 25,000 

M uh11rrımen 
Bedel 
Lira 

8000,00 

Mııvı.kkat T~mhuıt. &kalttnıt 

Lira Tarih 141.C 

600 13/7/942 ;~ 

Gı•lJ.Lyon:ı gel ldcrl. 

.! ca21 - 705!) 

• • • • 
;uyruğuyla koyun eti~in b~.,_1 

i\Pr kilosu 90 kuruş, sıgır etı
n;n 62,5 kuruş, kc~i etinin 60 
l uru~ üc:te iki kuyruklu ltoyu!l 
ve iic te bir kcd etinin 80 kuru"? 
elan '175.000 kilo et pazarlıkla 
~u.tlo almaraktır. İlk temin:ı.t\ 
S)5:~2 lirn<lır. Hnngi cins et be
ğenihrsc o cins et alınacaktır. 
TuJirıh>ı ın 13 7 /942 pazartesı 
f...'iuılı saat 14.30 a~ Knrs ARk~ıi 
, .t ,noJm;ı I<om~ onuna. gclmc
leı ,, {357 71 Sl 

• • • 
Tel b:ılyr. lı kunt ot ve 

:ı'ın~ktır. Satanların Rnra
;ı~nç A:.kc.ri Satırı:ılma Korni -
yon u a. müraenatları. 

• (852-71:};) 

(:l84--0930) 

• • • 
Kapalı zarf usuliyle 100 bin 

liralık odun alınacaktır, evsaf 
ve hususi Bartlarilc teciim ma
halleri komisyonda göriütip öğ
rc ııılebilir. Muvakkat teminatı 
6250 liradır. :tlınlesi 16 7 /942 
Pc • ._cmbe gi.inU saat 11 de ya
r.ıl:ıcakt1r. •.ralip!crin ihale rına
tir.den bir saat evvel kanuni ve
Rıkal2.rilc birlikte Harbiyede 
Yedek Sub:ıy Okulunda Satın
alma komisyonuna mi.ıracaat-
lan. (280 - 6926} 

ııtinden bir r;a .. t evvel kanuni vcsi
kalarlle bir1iklc Hcırblycdc Yedek 
Subay Okulumla sai.ımılm::ı komis· 
y<ım.na mi rncl'ntlnn. 

(313 - 7-026) 

• • • 
(MOOO) lirnlık aıcır Tcyn koyun 

vey:ı keçi eti p.'1Zt1rlıkla satın nlma-

ı - Mevcut listesi mudbince 38 kcı>em S. K. F, «.:k ve çift btıly:ılı :rul
:ınıın pazarlıkla satın nlınncnktır. 

2 - Pnzadık 10/7/042 Cuma giınlı "W\ 10 dn Kıı\irı1 .. ~ Lcvnz,m ,lll

tr..ınndeki Mert.ez Alım komisyonund:ı yapıkıcıı',tır. 
3 - Liste her gün öğleden sonra ro~U gecen çııbed gönıl.•Wlır. 
4 - tstcklilerin pnznı·lık için tqıin olunou giiıı 'e santt\? tekli.f e<le· 

cekleri fiyat üzerlnd n 3 7,5 giivcnmc p:.r:ııı.lylc b!ı-likte m<'7.kı1r kon'U$yona 
roüracnatları. ('1071) 

cairtır. Ş:ırtnamclcrı komisyonda gö- -----------------------------
rülcbllir. Ekı>iltmesi 9/7 /942 Peı"Çcm-
be günii snnt 16 de YntSıvirandaki 
komisyondn ynpılncnktn-. lstclrlilcrln 
mu:ıyyen gun ve ı;nntle ko1nayonu-
muzn gelmeleri. (394 - 7287) 

• • • 
Ycdikulc Ha.stah:ıncsin1n btr adet 

n1utbnk ocn~'l 10/7/942 Cuma günü 
a;aat 14,30 da l>< zarlıkln satın alına~ 
cnktır. Tahmin bedeli 1000 lira olup 
knti teminatı 150 1iradır. Şnrt.nam~ 

e r~i h r gün koınıcyond:ı cörü-ı 
lebilır. lııtcl<llk in belli gün ve sa-
atte Fındıklıd:ı S:ıhnnlma konli!l'TO 
D'ııı::ı gclmclal. (a84 - T2fi2) 

OskOdar· Milli Korunma 
Mahkemesinden : 

Tayjn edik!n fiyattan fazlaya 
pirinç eatmaktan maznun Üskü-

' dar Bulgurlumescit lnkıla.p ma-
haJlesi 6 No. da oturan Musta
fa oğlu Hakkı Ö.zören hakkında 

Üsküdar Milli Korunmn mtı.hke
mcsirulen verilmiş 17/4/942 ta
rih ve 4 7 ı 23 sayılı kararla 5 li
ra ağır para cezasişle ınalıklı

mi}-~ne ve 7 gfüı ıtio~re1:t~n 

f'**'i .. ' •rı ·~ 

Satılık Eczane 
Boğnzi~inln Rumeli eııhilhıde 
en hılck ve kalnbalık bir ma
halde bulunmı bir Eeuıne sa
t.ıhk1ır. İhtlyenlcrin mektupfa 
ve~ n b.izznt istnnbulda Ktı , -
köy Pnl::ısta Altıncı kutta 

11 No. Yrı mürı..c:ı. thrı. 

me-n'iııe ve elde bulun 11 ı kilo 
pirincın miiRaderes ne hl 'miP
dü.mistir. 

.1l11kara Jnhlsarla; Baş 
Af iidilrlüğünden: 

••lilltı , • n Çoıul tu7.lnsmıi<ı ya?lU •• c:ı~ı ahşap köpril insaatın.ı~ 
fü\ltC{•lıhid, y:.ıııılıın ıııuk,,, ele :fı:shedilıni11 olduğundan ~ni<kn yııP' 
26411 llr:ı 47 lrnruııhık kcııfc göre İ§ p:ııaı lığa konulmu:tur . .ıı 

Mu\ ::ıkluıt teminat yüzde yedi b.ıçuk hes.ıblle 1980 lira ~ kur'i 
'l':ıli.,,kıın ~ı gııri. ylrıni l)in füalık bu [!il>l fF,lC'ri Yaı>mış okluklrır.nıı 

U.ı>Jc tarihinden scl~ir; eün <''"'eline k;ıdar fsmnbulda :hılıis:ırl r ıt 
mudurllik inşant ijUU filnc vcsıkn ibır.z etmcleri lazımdır. 

l'ııznrlıl. ihale-si 14/7 /!142 ıarihiı~e miisadif S<tlı ı:nnu _ııaırt ıı de ~ 
rı;udürlugumuzde toplannc.-ık komısyon<l:ı icm cd le:>Ct'ğmdtn taıiP 
11mvnklrnt tesnin~t pnra1an ve evrokı mu .. bitekı-ile birlikte ınu.">yyetı I 
ve u.:ıttc koınlt>yc>M 1ı>(ir<1ı:nntl.ır1 ilAn olunur. (4847 - 72l)'I') 

i fanbul Levazım Amirliğinden 
Oıdu l\ın se:ror m!ltbah ve fırı ı !'•ı'>t.ııılncaktır. Sanr.t mu .. 

rniıin tekhf, '.kat lok pltın v• totıır .. ı, rilc on beli gUn ı>.arfmdn Toptıı 
tstanbul Lv. Anurll •he UlU ır ... ·U 1'. (302) ceııı:4 

lstılbk A. Cttnaladdln G11roçoğ!u Neı.r\~t MUdt\rD: M, Sam! Kar't 
~ıldc6ı yer: CH. Bekir tlUrcoylar ve A. Cemıleddf.!l Saracolilu ma:tb' 


