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Kaybettiaimiz BOyOkDevlet Adamı 
Refik Saydamın cenazesi bugiin 
törenle Ankaraya teşyi edili or 
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Cenaze, saat onda Beyoğlu Hastahanesinden 
alınarakHaydarpaşaga geçirilecek, saat 13 de 
karel~et edecek trenle Ankaraya götürülecek 

IQiejfBQ 

~1ecHs ve Grup Reislerile Vekiller gittiler, yann yurdun 
her tarafında bayraklar yanya kadar indirilecek 

Şehrimizde ve Ankarada yapıla- ı= ,. 
cak törenlere ait programları Ta r ı he 

aynen bildiriyoruz: geçen 

' Başvekalet vekili işe başladı,yeni 
hükumet hakkında bir tahminde 

bJ,Jlunmak mümkün değildir 

C ok· 11·a~iln1isvJ ~~r~!~~~' 
Ankara, 8 (Yenı Sabah Mnha.birinden) - Dr. Refik Say 

a mın vefatı u~ dün ne,r""dilen Riyaseticıümhur tcbli· 
ğınde bildırildiği veçhıle yer.ı hllkfımetin kati olarak teşek

ülüne kadar B şveı :.1€.t vazif<'sinin vekaleten Dalıillye Ve-. 
l "li Doktor Fikrı Ttlzcr tarnfmdan ifasına baslanmıştır. 

Bugün Dahi1•;)ie VekilefüKit- Ba~vckalet vekili Doktor 
Fıkıi Ttizcr'in ı eishğinde alıik;ufa.ı lar<lan mürekkep bir ko
m Lyon toplanaral merhum Doktor Refik Saydam icin Cu· 
ma günü Ankarnua yapılaca:{ cenaze meraı:;imi programım 
.tıazırlamıştır. 

Yeni hUJ.;im1et reis ve az.ısı hakkında şimdiden herhangi 
bır tahminde bulunmak mü:ı'l!-·ün deı~ildir. 

Yeni kabint>nin teşeJ.rJt,?l'i•ıcin 3 Ağll tosta toplanmak 
üzere yaz tatılı yapmış bı:ıın an Büyük Mıllet Meclisinin he
men ictimaa davclı icabetıı i~ 1:ccktir. 

Çünkü Teskılatı Esasiy~ I<anununa göre herhangi bir se
beple değişmesı esnasında Mecl:s içtima halinde değilse keyfi
~ et ilk içtımada Meehse bildirilmek üzere yeni kabine kuru
lur \'e yeni kabine Me-clisin ilk toplantısından itibaren 7 giin 
ıçinde programın oktıyhl'ak ~·l&.iısten itimat istiyebilir. 

Ankara, 8 (A..A ) - Baı::wkil Dr. Refik Saydamın cena
ze mcrnsimine aıt program iUdur: 

IST.A'NBULD 1 
İstanbulda ~&pılrcak n er::ıı:-ime 9 Temmuz 1942 Perşem

be günü saat 10 <la Tak::::im meydanında başlanaca.ktlı'. 
O gün merasıme ıştirak edecek zevat saat 10 dan evvel 

meydana gelip kmdilerıne ayıılan yerlerde mevkilerini alacak
lardır. Yollanacak c;elenklcr 1n f.aat 9 dan önce meydana gön· 
derilmiş olması 19.zımdır. 

Saat 10 ela Protokol sn·a 11 ile teşekkül eden alay TaksiM 
meydanından hareketle Bev..ıgı:1 İstiklal Caddesini takiben G" 
lata.saraya oradan da tramya ~olundan Karaköye inecektir. 

(Sonu a.. 8, 8ü. 3 de) 

Elim hödise nasıl oldu 1 
Şehrimizin yakacak ve iaşe i§lerini yakından takip et· 

mek üzere bir hafta evvel gehrillıize gelen Sayın Başvekilimi?. 
Doktor Refik Saydamın eV'\ clki gece saat 24 raddelerinde ik:ı 
met etmiş olduğu Perapalas Otelinde kalb sektcsmdcn anf ola. 
rak vefat ettiğini dün teessürlcı bildirmiştik. Hatırlardadır kı 
memleketin en temiz ve en dürüst evladı olan merhum Baş
vekalet makamına geçtikten biraz sonra dünya devletleri bir
birine girmişti, İşte bu mıU:-lh~tten aziz yurdumuu uzak tut· 
mak için tükenmez bir eneri• ve fedakarlık göstererek çalışan 
bu memlcketın &.şık ve fedak"ır evladının esasen ağır olan va· 
zifesi o amandanberi büsbüfün zorla.~ıştı. Omuzlarında.. 
~ıdığı ağır yükün kendini };il.ı·smış ve sıhhati üzerinde büyük 
bir tesir husule getlrmış oldui;~nu bildiği halde buna aldırış 
etmeden kendisme tevdi edilen işi büyük bir f eragatla başar· 
ması. bize, onun yun} eevg,c;ıni anlatmağa ki.fidir. Merhum 
işte ölümilnden 3 veya 4 saat· (;Vel de Belediyede §ehrimizin 
iaşe meseleleri üzerinde çalış.lrak alakadarlara gereken emrı 
vermis ve İstanbul halkına knrşı olan inanını da güzel bir be
yanatla belirtmişti. Onun b~ı gllzel beyanatını okuyan halk, 
memleketin bu demokrat evlfüJmı kaybetmekten mütevellit 
büyük bir teessür ve ıztırap içinde bulunuyor. Yurdun tve va· 
tandaşların bütün ihtiyaçlarn::.ı f-sasen aziz olan mesleğiniıı 
kendisine bahşetmiş olduğu bü}iik bir hazakat ve titizliğiyle 
dinliyerek onlara hakiki bir çare bulabilmek için çırpınan mer .. 
huın evvelki akşam ancak saa.t 9,30 dan sonra istirahat edebil 
mek fırsatını bulabHm~. 

Saat 9,30 da ıkamet etmiş olduğu Perapahui oteline geleu 
Refik Saydam, yemeğini yedikt6n sonra günün yorgunluktan .. 
nı gecenin birkaç t3aatı ıçb>de dııılendirmek için çıkbğı oda· 

(8cmu Ba. 2, Sü . .J de). 

mmıattl(lnla. ve mu.Meli/ ve
:nle.ler1-e ,<JÖ'/jle<Uyi n·utuklar, 
·milletin haı·ekct düsturu l"'· 

Jacak kada1· kudretli ı·e zin
de bia la.]pııet f(Uf&ym·lar. 

On1ı,ı a;:,i.z 1ıcitırasını ~tô· 
d.etlerken o1cuyuculanmızq 
fu.rıhe gaf-ecek bircı- ve~e. 
değerini ta~·ıy<11n 8i>zlerin~ 
4Y'Wil 1..'Ct i_l}OJ'U::: 

Biitün çahşmalar, Tiirk 
vatanının müdafaa kabiliye
tini en yüksek deı ecede tut
mak için bize verdiğiniz va
zifenin icaplarıdır. Bu yön
dendir ki, altından kalkılmı
yacak hiç bir müşkül tasav
vur etmivonız. - * 

Mılletin ve memleketin se-
lameti için ittihaz ebn.i~ ol
duğumuz hattı hareketin i
sabeti, görülen inkişaflarla 
bir kere daha teeyyüt etmiş 
ve bizim yegane gayemiz olan 
masuniyet umdesi, taahhüt
lerimize tamamen sadık, si
yasetimizdeki şuurlar istik
rardan iyi neticeler alınması
m intaç etmiştir. 

* Dünyada görülen siyasi 
ve askeri faaliyetin inkişaf
lannı hükfımetiniz azami ta
yakkuzla ta.kip ediyor. ltti
faklarımıza tamame.zı sadık 
ve merbutuz. Siya~etimizde
ki şuurlu istikrar iyi netice
ler alınmasını inta~ etmiştir. 

* Dünyanın arzettiği fevka-
lade şartlar kar~Eında va
tan müdafaa vazifesini üze
rine almış olan şanlı Türk 
ordusunun her gün daha 
'kuvvetli olduğunu görmekle 
seviniyoruz. 

* Millıe:timizin sarsılmaz az-
mi, her kendini sayana karşı 
saygı hisleri beslemest, her 
seven kalbe kendi kalbini aç
ması, bizim için, bugüne ka
dar olduğu gibi, yarın da en 
kuvvetli tahaffuz amili ola
caktır. 

* Tarih bil' gün bu muazzam 
mücadele esnasında Türki
yeııin rolünUn ne kadar in
sani, ne derecelerde hüsnü 
niyetle meşbfi olduğunu ka.y
dedeooktir, 

* &.vaş meydelarmda §all-
h !bayrağımızın namus ve 
~illi sizin cehtiniz muha.
faza edecektir. Her yerde, 
her mman sililnnız üstün 
olsun. 
~ .............. ~ 

Son ihliranı vazifesi 
--------------------------------------------Şehrimizde bulunan vekiller ve meb'u.slaı la halk Refik 
Saydamın dostları dün saat 11 den itibaren aziz ofüye eon iJ,
tiram ziyaretlerini yapmaya başlamışlardır Tam saat 11 d 
Hariciye Vekili Şükıiı SaraçO{I , .Maliye Vekı?ı Fuat Ağrah, 
Tiearet Vekili Mümtaz Ökmen inhiıınrlaı Vekilı Raıf Kıu·ad.!
nız, esKi Diniliye Vekıli Faik ömak ile mPb'nslar \ al Öfrj 
İdare Komutanı, İstanbul I\'), utanı ve dıger bı:r eok zcv:ıtvc! 
halk bi.iyük bir bayra;1'a sar'ı olan cenazeyi tlyaret etın ş1c::rdı: 

Cenn.ze programını te~hi~ c>tmek Ü7.ere sna.t 19 da v1Jfı.yette 
bir toplantı yapılmıştır. Bu tonl<ıntıya iştırü.k etmek üze.re An· 
karadan bir heyet tayyare ile ı· ·hrimize gelmıştir. 

Bn.şvekhlet miistesarı ve Hariciye Ye.kfileti t.H.mfat u
mum rniıdürü heyetin başında buluıı:maktadu. 

Toplantıya Vali ve Bell'Ji'.', e Reisi Lfıtfı Kırdar, Val Mu
avinleri, Emniyet müdürü ,. • ı ğ'er ba~ı zevat iı:1t1rak etmeh
tedir. Programın tefernıatı tc bit edilmekted1r. Ana hatları 
simdiden karaı Iastırılmış b.ıl •nmaktadıı. Cenaze ı:;c , t 10 c'!d 
Beyoğlu Hastahanesinden kal<:ırılacak ve 13 te Ha:ı, d 
dan hususi bir trenle Ank 1.1~ a naldedileeektir. 

Dün sabah Ankara Rad> · ıı Bas\ekıl Dr. Refık • \el -
mın vefatı haber"ni verdikten c.,m"& ne~riyatmı tatil eunı ·. 
programa 12.30 da de\ am o~ ır:H'ağ1nı bildirmiştir. Bf..şvekl
lin, dün öğleden sonra Mul J! alınmış ve ~ tahtız edı1-
mistir. 

· Bugün yapılacak olaıı ceı 'tze törenint aıt progn.m.la Atı· 
karada tertip olunan menw;im tafı;ilntlnı "Çvli ha.cin teşyi., 
başlıklı kısunda bulacaksını1. 

Tertip edilmiş bnhınan prc.~rama göre, trende cenazevf' 
Baf;1vekalet Müsteşarı, Baş1.•1>kfüd KaJ(•m ·mnhsus Müdiiru, Baş
veldılet yaveri, Protokol umum miidiir nrn,1vmi refakat edece'< 
ve kaybettiğimiz büyiik de"let nd!l.mının ceıaz~? mera.tımi V!l· 
rın sabah An.kara ist.asyonmıı1n muazzam w: h(·' eC'nnh mera 
simle kanplanacakbr. 

Hizmet ve vazifeleri 
Merhum Dr. Refik Saydare. 22 İlktesriıı 1921 deııben ken

disini bu yurdun h~etine vakfetmiş bulunuyordu. Merhu
mun yüce hatırası önünde tazilflle oğıliı ken, hal t.eı 1iım"'8ini de 
aşağıya koyuyoruz: 

1 BA~ASI 
Çankın sancağına tabi Milim (şimdikı CE-.rke'd kazasının 

Karacaviran nahiyesinin Dolap l öyün<lrn Uzunomeıli oğlu .A:b· 
durı ahrnan Ağanın oğlu. İstanbulda Balkaparunda 21 numa
ralı diikkanda yağ ticıı.r~ti yaıı:ın olu Ahmet Efendidir 

A~NESt 
Hayriye t\kcarlanndan Kemahlı İbrahim Efendimn kitçük 

'.kızı Fatma Nefise Hanımla bunun kocası Hayriye tUcc:ı.r}arın
da;.! Divrikli Osman Efendinin büyük kızı ôlu Fatma Zf.hra 
Hanımdır. 

İstanbulda Fatihte Hacıha.san m3hitll~mde Çu ç11 cadde
sinde, eski 11, yeni 22 n11m~rad1, 8 Eylill 1881 el·· doğm ı<:tur. 

TAHSlLt . 
Mahalle mektebine, sonrııclan 1308 aenei;ınde Fatih As

keri Rüştiyesine girmiş, 1312 dı> Çenge!köyündE" Askeıi Tıbbiye 
İdadisine geçmiş, 22 Teşrinievvel l 321 de ytizb~şı doktor ola
rak Askeri Tıbbiyeden 1225 numaralı diploma ile çıkmış ve ay. 
ni senede Gil»ıane seririyatina Htaj için devama baslamıştır. 
22 Temmuz 1323 de kur'a ile ÜçüncU Orduja tayın e :Jmiş ise 
de, 7 Ağustos 1323 tanhinde bit' sene daha Gulhane serh ·ya
tında Histoloji ve Amberiyol<>ji şubesinde çalışmak U.ıAire l)')ka,. 
edilin.iştir. Bu esnada Ymnen'e memur edilm:.,,. ıse de gılme
miştir. 

MEMTTJdYET HAYATI 
15 Nisan 1324. te Üçüncü Orw merkez baRt th 

(Sonu: &. 1l 



20 senelik ar 
~~~ 

~_......_.._ ı181Sll'tn8Mi 1 gUiz Po'ilkas1 _.._~_.. 

• Cahld Y.A.LCTN 

(~1W) 

•• u 

Şehr.m1zda bı ·m~n 
v k ·u~r 1tti 

beri ehtim.isde 

L 

aya 

• 
1 R 

....... uşa satıl
~ .. ~o y gm 

alandı 
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• 13 radu 50 kilo .eata.rken ya
~ r. cyrıca clül:kamn
.da bu iUlan "'fü kilo kakao 1ağı 
da miısadere cdil.miş ve su&t·ı 
hal.kında tutulan bir zabı ~la. 
Adlıyeye teslim edilmiştır . 

~~~~~~~-m~~~~~~---

l 7 dilencin. ·ıı üzeriııde 
yirmi beşi irgerde, illi allın 

e on ··ç lira bulundu 

EHm ha ise nasıl ıldu? 
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ya:ırıı~laıı ı yapılacak 

Feci bir tu·amvay 
kazası 

Aksarayda feci 
h :ı.sı olm 

ir tra.ravay 

16 ya'Şmda Demır ls n 
ker atan bir çoc Bey 
ıciotı11t ıgtderı b'tr il.M mn r 
«unda-ıı « ka -a.~'baya gc 
ıstcmi 1 \'e tekerleklerin a 
düımü tür. Sol kol ' seil b . ,. 
ğı ezilm' ka r ~ h
paşa h . de ölmü!; :..ı • 
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Şad, ! ,).ız J. \ c.Lled .karar· 
1 

gilln mı il 7J L DM~l: 
E. A.emeyn savaş ~evresinde 

devriyeler.n izle ~vyar ko.hrı
mız hava kuvvdl.:!ı L:oıziıı bütl:n 
~1.ln şid nli bo bardımanları-
ııa maruz k'.llan d" ~anla "ar 1 
pıı,.>nalar yapnuşla:rc.lır. Ceplıe· 
~in şimal kesiminde d vriyek>ri
miz bir ta'nm dti'.;ma.n tanldau • 
m tahrip etn i"'ler- \•e bir nıiktar 
(."ı;i.r alrnı"'lardır. 

Ha fi-( ı)omba u~z.l<larımız yan 
gınlar ve ~ ddetli infil:Utlar ifl· 
karın1 .. la:rd1r, 

Hının 1'oom.ı.37at ı 
Londra, 8 (A.A.) - Mütte 

ilk hava kuvvetleri dttn de fa,. 
•tliyetlerine de\'am etm 'şlerdır 
El De\Ja'da hava alanına ve 
M.nrsa Matnıh ile Tt>b - .,,a.! 
smda kam:yon kafileler~ne tart' ı 
rt!Z edil~rek iyi neticeler altn· 
mıstrr. 

Bingnziyc taa-mm eden Müt· 
t~fik llÇKkları limandaki V.i1ı· 
ver gemilerine tam isabetler 
I,aydetınişlcrdir. 

A1m.an Teôlt.ğı 

Orel'de So yet 
teıa-rruzn d vam 

ediyor 

Alman tayyareleri yeni 
hasar&ara sebep oldu 
Londra, 8 (A.A.) - İugitta,.~ 

1uı.v.ıı azırlığ! · w • : 

! 1 · .hrımf""r ş·m 1 ffimjzmfıe 
S2 gemi c'aha lıa u adda

rmı hat er vtal·:, orlar 
Bedlıı, 8 (A.A.) - Alm,uı 

tebli<ri · 
Alıu~ıı ve M." ilmtalntıRı 

Dünkü Sah • Çarşamba gece• 
si düşman u aklart İngiltere ~~. 
mal doğu kıyısı çevresi üstüne c 

kısa bir taarruz uç u yapmış· 
Jordır . .Aynı gece Gal memleke
ti cenup kıyısı üst'" e de l rı.fı~ 
dilşm:ın bava faali i olmu~ı
tur. Bir çok yerlerde hasad'lr. 
olmuş ve telefat vukuu bildiri!· 
miştir. 4 düşman uçagı tah"ll' 
ohmmuştur. 

1 HASTA! 
StoJ,bohn, 8 (A.A.) - Stok· 

lıolın 'ridnongen g..tktc.,, e gc-1 
1 n lfr lı ... bere b.. n li, s1h 
sabnlundan'b .... i, çok :) dkselt bır 
ta.u!J.Lv.ondan m.uztariptn. Gan.ch, 
yatağınm ba!)ı ucuna 1.vn anan 
en yakın kongre arl~ad:ı lari) le 

1 part ı1:n gcleook ayl r z "• da-
1 :ki siv. etine dDir 'bir 1rl .11 eri.! 

~----------------------~ 
ları muvufafki~ etsiz h r ücrnıı 
ca :ı~~ır ı. ybe uf r.un lard'!'. 

Malt.ad;ı ha ı :ı nı.eJdanlaı~ ve 
(!onanma ü.;l 'ri f.,-iindüz ve geec 
J..ombalaıımı!';tır. Dh~man, l ~·va 
s:na';larmd,ı 14 uçak kayhct
:rııistir. 

ltr•lı1an Xe'bliği 
!)~a, 8 (A.A. ). - ltalytı.n tı~b-

af! • · 
Mısır cephe~inde diısınnn ta-

ı <:.fmdan yapılan hu 'Vetli bir. 
t~arruz za~·ınt verdirilmek !>li.
ı.etlyle derhal tartledilmi.,tir. 
Son gjin-lerdeki luıt•eka.t emıa
rmda talıı ip edilen .zıı:hlı otM•.J 
b"J ·e ta:nlt!nırın eayıaı 35 e y:.ik 
~t'lmektedir. Alınan e1Jir sayısı 
ea olduk~ fazladır. 

Hava cat-pışınalart .sonund9. 
9 İngiliz uça.;, düşUrtl!müşt:ır. 

Harl;:ofla Kursk aı·asında açtık
lı:ı.rı gedik cenuba do!!l'U önem
li bir surette ~eni.<1i miştir 
Dtişm~mn Voroneş'ın 11 1.Ja-
tmn<lıki karşı R h 
kim kalmıştır. 

Orel q!nraliPde lllp- sıma.1 ba
tı:-.; n<la düşmanın l ücumları de
v:ını ediyor. Kuvvetli h:wa te:-j 
J.-jJleriııi11 desLeiden e'ii~ le va
pılan çetin savaşlarcb b l1 hü
cumla" pili:!:fu-tıülr.:1U. "ir. Ri:ev 
eenulıwıdcld cephenin gerl ~v
res~cl~! büyük bir ke;;iınde kuv-1 
vetlı duşman muhtelif noktalar~ 
da m~af"freloyetsiz hücumiarclb 1 

bulunr.ıu .. tm'. ı 
Hususi bir tebliğde de bildi

ı:ildi.ği gibi, şimal kl.itup dcı •. 

yopmıstır. 

zinde hirinci sınu bir 
kan knıvaı5Öl!Ü. il ... ' 
hın toıııHl.to hacmııı.J.e tica· 
ı et vapuru ucakl r t...ı.rn md·ıo 
iU.4.CO tonilatoluk :) ı eh 
neı1 i~lu:arı ta.mcfnı n b"tırıi 
m!ştır. Kafileden g i lım 1 ıS: 
:ınımn takibi s ..... dcnız!ll · 
hlar hepsi 2;1.70'0 ,c) ı . to hD."- r 
rrıindc d5ıt \apuı cL L<l bJ.U'" 
mışlattdır. Eu ar-etle bu ka.file
deu lıepai 17 LQ.9 t niltıto h c
ınıiııde u2 düşman vapuru b:ı.tır
ımf}lardır. 

lstınhal Lenz!uı rlmirliğmdtm lleı·ilen 
Askeri Ktt&at iiffnlan 

A4fağıdA 'Y&Zllı eUe114n 1~')tdı zaı;fil\ ek i1.bneleri luzalemuiu "·azılı g11n 
Ve saatle :de ı~t..,,ndeı:: Aekc ı Satıııı ı a k~<munda ;)ıaı .ılu.cakt.u'. Tıı· 
tiplerin kaııWli voaikalanlc kldıf mektuill&euu ihale $aatmc1t.'1l bir saat ev-

1

1 
Vcl koınisyona vermeleri. (272 - 6894) 
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Ölfi -Kar l!, 
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.. lüm., 

Refik Su 
@ında .buldu c· 
ğuna ve l:: b" 
ka.d-ıu !ltlınden 
menin yanına et 

gemi l:aııtsnmm 
betiiıden başka 
ıbu güzel ölüm l 
damına nasip o 

Vazife sehiq 
yalnız muntazı:ı 
va.ı ı \re s lı 
ııe~i ol 'i vu· 
gıl, bu ",..el 1 
lıizmetllıde büv 
v ctZife alo..! 
m.•saı tes · 

Erzincan 

Ilc-rli.n, 8 (:A..A.) - MısH'cla 
1ngiii1.Jer. Almmı. - :ftalyan <:ftP
hcsiuin cenup kıma'dına :yBptıık-

italynn - 1\:~a..: llavn 'tıeı'jkil· 
!eri yeniden Malla R.d:ısınnaki 
C"niz ve hava tislenne truı .. ıuz 
ctm!ı;:ler Ye İngiliz havn kuvv"t 
lı::rinc 14 uçak ka~·b~tıl'mışlE'r
dir. 

CiNSi Mıktarı Tutarı Teminatı ihale Gi.ın ve .--------ı 

Ton Lir• Llr3 Saati 
Koyun eti AV :H,O\Jıl U[iO lali l-'9.42 10 
Sıi'iıı· el.i 4tı 16,noo 1200 ı 3 7 "12 1 'i 

Colr hazı&n teşyı· 1'eıycn eti 18 IR,OJ).) 1~50 14 "/912 10 
:ı... __ Koyun eti 15 15,750 1181,25 l /7/912 10 

Koyun eti 42 37,800 ı&.>;J lfı/7 ?12 10 

- Baş tarafı 1 mcide - ra veli ve-~ye 'l"eieİ., Garn~- Sığır etı 42 16,t){)O .2ö0 Ui/7/942 1fi 
Cenaze b"r tot ambaanıa ko- zvn komut.anı tarafından knr.~ı- Koyu.ı eh <:O GO, ıo11 4500 17/7/042 ıo 

ırn.cak ve 1'a to;p arabasına ais) ianan cenaze bir ceıınzc ar:ıh~- Sı,iır eti 60 30,<ıOO 225.0 17/7/942 15 
fancaklarile bir plya,de alayı, b.r nna. konul&rak otomobillt:ırlc~ Koyun eti 4Q 32 000 2400 18 7/1142 ıo 
~i.i.vaıi lıôlüğU '\"C bir jo.ndal!mh Büyilk Millet 1ılleclım ve C. H. Sığır eti. 40 ıa.oım 13!JO I81"'9"4'l ıı 30-
taburu ve polis refakat edecek· P. yolundan-~::mvettil ut :mrwda- • • • 
tir. n:.na getirilccclc ve nr ela bir AŞü~•at' .,. .. :z.ılı mc ıı.dm kHl'l<ilı "tarl.la eltsiltınesi 2417 /942 Cuma gwıU 

Karaköyde Denizyolları tanı· top arabasına nakledı\e ktir. S'aı:ı.t 11 de Eskişehir Askw Satı ama Jro!Tlisyonunaa o)'op1l trt ... '1'a-

!ıudan tahais edil'en bir vı:ıpur Merasime BaşvekiHat Meyd~ liplerin ıc:muni vesilml:ı.dle ı.eı.m ıııdQ.uplarını ihal~ saatinC1en b saat ev-
e:enaz.~ i ve merasime iştma.:~ 11md:ın başkınacaktır vcl komisyonıı verın .. led (275 - lftı!.17) 
c·ıfon ~vatı 'R'aytlarpa.1aya. nak· Siı\'il ise j;ı.ketatay, silindir CI NSi Miktarı Tutarı Te ni11atı 
led~ccktir. iapka ve kara, denı:ı;, hava ku\.• K•lo Kuru, Lira 

IIa~daı·P'U?ada cenazeyi ooldı- vetlerine mensup ® bü,J ük iirıi- Süt 36 .• oo 30 s21,25 
:yen hut1u6i treıı aaat 13 te hf, - formayı l!lbis teşrıfs ta dn 1ıil ;ı;e- Yot;url t;.,,ıull 50 nuG,25 

:Nlret edecektir. 1.&tıanbul Vali· Yat saat 10 d:::ın once Ba§VJkiı • • .. 
ei, Ba~vek&liet Mila~. Ba ~ let meydamna gelerek kendil.:· :Aşağıda cins ve nıl.kJ.tuı.laı ı ytlZılı koyun wya sığıı· etıerı 1'3 7 '.ı42 Pa-
vekalet Irususi kalem mudürli rine knkitie ~Jnıis ol1.ıı r.arlasi günU hizalarında ıi stedlen ı tıeı·de kapalı zad usulu eks'Hm" 
Is ••. r:ekıifet ~averi ve Hariciy:: me\·kileri almıs buhmncaklar- ile ist.ekli "ne iha'e ~.fc. .. ""ektır. ~ıttı3meleri her giın komL.--yondu gori.ıle- 1 

V: :~~i ~~ umum möflü.. {ln:, bilir. 1steklıledn kamwi ves'l;alarılc bırhkte teklif mektuplarıııı ll.:ıle sa-
n.ııunc.i.ui tt·cnde e.?tUMle}l:e rei' ı.- Çeleakknn &ıha ~et.1.:n .atlcı:lndeu eu az bir c;:ut :ı ·e-ve kıt.ı!ar nlakbuz h.tacşıhğt F 6•' 'ıdn Sa-
.kat edecek ve bil'liıldıe A.."lkat·a- göndcrilmi~ o1mMI t5.;:umdH'. .tınulma ~.. ıi.o;ı..,nu.'lıı ~erme ~~ı - 684tl 
y.a gıılec.ıld.ir:. Kroki nıu-..~ıhince tı~ekkül e- c IN&I Jlti\rtarı 1111.wı. B-eu. 111< T~. ın.ı~ h9~ 

Mı:wi\Sime i@tiı:.a.k edecek Stl(H, Ceıı: ~ ala.~ı a:lllt O :Qa. a- Ton L. ra ı<..-fo Ur.a Krş. 
Z(;:\"at için kı.~t jeke~ " lay sancaıkk4~ bir pı.y..a(le ı»tn- KQ.vun eti vva ıso mooo 11750 
Lilindir ~.pka.dn·; Kara, denı11 JI, bit' silmri ~ğü, bir ja:n.. >Sıgır eti 150 t3 000' GOIHI 
~ hav.a k11ıv,,etleri. ~İft oüyuı;: dımme. ta-buw .-et:a.l:ı:d.tuıde Buc- Klzyun eti veya 150 2IOUOO 1l750 
fuıiimı.mo.du:. vekfüet mevdanınuaıı hare1ld SJi,ı· eli ır.o t:r.JODO &'ıllO 

İstan!ıuulıo. m.em8im ,yapı.W•ğ1 t-clerek UW8 · ~m, Atatürk Kosun eli v.e:Afı. ıoo r:1uooo ıııso 
O Temıruıv. 19'12 Cc"ı:şem'be gti- tulvarını. ~ vrıvıı olar.al Sıtır eti Hlfl ıoumm G2iO 
nii kta!ll»ila mfuılı.ast'l' kalaraııt fıhlıat ve ictimai mu·~'renet ve. Koyun eti vcy•ı 2r.o SCUO(lO 1:>750 
ba.ı.'TJlkl l" ya?l~ ind.inleı;:eki :r. 1-.ülcti önme Jia<il.ır r,eıecek Y'I! .Sığır eti 200 2.00000 11250 

Sa t • l 
smm. n 

ııı,ıo 

ll,30 
t5 3fl 
~ .•. :ıo 
r6 

Hi.i.k(ımct meı·kc-zindekl meraf'!- tr~a.da m~ra.eime nıh~. et ven- • • '" 
me t~s11 füf eden 10 Tenntluzl lE'cektir. • 70601tilo mahıtıt svd~ vağı pı1ac.,1rtır. Taliplerin ihale sa.~· 
1942 Cunın günü ile 1sba.nL•tl BUltiıırrı.et mertemn~ cerra.t.'? 1!1 7 B1'z eı;:ımmiıflli giınil sua.tl tinden 'bir uat ~ 'anuı:i ''e· 
c?uhi! olmn"k ü~ bütıi n 1l:ü ki· merasimiıııin "Wa;pdÖ!ğt uma !'it fil ~ prur.aırlllda llO:tın aiJDD;<:llli.· 'S~ lairliıkte .HaıiV.kve.:~ 
yede mat m altl.meti ~ ;:ı.& b1f niı btltlin şehrtıeffie ~ltı'1· tır. 1'..ub&mmen. bOOeli ll.8;1.9

1 Yedı!k Sulia..y Okulunda Setın· 
raIHa< ~ ıya ini1 ııUmi ı.u1ı.-' sabahtan. ~tdM kadu-r malım:. J6:a elup kat'i temin&.t.ı l~?.1 lira: .alma komisyonuna müııacant-
ıııv·:ı. tır. alameti olarak yar'yJ. ındiri·e- 50 ıkuruştur. Şartn:ıwesi lıe1· ~ı. (283 - 69291 

Kadı 1-M;- o nERA sm da .ı1.Niı.:'.4R lD 1: <:ektir. gün komisyonda f~öriil h>lir. fa .. , " • .. 
•-.;;r l~\ c~naz{' He ref.llc y-; •• - ~ teklilerin belli gün ve snatt.e i20 ton balyalı s.ıınau 60 ton'" 

cmasın.ı tı lıamil cıl:ın hn ı.Fi uruyıtf sı:a ve Flwiıklıda S:ı.trnalma lkornisyo.- Rılk p~ı:tiler lın.lliıde pazarhkla 

ZAT. su N 'feınmu,~ Cuma ırih Ü .t 9 r:"\İ teri:iin nmm gelmeleri. (1:1'l-7:~60) r· satın alınacaktır. !h.ıl.esL 21 7 1 G u R ~rı.lrnra ~~~:, ~"Oınına F,i ·~e!rtir.ı İstanbul, S (AA ) - Başvc- ! • • • ~ı!.2 S3lı gAünli sa.at 16 da. G:bze-
lemsill · M {.,?-rda ı:ru.n;K Mı:rtet lif Al r\'.!·ı kilin bttıudalti cc.l ı~ • nt·cııill'l) Balı· b mu veya Gıinevli ve-. ~ Askerı Sr.tmabır. Koıııuayo.-

H 
e.ı:ı .UY.aftakıyetle Deval'T)' Ediyor. ~$ı, Genrol~hmrı-ı \V ~flfi]\ .n~. ve~ 1 ta.kip edilecek y.ur' , • .ı .. na ''C: a. G~l~)~~u iskele teslimi 400 ıwncl~ yapıfo~aktır. l\:ılı;)f;mnun 

er Akşam S8'al}S'~r c __ ., J{tl!cr, ~ıedış Reıs \'ekıJl;orı. IHtibi· 1 f d •lıl l t · l t.ahmın bedelı 6 knru.eı. ~·par. 
YetterintZ'i hemen ı..ı ~ ~,30 da ~aı:. ıB.'U~ r.eiB ~\~l-illPt"i Cü ru.. uri.re· Mer~sim kom thw Jeı ~et: ! c~~-~= ~e~ f1 ~~o:~~n~: 1 tinin teminatı MO r "acbr. Ta· 

tedarık edıtnz. T.el~ 60821 j ~.Ik P_~ı"'l t .ı ~~r.el ~retcrı Jromutanı. Bit' inzıb::ı.t kı1 ıısı ı rn. kııt'i te...lirı.·:ıtı 960 Li. clır., liplerin belli vakitt.:. Korni.~yona 
~ Miıstakıl ?-: up :ı:era v ~ı ı. .trka.· bir süvari bülü~ü bır ıiyarle · ·I ır. lipleıi?1 15 7 942 c:ar,,,,.mb.- g"'lıılclcri. • • • c35ı-7ı34 > 
&ldıe'-tı Pı•e: f J.4.yı., bw delMz b" ıım , ' ir ba a günü sa.at 1G d.'l GelilJDlu la A-s-

1 
MUN'~ Wt.ilMiam editmek 

:van orvum Ye 5anatvr'11111n•llUI 1942 BIBli hfililğü. bir jandar.m abur il 1 ka-1 Satına.lma Komis OllL nı» • ı_ J JT l ve ya.p11a.ca.lc imtiha.ııdiı. ~n'™ı-
)t&&& JZiyecek 9e waL-~-•L -L-n.a. :!H~ ~ir p.olis müfrez.cm. :ı.ndD, <fi.'" gelmeleri. (370-7201) ı:eeekk'.r.i~~t.lt~re Ü~t Y,&. ., ~ ca~me 2.1.WAIU uml~~r. • , / • • • ·ı k ·· ·ki t""f k · 

Gurup Uk T.em nat M na~ Tüfek na:mlula.rı a ı • ı çeYt l n~ ,,_.__,,ı.-1.· ,:ı,,,,;'rh • ,1 rı mc uzere ı u e ·çı UP.ta~n 
No: Erzakın . "k" ra ,ı_ -s~ı -o.u.'lll&nınueıı alıııacaktw. Toliplerc da.ha fazla. 

ı 

2 

!ı 

6 .. 
j 

8 
u 

10 
11 

cınsı Tlltarı l.hı:a -Kr. '&aati mış 1 1 sıra. er n 
1 

1
• M.ı.. c~n,ıze ıSirked anbarına ka.tlar Ci>ll bin malümat komisyonda •etilebi-

l".kın k i< ı, ~ ~ Çeki ~h\a s o. t,cp arabası ve .. ~:afm .sagı: uaj ton un ve kepek D&J.di; :esi knra- lir: ~tekliler aşağıda Y~ ve-
l!>a - - - - 'e solunda dnru'?' 'aka taleb.:?·, lı zarf usuliyle.müna.lw.uııa·wa l:o.1- saik ile- Harbiyede Yedek Subay 
z !bç, ~. tr etim 59816' 5miO ~ 7~ uı ın sı. mu"tur. Husu.si şa...'1.laıu komis- okuhülfie. Satmalma Komisyenu. 
s e~tm~ı, bun, a 2.&ü{ıo 4\'1350 3476 2ij 1:0 • 2G Cenazeye iştir:ık e.-'Aer. zev:ıt yonda görülcbiLi:c. Mıı~a.lııkat te na hemen :miis:aca.atlan 

ır c, bzoıı, ı'JI~ ı& ııooo 9"0 7.ôa oo. ı.o fili l - Merhumun ·ı i efra- minatı ( 4750) Iiradu:. lnrJ.e.si 1 - Ahvali sılıhiyesinin Ulll 
8 kalem kuru~ ~- 7~ 15800 1185 oo. ıo ""1 dı, 2 - Vali,. Ba~v kal t nı:~~· 2117/942 15alı g,üni1 saat 15 ele olduğ·un.a dair heyeti sıhlıiyP ra-
:wte , sog ı, IUUlutilllk,~ltlllııı. ~300 19080 lıl3l oo w D te:~, Başvckak't 

1 
~ si Jrn- yapılacaktır. Tallpl.ıiıtln ilmle sa- poru . 

, Y<)gurt, 'te!!e~t i.QllO ı 4ilOOD 7350 552 -!li U inm m.iidürU. Ba;;v tiilet v:n c- • atinden bir saat ev,·eL ~k.U f rook 2 - 'iyi ıiıhfi!kh olduğuna dair 
36 kalem yeş seüzc \le 1~ 32500 16&25 1246 87 ll ıo ri, Protokol umum re· ''"ini; tuph.riyle Harbiyede Yrdcık Su- emniyet kiğıdı. 
~. geı, Mı.ınu rıat UWOO lliOO ~ 12!17 87 11 ,,_ .3 - Mabuslar v ' 1 ı eık.ıl· b~ olmlunda Satl!lalma Komis- 3-B•a b.il"'miiessesede ca-
13 Yaz, I· :ır pcyn.ri ~.u ıwırıo 682 1}0 11 :'u nı. Bil: ruk ünifoı:maa lir pol s. ymıınuı. mütacaatlarJ. ltşmış ise fii:isnil hal kağıdı. 
Dıt: :ıaoo ss1 4 - Konso!D :ıaı· Bu iik ilııi- (3-1.5.:'LJ'.2.8) 1 _ ~ erıu., eırJüin. 

1.jQI) fc r.malı bir polrn, üııı rs.ıtc ı·l'k • • • ceye kadar vazüe göıc~i.ne 
1öxü. dakanlar ve pt · ütlcr Kapalı zarf usulü ile 100 biıı dair nvte:r kağıdı. (412-13.53) 

Kuıyru.ğu ile 
her kilesı.t 91} k 
'2.5 .kamş. r 
rnş. üçte iki k 
ve il~ bir k :ci 
dl:ın 44,500 kıl ' 
tın alınacaktır. 
'beğenilirse- o 
lık teminatı .., 
!erin 13 7 ~ 
tJ&at 14 de .L:.aı:s 
ma Komisyaı 

MOO ila 0000 
\lf\ y .. rılaıea 
}e,~28 
at 16 da. "Ba.h1" 
tın .alma ltf>ı!BiJ;j 
e&kbr. 'l'ahmiıı 
kıııruq 40 sxnth 
11.320 liradır. 
r.ı vıe 6000 ton 
i&.knaclitır. İste 
vesikaluriyle te' 
nı ihale saatiud 
komisyona vern 

ı - S"raybum 
15 ton koyun eti 
giit\ü snat 11,:W 

2 - T .. hm:n e 

I 2.ıu v;e vekftletler lL m n~ü- ve hu~usı şaptlarHe Wlim ma- Tel ba.tyalı k.ııılu ot ve saman k.ırşı4ğı kom· yon 
5 - \!'ilayet. helcdt\ "', >:lrti er- liralık odun alınacaktır. Evsafı 41 

• • 

c Urleri ve ınUfcths1c:- · 1 - MU ru..llc!i komisyonda. o-ririllilp öğ· r.lmncrurtır. sa.taW.arın Kaı:a
<'bflese :ı:e cemiyoUar m.iidilr ve reııilebilif. Muv:ı.kkat teminatı ağaç Askeri Sat.ırı.alma Ko.mi.ı:.- • 
mümessillcri 7 - Bır iy·ıd 6250 liradır. İhuı. 'sı 20/7 /9121 yonu.'la müracaatları. ____ ---- .A.a• _ ~ •• (~_!~ 



Amerikadan Türkç Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri Türkigedeki dinleyici1oJJ-~ 

Türkçe neşriyat saat/arını bildirirler: 

TCRB.:iR SAATi 
8: 10 - 8: 80 

8:15-8:80 
8:80-8:~ 

8:45-0:00 

18 : 15 - 18 : o 

18: ~ -19: 00 

19 : 00 - 10 : 15 

19 : 15 - 19 : so 

21 : 30 - 21 : 4j 

21 : 45 - 22 : 00 

PROGRA.11 
11.üzlk 

Raberleı1n tahllli 

llabt'.rler 

60NLER Radyo merkıe&i 

Sala, Çlr§amba, Pe..~, Cuma, WU.CA 
~,Pazar ,,., . 

• PWlartesi •'WNBI 

l.Wı, ~, P~be, Cuma, lVRCA 

' ~,Pu:ar 
PazuUel 
Beı- gün 

' . . 

Sah, ~ba, PerşemlJf', Cuma, 
Cmn ·, Pazın· 

Pnzari-M 
Her giin 

Pazazte i ve rer'Ş"mha 

" PazarW, Sah, ~~u~oo. ~mbc 
Cuma 

,, 
~~. )Salı, ~ ... amoo, Pe1"5tm1ıc 

Cwna, Cumartesi 

~I 

M'LWO 
WBCA 

\\':Nlll 
WLlliO 
\,11, L 
WRU\1\' 
WCRX: 

WCRC 
WRl,TL 

Habe.rlerhı tahH1i Patmrt\'6i, Sah, ~~ba, P..rşemhe 
Cuma, Cumartesi 

WRUW 
\VRUL 

.... aberleır 
Haberterin tahlili 

" 
D~r J;lın 

Her gnn 

WRUW 
WNBI 
WNill 

(Bu Listeyi Lütfen Ke .. 
p 

Dalga Uzunlupıı 

Kilosilo:l Metre 

9,670 Sl.02 

lJ,t5<JU 
0,670 

ıı,890 

lf> 2:30 
9,670 

J.!,b!-4U 

15 ".'JC 
15,l o 
17, • .,o 
fo.2i0 

.ı", ·su 
1'.750 

15,130 
n ,7:-JO 

15,130 
17,780 
17,780 

25.28 
31 02 

25.23 
197 
8102 

2:>.23 
19.7 
19.8 
lG.9 
19.6 

168 
16.9 

19.S 
16.9 

19.8 
lG.8 
16.8 

# __ ....,. Ş 1 Ş L l . ır. . 
MARMARA KLIN ul 

EYÜP 
icra Memurluğundan 
942/237 
Şükrü Klsbu, t maıı ve s. ı~ n ~ .... hı: ••fid- Ü 

l ylan mut rıfı bulundukları A • ~ :aıp ve .l.WA ur 
\anrnr ydu KoruC;U :rı.•ehme~ Celı:bı DOJ{TOR SADJK ÇAGLAR 
m.th il ınin Ay' nnsm· Y cnddcı:ıhtde Askeri vamemm donmiiş ve imOı'Yi bbzat eline ~fır 
kilin 60, 62, 6-t, 6G No.h C·Yl'i rncn· ~Sl•llilil••ıD•mma••ıİılmm•t.••r&1•mmllE•-• 
kul Eyilp Sulh Hukuk H imllgınirı 

iz.tılei şuyu ilamına mu lcnidcn nçık 
arUınnn suretiyle satıl caktır: Gayri 
meukuUin ev~ \e kıymeti: Aynı sa
l! r altında bir manav dukAnile be'"· 
her d ıkkanını lhtıva eder, Gayri 
ı enkullln a.lı Mcırango;ı:hanedlr. Ze-
m.nı toprak do.,elı, i<"i ve üstJ k~ 

ı r te koy ga m h us m h ll rl ha· 
\i bUyt.ik Hı iskelet halinde \e (167) 
mette murabb:ıı mesahai sathi;)c e 
ahşap b'r bınadı . 1 bu gayri menlm· 
lün ht>~cti umuıni;)e "ı e chlivukuf,:.:ı 
(2640) lira kıymet bhmin edllmış· 
tır. 1 - Arttırma LrartnamHi: G/7 /942 
tarihinden itıbnren 942/237 No. ile 
Eyllp icril daıresinde aı;:ık bulundu .. 
r ı c.ı tır. 2 - 1 bu g. yn mcnknl 

2 t p 

Ankara inhisarlar Baş 
Miidürliiğilndent 

1 - Çanku ı Tuzla ınd ıdarentti'.CC yaptırılacak tuz anbarı k palı 

usulıle el{sıltrneye konulmu~ur. 
2 - Yapıl3C'llk i ın keşıf bedeli !'3M4 lira 78 k-uruc;tur. % 7' heı! 

1'! uvakkat teminatı da 2493 lira 36 kurıı~tur. 
3 - Kapalı zarf eksiltme ve ib L:: munmelesi 21/7/942 Salı 

11 de Ba mudul"luğünm1.de toı.;lan.ır:ık komisyonda jcrıı edılecektir 
4 - Mtinaka&aya iştirAk etmek lrl!ycnlcrln asgari yirmı bın 1 l 

tıb işleri rnuvei'fakiycUe yapmış o <!uklarma dair eksiltmeden 
ev\ eline kad.lr 1stanbuld:ı tnhlsarlnr l.Jmum Müdürlu~ü ınş.."lat ~ııb 
Tooaildol ıba'n ~erek oradıın ayrıu b1.t fennt ehliyet verikası almalııır> 
Ztmdır. 

3 - Taliplerin ıhale .antind.,"?O bır ııaat evveline kadar teklif mE" 
•nnı e\"rakı müsbttelerilc birllk1e Başınüdilrliliümuze vermeleri 
td r. P~ ·dn vukub ılncnk ge<:ıkmcl r k .. bul edilmez. 

G ıl ıl<' e\ r le B:.ı.;m •dl'rl ifü~ıi z ın aat koııtr 
rl ı " t ;ub ı d ıe kuru:ı 

(7298) 

• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
istanbul Enıniyet Sandığı 

JJliidiirliii;üıulen: 

"""'**'!""""'" r ___ f s_ıa_nh_u_ı _Le_v_az_ım_A_m_ir_liğ_in_d_en_ve_r_if e_n...,A_s_k_er_i _K_ııa,_a_t _iı_an_ıa ... r_t _ __. M?tfMW etı-

1 

rı 

• 

" . . 

• • • 

c 

(42!173f2) 

• • 

T n 

2 
.ı10 

o 

• • 

Pa rlık gı.ınu t:ıltbı çı mnyan. • gıd " n " 
J.:{inü paz. rlıkla i rt li mc le ccL1 c 1 d 
;;un v" saatlerde 1-'ıudıklıda S:ıtınctlm 

CiNSi Mlkbrı 

Yomrt 
Yo urt 
Sl\t 

Ton 
80 
40 
so 

Lira 
38400 
Jll2 o 
28000 

rr: k t.ı l n y ı.:ılı (J(' l nl(m ı~e 
•• mtl ı her gün kel •syonda g 
mekrı. 

Bedeli 
Kuruı 

(IO 

CtO 
00 

Kati Teminatı 

Lira Kuruı 
5760 00 
2ŞOO 00 
4200 00 

rı 10/7 / 42 Cunı.1 
t tck.11 rin b 1 ı 
O - 70S9) 
ihale Zamanı 
SaM Dakika 

10 
10 80 
ll 30 

y:ıulı, ~n • t ve m halle dckl keı l n-da :>. zılı m vmi n kap:ılı 2. rfl:ı eks.ıltmelcrJ h11: larınd 
tın alııı. kom syonlarında y. pıl~ald.ı. T ııpl rı k wı'i 'H: ık ı le tcld { n eld..ıpla mı ıhale a tleı nden t.ı.r ı 

ııııat ev el aıt oldu u k"m yon vemıelc t. 
CiNCi Miktarı Tutarı 

Koyun eU 
Sı ır et' 
Koyun eti 

Kılo CO 000 

Sıt,'lr eti 
Koyun eti 
~ığır eti 
Koyun eti 
S ır etı 

Koyun eQ 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Naklıyat 

nuhtelif nakliyat 

.. 60 000 
,, 90 000 

ı• 

" ,, 
" 
•ı 

,, 

soooo 

24,000 
13,000 
13,000 
48,000 
48 000 
13,000 
13,000 

Lıra 

fıO 000 
36 000 
!!D 000 
72 000 
vı UllO 
ısı200 

13,7130 
7 8(1 

38 400 

24 000 
15,600 
10,?CO 
!il,8~0 

59,98f 
19,000 

Tem natı 
Lira 
4600 ) 
2103 ) 
7425 ) 
5400 ) 
1440 ) 
1110 ) 

) 
585 ) 

2800) 
1700 ) 
ll70 ) 
'180 ) 

3850 ) 
42J0 ) 
1425 

(276 - 6898) 
ihale gün, ullt ve mahall. 

7/8/942 11 Df'\Tek 

22/7/R4. 

1/8/942 ıı :De\ ek 

24/7/942 11 I>evıek 

11 Devrek 

13/7/942 11 D Hek 

l&/7/942 

15/7/942 

16 Erıurum 

17 E urum 

Aşağıda yazılı mevadın btıalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı giln, saat ve mahallerde
ki askeıi satın alına komısyommda yaptlllcaktlr. Talıplenn !kanuni 'esikalariyle teklif mektupları
nı ıhale saatleriıMlen bir saat e\t el ait olduğu komısyon "•ermeleri. 

Cinsi 
Odun. 
Odun. 
, 'a.nH\O. 
K yun eti. 
Sınr eti 
Çamaşır .sabunu. 
~ıı,ıı eti 

oyun eti. 

MBrtan Tu1an Teminatı 
Kilo Iha Ura ihale gUa, saat '"t\ mahaJli. 

700.000 18.200 1365 31/7/942 11 Trabzon. Şl8l. 
~.000 7.r.oo 562,50 27 ,, ,, 16 İmıit postane kar· 
550.000 14.000 1050 2i) ., 11 15 Doğu Beyazıt. 
90.000 58 ~ 4387 ) 
90.000 45.100 3038 ) 28 " " 
30.000 2331,56 27 ,, " 
13.950) 
19.530) 29 295 2197,12 23 " " 

16 Ardahan. 
15 Konya. 

15 Antalya. 
(423-7390) 

A§agı.da yazılı mevadın t>ksJltmelcn hı alarmda yazılı gün, saat ve şekillerde Samsunda Askeri Sat:u· 
alma K m yoınında yapılacaktır. Kapalı :uın içın ıhrue saatinden bir saat evvel kanuni vesikalarla tekli! mck. 
tup , ının komı yona Hrilmeiıl. Pazazlıklar ıcın bclll \~kitlerde komlS) -:ına muracaat edılmesi. 

CiNSi Miktarı Tutarı Temlnab ihale GUn, Saat ve teklı 

J.,, J n eti 
Odun 
Çcltck M den komuru 
p ınç 

Taze f sul.re 
Domat 
P tlıcan 

Brımye 

Dolı 1ı b• ber 

Kilo Lira Lira 
120,00Q 132,000 9900 
800,0C)t) 18,400 1380 
590,00') 7,080 531 

30,009 22 200 16415 
30,00;l 6000 450 ) 
30,000 45~ 337,50) 
30,00:) 6000 450 ) 

3 ooo ~o t'l,50) 
• 3,000 500 37,50) 

17,900 lS42,50 

28/7/942 
28/7/942 
29/7/942 
29/7/942 

10 Pazarlık 

17 Pazarlık 

10 Pazarlık 

17 Pazarlık 

30/7/0..2 10 Kap:ılı 211\'f 

(~ol - 7391) 

• • • • 
ek ıltm~i 31/7/942 Cıuna 

kom yoı unda yapılacaktır. 
tupl nnı ıh le • tinden bir aa;t 

Tut.arı 

Lira 
lJ,232 
ır.,?24 

17 472 

* 

Teminat' 
Lira 
842,40 

1218,80 
1'310 40 

(378 - 7244) 

ltııılc Gun ve a .. u 

'.A§ağıda y .. ı.Jlı tebzelerin kapalı ıar1la ekEiltmelerJ 9/7/842 Perteınbe 
ıunu saat 16 d.1 Kırıkkale aakerl ıraoat lisesi ıatın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. Hepsının tahmin bedeli 1~700 lira Jlk teminatı 802 lira 50 ım 
ruıtur. Talıplerin kanuni vesıkalarHe teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat e\"Vel komisJooa vermeleri. '.(271 - 6893) 

CIN81 Kilo :T11tarı Ura 
Kunı socan 6000 900 
Kırmızı domates 10,000 2000 
Patlıcan J0,000 2000 

1 
:Yt!lil bıbe:r. 3000 600 
Kabak ~OOQ 300 
Taze ~ ~ Jt. 8000 1600 
Taze bamye 2000 800 
Patn1es 10,000 2500 

• • • 
~da ;yazılı ollann kapalı zarfla ekSJltmelerı 30/7/942 Per(lembc 

ıunfi s;ı:ıt 11 de Trabzon aaked tıah'1 dma komisyonunda yapılacakt r 
Taliplerin kanun! vesıkalarile teklıf Jnf-ktupl. nnı ibale 111atinden bir sa t 

iP Yazhğa gijecekl 
Hasır Koltuk vo 
.I\{ b ty. 

ng cındnn b l 

her yerden ucuz 
latanbulda Rızııpaşa Vokı:ıunda 

66 t~o. AHMED FEVZl'nl" 

ASRI MODtt..Y A 
ma Mağazasından a1 nız. 

enkulU ipotek 

~~l'lmmı!lll!.'!~~ı;zlmll9:illllllllli~ill!llllE1.JDIA4?1J!!l~lllA~i;~~ ............ 111'1 

aoooo k~o kovun '
0
yn ... ~ · ı Devlet Dcn"ı·ryol '"'·rı 

eti 13 7 /942 pazru1: i guPti . at • .1 g 

15 de pazarlıkla satın r.J nac k- ••11am••••••1ııW•••wı•m•11•llwliil!ililalılll•••••••.-r 
tır. Şartnamesi her gün J •ni · 
yonda görülebilir. Ko n e nin 
muhammen bedeli 42.0 O lira, 
kat'i teminatı 6300 1h adır Sığır 
etinin muhammen bedeli ?7.000 
lira, kat'i teminatı 4050 lindır. 
isteklilerin belli glin ve saatte 
Fındıklıda Satınalma Komi.:ı\ o
nuna gelmeleri. (418-7350) 

••• 
Aşağıda yazılı mevadın pa. 

zarlıkla eksiltmeleri 16 7 942 
perşembe gUnü saat 15 de Çor· 
luda Askeri P. 1166 Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Ta 
!iplerin belli vakitte komisyona 
gelnıe1eri. 

()insi TOll 
Kuru fa.oulye. 10 
Çekirdeksiz kuru üziinı 4 
Kimyevi evsaflı zey1ınyağı. 2 

(368-7199) 
••• 

500.000 yumurta pazaı hkla 
satın alınacaktır. tha lesi 17 /7 / 
942 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. amirliği binasında M.M. V. 
Bir No. lu satın alma komisyo
nunda yapılacakbr. Tahmin be
deli 35.000 lira, kn.t'i teminatı 
5250 liradır. Taliplerin belli va. 
kitte komisyona gelmPleri. 

(410-7329) 
• • • 

ı - Haydarp~ a Jı. tahr.ne ınln 
25 toıl koyun eU ihalesi kapalı zarf 
suretiyle 20/7/942 paz:ıı·tesı gt.inU. 
saat 10,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmin cdılen bedeli 37125 
lira ve muv kkat teminatı 2704 Jira 
50 kuruştur. 

3 - Şartnıımııyl gormel, i'ttıyen-

yonundn goruleb l r. 

Mııhnmın<'n 1 <'del :> ır:t.) lıı a l)]n 

' l<ıa t~kım çelı;· te:• i.t ı u ıf (' ~mıyen mli lhıt n:ım ve hcsa 
J 8 TflTlmuz 942) Cun nrteııl gunıı • ( 11) on bu de Haydarpı.şa<Tiı 

bınası dah llndekl lto niııy.m tar tıı cınıı nçık eksıltme uı;ulile satın 

ı.;, ktll". 
Bu işe gın ıelt ı,.hyenlcr11 12a (yuz yn ı i) l ralık muvakkat 

c kanunun tayın <:>ttıgı ve<;aıkle b ı lı'üc ek ıltme glınu saatine kader 
n S;) on:ı muraı aıl ı ı 1.ı ımclıı. 

Bu işe aıt ŞJrtnnm,•ler k•Jrnı5' o n pa a .ız 

lstanbul Def terdaı·lığından 
Dosya Ho. NEV 1 

~.217·1114/236 "" dı;ı; t oyunde lJ ı,,~ t 68 ada l parsel 
No lı { 15620) met e r ıı .ıob. ı ı • nın ta· 
m nıı. 1562 

fı2301/1841 B• yuk ..ırstda Abt.ırcı H 11 lt katında 2812 
ada 94 pa sel 15 k ı,,n 1.o.lı odnrun tamamı 180 ı 

f23tll/244>8 ı-· .. t.htc Katip Mu al Hın mahallesinin 
Kırcın t caddesinde T'/7 pııft 2222 ada 1 
parsel '""'l<i 24 yeni 22 aı ı No,lı (:.9,50) 
metre murı:bbaı 'r' ~n·n 15/18 hısscıd. 41 

51217·1114/W Mec:idıyclmyunde 12 r fta 75 ada 1 parsel 
NoJı 4740 metre mı.r. bbaı , rı;:ının tamamı 'lll 

Yukarıda ya:uh gayri menkulfor 13/719•2 Çarsnmba l(lnü aaat 
M.1111 Ernllık J.Iıidilrlüğiınde muteşe <kıl komisyonda ayn ayrı w -
t·ı m11 ile satılacaktır. ı leklllerin rUl ı huviyct Clu.danları ve 
ır.ekbuz.Iarile bıılıkte ihale &naUn.."l .. tomisyona ve fazla iZahat i~n 
F ml:'ik Mtid ırlilğunc muracaaUan. (7375) 

Saman ve Ot alınacak 
Zonguldakta Ereğli Kömürleri ı,1eımesinden : 

lfWme ihtiyacı ıçin l 000 ton Saman ile 680 ton °' 'kapalı ..-D• 
satın almacnktır. 

Eksiltme 24 T~U2 942 C"mnn gUnü saat 11 de Zonguldıık~ 
ltlelllle Bmıısında'.kl Ticaret Mildurluğünde yapılacaktır. 

Yalnıa meü<lr saate kndnr gelen tekllim nazarı itibare al&nıl' 
l)ariıuune ve mw.aveıe p ojeleri Ankar3da Eti Bank Umum~
ll)ğö Ticaret Mudutitığünden ı.tanbulda Yeni Valde Hanında :lai 
Bank Bürosundan ve Zongı:l<lak,ta Tioaret Miklilrlfiiüntbı alınebi 
lilür. 

Te natı 

Lira 

) 

o ) 16~0 

16,30 
lG "il 

ıııvveJ komi~ona vernıclt'.rt ~70 - '7243) 

CINel 
Döküm ballnde 
lp balyab 

Ton 
600 
600 
c 

:Teminatı 

u ... 
2106 
3042 

ler her gun Fındı dı Sa. Al, k •

1 
Ta.liplerin te1rtiRer.1le bırlikte tekllt ectecekleri bedel üzerın 

1rr. 7.6 niabetinde teminat akçesi veya muteber Banka teminat meJt" 
tubu t@vdl etmelert meeruttur. ı 

4 - fste'.lılerin elli gün "e ihs-ı 
le saatinden b!r s.; t evvel 2490 sn· 
:yıh kanunun hül umleri c'lahilindc 

tanzim edecekler! znril n malt uz 1ilamm••••••••••••L".'"l•••••• .. ••lll'I 
ltarsılıih kom'cyo • v el ti. 1 lahlbl: ~ Cemaa.ddln earacoOl11 Ncıtrlyllt MDdOrU: M. 8aınl K• ., 15 Tcl l 76 (3 -7 ) lkcıldıi!ı ysr: CH. Bekir GOrsaytar v• ~. Oemaledclln s.nıoeaıu -..tb' 


