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Qusabahki 
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22 inci Sovyet 

ordusu imha veya 
esir edildi 

40.000 den fazla ölü, 
30.000 den fazla 

esir var 
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askeri 
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İran 
bir 

amir alı 
taarruz 

· esnasında öldü 
İngiliz ve Sovyetlerin 

ileri hareketleri 
devam ediyor 

Jngilizler 2 top, 3 zırhlı ~to .1
1 mobil iğtinam ettiklerini ve 

1 
1 
1 . . . 

350 esir aldıklarını • 
bildiriyorlar -

ÇARELERİ 
ARANIYOR 

Londraya göre 
siyasi vaziyet 
lngiliz elç is i 
Şehinşah ıle 

tekrar görüştü 

"Iran hadisesi hafta 
bitmeden evvel 
halledilebilir,, 

Londra 27 <A-"\ > - Iran kıt'a. 

Berıln 2 llıallda • 8 <A.AJ - Alman başku.. 
ı;ıe\ nlığı teı, iği: 

&ere :alö.de uı, tc.bllğle blld rlldiğl ü
kUHerı cneraı ?oa Klelst zu·hıı t~k. 
~lerd 25 A~u..~tostn şlddct.ıi muhare
b~ en S-Onra Dnjepepetrovsk Jı:öpıil 
l'eı:>E!r~ ve şehmıi zaptet.mtşlerd:r. Din. 
cenub n nıans:ı.bı cıvannd.ı ve Kıyetin 
Olan uncıa Jı.\la mukılvcmet etmekte 
lllllcy dÜŞznan teşakltüllerl de bllyük 
ııon asta cereyan eden muharebeler 

Bir orman ı-cnarıncla Alman • SoTYet lcunetlrrl arasında e &l'eJan eden mücadele 

Simla, '111 (A.A.) - Bır tebliğde blı 

d.!rlldığlne göre Brltanya ve Hindli 
l-uvvetlerı ileri lhn.reket.1, İraoın cenu.. 
bu gari>lsindc ve garbında p.A.n mueı 

blnce devam ediyor. Hlnd kıt'nları 

Abadan'da petrol tesisatı cıvarmcb. 

ki İran kuvvetlerini temlzlernıf.erdlr: 
.iıkı tq>, üç zırhlı otomı.~ba iğtinam 

Iıırı İngiliz ılcrıomrs ne knrşı ha • 
ti! ve som.ool.k b r 6Urctc.e muka
vemet et.m.ıcted :.r. Bu s.ıb hkı ga. 
zetelere göre b ı, trnn Şehlnşahı
nın rnüza.itcr.?lerdc b..ııuıımn~a ç:ı. 
lıştığının .:ıir btirh.ımdır. Bu halde, 
İran hlıdls~si ha'&:ı bltmedrıı ev. 
vel lıa lledılelıillr. 

Ba sababkl l Londraya göre 
şarkta vaziyet 

Milll Şef edilmiş ve 350 esir alınmıştır. 

irıuııı l<'klincrl 
Londra 27 CA.A.ı - H.oytcı- n 

dıplomat!k nıuharrırı yazıyor: 

Sovyet 
tebliği v~a kısınen mağliU:> edllmlşlcrdlr. 

orcıUs~Jeluk.i &arkındcl 2~ ir.cl sovyet • Moo]cOVa 28 (Radyo) - Sovyet is. 
aet.ıı nı un kısmı külllsl mUtet1ddid ş!d- tihbarat bürosU tarafındln bu sabah 
lnıııa Uharebelerden sonra ihata ve neşredilen tıarb tebliği: 
aıltlQıış edllnıtstır. ao b nden :tazısı csır 27 Ağustos ;:ünh ordularımız, Klngi. 
blan 

40 
400 ·oıı elimize geçmiştir. Düş.. sep Smoleruik Gomel, n;nyeperpet.. 

İbn .500 den fazla ölU venn~tlr. ro~sk Odesa' istlltametlerlnde çetin 
a~ gölü ile Plnlandlya körfezi muha;ebeler vennekte qevam etmiş.. 
barak" . ve P nhndiyıı cP.plıeslnde ?e lerdir 
•~1 .. t ınuvı'lffft"'y •tıc de-v.ım etıneıc. · ~ r. ...... c • 26 .Ağustosta rereynn eden hava mu. 
8e~· 28 <A.A) _ nus r.ephes!nden ~'d>elerinde 17 Alman tayyaresi dü
ll'J~~ son hab"rİere göre Ruslar çekil- şürlilmüştU.r. Bizim kayıbımız fi tay. 

evıveı n nvep rpetrovs~ barsjı. yaredir. o--

ıra;;~ bu 
sababkı 
vaziyet 

Sovyetler dört şehir 
daha aldıklarını 

't ~ bildiriyorlar 
fq,.Clfc;: ordunun hemen her 

ıiddetle mukavemet 
~'\ettiğini söylüyor 

arat '· .:ııs <Radyo> - Sovyet is
ıa:1121 8o bürosu blld!rıyor: 
Riı-~ 2S ~et - 1:-an :nuahedesine U.-ti. 
ı ~ ttı ol'(! "8llsto ta irat: topraklaruıa 
~ ha ~arı.aıız, 27 ~ustos gilnil de 
e • lt~ et,nr devam edereK. Dehar-
'r<ı~n ve dı!ıer iki .kasabayı işgal 

bı \'iti. 28 < *ra•1 tcblikl 
~ rtlCi.nıı ~o> - han erkfını hıır. 

ı:tı lUzı h tet>U~i: 
~ &.nlara UdutUa.rtıa kıtaatımiı: dUş.. 

lr. Gl(ıd~tıe muktwzmet etmek. 

" 1-0tıcıra incilldeı·e ciire 
lı~ eo"Yet ~ <A.A.) - İrandıı tııglll~ 
l~ ttıuc·bi US kıt'alnrının harrketlerı 
~~ra 1 n~e devnm e'mekre:fü. 
~ lın<te' 1]28 <A.A.) - tran arazisi 
ttı !!Jı.ı.1nı12 erı~Yen kııvvetlerlmlze taY-
~<ltrlar lnü~ r bır surette zahir ol-

bitı ha~ %r ~e bul ta.yyar 0 meydanlanndan 
lb ~!~~an a1•1 1ran tayyaresi 

... _!_tir. 

iran-k~ab-ine-si 
• 'llırı... istifa etli 
~in t.e.ı ...... 28 CA.A.) - İıran BaşveltUi 
Q'ıı," ..,.,, n._ - . • .... 
~ı.." bab.n -er.ne Iran Şehlnşa.uı 
~~. esinın ist.lfa.>ını kabul et-
~e, 

~ ~n cnırue yeni kabine te
ltr,ııı ~e kadar nazırlar va~-
l ~cekludll'. 
srnailiy'lye b:r hava 

t ~11hı akım yapıldı 
~~ . ..;la~ <A:A-> - 26127 ~ 
~ lt!ını.u ~a Ismail~c tnyyare mey 
~ hüc~ t.amrelerinın bir kere 
~~ in unn Ukrnmıştır. 
~ ~tiliı:klan:lnn sonra miite
-~ blUrın YD.ngınaarın ~ıktığını 

lcUn oilmuştur. 

T allin bir alev 
sütunu halinde! 

Almanlar b u yüzden 
şehire henüz 
giremediler -St.okıholm 28 :A.A.> - Buraya ~e

len taJtat henUz teeyYüd e'.miyen ha
berlere ıöre ·raııın radY06U .Baltfsh
~·un Sovyet kolları taraf.~ndan t~ 
liye ecU.l.ml.ş oulunctutunu ı;oylemlştır: 
~"ni racf.yo, Ta!lln şehrınlıı lıenüz 

!.şgal edilmemiş olduğunu. çünkii alev
ler içinde yanıı:ı bır şehrin Jşgallnin 
kolay olmadtk•nı da bildlnni~ir. 

Pllhaacl.ka &>vyct kollarının tahliye 
ettiği bUtün Eston:va Şt>hlrlerlnde oldu
ğu gibi Tallin şehri de bir alev sUtunu 
halınde yanmwta.dı". So~t kıt'aları 
şehri tenketmcden her tarafı tahrlb et
mekte ve ateşe vermektedir. Yalnız ba
zı çeteciler onnanlıit mıntakalarda çe
te muhar.ebesi yapmaktadır . .Alman ha. 
, deniz mulıfl"E'bc ı,ec:c külleri· ta-
;:rı:ıan iz'aç edl!mekt, bulunma arın. 
dk nteve!lid mUşklilAt hasebllc sov. 

n m irkabı keytıyetln.n ~Uç. 
yet kollarının ütH Est-Onyanın 
Jilklet'4ne rağm~n b 1 %e ed~Jpceğin
Ruslıı.r tarafınjan ta " 
den .iUphe edllmemoktedlr. 

İngilizlere göre 
şark cephesinde 

son vaziyet 
Londra. 28 (A.A. l - sovyet nusYıı

d&ki askeri vaziyet Jışkkında şu müta
J:ealar yürlttülmekted!r: rb 

SOVYet Ruarad:ı cereyan eden_ ha 

:tıatklJlda tafsillt verilmiyor .ıse de 

ad ,.n son alınan h:ıbt'rler 
Mosko~ an - f . 

t hakkında az cok bir ikır ver. 
vazlYc •• _ _. 
meA"l mUmkün kt\mn .. t .... ıl'. 

cenubda ()doo°ldn muharebe bllYilk 
ddetle devam etmektedir. Bu rnınta. 

:1ada Almanlar ve ıtumenler bUy\l'k 
zayiat vermlslerdh'. Rtıslar dokuzun~u 
Alman mot-Orize alayını ımha eylf'.JllıŞ-

Jerdır. 
IOYet clvanndr-lci Almanl:ırın ~ apmış 

oldu.klan aıtınla.r muvaffa:t olmıımıştır. 
Ukraynada pek ştdri"tı! çarplSlllalar 

devam etmekted-r. AlnıanlRrın Dnlt>oer 
nehrlnln şark kı.yısına vdsıl oldukları 
lUJ,klkında henüz emarel~r yoktur. Dnj. 
pepetrov.sk şehrini almış o1dwcll\n hak
k.ınd~ Alman idd alnr• henU~ teyid 
editme~'1.ir. ~ · 

:ı.entnrrr ~':tfl'oSl h eO'riUıı.r şiddetle 
dev~ 

Almanlar 3 büyük 
Sovyet ordusunu 
birbirinden ayır

mak istiyorlarmış 

Voroşilof ve Timo
çenko ordularının 
birleştiği mıntaka 

Cümhurreisi dun Hava· 
yolları idaresini 

ziyaret ettiler 

Abadan'ın Ulkrlhen 60 kltometrc 
§imalinde Maris de z:ı.ptedll.nüştil'. 
Ben.derşah,purda sükftnet vardır. 

Kanakln mınllıknsında Brlt.nnya 
h ve Hindli kıt'alar hıı.nt bır mukıı. 
.vemet ve top ateşinden sonra Gllı:m'ı 
:z;aptıetıni.Şler drğer blr kol dn. Şırayf. 

M"ll" Ş f İ .1. b .. ""k pal lsUkametinde ileri hareket.lne de. 
1 1 e ngı iZ uyu .vam etmiŞtir. 

SoyYet ve Brıt.:ınyn kıt'nlan, trnn 
!kuvvetleri tarafından pek az bır 
mukabele görüyorlnr. Enerjik ted
blrlerln alınması Uzerine İran hU
kClmeti şimdi daha tam m3hıyet. 
te tekliflerde bulunmagı mllttma
yll görünüyor. Zannectildiğln" göi'e 
Şehinşah. Tahrandaki Britnnya 
bilyük elçisınc İran hUkClmet'nin • 

(Devamı 5 inci s:ıylada) • 

"-············································ .. ; elçisini de kabul (Deva~yfada) 

buyurdular Harekata dair [Düşünceler] 
Anılcara, 27 (ıA.A.) - Milli Şef İs.. • 

ı'lk lran met İnönü bugün öğleden önce Dev. 
let Havayolları Umum Mi.ıdürliiğü 

::ıe .!::~re Meydanını zi- resmi tebliği 
'Millf Şet, HaıYa')nllarma auf tesl

satı gemılf ve bugü.nkiü münaıuılA.t 

[Devamı 5 lacan aJ't adaJ 

Ba.rb icabı 
Bir ~hrin Ü'terine bomba düştü. 
Badyocla SJHltr.r aöyliiyor: 
- ıo çocuk. 20 kadın, 30 lbilyar öL 

müştür. 

Londra .'.!7 <A .• -... > - Rus cephe. 
sindeki vaziyet hakkında cAnna - il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"Tebriz civarında bir 
Sovyet tayyaresi 

düşürüldü,, 

Ölenlerin hep çoruk, kadın \'e fht'7aa 
oluşuna hayret etmiyorıuı. 

Bu ~hrln bütun ı;-..-ıçlcrl hem krn. 
cif &opraltlaruu mlidaı·aa. hem de 
rnutter.ıderfne yardım etme.lı: için lditle 
halinde harbe &"ilmlşlr.rdl. O, uturü 
Öldüler, &"eriye talan çn\luk, kadm, IJı. 
tlyardır, şimdi onlar ölUyorlar. Ve 
m üt tefiklerinin bombalıırı a lh n da, 

llsh şöyle yazıyor: 

Almanlar VelikJe Lukl'yi işgal 
ettiklerini iddia ed!)·orlar. B:ı şe -
hlr voroşilof ve TımoccnkO or • 
dularının birleştiği ınıntaıcadadır. 
Yıldınm hartı tı\b:Yrlerlnde mu-

vaffak ola.rtı.vıın ve yıpra~mn .u~~~; 
lerl henüz şayanı takdir net c bil 

rememlş olan Almaıııann Uç • 
ve bırb! -
yük SovYet ordu g~upun: retlerini 

inden ayıraraı~ bU,Un ıc Y 
r ly' muvnffıı.klyet ım
kendllerıne en ' l orctu 

1 edOOCk O Rll 
kA.nını toınlnd teksif ettinneıerı 
grupu Uzer o e 

Jd'r Fakat eltn<ie mü•e • 
muhteme ' · ,. şüphe get.ir -
a,ddld kozlar ol:1uıou 

. sovyet ba.şkumnnc!nntı~ınm 
miŞ'ell il gl}zden kııçınnıyacatı 
bu lhtcJna 
m uııa'Jdka.ırtı r. 

Lr.nlnırradı11 rnfaclafaıısı 
,.,7 (A.A ) - Bir 80\'Yet 

M0 Sk
1 

ova ~re .Al~an tdd al.ırına 
teblfit ne " 
cevab veren I..f'ningrnd radyosu 
Mareşal voro;·lofun tanının ııon 
d3mıasına kadar LPnlngradı ı~U 
dafaaya al1l!1letm•s olduğunu bıldlr. 

mektedlr. 

Millf Mücadeleye 
aid en gazel 

hatıralar 
Gördüklerinizi ve 
duyduklarınızı bize 

yazınız! 

Yollıyacagmız yazı ların 
bir hafta içinde elimize 

geçmesi lazımdır 

En güzel yazıları yazmıı olan 
10 okuyucumuza hoılarına 

gidecek hediyeler' vereceğiz! 

Yazılarınızı bekliyoruz 

c Askeri vaziyet :J 
Alman ordusu Leningrad taarruzunu 
daha fazla bir süratle ijerletebilecek mi? 

Yazan : Emekli 
Dilnkü ve e•vellsl gtinkU Alman teb. 

!itleri şark ııephesının cenub ve şi • 
mal kısımlarıle Fin cephesinin Kareli 
berza.tıına !karşı oıan kısmında bıızı ye. 
ni muvaffakiyaıter b ld!rrnlşlerdir, 

Cenub cephenncleki muvaffaklyet, 
Dlnyeper dimeıl'indc ve nehrin garb sa.. 
hllinde kAln olup f)()vye lerın 04"\Yeper 
garoinde en son !stinnd noktaları olan ve 
ayni zamanda D inycper U1.erindeki şe. 
Hl.lelerden islifaie suretlle vücuda ge. 
tlrilen cenubi Ukr.:ıynamn uı muaz • 
za.m elektrik santralını muhtevı bulu
nan Dl.nyeper Pe~rovsk köprUba.şı ve 
şehrinın çet4n muharobcle:den sonm 
Almanlar tarafından hUcuınla zapte • 
dılmi.ş olmasıdır. 

Şımni mınta.knsında.kı muvaffıl.klyet.. 
lerden bir t.an"'.>l, İlmen ve Peipus göl
leri arasında milhlm bır snnayı rner -
kezi olan Luga şehrınln, gUnlerce ~-

General K.D. 
1 

vam ed<!n muharebelerden sonra bura. 
dakJ tahicımat manzumesi yamnıak, 
6000 küsur kara torı>ıl1 toplanm.lıt ve 
bir kısmı zıııhlı tavanlarla nıestur bini 
mütecaviz beton sığınak ve zırhlı ku
le tahrlb edllml-'.k suretile A~mnnlann 
el.ine geoıntş oulunmasıdır, 
~ne şimal nuntak.ısına aid sayıla _ 

blleook diğer bl: muvaffıı.klyet de Wı
tooskin 120 kilometre kndı.ır şlrnall.r.. 
de ve İlmen golüne mUntehl Lovat 
nehrinin memba taraflarında ve garb 
sahilinde kfıin Welik·YC • Luki mev. 
kiinln şarkında 22 nci Sovy~t ordusu. 
nun birçok .rUnler süren çok şiddetli 
muharebelerden sonra kuşatılarak im
ha edılmesi •e pek nl;ır :za.ylnt veren 
bu ordudan nynca 30.000 emle 400 
topun Alnıanı.ı:·ı•1 eHne dUşmesıdir. 
Alnuın hava kuvvct.ıeıi de btitUn 

[Devamı 2 m:l sayra4al 

Tahran 27 (A.A.) - :tr.ın b45ku -
mandanlığı aşagıdakl tebliği neşretmiş. 

t.Ir: 
25 AkUsto6 .sabilu St\at dörtte Sovyet 

kuvvetleri şim:Uden ve İngills kuv -
vetıerl cenubda:ı Vl'.l garbdcn taıı.rruz 

ederek hududlarımızı geçnı'şlerdir. 
Bombalana11 a~ık şehlrll'r 

Aşağıda.ki açılt şehirler dilşman ha. 
va kuvvetleri tarafındıın bombardunan 
edilmiştir: Tebr\z, Ardcbll, Ainku, Ma
hagan, Benab, Reşt, Hasankiyadeh. 

[Devamı 5 inci .,,>ladaJ 

Bu eeJırin bir cılı'iinii ic$kll d titt 
devld clöviQecck kola kalnıaymca 
harbden çıkmı~tı, işgal ıtltına ıinll. 
bombayı atan dünkü müUeflklnln De
ri sürdüiü mazr.ret de bu: 

- llarb icabıdır. 
Dotru. diyelim, fakat ne pre ld 

harb de m.eııfaa.t kabı oluyor. 
E. u. 

Kocatepede büyük 
taarruzun başladığı 

noktada tören yapıldı 
Afyon 27 (A.A.ı - Ilily-iik taarruıan başladıit noktatb Kocat<'pede dün 

bir tôren yapılmı:sıır. 
Alyon Hal.kevl tarafındılll tcı11b Nllen bu Wreııe bütıin clvıır nahiye vt 

köyler halkı lştlr.\I< eykmiştlr. 

·orn idare 
KOMUTANLIGININ TEBLİGİ 

----····-----
Her vatandaşın 5 Eylulden itibaren nüfus 
hüviyet cüzdanını üzerinde taşıması lazım 

Örli idare mmtakasa dahilindeki ~ehir, kasab.\, köyl~r vesalr ınahaL 
lerde her f'.rkek vat:mdaşın hüviyetlerini kolaylıt.l:ı tesblt için 15) EJ. 
lfıl 9U tarıhhıdı•n itibaren nüıus hüviyet eüulanhnnı her ıaman üzer. 
lerlnde taşımaları lu1umlu görıilmüştür. Buna blnacn sayın nlandaş. 
ların zabı~ amir V.! ıucmurlı\rı tarafından lıerlıangl gerekli icablarda 
taleb \'ukuunda nüfus hıiviyet cüzdanlarını fbrı.:ı el lcnıclerlni, ııklıl 

hareket edenlerin hu\ iyetlerl teshil edilmek üı.ere karakol:ı davet 
olwıaelU<hrı ve hiıviyetlcrlne dair blllifı hakikat bey:ırıatta buluna.ol.ar 
hakkında da örfi icl:ıre kanununun )edinci m:ıddl'.SI bukunılerlne 
cöre takibat )'llJJllac:atı aayın ıı.ılJumı.ıa blJdlrlrim. 

Örfi idare KtJmutam 
Korgenernl 

A. R.. Artunkal 
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Resimli lllalraleı 

Yemekten zehirlenen kadın 
ll"eneroe Mxfl ıs~ mahallesinde 

oturan Stdıka a.dmda blr kadın dün 
evinde pJşiroiğ) y~mekten 1.eh>rlen.. 
mış ve te!darvi edilmek Uzıere Hn.sekl 
tmatane.sine ~- .. 

SON POSTA 

Küçük derd, büyük derd = 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Ağustos 29 

Askeri 
vaziyet 
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H:rbi Umuminin ilk Ramazanı 

var mı?. 
Tası tardı toplıyar&k oradan ka.ç.. 

mağa mecbur olduk. 
Yalnız kaçım1.dan evvel (şu muavin 

beye bir at'zlik yap.ayım. Hiç oJma~ 
!Ukamd.an sayfalarla ifade alma.ğa ut
r~m> dedim. 

Tiyatronun dondurına.c:lığını Hisar. 
da iskele başuıda Arnavud mahallebi
ci Hüsnü, !ıstı.kçılığını ba.lıkcı Remzi, 

öm A ._....,. A -_, "Son ~osta,. nın 
~~ edebı romanı 

. - -

-61- Yazan: Nusret Sala Co~kıın 
- • büfesini de Kandillide Agob namında 

• ~ 7~ - 1 Meşhur aktrislerc!en Arşalosla Me'inn- bir aktar istiyordu. - Sen de beraber g9t!.. Bunu b!Taz müstehzi söyJem;şti. - Hayır! 
Harb. Umumııı:n ilk asmd:.;vız. Harb nm validesi ınadam CTrez:ı.) yı cia al. Kaçacağım ıün bunları H:sıır iske- - Sedad Beye ne lüzum var? Sedad gene sinirlendi: İle ce~Ddırmak mecıburiy~ı.nde 

beniiz Tlltki3•.zye l!öiray~ etmem.şti. dıiı:. Ahmed Ha.ki namında birinin ida- la'ndekl gazinoya ça(tındım.. l.tçile de Cel..l Bey, k.arısırun Sedada olan an - Galiba bu kasaıba hik~esini her kalmı~tı. Nazan hanımın Nevmin ge 
Ramazan mWıaseb tile tiya rolal'<ia ı resinde de blr orke«tra ya.ptık!. üç da.kika içinde uyuştum. otuzar li- .tiıpatisin.in deıv.am eiıtiği:n.i, Sırl Seda_ zaman yüzüme vuracaksınız!. İ.şimln ll.şi.:e kendisinden çok ala.kadar ol ..! 
§ll'.>k canWık vardı. Hat.ta Ş~l~eb:ı. Ramazan .geldi. oavuııar çalındı. raya dondumıacnığı, fıstıkçılığı, bUfe. :dı göndermeme.k için böyle ısraz-da bu dışındaki harekıfı.tımdan k.imsese he_ duğunu ve bu geli~rten keııdiSinden! 
şında büyük hır (Tıyatro şırket!J ku- Millareler yandı. <Allah mUbarek eyle- Yi kiraya verer~k dok.San iirayı peşin ~lıunduğunu sanaıralk, delikanlmın iz _ &a.b vennek medburiyetlnde değilim. da.ha fa.ela ürktüğünü göruyordu. i 
rulmuştu. Komlk Hasan eft?ndi, .l\bdi sin, limin .. ) rfedık. O gec. gişeye ttu. Qltp cebe indird'm. :zeti ne!ısini kurtanma.k iÇin, masum Afil' s&ydemdışt.i. Fakat asabı çot Nazan hanım derin bır nefes aıJ. 
efendi, Naşid Bey, Al Rrza bu ş tk~tin rulduk:. Heyha•!. Talihi nasaz gaıe :t> 
belli başlı a~al.lnydı. Ayni :ı.amandf\ imdadınıı.7.a ye;işti: Gişede otuz lira - H-.ydi.. cüınll!rıiZ hayrını kg~~·İ : ir ga.fie~ ısrar ediyordu. bozuıktu. En küçük bir laftan sinirle- mıştı. i 
tiyatro sah blemıden Ferah tiyatrosu kadar hasılat vıır. Halbuıti mnsrııf ge_ dedim. Vapura atladım, doğru ~-..- : - Canım, misa!irlerimj;i lbi.raz ka_ W;yordu. Na&an harunı bunu mü.cirlk - O l:ııalde en<lifeniz neden? i 
sahibi Keva.keblz'l'de SRllhıııttin M~llf\, cede altmış lir~. Bir de içeriye baktım. + ~lab~ kal11l&y:ın! Beni -bile götur- old~u ~ aşağıdan a.ldı: - Karşılaşmak istemiyorum . .Artıd, 
Şaı'.k ve Millet t.yatroları sııhıbi ~ezacı Lebaleb dolu. Y1U elli J.irahk m~ri Maıhaileblci Hüsnü, blılıkcı Remzi, rnız memnun oturum. .- Kızrna.yın canım; .b.en kasabayıa ben bu sayfayı kapamıştım. E 
ıtazım Bey de bu şirketin muhim er- var. aktar Agob 0 gün hazırlıklarını yap.. : Na2an hanım: gıtm.enlze muarlz değilım ki.. kcşki _Tekrar açmı.yacak.sınız değil mıı,; 
lı:anından idiler. Ka;:ncılarm nnsma yapıştcn: d _... H b t..~n...-. d 1 

l F h mışlar. Htlsnü dört beş kutu o-..ur- ,.: - ayır, hayır, dedi.. Sedad beyi u a~.. a.... Bunu .anı.an ""'kın ·--r aç-" ..:. 
Bu şinket ŞPt.<7.adebn ınc :ı. era · - Bu ne nal ya.hu?. G:şe<Ia ha&ılat tık +~ın SOOü d ._ ""'""'"... ,._ 

Millet, Şartt tly!:!tt:ro1aruu. KaclıköY:ilnde otuz Ura. Her uraf hmcahınc dolu?. ma .hazırlamış; Remzi fındık, !ıs !ra.lıatsJz etmek, işin.den ayuımı.k ~- Hemen kendini llVl-'"'dı. e- yın!> diyen bir tekilde .söflemifti. i 
ıtuşd ıı tiyatro3ıınıı. Üsküdar, Beşkıtaş, - Ne yapa.lan b~!m .. dediler. Bu- ~ire &lmış, Aıroo ~mzıarı. ~rbet. ~ru değil .• ben Maıhmud ağa ile be.ra_ ği§tirdl: Nazan barumın konufma.unın lftl9C-i 
Pangaltı, BaJurköy ~!n!'Dl~lannı ~icar :ası gündüzlük bir ttyatro. Dört etrafı lerı, .ç~latı, limona~Ian hazırıaın:ı~: ~ber giderim. - GlıWkç.e sin1rli oluyo~sunuz. Fa_ rııs.ını değift,iımek lti2:umunu hisset~ 

'"reılt sekiz tly:l•ro bınaı;.na b~rd<;ı sa- :ınce t.ahta. perde. 'Tahta perdeye bir ~epısı tıyatroya gi~:Ş\er'.. F~lar 1 
: Bunları q.:ıeriten d!Ckatle Sedada kat baıklı olduğunuzu teslım e<lerlm. ti: ; 

hib oldu. Adet.a hir (tiyatro inh sarı) çocuk bir tekme atıyor, bır delik açı1ı- tıy~ro. yangııı y~nne donmu.ş. Etraf- f~u. Sed"'-A bu konu~'" es Nevinin ~·tşile cidkien müşktil bir - Kase.ıbl.ya gitti~'niz geceye -aid:.: 
. d tlrd' Ar.it d . . . . . ta.ki bütün tahta perdeler kınk. Ne • -..., ,....... • ~-"''d kal & vucu. a ~e ı. yor. asın an ıı;erı kırk Jtii;ı eJrıyor. • !llQ.Slıilıda se.ıtıoşluık: gecesi™' aid bazı mçov...., e ı)'Ol"Su.nuz. neler ha.tırlıyorsunuz? : 
P~asada ne kajat oyuncu, kantôCU, Burada gece JVun ovnama'.{ :kışın or- t:ı.ıımpany.a var; ne ilan ıısılmı:;: ne o. =~ heıt.ı.r C aıb vermedi Mademki Naıan : 

• .aı-sa h s. t ıp -ı ı Hu fiısa. ta&ında. Okmeydanında ateş rali.mei!a. -,un var; ne kedi var; ne hacivo.d var .. : er 18ılllll(ya bafl~ı. Evet, ev . ·T 00 k1 l!kınu sorarken heyecanlanmış, ıUt-: 
bu şiritete g,rmurnış bir teaekkille nefee becserl. .Ağızlan bir !t.anş açık kalm\Ş! Dün- ~0. akşaın N~ hıanım galiba, Ne_ ballım .ıher şeyı ~rdu, m eıı:n ; remişti. Dudaktan o gecenin ııasreı 
almeık imkaonını bile bırakmadı. 'Btralı blr dol.aştım. Yimıklen fazla ya ödünçtür . .ıta.mav.anın b:Xinci gece.. :vinden be~amştl. sar.l:ıoşluğu sırasında, hayal meyaı tile ,yanı;ım-du. Ne olurdu, Sedad b°i 

Diğer tarafta;ı '<Manakyan ı efendi delik açılmış. o otuz lira hasılatı da 'l!i bntm ~ ağzun böyle bir karış açık : Ma.amıa.fih, Nazan hanımın, bu IS.. hatırladığı bazı ~r konuıulmuştu.. i'€Oe de :sarl:xıış tOlsa:?dı, .bu .gece -cıe: 
ile CBenliyanl efendi de birleştiler. meterse hanımlardan yapmu;ızl. Ağ_ ttalımı.ştı!. ~rıarı.ndıan meımnwı oluyordu. ~-şu balıde bu bahsi açmak. zarurıydi. ' Jı:io:larmın arasına. ıiiisaeJdli 
Onlar da kendi arallrında bir t<ıperet zım -.çık uldıı. Am&vud: :na !radar gitmek, Neovinle, Nazan ııa.. Naan hamın: - Pek az ş.e~ hatırlayabiliyorUllLİ 
ve dram. twv.pam·a~ı) kurdular. Fakat * _ Mort gldellm lı:a.rakol-.. deaıif. hıımın, koaamnın göBü önünde k.a.r.şı.. - ~ biraz yürüyelim, dedi. Ha.. karşı oıt* :m:abcıibum .. IKasahıa.! 
inhisar şark~. ~aıl verebil~k : Enesl ~ maeleyi muavine an- Baim;ı Remzi ikaz eUniş: ~ ~ btt ~ de~ildt :ID!yeQ!. çoık g'ÜlreL :yorulur mll8unuz? ıı, -çiftı;ıle nası!! geldiğimi .sizinle! 
tiyatro b~d&n bu Z&\' • · M : ' Vou f ' __ J 
truoılln e!lınrlP Talnız br İC9ıdly:? t.;yat- lattan ve Anııtvu:l muavin: - ~ ~rtııf e\'V'lÜ. bı;ıı ,.erı~. u- :nına hlııkılm. oia.ınl\Yacatml, arsıla. - - .......,ır . .. .. b.qıl~l hQal m~ 
ıosu ve 'Botuiçinde lt\r~ tneak &ı- - tlort vallahi bocafeııdi: dedi, gö- ~ 1WcBi -bir adamdır. Geçen gun bl- ~ca,ğı:nı diiış.üni.i}'Ol"du. Celil be,--in 1a._ B\\vüık te.pıdan, çıkarü yur~ t.ıır*rm:n. Fakat içiıuten çlb.rna-i 

rtlnöete iıaı bir hoe&Slll; aakalın var, 'Blm Cız Ali ile hır çıık.ardık. Aliyi ma- Enında.n 1......... ,__.__ ...... 1__ ... _., ı.......ı • ...ııJar . nasıl! 
yatro mevcuddu. --··" _,_,---'-+-'- .,.. . d beni :ıri,;Jedi. • a-.ı ~-.er Ç--..-.. -e • ...._ ___.... · hir .nt:*ıt.& 'ftll': .Sizden • 

<Dram) 1r:111nı un oynQ1'0l', fcıpe."t!t ~e beDziYOrSun. --..ah .ııur g:bi ·--~ .-u.:ıvın e m . ~ be.şında Nazan hıt.rum.: - Kbnt14S&nıza.. ,.yrıadlm. oriada.ll!ta JlUJl gtt.t:m? ~ 
----.. bir DııUyaıaı. Senlıı ne i$hı Yar t!yat. Ne Şunm eeltert ne Ar:ı:t>ın. yUzil Ben • 

kı..cınn) a.m oıvo ... >""...... ·~ w.· roda hocamf. Tefttbll Kenan 'Bey karakola marak~·a gitmem . ~ - Akşama. J'!mektıen sonra. görü_ Kafaaı mtttemad.iyen Neırinle mıeş_ nu bllmi7>Uam. ; 
Zavallı ben? .. Ben ete bu _... .... ...,:ne 1 

.. •.,.1:- ft...._ .... ._._ _,.1 .,..,, ... .ıı. ""a.-....+• - ,.._ .. 1,,,_,_ : ....... t . ana orayı 111.ir&Y~ vermem.is. Allahm .A&'()b ahbar içıni çekmiş: : ... ~ ... n .. _.....,. ..uull§ae ..... arım. ftl'. ,,,_ıuOLo ~ ·~ ... azan .... TIJm ga ....,...,. ... u: : 
burnumu ...,..mı.._ um. _ .. _ .,_, : ~: -- ........_ "'"" ·~rsunuz? .. .._ bıı. .... ~- • 

Ane.doluhlsa.nnda CBanı!hane) ~- dalı orası. Gece o........ ...,.tro olur - Bendeniz de acizane ayni fltir_ : U<:Uı. - ~~ auuUŞ&.;.,- -v . -'Du~iinu:u. lcaıyıım ....... z. l 
ymnda etrafı Q.hb. ;perde ne çevrilmiş mu?. Zaten !lime dört ~ polis '98.r. deyim Kabahat bi2ıde. Ya.şlı başlı a... E 8edadın lçıl.nı1e birbtrinl tutnııy.an - Pek dalgmSmız... - Qok dişündüm. : 
salaş blr (~) 'ftl"~l. O:ı beş sün Mmtabmız lta.adlllıdeıı Kanlıcaya h: damlarız. Bizim b~a işimiz ne?. A- Etürlü hisler vardı. Servtntyor, korku_ - VUiyet.ıi 'biliı,.onmnuz, sklaımya - O lıaJıde tahımln et.mire ça'J4l'llf: 
sonra Ramasaadı. Bu sene Ramazan dar vt.sl -blr mmtaka. Biltön lflerlmlzı cıi.ıb 'babeımız 1ı:aragözcttydil, ya anne- ~ kızıyor ~u. fürrum 'Jld)t... ~ Bunu d'a. yapamı}IGl"um. ~ 
yaz mevs!Jrı!ne tmadtt! ed'yordu. Pır- bırakıp ~ 8ell'lıı tiyatroya kf:tısP.;: ka- mlz iiYatrocuydn.. i ~a ~ pek dalgın ç.alıştı - Bu, bu ka-de.r üzü'\iınlye, dü • 'l'denblre lropu,-yor, .sislen ~nrası; 
sat tıt kaçı~~ar~ ---~dı. Ben~ bu ~u=.:ı~:ıı!.~z.-~~ri g:~ -Nl\lori pt!lk.l. ~diB~e dyelapalımr?a.Jan EMütıem.a.d.zyen Nevin.in ge:!nıesile ha~ ünmiye d~ uL. i 

ya royu ,,,.,c ....-. - - e l'llP&C&1>L?:. ır & Pil • .rtt t p ki be .. ~....._·l · fll!nı: 
Geçi WT'adA cuma ft Pear dn- Jah1 dört. .mavsez:- lEt!tfri~ "Yl~ m,_ ~. Bir de işimizi gücümüzli. bıııı.- rıl olacak vaz:iıYetıi ve vazi.yetini he- - Biraz evvel bak Termi'i'" n z... - e ' n SU'J' ... ;r .. ., m, s.z : 

lt"rl gUndUz .:ıyu"l oyranty"("ırdtt. Pakat zım. Çocuk lA! d!nler m:? Gece kar~- lnp ta a;v'larea 8l'bsıua düşüp şc-ytanı :sa.bQyordu. - Vaztyetin ne-za.ketini idrak et- leş:t;lrln .. kmn:ışuı1ı:-en uyudunuz. 5 
etrıı:ftnlkl inc-.e ~t.a pe:-drnin gece o. !'ik. Bah(ıede JliDC'llUL.Vl. t1yıı.tro:vı.ı 80. acatız? Baic simdi 1 yaparız: : Nazan hanım, aKşama Jrendi.<;inl tniyor değ-ilim. Fakat bu n1lhayeıt Sizin - Uyudum mu? Yanı sı:ııdım. i 
yunlarına hail olamzyııC'Btmı d~ ~· Tahta parde c!e. sa~';l-:~urı:ı. ben- :;;: aenden beş kuruil:ıcası dondurma :niçin gfümek ~mi.Şti? Muhe.kk~ elininie... Gnturlu, 'tradesine Mt:lm - Gibi.. ~ 
med11n. . btt zıYor.YBirb;;:~, haydı i,f'r.. alırmı, b1T siftah edersin. Sen de ben.. ~bazı tarw;ı:relerdıe bulunacaktL bir erkek gilbi hareket ettlğlnlz talt- - Borıra... i 

Val'd.enın lilm~lyet Sandıihnda - a · den bir g&illlli'J içersin, ben siftıı.h ede. : F.ğer Nazan hanım çağırmamış oL dinle mesele yuk. - Yanml2lda .bulunan lnsamn ııe; 
çok miıcf'vherlf'n vardı. O zRman Em. - Tabii tavşanın g:rctiği yerden ke. : ~· li.z -: 

t S d ,,. Mtld"rfi <Hnlt\s ) .Be:!'di. di de -'rer. Sen "b~ hediyelik mi eeL ıim. Şu &dtadaş ta ııahmet etmiş, bu- :aaıl"dı, «ece gene kasa.baya kaçacak, - Buna .gaıyret edecer;.m. apıma.sı 1 ıım? .: 
n ye • an 1ı.1 .. ... . rl • d ıın4lr 11 • ,,..., B d rdı.m e<l ım · · .. J 
Valideden bir vekaletname ıı.1:.ırak mtl- dhı hocam?. Seni kim gönderdi başı. raya lıadar gelm:s. O da sift.ıı.h&z ge :a a 1 ı IÇeee.lil..... - en ~. ya er sıze... - Diırtüp uyandırması... . : 
cevherleri Erımtre• Sttndı'~ından çıkar- maa moci. bu Ra.mazan.da buraya? .. -dönme6in. Ondan da yüzer paralık a- : Yemıık:teıı aaınra m~n babçesiııe - T*lı:ıkur ederl.m. .:_ Bu .ansa!slZlı.k olmaz mı? Öyle! 
dmı ve ç.anda hf'f)sini satr~m. 'HnlfıBi Bizi lrıılıkla. muharebe mi ettireceksin? mehk.au !ıstı.ğl alu:z. Bu işt.en va:ı:ge- ~geçtl Nazan hanım ağır atır - Bu karşılaşm.ırnın sizi çok .sarsa.. ta.tlı tatlı \JY\IYOl"dunuz ki... j 
Bev. veltl\letnam~ln kıı.takoftid€n ol. Ertesi a.kı;am hası!aıtımız yfrml ı:raya eerlz. F'IStı.ğl yiye yıye dükkAnla-rımıza :yordu: <:atını mı t&ıbmin edlyör.sunu.11 - Beni mer..aık.a clii4Urmiye ba§lai 
duih>nu anladı amma, iş işten gt"('m\ş.. indi. Üçüncü geı:,e bctınlar da men- cideriz. ~~ ağnnm tıkri lc-ızamsi bu i _ Oıeldlıniz mJ?. Bu ıWıııfam kua _ Bu suali .aar.arken .Naza.ıı he.n.ımı.n <fı.n.ıs. Uyanma.mı mı beklediniz? İ 
ti. Mflcev·hPrleri çcı-Jct.an satmıştım. ı..lerdeu ll'~e be5ıam1ş olmaJıLı.r me4emedir. r. ~baya gjtmiJIQl'BIHl• .galiba? aesl titriyordu. Sedad bunu: i (Arkası v.ar) ! 

Baştfl <Vldct.orya l:IaçTkyan) o1mak ki hasılat sekiz Iıra. yirmi beş kuruf. 
lzere küçük bir kumpanya kurdum. Bahçe lebt.leb dolu. 
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3 - Tahtaların mUhammen ~i cl'h lira c2h ltu.nqtur. 
4 - İ9te-k:lilerin mııva.Jckat pey paraslle 4.Eyılül.Ml günü .saat. cıl6• da 

Hopa iŞletınesi bilge şeflıtt tııtnaaında m~ Batıt Konaıaıyonu. 
na mıüracutlan c73ltl• 

f stanbul Sular idaresinden 
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Mar i e nç ayda 36.27 4 
akrep imha edildi 

SON POSTA 

Satılık çam tomruğu 
Daday devlet orman işletmesi revir 

amirliğinden 
1,- Revirin Daday Çallıca dePoSUllda istlfte mevcud 2047 adet muadili 

1715,174 metre küp cam ·tomruğu açık arttıl'ma ıle sa.tılcıcaktır. 

2. - Tomrukların baş kesme payları mevcud olup h:ı.cımler kabuksuz 
orta kutur üzerinden hesaıblaımuştır. 

3. - Satış şartnamelerı Ankara orınan umum mildürlilğünde, İstanbul 
Kastamonu orman çcvirge müdürlüklerinde ve Daday revir iı.nılrı.F;;nde gö. 
rülebl!lr. 

Mardin (Hususi> _ t}ç yıldanberl ed1~ de yalnız 25 kuruş ııibi ae 4. - Beher metre kilpün muhamme1 bedeli «1376» kuruştur. 
akreplerle şidd&~li bir surette mücn- bir fiaıtla. satıle.cagı te.h:min edilmek- 5. - Ta.ltblerin 1770 lira 06 kuruş muvaıkıkat teminaıtlarile birlikte 1/9/ 
delede bulunan CAkrep imha cemiyeti> tedir. 1941 tarihine m~ıl Paza.rtes, günü revJr llmlrllğine müra.caatlan. 
bu yıl üç ay ioin<ie 36274 aded &krep Sıhhat 'müdürlüğümüze de gönderl., ______________________ , ______ «_70_2_5_>_..., 
satın al:araık bmha ewı.!ştir. Her gece len bu yerli seromlar,akrep tarafından 
halık tarafından tutularak beheri iki scılrulacaklara. meccıı.nen şırınğa edile. 
kurUŞa oemiyete ıo.ı.tıl:ın bu akrepler-icektir. 
den 30102 adedinin k:UYTU.ltları kesile.

1 
Şap hastalığı 

rek seroıın ya.pılına&c üzere Sıhhat Ve- VilA.yetmıızin oirooıc yerlerinde saL 
kıllet.inc gönder lm!şt;ı·. Vekı} l<>tçe . bu gın bir surette zuhür eden şa.p hesta
lruyruklarm içindeki ZE>hirlerden imal.lığına karşı veteriner teşkil&tllllız ta
edflen yerli akrep SP.romlnnndan mlk.r:rafından alınan tedb!rler ve ys.pılan 
darı kU1 Mard!ne !lönderilmiş ve ecza. şiddeUi mücadele netioesinıde hastahx 
hanelere dağıtılmıştır. ısa bir zamanda önlenmiş ~ ınücade-

Be-herl 125 kuruşa. satılan Avrupa le teŞkllatına yardım için Ankara, 
seroımlarının yerini tutacak olan yeril EJsldşe<hir ve 81.Vastan gelmiş olan V?

akrep seromunun fiatı henüz tesbit terinerler yerlerine gitmişlerdir. _ 

Satılık çam tomruğu 
Devlet orman işletmesi Daday revir 

amirJiğinden 
1 - Revirin Daday Çarşamba deposunda istitte mevcud 2816 adet mua

dili 1138.823 metre kilp çam t.omruğu açı:k artırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların b~ kesme payları meveud olup hacımler kabı.tksuz orta 

kutur üzerinden besablanmışt~. 

3 - Satış şartnameleri Ankara onna.n umum mildılriilğündc, İstanbul, 
Kastamonu orman çevirge mıidilrlil:klerinde ve Daday revir Amirli
ğind~ görülebtlir. 

Eyüb Halkevi gençleri Adanada kcy kadınları gezici 4 - Beher metr&:.lipün muhammen bedeli «1376> kuruştur. 
Gemlikte kursu "5 - Taliblerin 1175 lira 27 kuruş muvakikat tem!natlarlle birlikte 1/9/ 

19.U tarihine milsadıf Pazartesi günU revir Amirliğine müracaatları. ~7034:0 
Gemlik <Hususi) - Eyüb Ha'lıkevi Ada.na <Hususi) - Maarif '\'e'ldılett .. ~----------

gö.%er1t kolu BHeclk ve Bursa tur - Ada.nada bir o:Köy kactmıar1 gezici kur. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlügu"" ··nden 
nelerinden avdette Gemliğe de uğra - suıı açım.ayı k'lrnrla:jtırm~ır. Vllayet 
mışlar ve burada ,Mıı.hcubla.r. &dlı Maarif Müdtirlüğii bu hwuat:ı. haz:rhk YOOtsek ziraat enstitüsü orman, xlıut, 7eterioor fa.kültelerinde talebe 
komediyj temsil el:.ın 1şietdir. Halıkevi ıara başlamış~ır. kayld ve kabulime 15/ Ağustos/941 tarihinden itibaren başlanacak ve 
salommda yapılan temsilde kayma - 3()/Ey'liil/1941 gunü -a~mına kadar devam edecektir. 
kıa.m. ıı.skeri ve mülki bülıüu erJcin. Adana beden terbiyesi 1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, türkçe 
bankalar, fabrikalar müdür ve me - mükellellerinin faaliyeti tahrir ve yabancı dilden drans~a. ingili?JÇe, almanca dillerden biri» 

urlarllıe yüzlerce halk bulunmuşt.ur. 
Genç azıt'ıstler ço1ıc. muva.t'~a.k olmUŞlar Mana CHusustı - Ada.na .Beden bir seçim imtihanına tıa.bl olacaklardır. 
ve defa.altla aırn5ıanmış!ardır. terbiyesi mükelletıerl geçen Pazar gü- 2 - Seçim imtihanı Ankara ve İsba.nbuld& yapılacak ve tarlhlerile 

nünden itrbareo yurd müdafaası talim yerleri gau.etelerle ayrıca ilan edilecektir. 
Adliye Vekili Adanaya ve terbiye lınreıketıerinc bı.ı.şla.mışlar<lır. 3' - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyenler kayıd ve kabllıl 

'd k şartlarını enstiti..i rektörlüğü ile vilayet 7Araat, orman, veteriner müdür_ gt ece K d . k'" k • -
Adana CHus•u.n - :tyı bir oynak. ara enı:z ~e ıampıyona~ı lilklerlııden ~dnrik edebilirler. 

1ı ldığım m-ılfinıata ıröre. Adliye Sanuun (Hususı> - Cumartesi. gu_ 4 - Sıhhat raporu nünıunesi enstitü ve Vilayetler ziraa.t, onnan vete. 
;~tmiz B. Hasan Menemencloğlu nü çok kalabalık bir halk kütlesi ö- riner müdüTlüklerinden tedarik edilir. 
'bu ay içindP Ada.naya. gelecek ve ad- nünde ve valimiz Etem Aykutun Başka rıa.por kabu.I edılmez. u6864o {5~6) 
11.ye teşk:lU\tı üzerind'? t( tklkler yapa. veciz bir ,hitabesile ba.şlanan Karade'-------------------------------
caıkıtır. n:1z mek şampıyonıı.sı müsabakaları Antalya Orman Çevirge müdürlüğiinden 

Pamukovada bir ceaed 
bulundıı 

sona ermiş ve müsabakalara iŞt!rak 1 _ A:ntaicy'a vaBıyetinin Alanya lra2ası daıhlilinde hududları şartna _ 
eden yedi vGiıyet sporeularından ı mede ya.zılı c.Ak.çab ormanından 1977,, metre'kiid> ka.t.ran ağacı 
puvanla birin.el gelen Ordu, 11 pu ıı;r sene iÇıeriSin.de çıkarılmak üzere 16/8/'941 tarihinden •tibaren 

İzmit <Husu.-;n - Pamukovanın Kul. vanla iki~i gelen Rize ve 6 puvanla 20 güm mfullietle ve a.kpalı zarf usulile saıtışa konulmuştUl'. 
yalar köyünden bir ka~ ce~.i bulun üçıüncülüğü amn Trabznn bölges; 2 _Arttırma 5/ 9/9'4.l tanhine müsadif Cuma günü sıaa.t 11 de Anta.L 
mıuştur. Bu cesedin aynı kayQen Ne- müsabıklarma m:ıdaly.a. ve kupalar ya orman müdürlüğü b:nasında Y"nıla.ca.k:tır. 
rıse oldUğu anla.tılmış ve derhal talı.. - .... 
ıtıi'<ata geçllmJştir. merasimle tevzı edilmiştir. Bu müsa.. 3 - Katranın beher gayri mamul metreküpü ·780 kuruş muhammen 

bakalarda. tüm komutanı general bedell.<Lr. 

Edirnede kahve tevziatı FeV'Zi Mengüç ne şehrimiZ büyüklerin- 4 - Mu.vakık:a.t teım.ınat 571 lira 55 'kuruştur. 
F.dirne <Hususi> - - Şehrtmlzde ve den birçokları hazır bulunmuşlar - 5 - Şartname ve mukavelename projeleri An.kıaraci'a orman u:mmn 

Vila.yetimi.z millha.<cıı.tırua yapılmakta dır. Yapılan geçid resmlnl müteakib müdürlüğü ve Antalya orman çevirge müdürlüğün.de görü'ebfür. 
olan ka;hve tevziatı. devam etmektedir. 1941 yılı Karadenız kürek şa~iyQJ 6 - TelClif ımekıtuplarının 5/9/94ıl. günü saat 1ı() a kadar kam.isyon 
Kahvehanelerle ga.zınolarda lıa.tis bir reisliğine -reriiLmeSi J.3zım.dır. 

ıflncan kahvenin i kuruşa verilmesini n:ı.sı mii.9abakaları Samsun halkının) 'l _ İste'kfl.ilerin ticaret ocfası vesika.sile blrl.i.lct.e belli edilen gün ve ea. 
belediye kararl~tır. i.ittrakile ka,panmıştır. \ 
~~~~~ at.te Jilale Jroın.isyoo.una müracaastıarı. c744ıG. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. de~ 
Muhammen !bedeli (18.000J lira o!an 600.000 aded rıı.ıkamlı gal 

.işaret ~viıSJ. (26/ 9/ 941) Cuma günü saat (15,30) on beş buçukta 
paşada Gar binası dahihndeki kooul.syon. tarafından kapalı zarf 
sa tın aılınııcalQtır. 

Bu ıŞe girmek i.stlyenlerln (1350) liırallk muvakkat tem..na.t, tall 
tayin ettiği veıslıkal!arla t:&k11f1erini muhtevi zarflarını aynı gilXI 
(14,30) cm dört buçuğa kadar Kooıi yon Reis1~ne vermeler. i 

Bu işe ai<l. şartnameler Komisy Jndan paraısız olarak dağıt 
Uı.tiır. (7"298) ... ... 

Muhammen bedeli 15.000 (on beş bin) lira dlan 1000 ton iyi ~ıılı 
sönımern.iş kıixeç 11/ 9/ 94.1 Perşembe günü saat 15,3{) da kapalı 1.41J'f 
ile Ankaırada idare binasında satın alınaeaJtıtır. 

Bu işe girmek isU.yenlerln 1125 ~Bin yüz ya.rmi yeş) liralık _ 
teminat ile kanunun tayin ettiği vıesikalan ~ tekliflerini ayni giiO 
14,30 a Ota.dar komisyon reislt~ine vermeleri !Azı.mdır. 

Şartıname.Ier parasız oıarak Ankarada ma:~e dG.iresindcn, lU 
paşada teoolılüm ve sevk şefli.ğinıden dağıtılaca.ktıır. c7498> 

Dev~et orman işletmesi Çor 
revir amirliğinden 

l - Hatıla bölgesi enı•:allnden oluP Borçka <Uıposunda istifli «1887• 
muadil c66> metreküp «900:. desimetreköp inoe ıca.la.ıı ve c2402• 
muadil «57:ıı metreküp d24> desimetreküp lka.dron ki cem'an •1 

metreküp liidlıı kerestesi açı!k arttırma suret.ile satışa konutııı 
2 7 Keresteye aid satı.ş şartnamesi Ank:ara.da Orman Umum Mtidt.lt 

de, Trabron, tstanbui, Kars Orman Çevirge Müdüı'IUklerılr. "" 
DeV'let Onnan İş1etmesi Revir Amirliğinde ve Hopa orman ))(ll•· 
liğ!nde görUleıbUlr. 

3 - Kerestelerin muhammen bedeli c31> lira c16:o kuruştur. d' 
4 - 1steklilerin muvakkat pey parala.rile 4.1Qvl1ll.941 günü saat 16 

pa işletmesi bölge şefliği binasında müteşekkil satış koıD 

müracaatları. C7309) 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1 - Karanlı:k:meşe bölgesi emvalinden olup Hopa depoounda 
733 adede muadil 123 metreküp 576 desim.etreküp !'idin kalası s,ÇıJ 
tmna suretf.e sat~ konulmuştu.r. 

2 - Kalaslara a;d aatı.' şartnamesi Ankıarada orman wmıın ~ 
lüğünde, İstanıbul, Trabııcn Kans orman çev'ırge müdürlükller:ıe 
devılet orman i.şl.etmesi revu- amirliğinde ve Hopa. bölge şefliğinde 
lebi.llir. 

3 - Kalasların muhaımmen bedeli 37 Um 54 kw-uştur. 
4 - İ.sıteldilerin muva.kkat pey parasile 4 Elylill ~1 grünü s"ııt 

Hopa iŞJ.etme bölıge şefl~ı binasında. mü.teşek1ti.l satış Gromisyonıın• 
raca tları. c'r.illb _./ 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

1 - KararıJ.Lkmeşe bölge.si emvalidenn olup Borçka deposun.dll ~ 
18Hi adede muadll 3ı13 metrekÜ!P 244 de.simetrekü;p lMlrı kalası a 
suretile satışa Jron.u'lmuştnr. d 

2 - Kala.Slara aid satış şa.rtn~esi An.karada onnan umwn rtı~ 
ğünde, İstanlbul, Trabzon, Kars orman çe~e müıdürlükfterile QO~ 
let orman ~etmesi revir Amirliğin.de ve Hopa bölge şefiiğLnde goı-0 

3 - Kalas'arın muhaır.men bedeli 30 lira 92 kuruştur. 
4 - İstek!lllerin muıvakkat pey paraslle 4 Ey!UI 941 Perşeırııbt ı 

saat 14 de Hopa işletme bölge şefliği binasında miit*klltil satı.t 
yonuna müraıeaat.ı.a..rı. a7314.J 
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= 

'l'elgraf, Telefon Ve Telsiz 

Sabahtan Saba.ha: 

Hazır 

gelmişken 
B'Yd ham' ı.tanMlla. l'elııliekea 

Mlaıııitalü '\"ekili Cevdet ıı;atıa ia
cedayıdan Akşam ve Son Posta fıkra 
mlllıMrirluinia aiiıJ&erelı :uaenularile 
alaka.dar olm:ısını rica edeUm. Mes. 
lekdaşım Vili ile beraber blrlt'Ştlil

uıi:ı: menu GUdnr: 
1 - Deniz. mo~rlerl, taltl\lar ci

rülti yapan ehoıı f)oralamn delıin 

verip susturmaları lli.zmı olduğu hal. 
de dışarıda baaJup tahalnmW edll
mn canatii pbn)·oriar. c. y:u,-ak 
olftiıı ve bina~ ılefa J"Uıldıiı halde 
ald oldutu uı!Lkam alika ı;ostermt~ 

miştir. 

7apmazlar ve yapılan hakh knktdlttl 
~mezlerse liialeUa) in bir ya. 

tand9' ~in lialıa ;,uksek makama 
ınuracaat etmek mesru olur. Şu UL. 
de bfz de bıı lniı;nk menmı vuksek 
•=kama kailar lıüyüametı.te haklı) ız. 

Bu münasebetle def~'Illesf lcab e. 
cJen •r zilmlycti tcVih edelim. Mem. 
lekette idari ve belt.-di birçok ) asak. 
lar vardır ki bunlann btbikı ~iik 
mem1D'larm ve fllincl tkrwce nnd 
daireler erkanl.llm bbli nWfekrldlr. 
~ sokait-a tükürmek Y"l!aklar. 
Fakat hiçbir belediye ve zabıta me.. 
mana ltuımla keudl.nl vuikdar teliiL 
ld etmn. Megcr ki yeni bir emir veril. 
sin.= tıSokata tükürenleri mı·m~dccdr. 

sin!» diye aynııa. t:n~f cıli~in. Bu. 
nun gibi llm.ın çeVl'esinde liııuman 
diidiik çatmak, ınotiderha r:kzos ı,. 

nıbnnı dışarıda baratmak yasıılr ot. 
cluğu halde liman meavu. nıiidıirii 
bu işlerle ın•vazuf ileı"kiaa ise bun-.. 
la ali.kadar obuıu. Matbu bir f'MİI' il - Liman içinde ve Bei:..ı ı'lllhJ,.. 

Unde mecbunl et olmadan dudu çal. almalı. «$ÖYie yapacakınn11 d'".nmell. 
JDa.k yasak o!dısfu halde DeaD.y.Ua. N.bıam. ve lmnuul.ırımız iyi dıı~uııule-
rının birkaç \'apurn Bo~aki hısım, rek hazırlanmıştır. • :Bu Jt1alıalll.'lll. 
akrabalarım selamlaınak itla _.. Fakat tatbik nı .. ,.7khnıle e b4lar liL 
uzun düdük öttürmektedirler baıtyh iti iuaıurrmn •e nlm•u• llay. 

Bunlar gf'rçl kuçük şe)lerdlr. laz-ıstye$lnl •e ~~~et~ 
mata bile detınr.z. Hele bir idarenin tell 7*ıllnml lealt 
en yük.ııek makamımı bı>hst lmf'lc hlo •lur. ~ J C / 
dotru detfldlr. ıı:ıkat bJr J .... tmhl •· ~M6~tan 0 ,.11 t' 
111 mes'al fa)Rıy .. leri •uirell!rilli 



6 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
[Baş tarafı 2 nci sayfada] 

muştur. i\loskova. toplantısıııda. da bu 
mesele tetkik edilecektir. Kati bir ca
rantlye bailanm:ısı istenilccekUr, top. 
lantının bir müddet talik edilmesi ip. 
tlılal bir konuşmanın yapılmakta ol -
mıısından ileri ıeimlş olacaktır. Al • 
man • Rus an~m~sı gayritabii, cootre 
naiure bir an\a'jmaydı, umana daya • 
namıyarak ıoeıü, Anglo.8ak~on ileml 
herhalde umıı.n:ı dayanacka. bir an -
lafmanm eaa.slarıııı aramakla mc-şıul 
olsa gerektir. 

Esaslı anlasnıanm yapılmasına in -
&is&ren harb vazi7etlerlnin kab ettir. 
.tlif acele anl&'11\Alara ve lşblrllJı:Jrrl
ne ıeıtnce, onun . Jüımm cör!i t ı-n , e. 
ldlde yapdmakta oldut u ıôdrrlmlzln 
lntlndedlr. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında ~nde 3 kqe ahnabilir. T AKLITLERINOEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla meyiniz. 

Ekrem U ıaklııil 

Çocukların sıhhah ( (Ba&tara!ı sayfa 3/1 de) 
tAıalşını gidemı'* ancak heklmln sö. 
zü sa..yesinde Ol ur. 

Bura.da hekimin varz.ifesi ikiye bö. 
IUnnıüşt.fir: Biri ha.wıe nöbetini g.l. 
delmek ik1nclsl de ha valenin bi r da. 
bıı. gelmesine m:A.n~ dm.ak. 
Bunların ikisi de mühimdir; biri 

cf:!ğerinden, öteki berikinden üstün 
a1ınak iilere her ik~i de mühim .. 
Qehnlşl gideıme"k ve geleceği getir ~ 
memek ... 

lzmir fuar pulları 
İzmir fuarı ir;ln posta ve telgraf u

mum müdtirlli8ü taratınd:ı:ı altı.;ar a
dedll.k bir ~eri hatıra. pulu neşredil • 
mlştir. Allkaiılar ara~mdl\ bllyük bir 
rağbet bulan bu pul serllerinın desen
leri voe tabıla.n, bu:ıdan evvel memle. 
ket!mlmc bası!.ı.n ıpullarl.ı. kıyas kabul 
etımiyecdk kadar gilzledir. Bunların da 
burada tabedltmış olmaları arad.ıı. gc -
oen zaman zarfında. elde edilen te -
rakk1nin bir bürha.nldır. Bu pulları ba
san Alft.ettlıı Kral matbıı.:ı.sıdır. Ken -
disini tebrlık yerınde bir vazifedir. 

1:şt;e bunları naa:arı dikkate alarak 
~utu ku.rtamıcy"a gn..yret etmek 
her an:ı.run ve !her ba.banm vaztfe& 

dlr. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tıarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 285 

Ztral nı ticari ber nevi banka mumeleleıi 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

z iraat Banıcasında kumbaralı ve ihbarsız t.aaarru.f hesablarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ~klleoek kur'a lle aşatıdald 
pllna söre Uı:ramlye dağıtılacaldır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 » 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 l) 

160 )) 20 )) 3,200 l) 

J>tllka&: Hessbl!mndaki paralar bir sene içinde 50 lll'*dan aş1tı 
düşmiyenlere ikramiye çtktıll takdirde % 20 fazlaslle verılecektlr. 

Kur'alar ~ede 4 defa, 11 Mart , 11 Haziran. 11 Eyl01. 11 Birinci 
kAnun tar;hle!1nde çekilecektir. _______ _ 

Deniz levazım Satma!mı Komisyo ilU ilaaıarı 
P.500 tllo ayva reçeli l~Ul/94'1 Pazartesi 
2500 kilo eı11t reçeU H ~ 
5000 kilo beyQe peynir 1/Ey!lül/94Jl Pamrtesı 14,30 da 
YukarıQ.a cins ve l?Mkdan yazılı üç kalem gıda maddesi hizalarında. 

giıtstcrllen tarihlerde pazarlıkla a\maca.ktır. 
ist.ekli!erln be111 ,gün ve saatte teklif edecekleri fia.tlara göre % 15 n!s_ 

betinde temina.t.:lar le blr~Utte Kasunı>ıışada bulunan knm18yonda hazır 
bulunmaları. a:7589• 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden 

ı _ Karanlılmneşe bölgesi emvalinden olup Borçka deposunda mevcud 
aoe adede muadil 139 metrekıip 181 desimetreküp Ü.din tomrutu açık 

arttırma suretilıe satışa konulmuft,ur. 
2 _ Tomru1dar ıkaıbıiksuz ve hacmi orta. k utur ii'zerinden he6ablanrnı.t. 

tr. 
3 _ Tomruk1ara aid aatı~ şartnamesi. Ankarada or.man umum müdür. 

l•imde, İstanıbu'lı, Trabron, Kars orman çevirge müdüJ'lltilC!erlle Çoruh 
devlet orman iŞletmesl revır ~mlrliğinıd.e ve Hopa bölge şef'ililnde gorü
l ebi-lil". 

4ı - Tomrulı:larıın muhanunen bedeli 17 lira 49 kUıl"IJttur. 
5 - İateldilerin muvalc1kat. pey paraslle 4 E.;'l!ill 941 Peı:şe'11be günü 

aa.a.t 15 de Hapa !lj1e.tme bö'ge şe~i binasında müteşeklkil satış komls. 
yonuna mUiacaat.ları. c7312• 

T. H. K. menfaatine 
30 AÖUSTOS Zafer ve Tnyyare haramı münasebet6le Fenerb:ıhce BEL.. 

VU gazinooun.da terUb edilen 
ı - MÜNİR NUREDDİN ve aI'kadaşları tonserl 
2 - Me$ıur MAC ALEN caz takımı. 
3 - Muhtelıf dans müsabakal:ırı. 
4 - zengin ~ piyangosu. 
5 _ Madam ~ra!mdan muHtellf opera parçaları. 
NOT:: Bu e~~enceler sabah ıuıdar devam edece!! nden muhtelif saat. 

ıerde şebeltel\ın her tarafın:ı tramv Y temin ed lm.LşU.r. (7441) 

Devlet Oenizyolları 

M UdUrlUOü 
işletme Umum 
ilan l arı 

İStın,ye Dok1an sahasında Voli mahalli (dalyan) ıaçık arttırma ne 31 
Mayıs 1942 tarjhine kadnr kiraya verilecektir. 

Muhnmmen kira bedeli (180.-) Ura Qltq> muvakkaıt teminatı c 13.50 ) 
liro.dır. 

İstclkliler şartnameyi görmek içln hergün ve artıtımuıyn lştimk içln 2 
E,yllOl 1941tarlhine müsadif Salı günü saat (15) de alım satım ko:ın.:s.. 
;1pnuna müracaatları. (6993) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Askeri Kısmının Kayıt ve Kabul Şartl.arı 

1 _ Anka.ra Yüksek Ziraat Enstitüsü Veter~ner Fakültesi askeri kısmına 
bu yU sivll tam devreli Jıselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 
olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartlle talebe kabul edilecektir. ia_ 
teklilerllı aşağıdaki şartları haiz o.1ması !Azmııdır. 

A - Türkiye Oümhuriyeti tı\ıbaasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 _ 22 olma.le c22 dahildir.> 

c _ Beden tiefeldciilleri ve sıhhat.l orduda ve her ıklım.de faal hizme_ 
te müsald olmak edil reklı.keti olanlar alınmaz .. 

D _ Tanr ve hareketi, ahnikı kusursuz ve seciyesi sa~lam olmak, 
B _ Ailesinin hiçbir fena hal ve şöhreti olmamak cbunun lçin de za. 

bıta ve&lkaaı ibraz etmek.> 
2 _ İateldllerin müracaat .,tldalanna şu vesikaları bağlamaları 11 • 

~dır. 
A - Nüfus oüzdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhati hakkında. tam te~ekküllü askeri hastane raporu ve aşı 

k.Q1d1, 
c - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya ta.sdilııli sureti. 
D - Okula alındılı takdirde askeri kanun nf'L&m ve tallına.t!arı kabul 

eltili hakkında vel~nin ve kend:Sinin noterlikten tasdikli taahhüd se_ 
nedi. Talebe okuldan ıstı fa. etmek ;sterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da taabıhüd senedlM s:aydedllır. 

E - sar'adı, uyurken gezen, sidıkU, bayılma ve çırpınmaya müptcU\ 
olmadı~ ihnklnnda ~lilerinin noter:tkten tasdikli taahhüdnamesl. t BU 

gibi hastalıklardan blrtle okula ginnezden evvel malül oldukları sonra _ 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir., 

s - İstekliler bulundukları mahallerdekı Mkerllk şubelerine istida ile 
müracaat edeeekler ve 4ubelerlııce 2 ncı maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Anltarada Yüksek Ziraat Enstittisü veteriner Fakültesi a.s.. 
kerl talebe §.mirl!ğine gönderılecektır. Müracaat müddeti Eyhllün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat ka bul edilmeı. 

• - Okula lrayıd ve kabul şehadetnamesi derecelerine ve müracaat 
sırasına göredir. İstekli a dedi tamam ()}unca kayıd iı:ler i kapanır ve ka -
bul edilenlere mllracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat yapılır. 

(8933 ) 

Urfa gümrük muhafaza kıtası sahıı alma 

Mlktan 
Kilo 

komisyonudan 
Tahmin 
mlktan 

Lir& 

hk teminaıtı 

Lira 

İhale eUnü 

gün saa.t 

Ochm 11661?0 84?47 2600 15.9.911 10 P azartesi 
Kuru ot 334800 21360 1602 15.9.941 11 > 

A, _ Yukarıda miktarları yıızılı odunla lkuru ot hizalarında. g\>sterllen 
gün ve saatlerde \Jrf:ı gümrük muhafaza satın alına komisyonunda k<ıpalı 
zarfla satın alınacaktır. 

B _ Tallbler lhaie saatinden b,r saat evvel tekllf zarfi!mnı komisyona 

vemılş olaca.klardır. 
c _ Şartnameleri okumak isteyenler 6Örll{l geoen komisyonda bergün RÖ· 

rebillrler. 
o _ t stekl,Jar her kalemin h!zasında gösterilen teminR.t alcç,.slnl Urfa 

gUmriilı: muhafaza ıat·ası vemCf-llr.e yatını> veme ma..'d>uzı.ı veya b:ı.:ıka ~Jc
tubUe şartnaımenln dördUncU maddesinde kendilerinden istenilen ves ka-
larla birlsct.e celeceklerdir. <74G4) 

J lstanbul Komutanlığı Satınalma Ko.nisyo;1u l!An!arı 1 
29/ 8/tKl Cuma günü saa t 10,30 da pamrlıkla. 10 ton sığır eti satın 

alınacaktır. Şart.name& hcrgün ıco~nda ~örulebilrr. İsteklilerin 
tekılif edecekleri fiata göre kat'i teminat.:arı ile birlikte Fındıklıda sa-
tm alma ~una ~lmelorl. ('7008) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
O alenlk enst.ltiiaünde yaptırılacak 469.76 lira keşifli gaz oolaıbı ve te. 

lliısa.tı 4/9/9411 Perşerat>e günü saat 11 de rekıtörlükte paurlıkla. ihale 
edıleoeıct.ir. Şartname rek törlükte görülür . (7535) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - Orman umum milıdürtüiü merkea vilA,fet.ler tefkillt.ı için nümu _ 

ne!erlne ve şartnamesine göre yapılacak evrak, cedveı, tezkere c ll. 
di ve detterlerln tab ve tecdıcli iş. açık ekısilt.me suret.ile müna. 
kasaya konmuştur. 

2 - Bun ann kfı.ğıdı, mulcavvası, kaphk kağıdı Maliye kırtasiye a.n. 
barından verilecektir. 

3 - Tab ve işçi! k muhammen bedeli -4200 lırndır. 
-4 - Eksiltme 5/ 9/ 041 Cuma. günü saat 15 de ic;tanbul orman müdür. 

lüğünde t.Qpl..'lnacak satın alma koın.syonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat tcınınat miktarı 315 lı.radır. 
6 - İste'klller bu ıŞe aıd şart.nameyi ve nüınune!el'i İstanbul orman 

müdürlüğünde gôrebllirler. 

1 - Müno.kasaya. gıreceklcrrn muvakıkat. t.emınat makbuz ve 2490 sn. 
yılı kanunun ıklnci mnddesınde ve şartn1lilllede yaz.ılı vesniklle 
bırl kte yukarıda gôstf.'rllen ıun n saa.tte meMiır komisyonda. 
hazır bul• nmnlan lazuruiı.r. (7260) 

Aiustoa ~ 

İstanbul Levazım Amir liğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher kUosuna 7 kuruş 50 santim ırra.t OOhınln edilen 1.152,000 ~ 
kuru at kapalı z:ırfia. eksiıtmeyc konm~ur. ihale:U fö/ 9/ 941 pa:ı.nrt" 
günü saat 16 da İzmir Lv. Amlrl.lği satın alına ko•n!s.;1Jllluııda ya11ı"
ca.ktJ.r. Tutarı 86,468 lira ilık teminatı 5674 liradır. Şartnamesi ~ 
:yonda gorulür. Tallplerın kanun.1 vesltalarl.:le teklif mektuı:tlnrını ı.ııal' 
saatinden bir saat evvel kom.ısyona vermelerl (973-7GO~> .... 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlık.la eksı1tmelerf hizalarmda. yuzıh gUn. ,.. 

eıt ve mahallerdeki a.skerı satın alma komlsyonlanadn. yapılacaktır. nııt
lerin bellıi va.kitlerde aıd olduğu kom!ayona gelmelefi. Evsaf' ve şartnasıı" 
leri koınbyonlımnda ıörülllr. 

Ciılsi Miktarı Tutarı Teminatı İhsle günü sa-a.t.l ve oıatıJ' 
Lira Lira 

Sığır eti. Kilo 40,000 1200 ın/iJU 15,30 Çorlu. 
Kuru ot. Ton 3,860 10 .. • 16 BabaeSC'· 
Er kundurası. 50,000 7500 3 •• 11 Bursa~ 
Saman. Kilo 1,354,500 92,070 5854) 
Kuru ot. il 2,109,8:>0 207.887 16,64.5) 11 .... 15 Muğl"· 

Kuru soA'a.n Ton 1G2 19,440 29/d/941 14,30 ıcars. 

Kuru fasulye. Kilo 72,000) 
Kuru fasulye. Kilo 72,000) 20/ 9/ 941 17 Urfa. 
Sam84l. Ton 1858 120,770 7288,50 5 • D 16 BoiaYır. 

Meşe odunu. • 11.592 ayrı eyn Bolaylr. 
taUblere verilir. 2/9/ 9U 11 

(971 - 7!i00) .. .. 
Beher kiloou 2 kuruştan 2856 ton odun alınacnlct.ır. Paz:ı.rlı.kla eksilt • 

mesi 1/ 9/ 941 Pazantesi günU saat 1 ı de Çorluda askeri satın a:ma ko!ll t
yoounda yapılaca.ktır. ralibıerL, belli va.kitte komlayona gelmeıen. 57.1,. 
lira ilk temln&tı 4248 liradır. 1stcklilerin belli va.kitte komlsy.->na ge•melet' 

(881-7042) 

* * Beher kilosu 17 ,5 kuruş~n l 20,000 kilo taze fasulye kapalı mı fla e]c:lill' 
meye konmuştur. İhalesi 219/ 941 Sah güntl saa.t 15 de Ankara.da Lv. ~ 
lıği sa.tın alma komlsyoııund'l yapılacakt ır. İlJc teminatı 1575 liradır. 'f• 
liblerln ka.nunı veslkalarile tekUf mektublannı lhf\le saatinden bir saat ,,,.,ı6 
!komisyona vermeleri. Şarlna.mesl komisYonda gorfilr. (8!i5-6il72> 

** Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmelcri Edremitte ~ 
sa.tın o.Ima komisyonunda 3/ 9/ 941 Çarşamlba gilnil :hizalarında ~ 
saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalarlle teklif mcktup!aJ11' 
~hale saatlerinden b ir saat evvel koınisYQna. venııelerı. Evsaf ve ,aıt
nameleri Ankar:ı. İstanbul ve İzmir Lv. Amirlikleri satın alma kom.syoO' 
ıarında da. gortilür. 

Ciru.ı 

Odun. 
Sığır eti. 
Kuru soğa ıı. 
Saman. 
K uru ot. 

Miktarı 

Kilo 

400,000 
150,000 
24,000 

360,000 
600,000 

Tutarı 

Kllt'U4 

1,25 
40 
ıo 

8,50 
6,50 

Teminatı 

ı.:ra 

787,50 
4500 

180 
94S 

2470 
(915.71Gl) 

İhal• 
sa.at.i 
~ 

u 
10 
18 
18 
17 

... ... ·-~•ıı 
Talibi çık.ınıyan 5000 nded kilim pazarlıkla satın alınacaktır. Taıuıv 

bedeli ı 7 ,000 lira kat'i temınatl 2~ liradır. t-azarlığı 4/ 9/ 941 Perşeınb' 
günü saat ll de Ankarada M. M. v. Ha.va satın alma ko.mlsyonunda '1"-
pılacaktır. Taliplerin belH vaitıtte koarusyona. gelmderL (997_709'1) .... 
A4ağıda yazılı mevadın ka.palı zarfl3ı · eksiltmeleri hizalarında. ~ 

gfin, san.t ~ ıma.hıı.Uerdekı Aı;kerl satıne.lma Kom.lsyonla.rında yapıl-a ' 
ıaktır. Tallb'..erin kanuni vestk.alarile teklif mektu'bl'a.rını ıhale aaaı.ıer! 
ien bir saat evvel :ıld O:kluğu ke>miSyona vermeleri. Evs:ıf veŞarlauı 
Jeri komisyorLiı.rında. goı:ıülii r. 
Cin& Mik•an Tute.n Teminat.ı 

Kilo Lira Lira 

Palaska ~ımı. A.ded 1500 15,000 1125 5/9/ 941 16 Maraf. 

Kuru ot. 1,125,000 56,250 4218,75 5/ 9/ 941 lG Maraf. 

7280 5/9/ 941 16 ~ 
sıtır et.1. 3GO,OOO 9·1.200 

1.soo.oon 21.600 1620 5/9/941 18 11;:: 
Odun. 

937.000 23.425 1757 5/ 9/ 941 16 
JI . 

Saman. 
Sığır ed. 141: 000 36,000 2700 8/ 9/ 9.U 9> 

144.000 3G 000 2700 8/ 9/ 941 10) 
Sığır ed. 

72 ,000 18,000 1350 8/9/ 941 ıı> 
t7rfA:,.... 

Sığır etf. -5/9/941 11' 
~ta.te.s. 140,000 U .000 1050 corlll· 

142,000 8.520 639 5/9/941 ıtı> E91tfşt11İ1. Kuru 80\~n. 
44.021,91 3351.65 11/9 / 941 18 

Bina inşa.sl. 
642,000 lti.050 1203,75 8/ 9/941 10 30) 

saman. 
saman. 48R.OOO ]7.010 1275.'75 8 /9/ 941 lG.30) '(Ş!ı(JI' 

Saman. 588.000 20.500 1543,50 8/9/ 911 17 ) Ka ,,, 
(915-72 

... • ıca~ 
Beher kilosu 2 kuruştıın 1600 ton buğday un yaptırılar.aktı;~tın ,ı~ 

zarfla ekalltmesi 23/ 9/ 94 ı sıı.~ı gUnU saıwt 11 de C<>rlucb askc~400 ıır.ılıt; 
lrorn~onunda ya.pı\CL~aktır. Tutan 32.000 Ura. ilk temınatı eıtitf rııt1-1 Şartnamesi komisyonda görUlUr. Tallblerlo lı:anunt vesikalarl~e t (9,.3_7,11 
tublarmı ihale ı.aatinden bir uat evvel ıromlsyona vernıeıerı. 

•• ..A' 
bıı.51 t:;.. 

Bellerine tah:nln edilen flatı 180 kuruş olan 15,000 aded y'!Ill tor pe ..,dt 
zarlıkla eksiltmryc konmuştur. 5000 adedden aşağı oımıı.roa..lt ~ 11 
ıı.yrı teklifler de kabul ed'llr. İhalesi 1/9/ 941 Pazar~sl gUnü sa.~ıetfJJ .,.
Ankarada M. M. V. S!lt:n alma komisyonunda yapılacaktır. tstric• e ıoflll" 
rece'klerl miktar Uzerln<len kanunt kat'l tıemlnatlaril'! bclll v~t.t 
yon& gelmeleri. <959 - 7507' -J. 

.. 1f 'f tre ıı?',; 
Beher metr<}S'ne tahmin edilen flatı 310 kuruş olsn ~oo.0~~9~e pazs~1,.. 

elbiseli'k ~rnmnş paorlıkla ekslltm~·e konmuştur. fb!lıesı f I nul'dl\ Y"~rt' 
günU sıı.nt 10,30 da Ankarada M. M. V. Satın alma kom ~ 50.ooO ~o&> 
ca.ktır. Evsaf ve ş:ırtna.mesl 1550 kuru~ komisyondan al~~ · <DS7 • 7, 
den aşağı olm:ı..."Ilak Uzere ayrı ayn tekhfler de kabul edil · ,,,., . * * tın aııoaCd.:6-

aded ökllz arabası sa zsO • ~ 
500 aded çift a~lı nakliye orabaslle 500 er.·ıccektlr. ttıO v 

tır Tekerlek t'lban demirile d!ngil demiri Vekft.leıtıten iv cdllcbllır. ııe dil!tllf' 
de~ aşa~ı olmamak şartlle avn ayn talıblere de ~:a e .rıat tah~\tı 2~, 8",g41 
şartnamesi komisyonda gBrülUr. Bir ara.baya 140 1ttır Tallblenn uııd• ıııJı' 
tır Araba miktarın!\ g;;re 15 k'\t'! temln&t aıınaea. ım"a komlSYOn 
c~a gUnU saat 11 de Ank&rada M. M. v. Satın a 
Iunmaları. <961 - 7!109) 

Harp Okulu Komutanlığından: ıınııcaıı-!' 
ıib u'ku~una a ~ulpo·· 

1 - AŞağıda yazılı ~tıarı ha i" dkurlar Ha uya. n arb f' 
A - Ankarada bulunanlar d~udan <klğr rın ask.erUk 
Ankara haricinde bulunıı.nlar !bulundukları ye 'J(l/18/f'! 
sine mUracaa.t edeceklerdir. eten it.ibaren n~ .. 
B - Kayıd ve kabul muamelesi 1/9/~:,,M,.n sonraki ııı 
tarlhine kadar devam ectecekUr. Bu ı~-·~ 
1nr kalbul edllmlyecektlr. 

2 - Gir~ şarttan: 1t 
A - Türk olrmak. rmlş bu1untlln. 911ett'

1 

B - Lise bitirme ve o'gunluk l!mtfoll!ının\ ~e nskert hg.Stıılı > 
c - Tam te,}alcltullü he}et. sılıihııyesi 0 a tı,1n1ilk· 111ııııl~11 

)'. t rnporu a ı 
(Harb okuluna girer) kat1lrlı "b 3

' ırmıtJ 01anıar ıcuıııtı 
D - 18: 23 yaşında 01nınk (24 yaşın~c~ ve ııarb 0 

/ 
E - Dlğer §artlar nskerUk. şuıbClerln _ ••• ~ · 
öğrenlleb:ı1lr. (972-7601 > -···-·······--

..... -····-·- r:9..-a ... ~ •••••••••••••••••••••••••••M••••••••••••••••••...,..• • R glP ı:-aa•~7 
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