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o 
!u sabahki J 

haberler 1 

Alman ordusu 
~eningradın 

banlıyösüne vardı 

l ı .::::~:: .. 
konferansı 
toplandı 

Ruzveltle Çörçilin 
~tlantik mukavelesi 

tasdik edildi Londraya göre 
Şark l cephesinde 
hu sabahki vaziyet 

1la z.:ndra, 25 CA A.> - SO\'Yeı Rıısya
""- aııb .:tUn her t.ara.fta şıddetle de

A.lmAD ileri h&reketl esnasında sovyetler tarafından, tahrib eclUen bir 
Uprtinlbı ıanıoıbn &'t.Cen Alman moUirl:uı kıt aliln Londra, 24 (A.A.) - Milttefıkler 

Moolı.sı bugün İngiliz Hariciye Nazırı 
M. Eden'in rlynsetl altında lkınci 
toplant.unnı yapmıştır. ...,. e1.ztı,., .. _ 

Al """"· fkIJı ınanıar Murmansk l•manına ıcarşı 
au ~ ibır ta'lrruz.ta bulunmuşlardır. 
bit ..,, rruzun d3 kame;e uğradığUUl 
~vuPhe YOUur 

rUk tıingradda v~ ctvannda tıarb biL 
Al bir şiddetle devam etmektedir. 

&ara ınan haberlere göre şehri muha
tlnd eden l:uvvetıer çemberin hem ı_ 
IUn~n hem dLŞı~n hücumlarda bu_ 
~!at akta<tırlar, Almanlar çok ajjır za_ 

J) vermekted rıer. 
&frıc Un. gece beya.oa.tt.a bulunan Berlin 
lly . ÜS1i Almanların Lenıngradın ban
bı:Uı ne girm"iie muvaffak o'ıduklannı 

mı iştir 

ın Şenl'ln banllyösilnün 20 kilometre 
n:'ede bulu:ıdurtunu söylersek bu.. 
1,,_ Pek te ehemmiyeti olmadığı an_ 

Müttefik milletler mumesslllcri et. 
raflı bir tetkikten sonra Atlantlk dek 
larasyonu hnkkmdakl nokta.l nazar_ 
lannı bildirmişler ve hnrb sonrasına 
aid iktısadi meseleleri de yeniden mü 
zakere etml.ş!erdir. 

İlk defa olnrıı.k Sovyetler Bırllğl 
müzakerelere iştirak etmiştir. Soveyt 
lerin müm~ssUli Londra büyük elçisi 
M. Mal.ski idi. 

[Devamı :; inci ıayfıula] 

Odesada tazyik 
gittikçe artıyor 

""91lıt. 

la f3ehlr CNarıniakl Alman 1:16 ıncı a_ 
ın 11 lllevz!Jertnden pttskUrtülerek bu 
nı~ller Rus1nr tarafından işgal edil-

nuatar ıarann4aıı yollarca• baalulan haf'I> malM!mesl 

(Almanlara göre)(~·~~·~;~~·~·~·~; .. ~·;~~~) Ruslara göre Alman
lar muharebe hattına 
mütemadiyen yeni 

kuvvet sevkediyorlar 

ir. 
ın:.tokholmdan alınan bir habere röre 
na ıllz t.ayYarecllerl ı;ehrln mUdaf&aS!-

lşt tak cıvlemektedlrl"'r. 
<llı~lt\graddn harbeden kuvvetler ol_ 
tl ı{Ça ntüva~enelı bulunmaktadır. şeb_ 
ı .. ~ nıuka.vemetınln uzun sürecelU an. 

1 d 
~ zaferinin akisleri: i 

L~n ngra jBundan sonra hedef: 
~ılnıakt d Go a ır. 
le:vtşıtneı mıntskaloırındak\ Aınınn fler_ 

'Okr ınuv ıtkaten durdurulmu5htr . 
!arda :na.cıa Ru ~far muko.b ! tanıTUZ.. 
alınan ~UYorfu .. ise de bu cepheden 

lst bk • Harkof Rostof ve 
' 

Moskova, 25 (A.A.> - Odesa cephe_ 
sinde faaliyet gene artm19tır. Sovyet_ 
lerln elinde bulunan cN.ıı .stlk8mctin_ 
de Kerson civa.-mda şlddctlı muı,,.,n be_ 
ler cereyan etmektedir. n;ışman bu 
cepheye yeniden takviy-ı kıt'alan gôn_ 'll'h'ha•- eı-t .. r kıttır Od .... e bu . 

l.'S ın:ı ~"da. V'lziyet müşküldür. 
ra a ır za ""8ln "\ ve , • 

Mllhakk k l v tnı"'G:.. mil earrızıa_ 
o ıl.n n 'it dev m edl 

.ıar ne kadar •r.ızı 0 ta '"dul" ltı· YOr 
lcr g"rllerde bUyUkltavbederıe~se Jtus_ 
bu\unmaktadırta ınenıbaıa.. euıın. 
dev ~ "<1-r ı:ı r. R:ahraznan .ı> ınaıık 

ı mı daba 
ele geçirildi 

~~' Şitoh.. ca hArbe 

K
• •~ ~Yoktur Belin 24 CA.A.> - D. N. B. a.•an -1 vef t h . suıınr askeri knr,ıa.ltlard.ln ıiğrend.G ne e arek "t göre Alman kı.'slarını'l Lm!ngraa b_ 

b • a nündeki harek;ıtlerı 2~ Ey!~lde de mu_ 

't"'ek .. vaffak.lyetle öe\·am e~lştı . 
111 uzer ' Şiddetli mı.ı.hnreıJelcrden sor.ra Al --'\\ e man kıt•aıa;·ı jst~11cAmısrdan bır kıs_ 

illan) -- • mmı daha l'le gcçırınlşlerdır. Bır Al -
nlak .. .ata o-·· man tilmenl lsthkA.m'lBllıı tnkv!.~e .i! - : 

afkasyadır 
: dermiş :ise de Sovyetıeı· bu kıt'aları 

Sovyetler son Alman : ıcanıı bır muıı.ırcbro~n sonra geri ,.ns_ 
: kUrtmilşlerdlr. Ta;ı'ı: tuzaklarının fc: ıı_ 
E de dllşman 1500 ölü bırakmış ır. tebliğini tekzib 

ediyorlar 
: aN.• noktasında Sovyctıer Alınan 
! müdafaa mevı :emıl , gal e•mrşıerdlr. 
i Dilşınnn zay!ata bakmıynralc nrka ar_ 

• : kaya yaptığı ıaamızı ır neticesinde Hk 
70 günde Alman zayıatr. 2 i defa müdafaa hatlarını yarmagıı. mu_ 

milyon Jf)() bini gefmıf : vaffak olmuş !sc de Sovyetler illtiynt 
-- i kuvveUerlnl muharebeye 60knrıık AL 

k 
nudaki Atman za!er. ve ı· manlan geri pliskürtmOş!erdlr. 

U raY rt dil gn~ete •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muhtemel nctıcrıe nya • : [ J 
radyoıarmr.a basl•c• meozu oımuş~ ! Düaünceler 
t r Blrk.ıc gUndeıtbcrı M hver rad_ : T 

Bazvelt 
beyanatta 
bal anarak 

dedi ki: 

ır,-------

1 

"Bitaraflık kanunu
nun kaldırılmasını 

istiyeceğim,, 

Berlin 
tekzib 
ediyor 

"Türkiyeden harb 
malzemesi geçir

mek tek:ifinde 
bulunmadık,, 

Clodius yalnız ikbsadi 
Vaşington 24 <A A.l - Ruzvelt be_ 

yanatt.a bulun.ırak dün dcın "ştlr ki: müzakerelerde bulu-
Biıieşık Amerl.Juı. gemiJerın. sllMılan_ 

dırm.ak: veya bitaraflık kanununu kaı_ nuyor, Türk - Bulgar 
dırmak, yall11d da bı.ı kanunu de('~tır_ 
mek surettle bir karar almasını ııarlü_ münasebah normaldir 
mentod.an lstiy~<'llm. Evet, mez:tQr ka I'" B ı· d. k' .... 
nunu b!J.:.'1>ütUn k&ldınıınk•ıııı<;.a ted.. (°i... er ın ıyor 1: .. J'·\ 
rıcl olarak <faA'iştırmesınl lst.ycc~ğlm.> ·Bütün bu manevralar Tür- ~ 

Bu bcy:ı.n:ıt Slyası Amerıkn mchfel_ 
lcrnldc büyük bir altı.k, ıle karşııan _ kiyeyi ne olursa olsu11 har- ; 
mışeır. Bu mahft!llorde ka.)dedlld ğl_ be aürüklcmeklcn ibaret ~ 
ne göre, bu;rlinkıl vaz.yct tıpkı 1911 l J · 
deki vaziyet gıh 'd!r. o an ngilizlcrfrı rnutad : 

Esasen Ruzvelt de Amcrıkl tıcaret oyun çerçevcsirıe dahidir ~ 
gemilerinin 6114.!ıl ındlfılmasınd.a.n bnh. \... ............................................. ,/ 
sederken Amcrlkaaın 1917 de harbe Berlln, 24 (A.A) - Yarı resmi 
glrm~nden birkaç hııita ev\'el o za_ 1 bır kaynaktan bildlrlliyor: 
mankı devlet reisi W•lsonun da buna Alman s:ılfth tll hf 11 1 benzer bir tedbir almış oıduğümı söy_ ye ma e er n-
lemlştir. de şu _noktaya bir kere do.h:ı ışn_ 

Amerika Ucaret geru ler'nln sılfı.h _ ret !uzumu hLssedi:mekt'!dir ki 
(Devamı 5 inci sayfada) M. Clodlus, Turkiyc ıle münhası_ 

Berlin buyuk e!çimiz 
Ankara, 25 (tlusuı;U - Alınan bir 

habere göre Berlın bUyUk elçimiz HUs_ 
rev Gerede önümüzdeki gUnlerde mem_ 
leketlmize ~eleceıt. kısa bır müddet ı 

ran iktisadi muzakerelcrde bu_ 
lunmağn memur cdılmıştlr. Bina
enaleyh kendisine gQya siyasi bır 

vnzite tevdi edilmiş bulunduf,un 
dntr mıuıırrnne dola.şan şny nlar 
tamamen esassızdır. 

kaldıktan sonra t.ektar vazifesi başına I' .J 
dönecekt~. "-'-------------------------'-

<Devamı 5 inci sayfada> 

• 
lhtikô.ra karşı geni 
tedbirler alınacak 

Milli korunma kanununun bazı maddelerinin 
şiddetlendirilmesi düşünülüyor 

:thtlkiirla müc.ıdc'e Jşlncle, dahn \erimli bir 5eklldc çal~ılma.ı:ı ıc n m m 
korunma kanununu:-ı bazı maddrleıln n şlddetlcndirı lıntıu <lt.~urıUlmcktcd.r. 
Bu arada ihtltdr ı;uçlulannın da.hı. amansız bir şek lele ve ş ddct1e tak!J>.'lta 
utratılmıı.sı ve cezul.ır•n ona gore artırılması llk akla gelen tcdl>lrlcr c.m 111. 

dadır. Bunun icı.ı de. tatbikatta dııha verimli .ne~ccl'?r nlınmnsı tç n k nu_ 
nnn bazı maddelerin n tefrJr veya tadlli icab etmcktccilr. Du husu.'>t.a 
memlekeUn muhtelif mınukalnnnoa olduAu gibi şcmr miırte de bazı teık k_ 
ler yaptınlacağı söylenmekted1r . 

il Unııd• 60te kaç dilmiş sahra mevzllcı·ıae glrC>rc!c ,ıer. : 
l\Us k hıde h - lemiş ve sıddetıt solı:alt muıuırC>bele:-,~ j 

h 
U\'vetı . ulunan den sonra Le~ıır~ clvımnda mılh ~ 

Y~ ·ve gazetclt'm de bu zaferi gcrt>iıt : 
gibı belirôtyorıar. K) ! e• rafında 
Rus orduia.-ınd.ı:ı 41)0 bınc yakın Kuvvetli oluşumuzun 

sebebi tek değildir 
.......................................................................................................... 

ay 1 erı i k. bor mevkii 7.apte:.ın.şdr. • 
ller a e U '- •1 ISarl D'ğer bir Alaı.uı tUınenı <ie 23 EY- j 

dan ~1~ 25 c~ Rtadılar ıoıde bir sovy.?t tUm~~ı. P~~~·~~n~~ 
~ ""IJ'l.iıi,v ·.\.) ve şiddetli mJnarcı>e.e e.'l • fh; 

n~~et lıııtıt~: - Askeri menba_ ter bir mPV:Cil zaptetm~!cr ve ;~ 
din lenın ""!tasın ötse muharebeler nctlce~·nde ır 
bir de buıU: ~eıı~akf askeri harckl\t ~vYet istlh'.d.ınlaımı muharebe ıı.ar!_ 

ın 11 n So r. E'.a~ak tiıni.. I eı etml.şlerdlr. 
&l(n/ünıan ltı hay;ı1~et te.sekkUllerl ağır Alman ıcıt'aıan bo~evlk'erın şt1r~etle 

e IUrn:ıı}'a!arı \lğraınışlardır. müdafaa cttlkl<!rl kuvvetli bir sahra 
btr .\Inıan '};el'dtr Lentngrad bantıyö_ mevziilll de almışlardır. J 

'6tır f.ayy • BUtün bu muhareb<'ler'1e dUşnıım a_ : 
boınt:ıa Ctf.e ltı;reıeri ınuvaf!akiyetli zim zayiata utraınışlıu-dır. : 

lıeru':1btaıı e• lndnkl nskerl tesisatı Leningrad önOndekı b[hiln <'epherle 
taıııı s • :ıs < ;;rnılJlcrcıır. lyadeniD Jı;ı.redüınR Alman hıwa 

b r tısmın•n lmhllBı M hvPr mem_ 
Jeketlerınde ge:ıls ve bıtytiic b r S(' -

vınc uys.1d·n11;ıtır. 
Bu zaferi teh r eden Mihveı· 

radyo ve g.ızetıılerl artık Budyenl 
ordularındıu kırıntı ve d5ktıntU _ 
den başka bir kuvv •t kalma:lı~ını, 
Alman orduları:ııa Kafkas yo'unun 
açıldığını b ldirıvorl u. Bunlara 
göre bund:ın sonr'l birine !troeJ 
Harkof, lk.nc 1 Rosto! ve n ha) et 
Ucüncü hedef dP. K.afkasyadır. 

Diker t.at!lltan İnglliz:er bu ıafe_ 
rtn ehemmlyctt11I lnki\ı· etmemekle 
beraber curı~b Hus orduıarmın 

rnevaını 5 inci sayfada! 

.Bir bitaraf memleket 1r • .ızctcsi Tur. 
klyeden bahsedcrlten: 

- Kuvveti lrateJl b:ıkımından son 
derece mühim bir me,kldc bulunu_ 
şundan ileri geliyor, elemi·, 

Hükmü ek ik buhıyoru.c: 

Ortamekteb ve liseler 
bu sabah açıldı 

Maarif Vekaleti mekteblerde temizliğe 
ehemmiyet verilmesini istiyor 

b eyl'izı.ı a~~~! - K ycfte hayat ~uvvetlerl muva!fak\:letle fştlr:ık et -

Türkiye a ırlardanbrrl hep bu diyar. 
da ya.şadı, fakat hlcblr uman buı::ün. 
kü kadar kuvvetli olmadı. Ulinıi bu 
günden a3 ıran büyük fark •rurklycnl~ 
görmeyi, düşıinmcyl, hlsııe ka11ılmadan 

hareket etmeyi ökrenmiş olmasındadır. 

Kıın•etimiz de bıınılıın ilt•rl geliyor. 
Bir de tek irade etrafında müitebld 
bir kiıtıe olu~ttmıızclaıı. E. U. Ofl 8~ır. miştlr. (Devamı 5 inci s:ıyfaclal \ ............................................. .. 1 

,.e ahki Sovyel -~------------------------~-----

~s'::~}.eb~fi! .. htı r-Askeri va.zi ..,.et---, tıharebeı~lt: J) ln bUtUn ct>phelerde L J __I 
devam etmlşt!r. 

Şark cephesinde yakında 
yeniden mühim hidiseler 
vuku bulacağı anlaşılıyor 
Yaı:an: Emekli general K. D. 

1 - Dünkü rosıni v.:ı yarı re .. mi Al_ mamlle akını k.ılmakla beraber bu mu 
man habcrlerı, YenJ bir miktar ve a_ kabil taarruzlardan bir tane:n esnasm_ 
ded zikretmemekle beraber K.yc.t şa:k da Sovyctıerden )Tıea 2000 kusur c_ 
mınta.kasında mahsur Sovye~ kuvvete sırle 30 kilim•· tank nlınctıı:mı b ldir -
rınden ibır kısmının dalın ~Q ed.Jdı: meıctedlrler. Bu hnberler, Leııingrada 
ğınl, daha dar ve sıkı b~cmo , ~ e karşı taarruzun birka:; bt:lgcc\c sokak 
alınan mute'IJakı . kısn~rnır. dn ön f muhnr belerl hat n".le devam ctınekte 
deki birkaç gün ,ç oc!e i~ı ın h o.up sovyetler:len yenldcıı b rçok brtor. 
mil erdir .m si m:ı;.ıı,~ ıu müstahkem nıık alarıo zaptedl!dl -
reşol Butiyerıin n t ta~~ger ğinden ve He gün evvel Ba.tık d~nl -

Uirken. bir taraftan ds i~/Hyen _ zlnde tayyare hticuınıarıle n •ır hnsarn 
., it kuvvetler ni dur~urmnk ve -ıt_ uğratılmış olan <B!r nc·teşrı:ı ihtllfılı11 

bana bir eg • ınan 1.çindekl kıs· • ·~~ur_ isimli ıtnlyilk zırtılı ı:e ayır ıı:K.rowı 
ber tecrUbe efml'k üzere kruvazörüniln y~nıj ... :l ynpıhı.n lıma 

l
• tarındı b .. lge'rrdm yaptırdığı hücumlan neticesinde blısbUtUn hnre_ 

Patlama, ge ı· muh~llf •• 0\.11 tanrruz·ann t3_ ke'ten sakıt b r h.11e get..rnm.ş olduk.. 
şiddetli !UUAal' 

!arından d!l b~hsetınektedirll'r. 
Bu haberlere ıllı.veten t.ır Vlş! te!gra_ 

fı Mareşal Budyeoln.n, yeni muimve_ 
metmı Don nehri geris.ııd"' tcmz mc 
çalışmakta oldugunu \C b r Londrn 
telgrafı da Sovyetle.:-ln Londr.a 6eftrl _ 
nın, Rusy.ının mukadderıı•ı Lenlngrad 
ve Ukrayna s;ıhncler nde cereynn c_ 
den harek,\ta bnğlı b.ılundı: una ve 
yaklaşan kıştln yardım uma:llann al_ 
danacaklarmı söyl mış bu1unduğunu 
zikreylemc?ttedirler. 
Balisett.iğimız habcrlcı·.n lk kısmı ya.. 

kın günlerde 'J.1rk cephesinde yeniden 
ehemmıyetll hMlsclcrln vukubu·aca _ 

roevamı s inci sayfada) 

nu salıab sokııklarda rllrftlen mektebi! laftlelerl 

Şehr!mlzdekı resmi ve hususi orta menler tarafından sıkı bir kontrola 
te<.iris:ıt müesseselerinde bu sabahtan tabi tutulacaktır 
ıtib:ıren tedrisata b:ış!nnmıştır. İlko_ · Tem!zliğı muhafaza etmek ve kız 
kulların açılmnsına !d hazırlıklara 
da devnm cdilmekti!d.r. İlkoku lıırd okullarında temlzlık lşlerıle meşgul 

olmak üzere de talebe nrasında teş. 
ayın 29 uncu Paznrt~I sabahından 
itibaren derslere başlanacaktır. kllat yapılacaktır. Butun o17retmen_ 

ler de teşkJfıtın lyı lşlemesıni temin 
l\lekteblerJc temizli;,• ehcmmlHt 

vcrllcı·ek için alakadar olacaklardır. Her oğret. 
Maarif Vekaleti, okulların temiz_ men rast-geldiğı yerde veya öers o

lik 1Şlcrlne dair alfıkndarlarn yenı b r kuttuğu sınıfta bulunduğu yerin ln 
tamım göndermiştir. Bu tamime gö. tlzam ve temiZliğıne zarar verenleri 
re okullarda temizlik ışlerı okul mü_ ikaz etmeyi mürebbHik vazifeleri cüm 
dürleri ile muavini vunöbetçl öAret.. leil.nden addedecektir. 
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tc 
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yo 

Hergün 
Avrupanın çektiği 
Büyük ıztırab 

"----- Ekrem Utald•ıil 

Resimli 1'1&kale ı = -= Harb de bir mektebdir Asker ik işleri 
337 liler 

sev kedili yor 



SON POSTA 

S [Söz arasında] 
İngiliz askerlerinin 
mektubları fotoğraf 

filmlerile gönderilecek 

• 

_..__Sı Tı hat-ı--
mı, Çocuğu soğuktan 

yoksa soğuk almış 
hastadan mı korumalıyız? 

Btb1lkadacla Jlay:ın «.\. C.• 1~: ma, ıU;ıaıılınızı detll, çocukluk ar~ 
- . Yaz m-Ona.sebaLlerl ekseriyetle daşı:nızı seviy<>•ı!Unuz. QJab,lir, yaptıCı

mewmıe münlvı.?ır kalır, kıf gelince nızı aıhlt.k sahasında dürUst bulmam. 
~a.':1ıa ~~~ıur, esaam ~ek ciddi !aka.t l!6kl lta.ldedlr, Z!.rann hatifi ter_ 

cı.ı..u.ueJI. DahA doıırıısu cic1_ cllı edilir Ni ı ha ·nd 
diye intııa.b edip etmlyecetiru anlamak bedbah . şan mm zevce . lı e 
19in kış mevsimınde lkl tare.Jıu bir ar_ latmak: t ==:e n!~'!llı hal•nde at. 
zu a&terip g&term iyeceğlne bakılır. mesele de Ulma~ nl şanı bo1amm1, 
Bence beklem~ iz lUıındır. * 0 

ur. 
. 1t &nkanıda 11&1' «Ruau a: 

Bay •T~n» e: - B1raıı geç kalmış oldunuz meeela 
Basit mesele, nişanlandınız am.. halled.ilubşUr. nrn 

Yazan : Pro/ esör doktor İhsan Hilmi Alanlar 
.. ~'.::::.'\~::" ~~~:·:..: ( "Son Po~ta,, nın bulmacası : 17 .- <3> , ı 
nln İngllt.edeıd aileler.ne ıöndereı:ek 
oldukları m~tı.ıbtarı.n yeni bir tarma Bunlardan 30 tane•İni halleJ .,.ek bü araJa yollıyan lwr 
tanzim ve aevkS :tngtıt~re harbiye, bah.. olmyacamıaa bir hediye talulim cdeceiia 

S 
of , az· ufaJı: bir serınllkten bil~' olarak giyindirmeH Ye palto, manto 
Y Uk. kışın veya kışa. doğru ve- da~na~ İur· sonra bu fazla giytnı.i gibi icll bında çıkanlabıleeeık elbi.se 

riye ve ask:erl hava nezaretlerı:ıce tet_ Soldan s.ığa: 'i 7 ~ 
kık edilmekte idi. Bu teUı:llcat mil&bet 1 - Cesur (8). J .) o 

n ~/~za. d~trıı • ve . h&tta bazan m~!= o;na.~n, koşan, gezen çocu- parçalanna: daha ziyade ehemmiyet 
um neftüs e.tiğimlz havanın ne 1 bu ter tebah- vermelidir. 

ası ve yafı.şlı olması ile müte- ğuınuz fazla t.er er ve . lf. 
flk bir hav .. . .. a huru neticesi vücudun bararetinı de 

. 2 - 30 gi.ln (2), 
bir şeldlde . netıce.ıendl~ındeıı )'Uında Bir renk (2), :tçL 
tatbik& geçıleceıktır. ne mektub konur 

Bu usulü tarif edelim : (4). 
dalını olur & tebeddül~dur; bu . Y: b aber a.dığından terlemlş çocuk1 Çocuklarımızı soğuktan koruyalım; 
~1 veya geçıeJ.dl.r. Mev.s.me er b f · il B . olarak. da.imi olanlardan z.ı ade'kolayca soğuk alır. ı unu azıası e yaparız. una muka-
birdenb~ 

1 
Y _ Terle~ye tartı µkaya bez sok - bıl ha.stalık.lardan korunnıasını bil _ 

Askerlerin mektUbı.uı küçült kıt'ada 3 - Bir devlet 
bir peliküle t'u toğra! ile .ıl ınmak.. ((1). Nerede lse ya 3 

CUd iİZe""--g:_e_nl ıreçici değ şmeler vu.. -~'arın "'"" bir faydası yoktur. So- meyiz. Çocuğu soğu.lı.t~n ziyade oo 
ıı,.,..__ ·~ ·- a teair eder. lllA' UMV' .. _ ... ~d ı..~ al ""'ISUktan ... _ , '-ulan bel yalnız arkanın blr k:smını ğuk alml4 "'"""""' an a.urum ıyız. 

n~atifierl İngtltereye ğacak C3>. 

hava t.arik.Je gönd"r.im •ktedlr. :tngiL 4 - Mnarede 4 
tereye nnr ıarmu bunlar hemen de. yanar <G ı , İ.!ıtik. rın ..u• unmak ıçtn bayvlLDi& • ltl d bir tabutu ~ b ~ bir Itaplıyaca.k kadar olduğu halde ter_ Hastalı ann vucu um uza girmesi 

kalın cSerı.t oh;,Mına :ukabil ~bir ıeıne bütün Tijcudda olmuştur; ufak yolu ııastalıia göre det.tir. Deriden 

:?Oktur· lnaan kendlnı .so(tukt&n bir yerin terini almak pek gülünç bir g~en ~Iıkla~d~n1 bia yedikleri
. r11nııat 1~ el-biee ded.ğlm~ öteberi tedbirdir. Bundan başka fazla giyin.. ınız ile _ ...... va.sı & 1 e g ~enler de var 
tiYDıet DW!Cbur1 dirilen çocutun soğuta ka.rşı mulı:a_ dır; Bunlardan başka mühim bir t.ı-

l!!lbi.se ha ye~lndeir. ğ, 01 ,.. et' tabaınmiUü azdır, ufak bir sun ba.ııt&lılt:ar daha vardır kl a~~ ve 
.,._ ,_ vasına gore Je ~ , ya vem ı, .. . rt ~n veya ince 

1 1 
d ke'aavden soğuk alır; çünkü derısi se - burnumuzdan ka~ımızdaki hastan 

~ o ur, bun ar a ya. .,..,,, ·· ·· -·ğü ks ğ zd ık 

bal CJJ. 
velupe ed1m.6kte, büyUtülmelc:e, kAtı.. 6 - Zaman <2>, 
da nakledllıı> mürse!ünUeıyh!ere te\'Cil Yol <5> • 
kılınmaktadır. 

Bunun netir.~Jlnde ırıektub!a.r nıa.. 

haller ne on b e.:; günden daha kısa bir 
müddet ic.nde gönderılebUecett1r, 

Posta ücreti yalnız üç peni olarak 
tesbit edilmiştir. 

6 - Avcının 
gıttıği :2>, Va ti _ 

kanda oturur <4>. 
7 - Anadoluda 

yaşıyan eski bir 
ita.bile C5). llden, ya yünden, ya .pekten, yaj'ıeşmemlştir. ,_ ı i ot.suru . veHa taırlışı, a ı 11.anl ç dan-

ntuktan "'a ıl . lb' . m;_ çoeu1'<• sotuıctan korumaa. ç n o. la.rla gırer. a.s arın a6ıı arın an 
re d ,, p ır, e ıse mevsime •- &.. ·· ı · le! .. ksü - k k t etiştıtı gibi ·hs .. d de~.•:r· nu giyindirmeli, soğuktan mu eessır konuşur en, o rur ·e.n çı an ve e - Bu usul s;ıye,inde mektubıarın sık. 8 - Kör 13), 
bazıı şa a gore e 5 ... ' k tt 1 d ıı: · 1 ·· ·· al'Unız y.a çok ılız e kamız oı_loımıyacak ve terlemıyece sure e g - raıfa, karşısın a ın n yuzu~e sıçra - letlnden de istifade temın edi!mek. Oemlnln gövde 
utuınuz veyahud cöyle v aJıştıfmUL ytndlrmeli yan; bu damJacık!ım güneşli bir yer- tedir. kısmı C6). 

dan d<>Iayı lüzumundan fazla taıınl çocuklan aotutta.ıı koruma giy~- d: k~rşı_ karŞlya konuşurken d~ha __ iyl 75 lcılo gelen 4500 meı!ttub D - inanç 14), Rtttılfiıniz gibi ba.zııarımız da 1canıı'dinne vuıtasile olur, ve bu içten Zı- gorebillrız; bunl&r salyanın, tukru - . .• bu ycı.ıi Dinle dünyayı a_ 
\"eya, 8POrla mesııİ bulundutuınus..lyade dışa giyfndirmekle tem.n olu - ğiin pek ufak zerreleridir ve !çlerln. usul saye.ıımde ancak 4;,u gram C.'.!ke. yıran l4>. 

dan lnce gly1nlriz nur' iç fanilalan yerine ceket, palto, de bır91>k mikropları saklarl!lr; sanki cektir! 1'l - Sonuna Deı:net ki . · eVSime ma~t.o gibi şeyler daha muvafıktır; b.avalanm!4 bomba parçaları gibı bir Mektublann nuhrooılyeti meselesi «Y> gelırse bir 9-lY 
detu a giyırune yalnız m _ d lçun·· kil d""" giy1nllen bu elbiseler! sı.. "e"' ileri sürülmil.stilr. Mek'ubların müncie_ arlı olur <

5
> • Ta. 

• Ylll zamanda. al;l}mıya gore e - .. .. " ~- riht bir saz <3>. <3>, Duvar iJAnı tittr; c;ocuklannuzın giyindkilmealjlcak bir yere glrild~ltl vey~bud yurur- Işte bu damlacıkların ir.lndeki has_ rıcatlan bu yeni US'.ıl ile mahrem khl_ 11 - Yarış kayığı 
~ bö7Ied1r· bunl evsıme soıtula ken vücod fazla hararetlı olduğu ya- talık milı:ron~arı _herha.ngi blr mik- mamaktadır. Fakat buntuın muhtevL c4). 

lfa ,.,,,__' d "il abrf~~ alı•t~anı~'ni t.erteme başb.ngıcı hissedlldiği za. rop değil; çünkO. mikropların zanr yatları ile pek az kimselerin me"u. 12 - Köpek c2ı , Blr n ida C2). 
·· ev~ ee .. ım v ı ı im la tem ed 1 · t 
0
re giytndırtHrler. Bu alıştırmaya man çıkarmak ko aydır. Buna sızlan; vücudumuzda yaşıyan ve has 0 a n n 

1 mış lr. Neg.:ıtır çe.. Yukarıdan a,aiı: 
lrlııtuıdür, veyabud fena görenek _mukabil l8e giyindirile::l şeyleri çıkar .. 

1 

talık yapmıyanları da vardır.. ağız. killr çekilmez hemen ipta.l roilecektlr. ı _ Alnıanla.nn ele geçirmek iste_ 
ler netteesı makul delildir. mat kabil defildi'l", şu o halde çocuk dan, burundan _ nereden nefes alır. Bahriye ne'7..3retinm arzusu ve reyl dikleri yer <S>, Çabuk <3>. 

Qocutu makul ol".Ilıyarak fazla gLsıcaktan müteessir olur; terler ve sak oradan • gi!'erek beğendikleri üzerine bu yeni mııhaberat usulü şlm. 2 - Yoğurttan yapllır <5>, ArA 

iıınek onun sıhhati üzerine iyi te,bunun akabinde de so~uk alır. İştel yerlere otururlar, ya ora.da veyahud dil.le mecburi m~hiye~te clmıyacaktır. C4>. 
r hPJnaır; bir kere çocuk soğuğa bunun için yavrularımızı içleri h afif fllf'vamı ~vra 411 ~eı Bu mektuDl.ara.: Aerograf lsmi verli.. 3 - Zaman en, Araştuma.lt. bulml .. ~~ mi.ştir ya çalışmak (6) • 

4 - Buluşma ('l) Sakat <4>. 
5 - Ters, ası-le suratlı (4), Evdell 

büyill: (5) . 
6 - &t değil (3). 

7 - Çok detll <2>, Bir ertı:ek ilılDI 
(8). 

8 - Sonuna «T> gellrse musikide 
tekrar ma.n.asına geiır <6>, Bir erir.et 
ismi m. 

9 - Rutubetll (5l , Alcden!zde AI • 
manların aldığı ada C5). 

10 - Bir ıut:a (6), B!r renk (2), 
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. 

Ben.im 4e dra.bomAm yok. İat170n!Z kl kimllthıden: ' -
İzak berı1 almı.. Ada.pazarı Yuk.a.n dere köyünden 

- Bundan .kolay bir şey yok. Brv~l Ali oklu Hamid Sualhnın muhakeme. 
beş lira vereceits1n. Bu gece yıldızııa.. miroe açmış olduğu t.apu tescili dava. 
meye baıkJp ce]])ıye yapacatun. smda davacı hudndlan aşağıda yazılı 

Yahudiler dünya.nı.n en kurnaz .in. tarla.lann namına tesclllıli Jstem.lş ol. 
saıı.1an olduiu halde kız. blatereddtld maltla: 
ça..tasmdan beş lira çıkarıp hooa.y:ı Adapaızan Yukarı dere töyil Ça. -18-

DÜmt'A 

matıtı. kalucu mevltlinde ka.ln Şr. fsmıı.il, Gr. 
Ken11i kendime: İbrahim, Şi. M11stafa, Cn. Ali tarlalıı. B 1r müddet sonra, Ecved/ Sedad «Deli kız, a yetişmiye JJl 
- Ne olursa otsım, birkaç gün son. rile maıh<iud iki dönüm ve Kör Hasan de, Sedad da ortadan kay- vattak olmuştu. Yanına yaklaşır y 

- ıt3 - ı t1lrek tıettik. Sonra tetrar eazbıoya ra ben de böyle bır fal idarehanesi a.. nıevlt.linde kiiıı Şr, Bek1t, Gr. lLlY!'iye, .bolmn..ı .. l'A. .Bat.Ulıit& bula _ ı...-ez. ~ı-•· ciir etkar bir hare 
Daha ben .l:.\pıcan ayrılır ft'lnmn aelcfit. Tekrar blrtcac 6lee ha. ietik. çayım şı 1 ---~ - ~-

- - da k ba _,_,_ • . Ali ca.vw. en. Hayriye tarlalar e :nanıar iein .ıkıntılı ve b-e •. ketle A:....h.lerlne yu•u:m• ... . H:ıyv blç! ~en <M!ıtareke) devrinin llk biraz ır n.sı ....,.un dediler. Ke. Sıra fR!nd şurubu> na gelmiştl. m.ahdud w dönflm ve tea ayna mn. • ~, ~5"' ...,., ..,... 

Yu'a, tepesinde bir gece 

aylarında bulımeyoruz. Her şeyde b11.. ter• bina tuMlt ~. !fe Boca lcza: lride kA.in Şr. Hayriy1, Or. Çalılık, Şi. ~canlı bir .lnUsac devrest başlamıştı. bb'den·bire durmuş, Ecved fırsat 
yük tehtkeler ı.ı.r. &ı kUpllk bir me. I t>ile1'1m bellf. - Kızım!. :Mai1hıı ya. Doktorlardıı.!l Hayriye, en. İlya.3 ta.rlalarlle m:ıh<ind ~azı köy delikanlıları da atlarına bl- lııtifade kendiSini aşağı !Umı.ştı. Fil 
seleden ışgal heyetlerinin gillıagtm - E7 eonra klZl'lll?. asla utanmak olmaz. Şimdi seni <Hind !.ki dönüm ve yine Cın..'\rlrk mevkinde :nerek Sedadın arkasında.n gitmişler- kat üstündeki yük iner inmez ha 
mezalimine m!\ruz kalmak. haritada. ! - Birkaç tloe rakı, bir~ fite bira şurubu) b&n~a aokacaA'tm. Bu şu_ kAin Şr. yol, •°'.Jr. llalkl, eı. Hayriye, fdi. .an blrdenbl:re şaha kalkmıştı. 

Fa.o..at bizim Şeyh Abdullahtil!eleld yanlarına aktılar. Bir arabaya bindik. rubdan İzaka ıÇirecetiz. O da 8elli ar. en. HB.2ım ve Hüseyin tarlalarlle mah_ i ceııı bey arka.nnclan: 
etendı hazret1erın.n yani Halıcı Basan Yuşa tepesi .:Uyorlar, oraya çıkmağa tık eıldlrauJra sevecek!. dud beş dönUm ve Kapaklı mevklinde i - Bulunma& çocu.ıı:!. heyecanlı s~yi seyredenler, de 
camil •erif n'n .. ~ .. ık mm .... :...<-'- '""al başladık. '17,. hıe' tira"' e-1"ordu. _._ taş be tb • şetle ba~ırdılar. Çünkü, Sedad Se:ın 

" · 
1 

.,...., ............ ,J..UU ._.. ~ • .... ., .. ....,,. ..ou • r Şr. yol, Gr. r:ıh ;m. Si. Bekir, Cn. .: Diye takdirler.iıli Izhar etmişti. 15 

ku~-vetleri zabltlerıni elde etmiş bulun. Omda da oturdu:C. O bi.ralan içtim. bek gibi hoca onu &yağa kaldırdı. Bir Hamit'! tarl.alıırı1e mahdud ikl b:ıçuk rin üzerinden kaymış. iki hayvan 
masına ~öre bur;ı.da tebııke yok, Onlar rakı içtiler. 8arboş oldular. Ba. gelin 80f&r glbl 90yın.ata başladı. Kıı di5ınUm ve keza Tastep" mevldlnde er. : Nazan hanım, onun başına bir ka. asında boşlukta aaıl.ml§tı. Bu 

Hele şu <Hlndtsta.n şunıbuı banyo- na da birkaç ıtad~h rakı içirdller. Ben bu gibi (soyulmalara) ezelden alışık j Ltbk, Or . .Hazım V·'? Fahr". 13'. çalı. ~ ~inden endltelifdl. cDeli kız> ı büsbütün ürkötmüı te 
ili. Ertesi id.İM.h sa&t :yedlı!e b:zim ra.o. de sarhoş oldwıı. olmalı ti bJ.ç ~ bile ~a~ordu. F.n lık, en. Hayriye ta~ahnle mıııhdud i Nevın, .t.ocuının '3ebeb olduğu b rar ok gibi yerinden fırlamıştı. sed 
zlka.> geldi. - Bonr~? . nihayet iç çamaşırlarile Jtaıdı. ~ca beş dönüm m'ttannd:ıki ta!·h'an da_ :heye.can ve üzüntüden Qlüzülmü.ştü, di i 

1 1 
b kt ğ .. 

Evveli. hocanın, .an~ benim elleri. - .Kendimi .u.rbettim. Ne olduğınnu yükün kapısını :ı.çh. Orada '[(t\çOk bir vacı 30 senedenl>P.rl b'li\fasııa ve bila. ~esi çıkmıyordu. zg n er ıra. ı ı ıçın yere ~v 
mi.zden öptü. San. gül ,ilbl yUzlli, ti. bilmiyorum. Meğe~se or;ıda sa.bahlamı. 'banyo vardı. İçerideki elektl'liti yakt_ı. nizasız ta.htı tasarru!uDda ve ziraatın_ ~ Berke.sin gözü. bataklığın arka ta- lanml§ bu yıiv'arl•~ı~n - tendi ı 
rın. Lokman bei{.m.nin tavsiye ettiği şız. Sa~ahl~ kalkmc<ı. beni tuzata K~ y11ktln lo:Jne aldı. Esasen _btr ki.

1 

de bulunduilu:nd·m namına t"sc 11 iste_ :rafından dolaşan yolda idi. Görünür- huylanmıştı. O da butunv EUra.~ile J 
e ·mili nefiseden bi.: dıhiibayı müs. dilşilrdüklt!r~ a.nladun. e1nhı lısnN)'a girecek tadar b:r yeri, miş olma.kla yu1<ııl'!da hududlzrı yaJ=ıe d kiı:me .kt atılınca, Sedad b!r ayagı uzenği 
tesna. - Hanglsı?. bir Jdşlıin de başucunda ayakta dur~- zıJı milddea.bih mııh<ıllere t3.<ıl'lrrnf vs' i ~et kad yo u. d kikalar ü takılı yerde sürüklenmi;e ba.şl 

Hoca sordu: - Ne bileyim ben?. cak kadar bir Y~ri mevcuddu. Kız 0 ıc müJk:yet iddiasında bulunınlıırm mah. : aa ar uzun, a . geç .· Nazan hanım bir çJi.lıl: kopardı. 
- Kızım ısm:n ne? - Sence ihtimal?. ça.maşırlarını da ato.rak suyun !cine kememize mtlr.ı.eaat!an ilan olunm. : Heyecanın aon haddını bulduğu bil' .. .. .. 
- Rozilca. - UçU de bir ku!Jll>;ınya oimuşlar?. şapur şupur daldı. HO<"a d:ı başı ucun. CEsa.ıı 88!1) !sırada, köy:üler bağırdılar: At butun auraWe ko§uyor, 
- Babanın is•ııl? - Elini uzat banyım. lazım. da gQya bir (Hind duası) okUYol'du. : _ Geliyorlar! arka üstü, aırtı ve batı yere 
_ MJşon. Hoca kızın elindeki ctzg lfl·e baktı. Ben yükün dJ4ında 1ta.Iımştmı. Hendek İcra l\lemurlne"unda4: E Herkea gösteri!en istikamete dö çarpa süriikl$liyOTdu. K6ylüler 
- Annenın Isın!. - Bu iı9de illt fail İzak denilen ha. B<>ca eoııra. yükün içlnde asılı ha. Hendek Hukuk M~hkemeaınden ve. : .. t" D l' k ter yüzüne dön .1.stikametten önü.nü çevırmek için 1 
_ Raşel? bis görültlyor. Bu, uzunca boylu biri mam ha.vlusunıı alarak __ kıza. ~ttı. rlın1ş k~ nt'iyet etmiş bir kıt'a ~m~ u. unie ~~ ~ yol na larına atlıyarak koştular. Nazan 
- Kac: Y•'1J'dıum?. değH mi kızım? GQya kızın vücudunu gormemek ıSti- Ulm mucibınce Hendeğin ~ıp kö. :n1~· ay 70ID u.. _ . mı 
_ on yed!, on ae:ttz. - Hayır. Çok kısa boylu. yormuş gl.bi bir tıı.ım dlnd.arane Je ar. Y'finden Hasan: Sıdıt::ı ıı: feda arasın. :&>gru k~uyorou. Sedad da aynı ,sur_ nım ve Nevin gozlerınl .ta.94>".-.~·~·-
- Anlat bakayım meseleyi? - Biraz ş1smnnca değil mi? kasını dönerek: dald lib'mm alesi için paraya çevril. ?tıe onu takib ediyordu. Hayn.n çabuk 181>~ Sed 
Kız hiç sıkılmadı. Ailebi lhtJnal bu - ffa'.Vlr. CJ1'0:7. yfbl zayıf. _ Qık k1Zl:m, h&vlu ile turulsnl de. mesine tarar verilen CıJ>CJp köyünde 5 Muhtar: paramparça olacaktı. 

mesa'le ta yedı yaşıncVın b~ış ol. - Allah, Allah. Bu uzun boylu kim? eli. vatı 31 /10/938 hr'hll ve 29 numaralı : _ Çok tükür ~-m.işler, dedi- u- Bütün köylüler, 0 tarafa doğru 
malı k:I bir >Iazet~de eördüill 6inema - Bunlann ficU de bh- boy~adır. Kız au1arı akarak ba.n3'Qdan çıktı. tapunun iht.lva ettıği bir bab hane ve ~ıuum y~una ~dememiş. .Amma, ywlardL Kendlslnl arabadan a 
&nını .anlatır gıb'. anlatmah t:a§ladı: 'Birtılrlnden kısadtl'. Hıwluya sarıldı. 3785 metre murabbaı araziyi ihtiva. e_ Eooyle aTke.cnnaan gidilirse bayva hale elmf4 olan Celil bey; 

- Bizim m.a.halle.d:! bir tüccar var: Hoca attıimı tutturamamıştı. B6zil. Kendi kendime: den 300 lira klymetındelı:ı mah·tl bu • .. .. _ g 
Ventora efendi. Onun ilç çocuğu var. nil muhakkak blr ~!e batla.malı: için _ t.şte, diyn1"Clum. Artı\: &;nr1hniln kere birlnd açık artırnı.a üe 24/10'941 ~tün ürker. - Mahmud. ağa, ~blık hlz de 
Kflçük iten Hasköy ınMteblnde l>era. tekrar etti: 30nuna kadar kendime yapabllecelı: bir cuma gftnft saat on bird.e flı>ndet İcra : KMıya lafa karıtt.ı: . .. . delim! 
ber okurduk. Y<J.sıei. braıı, tzak.. - Bu uzun boylu kim?. Bir uzun t\S hu1dımı. daire.inde açılı:. artırma ne paraya E - Bu .~~an l:>~ka türlu zapt.ediL Diye bağırdı. 

_ Bunlar kaç ya;ında? boylu görünilyor? (Hind eurubn> ile keşfi ı.t ikoall. eevr·leceği ve na.idi liyıkmı bulmadığı pnez. Mudur bey yanına )'&klafıp, Sedadın ayağı üzengiden kurtul 
<Hoca yaşlarmı ııotıIJordu k1 !tabağı Yahudi kızı şımdi kızardı: boaldı. Rozika bir hamamdsn çıkmı.~ gibi ta.ltdlrde ikinci açı~ artırma ile 10/11/ :ctizginlerlni tutmak istiyor. - d cansız bir halde vol 

baŞ'lnda pa•ıatacdı delikanlını:ı en Yavaş;a: haıvlu ile ktuııiandıktan .sonra elbisele. Hl Pazartesi gilnii ayni saAtte Hen. : Celll bey üzüntü:ü, başını sallıyor. _ U§, vucu ~ · 
b''vfl Unil intıh.lb etsl.n diye olsa ge_ _ Leonım oğlu .Tak, diye tekeJedi. rin1 giymek tızere tekrılr y!lke girdi. ~~k İcra ~ire.>l~de par~y:ı çevri1;ce. fdu: tunde kalm 1· . . 
rek .. ) Demiştim ya! Kızın bu derece aer. Odada soyunan kız, ylikte giyindi çıktı. gınden &ifllı bakı.ara irtıfak hak nr.ı : - Bu çok tehlikeli blr feY·· Alla asabi bır b 

- Yasef .on sek!z, b:rall on d.:>kuz, best konuışmasından bu Ylli& tepesi Kendi kendim~: v~lr haklara -na\Jc 0 1anlar on bes : b d"'şebllir geçiriyordu. Gözlerinden yaşlar 
bak ylnnl.. hikAJesinin c:laJıa çok sene evvelden _ AcahA Rozika gibi Bftalyalar, xa. rttn zarfmd:ı. evrakı r:ıil~lrltelm .bra!' ~uhCebea.faza U:yurs~, •~di önİer·nde- a başla.ı:ruştı. Koca.sının el:ni t 

Ben kendi kendime: b!l«l.amı:ş <maltaoti) olduğu anlaşılı_ t.m&lar Melbıala• da heo böyle çar. etmeleri aksi takdirde paylaşma.dan : nne yar..,, ,,_ . ' uş, canını yakarcasına sıkıyorduf 
-- Vay İza'km ba~ıDA gelenler, diye yordu. calbuk • soyunuvorlar mı?. Yoks.'\ ıcıe. barie bıralolacakla.-ı ve talib ot1an1Ja~ ~ki düz aatıaya intikal etdmişUSed:~ - Celll ya bir şey olduysa? 
tç.mden güldilm. Demek Yuşa tepegmin <makabli). rinde eziyet edenl~rl de var mı? .. dlve yihJde yedi buçuk c:!epo ibra?; e ~f' erı ~ :yorulrnup benziyor u. . . . . 

- Sonra kızım?. Leonun oA-lu Jak1 doğru g:dlyordu. "fkllndilin. Maıiemkt ortada bir ll m. ve daha fa.zla ınalı"ınıat ~luınk is 'Yen_ :atı yaklaşmak üzereydi. Hepsinin yii- Nevın, taş .. k~ıl~işti sankı .. kon 
- Bu çocukt~rla yf'd\ ııeklz sene. Vaktimiz olsa da eğer kızın elinde da.. ilmi rıem.U. nmt nf!Mım -v1\Td1. Mad~kl ler Hendek icra da ~~s'nın 911/-130 nu_ :tekleri ağ1Zlarına gelmişti. şa.mıyor, mutemadi.yen dudııklar 
~ri her ~~ gezm.eğe, sinemaya ha b8llta ~ri tefsir etsek hel'bal. h~ntlnivet m~tlddn: he)JSf neden maralı dosyasına murar.aatları 1li."l 0 - : ~edin avaz avaz bağırdığını d işliyordu. Ecved, üstünü bn.şllll 

de kız bize da.ba b.irçok .lsi.aı.ler ~ ~ ~. lunur. C941/430) ~ e 4Qiru ·~~Wlmll 
- o -.au. smra. b:mlf. 1JltJdl.. • _. ......,. 19dma: ..-: il• Dildar?.•• acı. ı. atı.. 1 Ba .._ ._... ı.. ..... 
-Tecmı batta BeJtıw sNeJfm 'C1e.. Kmd1 ~-~: - = •' .. ,_. t pa ......._ _. ....... mlmktln ml!l°W)e 'il. .......,._ llnbl:'tı x INllllllllf!lt..:. 
-- ..,. W'Jll'llo -- Jl9- - ......................... lıMlılıl ..... , .......... mdaJaı ftlıit ~ dala 1tlb9t fft.. 
,..... ...,. bat aıieDln --~ .....-; ................. A.., IUIJtın -- .. - .................... ~~-..-.-

- .,. ...,., 9Ye1 .ıetterbda ...._ ,.,.. 1111r tir 11• 11111 ~ .Jılt; ctmr • ftL ,..,ı • ...., _. ... wnmll: • •2 aw dli• 'lllQ w.W,~11.me ü.lı&tAllli•• .••••r. 
-- ......... ~ ~ ..... ..., Mmal* '* fdiılb ola'. .. ..... •• -- .... 11 .... 4'11*ttals ............ ..,.. .,... ... .......... -...... 

1
11ı•uNal,MIDoda 11cıaa-. ....... : ,....,..,,.._...,. ..... il••r-.•tıllllS~ .,,ısı ... ... ............. --•-:et n ti 1 ~ ........ --. ........ alt ... ~ ... ~;.~ ... -~mı 
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4/2 Sayfa 

Memleket haberleri 
Kaşta ilkokul ve eğitmen 

okulları yapılacak 
Kaş Cliuswd> - Geçenlerde miidL Umuml yobm bozukhıtıından kışın 

ra.nla birlikte kazamıza gc:len valimiz vilayetle :ıW:nta.sı kesi2en kazam'!ı.ın 
bazı noktaları ifat"et ederek ılkokul kendi na.biyelerlle bu suretle kucak_ 
ve eğitmen okulu ya.pılmasını kay _ 
makamımıza dikte etıtlrmiııtır. Ya. _ laşmast bittabi şayanı memnumyet-
pıJmasını ve bafall]ar dileriz. tir. Bilha&sa bunun kendi emeklerL 

Kaşta yol CaaliJ'dl denm ediyor n.1rı eaeri olması iftlha.r ediılecıek feY
E.sk.l kaymakamımız Fılul Kutta dlr. 

nın çizdiği ycrt programı üzerinde de. Bildm maa'riıllltt 

vam edllnıektedir. Yeni kayma.ta. • Kat h8.k.im muavlni Zatır Duru _ 
munız Kocabay~lunun gayret.ile na.. . . 
hiyelerin gelecek sene kaza r.ıerkezi_ meriç Fınlke sorgu hakım vekiletıne 
ne bağlanmalan kuvveıtle muıhte - bayin edilerek ma.h.a1U vekA.let 1"8Zi_ 

meldir. fesine hareket etmiştir. 

lzmitte kadın yüzünden bir Samm.n T opralı Oliai 
delikanlı öldürüldü Müdürlüğü 

SON POSTA 

Tu1:1eeli Nafıa Mttdllrlüğünden 
1. - llhale.si ll/ '91941 tarih.inde yapılmak üzere eksmmeye konulan 

Tunceli vilAyetlnde ya.pıla.cak Mameki Seyithan yolu tesviyei tür:ı..biye ve 
şose .in§aatına mezkftr gibe kadar talib çıkmadığından bu ın~aat fiat
la.rı yükseltilerek tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin muhammen keşif 
bedeli 250.000 liradır. 

2. - Bu işe al.d. şa.rtname ve evrak ttınlardır: 
A. - Ekslltme şart.nam.es!. 

B. - Mu.ka.'Vele proje.si. 
O. - Ba.yındırhk işleri gene1 şartnamesi. 
D. - Husıısl şart.name şose ve köprüler fenni faftn.amesi 
F. - Seridqprl. 

O. - Grafik. : t 

H. - İst.lyenler bu işe aid evraktan şase ve köprüler şartnamesi.le ba_ 
yındırlı.k işleri genel şaırtnamesinden maada.smı 4 lira mukaıbllinde Tun.. 
cell Nafıa Müdürlüğünden satın a.labilirler. Şose ve köprü1er fenni şart.. 
namesl..ni ve bayındırlık i§leri genel şartnamesini görmek i.stıyenler 
Tuneeli Natıa Daire:sinde bedelsiz olarak görebilirler. 

3. - Eksiltme 7/'10/9411 Salı günü sa.at 15 de Tu~li Nafıa Mü.dürlü.
tü binasında kapalı zarf usulile yapüa.ca.ktır. 

41. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin. 13fl'OO lira muvakkat temi. 
nat vermesi ve aşağıdaki veslkalan haiz olup gOOteımesi lAzımdır. 

A. - İhaleden en a.z tatil günleri hariç 3 gün evvel Tuncell v'.layeti. 
ne müracaat ederek bu işe girebilmek için alınm14 ehltyet vesık&BL 

B. - Ticaret ve sanayt odası sicil vesikasL 
C. - Bir defada devlete a.ld 50000 liralık şose ve tesviye 1.Şinl muvwt. 

!akiyetıe ikmal etmiş okl u~ıma dair vesika. 

5. - Teklifier 3. üneü ma<ldede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Tunceli Nafıa Dairesindeki eksiltme komisyonu relslltine makbuz muka
bilinde teslim edllecek:tlr. 

Po.sta ile gönderilooek lD.ektu.blann nihayet S. üncü maddede ya.zili 
saate kadar gelmiş oı.ma.sı ve arttırma eksiltme ve l.ha.14' kanununa uy. 
gun olarak mühür mumu ile iyice kapatılmış olma.sı lAzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilme-.ı.. (8340) 

İzmit (Hususi> - Ulugazi mektebi Samsun CH'USUS1> - Bır müddet ev 
civarında oturan kağıd fabrika.sında1v.eı hmir İaşe MüdürltığUne tayin ve 
lşçl, Harun oğlu Mustafa bir kadın k.ey!iyetiıı l"ÜkSek tarıdlka lk:.tiran etmiş 
mesele&inden araları açık olan Haliljoı~ İ7m.lr gazetelerinden öğrendi. 
İbra.hlın namında.Jd genci ~kla ğ!mıZ Samsun Ticaret odası Umumi 
yaralıyarak öldürmüştür. yak'a. hak_lx.Mibi ve Ha.lkevi Başkanı Osman cu 
kında adliye tahkikata el koymu.ştur.ıdi Gürsoy oettimlz topraık ofisi m(l. 

dillrlüğüne ta..vilı edilmiştir. Uzun yıL•--------------1-----------------ı 

Torbalıda yeni bir ista.yon la.rdanberi tle&ret odası be.şkltibll Belediye Sular daresinden 
apılJı vazifesini ve ayni zamanda Hal!tevi Afağıda yazılı beş nevi malzeme k:apa.lı zarfla ve karşılarında gö.ste. 

Y ba.şkanlığmı muva!faıklye-tıe ıdare eden rll ta ihl d ı.~·1t t t 
Torbalı CHususO _ Tepek.öy ist&<ı- 06man Cudi GürsoY'.m, toprak ofisi gt_ en r · er e ayrı ayrı e....,ı meye onmul} ur. 

yonunun bulundugu yer .. ~tarlar ~ln ·bı ehunmiyeUi bir müessesenin başına 1 - Kızıl ve sarı madenden dökülecek sayaıç aksamı 
elverişli olmadığından h~lmmet daıı:_e- getlrllmesi muhltımi2Xle cldd1 b" l~k 13/ 10/ 94!1 Pazartesi günü saat onda. 
sinin ve kaza merkezlnm bulunduıu ır a a ı - Sa.tın alınacak yuvarlak, altı köşe ve boru şeklinde .san çubuklar 
yerden ~kilometre uzakta yeni blr is uya.ndınn.,W-. Yeni kşltıl edilen Sam- ile demir cıvata ve somun 
tasyon inşa ed~. sun iaşe heyetinin umumi kf\tibliği va 13/ 10/9411 Pazartesi saat 11 de 

Yeni ıstMyonun uzaklığı d<>la.yı.sile zlfesini de üzerine almı5 ve bu mühim 
hükOmete gelip gidenler müşk:UlMa ma vazifede de değerli h ianetler ifa etmiş S - Yumuşak madenden dökü1ecek kapaklar 
ruz k.a.lmakıtadrrlar. ve bilhassa teşlı:ilat.qtlı~ \"e nıuvaffak l4/l0/Ml 8a.lı saat lO da 

Kaza t:a..?mak~ığı Devlet Demir- idareciliği ile Samsunda kllpUk büyük 4 - İmal olunack ka~uk kapak contal&l'l ile diü: Te p~too lAstikleri-
yollarma müracaat edere'" kaza merke beııkesin hıümıet ve ts!{dirlnl kazan. 14/ıl0/9411 Salı saat 11 de 
zinln önünde bir duralın tes1s1m taleb 6 - İmal olunacak emaye sayaıç ka.dranla.n 
tırn"şti fnış olan Osman Cudi Gürsoyun bu ye. 
cAkı L~· d d. d kt k nt'vazifeslnde de muvaffa~ olacağına 15/ 1-0/ 9411 Çarşamba saat 10 da 

,..._aar a ıf o o~ yo . şUphe Yoktur. Eksiltmeler g~rilen tarihlerde Taksimdeki idare merkezi binasında 
Aklh.iısaz ClHIJSUSi) - Şehr~miz ıy.lırmS _.;.__-o---- yapıl-acaktır. Şartname almak ve nümun~leri tetkik etmek lstiyenler 

beş ıbm nüıfus1u ve müıha·ka.tile yet_ Manim uzam aergıaı hergün mesai saa..ti içinde İdare Merkezinde Levazım serviSine müracaat 
mAş küsıır bale ya.Jdıı.şan. ıha.lk.Ue ka- P.debilirlı>-" ıı:865b 
lıabalıık bir kaııa mel'ke1A.dir. Bura.da Manisa., <Husu.si> - Mani.sanın kur 
ha.len dliş tab.lbi olın.adığında.n srlrnı- tuluş bayramı müna.sebetile açıil.an 
tı çekillmeık:te ve civa-r şehi:rlere ba.<J Manisa üzi.iım sergi.si geçen yıla naza_ 
vuımaık medburiyeıtinde kaJımlma.k:ta ran üzüm maıbsulünün kalitesinin bu 
dJ.r. Burada ~ yaıpan iki diş tabibinin sene çdk yiiıtseık olduğunu gOOtermlş... 
ki üç ay eıvve1 vazifeye çaıtınımaıa - tir. Jilrl heyetıinin verdiği raporda 
nndan d~ bu boŞ!u~u ddlduraca.k

1
serg:ide teşhir edilen 36 çe.~ nümu

bir diŞ ddlctoııı hem muhite, hem de nenin iher lb9.kın*ia.n fev:kal~llğl) 
kend~ tıııqdalı ohı.ca.ktır. lblklirtlmJ.ttir. \ 

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

-~----~-------------~-------------~! 
Hele Hye Sular idaresinden 

1 - İdaremizin Kağıdbanedekl ı.izininde bulunan s~tan mamül 100 
ka.da.r boş klorür dö şo fıçısı açık arttırma ile sa.tılaeaktır. 

2 - Arttırma 6/ 10/ 941 Pazartesi günü saaıt clO> da. Ta.Jı:slmde Sıra
servileroeki idare merkezinde ynpılacaktll'. 

s - FJ,çılar.ı görmek J.stiyenler Kağıdha.nedeki Uzt:r:ı.imize müra<:aa.ı e_ 
debilirler. 18662• 

İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya. 

No, Nev'ı 

Eylul 

Muhamm'?n 
l>OO.ell T 

551001736 Fenerde eski 'l'ahtaminareY. 'l'evkilc:der Malı. 720 
Ulah k~lls~i So. E. 46, Y. 42 No. lı ev, 

52301/ 2748 Gümi.i.şsuyu Ülko:ır So. E. 2, 4 Y. 2 No. lı 600 
126,25 M2 arsa. 

2/ 8% Ka.dıköy Caferağa. Mah. Yo~u park So. 9-0() 
E. ı) Y. 153 No. !ı arsa.. 

52301/2749 Gümüşsuyu Bot.ahenk So. E. ve Y. 8 No. lı 550 
76,37 M2 arsa. 

51133/ 35.1 Yenlk2,pı Yalı M3h. Kumsal So. E. 110. Y. 48 
203 No. lı 24 M2 arsa. 

51133/ 35_1 Yenikapı Yalı Me.h. Kumsal So. E. 108, Y. 44 
2U5 No. lı 22 M2 arsa. 

2/ 4727 Kuzguncuk: Derefırını Üryanizade So. 33, 35 1015 
No. !ı mae.ctükkı\n ka.rgir hanen.in 14/48 hisseei. 

F. 1/7481 Feaerde Haraççı Karamehm!ld Mah. Ao'.liile_ 432 
zel Cad. 175 No. lı ahşıı.b dük.k:Anın 3/ 5 h.issesı. 

51156/27 Baltaliınımında Yaşmakçı Şecaattm. Ma.h. Hl 2000 ı 
sar Cad. 10 ar m:ktannda 5 No. lı muhterlk 
saııı llhane arsasının 1/ 2 h.ls5eısl.. 

52151/ 350 Beyı:ı.zıdd.ı Kökçtiler Ş.O. 7 No. lı üstünde o. 180 
dası olan :ilikkanın 1/ 4 hissesi. 

55100/ 4565 Ta.rabyada Tar.a.bya caddesinde 26 No. ıı 593 
dük:k.Anm 317 h ssesl. 

F. 2/1131 tts:CüdardJ\ Se18.miall Mah. Bağlaıt>aşı f3o. 29 720 
No. lı hane. 

52301/2712 Kadıl:öy Osmanağa. MJıh. Baş;:avuıs So. 11 2000 1 
No. lı ahşa.b deponun 2/3 hisse&. 

52151/350 Beyazıdda Kökçüler So. 5 No. lı üstünde _ 180 
dası otan dük:kA.nın l.'4 hissesi. 

Yukarıda :vazıh gayrimenkuller 15110/941 Çarşamba günü saat 15 d 
EmlAk MüdürlUğilnde ~plB'flacak ol.ın komjsyonda açık: Arttırma ile 
ayn sa.tıla.caktll'. Fazla izahat için Millt EınlA.k 4 Uncü kalemine mü,..a 

( 

Kayseri Belediye Riyasetinden 
ı - Ford m.a.I'ka beheri •ıooo Türle liraaı muhammen bedelli uzın:ı 

iltl aded kamyon 1.10.941 Çarşamba gUnü saat 16 da yapılan teklif had 
yık görüldüğil tu:dirde belediye encümeninde lcapalı zarf u.qullle ek.si 
yapılacaıktır. 

2 - Şa.rtn.ameler bedelsiz olara.k belediye ba.şkitabetin.den a.Jınacakt 
3 - Beher Jmnıyonun muvakkat tem:n.aıtı 525 liradır. 
4 - Teklif mektublan eksiltmeyi açma saatinden l:>lr aıı.a.t evvelin 

dar makbuz muk.a.billnde belediye relslik!ne tevdi edllıecek ve posta ile 
derilen teklif zarfları bu saatten evvel gelmiıe bulun.a.ca.ktır. Postada 
gecikmeler nazara alınmıyacaktır. <8 

Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı diller okulu lkmA.1 imtihanları 2/10/941 Per~mbe günü 

9 da başlayıp 7/10/ 941 Salı günü bitecek.tir. İmtihan günü ve yer 
renmek üzere ilgili hlebenin müracaatları. (8534) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünd 
Onn.an, Veter.ncr ve Ziraat Fakültelerine bu yıl u.bul edilecek tal 

rin seçim imtihanla•-ı :tstanbulda Sulie.nahmedde Yükselt İktisad ve Ti 
mektebi konfer3lls salonunda ve Anka.rada Yilkselc ~traat Enstitüsünde 
tıda yazılı gün ve saatlerde yapılacağından namz.ed talebenm 1mtı 
misyonuna müraca.a.tları. <0059 • 8377) 

Ders Gün Sa.a.t 

F.zik 
Türkçe 
Kimya 
Biyoloji 
Cebir 
Yabancı dil 

6.10.941 Pazarıtesl 
Ci.10.941 • 
7.10.941 Salı 
'/.10.941 • 

. 8.10.941 Çarşamba 
9.10.941 PerfelDbe 

9.12 
14.30_17 

!U2 
14,30.17 

9_13 
9.1:.I 
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SON POSTA Sayfa 5 

TelgraS, Telefon Ve Telsiz Habere • 

Hür Fransızlar 8 
kişilik bir milli 

kom ite teşkil ettiler 

Ukraynad~k! 1 Lo~drada müt- 1( Sovyet tebliği )1 
Alman .zafe~nın tefikler konfe- Cephenin merkez 

akıslen ransı toplandı noktasında mukabil 
{~1 1 lncı ııa)!'ab] (na.tarafı 1 hır.I 1o&7fad;&I 

kat1 hes.mettoi tabul etm:.YOr ar. Bundan bqka Fransa, Yunani.s_ taarruzlar 
BudYelll kmveUerınm geri çekll - tan, Yug~avya, Norve9 ve Luksen-General de Gaulle mete muvarratı: olduğunu, K'i;efiD b"-'"'" mümessaıerı de toplantıda 

ge H F t ·-e& Jcurteh ı.ue.... Moskova ~4 CA.A.ı - So\-yet 1:.Wh _ ne u··r ransız .-rkmda blr mu ........ '"-nır bulunmu .. ıardır. k:ıJrU}aca&'ın• Polıa.vad' mukabil •.wıw. v barat bürosu, asagıdal:ı .ıcc • y.:ı.rısı ub ku J • • f• taa.mız!ann' başlaması &l'bt'~e Londra, M CA.A.) - Müttefıkler a_ lığın! neşretm ~ro:. 23 EylW gLCts ı:ı.. 
\'\'el erJDIO şe 1 Rus muka.vemeU:ıiD fiddetll olac9gt ra.sı toDferaDSUU açan Eden demi§- ta.atımız, oiltUn cephe bJYl'nCl <!üş _ 

olarak ka acak biJdlrlU7or. tir ki: mana karşı hıni>etmıı;.c.r.1 .r. 21 l:.'y -
Lo :l'ngillz ~e Ruslar Alınanların bu Geçen 12 Haziranda .son toplantı.. lülde diişm.uuıı 53 t.a~yareai tahr.b e_ 

G ndra, 24ı CA.A.) - General de il Je'Ylflnl gayet atı:" bır pa.bad• mız esnasında, tarafımızdan alrtedl dlmlşfü. Bu.otana 28 zJ ha\:ı. mulır. -
tılauıb e hür P'.ransızlar tarafından ye_ :ediklerlni aöyliyerc.c tese=ll bu - len konferansın ncUc~I olarak me- rebeler!nde, :.:5 ı de tayyare mryd.ın • 

lr nıını k .. ,~·-• larında !.anrib edi!m şt.&. 16 ta7y:ıre d{i om.te, tqkll edllWc,uu hıyorıar. sal çerçevemızln bir kJBtnını teşkil e_ 
ltı .~ blldiınl§t!r. Komitenin timlerden Moskova 14 CA.A.l - Salı a~amı debilecek olan yeni bir iş birliği sa!- b.3'bett11ias mnkıabil taarruzu 
~kkeb olduğu bu gün ilAn edile. toıpJ.anan GA,bu•t konferansında daov_ ııası ~bllecetimizi tlmid ettttnıı ve Londra, M CA.A.> _ Burnya ge'cn 

~r. Komite bütün dünyadaki sa- yet eöacttsU L~. 4 0ı:~~ ~;!: bu sa.yede nferin istihsal edl'ece~L haberlere göre Ru:ılar cephenin rner_ 
retli Fra.nsız makamlarını tem.sll DllD; mubaS&l"A ~l.ın:ı tekzJJ ~~ıemlş.. nl ve zaferi muteaklb sulhn va.rılacaAı ke-z mıntakasında yeni oir yerde mu_ 

eden 8 veya 9 azadan mürekekb ola. d:aki Alm&D idd nı söylemiştim. Mtittefıklerln mümes vattakiyetli rnevzıl muk:ıb.l taarruz. 
eaktır. Bu mümessillerin Fransızların tir. Deyh şunlArı aöYl "1\lftir: .ıneri bu yplda ihzari mahiyette bir !arda bulunmuşlardır. Mukabil ta. 
:ıktrlcrı.Dl serbestçe ifade edebJ.lm&- ::'i:!ıar fl'Vftl1 bet. sonra d'1 abrt faaliyet g00terl!dığ1nl müşahede ede- arruz Smolensk'in 125 kilometre şL 
erı meşruttur. Yeni komi~. kanunu. _...._un ~ımış oldu~un'l !dd:a ey_ ceklerdir. 
~aaı mucibince mlllett temsil mkkı... uıu~ 6rt r<l:ı bQyil.C b!r ınsan mali f&I'klııinde Qlukol mıntalta.sın_ 
lla Dıalit bir Fransız hilkdmeti tees- ıemlşlerdir. D 

0 
:eundan en'el prt> Sonuncu konferansımızdıın biraz dan yapılmıştır. 

•Us ıcDtl9i t.eskı:_..ec1111'!1'anm· , " ,. ..... ı?'DW'k te _ sonra Hltler mutnd tab.yesinl tatbik Londranın as!ı:erl mahtlllerinde şu 
h edinceye kadar Fransa i"in jdarl .--J.esinde u-u .... '""· •---''- iL.• ellet y ~,._,...,.e bwunauhr, f ki\· m•ınf. edettk haber -renncden So\ıeuer Bı.r Cihet de ~= edfılyor ıu, Ruslar Le. 

Yerine k:a!m olacaktır. --.\IDUUU d b +."letır 0 d t ı.--• d .. Ge _.... ·---ııar cenubu gal'b'de e u lllıne taarruz e~ • nıngra mın a~n a QO• iyi tutu. 
neraJ de Gaulle hıir Fransız ktIT falc ouuu-- • • a ı ı •etı ba~keti l"~ mm•artak o:.aınıy • SovYet hütfuneti ve vatanda§ları nuyor ar. Burada A!rnanlar bllhassa 

tır erinin şefi olmakta devam edecek sübay ıtlbarlle çok ağır za.ylata ut. 
.. · Yenı komite, Afrika, Yakınıark catıardır. ::ıd birçok fab _ dünyanın taltdırini. muclb olan bir 
•e Paa.rıt de daba1 olduğu halde Fran Mum&il9Yfl. A~~~~~ına çal cmıe 1nad ve cesaretle Jcendilerinl mtida_ ramışlardır. Bazı Almaıı alayları sıi_ 
&anın hususi bir alA.ka gö.sterd!ğl rllcalanD Alma~tırlatm'JJtır. L:>~V&. ı.a etmektedirler. bay mevcndlannın Oçte !k.lsfni kay-
ın.... buhmdutla.,wu ,... · ı ı tta ı tit d d ek müt.t~ bet.mişlerdir. Bunun harlclnde kay. "" ..... tell! bölgeı..,..o- - zi1esine devam __ .. mıaIAt. mese;ı.ın ce - Bu ırsa n s a e e er 
e.. ....uc •• ld Alman ı- ı fkJ"e .... r · tl k den dedllecek bir şey yoktur. Havalar da 
l'j 

eoek olan müdafaa tonseyinln ye_ .-ıtal cepbetıi?lde h~.,.. a - f"ıkler arası AOn eransına ış ra e 
~ kaim olacaktır ~~ Almaı:ı1ım!a olduJt!n'l da.r Al - Sovyetler Birliği mümessilini sclAıiı_ fenal-a§Dlattadır. 

ı General de '1ftuıı'e bu m"-ft-bet- man JcaYDaJclarmd.t.'luheıb~n .!:_bntın~e: larun. Ayni zamanda 1çUmalarımıza Kiyef mınt:ı.tuında fiddetli mu_ 
e be ~ l.lU<IWOI> PGYter m '" ..,.a ....... ed y B kl harebeler devam etmektedir. Orada 

\1 Yanatta bulunarak Vlfl hükılme- Pi oJarak b olmak ttzt"l"e an ilk defa iŞtırak: en una.n a!ve - çevrilmif olan Dudyen! ordusu asker 
ile Dıthıaae1>etıere dcnı.m etmek :mı, soruJan .maie :~c~ lini ve Maliye Nazırını da sel8.mla-

1okııa, Y'enl komi~ ı kendlsile mnna_ ıatm:ı.s Ye ıtem ..,; UJİ&".ı bizim - nm. Kahraman Yunan m\lleL ntn mu le.rinin çe~berl tırmak ı~n yaptıkla.. 
llebet te.siıııne k!fi ~allh"'etl olan bir . ~: .AlmaD h;ıYa. iuv - measillerln1 aramızda görmekle müf- rı tefebbüsler hakkında ma~Qm~t 
Otortte •;, tıı.t.ıın .kiDCkD - ...._ u· olmaıUa tcra t.ehi 'Y'Oktur. Bununla beraber K yefı mu-
t addetmek m· Ilzımceld e .. - '*1erl eıyevm ..... e • - r.z. , rd hl k.ı6m 
altdırı Anı ı aıetıere tt7tlk nııtya:Jta za1ı~tır. Eden netiee olarak 4öyle demift,ir: dafaa eden tıt als. an r mın 

'1<1 old~rtkaya Te d~ter m bel'~ M&MP! Budyenlnm azil Son RU%velt ç.örçil deklarasyonu ric'at edehlldlği muhakkaktır. Maıı-
Oe u sôylemiftır. erlDe oao~.ıl xoııtey'!n •et.trJJ - ii betlle b~ karar sureti takdim ma.tlh bütün ou mmtakada nzlyet 

Şark cephesine 
yardım meselesi 
Yazan:' Selim Ru~ıp Emet 

Ş ark cP'beıd harcütmın hwan_ 
dılı ve Alman istila l.:ullannw 

bir tara tan ll.&rkof oıı ecıne •elLk eri. 
ıh.,-er i.ır 1H.ı • ı. ı.ıı ut_ 
JIUJ& ~lıştıkL\rı b r a•rad' SoV)'et ~us.. 
yaya yardım meselesi, burinkii şekllle 
elan naaan Albadan amelı nfha1a 
l'eoeıDedi. J<'llvald bir mıidde,knberi 
bazı Amerikan mıalzcml'Sinln bazı :Uus 
Umanıarma mun11l'lat et~erl, bir 

miktar 1nglllz aY \'e bomba.ı-c'lıman tay .. 
yar~ln de ha cephede faullyete baş_ 
ladıklar1 lı&ber Terilm('ktedlr. Fakat ce_ 
nabdakl son çemb ı·Jr.me h:ırrki mm 
Alınanlar ellrule b•raırtm malzeme 
mildaruun aalıgı I' 'Btf'rlyor ki şark 
ce,.heslmle üç ayd:mberi cereyan ed-n 
aman.~z maharr.'>e esn.ısında ı;ckilen 
8ol")'d kuvvetlerinin bu ('f'lılhne nl' ı_ 
CtBf olarak uyl ettikleri muharebe n_ 
saltl bıaa1tnktl hareklt tlzertnde ~ 
TaPM'alı bir 1nertebe.ri balnıuşhar. Bu, 
bittabi 1ran bir hülrtlm detıı. TU!yrthl 
ifade ettlli hlr ıteYdlr. Ayni kanaati be • 
nlımemiş driinen Abnan ka)'nakJan, 
biUıaea buna. Ukrav:ıaıun ıren!t sa • 
nayf mmezl,.rfotn k"'ftdl f'l!f'l'fnf' ıeo. 
mrslle tııab e,"lemP.ktedlrl~. Sebeb ncı 
otana ohan. So1'y('t Rnsyanın acır ,.ar_ 
dıına ila"7am el..... .,ılinhr. MC.. • 
kim Son-etlerin l.ondra "'rfirl de 11ynl 
kanaatlP. llö':fln ıkwıokra.c:nrr1 Sonflt 
Rasyanm v~lm11n:a oatınnalria 1"f' 1m 
mlinaMbetlf! df' 'Pttnslbe 11111 hlr talmn 
snder a6ylf'm"lrlrd1r. J,onclra"1!tkl Ba!I 
llf'llrfnfn. hnili bfHrAmeU h~bınıt .. 

~de """""'"''" kadar tabir Wr f'>' 
vo1rtut-. Fa"'ııt twrailn Sn'n'et Rll!IYllYll 
vanhftı •~ek nn:b'l"tte buhın11n 
flrl ~ ~lfmud nntır ki lotm!arm 

biri hıı-iJtere, diferf de Amerikadır. • 
hiikiiaeUerle ROTJ"e& .Rasya arasında 
aaJu bir ~u.tı J"aPUa&kta eldata da 
ıoaonline ,ıre'inline aaabadm 
temin edilmiş oldatu ken-":: 
meydana çıkar. Cerıye bunun hacim 
'ft vils'atl kahr ki 'fln ehemmQ-etJI noııı. 
&anm da bu oldutu bl!Kti kfl '"MİY~en 
aalaşılmaktadll'. 

Banda şu 111e.ele batıra cehaektedlr· 
A.meriltanm otedcnbcri inı:ilterey~ 

T&IN'&'elmekl.e oldutıı yardım mlkt.vı 
blıuat bir kısım JngllidPrııı nıızannda 
dabl klft ıı:ayılınıy,,nta. Bunan macı1» 
sebebi olarak Ueri siırulcn ~Y bir IJ.sım 
Amerikan !Qnayllnin yeni teshı va 
ıdyeUade balunmUl lıfi. Ba işi mmİ 
bir ml'nfaat lllf'.s•le.sl olarak kabul e)'. 
lemlt bulunan Amcr:kanm yardımı ke_ 

slnrşllnnesi ve sııratlc.ııdinncııl, ıJ;ılla 
ziyade bir zaman mf" elesld r. ~u hale 
~ J? Aml"rlk:ının Sovvet Rnsraya 1a.. 
pablfettli yardllll, bn bakımclan, mah. 
rumfyeUeri rulM".a h nulanan mal.e. 
meye inhisar etmek :ııanrtdrr. inrııtere 
aibl Sone& R11!J"Qa 41A ceallJ )'llTdJm. 

Jar Ye bol .maheme 91:Yki, ancak ıra • 
lll&llJa OlaWJecek b T fC!)e beusi70r. $im 
diye kadar kıe me7lZbnlndea rayda ._ 
manların ltao.ıatl, bzizat SoYJd Se • 
fh1 M. Malslrlnln kışa bel batfanılma. 
1JIUI haldr•ndakl sfiaJf'l'il" n1ıf'fatıbnlt 
ela;,er. 'Fl!hakilıa pyetl Ahnanl•, 
menimin cüeıtlklr.ıtal Jenf'r 'ft hare., 
keUeriıd A)'Jl1 tempnda idame ederek 
Amerfltanın hazırlı~na taltaddüın e • 
derlerae SovYet P..as1JU1ın Ya1.lye'fnl 
daJaa mli$lrii.I bir e!!ll~ ı:-lnni, ı:-örmek 
lhlbnallert artar. r.u h•ll, J.ı0ndradaJd 
sdlrtn sık !nk lo;tlm'13ı\ nicbhn ~ı _ 
lı:anna.~m ıttbeblcrial b"r llÖn!M aba 
a,ık ltlr nrel~ °Vt" dah:& bliyilk hlr IMı. 
litatle ifade efmq o!uyor. 

5.Li,,, &49"1' C,,,.~ 
hı1eı~: de Gaul'4? h!~ ~ :ı.7 oldutu -;e SofY•~ ~llık fılosuna :n=ktir. Muttef it lıükfunetler bu taranlıktır. 
dı .. ._ r nın ifasında k()m.ıtentn mensıj) 28 haı1> p!IDISJlitı tsveç :nP. - . edil ---40---

11()~ ıntıştereken '11CS'nl o!acatını pmJarma ?ı.llm olara.c orada eöe allı tadar suretlnı tasdlka davet e_ Al •• 
J'ltyez.ek ıunıan i!Ave eytenıift'r. edildikleri haltkın:b yabancı memle_ teklerdir. man ara gore L Askeri vaziyet :J 

tı~t.enin tek bir siyaseti olacak- ketlerde intişar ede.1 şayialar~ hayal SoYY"t se.f\rlDln nutkll • 

aı. ·lto":ınaı-z toprstlarmın t~ ~~~~ta::;~e !~:~~:: Londra, 24 (A.A.J _ Muttekfiler a- CRas tarafı 1 ind sa.yfacl&J [Baş ıara.fı 1 inci sayfada] 1 vetlerl göndereblleıX!:C!;?r m!? Bu .sua. 
let •-n._,~· kendini ~:~~eat •-ıAı.."''ı ~eki Al"""'n .,.,...,•-tın" ait'iı ola:-ak bil rası konferansında SovYet hlildim. e- Berlln 2f CA.A.> - Alınan umumı sına daır olan umumi kanaa~ı tatvıye le cevab verebllmek epeyce uzun bir 1&-

~--.ı l'a&lfesne -ı.a"'4' uc 11.ır..A ouıu ..... ...... ... .. isk\ kararg{ı.hıru:ı t.eb ili" .nde dı.ln Kıyc:Un etmektedir. 1ldncl. kısmı ı:ıe, cereyan dir. Buııwı icın, b:.ı 4, b~şkn b.: rnı .. 
ectecektlr Çün .. ·ın h-kiimranlığl dirJen ra~a.'lll.ırın ~ltl:ıç oidufnmu lıe ti namına beyanatta bulunan Ma şarkında başka Sovyet <ıüzütıımlarmın etmekte buımınn hli.dlsclcrin hn!Uka • j nııza bırakaca~ı~ ve şimdılllt yalnız şu 
ıntı111.kıın · kıı. ku :ını k1 : ı.ı·at bün- ~ ile Rus _ AluıP.u harb'n ln ilk 70 demıştır ki: da imha edlllllı;$ o dt.ğu b y:icd• mek.. tine uYil\l\ b r se".:lıd'!<lır. Oerlteç, Al kadarını aöylemek!e ıklJfa eyılyectlfz, 
'hatııı ~ yarın ~ti ·st· günü r.artın::la. AlmanUuın !nsanc.-ı te. Nazi sürüleri SoyYetler B.rUğine tn tedır. Düşma;.l kuvvetler!n\n bakıyesl man 00.,..unıan:\ılnhğı, Kiyc1tcn sonra \ki İngilizler bu'ldln kısa b\r mUddet 
5lii;::ı:l"!lı.-;;11ıa~k için e 

0

1 
1
d '- ıetatmı 2 mllyon 300 bil' kişi ko.car arruz edeli üç ay oluyor. Üç ay Sov_ iki cep içl:ıde mnhsu: kalını~ olup bun Lenı.ngrad ve Od sa mıntakalürında evvel Ortasarr.:ta oulundujjunu soyle. 

l!'ransa. kana ın an l...ıı ır.· il" ' em1s+ı'r .... n. ı d t ıle d .. , 1 '150 000 k" l k k ct• ı tahmhı ey c;u"'ını i,lo'Y{' f!Yı • ·~ • yet ordusu, donanması ve bava kuv_ Jarın da blr:tac 5u.ıl ç n e am:ım :rna.hsur bulunan ve eıı aşağı bı: mı;yon cıuer şı ı uvv .er c ve 
tl i düşmana. karşı kahramanca imha edllme:;i be't!ımmelct~!r. k.Şiyt mütecaviz o1up 31 ıle l'\2 toıılult diğer meoburiyetlc.-ıııc de zarar lCrme.. , d • t ve er J.y te b A Tayyarelerden a·rnan fot:>Anf:ar - sJbJ alu' ve cm alır ta:ıklarlA " ona melt 8Uft'We IY.ı Uı: Jşt b rdeu J'&Pıl .. 

tta Kema paşa a emaye mücadele etmıııer ve bilrr ~ ,~ dMI dGlıaaa. ..ııan araaıada ursa .. .-öre.. , .. .,. .. modem d.,.. ... _..... au iti ._... ıums•• ra,... 
lt m.llleU.ri tebdid eden, m ellyvo aıaJ* cı*&lıil eal~&adlr. mpp ne IDGmbllM oı.D ..,.,... h• slıııı'"' taıall" edecNJu1nJ de &ad ... 

1-Mt-·-~ imıir (.Hoau.si) - KemeJpfıanın Jd\Utırtı için bir '9bllb olan mttte- ..,_. deo.a eahılJerfııdf'. bo'ı' AlnaeD kuneUerJnı imha Ye eılr etmde, ay_ Md.lıııeleruı ~-ecetı intff&f ar ta • 
Cllr.k.,.~ ~ '-ea ICitı töprüsfl cıTU"ında busün TiZe karfl mOcad~entn en •tu' '1l- a• ~ tesü;kül!l bU,.Ot bir elet.. nı umanda Balt.?ıı: dmlzi. ş1m&l Buz yln edebıllr. İııgıll:ı. ~~ orousıı _ 
ba1'b ~ıb leııe t-.., -.r-.., . ça)t yet olmuştur. Cemile ~ il omuzıaruıa almı.fla.rdır. Bltl~r &rik fallrikUml t&brlh etml$1tr. den z ve K&radenlr.dcltı Sovyet dculz nun Döneç mıntaıawnı mildafJa ,çl:ı 
ibıı de ~ lııuıı heıtea lurı ttnıtkt.t ltıuthlf blr c1nıB n bir tadına göz tün tarafından demotratılt Lenin~ V" Mosk'.W.& aılterf tl"lllsa. ıcu' "' .:.rJnJ de m:ıtevaU yeni darbe. SovyeUere yardırudıı.:ı dciz ise de 
~ lll e.?lenı 'd~la er~n~ l'ldan ısminde ce. ç de .biri evvela ıta Te fıı.tizm tabmıl edilen bu ıtıub&. tma da muYııtraldyetll rt"C9 htlcum - ıerıe esaslı blr surette hırpalamala bmda Kafkas petrol~.m sah.asında so 
~ 19 - .\Jrıerı~ ek~lr i!er~ koyan Qan&D JQni1l ôkİürmü.t bi.- memleltet.ıere battA m-nhtın ıan 781>•1mı<ıtır. 'muvaffak oluraa büttın Kırılordaan yet ordmıııe IJıb'rl itı yapaca~·a d 
t'Zıa~'I d~ '':l 111;..,_ ~ lr.ocMl All Fld&Dl tın1 t.i.r rebede A'Vl'lJP&nm, eler f(rin taaJ- .u.a.lar Rarltof 611 .... e mlf yansından çot fazlasını hesab harlcl_ olan dllnktl tar.lıl. bır LondrR ~!na.il 

lcf.adır ltbdtr ~e -~hf.tıert llhare pnq tadına warruz e ş · mutaddenltl uzun •.:m.aJ17&Slna " UilAııo M CA.A.l - Btams>a pmete_ ne çıkarmış ol3cak ve bu or.ıunun bu ba.tımdan ne kadar manidardır. 
· t!ttıkoe ele Cani Jcaçmll. fakat tı.sa b1r mikJ.det JÜD edecektir· Rl~ ıı:.arwı harbe\- ei Alman nen toııannL'l Harlı:.otun en_ geriye kal~cak noksa:"l techi~tlı ve K. D. 

aoo.ra yalmlıaıımı.ft.ır· onun .ıntlttetl~ ne bulunan bütün J.erıne geldlk'erlnl blldnnektedr. . denia kuvntlerının mUMhrrct!nden 

SA ıııek :aıecburf1'8tiDde Ut ftdfe.&i ı-.,o11ar .. UreUt• ft&Jralt Nl)'OI' ınalırwn Jcısmı ı1e allebJ iht..'tllal müt_ Amerı·ka ordusu 
I} A mınetıertn " deYletıerın t ırat Mlldrld U <A.A.> - Gucteler h - 'etiklerin harb hcdenertn n ıltlrıcı mer_ 
~ v . N J N ııteeav!zi ıı:.at1 bir bezime e 

11 
- puıyol ıönllllUlerlnderl mlltt>$ckkl1 o_ halesini iBtlrual edebilmelerine karşı h b d h 

... 1 s 1 N EM As 1 m 1ı:t1r. BU vazifenin tamamile Ha lan ddavi tırb• nın IOil g!lnle:-de artık esaslı blr enıPl teşkil edem 'Jf!\~t ar ı·çı·n ~ a taıı·m 
~it rfiıe ~ebilJDeSl için bu mn etlerin ve de'f D!nyeper .-:eoi:ıi ufaltmak herc.tetJnc bir hale gel,.cektir. 14 

• 

'V tlötiiı:ı tal Uıni, l:ınaaıaız bir rekor ttasand1- Jetlerin btitOn tunetlerlnı ve menha.. !stiralt etmiş olduJclannı bab"' 'l"r - 2 - Şart ceııheıaı:ı.ie bu htdiaf>i.ertn ve terbı•y ... ye muhtac 
• 

llnbuı haltı Artaaı ~ ber st1D • blrleftirerck hedefe vasıl olmak mektedirler. ~reyan et~i. garbt Avrupa lif' Atlas _ 1 • • NI ıannı tD> ecınece~ 1onarı ve en miles İnforma;ion ırazetc'iı. bt• hnbeMn Dr. OJcyanmu ab.ı!annda dahi hava ve 
.. &I ,. E B A D 1 lçılD ~ aramaları JA.sımdır. Göbbelıs t.an.t'ınd:m Ber''nd"lt1 İSilSn. deniz harelı:0U•ri hiç ıevumedcn de _ NeYyork, 24 (A.A.J - .ıAMoc ated &-. " str etler Birlki bunun tam bir mu_ >'Ol ıau~·l•rl~.. nrtımif olduıunu Yam eyledtti b1r aıradl\ Atd'!Dlıı w el- Pre&1111 ın yazdıtma göre, Amerika 18 1" (le0 "'-- .ftlJlllDde son e&le etıcelen~ınden ve tam tasr'.h etmekted!!'. malt Atr!ka mmtakalarmd:,. da f'.h•m. nelturmay başkanı general M <'Dair 

l R Q 1'.; '-t'eli Te ıtt=encell -vat1&k1Yi.~ edilecek iı1ha1 !.&ferden Bu&ıc>eş;e 24 (J. ~l - ın ill 20 El'- mb'etl1 vak'alar buS'.ıle ıelmekted r. Amerika ordusunun yaptıtı buyilt 
p Q l1r> ı~ E L J N D AE L L t ı• = hQrrı.yetı ıeven mll'ctler.n arztL lale kadar U~rayııa tl\ı:ı Ma~r klt.·a.. 'Pl.Blaktlta. tnı:ı-li z. dcnlzaltııan llJ Ey_ manevralar nettcesınde beyanatta bu 

w E R ve- D A R N ve 'de.ıllerıne uyguı: b.r ı;D 1 ığl_ Jarmm. Dinve:>er d rseğı üzeı ndf'Jd IOlde orta Alcdenizde kll\'Vf'tll himaye ı a.t ord harbe ha bll.. 
lanD& e dos~ııaun temelll"r. atıl.ıcatuı.. mevzileri mucufau ve mı.ltıcf.k kuv_ feD!\ll"rl ref-ıki\t """ Ub' Y'l ta'.n"yf' un~ unun zır ola 

8tn ~?rnet "-- 11ıı.-ra eııSIJOrlar. n1n v 1 ... M vetlere gea.ş m\kyasta bir ç"vume ha nt'alarile hft"b mal:ı,.mesl ır-s•nrm bf\ mesı ~ln dalu z.ıyade talim ve ter. 

8 ~ --=re .ınem.171 m d b tilJllt dan tat•lyen em n...... - . bi .- l& ... ~eJdl&I l ö • ı. 
İr H lıalcıöriyett b feybJA4e JStbet lı:.UPllD a 0• • 

1 
etler Bir~. heı· mU.eı...ıı ıııı.;c. _ rekeLi t.ahakk'!lk ett:..rebılm~ imHııı _ vnıı: t<malda gemllen1~ mtl,.eltke'b blr ye ... rnıe& ~ & n s yem,... afta D . u v Karar Vermı~tır 8oYY ki eıc ba.:.cı oidu_ lannı temin T&Zfas.:ıl a1m1ı; oldukları ttıılvan Rm\İ kaf'l"!IS\'Hı taarruz ~t Ur. aha Gösferm8118 T • .M ~fi.le ~~ d~ı.1'ucLaıa.a eımı.ş ve 1011 on ır11n10k askerf ha.rekAtı hü'l&a ml.şıer. bunlarda:-ı lk'stıı: t.ıhr b edPrek Başlıca noksanla:- mühimmat, Ra-

.... ~.... r- u P~ 
1 

{k,ı.sa<ll re!ahıııı tem1D eden Macar a~erl mw'eller nd.ı tP. • ıtçflncf'5flntl m•ıht.rmel~ hBsara ut _ dyo aleUerl, StlAhlar, tayyare er Te 
,., .. aren l her et n baril?. ettlrılme:ı:t"'1!r. ratmı.slardır. motörliı arabalarda kendin! göster_ 

l Y&nA m,attpeıerden - için mttna.sı.b vo 1Uzuml1l ~dett il h~ Oene bu tar hlerde olmak uzere ha!_ 

" 
k . M s. .J kfunet şeklini ınt.ıh:ı.:> etmekı.ı ~rbes B ı· t k .b ed· o .... " donıınm na m!"Nlııb ve k cUk mlftlr. 

S 1 ınemaszn ua b~lunduğuııu her ır.am.&.l ı.erı bUl"lll~ er ın e ZI ıy r denizalhlıırla ll!rl ve hwnıc;I hUc·ım 
tür. botlarmdan rrıdreltlı:et> o1mft!U !nf'lhUtl Bulgarislanda 

Süper filml la aovyetıer B.rlıtl mılletıerı.n !ıüküm.. rıu. &ararı ı inci saJ'fada1 bir den z ~kltttlU Cl"be.ütt.ıtnk barb J 

O
h 8eneta1D ilk mace..-. o ne e ranlık haitlannın çltnenmes.nl ve mU.. Türk araıi&indeıı Alman asker1 limanına Urşı çok cllr'etkArane b;r hf/gat ef rad 

L O M G E M 1 S 1 
t.ecavizleruı lradelen.:ıı başka lllilte~erc malıemeainın gec;lrllme.11 mü.<ıaa. hUcum icra etmiş ve bu lamanın iç N • i ., 
tahmıl için :yaptık!.an Leşebbilslerl aai_ desinı almak mııksadile Aman kısmına ltada:- tler'ıyl"Telt Ct'm'nn ::!2000 lÇ n çagırılmış? 
ma t&khıh ttnuittr. vunın Türklvede:ı bır infkte bu. ton hacmln::le iki pelro' ve ur ceph:ınr Soty 

Çö u R elt. •- J '-in t.o lllly .... batını r. lbl a. M <A.A' - Dahiliye nazırı SovY~ !ıllküme.a, rç - uıv lundutu baU:ında yapılan ıma ar gt>m... 1 rp er::A ı,.ı & 

'9 .._., ar..tk ll8llbetL fihnlni görmele hamlaauu:ı. [) ı ---Ge: 

~ ARLEN ,- ANDY DIVINE 
lıa ... n.ıı. lıfahtnllllıırl ... llodenı eatrıer E.!lrler ... 

,. .Deten ••••• ,.. BIJYIJK SIJRPR/Z 

deJtlAra6iYonunım f'SUlı pre:lS>bler~l dahi Berllnde bilhassa teka!b e. ha11> malzeme& Yll"-'ü 12.fJ<!O tcr.ııut dl G&broııki ecnebi gazetecJlere beyanat 
kabul et.titinl llA.n eder. Bu prens'bıe_ ter btr vapwu hasara utra.tmıs~ır. ta bulunarak ao:ı gti:ılerde Bulgarl4,. 
rıln hali ııazırlnitl bcynelmıleı ah''-l ve dllmektedır. Gene bu ıar!hıerde Libya _ ::\tısı:- hu.. bna ınen paraşutçulerın Sovyetler 
şerait içinde bU)'illt u:r chenım yet; VA?' Bunlar huayı i.fsad etmek lçın dudundak lta!ya:ı .- A!man ku\vetle _ Birutlnden ıeldiklerhü teyid etmif,.. 
dır Bu prenslpler11 mün.a.i b bır il'- uçurulmuş balonlardır. Turk\ye rlne mensub iki tümen sonuma karşı Ur. 
.ltilde tatblltrn~ hükılmet. ve Sovyc1.er ile Bulgaristan arasınd& oldukça mevz!I bir t.a.ırru?.'l trecmlşlerse de bir Tüfek, bomba., rövelver, ıetsiz alet.. 
B ' Uii milletler! ıenıt mikyasta yardım .sıkı blr rerginlllt lhdaaı için mu_ m ktar zayta•.a uğra~·lmak. suretıle tn. ler! gıbı Wıtlerint!e zuhur eden malwe 

ır eltl J:'11ir CovYetle Blr'lii tecavU1..c gllizler t.arafhlda:ı p!KtlirUllmilşlı?rd:r 
edec S.: ve. topul:hrıll'.n Is~ k'f\11 lçin ba.sım tara.tın yaptıtı gayretler ve tara.teynln bıı huduJ mın' altıısın - me Sovyet fabr1kalcırının markaları.. 

_ ~el den mıııet.:e.:-J eı :ıdt-r. lfel. de bu cümledendi. dakı faaliyeti nonnallıı f vk ne ~k _ nı tqımakta idi. 

P U: . e e: arJ:m e met: is•eme"l::tcd!r. Aman Har!ciye Ne:ıaret.ının tik mata başlamı>t.lr· L1by ~ kıt'asın•n cc_ Nazır memleketıo dahlıt vaz.yetının 
82ar Ola Hasan Bey Diyor k·ı .· dit• kadar irıiti dsmıl\ ımıı.nıt bir .ı.:. rıne göre, bu manenaıar, Türk1.. nubundak.1 JCl.lfra ve Fe.mıı vah:ılar.nın memnuniyete iayan oldu~unu soyle,. 

=m~ın lehinde bu:unmuEtU:-. yeyi her ne suretle olursa olsun henilz hür P.ransularla İ:ıglllzler.n el_ m.l§tlr. 

A vra;pa.da Şl ker ve 
&,ım mtıntısı vı.nnJ.$.·· 

-... --.-.: ... --..-._ 

- Zat.en 
tuzu mu 

,.... tudlk ~=Mil harbe sürütlemekt.en ibaret olan lerlnde bulunıluklıll·ı ve bu &ebeble Memlekette örn idare ve umuml ae 
cAtlinUk muk• , Mihver hau t:ıvV"a.lcrl tarafm-:ia., bu , 
Londııı. :ı• <A.A.> _ Muttefık1er a. eski gayeli!rini tahakkuk ettirmek vahalara tsamızlar yapıilll:lkta oldu_ ferberlik ilfuı edUdı~ine dair verilen 

ram konferansı, Ru:ııvelt ve CöılJt, iat~- için, İngilizlerin her vasıtaya bq tu da anlaşümakt.:ıdı:-. haber' er uydurmadır. HilltGmet ee-
fından tasdik edllın $ 0

1an •At ~~tı~ vurarak yaptıkları mut.ad oyunun ŞımdJ mUhlm bir su?.! karŞlSlnda bu nebi ~urlann laalıyeti neUce.a.lnde 
mukaveleclı nde mulı ~vı pren.s;b crı çerçe~lne dahl'd r. ıunma'ktayııı. (' .. öl!erd" hareket mev • vukua ge~n sabotaj hareketlerim 
tasvlb eden k ır.ır su:-et :ı l'l'tfak'a tas_ simi artık iYice '{C!m1$ o1..1uitundlın a: mlni olmak lc;ın ban tedbirler almak 
cilt et~. Bir ltalyan mayn gemisi ca.ba tng!Uzl::-• bu yakmlardn L bya \'e la lltt1fa etm şttr. Bulgar ordu.sunun 

Wavell Londrada 
Londra, 25 ıA.A.l - H ndıStan ar. 

duları başlrum'Uldanı ıencral wavell 
ırenel kurmay retal ıırmeral Dlel ıle ıö. 
rillmek ıçln T..Dndraya ıelmlştir. 

Tobruk cesmelerlnd!"'l bir ts:ı-:ııız ha. ıhtlyat efradı ancak ile; baita silre-
balır( dı reket.lne başlıyacakl.u mı ve b:>l :c bir cek olan bir talnn devresine ça~ır.ıl .. 

taarruz haTe"..tatln" başlarlarM Don 
Londra, 25 lA-o\.) - 5000 t.onluk bir 

İtalyan mayn geml.sl bir İngiliz taht.et 
baıhirl tara.tından Akden.ule batını. 
mıştır, 

hattına çek:ılm~c oldutıır.n dair bır_ mı§lardır. 
cok emareler me\'CU;i obn Mare$lll Gabroskı Bulgaristanın hiçbir mem 
Budyeni omıı'.a":"lna dıı nyni zamanda leke~ karşı ~eııvüz emelleri besleme 
t:ra.n _ Ka.tkasy:ı l'Oi le yardım kuv _ dıtini ilave et.mlştlr. 
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8 Sayfa , 
TORKiYE KIZILAY 
CEMİYETi U. MERKEZiNDEN: 

Lastik Levha Münakasası 

SON POSTA 

Bmdelı: fcra Memurlatondan: 1 
Evkaf id&rosine 147 Um. borçlu Hafız 

Musta.!anın ıJayri menkullerinin p:ır.ıı.. 
Ya çovrilmes!ne karar vcrı!m,ş oldu. 
ğundan 332 Nisnn ve 11 numara'iı ta.r. 
lanın nısfı 100 lira ve yıne 331 Ağustos 

1
8 numaralı tarlanın nısfı elli lira kıy. 
ınetınde olup bu kere blrlnci açık ar. 
tırma ile 24/ 10/941 cuma gtinU saat. 

Eylul ı.r; 

Cemiyetimiz gaz maske fabrlkı:ısı ıhtl,.aoı lçln yaptmlacak (150.000) 
aded IAs~ik levh" veya top halinde last.l.k kt.palı 1..a::f usullle müna. 
kasaya. konulmuştur. 

ı - 30.000 den aşağı olmamak üzere ya.ptla.cak teklifler kabul ed.1. 
lir. 

2 - Bu levhaların Jmalı için iktiza edecek ham aauçuk bedeli mu. 
kaiblliDde cornlyeÜmlı..ce verilecektir. 

onda Hendek icra dalreslnde açık ar. 
tmna ile paraya çevrileceği ve Jıaddi 
lAyıktnı bulınadıi!,ı ta.kctlrde ikinci açık 
art.ımıa ile 10/11/941 Pazartee! günll 
ayn! saaUe Hendek İcra dairesinde 
paraya ce'Vrllec~inıien irtifak haklara 
vesatr haklara malik olanlar on be.Ş 
ııtın zarfında evrakı milsb:telerini ıb. 
raz etlneleri aksi takdirde pıLylıı.~a. 
dan harir; bıra::u'.Acaklan tıılib ol&nlar 
Y1hıcte 7edi buçuk: depo veya banka 
mekttdnı ibraz etmflleri ve daha fazla 
ma.ltnnat almak ist!yenler Hendrk tc. 
ra da;restnıin 941/12G numaralı dosya_ 
sına m'ilraca.&tları uo.n olunur. 941;ı2e 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
3 - ihale Blrlncıteırın ayının 20 nci PaArtell günü Anta.rada ya. 

pılaca.ktu. 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

4ı - Teklif veren müesaeııeler nümunelerinl 16 Bbineite§t'inde te3 İcabında günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 
llm edeceklerdir. 1 

5 _ şartnameler oemiyeUmlz İstanbul tlepe.sundan ve Antarada 
umumi Mer!tezmlzden bede161z o"a.rak alınır. 1 

6 _ Muhammen bedel bir levha için iblr liradır. Muvakkat temi 
nat mektubu kk.llf edecekleri miktar üaerlndea % 7,5 hesa.biledlr. 

1\nkarada Harb Okulu Komutanlığından: 
ı - Askeri liselere askerl ötrehnen yetiştirilmek ~Bere iki tabilye, üç 

fizik, dört kimya, altı r.yaziye, bir Fraru12JCa, iki IngUir.ce. JkJ Almanca 
olmak üzere cem'an 20 talebe alınacaktır. 

2 _ Bu tal~lerde:ı lıSan öğretloonı yeti~rileoekler Ankara Dil Ta. 
rlh ve Oof,ratya fa.külteslııe ve dlterleri İ,,taIJıbul fattiltelerllMte 'aarb 
okulu talebesi ol.&raJc yetı.oeceklerdJr. 

s - Kabul far~an : 
A - llal'b okulu kayıd ve kabul şartlarını aynen hadi olmak. 
B - İıst.klilerln brantlaruıtt göre yabancı dll ve ten bilr1ler1 iyi 

dereoede olmak. 
4 - İsteklilerden seçli.mek .suretile alına.cak talebeler fakültelerin 

941/942 tedrl.!a tına lştlrak edeceklerdir. 
5 - Ka.yl4 ve kabul müddetı l/Teşrinıevvel/941 de sona erecektir. Bu 

tarihten sonraki müra.caa.t.lar kaıbul edılmez. 
6 - İ8teklilerın ewak ve vesaiki ile Ankarada Harb otuıu komutanlı. 

ğına derhal miırscaa.tıarı. (1077.82G9) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Antalya Nafia inşaat 
Komisyonundan 

ı - Eıa:;ilt.meye konulan iş: «Antalya _ Burdur yolunun 28 + 000-33 + 000 
ıncı ldlometı'eleri arası tamiratı eeasiyesi, 
Keo1f bedeU d2208. lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe ut şartname ve evrak şunlardır. 
A - Keoil. 
b - Huauııf, fenni fart.name. 
c - Grafik, 
d - Şartname. 

e - Mu.taveıe projeSI cbu evraklar Ant.alfa Nana Mlidürlüğ'Unde 
ııörülebhir ... 

3 - Etalltme 1.10.941 de Çarşamba gilnü saat 11 de Antalyada Yenlkapı 
cadde61nıde Na.fla MUdilrtüğü binasında kurulu cAntalyaNafia 111şaat 
Kom!.syonun.da., yapılacaktır. 

4 - Ek6 itme kape..!ı zarf usulile ve va.hkfi tiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Etsiltmeye girebilmek için istE1tl'Jerin «915., lira ı65t kuruşlu'< mu • 

ve.klı:at temlruı.t yııt.ımı.al1m ve bundan başka aşağıdaki v~kaları 
ibraz etmeleri ııa.rttır. 
1 - Bu işe girebilmek için Nafia Mlldilriyet.1 ehli.Yet komisyonun • 

dan alınmış mütea.hh:dl1ac vee.b6ı. 
2 - Cari seneye ald Ticaret odası ve61kası. HUSUSi 

iLK OKUL 
Yeni binaya nakle~mlşt r. Bol lfıklı sınıflar, en yeni tedris usulü, 
Fransızca tedrisat bl hassa yuva kısmında azami ve itina ve yenillk 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Askeri Kısmının Kayıt 

Veteriner Fakültesi 
ve Kabul Şartları 

NURUOSMANİYE CADDESi No. 67 __ ,., , . . . ' 
ŞiRKETi HA YRIYEDEN: 

Bugünden itibaren mektebkrln açılması •Ünase-bet.lle halihazır ta. 
rlreye yapılan ilave seferleri gösterir cetvellerin iskelelerle vapurlara 

asıldığını sayın yolculara Uln olunur. 

Tu11celi Nafıa Müdürlüğünden 
1. - İha.esı 10/9/!Mıl ta.rilıinde yapılmak üzere eksiltmeye konulan 

Tuncell vı €1.yet!nde Seyit.han Plümör Muti köprüsü yolunun Seylthandan 
tibaren 27000, 31000 ve 62000, 70000 kJlo.metrelerınde yapılacak kısım.. 

lar nşaatına mezkur gune kadar talib çıkmamı.ş olduğundan fiatlar 
yukscıtllerek bu inşaat tekrar eksiltmeye konulm~tur. İ§in muhammen 
keş f bedelı 1,800,000 liradır. 

2 Bu lte aıd şart.name ve evrak şunlardır: 
A EbUtme şartnamesi. 
B Muluı.ve.e projesi. 

C. Bayındır ık işleri genel aartnamesl. 
D Şose ve köpriller feunı şart.namesi. 
F - Seridöprl. 
G. - Grafik. 

H - Istıyenler bu ıl.ŞC· ald evraktan şose ve köprüler şartnamesile 
bayındırlık işleri gene 1artnamesinden maa.daaını 3 lira , . 
Tunce!i Nııfıa Mudürluğunden satın ala.bllirler. Şose ve kö ~ita.bılınde 
şartnaaıesınl ve bayındırlık işler! şartnames nı görmek lst.ı e:ıe er fenni 
Natıa Da re61nde bedelsiz olıırak görebilirler. Y r Tunceli 

3 Ektılltme 6/10/94:.1 Pazartesl günü saat 15 de Tunceli Narı MU 
durluğiı bına.sında ka.palı zarf usuhle yapılacaktır. a -

4. - Eksiltmeye gireb lmek. için !steklller!n 10250 lira muvakkat te . 
nat ver~esı ve ~ağıdakl ve.sika1arı haiz olup göstermesi llzımdır. mı 

A. !haleden en a'Z tatil günleri har,ç 3 gun evvel Tunceu vUA.yettne 
miırncaat ederek işe glreb.lmek ıçın alınmış ehliyet vesikası. 

B - Ticaret ve .sanayi odası vesikası. 
C - B r defada devlete a!d (-0000 l ralık yol ve köprü vesaırc lş!nln 

muva!faklyetle ikmal etmış olduğuna dair vesika. 
5. - Teklifler 3 üncü maddede ~azılı saatten bir saat evvellne kadar 

Tunceli Natıa DQireslndekl eksiltme komisyonu re!sl!ğ ne makbuz muka.. 
bllinde teslim ed!lecektır. 

Pootn ıle gönderilen mektubların nihayet Uçüncü tTaddede ynzılı .sa. 
at.e kadar gelm~ olması ve arttırma, eksiltme ve ihale kıınununa uygun 
olarak mühur m11,mu ile lyıec kapatılmış olması lftzımdır. 

Postada olo..cak geıcLkmeler kabul edilmez. ı834l> 

Kapalı zarf 
me 

usulile eksilt
ilanı 

Antalya Nafia inşaat Komisyonundan 
1 - Eksiltmeye konulan ıŞ: Antalya. Burdur yolÜnun 3'.l+000-40+ooo 

iııcı ki.lomet.relerı ara ında yapılacak t.a.ınıratı e.sasiycye a!d. 
K:e:ş;C bedeli 19266 1 ra 80 kuruştur. 
2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A -K~. 
B - H\16U6t !ewıl Şt.rt.ıı.ııme. 
C - Grafik. 
D - Şart.name. 

E - Mukavele projesi ıbu eyraklar Antalya nafuı müdUrl~Unde görüle. 
bilir• 

3 Elc.silıtme 2 10.941 Prrşembc gllnü saat 11 de Antalya Yenlkapı cıı.d. 
d nde nafıa mlldllrlU~ll bnasını:la kurulu <Antalya nafla inşaat lromlsyo. 
nundao yapılaca.ktır. 

4 - Eksiltme kapa ı zarf U."Ulil ile ve vahidi f at Uzerlnd"n yapı1acaktır. 
5 - EbUtmeye g!robllmrk ~ln isteklllerln 1445 lira Ol kuru !tık muvak. 

kat teminat ya.tırı ması ve bund:m baŞka aşağıdaki vesllmum ibraz e:tmc 
l r. şarttır. -

1 - Bu tŞe girebilmek çln nıdla mUdlir!yetı eıh yet kom syonundan alın. 
mış mUteahhldlık veslkw. 

2 - Carl sm &id T care~ odası vesikası. c8197> 

1 - Ankara. Yiikaelı: Ziraat En.stit.ıisu Veteriner Fakültesi askeri kısmına 
bu 711 sivil tam devreli liselerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 
olgunluk lmtllianlarmı vern1lş olmak tartile talebe kabul edilecektir. İs. 
teklilerin atafıdaki tartları haiz o:J.nwıı 16.zım.dır. 

A - Türkiye Cfrmhu.riyeti tebaasından buluıımat. 
B - Yaşı 11 _ 22 olmak c22 d~hildir.> 

C - Beden f.e4eklı:ülleri Ye sıhhati orduda ve her iklimde faal hlmıe. 
te mUsald olmalı: edil rekiıketl olanlar alınma:ıb 

D - Tavır ve hareketi, a!UAkı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak, 
E - AUeısinın hiı;bir fena hal Ye şöhreti olmamak ebunun için de za. 

bıta vesikası rbraz etmek ... 
2 - İsteklilerin müracaat istldalanna tu veslkalan bağlamaları ıA • 

zımdıi". 

A - Nufus cüzdanı veya musaddak sureti, 
B - Sıhhatı haıtkında tam teşekküllü askeri hastane raporu ve aşı 

kAğıdı, 

c - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetnamesi veya tasdilm! sureti. 
o - Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimat!an kabul 

ettiği hakkındl velisinin ve kend.sinin noterlikten tasdikli taahhüd .se. 
nedi Talebe okuldan ıstıfa etmek ıSterse okulca tahakkuk ettirilecek 
masrafları birden verir ve bu da taahhüd senedln~ .i!aydedllir. 

E _ sar•aaı, uyurken gezen, sidıkll, bayılma ve çırpınmaya mUptelA 
olmadığı hakkında velilerinin noteratten tasdikli taahhUdnamesı. t.Bu 

ib' hastnlıklardan blrile okula girmezden evvel m.atnı oldukJıırı sonra -
:

1 1 
n1 ı1a \ar okuldan çıkarılır ve okul ma.crraftarı velilerine Ödetilir .• 

an~ ~klfı · bulundukları mahallerdeki askerlik ~ubeler!ne istida ile 
3 

t d e~kler ve ızubelerlnce 2 nci maddede i:>ildlrilen evrakı ikmal 
muracaıı. e ec.... " _ . . 

ttikten sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültcsı as. 
:erı talebe amirliğine gönderılecektır. Müraca~t müddetı Eylulün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten .sonra müracaat kabul edilmez.. 

4 _ Okula k'afld ve kabul ~ehadetnarne.'>1 derecelerıne ve müracaat 
sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıd Meri kapanır ve ta -
buı edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubelerile tebligat .yapılır. 

(6933) 

/LAN 
ÇADIR ALINACAK 
Kızllay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Tek <llrekll ve çift dlrelı:U beşer yın ded d 
lerln kıaım kısım ve her kısımdan ellidean o.aa~a ı.rl alınacaktır. Tahb. 

-.-ı:>ı o mamalı: üzere tekli 
tı ka.bul edilir. Te~lm rnuddetıert ve fl7atla.rını ve 11 • 

.... kt . ma arının evaafı. 
nı ..,,r me Ubla 18 B!rınc!teşrln 9U tarihine kadar Ankara.da. Umu 

mi Merkezim r.e blldirmelerı. -

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Bnrsa San'at okulunda yapılacak (28800 !ıra 35 kuruş) keşif be 

de11i iki te.wlye ate!yelerl inşaatı kapalı zarf usullle eksıltmey; 
konulmuştur. 

2 - ~.kslltme 10/10/ 941 Cuma günü saat on altıda Bursa nafıa müdür. 
luğü eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald evrak: Proje, vahıdi fiat listesi, keşif ve mesaha cetveıı, 
bayındırlık ışlerl ~eneı şartn1namesı, yapı ışlerl umumi fenni şart 
namesi, hususi tennl şartname ve eksıltme şartnamesllc mukavee 
proJesdlr T~l!pler bu evrakı nafıa mtidür~uğünde görııbll!rler. · 

4 - Tallplerm munako.s:ı.ya iŞt!rlı.k edebilmeleri lçln (2160 lira iki ku 
ruş> muvJkkat teminat yatırma·arı, bu iş ıçln vil!yet makamın
rnından 111\n tarihinden sonra ehliyet ve.sıkası al ı -

1 d ti ma arı, 941 sene 
s n e caret ~dasına kuyıdlı olduğuna dar ves!k lb • 
ı ı rı · 1 ıı rnz ey.eme 
er v~ uç ıncu maddece ya~lı munaknsa evrakını cortip kabul et: 
tlklerın1 e dair imza etmcle::l ve 2400 sayılı kanuna ı:ygun o!ıı:rak 
hazır ııdıkları tek1lf zarrarmı 10/ 10 941 Cum!l günu Slat on be"e 
kadar Bursa Nafıa Mudurluğune makbrz; mukabilinde vermeleri 
10.zım oldıığ ı Hfm o unur. 

Pootada vukubu acak geç!kmeler ka-bul edilmez flrJ38) 

Devlet Denizyolları 
f{üdürlüğ j 

lşla.me Umum 
ilan1:trı 

@klor 1. Zati Oget 
,. ıcauum41akl nrnaye-ne. 
~ ICl•:ien ııonra. haşı&-

lanaı k.ahal eder. --" 

ZA Yl - Sahi>! bulunduıtı.ım Opel 
marltalı ve 2601 nunı ralı otomob ilmin 
benzin karnesini :&ay! e•um. Bu kere 
yen ini cıkaracağınıdan esk.slnin hUk 
mu olmadıtı ill ı olunur. • ı 

Mu-rt:ırıı. Gwler 1 

İstanbul Şehir hırtlnrı Jçın ve~nrniş olan 1940.1941 senesıne mahsus 
talebe hüvıyet varakaları l/Blrinclteşrın/941 tarihinden ıtlbnren tebdil 
edllmeğe başlanaca~ı ve geçen .sene verllm.ş -Olan tıı ebe hiıvıyct vara 
katarının da 10/Blrınclteşrıtı 941 dtn -sonra hükmu kalmıyacar.. · • 
lunur. f8518) ı:.• 1 an o. 

İnşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden 

1 - Karabük demir ve Çelik Fabrikaları sahasının fe· 
yezandan kurtarılması için yapılmıı bulunan sed· 
denin ıslahı, ilavesi, yeniden ıedde ve mahmuzla· 
nn inJaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiat esasiy-
le eksiltmeye konmuıtur. 

2 ltbu inıa.at ve ameliyatın muhammen ketif bedeli 
196.294.30 liradır. 

3 Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank Muam~ 
li.t ıubesinden 10 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 11.065 liradır. 
5 - Ekailtme 7.10.1941 tarihine müsadif Salı günü sa· 

at 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür· 
lüğü İnfaat Şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında timdiye kadar 
yapmı, odukları hu gibi itlere ve bunların bedel· 
lerine, firmanın teknik teıkili.tının kimlerden t~ 
rekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklanna dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teldif mektublarmı havi zarflar kapalı olarak iha· 
le giinü saat 15 e kadar makbuz mukabilin~e 
Ankarada Sümer Bank Umumi Katipliğine teshlll 
olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderil~ek teklifler nihayet ihale .. 
atinden 1 S>.:1.at evveline kadar gelmi;? ve znrfıll 
kanuni tekilde kapatılmı§ olması lazımdır. PostlJ• 
da vaki olabilecek gecikmeler naznrı it:bara alırt' 
mıyacakhr. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Veri s 
Harici Askeri Kıtaatı llanlat"l 

Aşağıda yazılı mevıı.dın .ıtapalı zartla eksUtıneıeri h..zal rında yazı 
saat ve mahallerde askeri satın almıı ~:unda ya.pılacaktıt 
!iplerin kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinde 
saat evvel aid o!duğu komisyona vermelerı. 

Cinsi Miktan Tu~arı Teminatı İhale gün. saat ve 
kllo lira lira 

Kuru ot. 600.000 30,000 2250 29/9/941 16 

Kuru ot. 600.000 30,000 2250 29 > > 15 
Kuru fasulye. 115,000 25,300 1898 30 D il 11 
Saman. 600,000 36 000 2700 26 • > 
Yeşil mercimek.. 60,000 16,800 1260 29 » » 
Sığır eti. 250,000 112,500 8437.50 3/ 10/• 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden 

Genel 

~ otomobil lAstik tamlri ustası at;na.caktır. Talib olanların 
evrak ile beraber ve hiçb;:: tnahbudü tazammun etmemek §arti18 

han olmak üzere tabrlkay:ı. müracaatları. c84ı16e 

1. - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
2. - Hüsnühal kilğıdı ımahalli emnıYet müdürlüğünden• 
3. - Varsa Bonservis A 
t. - Askerlik vesikası '..:f' 
-------ır 

Ankarada M. M. V. Sabo Alma 1'0 

yonundan: 
Aşa~ıdıı. muh~asar vasıfları ya?Jlı elektrojen grubu satın •1;rı 

Bu hususta goruşmek ve fenni şartnamesi bilahare tekenınıul !tP 
üzere alakadar firmaların ıo Bl::lnc!teşrın/941 gününe kadar 
M . M. V. Harbıye Daıresı R y2setine muracaatları. 

A - Tanınmış bir fabrikanın mamulatı olması ve yeni bil 
B - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 Km. suratle yüruYll~ 
C - Bir aded 65 volt 60 amper ve 3,9 k!lovat taklitli ve 

0 
adedı 120 volı 150 amper ve 18 kilovat takııtli d naın° 
tablolu, 

. l. gıı v.~" D - 4 _ 6 slllndirl! 4 zamanlı ~enz!n veya dizel motor 11 t\ r 

caktır. . , . n f't.&. 1 
E - Grubun üzeri ve yanları saç evll ve yanları ça.ı.şnke 

dırılab Ur ve ma ı çatı ha inde şekilde kapalı olacaktır. dJnı:ı.ııı' 
F - :ijer grubun bir komple yedek tekerleği, 4 ton]uk ıu-!kosu,ıarı 0 il 

ve mötor ·çın yedekleri ve lüzumlu avandanlık ve takım 
caktır. 1 o. 

G - Grup hnkı renkte blr kat astar ve iki kat yağlı boya ı:e boY'3 
1 

~~ ~~ 
H - Takım ar ve yedekler münas!b bir sandığa yerleş•irilmlş 

tır. (8540) .....-/ 

Son Posta Matbaası: Nqriyat Mlidürü: Selım Ragıp Emeç 

SAHIBLERl: 


