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Zaferden 

. 1 
alacaıımaz 

dereler 
., ki cüıİdür bir çok merasim 

ile teıid ettiğimiz 30 Ağustos 
zaferinin kıymet ve ehemmiyeti 
medeni alemin bugün arzettiği 
mahteri manzara ile bit kat daha 
artmaktadır. 

Dünyanın en büyük ve en me
deni lfeçinen milletlerinin, birbir
lerini ımha için yine dünyanın biç 
rörmediği mü th~ ıiJahlarla be
ter kanım dereler aibi akıttığı bu 
i.fetJi devrede, Türkiye tek b8'ı· 
na ayakt. ve dimdik duruyor, 

Halbuki bugün bu ate, ve kan 
tufanının ortasında dimdik duran 
Türkiyeyi, bundan yirmi ıene ev
•el gaırp medeniyet alemi yoket· 
mek, Türk namını haritadan sil
mek için elinden gelen her feyi 
;yapmıfbı'. 

Belki hüsnü niyetle, fakat 'üp· 
hesiz çok iz'ansızca, hatta mec· 
nunane bir hiffetle ka~mıt oldu
ğumuz o bedbaht Cihan Harbin
den mağlup çıktıktan som·a Tür· 
kiye hakikaten naçar bir vaziye
te dütmüftü. Avrupa bizim hu 

Milli Sel izmirde 
• • 
ismet lnönü köy enstitüsü 
talebelerine iltifatta bulundu 
tZMİR l (A.A.) - Reisi- 1 

cümhurumuz İsmet İnönü, bu 
gün öğleden sonra Kızılçullu, 
köy enst:tüsiinü ziyaret etmi~. 
lerdir. 

Mtlli Şef, 8 76 talebenin ve 
71 eğitmenin yeti~tirmekte 
olduğu bu enstitüde ltitiirı 
atölyeleri, talebenin tütün ser
gisini, kooperatifi gezmişler, 
dershanelere girerek dersleri 
takip etmişler, talebenin i:;;le
rjni yakından tetkik eylcmi~
lerd!r. 

Milli Şef, enstitünün hatıra 
defterini imzaladıktan sonra 
mektepten ayrılırken, kendi. 
lerini teşyi için toplıınall tale
beye hjtaben ~u sözlen söyle. 
mişlerdiı: 

Köy erstitülerine çok ehem
miyet veriyorum. V t~ hu sa· 
hadaki çalışmaları yakından 
takip ediyorum. Sizlere çok 
güveniyorum. Sizlerde çok 
ümidimiz vardır. Çalışmala-

Tınızdan çok memnun oldum. 
Bundan sonra da yine çalınız. 
Bu çalışmalarınızı da takip 
edeceğim. 

Ahlaklı, vekarlı, hay8İyetli, 
insanlar olarak yetişiniz. Köy
lerimiz ıizi bekliyor. Köyle
rimiz de de sizleri gÖrt'!ceğim. 
Memnun oldum. Allaha ısmar 
ladık. 

Talebe, hep biı ağızdan 

)'iiksek eeale: 
cSöz veriyoruz, çah~ac~ız. 

ıağ olun.» cevabını vermişler 
ve Milli Şefi hey~anla alkış
lamışlardır. 

Saat 20,30 da ııevgj ve -.ay
gı tezahürleri arasında Kızıl
çullu köy entitüsünden ayrılan 
Reisicümhur İsmet İnönü, i><l
difekaleye gelmişlerdir. 
Kadifekal~de şereflerine, bu 

akşam, Cümhuriyet Halk Par
t:si tarafından bir ziyafet ve
rilmiştiT. _.. ________________ .................................. __ ......,_...~ ................ ..._ ........... _ 

Uzakşarktaj 
-· - - ·-- --- - -- - - ·-- -

,~~,~~r~t _te~!~ği _ 
1 

· naçarJığımızdan azami istifade 
etmek istedi, bir takım nakesa·ne 
muahedelerle altı asırlık ~anlı 
bir mevcudiyeti olan Türk vata
nım, merhametsiz bir kasabın 
koyunu parçalaması gibi pa\·çala
mak istedi, kendi kendinı.- gelin 
güvey olmak kabilinden bir ta· 
k1m muahedeler yaptı, (Türki· 
yenin fUrası &enin, bura~ı da be- 1 n g i 1 i Z t e b a 1 a r 1 n 1 n 
nim) diye b:r sürü indi takı;"m· 
lere keJkıştı, hatta istanbulun Japonyayı ter!< ~tmeleri 

l Almanlar 
Dnieper'i 
geçemedi 

aciz ve biçare hükumetine (Sevr) • • 
muahe<ıesi namiıc bir de kendi Tokyoda derm tesır yaptı 
kendimizi idam fermanı İmzalat- - 1 
ta. 1 TOKYO 1 (AA.) - Japon-

~ğer Avrupa bu korkunç "~:"c~- yadaki İngiliz teba':\Hının tahliye 1 
lerınde muvaffak olsa~dı, Turk~- edilP-ceği hakkında Inı;;iliı radyo. • ~:_OSKOl' A,} (A.A.) 
Ye orta.dan kalkmıf c1vanmertli• t f d d"l h b 1 Resını telıhg: - 31 agustoııtıı kt· -· , su ara ın an neşre ı en a er . .. d" 
gı, alicenaplığı iliğine kadar er- T t ·ı . .. b .. .. taııtımız, bil tun cephe boyunca UŞ-
kekliği ile bu..'.inkü beaeriyetin ,Tapkon gauhf'ellcı 7rı~e dgo~e b"utun mania harbetmiştlı-. 

d . . •- .. • . o y.::ı ına ı erınoe erın ır te- Tayyarelerimiz, düşmanın znhh 
rne arı iftihan olan Turk fecı ve · t s··t.. ı · · · eni b' • . • . . ' ~ıı- yapmı~ ır. u un gazete er kıtaatına, pıyade ve topçusuna şıd-
f . il' astı la ve ıattbdadtn taz- (Df11cımı sahif t. 3 siit uı 8 de) (Dwa.nıı aaldf e :ı BiUıır. !! de) 
Yİkı altında ezilmi' erim!! mab· ' ' 

] ' . , 
vo up cnou. bulunacaktı, 

Fakat Türk, ecdattan llendisi· 
:ne .,...,.· • k J 1 k ., -.ane nuraı a mı' o an 

ahraman ruhile bu istilanın kar• 
tısında irkildi, kendini topJadı ve 
larih· · • • . ın dauna heyretle yadedece• 
11 ~ır ~tiklal rnücahedeıi yaparak 
eıı.,.ız b f ,.... B •r za er kazandı, 

u •~retle de Avrupanın kar· 
tısına zınde ·ı k t • • • sapasa.g am ve aya -
a Y~nı bı~ Türkiye çıktı. 
T'"~yle zınde ve kuvvetli bir 
b ~~ıyehnin mevcudiyetinin ise, 

1~1• l?1 a etmek İatiyen garp ale· 
mı ıçın n b"' .. k f ff·· .'be. uyu aydalar temin 
e 

0 
ıgını. u~nkü vukuat isbat edi· 

Y r. Bız Y•rmi senelik d"' •. t ha 
reketlerimiz sat-·'- b·ı u~us -. . , . ··-K ı mıyen te-
~~ ııyuetinıiz ile vaktile olduğu 
gı~ı, bugün de tark ve garp i.le· 
nu ar~ında müvazeneyi temin 
eden bır unsur vazifesini görüyo• 
uz. 

Dün bizi yok etmek istiyen 
A vupa, eğer bu emelinde mu· 
v~ffa~. ola.aydı, bugün fark alemi 
kımbılır 'ımdikine nisbetle dah 
ne kadar büyük bir herAu·· a 
· · d .. merc 
ı~ı~ e bulunurdu. Biz birbirle-
nnın canına susamıı l uh . 1 . n arıp e-
rın ortasında sulh ve sal~L ah 
t .ı,. ·ı d" illll s aaı 
e,-ı e ıyoruz. Harpten, ate4-

ten, yakıp yıkılmaktan k ak · t' 1 • açm 
11 _ _ıyeTn .~rın yegane ilticag&hı bu 
gun urkiyedir Tur'· k. im 

d • ıye o a-
say ı evvela Avrupayı bllfian 
~a,a istila eden, timdi de Asyaya 
sırayet eyliyen müthİf yangın· 
dan kaçıp canlannı kurtarmak 
İstiyenler için yer yüzünde sığına
cak bir yer kalrnamtf olacakh. 

Mebuslarımızdan dilekler 

Türkçe konusmıyanlar 
yola getirilsin! 

DGnkü toplantada bulunan gıeb'uılarımı"ı 

İ!!tanbul Mebusları diin, Beyoğlu Melfoslarımızdan Fa.ika Onman, 
ve Be"iktaş kazalarrna giderek bu Abidin Daver, Ziya. Karamürsel, 
semtler balkile tenıaslal'da bulun- Kazım Karabekir ve Ali Kaıni Ak-

İtte zaferimizin yeni bir yıldö· 
nümü daha tesid edilirken buza
feıden bilhassa Avrupanın al':""'•• 

··- muşlar ve dileklerini dinlemişlerdir. 
ıı lazım gelen dersler bunlardır. 

(Devamı sahife ll, afitıoı 6 de) 

Bu dersler ayni zamanda bizim 
İçin de iftihar medarı olduğu ka
dar intibah veıilesi <le olmalıdır. 
Bayrakla, qıkla, nutukl& ve ma
kale ile zafer bayramı yapmak 
lı:if ayet etmez. 

•• 

1 
=== 

r -~ --~-- - - -- --- -·----
!" Almari tebliği 

-·- -- ---- ----- --

Reval'de 
11.432 esir 
daha aldık 

60 düşman gemisi 
mayn tarlalarına 
düşerek gantlı 

Almanlar 
üç cepheden 
Moskovaya 
ilerliyorlar 

BERL}N. 1 (A.A.) 
Alman tebliği: _ Alman kıtalaı·ı 

26 ağuHtostanberi Kiycfin 11imalin. t 
deki Dnieper ıınnlakasıııda 27 Sov· 
yet monitöı· ve gambotu iJ11ha etmiş 

1 
lerdil'. 

E!<Lonyaclaki temizlemıı haı·,•katı 
c~nasında ı;ı:nı·p sahilinde bulunan 

(Deı.oamı salıife 31 sfitun 8 dı) ··· ·············· ········· ... ········· ......... . 
Ruzvelt 
nutuk 
söyledi 

"Hitleri ezmek için 
elimizde olan her . ... ~ 
ıeyı yapacagız,, 

-
ı.\'El7YOR1<, 1 (A.A.) 

Roo;,evelt, Birlcş:k Anıeıikada iıı 
günü müna,cbetilc radyo ile a~ağı
dnkl mıtku söy1rool tlr· 

Hirle~ik .Amerikanın hu :Payram 
gününde kadın ve erkek i~ç.llerlıı hu
kukunu te~it ediyoruz. 

Bu hukukun muhafazası şimdi 
yalnız, onlardan islifao~ eden biıler 
için değil. hıristiyan mcclcııiyctinin 
bütün mü.;la.kbe11 için hııyat.i biı· ~
hemıniyeti haizdir. 

J&!I 

Şehir Meclisinin 
fevkalade içtimaı 

Asker aileleri için 
Cuma gününden itibaren elektiriğin kilovatlna bir kuruş 
havagazının metre mikibına 20 para, otobüs, tramvay, 
tren, vapur biletlerine bir kuruı, mezbaha, haller, kunturat, 

delliliye resimlerine yüzde 50 zam yapılıyor 

(• * <· --------------------~ 

lrana tahmil 
edilecek sulh 

şartları 
Bugün belli 

olacak --
lngiliz ve Rus 
orduları birleıti 

' 

DOaka içtimada ıiratet diuaı 

ta mllyonluk mektum varidat gtieteren 
avul&:etlera • klflllk bir ek••rlyetle rUzde 

ao verllmesı kabul edlldl 

l<'e\'kalilde ictimaa cağırılmııı olanı diye gelirini ihb~r bııkkındal..i tek· 
lııtnnbul Şehir Meclisi dün öğleden liflcrt bulunuyordu. 
sonra toplanmıştır. Evveli asker atlelcrlne ~· rdıaı 

Ruz11aıııede, muhtaç asker ailcle· husu .. unda Belediye resiuıleriııe ):l

Tine yapılacak yardımuı, hangi kay. pılıı~a'k zanılar hıık'kınpaki riy., .. et 
naklardım temin edileceit.i, Anadolu makamının tck1ifi müzakere~·e kon
ciheti Manrıara !'ahili nazım planını mu~ Ye tekJif fctkik edilmek ür.er-e, 
iznh e«lcn nırıoruıı müzakereıü; yüz- Kavnnin, Mülk1 ı·r Bütçe Encü. 
de virmi ni~belinde hisse vcrilnıek menler·ine hıl\· tilnıişti ... Bıncfan 
şıırt.ilc, avukııt Hamit Şe\ ket ince sonrıı nazım İT.ah eden rapor 
ve Sunı:I 'l'ahsinin mcktum bir Bele- { /Je1ıam1 e 8, ritun 4 de) 

Diğer herhangi m1llet in <mır.isin. 
di!n bir metre topraktıı gi1zünıilz 
yoktm-. Şiimull!l gayrl!tiıniz ve bu 
gayreti ilhanı edrn hedef birlildmlz, 
nıünhasıı·;ın, «İşçi sınıfırıın hakları 
da dahil olduğu hı.ılde> e::ıııslı hakla
rımızın, dünyaya hakim olmak üzere 
Hitler tarafından yapılan cehrln teh
didi altında bulunduğu keyfiyetini 

(Deı,amt sahif6 3, ııiitun ı de) 

TAHRAN 1 (A.A.) - Ba~ 
vekil Furugi Han dün Mebusan 
Meclisinde beyanatta bulunmak 

(Devc11nı salıife 3, sütu11 5 de) Avrupa ile Türkiye 
arasında nakliyat 

• 
Iktısat Vekilinin 
beyanatı 
Çelik ve demir 
/abrikalarile kömür 
lıaozaındo ç a l ı ı a n 
fla ta n da I l 11 r ı n sarf 
ettikl•ri gag re ti 
görmek/• mü/telairim. 

• • • 
ZO.VGULDAK, 1 (A.A.) 

Kömür havza~ındak.i tetkiklerini 
bitirerek Ankaraya dönmc:kte olan 
İktısat Vekili Stl'rl llay, Anadolu 
Ajaıısına aşağıdaki beyanatta bu. 
lunmuştnr: 

İktısat Vekaletinin t:nühim iki ' 
mevzuu olan demir ve kömür istih

(Deı•amı sakif6 :J, sütun 1 de) 

• 
nın, 1 

lkbıat Vekili S1rrı Day 

Fin· Rus 
sulhu 

Köprülerin sür' at le tamir edilmesile 
kıştan evvel başlayacak 

ANKARA 1 (Hususi) - Şehrimi::e gelen malümata naza
ran memleketimizi Avrupaya bciğlayan tren hatt1ndaki köprüle· 
rin yapılması dolayısile bir müddettenberi durmuş olan tren nı:ık· 
liydtına önümüzdeki kı'f mevsiminden evvd başlanacaktır. Kop• 
rülcrin yeniden i~letmiye açılması için büyük bir meııai sarfedıl~ 
mektedir. ............................... -.......................................... _ ..................... .. 

va,ayan görilr 

A LMAN gazeteleri, ıon 

Hitler - :Musaolini ıörü•· 
meai.nde, zengi.n milJetlerin fa
kir miJletleri istismar etmeleri
ne meydan vermiyecek bir 
dünya nizamının bahia mevzuu 
olduğunu yazdılar. 

Bu iki üç günlük tenlik
ler ve sözler çabuk gelip geçebİ· 
lir. Hepimize düten en büyiik 
vat.ani vazife, bugünkü vaziyeti
ınizin fevkaladeliiini takdirle onu 
sonuna kadar muhafaza için 
maddi ve manevi her türlü feda· 
karlığı yapmakta, her an yeni bir 
hazırlık için çalıtmakta devanı 
:rnektir. Bu karıtık ve bula,ık, 

RUVALARI •• 
Berfin tekzip 
Londra teyit 

ediyor 

FafİZmİn de. Nasyonal - Sos
yalizmin de. kendi iddialanna 
cöre, bir sınıf davası yoktur. 
Milli menfaati fert ve ,rup 
menfaatlerinin üstünde gördü
ğünü aöytiyen bu iki akide, sı
nıfsız bir cemiyete inanmakta 
biı-lefir. Zengin milletler fakir 
milletleri istismara devam et
tik~, beynelmilel kapitalist 
zümren·n, bütün dünya müs
tahsillerinin kanını emmesine 
mani olmı:k mümkün değildir. 
Sınaf lardan evvel milletler ara-
1ındaki ikhsadi adaletsizliği 
ortadan kaldırmak lazımdır. 

ta-rtıda, bir hacimde olmalannı 
lemin etmek nasıl mümkü .. 
değilse, cemiyet nizamında d• 
fertlerin, 11nıfların, milletleri• 
birbirine tıpatıp denk ( müsa· 
vi) olmalartna imkan yoktur. 
Bilakis, taa:ızuv ve tekamül, 
farklıla,mayı çoğaltır. Fakat 
zengin milletleı4n ve sınıfümn 
fakirleri istismar etmeltrine, 
lia)'lk olduklannda.-ı çok fazla 
tıkınıp tİfmelerine meydan v.er• 
memek mümkündür; mÜS!\vat 
değil, adalet ve liyakat esas· 
~anna da.yanan bir dünya! Al
ma_n ve İtalyan inlulaplarmın, 
dogduklım gündenberi ileri 
ıürdükleri un1'1elerin hulasa11 
budur. Dav.alarmda ne k"dar 
tamimi olduklan a)'l'ı mesele. 

erınan dinlemez, insaf bilmez, 
ahde vefa eylemez devirde yegi. 
~ düstürümüz «yarın için harbe 
~~rlanınak, fakat hiç harp et

~ıy.e~-:1' İmit gibi de günlük ifle
nmızı ifada azami tayakkw: göı
tennek» ohnahdır. 

TASVİRİ EFKAR 
(Denı.mı •ahift: 8, ııitırn 1 d6) İ 

-" . 
EDEBi TEFRll<A 

Q.hmef H.amdi Tanpınar 
5 Eylül Cuma günü başlıyoruz. 

Ankara, (Radyo gazctcslı 
Berlin radyosu, bugünkü neşriya

tında, Finlerin sulh şayialarını ken
dilerine karşı yapılmış bir hakaret 
gibi telakki ettiklerini bildirrni~fü. 

Sulh Jartlan 
Londra, 1 (A.A.) - Finlandiya 

De Rusya a.rnsınıa knt'i müzakere.. 
lcrden bahsetmek. zaınanı henıiı gel- ı 

1 (Devanıı BC1hıf6 81 s1Uu.1ı 5 de) 

Tabiat nizamında bütün il'" 

ğaçların, madenlerin, hayvan
ların bir ende, bir boyda, bir 

Churchill - Roosevelt gÖrÜf· 
meainde de, ham madde kay· 
naklarından bütün düny& m:ı. 
letlerinin ihtiyaçlan nisbeıinde 
istifade etmeleri temenni edil
mi,li. Fakat kapitalizmin böy
le bir esasa tahammiilü olma
dığına göre, Amerikanm ve İn
aiJtereıün bu iktısadi adaleti 

( lA•lf•n ıulnf•Jlf çeoirinu} 



Peynir 
/igatları 
tesllit etliltli 

• riı Ac1ııil •'"8_. M- iaç 
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tMMeri ihtiva f!Jdett M tnojd Dl ........ lıild~ 
ie t • rlu·~ ı.-ıu l&yilıuı da 
hazırdır.> ..$ilcq.tlw --.. ......................... ~ akdinin feeaiılde deha 
kolay bir formil buhnımın 
munfık olup olmıJacaiı auatıne 
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~-- beyanaeta hu- wwafık ahmyllellil netic:ea·ne ... -•ı _ ...... Gıeaa.• i ~ ................................................... . 

~ iltiyaç- Dab:I:--. V kili ...,:..; ~'°1up ~ hak- .. ~ e 15 ..... . 
..... ,...... .. y.y .. cev.I. ........... eaJt ..... .. 

............. ~ ............... . 
, • ,..ı w leri bnular-
OeaiYctimiıin ibt.i;yecfanna 
otmeberılirler. Bı:ın.,ala 
.lllfiMılıt ...... wn ,....,.,, ~·• ••aç1an

••ı••••ı. • ..... 
tiea.ret kanun'an iizeria

~ı_·..a:_,,.._at yapılmaktadır. Bu 
yapmmali:tan mlı.kaad. 

11Dreti kanunu ile borçlu 

...... •• 4• .. Nllet <etlllll*:. 
Vekil, liWen ene1 VD&pte se

leftk W.all LAtfl Kırdarla mahtıelif'. 
mml• ır laeriıtde bir b'llf'lk .wı 
blar .... -tr.. 

Şehrimizde )>aluaan lnlnakalit 
V9ll l-Oe1llllıllt .._ lneedayı din, 
Umanlar lıletmeal Umum Miidörlfl
... __. + /&.._.en ıon 
ra Vaüı&a nWlılıl ....._ Velııilete 
tı.ih •rı ss• edriaı•ıa Joürak 
ettiği biı- toplantı YllPJJmıı ,. m6-
nıble hizmetlerin~ bqtnldi Jhtl_ 
,.ra gfire tandml !tla aluımuı 
lizımgelen tedbirler e6tlwltmlftlr. 

.... , .... . 
.Da. ~i--- .... ... 

... l'll'1'i't ın~ er.et• 
"1fe denllılllldıedlr: 
dWiı9lll&a •tdıllle fıta •ta 

~---Wflaile~ 
alJllil - - :7oİOa .... ....& 
ilhı JiN •! ıa lı üda. 
Budu iafl!a+o ._. #8 lıir 
JO}cıduk laıll'Mlll .......... 1 
lrahffldn blrlBa ...... Kaaı,.,...ımı 
--..ı lııllkten -ra ı• ıı •1 """* tlılllkı ....... : 

- Pial'don, dedi, burada kü•,... ..... ,,, .. 
••ıar'sMlllılıl~• 
..... _ Çla1sl "2 .. JJ 
.... ıkılı ............ .,. ..... _ ........... ..... ..................... 
Br' ..,_ 9 alı h ııliiiw alra. 
eaat ettik. AMrl' n --.. .. 
ha~ ........ atUardı: 

cKabve allten«11UaMar, ..._ 
na B 1 ı ıli)e b.n.-.b 
ŞaWIJllJetıe..._lla..._.. 

edDecıek 1latka Wr ..-.. 'WI• 
.70l'US. Vana. ................. 
ltllle alikaclmtana -. c111rJııa,. 
tbti ed eıaıenhJ rica ........ 

....... 0elliılk.. TAsvW EFKAR - a. ıılla.. 
.a- ••••••• ...,... -- Beledbıe ......... --r .................... nuı1,,..... 

cEn Son Dakika• refJkimtz. dfln laı~ ._. ..,.._. Gae-f..__. lkhı411 ,.am ta ııı1ııya- .-... t.llıMu.- ••ı ııs •'•la 
rak iiç YBfliı• baım1otır. Arkadaıı. tıııa ....ı. fü!ıf 11.W talttıbea. 
.._ ••...._ .. vaffakıyet dile. ..... ".' .b.ek.le.me •• kt•ed•l•r. _____ .r 
rtz. 

&;nı rwn:4.~ 
...... nftft ............ r. 

r •••• ••'••-. .,_. w ı.n6i 1ilr "11111nd11 
,...,., .. hlktımlcmu· 
"- fiiplıe • d ig o r ti•, 
~- 6'rll1tlllerl "• ,__,,. ..... ... 
ı.,... ...... fit••• 
i11ndıı ..,_,ilen ,_,,.,. 
,,,,. ...,... •ısa 
....... •••• ı - .iı; 
..... .., .......... d • .,,....,,... 
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j Dünya harbi ıl 
r ,u ..... ı 

SON HABERLEJl J 
lran• t•hlBI 
edilecek sulh 

1 
...... z l•bllll 

KAHillE, .1 ( A .A.) 
Ortaşark İ~ili& kuvfttJeıi ıu.mu

mi .kaıarg.ahınuı tebllği: 
Libya hudut mıntakaımıda dDş -

man topçaııa tiddetti bir ateo açmış
tır. 

Tobrukta dli.-an tcıpçwıa ..tad
ılan daha a:ı lıir faaliyet cöstcrmlş-
tir. 
Şarki Afrikada Vo1~t nııntaka-

11mc1a bir be sahra topınıan hima
yednde •areket eden vnta pen·er -
Jerden mlirekkep küçük bir gJ up bir 
dfitman mevziine muvaffakıyetle ta 
anaz cilerck bir miktar esir almış
tır. 

SOVYET 
tebliği 

(1 fıtci aaJı.ifedm ckve1m) 
detli dal"beler indirmiş ve tayyare 
-yaalarınıla A.1~n tayyamerini 
taarip etmitttr. 

29 a&ııatost.a 25 Aln1aa tayyaresi, 
hava mllharebeleriade düpaaa laat
t.ının geı·Mndek.l ıanare laeJ'danla
rında tahdıı edilmiııtir. 

Almanlar, nıuteacldit defalar bir 
11oktadaa D~ nehrini geçnıi)e 
teşe8biiı etmişiııttdir. Fakat bu teşC:b 
'bti!1er1 ve köprü lrnrınalc için sarfet
miş olduktarı ga1retleı- ltota gitmiş. 
tir. 

A1111anlar, ba tefebbüsleı·i mraıın
.da ein kadar piyade ~ istlhkim eıi 
hybet.&tıiflerdir. 

AIRı• 19111111 Dıı"Pper ııehrlnla :sağ sahil 11de 
BEBLIN. l (AA- miıhlm miktarda ıtao.k -re piyade kuv 

Alman tebliği: - Atlaııtikteki bir vetleıl tahşit etmiş olan Ahmınlar. 
Atman ~emza1tısı 14 b\n tonhık 4 ~ tank, altı tay\"'11 1'1:' dtıf bnttır)aSJj 
du ıaan ticaret gem"sini 'baurmttı - Te bir çok daba ka. ~' ' "1 rd•r. 
ıır. Oldukça kııvYdli 1.ır)·~:are teşelt- Sanayi 111111takK1ntn n.üdafau1 
:küllerimi& dun gece f nglltercde Lc.ırırlra, 1 ı.tı...AJ - Heuter ajan
Palm limanına taarruz ederek d k- 1 ının Moı;ko, adak! lıusw;i mııhamri 
!ara, iaşe nıül'ıısesıieriuc ve dC'poiııı 1 lıilifü iyor : 
anı iı;abC'Llcr ,Jdc etrıı"t:erdir. Ağ ı· l) ı cper ı ı-hrın·n Sllğ .sahilinde 

hasar olmuş ve ıniite:ıddıt büyük li.iuıı ı; ı ıı ı ıın 1'uının bir kıcmı 
)angmlar çı'kmı.,tır. D'ger sa'\"ı" A1manlıwın ~ı· d • 1 lıınmakla bına. 
tayyıı:releri tngfüı bup ahfii~cld ıer m rkcz! ana~ 1 nıı ntu asıua do. 

r , 

)Türkiye büyük mikyastal 
ziraat yapan bir memlekel 

haline girecek 
Ankara, l (Jiwuuıi) - Ziı~t mahsul •lmak ımkiıJ.J kabil oia-

\'ckaleti, Oı·tn.ınndoludnkl boş cakt.ır. 

topraklaı ı suı·durnıck l&in kuı:a- A.aıerikadaıı ,eetirilt.n ziraat L 
.cağı t.P.Jeldcüllere 11 lt ıt<?dc1'1t11tını J t 
bit!ı nıek uzc.•rurr. Öi;rcıtd. ·me et eri de aüriilecck .olaa IMı tar-
~ore ılnJilaw ueisiıicr ıı fJl.raf.m- lauuda lculfenılacaldır. Ba u1e
dııki lx>ş arazi tm in haline gc- '1e ltlr ka~ s<'ııe zadında 111eınh•-

tiıilcccl\ iı·. Bu taıiıı.lar, :açıla- ı kd g'el!İf mikyasta zııut yapan 
cak kaııallnı la sulannl ak -. e Lu nıemlcketleı· seviyc>1ine yuksdl-
suretle kuıak mevıılınlerdc de <'ektir. 

Tirkire Yiııe ~iriıcililleriıde 
lstaııbul birir ci, Marmara 

Anka~a da üçüncü 

-------81111 
grupu ikinci 
oldular 

.. rtları 
(1 iacf n.lifedn b1111t11J 

İngJ1tere ' e So9etler 8iıüii ile 
cumaıte9i pnfme kadar ıCel'qaD 
eden müzakerderio vaziyeti bir 
dereceye kadar aydı*annıı, al· 
duğunu ve kati neticen.a ancak 
pazartesj veya salı siinii bell i ota. 
bileceğiııi aöylemit ve bu netice
lerin Mech.e derhal bildiriJeuiı. 
ni ilive etmiftir. 

T*'rlka:ts4 

HUkOıne11n wazir•tl 
(Cemlpt), 

l.akrar 11111111-pr 
Mltl•maz 

Başvekil, bundan sonra mebus 
ları, şehir<k hiikiim aürmekie o
lan enditıeyi y11t111tınnalc çİn lten. 
disine yardım etmiyc da\:et eyıe
ID'f n halkıa .iafee:i teaa.İo edilmif 

----

olduiunu büdirm"ttir. 
Sulh f8r tlan 

lem.im 1 (A.A.) -Jnma <bıl.. 
dirilen tngiliz - Sovyet şartlan 
henüz ma1um o•mama1c1a bcra- leıı 1 kolnllıkla kıvırı:;or'ar ... Salık 
her bu prllann şu nohalan ih- c1 l".lrde 'Yıldız tıll JU"l • ı 111lıoet ...e 
liva ettikleri .zannedilmektedir: l ıkl.ıallııi nasıJ .pa.) t.ı1uaa. ıihik 

1 - Mevcuı:lyctleri zaruri o· dc,irde dı> Şeref soknğının lııtuf \C' 

lan birkaç dipfomat ve :te'knis- :ıtıfl'tini ;,.,..:ı,..cC' p.ıylı,~ıyorlarıiı. 
yenden maada handa bulunan Yalnız, Dnhılıy<' Nn ı.ı·ı i'ı 1.ıl bC'y 
.bütiin Almanlar lngilte.renin inti,.. dcgll: cem1rctin btit n i 1~ 
h d ~ · b" h il ki d" dn bo<'nlnınııvn bnı;lnmışlcı dı H uka.. .yıne Taltıt bc:ı; ı ) . in • ate,.Mıı p _ 
lap k~ c~~gı ır ma a e na e ı· met idaresi, bir t trliı dıııeleıuiyor.. kur \oıloıdı. . 

e~. r Bır. k- f • ,1 1, 1 Pa~ "tn ın emmyet ve 11snvişi bıle 1 O ~aınnna lkadıır bayatmda h"çblr 
_ - asra or ezı ne -ıaZl"r t 1 -'·! ..ı (~1 ımnrt) "a k · 

6 
· H t-

denızı arasında 1ıman ~e demır- b ııırln · ı an edil n (jdıı 1 <iıfi~c) ta biı şe~e kn:mayı bıle &det -edkıme. 
iman teııisatım, tan-ııre m~danla- J..ımulnı?.d l:t:ı 'K • ,.duııtm e:hrlP Bl. R..,A, 1 (A.A.) J lhı:rnıkta, 1stnııbu1 bh1nc1, 
nnı bombarchrrıan etnslşlrnrr. İııpl- .}ine iıir ~ok ı.ıyı m<'mbııları 1 ı' ı- Tuık·ye ~uzme bırlncılıklcıi mü- niz gıupu ikinci, '.l\laımnra 
rere üaerinde iki bombardıman ta)·- nacaktır. nu mıntakanın ıııuhaf ızası sabnb dun gt..~ ~a'ktc ~adat devam til,"Ullrli. 

• . . • C'm n ""' nıı:o< ı ... u... • - ! şey cna ne ii nt etmem11. a 

yolu • bakımın~an mıırtd~ ere hudutsuz bir zamana kadar ile 1l'YlP miş olnn TalAt hl')·, art.ıi< yavaş ;ı;a
A'kde- azamı kc:>laylık g&terileceklır. ~G ıvrı n) 1arm 11de- vnı sinu len mi~ e ba lanu~t.ı. O ısık n 
grupu 3 - lngiliz - Jcan petroJ aba. d", he.r :giin bir~ daha ıtıeuy&d oedi- V<' 'knlend r adnm, ara ı;ıra }t el s 

) aresi talu·ip .edtlmiıUr ic;ın her çaıeye b:ı \Utulma ı mub- •ınlş 'e luılabnhk bır 6t'yitti kut- A1.lanmlarda, Ankara b1rinc1, is-
ltalf- teblUlıj wıne1dfr. . tarafından hereocan'la t•kıp -edil· tanlbul ikinci, l{ocaeU üçiincil. 

larıuda pe1rol istihsali ve tasfi· yw:du. korido1 lar d mu'ha if rnebuı1 ra 
ycsi işleri sekteye uğratılrnıya- Fakat ba cebrt idareye rağmen. acrt aüı.1 ~· & ') r •.. Hatt..l o.ıılaıa 

..., Lrniı•grad da 11aııa. j bnkımmılnn nı :ıh. Puan itib:ııifo l26 puaıı1a !stan-
ıROJIA, !l <A.A.1 ıntilı mı'tir. 'FPk"lt hu ·hrJn zııpb çokf Alınan netlı•<'leıe gorc: 200 metre bul btrlnel, '86 puan,a Marmara gru-

caktır. İngiltere İran hükumetine mubalıfler tnr.a!ıuda.n '11\Utemıı.dlyeu ~maklaa bı1e .çE!lıiana ~u . 
temettü hissesi vermiye devam fııkalar teşkil ediliyor. Va miltenıa- Dil ,....ı lrjnp•....,..fi a.r-• J2 
edecek ve iktısadi vaziyeinin dü- dıyen gazeteler rıkarı1ıyor.. Mr<'lis nci ıfl'Üuii, .MecU t.e e? h"ın !.ir hcdise 
zelmesi için de müzaherelte bu- koı irlorlannd11n Eabıilt c:ıcldHıfne cereyan etti .. O aralık f stanbulda 
hınacaktır. Bu ıprtlarm rodlıi bir ' kadar, bfitün siyaset mahfillc~i, kor- ı ~ükıımran OOal' (kolera) lıat'ltalıOnda 

ltalpn <Orduları umumi kar:ırgi- ç<>tiıı lıir :e olncafhııllnıı Alruıııılm •n ae.ıhe .. t ~~~. Ma!"lllara -gı-vym pu ikmd, 6! :Puanla An1cnra ilçilnciı. 
hının tebliği : ~t"hr! mohasanı C?tm ";c -ır hı sure tlc ı lıiıiııri, A nknra ikinci, lr.nıiı üçfrııcü. l .M uımbakalar sonunda Vs11miz,. 

Tolıınık eeplleaiue tıetek.kıil\erlmlz fılna; nı1?dımanm1 r.-ari tıadac \n- 1.500 metre -ıbert ynmede, 1e - ~1ere bir ıtntabede bu1unmuf ve 
dutmanın hatlanmaa yukluşmak ılı! .<ffr.miy~ muvaffak ' naları takdi. ı.a11bul birincj, Iİzaıır ıkiftcl, A1tkara ! sporcııl1ır şerefine bir aqam zıya. ı__ •• 1--~-- h _._ __ ı.t kunç milcadelelere sahne te~ eyli- ı t.ihrla111 ıetfj tı doktorlana nıaat1arı A.ilÇ .gune ILACMH azar ~ ır. __ , . . 

B ti İ 'ite A.m 'k Ywuu. münabta ~uken, (B?ga ı wtıusu 
u aure e n p re ve erı a Talihin .ne garip cilvesiair ki. Ar- (dtaktor Arlf tsmct bert Mr takım 

Jehbiislerine ıilratli miidahalelerile :rinde tinıdnlk bu netice ile iktifa ~ iiçiıncil. feti vel'ilmlştir. 
llli.nl olmuı ve duş.ınan ı zayiat a uğ- mele.ri ımu.htcımc dir ................................... ._...- ........ --........................................ . 
:raım111ır. K.attlicle 

füı1;van tayya~ı Tobra\rtti atı - Londra. ı J A A ) Ruıı ~wkri 
'kı»·i fmmytlan, liman w ~Udafaa tıe- Kareli <'Urubuclyetiı lıı Dıızı k ımlan 
d atım bombalanuş ve ibU ~G'k )'1ln- nı -zapteden Alıwın v,. Fin 1ı.ıtalnrı
~lar çı nıuıtır. Al~1l- !vedan! nı iz'nca devanı cJ1111>'k~Adırler. Dü~
bır Blenheim tll;.")'al"SI duJtnrnilf • ı maıun zayıf r.ok al11rmı h,Sct.ıı1ivc 
tur. mOTaffnk ahın tc•rlC'r iHiı1mana aj!ır 
Düımao tayyareleri Rod06 adnsı- 7.8\"iat Tf'rdirmekte :ıc·nr f'r! rvc ia-

bi '- · b bal r atmış- · ' mıı r "il( yerıı'IP oın 3 1 :Şe depobırını tıı!u;p et•ı rkte 'e mu~ 
tır. 'Bir 1'aç :vara1ı ı.·e az miktarda ı vas:ıla )'cllıınnda kU( ık c'ltıflll!Ul 
lı:ı«ar vardır.. 1 müf.neHJcr Jl:'tlU bask ı•l..ıın yap-

("nmdann hır ~k nııntakalarında ı - •·t d 1 R t" ''J ,_,,. __ ı_ . . maıı: n •ı !Jll" u ıın ı•oı ııra ~.,, ,...,. 

t.fo11"kkülleıimız faalı}..0!'!"1~ de~~ l "erlcı ti :Ilın lr. Du manın ,ı!~mf.'l:
etıııekte :ı.·e diiı.mıan !"8~~tuıa ~1 te ulclııı·ıı l lr orm.aıın ber t.araft.ruı 
~maktadır. !\hıht 11. cıutnan eı.up- atl'R ''cı ileı ·k Aııuaıılarn ve Finlcrf' 
!arı )wlanııuı ve WıgıiıJnuştır.' . . ı 1 1. ... ...... I l . .. . ti ıu:-ır 7~'\"l"ıat .. erd.rı me ,teuır. 
•, 'u ve !ft\8 zcme e c g\•çu·ıın11ş r ..... ······· ···-···• .. •••••••• •••••• ............ 

( ı":" lfn razrıı ........................ 
Zaferden 

alacajnMz 
dersler 

Roosevelt 
nutuk söyledt 

( 1 1noJ aa.lı.ı/Mnı ,,. .... , 
mildrık olmanuzdau j]erJ gelmekte
dir. 

(Başmnkalul~n 4nıom) Butürı bu d nınııl.nr kudreti Jlrt-
BusinkM baJaa biçilmez wazİ· rnakt.a 01arı b I ' Wihr ) C)C' Wİp ol.. 

)'ct
0

ıniz. biz.c 7a1ııız takdirin b 'r dııguıııuzu bi l)oı l.aı·. Bıitaıı)a lnı. 
mükafatı değil, fakat ayni :z.a- p ırutoılu , u, lı.. L nk, Non eç, Rus 
manda lr.cndi tedhirler.imizüı i e- lmh11~l'1e ~nın lu>p blıhl tc ~<'n de -

ı n ı bcsu ini wuıiııc nıuktedlr -01... DIİn • .,;;;.: L !_ -=~ .. :... ~T-.Jbir-_. _. • .....-..... ,. cu dulô:ı• nı blli)oılıır. Cu dumanlar 
de kuaur eden .t.akd:re bahane o• ki 'balıri} c kuvv tJerı t.aJn iı> cıli
bulura derler. Biz tedltirde ne lecek oluı a A '>erıkn hahrıyesl ni ı• 
kadar ~ etmrnek takdirin ne • mdi ne de ıl<:ı <.le <ll'nwı•ılıı eı·
dıe ~ ihsenmı .baden esirge· be tısl.ni dün.)ııııın bu ün digcı- ak
naİyeceği-~-- 1• ~-- ··.~ı... ıınmmu kar~ı muhafaza cdf'Jlıl)'oc • ._ zer-e :1-au.ar fll.....-1 . . . 1 il' .ı 
etmyeliın ,&· . . gını n ıyoı.nr. 
ler y a • • ~zmup ~ yıyo--.b 

1 

Bu düşmanlar Aıncl"ikn .iııt.ilwıli-
.. ' ~ ~aaıu ~ .. u tının gt>çen sme muazzam kazaııçlar 
~ d"91lnenler, go:ı: onunde k~ıydeLtiğfoj \e hu ımıai illtihsawtm 

gun çevrilea .i,ıaıi fmlda k'a- her gürı .ııı uııı ~ir hacimde. Hitler.iz
ra -a. kllJNlma•-.lar jçiD ~i- rse kaf"il J apılan nıücadele ceplıeai-
ıret M ....... t Uı!P'ataaz ,.e prtaz ne sevkccU!dığ~.ni W1i}or~r. . 
....... ,.. mrl adti-.dir: F:-kat bu duı:maoJar yınıı bıllyor-

TASVlRİ f.f'XAR lar ıkı ..biz Aml'rlkalılarm }'a.PUiunız 
:------.:.:=~=:..::.:=.::::.i g"Ryret henüz 'kiti demldir .. 

t t 11sa1 '. L ., ı ı· ı ·ı ı Yt' 

1::~;-::ı~~n:n:~~;~;:ı::;:. ti• d •saıab daha fazla muhsfau a1tı. • t u al~CıRk cıhırııak diitoıulanmır. •IJlll 1 ~ .wlacaklar 'VI! hllcuml.anD'I 
ast • 1 eski ve }"eW s.ahalara )'lyac11klardu. 

aalkriai fi lıMıl • ıw. • ..._., HiUerlıı abluka)l'4l abrulıir n ı ve 
.... - ..._llerınde tetkik etmC'k , _,_ ı u~d"•uldıılnınu zaıınt!den 
..._re 28 attıtrtost.n1Mn'l yoıuıı, ... n ' • - -· 
Detair ~ ı<;eı. Fat. ikal Xarstruk !ere alenen ihtar ederiuı ki çok tclı-
Zoııguldak ~r 1 t arınıı1a . ve ilkeli 'bir tahmlnde lıulunu~oı lar. 
tet.kikatta L -'-- ... ___ .~er~ Dftn"l"tl tahalckumii tehi! d"Tle ebe-

-"'-'· -.. \"e teK " "'leoe)c bizzat 
nuJ elemanl.ard&11 i.tçilere kadar '->- • diyt'l'I nihayet ''crı ve r 
tım teşkllituı yekvüc.ı.&t olarak u.. ile h" r uzla!>mıyn dnva~acnk her l ıı -
fetUkleri gayreti ve temın evle~~= Jü ıliulb fikir •e eö&lenrıe bu nretl~ 
ler1 muvaffa'lnyetı görmelcte ·t>idden son ıver.ilecek aam~dtr: . . • 
1rtüfteh'him n:-..... -. mü h Tehdltkiır ıve tc.lı.likelı bır 'T.az.ıfeye • ·ou•uTI şa edclerın 

~ ij{Uıaııaa aıi.abşlan ·l başlamış buluııuyoı uz. .. 
n feragatli mesaisi . rnın şuı.~ı ~ 'HltlC'r. şuul"!'IUZ ~ebir .kuvwetleı ını 
nı Valilerden ıv b ~ ıiletrncl:nmı- bu <funya fizcrınl' ııaldırtmıştır. _nu 
k littan .. ..ım} ku~un ~ahalll teş. ccb1r lalıvvetlet-inı m1lbrliip etmek ~ın 

g .. '"Eou ı~ metli }"ardımlu ı an ga1.-rl" lerin tam > apııınw tı-
l r J cnı; o~duğıı clbi bu bölgede de 1 ~:~ıimhe al· 8 :rız. Çünku bu kun eı 
1 Şcıinııze olan il:lı lınaz ~lı- J 1 bizleı· ru<'ınleketl i.z1ıı haklı men 
ı ili _ve Refik Saydam hukümetine !::ıtır ;0 1 hi ııy<? etmekteyken. A -

elan ınanın _nıeşltur ve feyir.Ji ter.a- morikn .Birleşlk Devletle line ilmrşı 
hüı1crındendır. Bu gtm t kik ı.era- 1 1 t l bl' 
tuı · sn< ır ı :ı ıır. 

t_len heı"-ir.ıni&in icu~ini, ~-J Hltl,.ı·i nuığlüp etnıc:k lşi uzun ve 
lll'tıni arttırnıakt.a :w. bu)'liik :nıille-lJ ı· 1 bil"r Rlr kac kc kin taraf
Unıizln .sağlam bir isi.ekle ileri doi'- çe m 0 8 1

: - •
1
. __. 'ki 

ttin.t- b:I • bi bt d h 1 tarı ve nazı 1l t nı11yı ı ~unıtr 
~ll !!}_,~~... K!1 

•. r b a -3 ~~n- bunlar bunun mfimkiın olmıyacağını 
ali mıu>waulr. omur nvr:asrnı ""' _ 
1• il n devletleştiı-nıelde b~ünfrn sö~·lüyorlnr: Bunlar benden, hatti 
1 u kıilMlına rağmMl mcmlckl'tin ye. Hıtlerle mucadele etmememi, . onun 
~. 1 c 'kuvvet ve bare'ket memb&ı Olan z~fe~ mk.nksasınd:lan kırdn:~_:ır dil=e 
k Ü istib U emni~-et altına m , a ı ·nttc se sev ..,:;•.nl ve z 

nm 
88 nı K.. istihsali- ettiğim her şeye, hiirrlyetimize, ki-

a 111 ş ibu umıyoruz. ~r ıisbetle liselerimize ve memleketimize ııada
mn bfitmJ ~. (len~ :re L~rbj U- katlme hlyanet etmemi isti~:orlar. 
teza rot etlıvıkt.odlı. Ull~ll '"' 1 . Ba hattı ~areketi ıreddettım. Bu 
%atlık~ ve eaü,,~kçe is7lhsallcrı- giin bir kere daha yeniden rediledi
ıırıize aJt malzemenırı temlnı pelc ta- yorum. Bonu yap:uuyacağı z, ıbunun 
bıi olarak aorlaımalctadır. Bununla ;·e.rine Bitleri ve BiUerin nazi Jtuv
beı aber ~ .eemanlanmn ba • tıerin· ezmek için iktiılarnnooa o. 
mtiş'kiilitla '!TlticaıJt!Je ~n lbiitiin ve 1 

• , 
kuvvet w 'ka'41iyederini ~ lan her şeyı ~ !lllacağız. 

ıe ~ mmbet 'IJetieeıer •lnıaktaG r.lar. Hava ha ...... I 
'1'ti.rk ıriiüıenfl i ıtlllıi, o ta.a Jbizmetin- ,-,u 
de muvaffak iın.tihanlar ~rmek-
teılir. Xöaıür Jstihaalt.de &alıp.n LONDHA, 1 (A.A.) 
memur ve işçi kadrosu 2ll bine vaT- Bavamn fftalığma ?e semanın 
Jnalı:tadrr. 1ııçilerin neşesi, Slh'ht lhı- mütmnaclirm, oo1otlu o'lmasma 1-ağ. 
rnmu ço'k otyidir. 'HB'VZllnm ae.oıet men lbir çek İngiliz bombardıman 
iş etmetııne mal <f!ilkıneeindl!Jlllıeıi it- tayyarelerinin pazar gecesi Ruhr ve 
ç 1erin tlM)Wlan. )4\0ii +leri ııre lb!l.. Ren amtakalaı·ındaki askeri .hedef. 
tim içthmıl ~rl ciddi Wr .iA- lere taarruz cltiklcrJ Hava Nezare. 
ıı- • m ..m.r.t ..ı. ıalmm.ıftu'. tinin tebliğinde ka)'dedilırıektedir. 
A vnl za W. nmdım•ı arttımcak Bq'Jıca taarruzlar Essea ._, Xcılon
ol:ın bu ihtimama itina fle devam ya mnrtakaiarına teveccuh etmıştir. 
e<lıle.:ektir. An'kırrsya HIUilNü 'H tlwnt.n1nnaa tayyandeı4 pazar 
m~ M lliwaa ..-~.ı"':-·-~'"'~·"'"',.,,..... ld s 3 'P w ııla.""'-' 

tarafından R uayaya yaptla~ na\ ırtlakta, Yemende, ASlrde, Hav- ıt.ıenki6ere girifti. ALMAN ı 'e "t·r u.,. •ı·sı· n ı· ı yard.un İç.İn yol ~mlf olacaktır. ırant'!a, Gere'kdc kanlı hatlhıeler birbi- Bu lel tenkitlere d8711namıyan 4 M ..... İngilider.ia aeferi riıd tal.~ ediyor - lbutim lıtmlar Talat tıe,, ibh'4enblu )er.ı-.. 1 r-

t e b 11• g"' ,· ..... ~ i.tİmaJ Londra 1 (A.A. ) - İnsiliz Dahiliye Nazırı beyin heımbına kay- ladı. 

l TiilJUIMllll: ..... k uvvetlerine rdaka t etm if .olan dedili.rordu. - Talan ... 
(l ~ -1!.Jfetl.• Mv.&) (1 -.,, •lıl/.._ ~) Daily ExpTea ıgaT.etesinin muha- ?tfesclenin en garip clheti ourasıdır Di~ ,.,rıiı. 

Hopsal liıuanı zapt.cdilmışt.iı::. Reva] müı.akeı·e)'e vazo1wım., ıve izaıian Diri olan Moordııead İngiliz ıede- ki, ralat be,, eı cana.n arkadaşla- Artık, ıvolkan patlawnftt, ~. 
mın.tak:ısırulıı ceı·e.ran eımlı ...,e 28 IWil Hilmi lJygawer, 1Naaa ait au- rMaia parlak ıhatti c:lihiyane -ol- na.- -'Yanı, medu!Zi ıant....t aaaların.. -.,..en. 

411 
,.Mldetli atışma baoladı : 

ağu~to..;ta bıtıniş olan muharebeler- .za'kerclerin iklıtcit.eşria wplaatu:uıa cluiunu ve huna cenıA>unu ifpJ dıuı ..bımlannnı- ta1ep se •ralarma Ar.ı t .. et beJ _ Yı&luu. - ,.,_ 
de 11432 'B ,e,Jk asker1 esır alın - tallkinl .teklif eUnit " atiialda ka. etmiş olan lngiliz kuvvetleri an- kuı:ban ~idl}•oıdu, Ye .hil.U.au .(dok- lü:;DnW! ... Yalan so)'lemek a.tı"r-
mıı;, 4~ top, 9] tan~ iki zu:ıw tren bul olUJUnuştıır. cak düşmanın teslim olması üze· tor Nazım} ın şiadetll ısrarlar.J <fi\Jfl 1 akın, .daha .iğ-rıeneMmıl ... 
ve çok ıuiktarda dıgcr .harJ> mahe- .Avuk.atJarı.n t.eklifluj de &libciar _._ lrmldeketi• dahili aiyuet.Uıl altilst raJit be.r _ l8sia ~ ma. 

1 ı1 ti (İn ·'··-;fail ..,. __ .. --ı-. d ı.a rine durduklarını beyan etml:'ll;- ctn1°k Midadını gösterivor .. Bu vazi. nıes.i iğ< ınaın edi ıı f r. •y wu.ı a ~um~~ havale .ohm " ıın ııon d ~ " ., Him ... Dolandırıcı! ... 
du~man gemisinin ı; numaralı m:ıyin ı·a, 1'~ncilmen1erin işlerinin intacı J- te ir. yet de, Talat beyin mevkiinı tehdit _ fJeıüm matıi}'etimt ~ bı ır. 
tarlasına dti .. erek alevler ıtıÇmde kal- ~n edıey.e ;aı:a wıerıımldi. İngiliz - Rus kuvvetleri ~ti ediyordu. 

~ i._ T A ~I · 1 • .sen·n & aln rı ıa(ık6a. ~ sö)".le. Jla-dığı göı (ilmu~ ür. .udncj celse 8'1lıı.M!a, Encümenle- ahran 1 ( .A.) - Y.I ma u- Tnliı.t be:v, biitün bu buhranlara Jliymim 1 bat et. B~ııe .U®,. .u-
Mo.kcwaya dainJ <ıhı. avıikatlar.ın ım!lktıam pnınyı mey mat almakta olan mahafi\dc bil- fım'I ~ı...n ·bnl.,ıca ııebeb·ı anlnmı<>tı. 

• uıu .. ., .mualle yaşamıf olan bi,. aclam.l, n ~tokholın,. ı (A.A .J ii.mdl Al- daııa çıkııı'lllak kin şıırt koştukları dirildiğine göre Jngiliz ·e Sovyet Artılc mnıked umumid~ : J,olal kol ~· l)ıemezsiıı. Dolnadı. 
ı;ıa aı·, JI ilcma a dot'Ttı !Üç .n~kt.3- Yiıiade wirmi ll!'iııse.rıin kl'ndileılne ve- kuvvetleri İranda TaMamn 85 - 'IHikümetl, ele aldık. Aı·tık ne d f • R !' 

lk··~'-·k :il · · d ki rıcı, e ep z, sensın .. . ez ., sen tlaıı }i'ıni \'_\.azma. , . ~ i ve ;ı· mcsııuu ~ulıli.P .huııustın 11 
• mil şimali garbisinde Kazvinde (C'cmiyet) ve rıe de (meıkezı umu- Ötckinı tahkir .. Berikini terdl Bu, 

Gomeld n ileılcmekted ıle.r • • laama- rapo1·u okundu. kd ' W 1 ·ı t t • ] ııu) "C 1tizum "'Ok ..• Hukiimct i"intle 
mı tc~ııcluf llm ktc oldukları Ru5 I Azadan Ceru, ,,,.,, • .le bir j t.fr.az.da hu ye · ıger erı e emas emm ey e- " " ' ne d mek! ··· 'Demek kı lm n:.cn 1 t-

i d T""' mı"şlerdı'r hCikumet olmaz... te, 'Meşruti,·et yo'ktnr.. "Tah k m 1111.'\Zİ!ı>ı 1 şarktan )eni t.ıkviye kı- un u: · ., 
tnntı :ılıı.aktnd r lar. _ Kazanç, r.ahmetJc mutena ip ol T ahrana doğru Diye bn ır yordu .•. Başta { 'llithııt vardır. 

D geı ta füuı )ı.Inıeş:ıl Tlınoçen- malıdır. Gazetekr il.6 milyon fünclıın M oskova l (AA) -:Sovyeı Şıkı u he>> e ()1enteşe mcbu u Ha. ı(~ dd ı güruJt 1 r •• ~ P uy-
ko, G neral Koujcfın kunıruıd nl- hahscdlvor. Buna g- re avukatl:ıı n kıtaları Tahrana yakın bir mesa-- hl he> l ol nak iızere b•Jtün ağır b ş- mal ~-
tında n'uk:: b;l blı ı aı ruz ha1 eketine çok bü)·ıik bir Jll bla.&;., bırakmak iL ley~ kadar gelmjfkr v~ lngiliz lı cı kan da, Talat be)··n bu r kı ine Muhalif nıt'bu lar öerha1 1t k ç 
•il'i n i tlr. ~c.lecek ırleme:ktir. Mel·.cuL clan kıtalanrun bUlunduğu bir nnnta- iş ak ed1~o du. Fak t m rk<'z.i umu h\r cephe ·ı ti r . .ZaTallı Ta-

p, 
L. -'· " • } lnd olm-'· · ulzamı aJlle bu -n .. , ihbaıJarda >•.fiaı:lc 4 ·• min 11 ki ı iii zlu dild.awru - yani, lit .ı........ '---·, rı-"W.c'- iıir......,. ~ .u •ı."lJCAAJ. ıarıc e .... ~ere ona kaıdar bir..--lhba-'ve vcı"-e 111 ık.aya yaklllfJ'Dtflaf'dwr. tngniz.. v.e l """"~ ~ ._ 

\lmanl r, şlındı ba lı<'.t kuvvctleıını ca, .uıJJ So k l T h (d kt.o.r Nazım) ile (Bah.aerld n f>:ı- lııardunamna ~lştiler. 
ı · kr \ ı.ada t.ab it. <>tnıl'kt.edir. Al· tcc..vız etmektedir. PacA, nizamname- vyet tta arınm 8 ran uzerı· kir) beyler, bu fikre §.iıt-J e rtit z /De a1n-1 ..,.) 
ıuanlnr .bıır:ıda dııbııJaıln ve uzun lo ~ore ıvcrilmelidir. 1 n~ yü~.üme~. içi~ bir1.eşt!kleri K~ ediyorlar. • .................... .. , .. , _ ,,,,_, .......... . 
bir topçu lıazırlı<•ından ımnı:a D.nıe-1 Yinl' ~a.cı.aı:ı Ham~ Rasin" hu v ı~ du.~ ~utt~fıklerın ışgal ettik- Hayır Henüz ihlilil ele~• esi 1 Lt • ı j, • • 
pC'r n<'hriııl grçnıc:k üzeredirler. Jıusuııtakı fıkrı~i şu _ısör.ıerle anlattı_: l lerı muhım bır,.noktadıı:_. )'aPf<ll'UZ, Bllkiimet.i~ vaıb!f!il. · · ik- J ıl 1 1 11a ıl 11 1 

.Mneşıı.l füıdiC"ıuıl, .o:ıclusunun Jıir - Bu işde iht.lka!· vardır. Talı- Wave11 m tebrikı r.aı· bulmaruı§tır. (Cumiyet), dı.ğıla-
J,ı"nıım nehrin şnık ~tthiline ~ir- ımatn~edeD ~öyJ.lıu~_şel'. .vedl~~- ~ 1 (A.A., - Cenera1 ' maz. ır4aııtır 
mh c ıııu~affak -olmuş \ e bu .k.ıııN1lt- .Dlf!;'\İ ~ıı·_. ..._,': ır ıh bar ıc;ın Wavell lranLki lng;ltt Be~- • D.lye. .anarşiyi köı ilklüyorlardı. ,U 
le1· o sahild<? mevd .alııutlaı:dır. .La.l.i.matnameııun degı~t<'!>f ve biı.lm nd C nera1 q.· p Merkezi nrnwnille, •rnavvtların 
Şimnlde Lenlngradı> karşı başla· sıkboğaz edilmemiz dogıu dtj,W.dir. ~ ... ::.nbı. el 

0
_ ,,!~~~.. · __ ft _ _ _. 

Y .i __ ,.,_ ı....,;§leı" .... ·"--' ~ı· aııcn~..,;ı ır ie graııra ~ı ".e eiHilllannm toP!anması 'ba1lsi ortn:,·a Az \uu.nmaııt !bir aaktilo ma· m.l!JJ wu A:lmaıı ~ruzu 'llliiıt.eMaaclı- ıne DmLUJ •- ". ,,_ ) -.-e e. ı .,__. 
"'-- 1~...ı.. di k .. ___ ali d lbutunan Kna atılmıştı. Ve bunun için de Talat •-= • ı--'- ,,. -t-;,.. ( "' '- ..1-·•en :\ağan )ağmurlar \•üz.ünden te- ist.t!.'leler.di )'~ ve.r.ı.,.... :uı.iy ! umanaa. ın • - .ıune8ı a nuq ae ... ., o rum. ~ıı;nı-

-ı..L .:_ • .ı:.1-~-n.-. 'B·:~··-'- L-a _ Bu arMln .Meli.ha .Avai d<? iK>Z al- lan Trandaki harekatın mesut ne. 1bey1 sıkıştırmıya ba§lamışlardı ... Ta ) ·--!l- -r · ra . .. _ 
-~.. -. --........ _..._ ~- ..ı.-1.-- el.ak etin:....· Ut 'hlıır.~ mN9nWtıe kı ımühlm i5e gi- aiz W'Üln~ .ı•:v•i ~ P-
her Almanlaı·, .tedr.icl ~tte ıtelJre ;dı ; • • ticesinde n ---z: t T "'. dtm* iııua\Wlla --- .etti. Bir .aret.ı.iiac bir ~ ~ 
dQirp ilr.rlemebe ıa .. ·,.mlerJ .de _ Bekliyeliııa; ıtimdı ıbörle lıir F I R ~.ı;1,. .. .; 
DlÜielaa4Ü}"ell a•Jll Uerj aenUe. aelıi.Wll para olduiumı hfii)"or.UZ; • - u. IJ8I.». lliiy.ükala4a, "Caabalm. ..,,i. ~~euDGl----

1.ur.uık ev.lıode ya,ptl.an ._... .bir içt.İIMMa: ------------rlıü buııMı-.dıaaa euııııtıldllllldıer. .anyalı-. .bil b ~nın ~·üu!e • • • ... • --1tor8Jyn..,•-. .t. -av..tıut..&a .l..a _ 

vüzünü elde eder'h. llıllmenal e za- '1 'D --·· ..-... -.... .,_ 

Uzakşarkta 
u:ıo:ı - "116 ı-e . f , ..... ._. 

....,. f.illll'drierı ..... c'•18ıan ... 

..tikna.-yJ ıka"9etôıııı. T.enMW Clka
ı:a~ınıdan eıııkiainia iıiikmti ~. 

.;.._ .Yiiade y.irnli verıoeyl dilfünıi _ (3 ,Utri ~.._ •...mJ ıımıza _yeni bir .iJ ,ıbsasın. 
rüz. ~ olmasuıa Tatmen 111aı-eş41 '!)iye, 11krtni açikça s5y1edl. 

11 ,-.. -ıttı ... ,,,,.._, 
bM laabtti Oü~·- 1...,ı..cı ... akı.
da :aetrefmdd~ir. 

.Miicakere ._ •ÜRalıaeal&r .esna _ VoroşUefon kuvvetlerine rical enırl Doktor Nazım, önünde masaya 
tllllda, ~ 14 ımilJ'!l!D lir.eı)'lll ~ı- vermeden ümide düşmek için bazı yumruklarını vurmıya ••. ve: 

Y omuri ıgazct8i bu baberirı 
b:ilhaııea aiyui eh emmb'e'tini ic
haTÜ "ZCttİrCTek diyor ki: 

karıluı H ımıeıkmm P&ı'alluı .takri- l'saslı sebcpl<>re istinat etmiı oldu- ===:s====--=---=---::m:ı==-==-=-==---=a=-111:ırı::::==-=
bea M<ıl Wrı ,lira ıbııılar oWt.p .ıa ğuna inanmak lazımdır • 

fuet oflu Mllbtet Nwi. Jflo. il 

İ ngiltere gergin o la n vaziyeti 
daha fazla honııak ve hazp .ihti
ma!i hakkmcL.ki l8Yja)an ,daha zi
yade kuvve k.odirmek niy.etlndc 
dir. 

Gzctelere göre bu edbir Lon
dradan Tokyodalci lngiltere Bü
yiik E.ılçi.liö .ne gönderilen talimat 
üzerine alınm•ş ve İngıliz Büviik 
Elç"si Graigie Japon Huiciye 
Nazın Amiral Toy odayı bıı ted
birden haberdar etmirJr. 

Japon donanmUIGılia 
yeni tayinler 

Tokyo 1 (AA.) - Resmen 
bildirildiğine göre Amiral Seis'ito 
Amerila Nobutako Konodo.nun 
yerine donanma erknnıharbiye 
ikinci 1'eitıfiğine tayin cdilmistir. 

Amiral Nobuıako ismi ~zli 
tutulan bir deniz kumandanlığın:\ 
tayin eı!lilmi~iT. 

J aponyaya ik h aadi t azyik 
Hyde p ark 1 (A.A.) - Fıli

pinlilct'e ecnebi vapurlarile bcn
::in, 'Petrol ve makine yağlan sevk 
ed lmesin e dai r olan o tuz altı Si"· 

nelik eski memnuiyet i ilga eden 
kararname, müstaceliyet balınin 
il am vesil eııile ken disine bahşc
d' lmiş hudutsuz salihiyetl~ iati. 
nadcn Roosevelt t arafından imza 

Da!ly Telegı·aph gazetesUdıı St.ak-
.,~::~ l'Cye konalan UılWfierıien bolm ınuhalıfrine inanmak l.izıawe- ı 
Enc"'--inki, y.iılli nlikatlara ibu !lirse nüfuzlu 'bir çdk politikacılar 

unto::J• aşağtdnkJ ~artla TR mü!l'b:nit 'bir aımı 1 
poı ndan ~üzde ~ ld11ııe ~lmesi ı 
Mec1iste bulunan !IG lt ilden '!ti inin a'\Wetmly~ hazır hulunmaırtachTlar. 

al 41ildi FıiP.landh"t):a 1939 harüiniea "-
tkl!eriyetile kab e · vclkl hudutları iade edilecektir. 

1Buııd11n sonra !Encümeri'ler ot.ara - B.us)a, Ameı ika ~ İııglltere Mı 
fından asker aHelerine ')'tnı!lım hu- hudutların masuniyetini garanti e
ııusundakl mazbatalara !:!'Cildi. l\laz- deccklerdlr. 
hatalardan bir· cısı, a ker nTielerıııc Ayrı ulh yapmak için Finla'ldi. 
nrdıaı mükelleflerinden allaacak ya, Bitlerden müaaade stemipe de 
;ıaralaı-J toplamak üz.ere evvelce a- bu murncaatına !kartı 'lneJllnun~ 
'lııunış olan 5(1 tahsildar.ın,, ıteYrj ~- ~ayan olmı~an hir cevap alını,etır. 
lC'rinde kullanılmak için kaymakam- Alman:, a Finlant1ıyanın çalJlı.§mı;·n 
1ık1ardaki muhasebeleı e katip olarak devam etme ini 1 teme'ktedlr. 'Bu • 
öeviı-lerini Meclısten talep edryordu. nunlo beı aber, Britanovanın siyasi 
Ilu huııus bazı itirazlardan sonrn 'lm muhnrrh inin bildirdiğine göre Fin
bul edncll. landirada bulunan ve 11levcutlıırı 

Aynen kabul edilen bu teklif mu- bu kaç ibin ıki i.YI geçmi,erı Alman 
cibin<'e önünıilzdckl cuma giinO sa- kıtalannın iki kış evvel Rusyaya 
bahmd~n muteber olmak üzere karşı a) aklanan ıF 'Dle:ri korkutnııy,a ' 
• tramvay ve 11mai işlerde kutlanılan ınuvnffnk olacakları şüphelidir. 
lha:riç _ elektrltW kllı)\·aıt .sa. inl' 1 

k~. bavacazının ımetre .ınikubma Mebuslarıınızdan 
20 para, • Haliı; itlc.tme.cri hariç -
BE> edi\"e hudut.lan dahilinde i§lh en d İ 1 8 k t 9 T 
otobüıı

0 

hnet.lerlne, banlıyö trenlerine, (1 iııd aolıifedn devıı.J 
tramvay ve vapurlarJn birinci mev- y,uziin bulunduğu Jıu t-0plantllardan 
ki biletlerine 1 knrn~. mC"l.balıa ; htil- ilki Beyoğlu Parti bina ında )'&ıllıl
ler, konturat ve tellaUye ruımmla- mıştır. Burada dinlenilen vatandaş
rına yfü~de 60, tlyatro, 11 ııeına 'e Jar, bilhaı;sa JhtlkarJa iktı..W ıekil
'komer bileflerlne ')'\İzde 10 -ıam 'P- ae mlicadcle C>dilıııeliia~. bu meyanda 
'Pı1mıştır. B1111dan ıbaıb siW.b altı- zengin bir vatawlqın fazla ku.maı 
nt a1ııı~n .btiher mÜ<'coeti- veya elblse gıbi şey1er almamasının 
vet tıeneBi iei11 ibf!ıı Ura al na_r.ak <' teminini, hakinılerde ihtisas aran. 
Muha<:ebcl Hu8111Ü1ie ıvaridıı *1dan nıar.ım ve kanunlann ibıha ısı,.d<' 
,'iiz 2 ye ,kadar bir 'Yardım IPBrası an1n ılır bir ha1e solculmasını iste· 
' b ıecekt.ir. · 1 d. 
a\! ı ı ·· · ·· ······ ·········••••••••••••• Btll e.r ır. edilmiştir. ··········T-..1'1 Efklr Bu .anıda !bazı yolların mllUP W. 

Zannolunduğuna ıgöre, :ittihaz meı ı ·~ de bulu ubnuşW.r. 
-edil~ olan bu tedbirler, .l-apon- Nü..... ~S) Kw-1.ıftar Beyoğ' undan BP~. a dden Me-
·a kar tatbik d'lmelct ol • 1 ~ ll•..V bu laıımız yıııe Paıtı b nasında halk 
~ ya • '1 . e 

1 
• e ~i l Abone ~"'J'"aı+-11 ~ iri• ! ile ız rli "' .. erdlı- Bur d 't'&P lan 

ııld:.adı tazyik -çerçe~a ne .clahı1 t - - - - temt n ae 1 ı b:ı ında. k 1 l siz ço. 
buk-nmaktadır. Senelık .......•.... 14{)() Kr. 27001Cr. 1 ··'· .. .f w kur a 1 '9e .. -o öO c- a .. 
baıdınum etmitle.rdir. Tayyareleri-! Altı a)lık ............ 

4
"
00
' , 14 > üirkçe konucımaınakt.a inat eden ,.._ 

· d- limanla la 'tlç a)'1ık ······· ····· , 'EK>O • ta Jaf! • · k koa uıJarı · ı mız ıı~ın tm 1 td·ına ve tw v.. Bır aylı'k ······ · ···· 150 , yoktur. -a ı vardır 
na nıay ..... er a ıe ar ır. ·- · 

BombardUBMı tayyarelerimhden l DİKKAT : ı '~ m z Lu ün ŞışU nahiye-
lai iislerint dlnmenaittir. Dercolunmı7aıı enak ıade el ma. le Em n6ni kau11ına cıtleeeklerdlr. 

1.tanbal Defterdarbjından ı 
3stanhııl Erkek Lisesinin haldıalh.jl ı6f •ne aüddl'de :11e ~· aıt

tır.ma ile kiraya verllecektir. thale 8/9/941 çarşamba günü saat 15 .. 
'Millt Emlak lı1üdürlüiün6e topıau cak ıcilam ıK:emisyada ya)Jllaeakbr. 
'MVlıammen ııent!Hk tear bedeli {1100) lira. muvakkat lı$ninatı (§7.MI) 1-
radır. arttır.maya iftiıü ~ilmek - -vakkat telllİltattaa ..... 
tneıııkik tfttt!kbet> ~ •lıa mış •ılHıat - melctıe:p --.mf91 
ahmnış ehlıyet vesikası ibraz edilD e 1 mıik:tezıdı r. ( 7238 > 

~e1Jimiıie .,.ı.. M linı 
.... Mııma ....... ..... 

9unu bir Tuaınd Bo•,,.,,. ~ı 

·--som. 108 lira aJar 

Hem sizin paranız artar 
Hem devletin parası artar 

cı.-. 



Dit, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevr•IJI, Kınklık ve BUtUn Alrtlarınızı Derh•I Keser 
W• •• ._.. 3 kate almahilir. T AKIJn.ERINDEN SAKININIZ. Her ,.,te ptlllu kutulan 

...... isteyiniz. 

A•kerl Fabrikalar Satınalma Komiayona IIAnlan 

............ Kati ş.n...... 
bedel t ..... t w.u 

M•'n•ı ' .. "mlıtari 
2J bleın takım çelikİerile yaylak 

11..ıe.a. ........ u Lira Lira ~ 
çelik tel 16/9 94' Sah 14 62.900 8790 '4S 
10 toa INmir yaja 16/9/ 941 Sah 14.30 18.000 2700 
SOOO çift erat fotiai 16/9/941 s.ı. ıs 46.SOO 697' 23.l 

'kalem tel 16/9/941 Sah 1S,30 54.0SO 790S 271 
Yukancla yazalı malzeme hizalannda ııöateriJen aün •e ıaatlerde Alkerl Fabrikalu Umum 

Miidürlüiü merkez .. tan alma lr.omiayonunca puarhkla ihale edilecekt~. Muhammen bedellerile 
bU teminatlan ve tartaame par alan hizalannda. ıöıterilmiftir. .( 7 713) 

1
19.00 Fasıl ıası 
19.30 Haberler 
19.46 Xonuıma 
19.56 Şarkılar 
20.16 Radyo gue.. 

teei 
20.46 Müzik 
21.00 Borsa 
ı.ıo Konuıma 

21.26 Müzik -21.46 Müzik 
22.:W Haberler 
22.46 Müzik 
22.56 Kapan ış.. 

8200 kilo arpa 

7000 ~ kuru ot 
4700 • saman 

••• 

Tahmin edilen bedelı ( 1662) lira olan yukanda cinı ve 
miktarı yazıla üç kalem yem Salıpazannda Askeri Fabrikalar ••
tın alma komiayonunca 9 EylUl 941 salı günü saat 14.30 da açık 
ebıltme :le ihale edilec~ktir. Şartnamesi her sün komisyonda 
ıörülebilir. İsteklilerin 124,65 liralık jfk teminat makbuzu ile 
o aün ve saatte komisyonda bulunmalan. ( 7436) 

• • • 
aooo · • • oo IUp okelJen 

Tahmin edilen bedeli ( 7670) lira olan 2000-2600 tüp ok
sijen Alkeri Fabı•iknlar Umum müdürlüiü merkez .. tm alma ko
m'syonunca .S / 9 941 Cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname praıızdır. 

Kati teminat (115,50) liradır. (7577), 

Alman Lisesi ve Ticaret orta okulu 
( Huaml) - (a.,.otiu, Y_.ol 20) 

1 - Okul 1 3 Eylt!I Cumartesi ıünü saat 9 da açıla
cakbr. 

2 - Türkçe enıel ve bütünleme ımavlan 12 Ey
IUlde. diğer deralerinki ise 11 Eylul saat 9 da batlayacaktır. 

3 - Pazarteai ve Pertembe günleri saat 9-12 de yeni 
talebe kaydedilecek ve 8 Eylulden itibaren her gün ayni 
saatlerde talebe kaydına devam olunacaktır. 

4 - Kayıt için nüfus veya ikamet tezkeresi. diploma 
veya tudikname. tifo. çiçek ve aahhat raporlan ve 8 fo
toğraf getirmek llzımdır. 

5 - Yeni den yılmdan itibaren kız talebenin okuldaki 
nümuneye ıöre üniforma tatımalan mecburidir. 

Nafia Vekaletinden: 

ist. Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlanları 
AfAiıda miktar, muhammen fiyatlan yualı ~•alem yiye

cek ve yakacak maddeleri 4/9/ 941 perfembe pnü hiulannda 
ıö•terilen aaatlerde kapalı zarf uulü ebiltme ile ihale edilecek
lerdir. Şartnameleri her gün komisyonda ,CSriilebilir. 'odun tut· 
nameaine göre ayn ayn taliplere de ihale edilir. leteldilerin bel· 
li ıünde muayyen Natten en az bir saat Cinceye kadar teklif 
mektupla-rını kanuni veıik.aları ile birlikte makbuz katfllıit Fın
dıklıda satın alma komisyonuna vermeleri. (7242) 

Stiır eti 
:> 

Odun 

Miktan Ma. a.L .ilk t•• 'ut .... ... t1 
toa Lira Kl'f. L L lmll ..... 

-~----------------1SO 
138 

1179 

60000 
4 3820 
2 3580 

4 2SO 
J268 so 
1768 50 

1 S JO 
16 
16 30 

lstanbul lv. Amirligı Şıtınalmı komisyonw lllnlan 
Eksiltmeye konulan it: 
1 - Buna Su itleri Birinci Şube Müdürlilta 11Jıntaku1ndakl ApoL Beherine 85 k urut tahmin edi-

yont sına aeddelerlnln sekia metre kotuna yükseltilmesi ve dalgalara len 10.000 adet bakar yemek ta· 
kartı mukaYemetinla temini lç1n de taı ile kaplanması ameli1at ve hı1&- baiı alınacaktır. Pazarlıkla ek
atı muhammen keıif bedeli Yahldl fiyat esaıı tserinden c'4'7122> lira siltmeai 4 / 9 / 941 Pertembe ıünü 

lira kati temiaab 20 liraclu. Ta• 
!iplerin •ereb ilecekleri mal1a nü• 
muneaile komvona plmeleri. 

(2 14-76 45) 
c32> kuruttur. eaat 14.30 da Tophanede Lv. ••• 

2 - Eksiltme 15/9/941 tarihine rut117aR puarteııi ıünfl nat 15 de &mirliği 1abn alma komisyonun- H aydaTpaf&da vqonda ve ,a• 
Ankarada Su itleri Relıliğl bin.ası içinde toplanan Su Eksiltme Jtomia- da yapılacaktır. bk teminah 6 3 7 hut müteahhidin depoe*da tee-
1onu odasında kapalı sarf uaulile :yapılacaktır. lira SO kuru,tur. Nümunai ko- Um fU'tile S S ton IUDaa aba ... 

8 - lst.eklller, ebfltme prtnametl, mukavele proJ•I, bayındırlık , d ..:riiJ· •• Tat· l . L- 1 __ L n.... _ _ _._Lı- L~ı · 2/, 
itleri genel oartnamesi. umum sa itleri fenni .. rtnamesile hu1U1t ve mıayon • • " ur. •P enn uc - ..-&br. r~ eawulıneei ı 
fenni .. rtnameleri vı projeleri n Ura ae kurut mutabillnd• Sa tılerl li vakitte komieyona aelmeleri. 9 /941 Sah ailnli aat 1 S.45 de 
Reiallihldeıı alabilirler. (204-7544) Tophanec:le L•. lmirliii tabn al-

' - Ebfltmeye girebilmek için iıteklllerin 218 U lira 89 kurutluk • •• ma komiqonunda yapalacaktar. 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin )'&pılacatl gtınden en u Oe Adet l.teldilerin teklif edeeekleri fiat 
gtln .en:el ellerinde bulunan •~larla birlikte bir dlle~ ile Nafia -3-lp merdiven 4,S Mt. tuUnde ilzerinclea kati teminatlarile belli 
Vekiletıne müracaat ederek bu lfe mahsus olmak üzere veaıka almalan ı İp merdiven 6 Mt. tuünde eaatte komiqona aelmeleri 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 2 Ç"f k k l (216· 76" 7) 

Bu mtıddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ekllltmeye iıtlrak y kı t daaa azı1° a?.ı. Lal ••• 
edemezler 1 a an a y ı uç ~ em yan-

& - 'tsteldilerin tekllf mektuplarını ikinci maddede yuılı uatt.ea j ıın ınalzemeai alınacaktır. Pa- 20 ton toz teker alınacaktır. 
bir saat evveline kadar Su İtleri Reislltlne makbuz mukabilinde verme- ı zarlıkla ebiltmeei 3/9 / 9 41 Çar- Pazarlılda eksiltmesi S/ 9/941 
leri luımdır. ' f&mba günü ... t 14,30 da Top- Cuma sünü aut 14 de Tophane-

Poıtada olan aecikmeler kabul edilmez. (6856--7211) hanede Lv. &mirliii •atın alma de Lv. lmirliii · .. bn alına ko· 
komisyonunda yapılacakbr. 11- misyonunda yapılacaktır. Nümu
teklilerin nümune ve teminatlari- ne ve evsafa komisyonda gôrü
j le belli vakitte komisyona ıel- liir. Taliplerin kati teminatlarile 

latanbul Kadirgada Talebe Yurdu binasında yaptırılacak (7847) meleri. (207-7S47) belli vakitte komisyona ıelmele-
llra (17) kuruı keolfll tamir iıi: 16/9/941 pazartesi günü saat 15 de ••• d . (217-7648) 
Milli Emlak Müdürlfitünde toplanacak olan Komisyonda açık eksiltme 2S.OOO ton tahmil ve tahliye ••• 
ile ihale edilecektir. Münakasa evrakı Mllll Emlak idaresinde görüle- iti yaptanlacak~. Kapah zarfla Bir buçuk Yolduk motörlü bır 
bilinir. Muvakkat teminat (652) liradır. İsteklilerin en u bir taahhütte ebiltmesi 11/9/94 1 Pertembe adet et makinesi alınacakb . Pa
(6000) liralık bu ite benzer it yaptıklarına dair idarelerinden ahnmıı günü saat 1 S de Tophaned~ Lv. zarlıkla eksiltmesi S 9 / 941 Cu
vesaika müsteniden İstanbul Vilayetine müracaatla resmi tatll günle- amirliği ıatın alma komisyonun- ma günü Mat 14. 30 da T oph:ıne
ri hariç ihale tarihinden üç gün evvel alınmıı ehliyet ve 941 yılına ait da yapılacaktır. Hepsinin tah de Lv. amirliii satın alma komia-
Ticaret Odası vesikaıı ibru etmeleri muktezldlr. (7663) min bedeli 12,2SO lira ilk temi- yonunda yapılacaktır. lsteHle 

latanbal Defterdarhğından ı 

latanW ikinci len Dairesin._: 
Y efilköyde Şevketiye mahal

leeinde Bulvar caddesinde Oha
MIİn hanesinde mukim iken ika
m.etalhı meçhul bulunan Pul Le
wi; Ohanes, Vidmir; Berhart. 
Fillnçe. 

• • !" 

Pirinç 2000 kilo 
Bulaur 4500 > 
Sade Jai' 3000 > 
Zeytin yatı 300 • 
Kuru fasulye '500 • 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Konya Köy Ebe 

Mektebi Müdürlüğünden ı 

natı 918 lira 75 kuruftur. Şart- rin katalok ve kati teminatlarile 
namesi komisyonda görülür. Is- belli saatte komisyona gelmelerı. 
tekliflerin kanuni veaikalarUe (218-7649) 
teklif mektuplarını ihale saatin- • •• 
den bir nat evvel komisyona Adet -vermeleri (206-7S46) 3 1 Mplı kürek 

Alacaklı hazine tarafından t.
tanbul asliye befinci hukuk mah
kemesinin 28/12 936 tarihli ve 
936/16 esas ve 938/ S08 saydı 
ilama istinaden 76SO lira Ye avu-

1 kattık ücreti ve muarlfin tahsili 
... Wımclaki 29 9 / 9 38 tarihli ta
kip- talebi üzerine ikametgahınıza 
ıinderilen icra f!mrine poata ve 
aafNta tarafından verilen mefTu· 
W. söte ikametga)umzm m~
•uliyati anlatılmakla icra hikim
lliinc• tarihi ilamdan 20 gün 
müddetle ilanen tebliğine karar 
nrilmif olduiundan bu müddet 
ar&nda mal beyanında bulunma 
• ft iltenilen parayı dairemiz 
YUDelİDe yatırmanız lizımdır. 

Veya bu müddet zarfında ic
ranm ıeri bıralulmu hakkında 
.. emir setirilmediii takdirde 
cehri icraya devam olunacağı ve 
.. ı beyanında bulunulmadıiı 
t.kdircle icra iflu kanununun 16 
J37 ci maddeleri hükmü tatbik 
eclileceii 9 38 / 4140 sayılı icra 
-.riaia teblii makamına kaim 
.ımak Uure ilben teblii olu-

938/ 4140 

BORSA 
t .t.Mı_....a..a ...... 

•o.t .. .... ,. ........ 
.v .. ...... , . 

LH 
m.sm -.-
ıı.• -.-
• . U71 

Yl9lie ..... .,.., tJJ it.il 
• 1 "ıta f,qa&A.&C. .. 14 • ,.,. ............ ,us 
• 7 " 1 --
• " 1 --• • 1 -.-. . . -.--. . ' --.-.• • r -·.-

"••·o..~ 1 -.-
11. "i ...... .... --

i>aakaa -.-
lwbad ,....... -.-

- " t6 .. 

Nohut 3500 • 
Mercimek 12" > 
Şeker too • 
Kuru ll&fiıa 1000 > 
Tuz ... . 
Zeytin 700 > 
Sabun 8GO > 

Tahmin tdllen bedeli (11824,5) hra olan )-ukarıda o1ns •e miktan 
yasılı on iki kalem enak t Eylftl 941 Salı iintı saat 14 de 8ahpaıarında 
Askeri Fabrikalar yollamaıındaki satın alma komisyonunda pazarlıkla 
thale edllecektir. İlk teminatı (886,84) liradır. Şartnahesl her stın ko
misyonda 1(6rilleblllr. İlteklilertn ilk teminat makbuzu ile o sfin ve ou-
atte komlıyonda bulunmaları. ('7688) 

••• 
Muhtelif eb 'atta ceman t 95,SOO adet avala ve aomun llbnacak 

Tahmin edilen bedeli ( 1262 O) lira olan yukanda yazılı cıvata 
ve somunlar Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü merkez satın 
alma komiayonunca f S / 9 / 941 Pazarteai günü saat f S de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname pansızd•. Kati teminat 

( 1893) liradır. ( 75 76) 
••• 

3 laılem çelik " 13 kalem mal._. .._cak 
Tahmin edilen bedeli (87650,82) Reicbmark olan yukarida 

J'azıh 3 kalem çelik ve 13 kalem malzeme Aakert Fabrikalar U
mum Müdürlüiü merkez Ntın alma komisyonunca 17 / 9 / 941 
Çm-f&mba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
( 2) lira (24) kuru9tur. Kati teminat (6705) lira (29) kUTilftur. 

(7711) 

••• 
1 000 adet kaput 
1000 takım klfhk elbise 
2800 takım tulum elbi.eal alınacak 
Tah.min edilen bedeli ( 4 7 1 00) lira olan yukanda yazılı üç 

kalem melbuaat Alkeri Fabrikalar Umum MGdüdüiü merkez ... 
bn alma komiayonunca 8 / 9 / 941 Pazartesi ıünU .. at 16 da pa- 1 
zarlıkla ihale edilecektir. Kati t,eminat ( 706S) litacbr. Şartname 
236 lı:uruflur. (7712) 

Yapı ve imar itleri llAaı 

Nafia Vekiletlnden i 
t - Eksiltmeye konulan it: lanclarma Slbay Okula arkaamdati 

Gedlkli Erbat Okulu iein ıaptırılacak rll&er erlik lki portatif baraka ve 
OD bet heli fllfAatıdır. 

Ketif becleU c89'75',2b liradır. 
2 - Ekalltme 18/9/941 pertem be sini ıaat 15 de Nafia VeWeti 

Yapı ve lmar itleri Eblltme Komi ıyonu odaıında kapalı urf uaullle 
J9pılacaktır. 

a - Eksiltme ıartnameıl ve buna mfiteferri evrak c2> iki lira be
del mukabJlinde Yapı ve imar itleri Reiıllfinden alınabilir. 

4 - Ekdltme19 sirebllmek tein fsteklller.ln c2981,17> iki bin doku 
,as 1eben bir Ura tl11 Jedl bıatl u'k muvakkat teminat vmneleıl w 
Nafta Vek&letlnden ita it leln almmıı ehli,.et Teaikuı lbru etmeleri 
llmmchr. ltbu vesikayı almak Jcin lateldllerin eblltme tarihinden cta
Ul sinleri 11arie> iç sin .nel bir istida ile Nafia Veklletine mtlraca
at etmeleri •• dileJccelerlne en u bJr lcalemde bu ite benser c30.000> 
liralık bir it yaptaldanna dair iti yaptıran idarelerden alınnuı Yeal
ka)'l raptetmeleri lbımdır. 

ı - lateldilerla teklif melmaplannı 18/9/1941 pel'ftmbe rflntl saat 
1' e kadar Ekllltme ~ rnakbas mukabilinde ~d ıa. 
amcbr. Ponada olacak ıeellaneler kabul edilmes. (818') (7'706) 

l•taabal P. T. T. M6d6rltitGndem 

Bir 7ıl teyit olduktan 10nra iio yıl mecburi hizmet Japmak •• plma ••• 1 ı 4 su kona 
köylerde sanat icra etmek here k6y ebesi yetlftiren mekteblmlze bu Jıl Beherine 260 kurut tahmin edilen 7 -tre abca lııertum. 
30 talebe alınacaktır. beheri iki parçadan ibaret 8388 adet .. -

Şartlar ıunlardır: mahrut! eadır direği alınacaklar. 1 o Lanı 
ı - TürkiJ• Cümhmi1•t1 tebaaııadan olmak, Puarhlda ekııDtmesi 9/9/941 8ab 1 O Rekor 
2 - ilk taballini bitlrnıit TQa • derecede Pball görmtıı olmak, stınfl saat 14 de Top.._.. k ı... • ~ lhdUrme .._. 
ı - Yatı 18 den afatı V8 85 den ,,W.n ohneeılL lalrllll utııı alma ._,'\il_,.... ••Ü• ipi .-. .... .,__ 
4 - EvlenmemJt olmak prt delfldlr. BTll veya dal olmamakla M- yapllaeaktır. amalı 

raber c2-10> :yqma kadar çoeuklan olanlar çocuklannın her türlQ ba. ilk teminatı 1194 liradır. Nü- Yukanda yazdı yedi kalem 
tcımı temin edileceğine dair bir taahhütname cetirirlerııe kabul edilirler. munesi komisyonda görOlür. Tal1p. yangın eöndGrme malzemeai alı-

Çoc~kl~ t~=~r:'1:'.:~an baıınd an eyliilün 15 ine kadar dotrudan lerln belll vakitte komıiyona ııelme.. nacaktır. Pazarbkla ebiltıntı9İ 
teri. (208-'7HS•)•• S/9 /941 Cuma -''nU _.._t IS de 

doğruya mektep mtidürlftğilne milracaat etmeleri ve dflekçelerile birlikte .... -
&faiıdaki vesikaları ebı'kıiz olarak göndermeleri lizımdır. Altı milyon adet tlmtlrden pdır ma komiayonunda yapılacakttt • 

A - Nüfuı hüviyet citıdanı aslı, dOtnıesi alınacaktır. Puarlıkla ek· Tophanede Lv. &mirliği satın al-
B - İlkmektep phadetnamesinln aslı veya bu derece tahsil gördü- , ııUtmeııi 8/ 9/941 Çaroamba &'finG sa- Nümuneleri komisyonda görülür. 

tllnü isbal eden .fotoirafh ve tasdik il v~ika. ! at 15 de TophaMde lıt. Lv. lmlrllği Taliplerin belli vakitte teminat• 
C - Tahsilme ve ileride hizmet ırörmeslne engel olacak bh· basta- satın alma komisyonunda yapılacak I 'l k · 1melen 

hta olmlldığına dair Vlllyet ha1tane lerinden alınmıı heyeti sıhhiye ra - tır. Tahmin bedeli 23,400 lira ilk arı e onnayona ıe ( 219_·768 ı ) 
poru. . teminatı 1761 liradır. Nlmune ve ••• 

D _ Örneği ve bu ilin ıonunda yaınldıtı ıeldlde kefılli ve noter- ıartnamesi komisyonda göriUlr. ta. 
llkce taadlkll bir noter ııenedl. . t.eklilerln belli saatte komisyona ael· Defterdarda .h~r No. lu d~im 

E _ Çocuktan c2-10> yaıına kadar olan dul kadınların tahııl mfid meler! (209-7595) evinde yansın JÇm terkoe teaıta-
detince çocuklarının anne, kız kardet. teyze, bala gibi yakın akrabaları ı · ••• tı yaptırılacaktır. Pazarhlda ek-
tarafından bakılarai'ma ialr taahhüt name cevll ve çocuklu kadınlar iç~ Tophanede Sahpazanndadaki ıiltmeai 8 9 941 Pazarteaı günü 
tahsil müdd~ti~ıe. çocuklarına bakacağına dair kocasının taahhOtnamesı> ıanbarda mevcut 1 O kalem muzı- taat 14 de Tophanede L•. lmır-

1'' - Koy ıhtiyar heyetinden ahnmıı ve ubıt.aca taıııdlk edllmlt htla- k .. 1 • • • • ·ı SO d t 1··. 1 k -'-onunda va 
ııühal akaın a aıetmın tamın ı e a e. .gı Nbn a ma o .. -... -

G ~ 4,5 ..:._ 8,6 boyunda 4 tane fototraf. ı obova kamlfl ve 100 adet nota ptlacaktır. Kefif hetieli 106 ~ ma 
Taahhüt aenedl ömeti: sehpası alınacaktır. Pazarlıkla ilk teminab 80 liı-adu. Ketf~ ko-
Konya Köy Ebesi Mektebine, alınarak tahıil edip mezun olduğumda eksiltmesi 4 / 9 / 941 Peqembe mieyoncla al1616r. lateklıl,.. ın 

Sıhhat velçtimal Muavenet Vekaletinin 1aJıut Vali ve Kaymakamlıktan~ sünü saat 1 S de T ophanede Lv. belli saatte komisyona gelmeleri. 
tayin edeeeil köyler nımtakamtda ile trl htamet etmete ve bu lıkmetı amiri 'ii aatın alma. komisyonun- (222-7726) 
kabul ..ıiitın yeya ı.bol • t.e ~uanen ~üddett bltlTmeden IJıı-ak- da yapalacakbr. TAhmin bedeli -------------
tığım ve sıhml ıebepler dııında mektepten daıml olarak çattığım veya 680 lira SO kul'Uf ilk teminab 5 1 Fatila 2 Del Hill* M.Wc-5 
eıkarıldıtmı takdirde tabsll masrafı kal'ftlıiı olmak Gsere 100 Ura ver. ıı· 4 k t M _,_ ·1 ti · •-- Mwmsla't•••• 

· k b ı hhüt ı · ıra uruf ur. uz ... a a e erı -... - O meyı a u ve ta• e~ erım. ba d .... 1.. ( l l I 7597) Eski Alipaf&da Hoca veyw 
Sarih ikametg&h adresi: an r a ıoru ur. - • . · aae eoL-JC.. ... 
Yukarıda adres •e htıvlyetl yaz1lı olan c • nm bu taR~hüt : ••• mahall~nın Kv~ .,....,.. 

senedi maktuan ödenmek mecburiyetinde olduğu clOC» lira)'ı kendı~il• I 1046 adet mektepli f8pkuı da ..ki 24, 26 yenı 13, 2.f. 22. 
birlikte mtiteselııll kefil ve müıterek mütetw!lsil borçlu 1Jıfatl1e 6dl')'8Cetlm. ile 1247 adet mektepli kordonu 20. 16 kapı numaralı ui tarah 

KefiJin adresi: satılacakt1r Pazarlıkla arttır-ıKbım ve 1 /3058 numarala ma-
--------------------(-70_8_3_) ___ . muı 4 9 / °941 Pertembe sünü hal arkuı Hami~ bey ile Fatma 

E 
'••l 1S,30 da Tophanede Lv. hanım 30S7 banta numaralı ma-

Doğa iapat kooperatifi rzaram lmirliii Nbn alma komisyonun- bal, tol tarafa 9 metTelik '1 
lcla h 

t t• ba k ) ~ d da yapılacaktır. Hepeinin tah- 200.40 metre murablMI valu re ey e 1 I BD l5ID an 1 mm bedeli 27 1 lira S5 kuruttur. Refia. Haaene. Sahure, Huna. 
Dotu inşaat Kooperatifi tarafından Bn:ur.umda yaptırtacak 150 Şapka ve kordonlar Salıpazann- 1 Celal ve Tevfike ait olan" 800 

en ait eblltmenin evvelce 1apılan ilin mucibınce 10/9/1941 tarlhlne da mamul ef1a anbannda görü- lira kıymetinde ve HM"ere • 
tesadüf ecıen caroamba güntl saat 16 da yapılacağı blldirllmişııe de bi· lü 1 tek lileri mal bedeli olan olan hİlle 100 lira mukabilincl9 
Jihıre gfirillen liisum tlııerine eksiltme gtınQ 31/10/ 941 tarihine teeadtıf r. • uıı..:be . Zihniye vefaeıa mefnıi bulunan 
eden euma rrtıntine talik edlldltlnden mevzuubahis eksiltme aeaiıda yeni- para~ mbelli t vemkeaın.e ya- vapdan arttmna neticeainde 
d 

.,. 
1 

u raraa • aa te om1Syona ana ı d!I 
en aaan o unv. elmeleri. (2 13-7644) 1810 liraya mGtterb'• ihale e ... 

1 _ J>oiıı lnpat Kooperatifi tarafından Enuramda muhtelif tip. 1 ••• mit ise de mitleri 'bedeli iha-
te cliO> adet eY yaptırılacaktır. .......,. kl9 )eyi miadıncla Tennediiinclea 

2 - Tapbnlacak evlerin ketlf bedeli cl,083,82-b lira c80> kal'Uf 1~40 325 ihale f..beclilmlt •e bir enelki 
olup kapalı urf aaulUe eksiltmeye konulmuttur. 

2 7 1 
miifted .. .-ttiii bedelle .ı. 

3 - Eksiltme 81/10/9'1 cuma gtlnll uat 18 da En:urum Belediye l Z/SO S maya - olmachimdan icra ka-
dairesln~e toplanaeak Kooperatif idare Heyeti huıarunda icra edile- g~;g :~s .... ..- 1~3 uncu matld.i .....-
cektlr. a"blnce yeniden arttuım)'a çıka• 

4 - Bu ite alt e\'l'aklar ıunlar dır : 12 / 80 1 6~ ~ nlmakla arttırma 9 /9 / 941 tari-
Binaların pl&nlan, mahal listesi, 6lç6 tarzı listesi., fenni tartııameal ~ ~aı:ıda ~ ktan yaz.Jı belik hine mü ... dif Sah tünü ... t 14-

vallldl fiyat liılteai, laallaai kqtne rl, bayındırlık itleri genel ıartna • 881 ıpliklerlbı ~ılıkla •tm r-!ı- 16 kadar mahbme bapAtiW. 
meal eksiltme .. rtııameei ve mukavele projesidir. nacaktır. aJeaa 3/9/9'41 ~r- • yad ela ,apalacaktlr Art-

i - Talipler yakanda yuılı evraktan mGtıetekkil dosyalan c26> fUDba sfiaü ... t 1 S.,30 da Top- nan ° ~:...&. eclecekl • 7'izcle 
Ura mukabilinde Jlrsul'U1l'lda Dotu fnıaat Kooperatlflnden tedarik ede- hanede Lv. lmirliii eahn alma ~ .., ... - betinde er ,,., .. 
bHecekleri gibi Oçtineü Umumi MGlettiellk Nafia 111.tıpYlrlii'I odaıında komiqonuncla yapdacaktır. Tala- yedi '"!çukY~d •L· b ": delll-
da tetkik edebflirler. m in l:tedeli 10,297 lira 81 kurut ceklerdır. üz • ~1 uç • 

8 - Tallpleıin nıGnakauıa lıtirak edebilmeleri iein aptıdald pıt- katt teminab 1S44 lira 67 kul'Uf- )İye ile yirmi.--~. evkaf tavıs 
ları hais olmaları lllımdır. tur. Nümune ve prtnameaı ko- bedell milfteriye ~· • , • ell 

415.858 Ura '14 kuruıluk muvakkat teminatı Erzurum Belediye ves.. misyonda ıörGlür. Taliplerin 'bel- Mfltteri bedeli hialeyı .aMfdl 
neaine )'&tırclığına dair makbus •e yahut. kanunen mut.eber ipotek yap. li vakitte komi.yona gelmeleri. ••rece~· A~tırma ~~ 
muı ve)'& banka mektubu lbras et meal. 941 yılında Ticaret Oduana (21 4-7645) herkeain prebileceii eurette .,._ 
kayıtlı oldufuna dair veıfka lbras etmesi, ineaat yaptığına dair veıılka ••• br. Fazla ma!Omat i9tiJea)er ... 
ile Kooperatif idare He,.etlne mllracaat ederek münakasaya letlrak ede- 6 d t ati . · d .. rt d' li E- tlf 163 •mnata Ae memaft7eti-
bUmek için •ealka alması ve ibru etmesi, yukarıda dördllnetı maddede L • a alıne zL açın n ° ı_L"t _L mia mBıecaat edebilirler. 
7uıh bu 1te alt enaklan s6rOp m ündereeatını tamamen kabul ettltlne .. artar aca-.br. .-azar,_ ..,. •!!l!!!e!!!İ!!!!!l!!!ll!İl!l!!!!!!İ!!l!!~m!!--
dair fmsalama91, 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazarlıyacatı teklif ailtmeai 4/9/9'41 .P~be afhıU 
mektuplannı 11/10/941 mGubaa gtlnll aut 115 e bclu Enurum B• eaat it - Topt.nede L•. &mir)i.; =e Bl,Jaaetiat ıuklt• ıpakabUID ele ~ olması prt ve llslm .ol• ii 81lbD alma kom:.,o-~ ,.. 

• .... 1'118) ··mı~,.,... Jı -....ı ,,~ ... .-· 


