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Ba~vekilimiz Sıhaf Vekilliğinde · ve 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde tetkikler yap il 

1 ~ Almanya Maliye ,,e Münakale 
Vekilleri Ankara' da 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam dün Sıhat Vekilliğinde bir saat kadar 

~Celernelerde bulunduktan sonra Hıfzıssıhha Enstitüsüne giderek orada da 

~r sa~t kadar kalmış ve çeşitli işler hakkmda alakalılarda~ .izahlar a~~~ştır. 
csrnııniz Başvekili Hıfzıssıhha Enstitüsünde Sıhat Vekılı ve Enstıtu Ge

rıeı Direktörü ile bir arada gösteriyor. 

Teşkilat 
• 
ıdare ve 
te/lnik 

Mümtaz Faik FENiK 

k~amızda ekseriya §U veyahut bu 
~bilgisi, idaresi hakkında mü
l-.. '- lar yaparız. Bu münaka§a
dih \' ')ıp giderse, müspet bir me
ı.ıa.h · ~ hhut menfi bir dedikodu 
4't..._1)>~tini bile alır. Neticede kana
~u-~~11l aldığı §ekle göre, o şahsın 
tı ~·"'~ bi .. is hakkında geniı hil
te~/bı olduğuna, o işin gerçekten 
~ec:le 2!11e vakıf bulunduğuna hük
•çirı k''~· Çünkü &enelerce, bunun 
l•ttrıı a. a. Yormuş, çalışmış, olgun
~ek ıı.'a.b~ .tıun bu işin baıına geçe
~a.t, ı,· .•lıyeti almııtır. Sonra, o 
'-ırz i ~zırn kendisine yakııtırdığı
oı-•d ' en u2aklathrıhrsa, ve yahut 
)•rı b!' batka, kendi ihtısası olmı
\\arıa. •r~ Yere getirilirse, hayal suku
llliz ~l'arız. O zaman tenkitleri -
Olur cO den içten, özden ve çok acı 
~irrı ·d adamın teessürü kadar bi
da.irrıa.e :~kkırnız val"dır. lhtısasları 
ı.ıa.k ıhtısa.sın yerinde kullan-

l'erek · Onu it I' hr. Fakat ihtısas derken, 
ltıuliyle ·~~nin bütün mana ve şü
ltere he gozönüne almalıdır. Çok 
ltıarı t a.~a.ı~uz, ihtrr.as dediğimiz za
lcilat · ~ ~ık bilgi ile idare ve teş-
d ~ •tını b' 'b' · k Oga.r E ırı ırıne karı§tırma tan 
lair iti: l ğer bu hususta hayattan 
~ılc b,ıaa. alıraak, fikrimizi daha a
dir: .: .. aurette anlatmamız kahil
~Perar~tehaasıs ve hazakatli bir 
:!'thek~r ?lınak batka, bir hastane 
air op ırnı olmak gene ba,kadır. 
b erat" ·· " İlıiai ka orun .• cerrahlık ilimin.de~~ 
~Urıa dar, ıdare iıinde de bılgısı 
"thek'o ~arnan onu bir hastane 

l'r bir · ıınt. 1 Yapabiliriz. Çünkü o ay-
ıı... •t ır· h 1 k letruı 1 ' aata arla teker te er 
• 1lırı1 ı: acak, hastanenin çamaıır-
1~e ~y Utbağını ve sairesini de en 
tecbur[rnt!larına kadar düşünmek 
i 1~ faı,Jkhn~~ .. k_~lacaktır. Nasıl 
Çıl'ldeJt· a tnudurunü o fabrikanın 
~errıur 1 ~eknik bir se:.Visi idareye 

e o fab .ekrnezsek, bir mühendisi 
r~~Yiz rM a!a müdür olarak geti
")>ye11 t~k .eger ki o mühendis, mu
trrıca. id nık bilgilerinin yanında 
•lrrıi, 01 •re ve teşkilat·sanatını da 

"'""affakun! Bundan dolayıdır ki, 
;a.aıfıa.., olmuı bazı kimselerin 

a. l'l'ıük ru aayarken hepsinin başın
Ilı &Öyle;!"rne] teıkilatçı oldukları
~'~dll v ıh Bu, her çalrtma saha-
1 •bı-ika~ b~' vazifemizde böyledir. 
d~İr; Ve h o~ledir; madende böy-

1 it·; Al atta askerlikte böyle-
~.J· ~. l'nan Devi t R . . • .. 
"'ıg, e eısının son soy-'C)" nutukta .. ~ . k' l Yet c h . n ogrenıyornuz ı, 

dt.rrrı a.rke:s esın~e ilerliyen alman-
~! Yap, i rn~a rdarede, münakale-

~Uleh şletınde, iaşede "te,kilat" 
ııı.,_ aasıalar . 
t "<Qlar 

0 
d 1 vazıfe almışlardır. 

d~l'l'ı•kta r unun arkasını betonlat· 
•r. ve ona kuvet vermekte-
lat'h 

•ırıd 1 ıalde d k •ki b e le nikle, idare ara-
;a.11 ll'ıüh'u a~rılık, "verim"i arttı
~ böyıe:ı"? hır amildir. Bu mi.den

~1ftlikte b~' f~brikada böyledir, 
'dtre b' Yledır. Hatta tetkili.t ve 

' ırÇok z l iSoıı aman ar, verimin art-
" 3. CÜ l&Y.facl.a) 

Rusya'ya muhtaç olduğu 

malzemeyi vermek için 

İngiltere ........................ 

fedakarlıktan 

kaçmıyacak 
Lord Beaverbrook ve 

M. Harriman'ın sözleri 
etrafında tefsirler 

Londra, 11 a.a. - Daily Telegraph ga· 
zetcsl, Lord Beavcrbrook'un dönUşilne tah
sis etliği ba§yazısında rsöyle diyor : 

Londra'ya dönmllş olan Lord Beaver -
brook ve ı.ır. Harrlman'ın söylediklerine 
göre, Moskova görUıımelerlnden ve İngi -
Uz • Amerikan sulh pUl.nlarından Sovyet 
hUkUmetl tamamlyle memnun kalmıştır. 

Tehlikeli bir taarruzda inkişaf etmlıı o
lan dchııeUi alman hamlesi, iki heyet 
Moskova'dan ayrıldığı zaman, yeni baş -
lamış idi. Heyet reisleri rus mbevlyatın
dan oUphe etmiyorlar. Rusya'ya yardım 
programı kendi kaynaklarımızdan bir ço
ğundan vazgeçmemizi gerektirecektir. 
TeahhUUerlmizi yerine getirmek ve kah
raman mUttet'lkimizo verebileceğimiz mal
zemeyi kendisine yetiştirmek için H\zım 
gelen fedakll.rlıklardan kaçınmıyacağız. 

Bir çok meseleler Rusya'nın ııimallnde 
ve batısında bUtUn elddetlyle devam eden 
muharebelerin neticesine bağlıdır. 

Rusya muharebesi ve bu muharebenin 
harbin Herdeki cereyanı Uzerinde yapa -
cağ'! tesir batıda bir ıstilA hareketine gl
rtşmekliğlınlzl istihdaf eden taleplere ye
niden bir yol açmıştır. Fakat bu gibi mev
simsiz bir tstllA hareketinin neticesi diğer 
bir felAketll tahliye olacaksa, böyle bir 
lstilA teşebbUsUne ne hacet vardır 1 

İşçi partisinin gazetesi olan Daily He
rald ııöyle yazıyor : 

"Rusya çökerse İngiltere ile Amerika 
de Rusya'ya, yetecek kadar yardımda bu
lunamadık.,. 

Gazete gerek !ngtıtere'yl ge~ekae Ame-
rika'yı tenkit ederek diyor ki -

"Rusya c;ökrııe İngiltere ile Amerika 
muazzam bir tehlike karıııaında buluna -
caklarrlır. Amerlkalılan bu hususta ay -
-dınlatmaktan daha acele bir vazifemi?. 
yoktur.,. 

Gazete lngtllz milletine hitaben diyor 

ki. 
"Rusya'ya, yetecek kadar yardım edil -

medltf bug0n memleketimizde hisaedil -
mektedir. Mazi ile uğrqmak vakti artık 

I• hareket zamanı gelmlııUr. Rusya geçm ,.., . 
yenilmemiştir. Rusya 8end~lıyor tse de 
kendini yeniden toparlıyabıllr. Bunun 
mllrnl<iln olup otmıyacatı mf'selesl kendlnr 

d dnceklerlni vı\detmlş olan iki bU· yar ım e ' 
yilk de~·letten ız-elecek yardımın hızına ve 
hacmine bnsttıdır.,, ----

Bulgurun fiyatı 
-( ANKARA V ALIL~Cl )

Fiyat Miirakabe Komııyonu 
Reisliği 

(26 No.lu ilan) 

Ankara'da bir kilo temiz ve çuval
• bulgura toptan 17 ,5 kuruf, pera -
~ı:nde 20 kuru§ fiyat teıbit edilmit -

tir. 

mütareke 
• 

istemiyor 
Berlin'in selôhiyetli 

mahfilleri tarafından 

Associated Press'in 

yaydığı §ayialar 

tekzip olunuyor 
Bcrlin, 11 a.a. - D..ı.'\'.B. lıildiriyor: 

Aınnlkan Assoclated l're s ajansı Al
manya tarafından So\ ~ ı•Uer Birli iti- • 
ne ırfiya bir millar<'kıı t('Jdll cdllıliıtl 
hakkında ayialıu dollll)lıiını hildir
rnektt'I \"C iyi ıııali'ınııı.t all\n Anwrlkl\ 
nıahfillr.riııılc biiylc lıir teklırin rııiiııı
kiin ı:öriilıliiğ{i \'O fjinıdild fiartlara 
giire hnnnn alınanlar h:iıı tamamen 
tahii lıi r hareket olll<'ağı fikri ndc bu
luııuldııi:u tasrih edllınet.tedir. 

Selahb etli alınan nıahfillcrlnde 

kati surette lıııyaıı cdlldiltirıe göre, bu 
haber ılınıllye kadar uı;urulmu5 olan 
balonların en hııdalacasnlır. Bu nıah
filler, şunu da ta.~rlh ediyorlar ki 
A lınanya"nın dii nıaııını czıııefe 11111-

, .. rrak oltlui;u bir anda oıulan mlita
reke istbcccğini farzctmck gerc:ck -
ten ııılinasn: 'c tasan ur cdilıniyecek 
kadar giiliirıı:tiir. 

Amerikan ajansının telgrafında 

yazıldıi!'ı &ilıi, böyle bir teklifin al
manlar lı:ln tamamen tahii hulundu
fu yolundaki iddiaya gPllncP, huna 
da 111 ce\"&bın kAft ır:elecrtl i!A,·e edil
mektedir: 

"G~en sene Fransa'dan mlltare-

Cevdet Kerim İ ncedoyı Sivas'taki 

cer otelyesinde tetkikler yaptı 

Cer afelyesinde ilk lokomotif 
yağ tulumbası da yaplldı 

• 
E!Azı~ ta.Y>11re mc>)d:ınmın acılıı lor nlntle bulunmak 0.z:ıel'e 

ıreoen caranmba ~..ınU EIAzıR'n ı.: nıs ol n Mıııtye V<'klli'ınl.% B. 

Fuat Atrah ve M'.lnnkaı.at Vcl.."'iltnlz B c.ıv t t Kerim tnccdan 

dun trenle Ankarn'>a d ınmusı rd r. B. Cevdet Kertm tnocda)'ı. 
trenin Snas'a uıı:rnmnsından ~[ de ederek c r at..elyesml ziya. 
rot etmla. bu alclYcde Uk d ta olarak yatıtlan lokomotif ya~ tu
lumbası üzerinde tctkl'kl r >'BP'lllS ve al.'\kalılard11n izahlar al-
111tır. Vek'll, tekerlek, ıı ııton, ıılltnd.lr v.s. yed k parcılnrım esa

M:n ynpmakt.a olan tnbl"lknnın vnıron ve loko'Tlot r tnmtr ve 
mon'laJ ısıcrtne lıummall b r ıck'!lde d V'l"T\ etUtını lı'orNek 
memnun kulmııtır. 

.l\t(']ycdc, yurdun dört b~ealhn<I cürü-:nea;c mnhkilm olaralı: Maliye ve Münakalat Vekillerimiz Ankara garında 
durnn hurda hııllnd<>kl lokomot•r Ye v onlar tamir ertllml".k't• -------------------------·---- l ve bu 14 len de b zı ııtcl,ı.-c!ıerdc ıründ• 

rM·ÖS·K·O ... VA;YA.-G ... ö.: .. ·R··-E 1 i.B .... E ..... R L ...... ,. N·-,·E ...... G .... ö .... R .•• E ......... İ ~~nc~~a~,
1

~:~u"n:t~~:~!1~~t~:~!~ad~e:! 
J J 1 1 : nln lstnsyonlnron durmaı;ından faydalana-
........................................................ ,,,,,,,, .. ,............................................. rak 'lC'rk6y'dPn lt bnr('lln blrkac tstn~yonda 

Ti. moçen ko, Aza k den ı·zı· ~~~lkl~rr:ıc~ı>;:~ v:~~~:r~cre servis hak-
ya H"r lkl 'lickll 1 tas}·onda veklll kleri Deri 

&Plenlul ve dostıan tarafından ka?'$ılan • 

taze kuvet muharebesi 
gönderildi sona erdi 

mıştır. 

Türk - Bulgar 
münasebetleri 

Amerikan gazetelerinin 

mütalealarına göre 
1 ki sovyetordusunun külli 

k 1 . . h d'ld' Bulgar gazeteleri iki memleket uvet erı ım a e ı ı 
arasmdaki dostluğu belirliyorlar 

kfll l tiyen Almanya delildi. Bunun M k h • • 
terslne olarak, Almanya')a nıiitarc· 05 ova şe rının Ruslar çok kanlı 

kayıplar verdiler 
Sofyn; 11. ıı.a. - Akınml:ın çıkan (:Mir) 

C Yazıaı 3 Uncu ıaytada ) 

ke &ekli.fini n • • 

... :~ ................................ )! düş~~~i.~!~~emeı 
··························································-. 

Dünkü spor 
hareketleri 

• 
Dün Ankara canlı bir spor günü yaşamıştır. Ankara 

birinciliklerinde Maskespor Demirspor'u, Harp Oku

lu t. Y. da Gençlerbirliği'ni yenmişler, İpodromdaki 

salonda Ankara greko-romen güreş birincilikleri ya -

pılmıJ, 19 Mayıs stadındaki cltopu ıtlaçında da Harp 

Okulu İdman Yurdu takımı Beden Terbiyesi Gençlik 

Eğitmen Kursu takımını 20 - 8 yenmiştir. 

Resimlerimizden yandaki Gençlerbirliği'nin bir 

kurtarışını, Aşağıdaki de Demirspor'a ikinci golün 

yapılışını gösteriyor. [Spor haberlerimiz 6 ıncı 
sayfadadır. ] 

• 

betleri hakkınd ı b r yazı ında, bul.gtı.1 kı
ralının tahta çıkı ının yıtdöntimU dolayı. 

siyle Türk Devi t Reisi ile Bulgar kıralı 
arruıında çekilen telgt"a.fları TUrk &'8.Zete
lerinln btrlncl sayfalnnnda nearet.mıı oloi 
duklarını yazmaktadır. 

Bu telgraf verişimi, iki memleket ara
sında uzun znmandanberl mevcut olan ve 
samimiliği son zamanlarda sık sık belir.ı 

mlıı bulunan iyf münnııebetlerln btr deU • 
ildir. 

Gazete §U nokta Uzerine dikkati ı:ekınek
tedlr : 

" Ynbancı memlekeUerde, bu nıUnue

betleri bozmak için yapılan teaebb~ler, 

Bulgar hUkUmeU tarafından oldutu gibi 

Tilrk hUkUmetl tarafından da reddedil • 

ml11Ur . ., 
:Mir gazetesine &:"Öre.iki memleket ara

sındaki mUnaııehetler nereden gelirse geı,.' 
sin hl<: bir entrlk:ı ile bozulrunaz. 

İngilizler 
işgal altındaki yerlere 

asker çıkarma 

manevraları 

yapıyorlar 
Londra; ll. a.a. - İskoı;ya'da bir yerde 

bulunnn bir hnrp muhabiri yazıyor : 
.. Kıral altıncı George, belki bir gün dDı

man l"gali altındaki kıyılara hUcurn ede
cek olan Brltanya hUcum kıtalannın ma-
nevrasında hazır bulunmuııtur. Kıra!, m&
nevraları yüksek rUtbeU deniz ve ordu su-

1 ba:iları t~e. birlikte takip etml§tir. Bu tUrlU 
harekf\t ıçın hususi surette t çhlz edilmlı 

1 
dt>niz tn ıt nn ile tnşınnn askerler bir 
İskoç gölü kıyılarına çıkma tnliml Yap -! mışlardır. Aııkerl, b~ka vapurlarla .gelen 

1
. tank, k~myon ve tayyare swıcı top -
ları tnkıp e:ilemlıstir. Hücum. i tıhkdm 
askerleri ile deı ız tny!alnrı t!lra!ıncla.n yol 
hazırıı.ır dıktan sonra, deniz askeri ve meı
h.ır 1skoçya alayının erleri tarnfınd:ın ya .. 
pılmıştır. 

Lofoten adası hli<'umuna lş•ıı k rtrnlf 
olan kıtalar da kıratın öntinde bır &"ö4'terl 

yapmııl:ırd•r 

ButUn bu talimler tıım bir muvaffakı -
yelle yapılmış \'e n l<htellf ı.-u' t-tl~r ara
sındaki liııreka.tta tam bir Ahenk sörUl • 
mUotUr, 
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Paz r s • 
erı 

Spor pedagojisi 
Aç dünya karşısında 
Yalnız çiftçi ve köylünün değil, şe . 

Bugünkü 
at yanşları 

e) nedir ? 
hirlinin de, kasabalının da elinden 
geldiği kadar toprağa sarılması icap 
eden bir devirde yaşıyoruz. 
Dünyanın nereye gittiğini, bu yol-

Selim Sırrı T ARCAN da daha ne kadar yürüyeceğini kes -
tirmek çok güçtür. 

. '(St~JC:) lbi~ arti~ti.n, bir mu.harriri.n, / par~akla gösterilecek kadar azdır, Harbe uhne olan memleketlerin ço-
bır edıbın, bır.~atıbın veya hır devrın Çogunun sırtları kambur, göğüs ke- ğunda ne çift ne de çubuk kaldı. 
hususi tarzı, uslUbudur. Bir konfe - mikleri ile ıtne arasındaki adaleleri Milyonlarca çiftçi tarlalarından uzak
ransçının veya bir muharririn kendi- kısa, hareketleri ahenksiz, nefes alı~- laştı veya uzaklaştırıldı; milyonlar -

En büyük eserimiz, Cüm-

huriyetimizdir. 

Finlandiya' da hayırsever 

bir vat andaıımll 

Bug(ln sonbahnr nt )arışlannın U~ün

clisü yapıltı.caktır. C'rt>çen haftaki gilzel ko
şulara nlsbeten hu haftaki kosular biraz 
haflt gibi ise de ~ğu ekseriyR heye<'ıuılı 

olaca~a hen:liyor. Bilhassa lk!Jl taylann !il\· 

tış koowıunun netfceırinl bul.mak hayli gCiç 

olacaktır ıanınz. Yıırl31ara hf'r ıamank\ 
gibi saat 14,30 da baolanacaktır. 

Birinci kofU : 
ne mahsus konuşma tarzı vardır ki o lan düzgün değildir. ca tarla ekimsiz, bakımsız kaldı. 
kendi şahsiyetinin timsalidir. (Cha - Koşmak, atlamak, ntmak gibi atletik I~arbe girmiş olan milletlerin ne 
teaubriand) pek haklı olarak insanlar sporların hepsinde bu (style) mese _ vakıt barışacakları, bu tarlaların sul
ancak (stylc) leri ile daima yaşar di- 1 . k .. h. d. H k ha ve sapana ne 7.aman kavuşacakları 
yor. Eşyada da öyle, on dördüncü _esı dço k. mu ı~I ır. er bes çocuklu • .belli değil. 

Sat~ kosusudur. Oç ')'aşındaki saf kan 
arap erkek \"e dış! tııylarn mahsustur. İk
ramiyesi 180 lira mesafe-si 1200 metredir. 
Bu koşuya )"nlııız iki t11y kay<ledllmlştlr. 

1. - Stillln (ll, Korkut). 
2. - Gönül <S. Da>rnkcıoı1lu), (Louis) veya (Renaissance) (style) i gun a oşar, a ar, atar unları tabi • B .. k.. 1 d .k 

atın scvkı ile yapar, fakat koc:.manın .. ugun ~ şart ar ev~ ettı çe. 
dediğimiz zaman, o devirler sanatının atlamanın atmanın b. ( l) ı: • • dunyada, yıyecek maddelerınden kıy-
h s · ti · · .. l~b k d · ' ' ır sty e ı var- ı· h. b. k 1 k ·· u usıye erını, us u unu aste erız. dır ve 0 elde edilmedik e birinciler met ı ıç ır şey a mıy.a~a tır; gun 
İşte böyle sanatlarda, edebiyatta ol- sırasına geçmenin . kı: ç k gelecek ekmek ve besleyıcı maddeler, 
duğu gibi sporda da (style) vardır ve ım ,mı yo tur. altından da, mücevherden de değerli 

Bu iki tay dn şimdiye kndnr iyi bir ne
tice nlnmnmıştır. Bııkünkil koşuda ne r11-
ı>acaklan kı>stlrill'mP7.Se ılc SOlfınU hn!ıl 

bir farklıı dıılıa ~nslı görilyonı7~ 

bu (style) j elde etmek için atlet çok Engelli yarışlarda bir genç atlet olacaktır. ikinci kotu : 
büyük bir çalışmaya, sebat ve dikkat- (stylc) kazanmak isterse evela bu Daha imdiden Avrupa'nın birçok 
le seçtiği sporda muntazam çalışmıya sporda şampiyon olanların vaziyet ve memleketleri, aç ve beslenemiyen 
mecburdur. Yalnız sporda değil, her h?reketlerini •. bütün jestlerini gayet memleketler diye ikiye ayrılmaktadır. 
meslekte iyi bir netice elde etmek dıkkatl~ tetkık edecek, onları tahlil Amerikan biyologları araştırmalar 
için muntazam çalışmak ve bilerek e~e~_ektı:. Bunun için de sinemalar yapmakta ve hayır kurumlarını, büyük 
~lışmak şarttır. İlimsiz çalışma defi- buyuk bır yardımcıdır. Güzel koşu - bir afetin önüne geçmek için yardı -
ne bulmak ümidiyle rastgele toprak- cuların hareketlerinin her parçasını ma çağırmaktadırlar. Bu araştırma -
]arı kazmıya benzer. yavaşlatılmış bir sinema şeridinde de lara göre İspanya, Belçika, Polonya. 

Hl il >ılı ıc:lnde hir dPf:ıda 400 lirı1dıın 

C. H. P. Dumlupınar nahiyesi Flnlnndlyada rerle§en ve ticarı>tle u~
rnşan Zlnetullnh Ahsen Rdlı bir Tllrk, 
rııeınlf'ketlmlze olan bnğ'lılığını sık sık 

gösterir. Bu i:;I lmlpli \'e lınmlvelll ırkda
şımız IO:r,;incnn fcl ıkcti sır:ısınd:ı dn !e-
1:\kcte u~rıynn yurttnşlanmızn vcrllmel< 
lizcrc mühim bir tcb!'rnıdn bulunmu 1tıı. 

fazın kaz:ırımanıış üç ve dah:ı yukıı.rı ynş-

1 nkl sal kan lnı:lliz ıı l ,.,. kısraklnr kin
dir, lkrnmiyc~ı ~55 lira me nfesl lGtiO 
metredir, Ko~u>n kt1)'llıx1llen halis kanlar 
şuıılanlır: 

Ulucanlar ocağmm 
• 

kongresı 
Ulucanlar ocağının kongresi dUıı 

gece İnönü ilk okulu salonunda yiil" 
lerce Partilinin iştirakiyle yapıtı:rııf 
tır. Semtin birçok halkının da bulUd 
duğu bu kongrede kaza idare heye 
azasından avukat Sait Tartan, nahii' 
idare heyeti azası ve diğer ocalcl•f 
mensupları da hazır bulunmuştur. 

Bunları lbir iki misal ile anlatayım: görmek mümkiindür. Bir taraftan bu Yunanistan açtır: Fransa, Norveç. 
Bisiklete özenen bir genç, muva • suretle dikkati terbiye ederken, diğer Finlandiya beslenememektcdir. Bü

~enesini bulup bu iki tekerleği yürü- taraftan engeli aşarken bacak ada- tün yardımlara rağmen, tehlike bü
tünciye kadar birçok güçlük çeker, lelerini ne vakit gergin, ne vakit gev- yümek teclir. Birçok memleketlerde 
düşe kalka nihayet yürütmiye muvaf- şek halde çalıştıracağını bilmesi, en- çocuklar cılız kalmaktadırlar. Mesela, 
!ak olur. Birkaç günler çektiği ezi _ geli aşınca yere basacak ayağının Fransa'ıla geçen kış ynpılan bir tetkik 
yetlerin, boşuna harcadığı kuvetlerin vaziyetini, kollarının ahengini öğren- neticesinde. çocukların p,iinde 2 - 2500 
sebebi (neuro-moteur) merkezlerinin mesi ve nihayet biitiin vücudunun iş- kalori yerine, 1187 kalori aldıkları an
o terbiyeyi almamış olmasındandır. o le kliğini ve gözünün mesafe tahmini- !aşılmıştır. 
terbiye elde edildikten sonra, hareket- ni elde ettikten sonra (style) e sahip Hasılı, çe~itli ideoloji sara hından 
lerde (coordination) tertip ve nizam olacaktır. Derler ki her yiğitin bir yo- sarhoş olan insan yığınları ayılıncıya 
hasıl olur ki bundan (automatisme) ğurt yiyişi vardır. Fakat bu spor böy- kadar epey zaman geçecek ve bu arada 
şuur işlemeden kendi kendine hare • le değildir. Bir hareket, incelikle, acılar da umul mı yan yerlerden dal bu
ket doğar ve insan bu sayede çabuk dikkatle, bilgi ile yapılmazsa beğe - dak salacaktır. 
yorulmaz. Böyle kendi kendine çalı- nilmez. Fakat bu acıların en büyüğü, top -
§arak bisiklete binmesini öğrenenlerin İste böyle bilime dayanan çalı .. ma rağa bakıp nimet alamamak, hastanın 
bir (style) i yoktur. Çünkü daha baş- ile her sporda (style) sahibi gen~ler kıvrandığını görüp de ilaç bulama -
langıçta az kuvet harcıyarak çok me • yetişir ve ancak öyle yetişmiş genç - mak. olacaktır. . 
safe kazanmak için nasıl oturacağını, !er milletler arası ferdi sporlarda yü- Bırçok mem.lek~tle~cle tarlalar bı
sırtının, kollarının durumunu, ba- zümüzü ağartır. Unutmamalıdır ki rer mezbaha, çıftçıler ıse, ya kasa~.ve
caklar adalelerin tam bir rahatlıkla ne rastgele emeklerin neticesi de biraz ya kasaplık oldular. Bu durum dun -
şekilde işliyeceğini süratli gidişler. rastgele olur. Sporlar artık ampirik ya'nın her yıl almakta olduğu toprak 
de hangi adalelerin rahata çekilece - devirden çıktı ve pedagojinin, fiziyo- mahsııli.inü ç~k azalttı. Mahs~ıı. fazla
ğini bilirse az .zaman içinde (style) i Jojinin, psikolojinin hiikmü altına gir- sı olan Amerıka memleketten ıse, ab
elde eder. di. Vücut idmanlarının hepsine bir • luka yüzünden. Avrupa'~a zahire gö~ -

R:Urek çekmek de böyledir. Birçok den beden terbiyesi adı verilmesinin derememektedır. Asya da beş yuz 
yarışlarda (etyle) sahibi kürekçiler sebebi burlur. milyondan fazla insanı barındıran Çin 

topraklarının büyük bir kısmı uzun 

Akhis r' da Alafürl< günü 
Akhisar, 11 a.a. - Atatürk'ün 

1\khisar'a gelişlerinin 16 ıncı yıldö
nUmü münasebetiyle bugün burada 
cllmhuriyet alanında bir tören yapı -
larak Ebedi Şef'in unutulmaz hatıra
•ı anılmıştır. 

Mevlut 
Vakıflar Umum Mu dür muavini İs

met Berkil'in babası ve Yazı İşleri 
Müdlirümilz Mümtaz Faik Fenik'in 
kayın babası merhum Ferdi Berkil'in 
ruhuna ithaf edilmek üzere ilkteş -
rinin on Uçüncü pazartesi günü öğle 
namazından sonra Hacı Bayram ca -
miinde mevınt okunacaktır. Arzu 
edenlerin teşrifleri rica olunur. 

Mevludi şerif 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 

yıllardanberi ekin yüzü görmemek -
tedir. Geçen ilkbahara kadar harbin 
dışında kalmış olan geniş Rus ve Uk
rayna ovaları, bu yaz ekinleriyle bir-
likte çiğnendi. Şimalden ta Karade -
ni.ze kadar dünyanın en biiyük ovası 

(330), köytüsüz, çiftçisiz kaldı. Harp orada 
da hayatı öldürdü. 

Kemnlpaşa'da: Ören köylUlerı 
Ahmolli mahallesi (45) lira; 

Balya'dıı: Şoför Burhan Er (50) lira; 
Kırıkhan'da: Tonılnaplı köyUnden Sa-

10.h Şevket Bozkurt (201) Kırıkhan'da 

Tüccardan Hııçador Kıırnbncakoğlu (::?00 ı 
lira; 
Elmalı'da: Geçmen köyU (16), BUytlk -

söyle köyU (s.t,IJ ), Kllc;Uksöyle (::?1,5), 
Müğren (68,6), l{nrnldSy (17,5), Göl<pınar 
(15.5), Kortan, Gllytl, Salur, Yuva köy
leri (07) lira kl hf"p.91 (270) lira (30) ku-
nıe: 

Çar§nrnba'da- SO Ağustos tayyare ve 
~afer bayramında tüccar ve esnaftan (424) 
lira: 

Bildik 'bileli insanı hesliyen toprak
lar, yer yer ölüyor; çift kalmıyor, çu
buk kalmıyor. Bu yerlerde ve birçok 
memleketlerde açlık korkunç bir ses
le homurdanıyor. 

Onun için, sulh nimetinin kadrini 
bilelim: daha fazla ekelim. daha çok 
çalıp hm: şehirde de, kasabada da eli
mizden geldiği kadar toprağa; iıe sa
rılalım. 

Hikmet TUNA 

Hükümel doktorlan arasında 

yapılan değiJiklikler 
Tıp Talebe Yurdundan 1939 da çıkan 

n. Zlnrtullııh Ahsen, her yll fitresini de 
Tilrk Havn kurumuna :rollnmnk suretivlc 
hnyır ve yurt stwcrll~inl her yıl lııbat ·et. 
nıck fırsatını kaçırm'.IZ. Hnbcr nldı~mı
:ı.:n göre, bu yıln nlt fitresi olnrnl< Bnva 
Kuruınunn fi62 tUrk lirası yollam13tır. 

HnnılyC'tli ve yurt sever ırktnşımı:>.ı 
tehrik eder ve hliUin vatnndo<ılarıınızn, bıı 
vesi!,. ile fltrr.l"rini Havn kıınımnnn V"r
menln bir yurt horrıı olrlııtnınu hntırl:ıtı· 
rız Yıılrnrctakl rC'~inı 13. Zinl'lııllnh Ah
S"n'I ailesi efradı arnsıncla göstermekte • 
dir. 

• 

llgazda dokumauhk 

1ahsmalar1 ilerli or 

Ilgaz kızları tezgah önünde 
Çankırı, (Hususi) - Kaznmızda doku. 

macılık kursu açılmış sahsmnlııra başla
mı~tır. 

l. - Dnndy OT. Alnkus> 58 kilo, 
2. - Sifknlı (F. A{:an> 52 kilo 
3. - 01.demir <A. Atnııın> 52 kilo 
4. - Yo.-ımn <A. Atmnn> 45 111 kilo 
5, - H. llntuıı Ol. Saltı 45'-I kilo. 
Bu kosudn nnnıll ns:ır:ı ) ukan ilk defa 

olnrak 58 kllo Ilı> koşrıınktn Loıe dr rakip. 
lcrl ile nrıılnrınd:ı gNıe eı•eyl fark vnrdır. 
Son znmnıılnrdn cok gUzel koşulnı1nı gör
ıliil!linıllz ll. Ilnllnı S11lıl'ln Huma Hatun 
lsrnln<IPld tııyı 45 1 ~ kilo lif" koşne11ktır 

ki nıes:ır,.ııin kısn olusu clnlııyıslylf" bu mU
lıirn hlr ııvııntRJılır. Biır,. koşunun bu iki 
lıay\·nn ıırasıııd:ı yuı,ıılnrııI:ı kuvı•tlP uınu

lnlılllr. 

Üçüncü hoşu : 
Olı::o kosusudur. Oç ve daha yukarı ~·a:ş

takl ımf kan ıııı:lliz nt \'P. kısraklar için 
Handikcıııtır. lkrnın ~ f'SI 320 lira mf"saf Psl 
2"..00 nıı>tredlr. nu kosuyn br>~ hnll~ k:ın 

r.irC'ccktlr. 
l. - Konıls:ırJ <Dr. Selı•rof> G8 kilo 
2. - Mlnıozn ı il. Erny> G2 kilo 
3. - C'.oncıı (A. AlnlRll) GO kilo 
4. - Yntngnrı ıs. K. O!lııtnnı 58 kilo 
5. - Hol <S. K. Osman> !i3 kilo. 
Bu kosıııla P.11 nf:ır kiloyu tnı;ıyan Ko

nıisnrJ ge~"" hnftn ilk koşu~ıınu k:\711nn
rak şansıııı clli?.f"ltnılş vP kr•nıLisinP grlılilli· 
nl aı;:ıkı;:n gl)sf Prrıılştlr. J\fe~nfonln 2200 ml!t 
re olusu dolayıslyle kPıtrllslnl bugün de ra
kiplerinden rlaha şnnslı bııluyoru7~ En ku
vetll rakibi olnrnk Goıwn'yı gllr!iyoruz. 

Dördiincü ko~u : 
Sııt ı~ koşu~udur. İki )'R ınd11kl yerli saf 

kan lnglllz erkek ve dişi taylar içindir. 
İkramiyesi 400 lira m('S:ıfesl 1000 ını•tre
drr. Kosıı>•a glrec-~k olan beş l11y şun!Rr
dır: 

ı, - Ynvuı <K. Yıkılm11z> 54 kilo 
2. - Jfoybell ı r. Ayt11ç) 54 kilo 40 Ilgazlı genç kızın devam ett~i bul 
:t. - Deıvıılacl ro (S. J{ °"'"'" n \ Git ""~ 

kurı 3 ay ıUrecektir. Kursta kaput bezi, l 4. _Pardon (F. Atlı) 5~'. kilo 
Ayıntap alacası, yatak çarşafı ve dört ayak ı 5. - BAron (}>, Ôi.ilı>mlrl 48 kilo 
ü_zerine yünlil dokuma i,leri öğrenilecek· ı Bu t11ylıır ara!'l!ndR yalnız Da.vRlııclro ile 
tır. narcm ilk ı1E"fa koşmııktadırla.r. DltMlerl 

3 ay sonra ikinci bir devre ba~lıyaealc, 11rasındıı. Panlon !stnnbul'da bir koşu kıı • 
40 tan fazla genç kız çalı~acaktır. znnmıştır. ÖtPkller ~tmrtlye k11ı1ar hlr n,.tl· 
Dokumacılık Ilgaz'da sok derin bir ilgi c-e alRm11mışlardır. DUş{indüğllınilzı> garc 

uyandırmıştır. Ilgaz kızlarında bu işe kar- 50 1! kilo llP koş:ırnk olRn <Pnrifon) hu ko-

ıı yükıek bir istek vardır , ,unun tavorlııldir. Kendl11tnc raltlp olarak 
, · ı IIP}'be:D yl gl\rüyoruz. 

Kurşunlu da yeni sona ermiıt olan kurs-
tan 2,5 ay içinde 15 ıenç kız çıkmıstır. Be~İnci ko§U : 
Kurstan birincilikle çıkana bir tezgahla 2 
paket iplik hediye edilmi:ştir. 

Kurslar için usta sayısı çofaltılmakla 

kısa bir zaman içinde bu i• çok ileri ıö
tUrülecek ve asıl maksat olan köylünün 
kendi giyeceğini kendisi dokumıı.tıı davbı 

Dört ve dahıı yuknrı yaştnkl saf kan 
arap at ve kısraklar içindir. İkramiyesi 
2!l5 lira mesafesi 1600 metredir. Ko~uya 
girecek ola.n hayvanlar eunlıırdır. 

l - Bozkurt (N. Kurtay) G4 kilo. 
2 - Tomurcuk CD. Gllnday) 64 kilo. 
3 - Bora. (lt. llaysnl) 64 kilo. 

Temyiz mahkemesi raportörlerin -
den merhum Zeki Tnmay'ın ruhu için 
14 ilkteşrin salı günü saat 13 de Hacı 
Bayram camiinde mevlUdü nebevi 
okunacağından arzu buyuranların teş
rifleri rica olunur. 

Eskişehlr'de: Şehir ve 1<6ylerden yapı -
lan (619) liralık yardım nrn.cıındll fabrl· 
kat6r Süleyman Çakır JOO), Çiftçiler kö
yünden Osmnn Dn<'lnk, Şevki Çokuyar (20} 
ııcr. Çifteler Hııyriye k6yll hnlkı (80), A
lınca k6ytı (32,GO), Se\•inç kllytl (31 ), Kl\
rahllyllk (W,70), A lptı nnhçectk (24.25), 
GUndUzlr.r (22,11), Fahriye (lfl.40). Mor • 
J:'1 (Hl.75), Yııııunnr (12,l'H, Durgutlar (10) 
lira tellerrudn bulıınP1m5lardır. 

Ahmet Öıpekln Gllmtııhane merkez hU - hakikat olacaktır. - Kadri Korrnan. 
kllmet doldorluğuno., Arnç hllkllmet dok-

4 - Yıldırım (R. AlyUriik) 5S kllo. 
~ - Ceyl!ntek (N. Sllmer) l:IS kilo. 
6 - Aokın (S. BUke) 56,5 kilo. 

Refikası: Hidayet, kızı: Neriman 
4776 

Mesut bir nişan 
Ankara Radyosu Türl: müziği sa -

natkarlanndan Afife Çerik'le arka -
daşımız Baki Suha'nın dün akşam ni
§anlandıklarını memnuniyetle haber 
aldık. Genç nişanlılara sa:ıdetler te -
menni ederiz. 

Açıt, teşekkür 

Eşim ve babamız eski Gaziantep 
mebusu Ferit Ars:ın'ın ölümü dolayı
siyle evimize ve gerekse cenaze töre
nine gelerek veya telP,raf ve mektup
la bu clemimize iştirak etmek lutfun
da bulunan dostlarımıza ayrı ayrı te -
şekküre acımız mani olduğundan sa
yin gazetenizin tavassutunu rica ede
riz. 

Merhumun eşi, çocukları 
ve damadı 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Merkez Eczanesi 1 

~====-==11" l 

Mevludi şerif , 
Rahmetli büyüklerimin ruhuna it

haf edilmek üzere bugün ak~am tera
vi namazından sonra Hacı Bayram 
camiinde mevludü şerif okunacağın
dan akraba ve ahbaplarımla arzu bu -
yuranların teşrifleri rica olunur. 

Samiye Erbaşar 

Tapu müdürleri araarnda 
değİ§iklikler 

toru Nnr.I ~llıı.lp Dafra hllkllnıet doktor • 
ıuı:nına G!llnar hllkUmet doktoru Seni 
\"ava~ça I\:utındıuıı hllkllmet doktorıug,.ına, 
Bıılnnık'tnn Haşim Zlnclrclo~lu Araç'a, 
EyUp'ten İbrahim Şlrva ncyol!'lu'na, Kan- Bursa grup tapu sicil müdürlüğü
dını'dan S11lm Ilingisak Mesudlye'ye, Re- ne Edirne tapu sicil müdilril Salih, 
fahiyf"'dcn Mustafa Aksiln Kadınha.nına., İstanlbul grup tapu sicil miidürlüğü
:Mesudiyc'den İlhami Faydag6r Mlhallçe, ne Adana grup tapu 6 icil müdürü Ce
Mlhllllı:'tcn İhsan Onnn Er Glllpazarı'na, mal Uyanık, Kadıkö kadastro mü _ 
Glllpnıarı'ndnn Ziya Artık Knndıra'ya,l • . İ Y 
Hatrn'dnn Aziz Doğan Samsun merkez 1_ dilrlliğUne stanbul kontrol memur -
kinci hllkllmı!t doktorluğuna tayin edU • !arından Hüsamettin nakil suretiyle 
mlşlerdlr. tayin edilmişlerdir. 

7 - Çapkın (S. SUslll) 54 kilo. 
İki haftadır kotıan ve llk hafta ikinci, 

lklnel hafta birinci gelen Ray Dindar Gün
day'ın Tomurcuk ismindeki ııl atını bu -
gtln de rakiplerine göre OAMlı buluyorur.. 
Bozkurt'ıın henllz iyi olduğunu prk ıonn -
mıyorsak da katıyen ihmal edilınr.mcsl 11-
zım geldlı.'tinl söylemek isteriz. Gı>çen hııt
tR gUzel bir UçUncUlllk yapan Rorn bu ko· 
UUdl\ avtsayder olarak dU,,llnlllebllir. Bu 
hRfta çifte bahis bir taneCllr. Vı> ikinci ile 
dördllncU koşular arasındadır, 

ıııııııııııııııııililiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ay adlarına dair 
-ı-

Geçenlerde Sonkanunla baıla· 
yıp llkkanunla biten yılımızın 
aylarına ve bu ayların adlarına 
dair bir fıkra yazmıfhm. Do•tla
rım ve okurlarım bu fıkraya eni
kunu ilci gösterdikleri için tek
rar o bahse dönmek istiyorum: 
.. Bilcin dostum dil doktoru Şük

ru Akknya basımevimize kadar 
gelerek bnna yarlıgadığı notlar
dn tarih yönünden ay adlarını 
§Öyle inceliyor: 

"Bugün kullnnmııkta olduğu
muz ay adlarından Mart, May11 
ve Ağustos, bilindiği gibi, Roma-
d " t" • an mor ıulf, maıua ve augu•tuı" 
asıllarından alınmıl}tır. Arta ka
lan dokuz ayın adı - Haziran 
muahhar olmak Üzere - Babil 
çevresinden çrkmıttır, Bu ay ad
ları lsa'dan önce takriben 2000 
yıllarında tertip eclilmiı olan Ba
bil §ehri takviminde tatbika hat
lanmıı ve Bnbil yazısının devam 
ettiği fsa'nın doğum çağlarına 
kadar devam et.mit, bundan aon
r Aramlarm takvimine ahnmıt
tır. Burada fU noktalara dikkat 

ıerektir: 
1) Nisan adı Sümerceden A~ 

kadcaya "niaanum" olarak geç
miıtir; bir kurban bayramiyle 
münasebeti ol•a gerek. 

2) Haziran adı eski değildir. 
Sebebi ve ortaya çıkma çağı he
nüz kestirilemiyen haziran adı 
Aramlar tarafındıın eski "ıivan" 
yerine alınmııtır. Kanun adınm 
- timalde yani Aıur'da devam 
etmesine kartı Cenubi Mezopo
tamya 'da - yerini "tebet" tut
muttur. 
Aynı ıiıtemi yahudiler aJrkoy

mutlar, yalnız Hu:iran yerine 
11Sivan", Kanun yerine de "Tebet" 
demekte devam ctmitlerdir. lıte 
bu ıistem Alıremenler 7.1\manın
da İranlılar vasıtıısiyle Ön Asya
da yayı)mıttır. 

Aılında Sami bir kök olan Ha
ziran, murdar hayvan (uçan, do· 
mus=hınzır) anlamma bir yıldı
zın adıdır. Eski Suriye (Süryani) 

dilinde "Hazir'' §ekliyle hınzır= 
domuz demektir. Fakat aslmda 
sıçan demek olsa gerek. Belki de 
bitki tanrısı olan "Adonia" (Ke
nanca tekil olup Yunancaya geç
mi§tir.) i öldürdüğü tasavvur edi
len erkek domuzun değİfİP yıl
dız olması tel&kkisi bu hususta 
tesir etmiı oJıa gerek. Haziranda 
bitkinin kurumıısı "Adonia''in ö
lümiyle izah edilmek istenir. 

3) Temmuz adı ıerçek oğul 
anlamına damuz • dumuzi ıekil
Jeriyle Sümerce aaıldandır. Yıl 
Nisandan batladığına göre dör
düncü ayda, bitki tanrmnın orta
dan kaybolması dolayısiyle, ma
tem sesleri yükııeliyor; betinci 
ayda devam ~diyor. Yağmurun 

- hatladığı nJtrncı nyda Temmuz, 
yeraltı dünyasından, hemşireai 
veya ıevgilisi tnrafından yeryü
züne çıkarılıyor. 

4) Eylül adı, bir muıilci hava
aı nevinin adı anlamma Helur' 

tekliyle Sümerce aaıldandır. Dö
nüp gelmit olan Temmuza kartı 
gösterilen sevincin ifadesi olmak 
Üzere "eleya eleya" şeklinde se
vinçler izhar edilirdi. 

5) Tetrin adı "tafritu" tekliyle · 
Akadca uıldandır. Aram ve ib
ran dillerinde tişri teklini almış
tır. Batlangıç anlamına gelen 
taşritu - titri yılın ikinci yarısının 
başladığını anlatırdı. 

Teırin tekli temiye eki ile tq
ritu'yu ifade içindi. 

6) Kanun adı Sümerce aaıldan
dır. Cenubi Mezopotamya'da "ki
nunu'', timalde yani Asurda ka
nunu suretinde söylenirdi ve "o
cak-soba" anlamına gelirdi. Kıt 
gelince mabe-de törenle "ocak-so· 
ha" kurulurdu. Onun için Aram
lar iki ayı bu adla adlandırırlar. 
dı. 

7) Şubat "fabatu" ıekliyle A
kadcadır. Etimolojisi henüz belli 
değildir (x) 

Görülüyor ki aylarımızın do
kuzunun adı eski On Asya çevre
ainden alınmııtır. Art11 kalan üç 

<:ıı:> Bu 17.Mlann eaaıını profee6r Landa
bereer vennlştlr. 

Ocak idare heyeti reisi Raşit Bil' 
gen giir.el bir konuşma yaptıktan 11011' 

ra kongreyi açmış ve Sait Tartan'ıll 
idaresinde devam eden kongre birço~ 
dilekler tesbit etmiştir. 
Yapılan seçimde Raşit Bilgell< 

Mehmet Giiçlü, İbrahim Yurttaş, Mtıf' 
ta fa A ipte kin ve Tevfik Bağlum yt' 
ni idare heyetine ayrılmışlardır . 

Geç vakte kadar çok samimt bir lıt 
va içinde devam eden kongre, Ebe 
ve Milli Şeflerimize ve Parti büyii~' 
!erine sonsuz minnet, saygı ve bağtY 
lık te:rnhüratiyle sona ermi§tir. 

C. H. P. Yenişehir ocağrntn 
bu sabahki toplanhsma (ağrı 
11 ilkt~rin 1941 cumartesi giUIO 

yapılan yıllık ocak kongresinde eJc6t' 
riyet olmadığından, 12 ilkteşrin pı' 
zar günü, saat 10.30 da yeniden tol'' 
lanılmıya karar verilmiştir. 

Partili olmakla övünen ocağıı:rııı' 
kayıtlı bütün arkadaşların, Part11" 
ka ı olan ha •lılıklarını gösterı:rı' 
için bu toplantıyı vesile bilerek ı:rıııt 
laka gelmelerini ehemiyetle rica eÖ' 
riz. 

C.H .P. Yeni§ehir oca~ 
1.la•" r:reyetı 

Adana' da fakir çocuklar 
korunuyor 

Adana, (Husust) - Partimizin d~ 
J!lletiyle §ehrimizdeki kültür yuv' il' 
larına para temin edilmiştir. cuııı~, 
riyet Halk Partisinde valimizin ~· ~ 
liği altında bir toplantı yapılmış, 'fil~ 
Maarif Cemiyeti, Çocuk Esirge ·r 
Kurumu ve ilk okullar koruma . ~~ 
liklcrinin çalışmalarına yardım ıçı r 
icap eden para temin olurunuştıı1, 
Fabrikatör B. Nuri Has ve Mustl,, 
Özger biner lira, Bekir Sapmaz ve~~ 
tağı 510, İbrahim Burduroğlu 3()0 !' 
ra vermişlerdir. Yardımlar devaıtı t 
mektedir. 

ayın bu çevredeki ka1"§ılrk111(f 
~unlardı: 9 Mayıs Akadcada "ayaru'' ol"tt· 
belirli bir çiçeğin adı olsa ge~e·ıı 
Ağustos kl\r§ılığı "ab" (aslı 1!.)a 
ahi - babalar bayramı) olup 0 

• ., 

törenine izafe edilerek ver~}. 
tir. Martın kartılığı ise "ad dıt• 
dur karanlık olmak anlamın" f 

Bizim bugünkü mnliye yılı ~i 
adlarmın ilk defa 1677 de e ıı• 
Roma'dıın iktıbııs etmi~ ohı.ıt tıı' 
raplardan alındığını Mart yarıtof 
da "azer" ( adaru) nun, AğU~rıı' 
yanında ''ab"ın da kullnnıldılr ~ 
Gin:ıel Almanc1ı "matem tile e' 
teknik kronoloji el kitabı" e~,, 
rinde zikreder. (Cilt 1. Sıı>" 
265) " cJ 

Bilgin dostuma bu aydınl.~:ı'o' 
notlarından dola.yı te~ekkU "" 
borçluyum. Kendisinin bu lc0 f' 
Üzerinde daha uzun ve dahıı "ıı· 
rıntılı bir yazı yazacağını uıt' 
yorum. bili 

Bu ayların bizde nasıl kıt. d"' 
edildifiini, knbul cdilinciye 1<j0ıı· 
ne türlü kalem ç11.tışmaları ceiıt' 
ğunu değerli dostum GaliP,, ı:ii' 
göl, birkaç yıl önce hastırdıı::-1 lifi' 

çük bir kitapta enine boyun""'" 
l11tmıştı. O kitabı aldıktan &~111ı:li 
bir iki göç geçirdiğim için fı ıı'" 
bulamıyorum. Yokıa bu Y"t~ııl: 
ikincisi onun bir kısı1ltmnsı c 
gu~ki~i. fi~ 

J,te kullandıihmız ay ndltıı'dııt' 
tRrih ve dil bilgisi baluJ111rı 
durumu budt•r. Jdl' 

Bir iki dost ve okurdan ı.ırıdİ' 
iım mektup ve notlar, dlbdııl•' 
min içindedir. Onlııırdan f11~ eco· 
narak bu bahse tekrar doJ'l 
iim. 1 " 
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s; tın Cümhuriyelinin ytldönümü 

n 0"' 
p• Yrlın~~.~in. Cümhuriycti otuzuncu 

ler j ıtırdı. Ve bu vc11ile ile çinli
bü~ükpb!'lara karşı kazandıkları 
kutıadıl ır za!crlc birlikte bu günü 
daki ar, Dunya efkarı, Avrupa
ki ek aa~aş ile o kadar meşguldür 
lci bi:~~~a, Uzak-doğu'da daha es
olduğ KU§mnnın devam etmekte 
llıak~0 !1nutulrnaktndır. Halbuki 
Pa. d"' .. gu anva§ı, hakikatte Avru-O\r\J .. .. • 
ka. b' tunun bır safhasından bat· 

ır Şey d ~·ld' ç· ecı ır. 
....:! ın, caki rn d . t h'b' d"' "'"ı ın'I .? enıye sa ı ı ort 
'\'iiı yı; ~on n~fuslu bir devlettir. 
ldara k nccsınc kadar Çin, avrupa
bırJar .a~ılarını kapnmıı, kendi sr
lllind 

1 ıçıne çekilmiş ve kendi ale
lliıı a e Ya§rynn bir memleketti. Çi
flttJ vrupaJılarln teması çok acrklı 
ktııu~r altındl\ bn~lamıştır: on do-
rupa cu anın ortalarına doiYru Av-
.... attık kc d" 1 •. b ~ .. ,IYord il n 1 sınır arı ıçıne sıga· 
biı ta u, uharın ve makinanın de
denjzrhna .tatbikındE\11 sonra engin 
tan er, rnılletleri biribirinden ayı
o)at:k~b.1 olmaktan çıkmış. tersine 
ltı.ııtr 1 ıre~. ticaret yolu halini al
tiicca"rı!te yu~ Y~I Önce, bazı İngiliz 
)'on .. r~! Hındıatan'dan Çin'e af
lialbut~tu~eğe teşebbüs ettiler. 
'-i'lığ 1 Çın hükümeti, çinlilerin 
deııin 1k~e .. ahlakı Üzerine bu mad
lı1tda htu t.eıirler yaptığını anladı
lr1.tr Bn u tıcarcte ırani olmıya ça-" . u .. 
'rasrnd YUzdcn İngiltere ile Çin 
itildi) a çıkan savaşta çinliler ye
llltıah e~ "~ 1841 yılında imzalanan 
'"1-up:) el ıle Çin birçok limanlarını 

"' ı ara açtı 
ound • 

lbtıahe/n •0 n yıl kadar sonra bu 
laırna l-~~ın tatbikından çıkan an
tilter ı uı;lar yüzünden Çin ile in
.,.,, de hve Fransa arasında bir &a· 
liıtıl\Jlj a çıktı ve Çin daha birçok 
baı1 1 .arını avrupalılara açtığı gibi, 
Franaı~;nanlarmı da İngilizlere ve 
t\it~ ara kiraladı. En geni~ kapİ· 
'\>ıou~oİ 

1 
haklarından faydalanan 

&Oın\i il 1 ar, Çin'i yavaı yavaı bir 
t rgeye çevirdiler. 

lilce •kat Çin için daha büyük teh· 
llı b:t""u~ahlnrdan değil, kapıları
del\ d 1 :ntıllctlerİne açmakta Çin
di, Ja e Reç kalan japonlardan gel· 
telr\a Ponya'nın amerikalılarla ilk 
"1,1\ ~ 0 n doku7.uncu asrın ortasm
~Pa• nra ır. Fakat japonlar, ·Av
a) nın ve A 'k ' k . ~. . l llrak k merı n nın te nıgını 
• CttdiJ ısa bir zaman içinde kuvet-
11lc d ~r. Ve gariptir ki silahlarını 
dilet e a olarak Çin Üzerinde dene
d~ :. Ondokuzuncu asır devrilmez
~lc,:~~e, Kora meselesi yüzünden 
~'"• dr ~anla~mnzlık Çin-Japon sa-

<Jf lo ~ ÇJ!Urdu. Ve küçük Japonya 
it llta J 1ll'i mağlup etti. Bunda~ 

aı ) ll"et oİl>onya, Uzak-doğu'da bir 
ti'

1
llf1\ arak belirmektedir. Japon

b~ •a.:: Yıl aonra Rusya ile giriş-
ç~r bİifu t, Çin + .... rırnkları Üzerinde 

IQ' :t in" d ) • d" R 1 t e ait uca c esıy ı. us ar, 
J.ıefebb·· olan Mançurya'yı almıya 

11~!tı J~: etrni§lerdi. Bu teşebbüse 
d.ı O)ll'ıaJc ~nya, hem de İngiltere ma
l il lt.te.I ıs~diklerinden 1902 yılrn
~l.'r, lıu ~;1!'da bir ittifak imzaladı
) eııı.İlli h lıf ak rus-japon savaıı için 
ç l')'a k a:r:ıl'ladı ve japonya, Rus
lı!l'a'd artı harekete geçerek Man
~tıi o]~ rusların ycrle§melerine 
•• ert !curt u.dF akat rusların ellerin-
•ı.. ar ~ M d' l>o .rttleıt• jlı ançurya'da ken ı-
l:l rtya'nını. • Undan sonra Çin'i Ja-

llıJ'a elınden kurtarmak gerek 
"e "e 2e k A 1 • ~ terek A re vrupa devlet erı 
~ .. ~ele h 1 .~crika için büyük bir 
~'eıti1t ıı._,ını aldı. Fakat bu üç 

ı>he ku Ponya'ya karşı ortak bir 
"111\l ara:tnal~rı mümkün olmadı. 
,. •le İçin a Çin de kendini kurtar
h~~itti 1 avrupalılaımıya karar 
d. lıl'ilk d. l~e otuz yıl önce yapılan 
d 'rtdit, r"kun hu çalışma cümlesin
ı,'ll 1914 a at bu devrimin arkasın
ı, "llı ken~!"vaıı geldi. Ve avrupah· 
,1tı Jap

0 
1 ~ralarrndaki boğuıma· 

~1!1tıa e.lrn°;a. ~8: Çin'i tahakkümü 
.., lact1• J k ıçın yeni fırsatlar ha· 
)~ ederkPony~ henüz savaş de· 
., "ıtıi açı~ en, Çın Üzerindeki emel· 
.. ::ta ter~k vu.rmuştu. Fakat bu aa· 
~ ek AYr Çın, gerek Japonya ve n' llYtıı UJ>a devletleri ve Amerİ· 
,~tıuıı İçi~~J.>he~e dövüşüyorlardı. 
Fır 1 •a.vaşt ır kı bu işin başarılma
te •atta "1 an sonraya bıraktı ve ilk 
ç, teçerek 11.n~urya'ya karşı hareke· 
Jlll hu Jne "

1
ufusu otuz milyonu ge

tel>0nya•n: ~e,ti Çin'den kopardı. 
'ii ~~ai h Çın e karşı harekete 
~ :t har~k a':J>sonraaınm ilk teca· 
~·lttı .. etıd· H 
letı ın_ korun ır.. a1:P5??.rası niza-
~,l Cı-ırı bu t tnasıylc ılgılı ·olan dev· 
a11\ tltalnrı, b~.c:';vüze ka~ı seyirci 
l\.,a. •ebep 

1
Utun nizamın sarsılma· 

het~llı>a ar 
0 ınuştur. Uzak-doğu ile 

h 1 belirt asındaki yakın münase· 
cıi\,;ncecikn b bu hadiser.in tepkİ5i 
Ilı; e aava, ütka alanlarda sezil
"\i Yıkmak !1?-n sonra kurulan niza· 

:ı: Reld' ıçın tecavüz Üstüne teca-S.. ı. 

tli:ı: Oy}e bi d 
k 'llıı k r ururnda beynelmilel 
eııc1· orı.ırnakl · ı ·1· t 1 ı a.rnı a ı gı ı olanların, 

ı,~~t~kleş~~n~a işbirliği yapmala
clrı 0 Iup b' § ıken, bunların baM 
t, .. '"· llaz1

1ıtcnlere kar§ı seyirci kal
h '"il~! arı • t · k 'ltı ~ '4:te R ıse, eraıne ol ara 
•ıtııı. a.rrşıkt~ı~e.n~erlc beraber oldu. 
l', 1Yan b' ıçınde, yolunu hiç §a· 
:t-il\~t'tu:ı:a. hr devlet Çin olmuştur. 
lci111 .~ki "as~td~f olan çinliler, elle
k, ı11: ve :' ara bakmıyarak pe-
'°e;~~ iatikİ:1~ 1 a!'1!1kla J aponya'ya 
'-• ıler V erını korumıya karar 
.. t • e b·· ·· 1"'1 °Pları k Uyuk bir tefin etrafı-

' d~a Yıllardanberi japoın· 
ftnektedirler. Japonya 

uı:us -3-

• 

Amerikan .. Japon 

görüımeleri 

kesilmis değil .-

Anlaşmak i(in Japonya'nm 

ileri sürdüğü şarllar 
Tok)o, ıı a.n. Unltcd Press bildiri· 

yor: lyı haber alan mnhf!llerde Amerlka
JaPQn)·a konuşmalarının al~n kaynakla
nndan cıkanlan şayialara muhalif olarak 
kesllmemls olduğu blldirllmektedlr. Bu 
mahfiller konuşmaların muvaffakıyetle 
notic<'leıımesl ıc:ın Umıtler Im'VCUt bulun· 
du~unu söylemektedirler. Elde edilmek Is· 
tenllen ıırtlccll'riıı büylık hntlan, bu mah· 
fillerin knnnatınn göre şunlardan ibaret· 
tir: 

Amerika illrlcşlk·dcvl<'lleri Mnnc:ukuo 
htlktlmctlnl zınını•n tnnıyacnk ve slmalt 
Çin"de jnpon mr>nfcıollıırının UstllnlUğUnU 
tasdik edecektir. Amerika Blrle$ik-devret
lerl eski dostluk ve seyrlsefor muaheclesl· 
nln yerine geçmek llzere yeni bir mu • 
nhcdc yapnenk ve Jnponya';ııa Do~u A~·n· 
nın ilk maddelerinden !nydalanmnk im • 
kt'ınını temin edecektir. 

JaPonya Cin'dekl muhnrebe}i, Nankln 
ile Şuklng nrasındn yapılacak bir anla$
mayn göre, kabil olduf:u derecede sona er· 
dlrecektlr. 

Japonya liçlll paktın imzası neticesi o
larnk girişmiş olduğu tanhhUUerl Alman
yn ve ltnlyn'ya karsı lşblrl1ğl rlıktasında 
tahdit cdr.ccktır. 

Japon;ı·n, Çln'dekl kuvetlerlnl YO\'B$ ya
vaş ı,;ckccck ve Japonya ile Cin arnsın<ln 
fşbirliı'tlnl temin etmek Uzere samimi bir 
gayret snrfedecekllr. 

Japôn)·a, kendi ordusunda bulunan aşı
n nnsyonallsUerln Amerika Ue yapılacak 
bu anla~mayı kabul edeceklerlne dair te
minat verecektir. 

Papa muharip devletlere 

yeniden baıvuracak 
Bcrn; ıı. n.n. - Tat gazetesınln Bertin 

muhRbirlne göre, Papa, muharip devletler 
nezdinde pek yakında yeni bir te§ebbUste 
bulunacaktır. Muhabir, bu haberleri Pa· 
pn'nın llcrlin"deki ınUmcssillyle temasta 
bulunan mahfillerden aldığını blldll'mek
tedir . 

MOSKOVA'Y A GÖRE .................................................... 

Ti moçe ko·ya 
taze e 
gönderildi 

Amerikan gazetelerinin 

n1ütalealarına göre 

Moskova şehrinin 
düşmesi muhtemel 

Moskova, 11 a.a. - Krasnaya Svez
da'nın bir telgrafına göre, Timoçen
ko ordularına yardım etmek üzere 
meııkez cephesine mühim miktarda 
takviye kıtaları gönderilmiştiır. Bu 
takviye kıtaları, ağır tanklardan, mo
törlü piyade ve topçu birliklerinden 
ve süvari teskillerinden mürekkeptir. 

Almanlar ilerlemiye devam 
ediyor 

Londra, 11 a.a. - Annalist'in aske
ri vaziyet hakkındaki mütaleası: Ti
moçenko'ya karşı yapılan alman hü -
cumu yavaşlamış gibi görünüyoır,a 
da müstevliler ilerlemekte devam edi
yorlar. 
Ayrı istikametlerde yapılan iki hii

cum inki~af etmektedir. Bunlardan 
ilki şimalde Smolensk - Moskova hat
tı üzerinde yapılan şimaldeki hamle -
dir. Bu hücum Roslavl'dan Yuldov'a 
doğru Moskova yolu boyunca şimal 
doğusundan yapılan hücumla Viazma
nın şarkında birleşecektir. İkinci hü
cum daha cenupta alınlnlann eline 
geçmiş olan Briansk - Olekhof şehir
lerini bağlıyan demiryolu hattını yar
mak için yapılmaktadır. Almanların 
bu ileri hareketlerinden ne dereceye 
kadar istifade etmiş oldukları henüz 
Londra'da bilinmemektedir. 

Rusya'dan gelen ve rus teşkillerin
den miihim bir mikdarının alman çem
berinden kendilerine bir yol açtıkla • 
rını bildiren haberlere rağmen, belki 
de büyük miktarda bazı teşkillerin 

1 çember içinde kalmış oldukları anla-
l\tııhnblr, t<'şcbbUsUn §U maksatla yapı- ı 

şılmaktadır. 
ıacağını yazıyor : Ukrayna'da almanların Poltava'dan 
1-BUtUn muharip memleketlerdeki ka- Harkof'a doğru yaptıkları hücum. 

dın ve çocukların ıaoesi için bir yar- inatçı bir mukavemetle karşılaşmak· 
dım tcşkilAtı yapılması, ta devam ediyor. 

2- Gelt!ct'kte muharfplt'r tar1tfından her Kıı,m'da Pcrl<op tıerzahına karı• 

tUrJU zehirli madde kullanılmasının yapılan hücum daima durdurulmak -
tadır. Melitopol etrafındaki Sovyet 
mukavemeti de devam etmektedir. Fa-

~nane geçilmesi. 

kat her taraftan gelen haberlere göre 
fransada yasak Sİiah saklıyan bu Wlgcdeki Sovyet tümenlerinin 

durumu kararsız gibi görünüyor. 
biri idama mahkum Oldu Simalde Murmansk !bölgesinde ya -

Londra; ıı. a.a. - OFİ : Frımsa'dakl ziyette bir değişiklik yoktur .. Le.nin
Alman askeri makamları ııu emirnameyi grad'cla her iki tarafın mevzılerınde 
neııretmiıtır : 

Yasak Elldh saklnm11k 8tl!:Undan 7 ilk • 
te:ırln 1941 de idama mahk1)m edllmiıı olan 
Alsne vıııı.yetlnden Gaston Pinot 
de Couronelleı 9 llkteorln 1941 de kurııuna 
dlzı'mlııtır. Suçlu, bir Fransız mltralyözU, 
bir brovning tabancası, bir rövelver, Uç 
bo'lll..a ve 600 floek ııaklamıııtı. 

pek az değişiklik olmuştur. 

Moskova'ya iki koldan taarruz 
Londra, 11 a.a. - United Press bil

diriyor: Salahiyetli makamlara gelen 
raporlara göre, Moskova'ya karşı ya
pılan alman yürüyüşü iki tarruz şek -
linde açılmaktadır. Bunlardan birin
cisi Smolensk - Moskova şimendüfer 

İngilferedeki polonya hava 

kuvellerinin faaliyeti 

1 yolunun şimalinden geçerek Viazma
nın şarkından ilerlemiye çalışmakta 
ve bilhassa Roslavl ve Yunov kesim -
!erinde şiddetli muharebelere sebebi
yet vermektedir. İkinci ilerleyiş Bri~ 
ansk ve Glukhov hattında inkişaf et -
mekte ve Tula ile Orol arasında Mos· 
kova - Harkof yolunun bir noktasını 
hedef tutmaktadır. Bu taarruzların 
yapıldığı muazzam sahalarda pek çok 
mikdarda rus askerinin çevrilmi§ ol -
masandan koııkulmaktadır. 

Londra; ıı. a.a. - PAT : Bir Polonya 
reıımt ttobliği, İnglltere'deki Polonya hava 
kuvetlerlnln 1 ağustoıı 1940 dan 1 tlkteıı

rln 1941 tarihine kndar geı:en devre eena
sındakl faaliyeti hakkında ıunları bildir· 
ml:ıtir: 

,A'\'cı tayyareleri, 1494 ııavat uçuşu yap. 
mı~. 878 dU:man tnyyareıı muhakko.k su
rette, 102 tayyareyi muhtemel olarak tah· 
rip etmtıı, 48 tayyareyi de hMara uğrat • 
mı~tır. Polonya kayıpln.n Olen 6' ve yara
lanan :;ıs pilottan ibarettir. 

Bomba ıo.yynreler1, 21>8 taarruz uçu§U 
yapmıı ve bu nrAda nerlln, Hamburg, Es-

Dlısseldor! ve Kolonya'ya da hllcum sen, ·· 
etmııtır. Polonynltlnrdnn ISS pilot ölmllıı 
ve 106 pilot kayıp tetrı.kki olunmuştur. 

Diğer taraftan rusların Azak denizi 
bölgesindeki vaziyetleri de limitsiz 
sayılmaktadır. 

Moıkova'nın vaziyeti 
Ncvyork, 11 a.a. - United Prese bil -

diriyor : 
.Amerikan bruıını Moskova•nın dUamcst

ni bir ihtimal olarak kabul etmlye bqla· 
mıııtır. 

Nevyork Tlmes gazetesi bu 1htıma11 
yumakla beraber okurlanna bu hft.dlse, 
olııl\ bile bunun cenup bölgesinde alman 

b Yıldan beri, her askeri hedefe baskısının Rostof'a ve Ka!lcasya'ya dol· 
et · ,. l' ı • 1 ru ilerlemcııi derecesinde bir ehemlyetı varmıştır. Çın ı.n _ ıman. ar111;1 • ı§~a 

t 
• Çin'in biıyuk ~ehırlerını elıne olmıyacağını bildirmektedir. Gazete nıs 

e mıf, hed f kuvetlerlnln Asya'ya çekilmeleri thtlma -
aeçinnittir. Fakat ana e e. v~- llnden de ayrıca bo.hsettikten sonra ıı!lzü-
., .. trr Geni.. memleketlerının 
ramamıy • " • • d ne au yolda devam etmektedir : 
icerilerine doğru çekıled Çın ay ~n- ''Rusya bu hnrpten cckllse blle Alman· 
l~rı Japonya'ya kartı ay~nma !!1 ya aavll§ neticesinde çok bllyUk zararlara 
devam ediyorlar .• B~ynelmıl?l . mu- uğramıı olacaktır. Ne olursa olsun, Ruıı
nasebetlerin san ınkıtafı, ~ınl~le~e ya muharebesi tnrlhln en katı netice veren 
daha elveri~li bir durumç· ı;.gırmb ıştır. en kbUyUk muharebesi sayılamaz. Durum;ı 

Çünkü imdiye kadar ın ın u par· en ötU rıekllde kabul etsek bile kcndlmı
I k } adelesine lcar§ı uzaktan .zl nihayet geçen hazirandaki hale d!inm~ 
a ?'u~ t en devletler, şimdi ar- bulabiliriz. İngiltere Avrupa'dald ıon 
sevgı go~.el mişler hem de Çin'in 1 müttefikini kftybcdiyor ama Atlantlk ken
tık hem ır efh kkı~da daha mad- dlııinln Yeni bir müttefiki olarak orta.ya 
mukadd~ratr a w bMlamışlardır c;ıkmn.ktadır ... 
dA ilgi gostermege ~ • M" k • 1 

ı . • birkaç gün önce Japonya- utare e fayıa arı 
Bu ılgı, k anılan zafel".İn de anl at- Nevyork Herald Trlbune gıızetcsl, Al • 
y~ kıı.~ş! a:tice doğurmak yoluna manyn'nın bir mUto.rcke yapmak Uzere 
tıp ı:ı~ı, n Ger i Çin'in kurtuluşu Bovyet Rusya•yn bazı teklitterde buluna
gırmıştır. ·d ç F k t t k mü- cağına dnlr dolaşan ıaylalan ciddi tellk· 
henüz uzakta ır. , a 8

w ar 
1 

• d•w• kt etmektedir. Bu suretle Almanya ken • 
cadelenin bövle bır çıgır~ gd ıgı dislne kıır1Jı olan rue tehlikesini kısmen 
anlaşılıyor. Kurtu.~uşu ugrun. ~ u- olsa gldermtye muvaffak olabilir. 
un ve çetin bir mucadeleye gırışe_n Muhalefetin gazetesi olan Datly Newı 

bz _ ·ıllete milli bayramınm yıldo- diyor ki : 
u ••• ' d"l ek .. h • ı nümünde bl\şarılar ı em §UP e- ' nglıtere tarafından garbt :.\.TrUp&'da 
• erinde olur. yapılaca'k herhansl bir hareket, batt& yat. 

ıız Y ;,.t. Ş. ESMER nız bir köprU bqı tutmaktan ibaret kaln 

bile, Rusya için bUyUk bir yardım olur. 
Ve bu memleketi belki de kurtanr. Buna 
rağmen tnglllzlerln bu bUyUk ndımı ntmı
yacakl rı muhakkak gibidir. Bunun sebebi 
daha geı:enlerde Avrupa'yı istlld etmek 
üzere bir ordu gönderilmesini Amerlkn'ya 
tekli! ctmlıı olmalan ve Amerlka tarafın
dan buna ııimdlye kndar mUsbet cevap ve
rilmemi§ olmasıdır.,. 
Bir hava muharebesinin tafsilatı 

Mosko\•a, 11 a.n. - Prnvda gnzl"tesl, bu
&iln bir )'a7.lsında Murmansk ilzcrlnde ce- · 
reyan eden ve !nı;:llız pllotlan tarafından 

iki bomba tayyaresinin dilşUrOlmeslyle ne
ticelenen blr hava muhar<'beslnl ta.svır et
mektedir. 

Teşkilat 
.z ~ denizi idare ve 

muharebesi teknik 

BERLİ N'E GÖRE ........................................ 

sona erdi 
(Başı 1 inci sayfada)· 

maaında teknik bilgilerden de da
ha büyük bir rol oynar. 

25 düşman bomba ve av tayyaresi, Mur
mansk'a yaklııştıklan sırada tııyynre savı
cı bataryalannın şldd tli ateşiyle kar§ılaı;
mışlnrdır. 

Bir bomba tayyal'('sl dilşürülmü' ve teş
kil daCıtılmıştır. Kızıl donanmanın av tay
yareleri ve Hurrlcane tipinde lngıllz tay
yareleri snva5n girişmişlerdir. Kızıl donan
manın bir avn pilotu, bir Yunkers düşür • 
mUş ve lkl lnglltz pilo\U da birer Yunkers 
dQsQrmUşlerdlr. 

! fcj sovyetordusunun külli 

kuvetleri imha edildi 

Teknik bilgilere çok önem ver
diğimiz bir anda te§kilat ve idare 
bilgilerine de ayrıc&. lüzumlu yeri 
ayıracağız. Filhakika, bu bilgiler 
sade tahsil ile elde edilmez. Teşki
latçılık, idare, ve bilhassa otorite, 
yani ıef olmıı.k kabiliyeti fıtri has· 
!etlerdir; bu haaletler ins~nla bera· 
ber doğar. Fakat bıraktığı eserler 
onlardan aonra da ya§amakta de· 
vam ederler. Bu kabiliyetlere sahip 
?l~ukları için iı başına geçebilecek 
ıstıdatlara vereceğimiz bilgi, bun· 
l~rı!' daha rasyonel ve daha verim
lı bır ta~zda . çalrımalarına hizmet 
edecektır. Bırçok i~lerimizde mu
vaffak olmamızın sırrı buradadır. 
Ve. bu muvaffakıyetlerimizi devam 
e~tırme~ ~e yahut daha kuvetlen
dırın.e.~ ı~ın de teknik ihtısa.,la.ra 
verd.ış-ımı:ı:,. kıymet kadar idare ve 
teıkılat mutehasaıslarına da ihtiya
cı?'!Z vardır. Bir muhasebe defteri
mızı. nasıl muhasipten ba~kasına 
eı;nnıyet edemezaek, bir 'iıletmemi-

Ruslar çok kanlı 
lcayıplar verdiler 

Geri dönmek mecburiyetinde kalan dlls· [Bir alm:ı.n huııusl trbll!:ine ı:örc Azak-
man, sovyct ve tnglllz tnyyarelerl tarafın- denizi ınuharcbosl &ona ermlt, 9 un('a 
ndn kovalnnmıştır. ,.o 18 lncl nıs or<lıılarının killli ku,·et-

Başka bir lngll.z pilotu, bir M<'ssersch· !eri lııılıa edilmiştir. Ruslar kanlı ka· 
mltt 109 da yanı:ın cıkarmıstır. )'lplam uğradıktan hn.&ka 200 bine J'B· 

Kızıldonnnma tayyarecl!erl bu muhare- kın P.slr, 838 tank 1201 top kaybclınb· 
be <'Snasındıı. 5 düşman tayyaresi dilşilr· ler<llr. llıırıı hıı.r1>k1Uı haklunda alman 
mCielerdlr. Bu dusm:ın tayyarelerlnden iki· l•aynaklıırından gelen ha~rlcrlmlz .... 
slnın mUrettebntı e lr eri 'mı tır. ~ııi:'ıda.dır:] 

Bir Rus gazetesinin istedikleri • • • 
Muskova, ıı a.n. - Unlted Pr ss b ld rt • Bcrlln, 11 a.n. - D.N.B. ajansının aske· 

yor: ı1 b r kaynaktan öf'rendığlne göre Brlansk 
Ordunun nes'r vuıtası o ~n '"Krasnaya i c.varındnkl bu)•Ok cephede almsn kıtalan 

Zveadıı'" ı.::ızetl' ını.: :.z ve rus k.ıvl'll.erin n tarafından ı:evrllmlş olan sovyet ordulan
<lerııaı h~rck t blrlltl yıparak a'm n k.ıvm- nın AKıbetl bt>lll olmnktndır. 
ler1ne IJ.r dnrbc lndlrrnctie çıılıt n'lhrını 15 • Cevrllrn yı~nlar 9 ve 10 llkteşrlnde al· 
rarla Lstemcktcdlr. 

Cepheden .relım husuat tcııırarıar kızılor. mnn orduları larafınd:ın dııha sıkı bir ı:cm· 
dıunun her Oc harp ceı•hc 1n 1c de cok ı.:Uc bf'r altına alınmış ve muhtelit kısınllarl\ 
bir rnzb'etc kaııiı koymı~ ı calıstı~ını ve 
nlmanlan'l munzznm ll rl har kc-tl l"lnln 
devam cttlıtlnl bll<llrmı>kll'dlr. Rusların nl· 
mantar taPnfı'ldan Orel"ln ,, n'llln1n yapılan 

ileri hareketini dur lura lıJ.dıkları kab.ıl c -
dllmC"ktedlr. Brlan&k'l rlurum c:-lddld r. Azıık 
denizi cevre.sinde ise Kızılordu lruvetlerl blr 
hayat veya ölUm sava,ına atıl'nıJlardır. 

Kraımayn Zves<la ırıızctcsı mnKa -ını aöY· 
le bl'l.lr!Yor: 

usanayt meJ"kezlCPimJZ'Cn en rn'IJhtmlcrln • 
den blrcor:u tını bir tch enin tehdidi nıun-
dadır~. 

Pravadn .razeteııl a yle yaz:naktadır: 

"Almanlar, Or 1 çevresinde muvnk"t'lt bir 
ı:urottc cıurdurulı1ulctnn aonrıı cılgınm yap. 
tıklıırı ııerl hnr<.'lrote ye'.1 d n atı '1\ıslnr<lır. 

Tayyarelcrbnlz cıu :nnna d rt>cler l 1dl"tll~
te ve harbe ı<UrUll."n yc:ıl alayların harı> ka
blll:;etlC'rlnl nzaltmaktodırL'lr. I-'akat nlr.nan-

aynlrıışlardır. 

Muhlm bo'şevlk toplulukları Uman'da 
ccrC"~ an ctmış olnn imha meydan muhare· 
bt'slııde yapıld!.eı ı,:ıbl, karanlıktan istifa
de etmek ..-e derin bir sUkQt itinde ve top 
kullonmaksızın alman hatlarına yaklıış
mnk suretiyle doğu lstlkamı>tlnde bir ham
le yapmak istemişlerse de, bütün bu te
şebbüsler akim kalmıştır. Almanlar hatla· 
nnı Oc knd me olarak kuvetlendlrmlşler
dir. Sovyet kütleleri alman seri atesll ıl· 
!Ahları sa~<"slnde imha edilebilmiştir. Yüz
blnleree sovyct askeri muharebe meyda· 
nındn kınk slllhlan yanında bırakılmıstır. 
Canlarını kurtarabilen sovyet askerleri 
('G!r nlınm~ır. 

Leningrad bölgesinde 
Berlln, 11 a.a. - D.N.B.'nln blldlrdltfne 

lnrın ln&:ınca \'C mnlz:""Tlcl'c uC•n\11klar1 kn- göro, 7 llkteı;rln gecesi bolşevlklerin Le
yıplar kollnrının lk'rl hnreketlerlnl durdu· nlngrnd'ın batısında Finlandiya körfezi kı
ramamnkta ve bu kollar enııcllcr?mlz ara- )',Sına akim kalan bir asker cıkarma te
sından llcı1 ııeçmektcdlr. ASi<<'•'cıimlz cesa-

ıebbCisU esnasında alman kıtalan eovyet retle ve te<lnkl'lrlıkln cnrpışmn'ktııdırtar ~· 
askeri ile dolu bulunan 18 hücumbotunu 

Avam Kamarasında görü§meler batırmışlardır. 
olacak Alman mUdafnruıının ateoı bir miktar 

Londra, 11 a a. - Royter•ın par~mcnto aovyet gemisini yakmıııtır. 
muhahlrl yazıyo:-: Alman ordusuna meruıup bataryalar, 9 

Parltı.ll'cntonun OnUmUzd ~ toııhntısında, llkteşrin gUnU Kronetat liman te!i&atını 
"hQktlm .. ~cm. uanı•c:ınk1 cıskerı durum hn'k- yt'nldcn tcıılrli bir tarzda ateı altına al
k"'lnda ırörU•mclcr acılması ımktınını hazı~ rnış vo llrnllllda demirli bulunan bir çok 
lnmnn L~tc~nc-ktlr. Sllnıldıltına cöre, hUkü -
met, parl1\mento<lakl t~lcr b l'ıa eıvertşll o. sovy<'t harp gemilerine isabet kaydedil -

mişUr. 
lunıa, bu hwıustak1 bUtUn f kt l-eı1n kayıtsız 

ve .artsız ortaya atılmasına oro hattA parı:ı.- Viazma ve Briansk' ela 
mcntonun t:ııı.tı cephesinde hemen askeri blr Berlin, 11 a.n. - D.N.B. nin !iğrendiği· 
harekette butunuı::nuınıı. taraftar olan rıza- ne göre, Vln.zma ve Briansk b!llgeııinde

aı tnrıı.Cından beyan edllccc'k fikirlerin <!ahi ki hnrekıı.t esnıuıında alman hava kuvet • 
bll<ltrihncstne mcmnunl.y•cUe rıza gösterecek- !erine mensup teşklllcr, mağl1)p edilen 
tir. Bununla beraber son tlkrl mUdnCaa de- sovyet kıtalarının rlcııt hatlarını keıımlş
reoeıılnln hUkUmetın p:ırltımcnto knrıısındn - lcrdır. Tesirli bombardımanlar netice • 
ki vazlyatlnl müteessir oo~ct'k bir mnM.>·ett.c ıılnde ıs tren yoldan çıkarılmıı ve beş 
olacalh hakkında hlc bir aıtımet yoktur. demiryolu ıstruıyonu yakılmııtır. Bundan 

Buna karrı, ıınnıldıama g!lre, ekscrlYCU b~ka vagona blndirilmiı iki top ve her 
teşkil c<len Aza au kanaat! tnsıınnktadır: clnste>n 450 nakil vnaıtası alman bomba • 

14a edılmly!'.'c!'.'k olan blrcok şeyler ya- Jarlyle tnhrlp edllml~tir. 
pıl~tır. Bu, azam! lmkOnlnr itinde ya - Hnrkot'un dotuıundaıcr. dem1r)'Olları ee
pılmn.kta olan bir hareket hattıdır. Her· bclcelcrlne dt' hUcumıar yapı!nıı ve alman 
hangi bir anda yapılması llzım olan veya ııavaa tayyareleri burada üc treni )'Oldan cı
olmıyan b.r şey hnkkında karar vermek karmıı~rdır. 
hUkUmete aittir. Şimal bblıre.~ınde hava kuvet1ertml:zln hll· 

Sanıldııtına göre, hükUmet, pnrlAmento- cummrı taeıtıan boz~na ucıratlmı ve aar -
dakl flklrler1n tamamım izhar ed lebllme- mc vazonlarından mllreldcıcp b1r treni tah-

rip etmiştir. 
si !cin görüşmelerin mUmkUn olduğu ka-
dar serbest odarak ynpılması.nı istemekte- Alman tayyarelerinin faaliyeti 
dlr. GIZ!l bir celsenin yapılması da muh- Ber!iln, U a.a. - Aakert kaynaktan blld1 -
temeldir. Bu suretle hUkilmC't acık bir rlldl(ot;ne ı.:drc, dün Ladoza co)U Uzertnde 
celsede veremlycccğl cevaplan vermek im- ııtmnn av tayyareleri blın ton hacminde bir 
kAnını bulacaktır. &OV)'('t nakliye ıtemblnl batınm11ıardır. Bun-

dan baı.t.<a aynı hact'llde ba•ka b!r cemi ha· 

İngilizler İran'a 
20 bin kamyon 

gönderdiler 

a:ıra ucıratıhnıı ve 800 to:ıluk bir ıtlepte 
)·anıran cıkarıımıatır. ~o ton hacminde b1r 

s.ov.vet eenıl'l!ne Baltık adaları ttıvarında o 
kadar aaır bir tııaııet olmuı;tur ki. ıreıml ol· 
<lu~u Yer<le ka?mıı ve yana yatmııtır. 

B.'.ııka bazı a!man ta:v:;arelerı. Kronıtat 11· 
manınıı kııreı muvaftakıyeUe hüC'Uma dııvam 
eun~ıerdlr . 

Odcsa limanında ve muhaaara edllımle 
ııctırtn önünde ile b'llytık gemi de haaara ut· 

Londra; 11. a.a. - Blrlcoik kırallık Uca- ratımıı5tır. 
ret korporasyonu, karo. yolları ile yapıla- Tok hl"ll · · f "kr" yo ma ı erının ı ı 
cak no.kllyatı ı:abuklııotırmo.k için İrn.n'a 1 To;ı:yo, ıı a.a. _ unıtct Pre19: bUtUn mah· 
20.000 kamyon göndermlııtır. Korporasyon 1 tıııerın dlklkat ıtözlenı Moskova cephes!ndekt 
ayni :r:amanda, İran kara. yollarının ve de- hll.dlsekr üzcrtnde tor>lanmııtır. Almanya 

'bU:;t.1t elcııtr:ının basın ata~ı cazet.e'elrin 
mlryollannın 1slOJ:ıı iolyle de mcııgul ol- mumesıııııcrını kabul ederek ıu beyanatta 
mağa baolamıııtır. Şlmdlkl halde günde bulrur~nuı;tur: 
350 tonluk nakllyata elverlııli olan demir- " Almanya ve nusyn aruında1d muııare
yollarının bir yıl geçmeden 8000 ton taşı- be Ruı:;a'nın askcrt btr lmll olara\c: t&ma -
yacak bir hale getirilebileceğini Bandıra- mtyıe e2lllm<'sl neticesinde tııen bttmıaur. 
cak iyi sebepler vardır. Avusturalya hU- Art.ık ortada bir Sov:;et :Run-a yoktur.,. 
ikümeti, İran demlryollarına müteharrik N!il Nl$1 gnze~ <!l)•or ki: 

''Sovyct Ruııya'nın Avrupa kısmında \"U • 
mıı.Izeme göndermekle bu ;slOJ:ıat ıaıne ge-

kzı d~ .tef vasıflarını , tahlil ve terkip 
abılıyetlerini te,.kilat k 

'd · . ' .. unnayı, 
ı areyı bılenlere bırakacağız. U-
nutmamak liıznndır kı' • • ..1 k . , ınsan ıuare 
etme .. ' ~akına idare etmekten da
ha g~ç ~ır sanattır. Hayatın her
hangı bır tubeainde j .. ha 
b·ı k "d" "' şma geçe-ı me ' mu ur olmak f 1 k 

d b ' §e oma 
aanah a undan daha g" b" • 
t . uç ır ış-
ır • 

Büyük bir memnunlukla g" •• 
k . T"-•-· 'd oruyo-nız ı, uruuye e her i• bo··ı- -

d k "k t. d " umun
e, te nı .. ıK.'!- ~!" bu bilgi ve haslet-

lere de lbuyuk onem verilnıekted' 
O • • 1 ır. 

nun ıçın ça ıpna sahamızın b 
objektifiyle de İstikbale daha emi: 
bakıyoruz. 

Mümtaz Faik FENiK 

Alman uzun menzilli 

toplannın 

bombardımanı 
Berlin, 11 a.a. - 30 toaatte ikinci 

defa olarak alman donanmasının mrnn 
menzilli bataryaları 9 ilkteşrin akşa -
mı Manş kıyısına ateı açmıştır. 

Cenuba doğru gitmekte olan bir 
Britanya gemi kafilesi birkaç defa 
bombalanmıştır. İlk salvolardan son
ra gemiler kafileden ayrılmış ve batı
ya dönerek son siiratle kıyıya varmı
ya çalışmışlardır. 

Amerika bahriye komi 'fonu 

petrol gemileri inşa ettiriyor 
Va,,lnı-ton, 11 a.a. - Deniz kornis • 

yonu 10.750 oer tonllAtoluk 49 tane Petrol 
i'emislnin intasına dair olan mukavelel<'rin 
imzalanGığını blldlrmloUr. Bu gemilerin 
ID.§asından ııonra Amerika dünyanın <'n bU
yUk petrol ıemi filosuna malik olacaktır. 

Takdirname alan ilk okul 
öğretmenleri 

Maarif Vekilliği lzmir vilayeti 
içinde 939- 940 ders yılında ulus okul
larında parasız olarak çalışan 23 ilk 
okul öğretmenine birer takdirname 
vermiıtir. 

Mesut bir nikôh 
Avukat Hamit Sc\''ket lnce'nln kızı H~IU 

lnce ııe SUmerban;c mQfettlşl1>rlndcn Feyyaz 
tsıl'ın nlklhları 9. lO. 941 tarihinde Ankar• 
bell!<ll.veatnde k1Y1lmııur. Gmıc evuıerc ııaa

cleU~ dileriz. 

ırua •~)en hld!Mler uzak docıtıda tnııııınm11 
olan rua kuveLler1 Uzerlnde bUYi1k ıe rler 
yapacaktır. Jap00ya'nın Cin mucıesını or
t.ıı&n kaklınnak ıcın katı ted'ılr!er al'll'l.Sl 
zamanı coıctan ırelın!4Ur , 

Hosı Sıntbun ı;azet~l diyar ki: 
''Ruı mat!Oblyetl b\lUln dUnyayıı ı:lmll 

bir ehcmtyettedlr. Inı;lltere ile Bıpı~ııc Ame
ıtka'nın •:!.ııdlr.cl hnldc AUanUk'te mcıı:ul 
o!ı1uklarını unutmamahyız.,, 

ABahl Stmbun ırazetes1 dl:;or ki: 

"Blr1calk Amerika harbe ynklaımaktadır. 
Bunun ıcın Jap0nya bütün tcd~rlerı lttUıaz 

meclıı.ırt:;eUnde<llr. Ruı ordusunun fect mat
JObbett bir klbus ı:l.bl Ruıı:veıt·ın kaar ını 
ıarral etmclrtedlr~, 

n1t blr surette iııtlrAk etmıı olacaktır. 
v:===========================================~ 

'\ 

Japon kıtalan şimale 

doğru çekiliyorlar 
Cunking; 11. a.a. - Hunan eyaletindeki 

Cin kuvetlerlnln baııkumandanı general 
Hauehyo'nun umumi karargA.lıındnn bildi· 
rlldtı:tlne göre, Slntalang nehrinin cenu -
bunda bulunan Çangoay bölgeleri, Japon 
kıtalıırından temlzlenmloUr. Japon kıta • 
lan, Cn.ngşay muharebesinden sonra eimale 
doğru çekilmlıı ve dUn gece Sintsiang 
llehrtni geçmlDlerdlr. Şimdi Çin ve Japon 
kuvetlen, japon taarfuzundan ısııce eyıuı ı 
&YJnda iogal ettikleri mevztlcrd• ;yanı 

Oangaa-Şang'ın 150 kilometre kadar ~ı 
malinde bulunuyorlar. 

Arsanızın önünden bir yol ge(erse 

arsanız kıymetlenir ! 

• 
Cebinize bir f asarruf bonosu girerse 

paranız kıymetlenir ! 

• 
Bir tasarruf bonosu alınız. 
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Bir geziden notlar 
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yetiıtirilecek talebe 
\( R A D y o] 

N iğde'ye varınca: 
- Büyük ağaçlarının dallarında bana şiir zev

kı veren elmalarınızı tekrar goreyim, dedim. 
Evelki yıl, altmışını geçmiş ağaçların üzerinde gör

düğüm hevenklerden gene Ulus'ta "elmanın şiirleşti
ği ülke" yazısınde bahsetmiştim. 

Sözüme devam ettim: 
- Beni gene Kayaardı'na götürünüz; rahmetli Hu

lusi efendinin altmış yıl önce aşıladığı kocaman ağaç
ları ve onların yanı başında yükselen körpelerini tek
rar gör'Clim. Elmanın renginde, kokusunda ve lezze -
tindeki şiiri duyabilmek için gene o sekileri birer bi
rer tırmanmıya razıyım. 

- Bu yıl Kayaardı bomboş, dediler, vakitsiz esen 
bir karayel, çağsız düşen bir kar bütün ağaçları ka
vurdu. Bu sene Kayaardı elmanın hasretini çe'kiyor. 
Eğer kenarlarını soğuk rüzgara karşı dağların ko

ruduğu Eskigümüş elmalıldarında dallar pıtrak pıt
rak olmasaydı, gözlerimle, burnumla ve ellerimle el
manın lezzetini duymadan geri dönecektim. 

Eskigümüş köyüne gidiyoruz. 
Kısa ciımlelerle Niğüe cografyasın
dan bilgiler ediniyorum. Aksaray
la Niğde'nin arasındaki şu 

dağ, Hasandağı : Galiba bil -
yük şair Karacaoğlan, bu dağdan 
bahsetmiştir. Bu dağ Niğde'nin do
ğusundadır. Şimalinde Yeniglimüş 
köyü var; cenubunda Sazlıca gölü. 

Arkası Maden yaylalarıdır. Şu dağ 
mı? Onun adı ltulumaz dağıdır: 
fakat ortasındaki tümsekten ötürü 
köylüler ona Göbeldi dağ derler. 

Bir adı daha var: Hilmam dağı. Bu 
rada kuvetli ve zengin mermer da
marları bulunur. Yıllardır, demir
yoluna kavuşmuş olan Niğde bir 
gün gelecek, buradan çıkarılacak 
mermerleri yurdun içinde ve hatta 
dışındaki yapılara gönderecek. 

Mademki ı>özü bir yurt bölgesi -
rıin tabiat zenginliğine getirdik; 
burada durunuz. Geçerken gördil
fünüz çıplak dağın eteklerinde 
!kitre çıkar. Kilosu dört, beş liraya 
kadar satılan bu pahalı nesne, iç.er
de ve dışarda hatırı sayılır ticaret 
ınallarımızdan biridir. En aranılan, 
en beğenilen kitre "Eskigümüş kit
resi" adını taşıyor. N iğde'lıiler kitrenin nasıl top-

landığını anlattılar: Köylü
ler çocukları ve kadınlariyle gi -
derler; dağın kitre yetişen bölge -
&inde kendilerine yerler ayırırlar. 
Böylece herkesin faydalanacağı kı
sım belli olur. Kimse kimsenin a -
yırdığı kısma el uzatmaz. Kitre ve
ren bitkiye Bor'lular yavşan, 
Niğde'liler de keven diyorlar. 
Bu bitki, belirli bir mevsimde çi
zilir. Buradan onun ö.zsuyu 
akar. Akan özsuyu, olduğu gibi 
bırakırlar; o güneşte kurur. Ondan 
aonra gidip bunu devşirirler. Bu 
devşirmeye köylüler "püz topla -
mak" diyorlar. Bu püz toplama Es
kigümüş köyüne yılda en aşağıdan 
on bin lira getirir. 

Kola ve zamk yapmakta, dokuma 
endüstrisinde ve kadın kumaşların
da kullanılan kitre'yi en çok Al -
manya'ya ve İtalya'ya gönderiyo -
ruz .. 

Kitre az yağmur ister. Yağmu • 
run az veya çok olmasına göre kali
tesi değişir. Hele yavşan yahut ke
ven kesildikten sonra yağmur ya
ğarsa kitrenin beyazlığı gider. Çiz
me mevsimi de ilkbhar ve sonbahar
dır. Köylü, bunu satmak için ken
dini yormak zorunda da değildir. 
Çünkü mevsiminde tüccar köylü -
nün ayağına kadar gelir ve malı 
toplayıp gider. 

Burada bir başka nokta üzerinde 
duracağım: yurdu bayındırlaştır
dıkça vatandaşın içini ve özünü de 
onarıyor. arıtıyoruz. Niğdeli dost
larımın anlattıklarına göre bu Es
kigiimüş'ün köylüleri eskiden çok 
huysuz, kavgacı insanlardı. Şimdi 
burası iyice bir yolla Niğde'ye, Niğ
de' den de demiryolu ile yurdun ö
teki bucaklarına bağlanınca iktısa
di durum düzelmiş; onun yanı sıra 
eski~müş1üler de ahlak, fedakar
lık ve konukseverlikte öteki hem -
şeri1erirıe örnek olmuşlardu. İane 
toplamalarda, para yardımların

da bu köyün verdiği, nüfusa nisbet 
olunursa, şehirliJerden ileri, geç -
rnektedir. 

Trenin Niğde'ye gelmesi bu kö
yü birdenbire gelistirmi~tir. Zaten 
Ni~de'rle elm~cılık. kitrecilik, şa • 
rapçılık ve facıulya ticareti tren 
oraya vardıktan sonra narlamış ve 
ticaret. ihrae<ıtçılığa kadar ilerlemiş 
bulunuyor. 
Niğde'nin soğuktan kavrulma • 

mıı elmalarını görmek için Eski -
gilmilJ kByilne giderken bunlan 

1 .................... ...... 
İ Eski Gümüş kö
ı yünde, İsa'nın 
i sekizinci asrın
! da kayalar içi -
f ne oyulan biiyük 
! kilisenin kapısı. 
f Aşağıda Eski -
! gümüş0

ün elma
! lar bahçeleri. 
! Niğde'de Gebere 
j barajından iki 
ı görünüş. 

öğreniverdim yolda. 
- Fakat elmalar ? 

Evet elma ticareti Cümhuriye-
tin demiryolu siyaseti saye

sinde gelişti. Fakat elma ziraatini 
geliştiren de Cümhuriyetin sulama 
siyasetidir. 

Geçen yıl tamamlanan Gebere ba· 
rajına 500 bin lira harcandı. Bura· 
dan iki buçuk milyon metreküp su 
alınıyor. (Burası da devletin 31 
milyon liralık su programına da -
hildi). Bu barajdan en çok elma, fa
sulya, patates ve soğan ekimi fay • 
dalanı yor: fakat elma en başta gel
mektedir. 

Gebere barajı 3600 hektar arazi
yi suhyacak bir durumdadır. Bu a
lan içinde bugünkü günde 100 bin 
elma fidanı var: bu, çok sürmeden 
200 bine çıkacak. Niğde'nin meşhur 
Dilmuson fasulyası da bu alan İ)in
de yetişiyor. Elma bahçelerinde ki
rizme işleri baraj sayesinde gelişi
yor. 

Niğde, bir başka baraja da kavuş
mak umudundadır: Cingiören ha -
rajına. Planları hazırdır: inceleme
leri yapılmıştır. Bu plana göre 6 
milyon metreküp ıu alınabilecek. 

:--........... Yazan ·-··"-i 
i • 

İ Nurettin Artam j ........................................................ 
Bu yeni barajın keşfi 300 bin lira
dır. 

Bu baraj da yapılacak olursa Niğ
de'nin yemiş bölgesi için su derdi 
kökünden halledilmiş olacak. 

Bu iki baraj, bir heğbenin iki 
göziı gibidir. Aynı su, iki tarafı da 
dolduracak. İki baraj da toprak ba
njlardır ve böylece topraIC ibaraj, 
Tiırkiye'de ilk defa yapılmış olu -
yor. Bu yeni Cingiören barajının 

yapılma51 ile Aksaray bataklıkları
nın kurutulması son elli milyon li
ralık su planımıza dahildir. 

Nigde'dc elmacılık başı bozuk, 
metotsuz ve sistemsiz de yürümü -
yor. Vilayette yeni usullere göre 
kurulmuş bir fidanlık vardır. Bu fi
danlık bu ilkbaharda 20 bin elma fi
danını parasız dağıttı. Önümüzdeki 
ilkbaharda bu rakam daha fazlala
şacak .. 

Fidanlık, fidanları parasız veri -
yor. E'akat buradan fidan alabilmek 
için bir teahhilt mektubu imzalıya
cak ve içinde alacağınız fidanları 

fenni bir surette dikmiye ve yetiş -
tirmiye söz vereceksiniz. 

BELEDİYE REİ~LİÖİNDEN: 

Sebzelerin gUnlUk Azamt toptan ve 
perakende satıe fi:yatıarı 

-< 12-13/10/1941 )--

Toptan 
V ILl!latl Perakende 

Cinsi ve menaeı Fiyatı Fiyatı 

Ispanak (Ankara) 7.~ 
Lahana (Ankara) 4.5 
Pırasa (Ankara) -t.5 
Kereviz (Bursa) 15 
Ayşe fasulye 
( Vez.lrhan) 16 
Çalı fasulye 
(Ankara) 
Bnrbunya fasulye 
(Muhtelif) 17 
Domates (Ankara) 8 
Kemer patlıcan 
(VC'zlrhan) 15 
Yuvarlak patlıcan 
(Adana) 15 
namya (Bursa) 34 
Dolmalık biber 
ıBursal 10 
Sivri biber 

(Bursa) 16 
Patates (Adnpazarı) 9 
Kuru soğan 

1 

ll\luhtelifl 

'tem: 
7 

---
Barajlardan beklenen faydalar -

dan birisi ıbu sulamadır; birisi de 
sellerin, su baskınlarının önüne 
geçmedir. Bu yıl barajın dörtte bıri 
dolduğu halde Niğde'de su derdi, 
sulama derdi, pek o kadar, duyul -
mamıştır. 

E skigümüş köyündeyız. Niğde-
nin bu "taşından, top;cığın -

dan para çıkan" köyünde bizi hem 
zengin bir mazi, hem de ümıt veren 
bir istikbal kar§ıladı. 

Köyün bir yanını kayalardan yük
selmiş bir dağ örtüyor ve Eskigü -
müş'ün mazideki ehemiyetini bu da
ğın içine İsa·dan sekiz asır sonra 
oyulmuş bir kilise veriyor. Şimdi 
vilayetin ve müzeler idaresinin mu
hafazası altında bulunan bu eşsiz 
eser, yakın vakitlere kadar köylii 
tarafından ağıl gibi, saman deposu 
gibi kullanılıyordu. Şimdi p.:cra har
canmış, kapısı, girilec~ıc y !' i ve 
içerisi temizlenmiş.tir. Ben görmi
ye gittiğim gün mektupçu, vilayet 
miihendisi ve maarif müdürü ye -
rinde tetkiklerde bulundular; bir 
kroki alındı. Oradan öğrendim ki 
etraftaki evler de satın alınıp yık -
tırılacak, buralar düzelecek ve ya
rınki turistlerin ilgisini çekecek 
bir yer olacaktır. 

Nihayet Eskigümüş'ün iç.inden 
akar sular geçen yemyeşil elma bah
çelerin deyiz. Köylüler yarım elma 
ile değil; kocaman kocaman elma
larla gönlümüzü alıyorlar. Köyün 
yaşlısı Arif Ağa, ye~il çayır üzerin
de bağdaş kurarak bi:ze elmayı. el
macı lığı ve etrafımızda görebildi -
ğimiz elma ağaçlarının başlarından 
geçenleri. hayatını anlatıyor. 

Bu defa elmayı ve elmanın şiiri
ni Kayaardı'na bedel Eskigümüş 

köyünde tadarak dönüyorum. Türk 
diline bu kadar zengin deyimler ve
ren elma, Niğde'nin çevrelerinde 
yaşıyanlara yeni zenginlikler vade
diyor. Ağzımdaki tattan ziyade ya
rınki elmanın tadı damağımda gi -
bidir. 

Üniversite fakülteleriyle veteriner 
fakültesinde ordu hesabına yetiştiri -
lecek talebe hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti bir kararname kabul etmiştir. 
Kararnameyi olduğu gibi yazıyoruz: 

"1 - Üniversitenin muhtelif fa • 
külteleriyle veteriner fakültesinde 
ordu hesabına yetiştirilmek üzere as
keri ve mülki, lise mezunlarından ve 
olgunluk imtihanında muvaffak olan
lardan muhtelif askeri mekteplerin 
kendi talimatlarındaki kayıt ve kabul 
şartlarına ve Milli Müdafaa Vekate -
tince verilecek tertibata göre talebe 
kabul edilir.' 

2 - Kendi hesabına muhtelif fakül
telerde tahsilde iken şubesi dahilinde 
askeri kısma geçmek istiyenlerin bi -
rinci maddedeki şartlara göre kayıt -
ları icra edilebilir. 

3 - Bu talebelerin kayıtları ya ken
di mekteplerinde ve yahut lüzumuna 
göre Harbiye ve Askeri Tıbbiye mek
teplerinde bulundurulur. Ve kayıtlı 
bulundukları mekteplerce idareleri 
temin edilir ve kıyafet kararnamesine 
tevfikan sınıflarına mahsus elbise 
giydirilir. 

4 - Hakim ve muallim yetiştirile -
cek talebe mezun oldukları zaman 
tahsil dereceleri karşılığı olan yük -
sek ehliyetnameyi almış bulunmaları 
lazımdır. Bunlardan fakülte tahsille
rini muvaffakıyetle bitirenler 2007 
numaralı kanunun birinci maddesine 
tevfikan birlikte muameleye tabi ol -
dukları doğumluların celbi beklen -
meksizin ihtiyat subay yetiştirilmek 

üzere ihtiyat subay mektebine ve sı -
hi hali sebebiyle yüksek ehliyetname
yi ihraz edememi~ olanlar hazırlık kı
tasına gönderilirler. İhtiyat asteğmen
liğe terfi edenler 3438 sayılı kanuna 
tevfikan askeri hakim ve muallim 
naspolunurlar. 

5 - Bu talebelerin yüksek tahsilde 
bulundukları müddete ait ve mektep
leri tarafından resmen tahakkuk etti
rilecek kaydiye ve buna mümasil tek
mil ücretleri Milli Miidafaa Vekaie-

\.. 
Türkiye Radyo Diflizyon posu 
Tilrkiye Radyosu - Ankara RadY0,-

-- ( Dalga Uzunlugu ) --
1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
31.7 M 94G5 Kc/s. 20 Kw. T. A. p. 
19.74 M. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A, Q. 

PAZAH: 12. 10. 1941 ~ 

8.30 Program ve Memleket Saat M 
8.33 Müzik : Hafif Program (Pi), 
S.45 AJANS HABERLERİ, 
9.00 Mllzik : Haflf Programın de 

(Pi), 
9.30/9.45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve .Memleket Saat }.~ 
12 33 Mli?.lk : Şarkılar ( Hicazktı.r' 

kamı ), 
12 45 AJANS HABERLERİ, ıı 
13.00 M{t?.lk : Taksim, TilrkU, Ze:)'bt 

Oyun Havaları, 
llU0/14 30 Mlızık : Radyo Salon or 

raın (Vıolonlııt Necip Aşkın : 
1-Gurzon : Bravada, 

2 - E . ı.aıo : Rus Şarkısı. 
3- Mou!l!'orgeky : Polonez, 
4- nrahnıs : .Macar Dansı. 
5- l<':lliott : Sana ! 
6-- Mouesoı gııky : Şark Dan!1• 

7 Kutsch : İspanyol Kaprısl. 
8- Mctra: Serenad, 
9 - Cossec : Gnvot, 

10-Löhr : Zifuf Marııı, 
ll- Björknndrr : Romans, ır.' 
12 Goldmark : Niırınlılar Şilt' 

lS.00 Program ve Memleket Saat M'fi 
18.03 MUzlk : Radyo Caz ve Tanl"/o 

kestınsı (İbrahim ÖzgUr ve 
Böcekleri), 

18.40 MllzJk: Muhtelit makamlarda 

19.30 

19.45 
10.rı5 

20.15 

20 30 
21.00 
21.10 
21.85 

kılar, >-' 
Memleket Saat Ayarı, ve ,J.J 
HABERI,ERİ. 
Serbest 10 dakika, 
Mllzlk : Muhtelif Sololar, (J'i) 

Keman, Vlolonsel), , 
KONUŞMA : ( .Meslekler l' 
şuyor ), 
Mllzlk : Fasıl H<'yctl, 
ZİRAAT TAKVİMİ, 
Mllzlk : Karışık Şarkılar, 
Ankara Sonb.ıhar At Yarıelıır' 
ticeleri, 

21.45 .Mllzik : Dans Mllzij'.ii (Pl), J~ 
22.30 M<'mleket Snat Ayan, ve ;. 

HABERLERİ, 
22.45 Anııdolu Ajansının Spor Se~.~ 
22.55/23 00 Yannki Program ve l{a~ 

ti tarafından temin olunur. ,:!1111111111 YENi ÇIKTI 11111•111 
6 - Dört senelik tahsile tabi olan _ 

fakülteler talebesinden bütiin bir tah- : H. HALiS SUNG~ 
sil devresinde iki sene ve beş altı se - : C Hıışiyelrrl ) 

nelik tahsile tabi faküıte1er talebesin- §_ • Türk kanunu medenisi 
den bütün bir tahsil devresinde bir sı- _ 
nıfta üst üste iki sene kalmamak şar- : --( VE )--
tiyle üç sene dönenler 3280 sayılı ka - : ıreriyet kanunu, velllyet, ve~~ 
nun hükümlerine t5.bi tutularak aske- miras nizamnamesi ve bunlarla~ 
ri muamele memuru yetiştirilmek ü- hususi kanunlar ve eski hUlrll 
zere hesap ve muamele memuru mek- : Fiyatı: 300 kuru~. 

Satı" yeri: P. K. 143. !. Berıı tebine gönderilirler." : Haşet Kitabcvlerl. 4 

Fitlr sadakası listesi 
Diyanet İşleri Reisliğinden : 
1941 senesi Ramazan ayına mahsus 

fitır sadakası. 
Cinsi 
Buğrlay 

Un 

--"-=:--C-
Kuruş 

20 
35 

Arpa 24 
Siyah üzüm 84 
Çekirdeksiz üzüm 250 
Rezakı 267 
Hurma piyasada olmadığından sar-

fınaT.ar edilmiştir. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kiralık apartman dairesi 
\'nkıflnr U. MUdürllıtilnden: 
Sı..'llcllk kirası 1800 llrn, tonlnnıtı 270 Ura, 

aparı•m11.n knpı No. su 2, dnlre No. su 5, i 
kııl 3, oda ı~. banyo ı, mutfak ı. he!A 1. 

l"ukarıdn evsnrı yazılı ve Ankaranın İs· 

UklAl r.cıdılı>sl l.'lr'men aol<'llQ:ında lıklnc1 vakır 

a[Mlrtmanınılakl 5 No. Ju d:ı~re tcsllm gU • 
nUnclf'n mutetıcr olmnk O:r.cnı 81. 5. 942 tal"!· 

llJne kııdar klra>ıı \'er11ccektır. 

Kati lhıı.teııl 21. ıo. ı04ı salı ıı:Unil saat 11 
de ikinci \'akır 11pn.rtmnnında vaıarıar cmlAk 
ve arazi mUılUrlüıtUnıle yapılneaktır. Talip· 
Jeı1n mezkQr mUdilrUıte mUmcanUarı. 

(7G48) 17592 

Yarın matinelerden 
itibaren 

bu mevsimin en beğenilen filmi 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ 11 ı 11111111111111111111111111111 ı • . 
: Kadın t .... :.: Duyan r.ı.E;B~r = HAT atelyesini SeHlnik cadcl 
- si 8 numara Beşirözka-sın ap•~ 

tımanı 10 No. daireye nakle~ 
_ ğini yeni modellerini meı rl' 
- dairede teşhir ettiğini müşte 
: lerine saygı ile bildirir. ~ 
':11111111111111111111111111111111~ 

)ON GÜN 

ULUS SİNEMASINDA 
11-i r·ı."1 J.ird,..., 

Napoli şarkısı 
Tito Schipa - Marie Glo~?,~ 

,Mehtabın yaldızladığı Nap0 1 

ı yaşanan biivük ör.anı .. · 

TÜRKÇE 

Yıldır1m alaY' 
rı't Randolf Scot- jean Betı 

Bir zafer destanı .. Bi~ 
kahramanlık menkıbe51 ••• 
--( Seanslar >--de 

14.30 - 17.30 ve Gece 21 

Napoli şarkısı 
16 ve 19 da 

Sİ NGAPUR YOLU Yıldırım alayı. dt 

Ulus Sinemasında l ı 1~01~~~5 m~~L~S~ 
~--•Tel 6~ 

İzalei şuyu dolayısiyle 
Büyükadada Nizam Albayrak sokağı11d0 

gayet müsait arazi ve köşkler 
ı - Yeni No. "15 kapı numaralı 509 M2 bahoe 

2 - Yen4 No. 5·2 kapı numaralı 1300 M2 bnhce lclnd<' ~ 

FcvkalAde manzaralı ve her katı ayrı nııart.man ıckllnde tnsa edlll"lf 
kat1ı mUooddt't beyaz boyalı kös'!< O' 

dı;r' 
3 - Yeni 3r.·36/ 1 kapı numaralı 523 M2 bnhoe l<ilnt1c Uc' katlı ve orı ,ıtf 

V.rdlr• dalı k(lşk. Knıktln arka tarnrındn tevkall\de müzeyyen bir dalresl "' 
katı ayrı klrııY«ı \"ertlebtllr. 

4 - Yeni 36·1 kapı No. ıu 83~4 l\1:2 ba~ mahall1. 

Balhn nl:ınm eadde91ne 5 m eninde yolu vardır. 
1
,
1 
'~ 

lahu t'mlAk 81 ıo. 1941 tarihinde BüyUkad..ı ıuth mal\kc"ne,1'11" tı!L j"ıı 
dolayWtyle sut ı4 t.•n 17 )"C kad.ır a,ı;rı a.yrı muıa.ye.ıe ile satılıı:::ı.~tır. ::s ,~ıl' 
ve lazla ma!Omat almak lstb-enterln - tatil a1lnlerl hane - B'.lYı.r;c.s 
matık«nesl.ne müracaatla.rı. 

Mahk«ne doe)oa No. 102·940 
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l RESMi TEBLiGLER ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• .r 

lngiliz hava 

Birleşik 

de. harbe 

Amerika 

girerse ... 
Bu yıl Aydında Kara ovada 

ba!cıl~J.: 
Kızıl aşısı l 

tebliği 
ll1 Lonıtra; ll. a.a. - Hava ve dahilt em

Yet nezaretlerinin bu sabahki tebliği : 
Az 'k 

Harp baıka bölgelere 
de yayllabilir 

bol ve iyi incir elde 
edildi, çok para etti ve çam ba!ı 

1 mı darda dUşman tayyaresi, dUn gece 
llgfltere'nl k l:>otu ı n ıyı çevrelerinde uçmuıstur. 

b nglltereainin iki muhtelif yerine 
ombalar atılmıştır. Bazı hruıar ve bir 

Yerde d 1 

Tokyo; ıı. a.a. - Parlamento Azasından 
Sobeihara, LAtın Amertkasında yaptığı Uç 
aylık bir yolculuktan .ııonra cuma gUnU Yo
kohama'ya gelmlotır. 

Do<!rum, (Huaus1) - Mlllı.s'la llo<lrunı'ı.rı j 
, birleşti~ noktadan ııaelıyan ve sııhlle do&: • 

ru ırelen Kara ovayı hundan önce.ki mektup
larımda sayın okurlarımn lanıtmıstı.n. llô • 
acnln en iYi tOtUnUnU ;yeUstlren ve bol Zt:>Y
tln :vatı elde cdllen bu ovada en nefis bnl da 
yetlılr. 

du e ıuıanca az kayıp vardır. Bir 
§illan tayyaresi tahrip edllmiıstır. 

lngiliz 
Sobeihara, ıöyle demlotlr : 
"- Amerika Blrleolk Devletleri, harbe 

girerse, merkez ve cenup Amerika mem
leketleri de onu takip edeceklerdir ... 

tayyarelerinin 

yaptıklar. akınlar Mebusun seyahat ettiği geml cenubt A· 
tlt~ndra, U a.a. - Hava nezarcrtntn teb • mcrlka'dan 508 Japon vatandaşı getlr • 

Dun ır "et.le cı:e h!l.va ıarU.-ın lngll!z hava ku • 

200 rının hıu-eketlert tem daha clverlall idi. 
Ue ~f!!rl tuıa bombardıman tayyaresi Ruhr 
6aıın, n havzah!nndald hedeflere ve Rotter • 
le.ı- Ostende, Dunkcrk ve Bordeauııc ddk· 
eır.ırıa :Yapılan hUcumlara lşttrl'ik etmlerer • 

mlştlr. 

Harp her an diğer bölgelere de 
yayılabilir 

O\•ayı ccV'rellyen cam ormanları ara51na 
ıerııllen köylerde, Yenlköy, Hatıplar, C-0m
lekcl, Alacam kv>·lerl halkının tUtunnll..ıkten 
sonra batlıca lılort nncılıkLır. Bu bolı:<'de ko
vanı olnııyan tek koy evi yoktur. R.ıkıl.kln 
u{;raşnn 8-10 ko>de en cofı'u 60 evi dlr. ;ooo 
kovanı vnrflır. Z evli 11.ıt.ıılnr koyu , ıo ko-
\ıtnl) le baııın ı:<·llr. Knraov.ılılar arıLtrl>le 
cok uerra•ırıar. Ko~anlıır, kı&ın kıy eve mı.le 
hususi yerlere çıkarılır. Bu mcvslmje arılar 
piren clccklerlnden rayda! ınırl lr. \'nz ı:elln
ce kovanları ha)l'lUnr arasına ovıl ıra tn31r
lıır. GUz ııellncc cam omıanlarınıln, aıtaclnr 
tızcrlndekl kovnnlıklarınn alırlar. 'I'aal'l'ı.ızı llıı keıııt harckAh yapan avrı1af'ı· 

1111~ dUıınan ıerau altındald arazide taY')'!lre 

10 
anlarını bombalamışlardır. 
bom ha tana rem 1% dönlmem!Gtır. 

Sovyet tebliği 
~OSkova; ll .a.a. - sovyet haberler bU

rıuıı dUn akşamki tebliği : 
bo ıo İlkteırinde, kıtalanmız bUtUn cephe 
'lrı4 Yunca dU,,manla çarpışmı§lardır. Viaz

' Brtansk ve Melltopol istlkameUerinde 
ltıUharebeler bilhassa §iddeUI olmuştur. 

8 İlkteerinde 39 Alman ta ...... aresl tahrip 'dil ....,,, 
rntıtır. 27 Sovyet tayyaresi kayıptır. ..... 

-.,. ~va, 11 a a. - ~ovyct JıAbcrler ll'Oro· 

0~n bu &ab:ıhkl tebll~: 
ea n aece kıtaıarımız b'Utiln cephe boyun
~•tnanıa carpısmıeıardır. Muharebeler 
•ı.. .. __ ıa Vla:ııma ve Dı-tnnıık ıs'Ukametlerlnde 
-ıı Ol.nı~ur. 

Aıost * * ... \'•a 0 va. 11 a.a. - SOV)'Ct U!bU~ne ek: 
lh.a Zll:ı'a kcstınlnde <IU1't118.n hOcumıan, d'Us· 
1:\ıı na arıır ka>,Plar ve•dlrllerek 1t'Cı1 pUsldlr· 
rııulllllttur. SOO a!man subayı ve askeri öl· 

ı r. 

l!ııı.Bttıı.nak kCJJ!mlnde sovyet kıtalıın, 43 al· 
bun tankı tahrtp ''e bir dU:mıan ptyade tu· 
~ aıntıa etımlş'tlr. 

2a 11aıuk lstlkameUnde basıca bir kesimde, 
lltltrn blı an tankı ve as'kcr tasıyan 80 otomo-
.\ lahrtp l!dllmlşUr. 

lıııı ~llJl OOı>heslnln batısında faaliyette bu
Oıerı, arı. bir ıovyet cetcsl, 50 aı.m an asık erin • 
"ı- DIUrekkep blr müfrezeye hUcum ebnlt • 
~ ~ alınan aılkert öldllrütmOt ve geri ka • 
,r, büYfilc miktarda techtzat bırakarak 

lf'tır. 

~ita bir yerde, ıovyet oetelerl blr y0l 
'a ilca kanı. mııynlerl dlzınl$ler ve civar • 
'litıııu kurmuslanlır. SUAh ve mUhhnmat 
--~"1 b • d şman nakliye kotu bu kara 
" tarıasmın le ne dıh'llüs ve havaya uc
llt11 lııı.ıı... Alman askerler1, ccıtecüer taı'atln • 
''ıııı.n cd lm~ur. Erti.'SI &"ün, bu ~te bir 

ti l'ıııu bır1 atne hUcum cdcrck 15 ahnan öl· 
"'aıı1'. •tııır. Bundan sonra da bu cete, aı
lıahar "'- umumi kararırllhlarlsle mUnakalc 

1111 kesm~tır. 

, ~iman resmi tebliği 
"'-ııdrlııı, ll a a. - Alman ordulan baııku • 

l\~lıtııun tebll~I: 
' 

1 
dcnlzınJn ahnnllnde, cok dar blr sa· 

)11.\ıııd tltııtrrılıınış oııın dı.1smanın imhası 
lıı ~et' b lt'n~ olacaktır. savaı me>'<ianındll, 
leııı buıul()\'Yet ordusu baıkumandanının cıe • 

arıa nnıuıtur. 
~ a~•lt ve VJazma btilıres1nde ('(ll'llber al· 
ltr ~ nnııı kuveUertn ımııası da llerleme -
l1;ı: >'ar del.rnt?Jctedlr. DUumanın ynptıtı llm•t· 
~lar illa teaebbllsl.crt her taraCta alınıan 
~~~n hücumu karwısındıı. muvattakı· 
llıtııern, nencemrı.mıntr. Alınan esir ve 
~lıı' dunnatıan tazlalarrnaktadır. 

'lıııA'k 1ırraa önünde, dUn dü$manın nefet 
~atratı.l): cin Yaı>tıtı bütan tesebb\isler, mu
°'tı>ı.tnı etar.zıııe uaramıı;tır. Oc 1riln suren 
•ı~ llardıı, 
~111ııde 

28 
Yaln~ bir piyade tümeni ke • 

ı~Sa"•ı ağır cins tıınk tahrip .ıdllrılst!:. 
~nııradlavyarelcrl dün &"ece :.fo!tkova ve 
'>ııı l:aıı:n da ehem lyetU askeri tesisleri ve 
'rdır. anda deınlryollarını bomb:ıltı.mış· 

~erae 
~~resı, &d:ılarında bir Umanda. bir uv111 
'1 lllllt'ldandUn ıUnıtUz ikisi .beraber 25.000 

11 
bıttıl'ııı taııa hııcl.rnde iki ticaret ı:cm1· 

traııhn ıuır. llııııka lkl vapur ıır:ır hasara 
ll ıatır. 

ttıı... llJctt>srın 
1tııı 1"e nın 2CCc31, ıava5 tan·nrelcrl tn· 
'it l.nı \'e dotu kuz<')'] Uzeı1nde mu!ıl!ll bir 

letırıı lıo adanın cenup batısında ıtnan te· 
~ S nıaı lı..~balamıslardır. 
lı 1('.rı 10 rıkasında, alman savaş taY)•a· 
~ layl'ar!lkt<!ırin gecesi, Abusmeyt ingl· 
f"ıı st , rneydanına hUcum etmişlerdir. 

tin n d(! lI r e t"'11 rıı ay a lnglllz petrol merlte· 

Tokyo; ıı. a.a. - tlnited • Pres11 • İstih· 
berat nezaretinin ileri gelenlerinden bln
bqı Kondo. radyo ile millete hitaben ııöy
lediltl bir nutukta, bllhaııııa demlıtlr ki : 

"-Harp, her an baoka bölgelere yayıla
bilir. 

" Amerika barba girerl!e, medeniyet ha
rap olacak, beynelmilel deniz ticareti de 

sekteye uğrıyacaktır ... 

Rusya' da ki Polonya 
esirleri yeni Leh 

ordusuna yazllıyor 

rnwıecc bir kovanda piren, h:ıyıt ve cam 
1 bıılı olarak Uc ce1lt bnl olur. B.ınlnrın en 1 gUzcll ve lezzetlisi cam balıdır. Koylü kendı 

A;>dın, <Ilususıı - Ege bölgesinin en --
bol mahsu'ler ndcn biri olan incir, bu yıl 1 

• Ylyecel'clnl bu bnld rn alır. llayıt ve piren halı 
erllllerek llOsası alındıklıın aı.ınra p!.ynsa) l 

.atılır. 

her bakımrlıın bıı • sahiplerini gQldürmüş Ilıca - Palamutluk hattı 
'e se,·ind rmlştir. Mahsul, doğuşta :> Uzde 
on bir eksiklik gö tcrmls 1 e de incir bah
celerınln s;o •almnsı, )'cnl fıdanlann ycmls 
"ermesi ) üzlınd!'n bu yılın mahsu!U de 
gecen yılki gibi 35 bin ton tutmuştur. 

Cümhuriyet 
iıletmeye 

bayramında 

a(ıhyor 

Havaların uyııun ı:ıltlA:l ve ıon b:ıh rd:ı. 
vaktinde cilt 'c ><ıı1mur >alidıl'cı yıllnrda b r 

' loo\·andan ortalama on kilo b ı alınır. Bu 
Yll bahar ve yaz kurak ıı ttıı:,n 1,n Ist h ı 

az oıııcaktır. Fakat Kııraovalılar kışın d ı 
ikinci bal kl'stlklcrlndcn k.s ıstlhsııl.Hının. 
bu noksıını koru>ac:ıı::ını ummnkl d !ar 

Mul'cla vlll'I> eti Karnova balcılıı::ın n dilzc-
ne konması ve llerlctllmcsl lcln lnclrler kurutulmuğa başlnndığı zaman 

yağan )Ri;mur çlftcllerl COk korkutmuştu. 
Fakat kurutma ışı dC'\'am ederken başka 
yağmur yağmadı, ilk yağmur iyi inciri 
yüzde on eksiltti. 

Her yıl incir sahiplerini bir kara dUşiln
ce<llr alırdı. lnclrcller, "acaba piyasa ne 
olacak, İzmir yemiş s;arşısı ne yapacak?" 

Balye maden ıirketi tarafından 

mekte iken ıon zamanlarda faaliyetini ta· 
ti! eden llıca - Palamutluk demiryolunun 

i~letil- nahlycırlnde nsrt bir kovan evi kurmus ır

dır. Hu bolııc>e bir mütt>hnssıs ıı"nk~ııır , 
her halde Karaova bnkılıtına cok i>uyQk b.r 
)ardım yapılmııı ve kovan sn),sı blrk..ıc mıs·ı 
arıtırılmıe olur. hükümetçe saırn alınması üzerine, bu hat· 

tın işletilmesi Devlet Demiryolları idare· 
sine tevdi edilmiş bulunmaktadır. Haliha· 

diye dQsQni.ır dururdu. Fakat bu yıl incir- zır vaziyet dolayısiyle bu demiryolunun 
eller, hele kooperatif ortııf;ı incirciler mal- geçtiği böl&edeki otobUs, kamyon servisle
lannı hlc sıkıntı cckmedC'n geçen :nim iki rinin kifayetsizliği karşısında, Edremit ve 
misil fiyatla ve kola)·lıkla satmıştır. civarının buıünkü münakale ihtiyaçlarını 

KaraO\'alılnr mlanClrlcrlne kahve yerine ı 
yaz, kıa bal ecrbctl verirler. Hele cam ba1ı 
ecrhctlerl en netıJ mt>Y\'a ıuruplarından da • 
ha hafif ,.e daha lczzeUldlr. - O. B. 

Londra; ıı. a.a. - Londra'nın aclA.hl • 
yeUI Polonya mahfillerinde öğrenildiğine 

göre, Rusya'da eıılr olarak bulunan Po • 
lonyalı askerlerden gUnde &§ağı yukarı 

ıooo tanesi Rusya'da kumlan yeni Po -
lonya ordularına yazılmaktadır. 

ÜçUncU bir tUmen hemen hazır gibidir Inclrcllerln yüzde altmış beşi satış ko- temin için ônümıizdcki climhuriyet bayra-

d
" dil U ü ku 1 kt d B operatlflerınde ortııktır. Kooperatıfler ge- mından itibaren Ilıca • Palamutluk dcmir-

Çin ask2rleri Brilanya 
alaylarında 

ve bir ur ne s ru ma a ır. u, 
yeni Polonya ordusunun silA.h ve teçhizatı 1 s;en l'll en yüksek 12 kuru~n aldıklan in· yolunun devlet dcmıryolları idaresince iş-

clre bu yıl 18-20 kuruş ilk fb at vermiştir. 
fnglltere'den ve Birleşik Devletlerden gön. lnclr işlenip sntıldıktan sonra elde edile- lctilmcsine başlanacagı haber alınmıştır. 
d il kt d. Bu demiryolunun memleketimizin belli 

er me e ır. cck kllr da müstahsllın olduğuna gör<', bu 
Ayni zamıında Londra'daki Polonya ve yılki fiyat geı:en yıldnn yti.ıdc yuz fazla· başlı bir zeytincilik bölgesinden ceçtiğini 

Çek hUkllmellerl arasındakl anlaşma lnkl· dır. göz önünde bulunduran idare zeytincilik yetı' cf ı' r'ı l ı' orl r • 

şaf etmektedir. İki hUkllmet yalnız lkU • Kooperatifin dısında kalan lncircllerin bakımından mühim olan maddeler için ten· ~ y a 
sadi ve siyast değil, :fakat aekert sahada malı da, gene kooperatifin p!)•nsaya mU· zilli bir tarife tatbik edecektir. Londra; 11. a.a. - Sellı.hiyelli mahfil -
da bir leblrliği yapmayı tasarlamaktadır- dnhalesı ve piyasayı düzı:Un tutması YÜ· Bundan ba~ka yolcular ile talebeler için terde bğrenlldlğlne göre, bazı Çin asker-
ıar. zUnden kiloda bir veya lkt kuruştan asa· de ayrı tarifeler yapıldığı gibi Edremit ve !eri hücum ve bruıkın kıtalan teşkil etmek 

Moıkova'da Polonya büyük ih dUşmC'm'ştlr! Havran"da kurulan hafta pazarlarına cidc· Uzere Britanyıı alaylarında husust bir ta. 

al 
Gecen yıl lnhlsarlnr idaresi, hurda lncl· ceklerin yalnız ... idic. bileti almak suretiyle l · elrilig"' i emrine radyo post arı b 1 8 !l • " im görmektedırlcr. Bu talim çok sıkıdır. 

:r rl 4-5 kuruş arasında alırken u yı • gı"dı"ş' • do"nu"c: seyahatı yapmaları imkinı da 
Verı"ldı· " ve hede! talime iştirAk edt"nlere milstesna ı 

Moskova; ıı. a.n. - PAT : Sovyet ma
kamları, Polonyn'dnkl polonyalılara eski
den Rusya')'• •tlrsOn edlJmtı olan Po • 
lonyalılara hitap edecek neırlyatta bulu-
nabilmesi !c;:in Mol!kova'dakl Polonya bil· 
yUk elçiliği emrine bazı radyo postaları 
verecektir. Bu neıriyat aynı zaman -
da Rusya'dald eski Polonya .ııllrgUnlerlne 

yardım i~lnl de kolaylaştırmış olacaktır. 

Terfi eden varidat müdürleri 

Kayseri varidat müdürü B. İsmail 
Ayan, Balıkesir varidat müdürü Ek
rem Ergün, Bolu varidat müdürü Ah
met Cemal Özer, Bingöl varidat mü
dürü Dul'ISun Sami Oktar birer dere

ce terfi ettirilmişlerdir. 

ordulan a-rupu, 123.365 esir, 212 tank ve 
672 top almıştır. 

ltalyan resmi tebliği 
Homa, ll a.a. - ltalyan umumi karar

gl\hının tebliitl: 
Tobruk BnUnde kıtalanmız mevzii hare-

ketler esnnsında blrkac esir almışlardır. 
Mihver ta)'Yarelcrl Tobruk'a ve Marsa

Matruh bölgesine yeniden hUcum etınl&· 
!erdir. Liman tesisatına, tayyare savıcı 

batııryalanna. malzeme depalanna, kam
yon topluluklanna, konaklara ve tayyare 
me)'<:lanlrın çnC'ş!tll capta birçok bomba 
isabet ettirilmiştir. Yangınlar ve infilak
lar görülmOşUlr. 

lnı:lllz tayyareleri Blnıı:azi şehrine ve 
cf\anna )'enlden bomba atmı&lardır. Ha: 
sar vardır. tnııanca kayıplar )'Oktur. 

.Gondar bölgesinde ehemlyetll bir hAdlse 

olmamıştır. 

~ru~~~~~~ , 
lemin edilmiş bulunmaktadır. bir dayanıklık ve teşebbUs kabiliyeti ver- , 

Kooperatif, incir sahlplC'rinl :mallarını 
satmnk kargL-;ından kurtarmaktadır. ln- mektir. Her ttirlU hava §artları içınde gece 
c:ırcııer lhtl)'eçları olan parayı da z:ama· ve ıründil• vapura blnml'k ve kara~a çık-
nında kredi koo11crattt1erlnden almakta- Paruız yiyip yatan itçilerin mak, malzeme veya kıt-t nakhtden hu -
dır. HattA vergi borcunu bile kooperatif vergileri 11u11t deni• blnlUerlrıi .ııevk ve idare etme.le 
ödemektedir. 

1ndrcl malı teslim ettikcc ihtiyacı olan 
parayı alır. Mahsu!U bitince hesap görür 
barem üzerinden kalan parasını alır. İncir 
ı5ı sonunda da elde edilen ktl.rdan payını 
ceker. 

Esklrlen ise, daha mahsul başlamadım 
yüksek !alzle para bulur, bin gUçJQkle el
de ettiği mahsulUnU muhtekirin insafına 
bırakırdı. Mahsul sonu mutlaka borçlar 
çıkar, ihtiyat bir tedbir olarak bahs;eslnl 
tüccııra ipotek eder, iki sene sonra bahce 
elinden gıder. Aynı bahcede boğaz tokiu· 
ğuna çalışır, didinir, söner gıderdl. Tapu 
ve icra arşivleri bu muamelelere alt dos· 
yalarla doludur. 

Kooperatifler, lndrdlerl ezen bu işleri 
tarihe kanşUrm!itır. Hesap sonu mUstah· 
sile yeni tarla, bahçeler sa1ılbl olmak lm· 
klnını vermiştir. Bu da tapu kayıtlarlyle 
belli olmaktadır. 

Kendilerine fiyat 

mürakıbı süsü 

veren iki açıkgöz 

Madenler ve 6air sınai müesseıe -
)erde çalı§an i§çilerin. bu yerlerde 
parasız olarak yedirilip, yatırılmala -
rından da vergi arandığı anlaşılmı§ • 
tır. Maliye Vekilliği, bu yedirilip ya
tırıl·manın ücret mahiyetinde olma -
dığını göz önüne alarak bunlardan 
hiç bir vergi kesilmemesi lazım gel· 
diğini ilgililere bildirmiştir. 

Hollanda Hindistanının 

müdafaası meselesi 
Manilla, 11 a.a. - United Press 

Uzak tark'taki amerikan kuvetleri 
başkumandanı General Mac Arthur 
ıarki Hollanda kuvetleri genclkur -
may batkanı general Terhorten'in pa
zartesi günü Manilla'ya geleceğini 

'bildirmiş ve "kendisiyle Hollanda 
Hindistanı'nın müdafaasına ait mese
leleri gözden geçireceğiz." demiştir. 

Bina yazımına batlanan 
vilayetlerimiz 

ve uzun mUddet yiyecek ve malzeme alın
madan harekft.tta bulunabilmek us1Hlcri 
bilhassa !Sğretllmektedir. Keza t~lm gö
renler dlltmandan zaptedllen siIA.hlann te
sirli bir surette nasıl kullanılabileceğini, 

piyade sl!A.hları ile tanklara nruııl lıUcum 

edileceğini her tUrlU engellerin sUratle 
nasıl a§ılacağını da öğrenmektedirler. 

Londradaki None( hükumeti 
None( şirketleri hakkında 

bir kan~n (ıkardı 
Londra; ıı. a.a. - Norveç hukUmeti ta

rafından kabul edilen 3 ilkte§rln 1941 ta
rihli kanun mucibince, 

Madde : ı - Norveç vatand&§lnnndan 1 

veya enu idare ekseriyeti Norveçlilerin e
linde bulunmak ıartiyle hllkın1 oahıslıırdan 
başka hiçbir kimse Norveç kıralının mu
vafakatı. veya mllsaadesl olmaksızın Nor
veç oirketlerlnde haklara sahip olanıaz. 

9 Nisan 1940 tarihinden sonra Norveç 
tabiiyetine alınanlar bu kanunun tatbikin
de Norveç tebaruıından adıiolunmıyacaktır. 

Madde : 2 - Birinci madde mucibince I 
bir Norveç olrketlndeki haklarından vaz
geçmlye mecbur kalanlar, bu hakkı elde 
etmek için tediye ettikleri meblftğın geri 

verilmesini lstlyemezler. 

Ankara'daki muhtelif Qfl 
merkezlerinde kızıl aıı• 
yapılmakta ve focuklar 

buraya akın etmektedirler. 

-
Hıfzıssıhha Enstitüsü de "
a1ı merkezlerinden biridir 
buraya da her gün bir ~olr 

çocuk geliyor 

3azı çocukların aşı esnasınd 
huyıu-luk edip ağlamaları,.: 

mukabil .•.• 

11 
S nıa1 lı.. baska bir hUcum yapıJmıstır. 

ti@ !i~ ln~ıı~rlknsında hava muhnrebelcrln· 
l'tı kay1I>I z tayyaresi d~UrülmUştUr. Bi· 

ltı l~ıı~ ~rım12 olmamıştır. 

'Libya,da askeri vaziyet 

İzmir'in Gördes kazasından Şevki Cihan
of lu Ahmet Vefa Stirmeli ile aslen Bul&a
ristanlr Hasan oflu Remzi Başa adında iki 
vatanda,, kendilerine fiyat murakabe kon
trolörü süsü vererek, Atpazarında dün ba
zı dükkanlardan fatura istemek ve hakla
rında zabıt varakası tanzim elmelı: istemiş
leroir. 
Dükkancılar tarafından polise· yapılan 

ihbar üzerine Ahirıet Vefa ile Remzi Başa 
yakalanarak cürmümeşhut mahkemesine 
sevkedilmişler ve yapılan muhakeme neti
cesinde her ikisi de ikişer ay, yirmiter ıün 
hapse mahkum edilmi5lerdir. 

Bina vergisi kanununa göre on yıl
lık kanuni müddeti dolduran Ankara 
merkez kazasiyle, Hatay vilayetinin 
merkez, İskenderun ve Dörty.ol ka • 
zalarında, Amasya vilayetinin mer • 
kez ve Merzifon kazalarında ve Ko -
caeli, Antalya, Niğde , Kırşehir ve 
Burdur vilayetlerinde genel bina ya
zımına ba§lanılmıştır. Daha bir kaç 
vilayetimizde de bina yazımı yapıl -
ması etrafında incelemeler yapıl • 
maktadır. 

Madde : 3 - AlAkadar nazırlık muvak
kat mahiyette olan bu kanunun tatbiki 
için lft.zımgelen nizamnameleri hazırlıya

caktır. 

- .... Bazıları da kılları bile 
kıpırdamadan aıılarını 

yaptırıyorlar. 

'tt 11tıl'a'rıın ınba tnyyarelerı, diln gece Al· 

12 
tnrııttk ılma1 batısında muhtelit yerle-

ır ., ve Yan ) • <>l\'U h gın bo:nbalan atmışlar-
t '"'le evıe nlktan kayıplar azdır. Blrkac 

t~l'tıııtır 6
r tahrip edilmiş ve hasara uğ-

"t · dU · ~an tayyaresi düstlrUlmüş-

~I 
n ~an fevkalôde tebliği 

ltıı n, ıı 
llıandan fi n.a. - ~iman Orduları Baş-

() /\ıa~denıı~~ının hususı tebliği: 
ı~en"rıtı Lö muharebesi sona ermlstlr. 
.,.

0 
ııurı lşbı hr kumandasındaki hava fi· 

le tı ~aflııtetliğt ile hareket eden general 
,,_ lleraı " n kumandasındaki ordu Kor· 
"'~tı vıunıtr • 
l)ıa ordusu escu kumandasındaki ru· 
lav lldaaındakıve Orgen<'ral von Kleist ku· 
ı~ ht ol'd 

1 
zırhtı ordu, 9 uncu ıs inci 

ı:ı u arını k ' ~ "e tll\h n ülll kuvetlerlnl md· 
6i_itıl11r8 u: etmısur. Pek a~ır ve kanlı 
t. 2s eı rı~ an düşman bundan başka .. hırı r ve • 
ıtıa nı lnıkt:'litır. 126 tank, 519 top ve 

~~l'tıeıı 1 ız miktarlarda başka harp 
t.rı 'l'lflld~:e edilmiştir. 
~ ıı.ıy rı, Y\lkardaki ordularla mnt

"'11\at bu~' Jnacar ve slovak kıtalannın 
UlıduJu Marefal von Rundstedt 

Kahire, ll a.a. - Orta-şark'ta lnglllz 
ku,·etlerl umumt karargl\hının tebliği: 

Yüksek okul mezunlarının 
barem dereceleri 

9/10 Ukteşrln gecesi, düşman, Tobruk 
müdafaa s;cvresl dışındaki bölgelerde mn
hlm miktarda tankları harekete gcclrm!ş
Ur. Yalnız 9 ınglllz askeri tarafından kah
ramanca müdafaa edilen kilcUk bir mevzi 
düşmanın eline dOşmQştQr. lkl asker geri 
çekllmeğe muvatfak olmuştur. Sonradan 
düşman tankları yakın bir mesafeden 
tanklarımızın hOcumuna u~ramu;lar ve 
aldıktan tam isabetler Q1.erlne geri c;:ekll
meğc mecbur olmus!ardır. Karanlık, bun- Altı yıldan az tahsilli yüksek o
ıann km·etlerlmlz tarafından kovalanma- kul mezunlarının fili askerlik hizıne
sına ımkAn vermemiştir. Bu hareketten tini yapmadan her hangi maaşlı veya 

d"n biltOn gUn durum sa.kin kal· ücretli bir vazifeye vekaleten tayinle sonra u 
mıstır. ri halind~ vekalette geçen müd<letle-

Hudut bölgesinde devıiyelerlmlzln ve rin yeni baremin 12 inci derecesinde 
topeumuzun bQyQk. r:~lyetl olmuştur. geçmesi Iazım gelen müddetin he -

sabında göz önüne alınıp altnmıya -
1 ın ... mz hava nezare-

Londra. 1 a.a. - • cağı tereddüdü mucip olmuştur. Ma-
linin teblltl: liye Vekillig-i bu işi hesap divaniylc 

tnıı;lllz hava kuvetlerlne mensup avcı l 
rt ı gQnQ ıündUz şimali an aşarak yeni bir karar almıştır. 

taY')·arelerl cuma H B k .. • • .. k k k 1 
• Q rinde devriye ucuslan yapmıs- u arara gore bu gıbı yu se o u 
~MU U d 

rd 
Alman kıtalanna. taeıtlara ve bae- mezunlarının 12 inci ve daha erece-

la ır. 1·..._ 1 d ""dd 'k. • d ka hedeflere alçaktan top ve mltra ~u' 1 er e .geçen mu etleri on ı ıncı e-
ateelyle hücum edllm!Jtlr. İngiliz tayyare- recenın hesabında göz önüne alına -
ıerlnln hepsi Qalerlne d&mrOl«lr. caktır. 

il v 
il harbi •• 

UÇ 

Madde : • - Bu muvakkat kanun derhal 

merlyete girecektir. 

Sovyet bilginleri 

Moskova'da 

yann 

bir 

_, ................ .... ..............• . - - ~ 
~ KU(UK Dl~ HABERLER i 
"'\ , . ..................................... 
V(l§lngton; ıı. n.n. - OFt • u R 

• .ıu. UZ • 

vel~, donanma gtlnU dolayısiyle 27 tik • 
teşrın gunu bir nutuk söyliye<'eğlru bildir. 
mi tir. 

Sorl'n. 11 n.n. - n r macar lktlsat 

1 ki nu ı; rıst n ile Mı~ 11stan ar hevetj. 
top Qntl yapaca ar ,~adi mı.tbadclclc,. hu usund!l. kU• cephede yapıhyor 

Londra; ıı a.a. - (Rqyal • Soclety) nln 1.ılun' ak üzere Sor~;ı) 1 "t•lm 
Londrıı; 11. a.a. - Hollanda ba'"'eklll k Sor)ıı, 11 a a ...,,. direktörü Slr Henry Dale, yarın )los ova- b lüı d . S 1\ ı )CUI k:ı ırnktıı.a 

M. Gerbrandy, cuma günü akşamı radyoda da toplanacak olan Sovyet bilginlerine hi- c rcy;n c~e Ilı• e, bu son ıı ııte d ~oh da 
söylediği bir nutukta, (V) harbinden bah- tap eden bir mesajında," Hitler Almanya- ı r..ısmder~ ~:~abblln • Bu'gu iıctıu.ttı sö
sederek Al ı k .. n ırcc~ı.< nnLatmalarısı m~• 

• man ara aroı yapılan bu harp- sının hUriyete ve bu itibarla da bizzat bil- s...,ıc nctır c •mlıur. -· 
te Uç cephe olduğunu söylemlıtır. Bu Uo giye kartı tevcih edilen en tehlikeli hU • il Mo ko\ . 11 n a. - Aıınt:>rlk.ı bü>'ilk el y. 
cepheden tık ikisi askeri ve sınatdlr. tl'- cumu yapmak !çln ylno bilgiyi kullanmış ı. ~~n~chn lılldırlldi(llne gllre, bUyUk elet Mı: 

Un U 
c n ardt Mnerik , 

ç c sU de iııgal edilen mP.mleketıerin mu- olduğunu .. kaydetmektedir. Rus ve İngiliz ııeuı olm 9 Ya yapacaaı ııc>ahaU 
k ı:;nn bir zamnnıı bırnkmıstır 

avemetinde beliren kanaat ve tmanlar bilginleri, bu hücumu akim bırakmak ve · 
cephesidir. hUriyet ve bilrlyl kurtarmak !çln yapıl _ 

B~vekil, zulUm altında bulunan mem- ma11ı icap eden sayrette birleşmişlerdir. 
leketıer mukavemetinin ölcU ve ılddet iti- (Brltl.ııh • Aasociatlon) adına gonderilen 
barlyle rıttıkçe artmakta oldutuna ıpret bqka bir meııajda da Slr Rlchard Gregory 
etmtı ve aözlerinl .. QçUDcU cephe ilk Ud ı!!yle demektedir : 

cephe ile birl .. tJti takdirde, Nazi Alman- ı "- İnaillz btlgi adamları, eimdl mede-
7&'71 esecektir ,. dl;yerek blttnnlfUr. niyetin utrunda mUcadele ettıtı hakikat 

ve adalet dAvasına hizmet ıc:ın Ruı me .. 
lekdaşlarına verebilecekleri herşeyl sevınç
le vermektedir. Bilgi, bUtUn kuvet ''e kud
reU elmdl dUnyayı kurtarmak için kulla.. 

nılmadığı takdirde, ınsanlıtın ilerilemea1ne 
yarıyacak yerde ıı:ısanlık için bir afet ola· 
caktır. ,. 
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Ankara ayak topu birinciliklerinde 

Maskespor Demirspor'u, Harp 
Okulu i. Y. G. Birliğini 3 . 2 yendiler 

DUn 19 Mayıs Stadyomunda oldukça ka· 
labalık aeylrciler önünde Ankara ayakto
pu birtnclliğinln iki oyunu yapıldı. Birinci 
07Un Demirspor • Maskespor arasında idi. 
Hakem Halit Arpa ç. 

TAKIMLAR 

---( Demirıpor )---
-Saim -

Gazi Şevket 

ıı:rtutrul İbrahim Sallh 
Mwıtafa Halla Sabri Tarık Hamdi 

---( Maakeapor )---
-Refet -

1 Kelih Necdet 

1 
Omıan Osman İbrahim 

ı Ömer Retat Mehmet Ahmet Kenan 
DllnkU .ayımızda yazdığımız gibi De • 

alrapor bugllnkU oyuna da deji§ik bir ta. 
kun1a cılmuıtı. Seytrcller araııında kulUp 
ldlın heyetinin toplanarak elblrllği ile 
Jmrdutu ~ylenen bu takım oyunun birin
el devrenin ilk daklkalannda fena görUn· 
nı07ordu. Fakat orta akıncının ağır oyu
n ,,. 7erlni bulmıyan paıılartyle akınlar • 
du bir neUce elde edılemeylnce Maske • 
çorlular yavq yavq üstUnJUğü ele ald!
l&r. Bu QatUnlUk aağaçık ömer'in güzel 
bir aayı yapmasına yol açtı. 

· Ankara ayaktopu birinciliGi sayı cetveli 
Maç G. 

Harp Okulu t. Y. 3 3 
Gençlerbirliği 3 2 
Maskeapor 3 2 
AnkaraglicU 3 1 
KırıkkalegücU 3 1 
Demi rapor ' o 

mUdafaa k&r§ısında bu llatUnluttlD neti • 
cesini alamadılar. Yalmz eaefle ~ylemek 
l!zımdır ki hakem de bunda Amil oldu. 

Gençlerbirliğl dUn yazdığımız za • 
rurt sebeple bir çok oyuncularını yerinde 
oyuatamamııJtı. Duna raımen takımda 

yalnız sağlç aksadı. 
Harp Okulu takımı güzel kurulmuıtu. 

DUnkU oyunlarının bqarıaı on bir oyun • 
cuya aittir. Yalnız Gençlerblrlltlnln tam 
takımı kal"§ı&ında bilmem aym neticeyi 
alabllirler mi 1 

B. M. At. Ye. Pu. x. 
o o 13 s 9 o 
o 1 6 5 7 2 
o l 8 8 7 2 
o 2 7 ' 5 4 
o 2 4 ' 5 4 
o s s 9 s a 

14 Kiloda: 
1 - Vahlt Ceyiıakar (AııkaragllcU). 
2 - Aziz Klper (AnkaragtlcU). 

81 Kiloda: 
ı - İıımall Yılmu (Ankaractıcll), 
2 - Rısa Çökme• (Ankar&gUcU). 

AiırJa: 
ŞUkrU Balkan (Demlrapor). 

Dü•ü eltopu oyununu 

20 • 8 Harp okulu k111ndı 

TiCARET VEKALETi 

Elbise diktirilecek 
a.ftlt Veklletlnden: 
xam .. ı vetcaıet ambMtncla.a wrtlm* •· 

.ere aıU.tahdmıl• ıoıııa 41 talanl .tblM ne 
llO palto d lkt1rllecelrt1r. 

Beher elbl.le ıoın tahmin edDen clllcme Uc
Ntt 12 lira ve palto tela tahmla edilen dit· 
ına Ocretl 10 11ra. muftlr1rat lt«nlna• (:53) 
ur. (70) nruıtur. 

Elııtlltme, pazar!* Joluıta 1'- ıo. M1 Si· 
•4l aaaıt 15 te ~apılacaktır. 

tartnamel\ cıaııenaa eaatıert ıotnde bel' a
maa sOrUleblllr. 

tııtftm•ln elcelltme d'ltl baalra melrta
"'1 .._. teminat m&lıbuıılar!71e komla;rmıa 
m11racaatıan lllD olunur 

(7662) 1TllM 

Bayanlara müjde 
1'enlaehlrde Atat1lı1l bulnnnda pul rtbıe 

n Karaoııan Ormaa Clftllll matuuı lrar· 
118Ul4a a No. ıu 1ıtlrk maıuuına ea son 
model ve her cinsten drlı: manto .,. 1'6-
nar arJanunıer aelmlttlr. Gam acuı nyatıa 
ıatılmaktadır n taksitle de nrtlmelrtecllr. 
Tel: 6829 4685 

MAHKEMELER 

Alucara SuDı Huttulı: HMdmlltınden: 
Alucııra'nın Kamı~lı kö:van.:.en kuap Rıe

tı.k ka.nııı Zeynep ıta ratındıuı oll u Kırıkkll le
de ukerl ceııane tabrlkuuıda Sıvaalı Meh· 
met oı:tlu Salih aleyhine açılan ayda on lira 
nafaka tn'kdlrl davaaının Alucra ıulh huicıuk 
mnl"'4:Mnl'slnde icra kılınan mahkemesinde. 

Milddeııare:vh Mehmet ottu sıımıtn tkamet· 
sAhı bulunıunıımı• olduı:tundnn kenıllıı.tne llA· 
nen tebngat yapılmıuıına karar verıımıı ve 
muhnkmw 20 10. !Hl P07.• rll'~I ırUnUne bı -
rakılmı•hr. Mllddl':ınJ.cyh S:ılıilıLn muhnlrome 
ı:ünilnılc uUtün vı'l<luk ve muılııtaıı dellllerlY· 
le lıılrllktc mnhkllTie<le hazır bulunmnılıf:ı 

Yc)'a vekil ıı:tlndcrtncdlı:tl takdirde ayrıca ıtı· 

)llP Ye)'& sair 'tebl1ııo't yapılmadan muhnkc
me;re ıııya.hında bnkılııratı t.e-hllırat yrnlne 
kaim. olmnk ilzere llAn olunur. 471!9 

Bundan 90nra, Maskelller hemen he • 
men Demlrapor yan sahaaına yerle§tiler. 
Akınlar blrtbirlni kovaladı. Ancak devre
ain aonlanna dofru, Demirıpor sağaçığı 
Jluatafa, eski oyunlarım hatırlatan kıv • 
raJdıkla beraberlik aayııım çıkardı. 

"Hakerr. dUn ıahada hiç yoktu... derıek 
B. lncili'nln oyunu nasıl idare ettltl an • 
!aşılacaktır. BUtUn oyun eanaaında taraf
lara bir kere (ofsayt) vermedi. (Ofsayt) 
olmadığından değil, belki bilmediğinden." 
Muhakkak ki hakemliğin nazari lmtıha • 
nını kazanmııtır. Ll'Lkln dünkü oyunu gör
dükten sonra bize ameli olarak biç bir 
§ey göııttırınediğlnl bllhuaa kaydetmek 
isteriz. 

Dtın 19 Mayıs Stadyomunda saat 12.30 O 1 
da Harp Okulu ile Beden Terbiyesi Genç- _______ P __ L_S ______ , 

-( iKiNCi DEVRE )-
ı . ı beraberlikle biten birinci devre -

den sonra, Demirsporluların aolaçık oy • 
attıkları Bamdl'yl soliçe ve Tank'ı sol· 
acıta aldıkları görUldU. Blrinel devrede 
takımın kurulmasında yapılan yanlııhğın 

ba aureUe düseltilmeal Demlrapor'u biraz 
ieletU. Hatt& Hamdi bir kaç kere sayı ya
l*C&k fınaUar yakaladı. Top kaleye bir 
•111 strmtYordu. 

lluknpol'lular kısa suren bu baskıdan 
90lıra tekrar canlandılar. Orta akıncı Meh
met aıkıflk bir fınatt,a ikinci sayıyı ya -
lllDC& oyuna tamamıyle lıAklm oldular. 
Bundan aonra Deminpor takımıma hat • 
lan aruı saman llerledikçe çözüldll ve a
det& daiıldı. Kukelller gena Kehmet'in 
entiYle tlcQDcll 8Q17I da~- 07'lll 
a-z bitti. 
Bakeıt Ballt Arpaç umumiyetle oyu

• stıseı idare etti. Fakat kaııdl hareket
ilde ..t oyunu blrlbirinden ayırt etmlye 
e-lıtma dalla 171 olacaktır. 

Yerde yatan kalecinin yerine kaleye ge. 
çen oyuncunun topu eliyle yakalaması O· 
zerine çaldığı dltdUkten sonra yapılan 

hakem atışı neyi ilade ediyordu 1 Sakat • 
lanarak oyundan çıkan ve sonra birden • 
bire fırlıyRJ'ak rakibini tokatlıyanı acaba 
niçin oyundan çıkarmadı' Ve en nihayet 
oyun acaba nedtın beı dakika fazla oyna
tıldı T 

Bize Ankara ayaktopa lılerinin iyi yU • 
rUtUlmedlğl söyleniyor. Belki bu o ka•ar 
doğru dejildir. Fakat muhakkak olan bir 
ıey varsa hakemlerden bazılArı da 19 Ma
yıs Stadynmunun iyi havamnı bulAndır • 
mak hu1Uaunda bqhea Amlldlrler. , ........... ... . 

aüreı birincilikleri 

lik Etitmen kursu takımları arasında bir 
eltopu oyunu yapıldı. 
Maçın orta hakemi Hasan Örengil tdi. 

TAKIKLAR 

--( Harp Okulu )--
-Şevki -

Zafer Daniı 
FAhamettin M. Ali Hasan 

Caına~ln 'J\ırıın HUs:ımett~n Muzaffer A~llA 

---(Eğitmenler)---
-:Mustafa -

Muzaffer Osman 
:Muhittin Nihat Ratıp 

Ali Haydar HalOk Muzaffer Adil 
Oyunun birinci devresi 10-4 Harp Oku· 

lu tarafından kazanıldı. İkinci devrede 
Harp Okulu daha tıatUn ve güzel oynadı 

ve sahadan 20-8 gibi mllhim bir sayı far-
kiyle ayrıldı. · 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Emnlyeıt MUdUrlOitUnden: 
Cinsi ılvU elbise, miktarı 16:5 takun, behe

rinin muhammen fiyatı 25 lira, teminatı aıo 
liradır. 

anıl ıtlvU pano, mlktıın 1611 adet, beheri 
nln muhammen fiJrııtı :ı:5 Ura, teminata 310 
liradır. 

Ek51ltmc ırunu zr.10.1941 paazrtNI ırtınu 

ıııat 10.30 da. 
l\lUdürlyct kadroeunda mevoult ılvll me -

murlnr tein yukanda clnı ve mlıctarlan >'ll· 
zıh etblse ve paltolar acık eksiltme ile ~aP
orııacaktır. 

Şartname emniyet mUdUrlUtU hesap mua
mclAt memurlutuunda sörUlehnır. 

Talllıler1n ır/Sııterıı.en sUn ve ıaatte mUdO· 
rb'ette toplanacak komJ93rona ıre:ıııeleıi. 

(7834) 1TS91 

DAHiLiYE VEKALETi 

Y...,mteelub 
DaJdllJW V91ı&!ClncllB: 

T.10.Ml lalı dnll _. 1S te lba\tal ,. • 
...................... Ulııla .. illa ..u-
1• mi 1ll"a lllalf ı.lelft V*lleUaıtzln bu· 

lunduta Yll&nUer evine lllve edtlecelı: :vıuı -
am tealatl 11\Jae Llt*ll cıkmadlltnd&n 18. 
10. 1941 emıarwt santl ll8M ıı e bırakıl -
mı.ur. • ('faO) 1'760t 

ASKERi FABRiKALAR 

18 bq kOfUID hayvanı pazarlıkla 
atın alınacaktır. 

14. Fab. Satın Alma. Ko. danı 
Satıcıların aatac:alrları Jaa1nnları her ıün 

Aüed Fabrikalar Umum Mildiirlilill mer -
kes Satın Alma komiıycınuaa ıetlrmeleri i-
lla olunur, (7396) 17401 

4 kalem tel alınacak 
M. Fab. satın Alma Ko. danı 
Tahmin edilen bedeli (81225) Ura olan 

)'Ukarıda 7azılı 4 kalem tel ukerl fabrika. 
!ar umum mUdOrlUtll merkez .. un alma .ko
misyonunca 1!1. 10. 941 car1&mba ırUntl saat 
14.30 da pazarlıkla ihale 9dlleeektlr, 

earıname (1) lira (iT) kunııtur. ııcau 

lt'mlnat (4683) lira ('nl) .kur111tur. 
(733.1) 1T"1 

Müteahhit nam Ye heaabma bir 
adet kabili ayar yaih 
tranfarmatör alınacak 

As. Fab. Bııtıa Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeU (2000) Ura olan :ru

kıırıda 7azılı müteahhit nam n l)•abma bir 
adet kabili ayar :vatlı transformatör ukert 
fabrlkalıır umum mUdQrlUtll merkez Atın 
alma komıı:vonunca 71. 10. 941 pazart•l sa· 
nu saat 14.30 da acık ekllltme llo ihale edl· 
lecektlr, Şartname paruızdır. Muvakkat te
minat (l!IO) ııradır. 

(7398) 1T .. 

Muhtelif malzeme alınacak 
As. Fab. Satm Alma Ko. dallı 

Malzemenin clna ve mıktan: d09vuana 
bntıı iki Jlıtede yazılı elektrik malzem•l, 
ihale ~Un ve· ıııatl: 1!1.10. 941 car1&mba 115, 
muhammen bedell !13782 lira kaU temlnab 
7876 lira 20 kuru1, 1&rtname bedeli 269 Kr. 

Malzemenin cins ve mlktan: doeyaıına 
batlı ile kıta listede 1azıb elektrik maızeme
ıl, ihale ırun ve ıutı: 1!I. 10. 941 car1UDba 
15.30, muhammen bedeU 38245 lira, .kati te. 
mlnııtı !1736 lira 75 kuru1, ıartname bedeli 
192 kuru'" 

Malzemenin cını ve mıktan: ıaooo-~ 

tQp olaılJen, ihalenin .Un ve saati 15. 10. lNl 
çaraamba 16, mulaammen bedeli 16900 Ura, 
katı teminatı 2:l3:i llrL 

Yukarıda yazılı malzemenin hlzalannda 
ıröıtterllen aon ve Hallerde aıkeı1 fabrikalar 
umum mUdUrlUltU merkez satın alma konılı
yonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Mıaham
men bedl'llerlyle katı teminattan ve 1&rtna
me bedeli hlzalannda IGlterllmlttlr. 

(~) 17449 

M-'cade pptınlacalc intaat 
Al. Fab. Satın Alın& Ko. dan: 

Keılt bedeli (3749> lira (28) lı:uruı olan 
)'llkanda )'azılı lnaaat ukerl fabrikalar u· 
mum mQdUrlUtO merke& aatın alma lı:omla

:vonunca 27.10. 941 paıart•l aDntl saat 14 te 
acıtr eksiltme Ue ihale ad11ecektlr. ıartname 

...,adılı tam tef*kWUl askeri haııt_. 
la'dea blrlDde yapılacak muayene ile 
~ edllecekUr. imtihan a • lkincitetriA 
lMl panrteal sUnU saat U te Ankar&' 
umum mUdUrlUkte İatanbul"da Bakır 
barut fabrtkaııında yapılacaktır. Talip 
tanların aptıda yazılı vesikalarlyle ter 
cümei bal veııikalannı lıUdalanna b 
7arak bu lkl mahalden hangisinde iınd 
han olmak iıtlyoraa 31 - BirincitetrlA 
19'1 günü alı:ıam saat bele kadar b 
ra mUracaatıan, ven.ikini tam ibraz et 
mlyenlerln imtihana kabul ~dilmiyece1' 
lert lllD olunur. 

A) HUvlyet cüzdanı veya mwıaddalı: 
retl, 

B) İkl adet naile& fotol'r&fı, 
C) İyi durum mazbatası, 
D) Okul ıahadetnameal veya mwıa4 

dak sureti. 
E) Aııkerllk terhis Teıılkaaı veya :ınO 

aaddak sureti. 
F) Evelce çalııtıkları yerlerden ald!J' 

lan bonservislerin asıl veya mwıaddak 
retleri. ( 7:166) 1 

Öğretmen aranıyor 
Aııkerl Fabrikalar Umum MUdUrlUIU-

den : 
Umum KUdUrlUğümll&ce Kırıkkal• 

KUçUkyozgatta açılmıı olan huaual orta 
okullardan Kırıkkale için bir ma 
bir bu'lb • coğı'afya, yurtbllglai, bir ..ı 
maııca ve 111glllzce, bir fizik • kimya. 
resim ellıi Ye KUc;Ukyoqat için de 
TUrkçe, bir mataınatlk, blr tarih • e 
ya, yurtbllglsl, bir Almaııca ötretm 
ihtiyaç vardır. 

6656 sayılı kanuna tnflkall tlcret 
lecektlr. Kaııunl ötretmenlik aartı.ııılll 
haiz olanlardaıı bu ötretmenliklere 
olanların acele umum mUdUrluttlJll 
müracaatları.• (7Ml5) 1 

Tabip, eczacı, aıhiye meıimlG 
ve ebe almacak 

Askeri Fabrikalar Umum KlldUrl 
den : 

Muhtelif yerlerdeki 
iatihdam edilmek Uzere tabip Te 
aıhlye memuru ve ebe alınacaktır. 
lertne 36M sayılı kanun hWdlmlerlne 
re ücret Terllecektlr. 

tateklllerin ellertndeld v..ıu n 
tercllmelerlnl latidalanna batlıyarak 
mum mUdUrlllte mUracaatlan. 

(756f) 

Mütercim alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum KUdUrl 

den : 
İngillzceye llyıklyle vakıf ve TUrk 

1'uvetll bir mütercim alınacaktır. ı~ 
llzceden maada Almanca veya Fr 
lisanlarına da vukufu olanlar terclh 
nacaktır. Kadro ücreti 210 liradır. T 
lerin imtihanda gösterecekleri liyakat 
rece11lne göre bu ücret birden veya 
rlcen nrilecekUr. 

imtihana gireceklerin en u lise 
zunu olması ve ukerllkle hiç bir al 
bulunmamaaı ıarttır. Yüksek t.aıı.ılll 
l&Dlar tercih edilir. İatlyenlerin 
f!Vrakı ve iyi hizmet vealkalariyle 
81 • Birlnclteşrln • 1941 ak§amına 
umum mUdUrlUtumUze müracaatları. 

(7663) 1 

MiLLi MÜDAFAA VEKAL 
' 

Hamam havlusu alınacak 
il. il. VekAleU sa. AL K.o. elan: 

JIMlıapor takımı orta haf Oaman'datı 
.-rl 171 idi. Oaman'ı oyun ltlbariyle de
ID. bul ltızumaus çelmeleri ve cıkııları 
~yte tenkit edlyonıa. 

Dün lpodrom 
salonunda yapıldı 

• (19) lı:uruıtur. Muvakkat temlnat (2U) llN 

1 - llOO adet hamam ha vl1141ı\ 
pazarlıkla Atm aluıaoakfır. Muha 
bedeli 2SJO lira olup kati ttdlnatı a-m 
dır. Paıarlıtı Zf.10. 941 ııazarteat aDDG 
at 11 de Ankarada hava aatm alma 
nund& 1ap11acaktır. &artnamest .ır 
aörOleblllr. lateklllerln muayyen san 
atte komlııYOn4a bulunmalan. 

Tubnd& da deditimlz gibi, Demlrapor 
takımı tyi ıturulmamııtı. Orta akıncı, 1101-
lo Ye aat haf bu takımın oyuncusu değll-
41rler Gul'nln de biraz nefes kazanması 
llzıındır. 

Gençlerbirliii - Harp Okulu 
Gtıntın lkiııcl ve mlUılm sayılan oyunu 

Gençlerblrllll ve Harp Okulu takımları 
aruında idi. oyunun hakemi bir kaç &ilD 
&lcede1l Refik Güven olarak UlD edilmiı
ti. J'akat PdeDH Refik Güven yerine dUn· 
kil macı· blo de i71 idare edemiyen Nesih! 
holıl admda blr sat aaha)'a çıktı. 

TAKIKLAR 

---.( G~çlerbirliii )---
- Hayrl-

lteffi Ali 
Belim Halit eınut 

Belim Adnall Rlfat Ali Mustafa 

.,_,.._( Harp Okulu )-
-Bedri -

Hayri Fehmi 
Jılellh Abdi Ya,ar 

Kemal SQlqman S.bahattln Haldıan Muzaffer 
Harp Okulumuzun enerJlk ve canlı 

pnçlerden mUrekk p takımı OY\lDUD ilk 
oa bef dakikasında ıUratll ve muhaıcıtak 
netice almak umiyle Gençlerbirlltı yan 
sahasına yerle ti. U11tUste yapılan akın • 
larda Gençlerb rll ı kalesi en afağı 4 • ft 
tehlike sec;trdl. Fak t top, talihsizlik de
nilebilecek bir vaziyette hep avuta kaçtı. 

Harp Okulu takımı ilk ıayısını Genç -
Jerbirlitl ••A' hafı S llm'ln yardım ettltl 
bir vasiyetten faydalanarak yaptı. Bun -
dan sonra Harp Okulunun baskısı biraz 
daha aUrdU 

Fakat dokuzun<'U dakikadan sonra oyu. 
nun lleyrl tamamlyle dcğl~tt. Gençlerbirll
li önce bukıd n kurtuldu ve sonra Us -
tunllltll ele aldı. Harp Okulu kalesinin IS· 
aüııde bir çok kereler t opun kaleye gir
mek Ozere oldu~ınu g6rdilk. Utkln he~ 
defasında B dri'nin yer inde mUdıhnlPlE'rı 
..eya akıncılarının b c rlk b:llklrri Genı: • 
lerblrllğlne sıı.yı y ptırtmadı. D<!vrr:,1 1-0 
Barp Okulu kR:o:andı 

iKiNCi DEVRE )-
Oyunun ikinci devresi baııladıktan bi • 

80nra, Gençlerbırliğt kalecisi Hayri, 
Kemal'1n havadan gelen sıkı bir 

"rUnlfUDU yakalamıvtı. Hakem bunu ka • 
lenta içinden yakalanmıı aayarak topu 
ertan seUrttL 

Harp Okulu kalesi bir dakika sonra cid
di bir tehlike geçirdi ve top uzQ.Iqırken 
KUçUk All'nin çok ııkı bir vuruııu ile bi
rinci sayı oldu. 

Bir dakika ıonra Harp Okulu SUley • 
man'ın gUzel bir vuruşu ile ikinci sayısını 
1r&sandı. Gençl rd n Küc;Uk Ali gene Juaa 
bir uman içinde bu aayıya karııhtım ver-

di. 
2-1 Barp Okulunun lehine olan bu ft• 

slyettee 90Dra. oyuna taınamlyle Gencler 
llt.Jdm oldular. Fakat çetm Te sQMl bir 

Dtın lpodromdald salonda bölp Greko
Romen gUreı birincillklert yapıldı. 

Bu mUaabakaya yalnuı ADkaragtlcll, 
Dcmlrspor, ve Sanat Okulu kulUplen sO· 
reşçllertnden 15 sporcu girdi. 

iklnciteırlnln tık haftaııında htuıbul'· 
da yapılması kararlqtınlan Ttırld19 bl • 
rlnciliklerine gidece} takımın aeçmeal 
mahiyetinde bulund~ndan müsabaka çok 
heyecanlı ve güzel geçtL 

Batta latanbul Mebusu B. Rana Tar· 
ban oldutu halde meraklı ve aec;kln blr 
seyirci kalabalığının takip ett111 mtlaa • 
bakalar çoğu önceden billııen neticeleri 
vermekle berabeıı, bul yeni sQrelÇiler de 
görUnUyordu. 

66 kiloda Aıikaragtlcll'nden Niyazi De • 
mlrspor'dan Halid'e k&l'§l rey çoklutu ile 
ve sayı hesabiyle kazandı. 

61 kiloda AnkaragUcUnden Kuatafa se
ne bu kulUpten IJerefe luır1ı 3.45 dakika • 
da tuşla kazandı. 

66 kllo en kalabalık atırlığı teıktl edi
yordu. Bu mQaabakalard& AnkaragtlctlD • 
den All Sanat Okulundan Ahmete k&l'fl 
rey birliği Ye •71 hesabiyle kuUMtı. 

AnkaragUcUnden Yapr Dotu sene &ıJDı 
kulUpten Nuri'ye kartı rey birlltl Te aayı 
hesabiyle kazandı. 

İkinci devrede bu kilo sQretçllerlnden 
Ahmet ve Ali mindere çılunadıklanndan 
Fethi ve Yaşar bUkmen kazandılar. 

Nurettin ve Yqar da Fethiyi tutla 7ft• 
diler. 

72 kiloda AnkaragUcllnden Celll Atik 
rakipsiz birinci oldu. 

79 kiloda Ankarag{lcO.ııden Vahit &)'ili 

kulUpten Azlz'le yaptığı mllaabakamll I011 
dakikasında tuıla kuandı. 

87 kiloda AnkaragUcUndetı tamatl Yıl • 
mu ve RıH iki devre kartı!attılar. lldn
cı devrenin 115.23 ıncl dakikasında İsmail 
tuşla kazandı. 
Atırda Demirapordan ISllkrO Balkan ra

kip'llz blrtncl oldu. 
Mıtaabakalann sonunda ~· federas

yonunun d~lterll btı1'kllm g{lreıc:ilere mil • 
R3b'\kalıtnnda gôrdlll!'U nokaanlan ve iyi 
tarnftan anlattı ve bflhaaaa çalıf111a yol • 
tarını belirtti. 

Dllnkll pilreı,1,.r netlet'Blnde derece ka • 
zanl\nlar $Onlardır : 

TEKNiK NETiCELER 
53 Kiloda: 

ı - Niyazi Birincl (AııkaraglleQ) 
2 - Halit Balamur (Demirapor). 

61 Kiloda: 
1 - Mustata Beton (AnkaragtlcU), 
2 - Şeref Tomruk (AnkaragücU). 

66 Kiloda: 
ı - Yaşar Dotu (Ankaraglleü), 
2 - Nurettin Öqen (Ankaraaııctı), 
a - J'ethi OUr80ytrak (Demlnpor). 

'12 KUolla: 
ı - ceıaa .&.tik CAJlkaralOCD). 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
ıace tıSlmlf lleslplıra 1941 lkr•lye pllaı 
Ketldelerı 4 lubat, 2 Mayıı, 1 Aptoa, 3 İkinclteırln 

tarihlerlnde yapılır. 

1 adet 2000 liralık 
a • ıooo • 
1 • TllO • 

'· llOO. 

1941 ikramiyeleri 
2000.- ura 
3000.- Ura 
ıııoo.- lira 
aooo- un 

8 adet 200 liralık - 2000.- Ura 
sa ,. ıoo • uoo.- Ura 

80 • llO • '°°°- Un 
IOO • IO • eooo.- Un 

(:al>) kul'llf\V, (.,..) 1T4llO 

6 ton tutkal almacak 
As. J'ab. Batın Alma Ko. danı 
Tabmtıı edilen bedeli c:mıoı lira olan 1U· 

kanda 1a:ab altı ton tıatkal aılrert fabrtlra· 
Jar umum nıOdOrlOH merll:ea aatm alma 
komllJODunea 16. ıo. 941 perwembe dntl 1&• 

at 14 te paurbkla ihale eclllecektlr. ıartna• 
me paruıııdır. Kati teminat (11:15) ıtraclır. 

(7ll01) 17481 

2000 adet hasır aüpürıe Ye 
2300 adet çalı aüpürıe alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko.ı 
Yukarıda yazılı 2000 adet hasır %300 a

det ,alı aUpUrıesl U . 10. 941 pasartesi ıil
nil öileden sonra pazarlrlda 1atın alınacak
tır. Taliplerin mezk6r ıiinde komiı1ona 

milracaaUarL (7567) 17549 

' 789 metre elbiselik kumq Ye 
657,5 metre kaputluk kumat 

alınacak 
Aı. Fab. Satın Alma Ko.ı 
Tahmin edilen bedeli (4904) Ura (95) 

kanıa olan 111karıda 7azılı 789 metre elbl· 
selik kamaı n 657,S metre kaputluk ku
maı Askeri Fabrikalar umum mlldiirlilill 
merkes satın alma komi11onunca 17.10.941 
cama ıünU saat 14 de pazarltkla iJaale edi
lecektir. Şartname para11sdlr. Kati teft!inat 
(735) lira (75) lruruıtur. (7521) 17551 

Makara alınacak 
Aııkerl Fabrikalar BL Al. Ko.dan : 
12679 takım ltc;i elbisesi dikilecek ka • 

dar a&1lam makara lpliti satın alınacak • 
tır. 

Talip olanların 13-10-1941 puartul s0· 
ntı saat H te Askeri Fabrikalar Umum 
KUdUrlUlü Kerkes Batın Alma Komi• • 
yonuna mUracaatıan (7598) 17MB 

(7481) 17481 

Yün çorap almacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ııooo cın 1Dn c:orap pazarlı.ki• 

alınacaktır. Muhammen bedeli 8000 ura 
kaU teminatı 4llO Hradır. Pazarlıtı 27. 
Paııart•I atına saat 10.ao da Ankara'da 
va utın alma komllyonunda nPll• 
eartnameal komlııy00da aör11leblllr. 
rın muanea san " saatte kOl{lla)'Ollda 
ıunmatan. 

(7482) 

Yün çorap alınacak 
JıL il. VekAJetı sa. Al. Ko. dan: 
1 - :ııo.ooo cUt )'(ln c:orap pazarlıkla 

alınacaktır. Muhammen bedeli 9000 ııta 

kaU teminatı 1330 Uradır. Pazarlıtı 'rt 
pazartesi sUnll .. at 10 da Ankara4• 
utın alma komla:vonunda yapılacaktll'• 

name1l komla:von4a aörllleblllr. 11 
muayyen ırıın ve 1aatte komıı:von4a 
malan. (7483) 11df 

Yapı itleri 
il. M. Vekileti Sa. AL Ko. danı 
Çankaya depo binalarmda pazar 

mal inşaatı yaptırılacaktır. Keıif 
8.816 lira 06, kati temina~ 1.332 Ud 
ruıtur. lsti7enler keıif ve 1air e 

kuraı mukabilinde alabilirler. T 
kati teminatlariyle birlikte ıs. 1 
941 puarte.i ıünii saat ıs te il. Jıf 
Al. Ko. na müracaatları. 

(7534d 

Dizel pompa ırupu abo 
M. M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: 
lsale ıu tesisatı lç.n 402, , u ra ~ 

ll bir dizel P<1111Pa ırrupu acıak elO 
aa•n ahnacaldır. tik temlnaıtı aoı 
kunııtur. Taliplerin ilk teminat! 

Memur alınacak llkte 31 blrlnrl t~rln 941 CU"11& .. 

Atıkerl l'abrikalar Umum KUdUrlUIUD· 16 da M. M. v. Sil. Al. Ko. na ınur• 
den : (7639) 

Muhtelif yerlerdekl fabrikalarımızda is
tihdam edilmek tısere &1atadaki ıartıar 
dahlllnde müsabaka ile memur alınacak -
tır. 
ı - Memurin kanununun ' UncU mad

deeinde yazılı evaatı haiz bulunmak, 
2 - Mecburi ukerllk vaıılfeııılnl ifa et

miı bl,ılanmak ve Yllfl 83 ten yukarı olma· 
mak, 

a - Laakal orta mektep mesumı ol • 
mak, 

' - imtihanda muvaffak olaal&I'& 31156 
nyıh barem kanunu muciblDCe Ocret Ye· 
rllece-' ll'ibl huaud kanunla verllmlı al • 
hat ııtırortaaı Te telcal\diye hakkı da Tar • 
dır. 

5 - Blsmete almaeaklardaD: umum 
mUdOrlUl'lln ptereceti her yerde en u 
1lO •ne hizmet edeeeflne dair noterllk • 
ten mu•Mü tMhhQt ......U aluaacak 9ft 
allftll ~ tal1118a1lftll& .... otap 

Kapı, çatı ve pencere 
malzemeıi alınacd 

M. M. VcıkAlcU sa. Al. Ko. dan: 
JGetlt bedeli 1~ lira olan caU. 

ııencere maı:ı:emeel açık eı!ulltm• ti•_.. 
lmacaktır. llk teminatı 144 lira 45 
Taliplerin temlnatlarl:vle blrUJc't• Sl J1. 
ı..rın 941 cuına sunu saat 1!1 te )1. 
Al. ıco. na milracaatları. 

(7642) 

Çam tahtası alınacal' 
M. M. VekAletl SA. Al. ıco. dall: 
Pa:ı:arlık la 400 x o.25 lı! o 025 • 

adet cam tahta11 alınacaktır 1'• fi 
nan fiyat 977 lira olup ı..mınatı J. 
kuruat'\lr, tııaıesı 17.10 941 cı.Ull• 
lllt 15 te yapllacaktır Talip olall 
)'OD& mtlraeaa.Uan. 

.(1Mt) 
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ANKARA Lv. AMIRLICINE 
..._ GELEN iLANLAR 

laoıa Kuru ot alınacak 
l 1llı Sa. Al. Ko. dan ı 

111 JOOO a4.u MI' Nrtl .,.. ........... 
llplere de VerllebWr, 

2 - Dmllt.mell ll.10.Ml ... , ... ..,.. 
ır.ır 8a. Al. Ko. d& 7apalaeakbr. 

7rE 
uı:us 

Bulpr .ı,...c.Jc 
~ ... .AL XA. llıllls. 

1 - Puaı1.Ma 116 ton bulsv ÜNıaak<llr 
Ta1Mna .uı.a bedeli muo ııra .....,.. 
1168 lira evaf Jtor,UD balttln 9&J'DtlonlarJB. 
dıa me'""1ttıar. 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil tamiri 
Ankara BelediyeaindeD : 

1 2 

- Tabın· llııtı ınen beher kilom 6 kurq 50 
'-dı::n 300,000 lrilo lruru ota talip çık
llalfi 11 

40 cı maddeye ıöre pazarlık u 

1 - Muvakkat temlnat miktarı 11T1 UN· 
dır. Taliplerin teminat meırtuplartTl• teklif 
mektuplarını belli ıriln ve 11atten bir 11at 
eve! makbua mukabili Ko. na Yermeı.rt. Bu 
11aatten sonra verllen mektuplar kabul edil· 
mez. 8artnameler Ankara, lltanbul LV, &
mirlikleri Sa. AJ. Ko. larly)e Balıkealr sa. Al. 

2 - Puarlıtı '°· ıo. 1M1 PMUteea .ana 
Mat 10 dadır. ı.teldJlertn blıUl atla .,. 11 • 

atte Trabaoa 8a. .U • .Ko. na mllracaat.ıan. 

l - Su illeri iki numaralı hizmet ara
baaımD tamiri ffl on bet gtlıı mUddeUe a
çık eksiltmeye konulmuttur. 

(7628) 17:199 

.. e ••tın alınacaktır 

2 - Muhammen bedeli (2100) liradır. 
1 - Teminatı (1~7) lira (:!O) kurtı§tur. 
4 - Şartnamealnl görmek ı.tlyenlerin 

•- M h '-aiııa u •mmen bedeli, 19500 lira, kati 

, 16rtil t 2925 liradır. Ş;Jrtnamesi Ko. da 
lir. 

Ko. da aörUIUr, 74721 
17t;ıl 

Ba~niye alınacak 
1lt. Topane 8a. AJ. JCo. dan: 
1 - Beh_.lne 985 kuruı tahm1n edtlm 

10.000 adet bat.taııl;ve alınacaktır. Pazarl•ta 
ekllltmeeı 17.10.1941 cuma atınll -'t u,30 
da Topantde ı.tantıul Lv. A. sa. Al. Ko. dil 
;vapılacaktır. Kati t.ıılnat 123:!0 :tradtr. NU
muneeı Ko. da aörUWr . .lttıeıcıüerkl beW ~ 
ve ..atte Ko. na setmelert. 

her sUn encümen kalemine ve latekltle • 
rln de 28-10-1941 aah gUnü aaat 10.SO da 
belediye dairesinde mUtetekkll encUmene 
mUracaatlan. (7597) 17586 

Sadeyağ alınacak 
a - lhal ı 1 • 

... t 1 ea 3-10-941 pazartesi silnü 
S te Sa 

tir. lıt ki' .rnsun Sa. Ko. da 71pılacalı: • 

Canakkale Sa. Al. Ko. dan: 
l - 20 ton 1&deyat klmym mua;vene ile 

15. 10. 941 earaamba allııll 11at 11 de panr • 
lıkla 11tın alınacaktır. Beher Jdloeunun mu
hammen tı:vab 179 Jcuruı olup ilk temlnah 
2685 liradır. Evsaf ve aanname her ırtıa Ko. 
da aörUIUr. 11tek11Jerln .Ko. na mllracaatla • 

llıin. e ılerın belli ıün ve ıaatte kati te 
il, t lllakbuzlariyle Ko. na miiracaatla-

(7651) 

Aranıyor 
ar ped&JG w m uh'tıeıtt cm llıerbte cah-

1&caJc JrtmNıere thtlYaennıs vanlır • .lttekllllıe
rın Ollbecıl Maartf ma.tbe.uı m4ld11rlılltüne 

mtıracaauan llAn olunur. 4787 

(7150) 17096 

hıtıır ~oyun eti alınacak 
ı _ · Al. Ko. dan:• 

ltıa 2S b:!'4er .kllocuna 62 Jturua tahmin edl· 
"'111)-te kllo keııımıı koyun eti kapalı zarf 

2 _ •klııtıneye konulmuıtur. 
"-t 18 EbUtmesı 15. 10. 941 c:arsamba silnll 
lacttı:tır da lzınır Lv. A. sa. Al. Ko. da yapı· 
~ır ·~ının tahmin edilen tutarı 15.:iOO 
~· lnatı muvakkatesl 1182 Ura 50 
ltlıııf IJı ElcaUtmeYe lıtırAk edecekler kanuni 
lılt llat •lctuptarını lhale ırlln ve 11atlnden 

eveı Ko. na vermeleri. 
(1254) 

~ Saman alınacak 
ı _ Sa. Al. Ko. dan : 

... tı11ı4eııTa!unınen beher kilosu 1 kuruı 90 
"'4.tı t20,000 kilo aamıuıa talip çık
~. lldaıı Pa&arlık usullyle ııatın alına-

a • 
~Muhammen bedeli 18280 Ura, kati 
ltrıııar. 2457 liradır. Şartnameai Ko. da 

• - lbaı te ~ eaı 2L 10. 9il salı gUnU aaa 1l 
' _ t Ba. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lı Jıacsa;.ateklilerin mezkQr gün ve ıaatte 
~arı, katı temınatıarfyle Ko. na mU· 

(7322) 17277 

~Sadeyağı alınacak 
1 _ Sa. Al. Ko. dan : 
~~inen beher kilom 170 kuruı 
~ 0 erimlı eadeyağa talip çıkma
tlto. l*lı&rhk tıaullyle aatın alınacak-

2 - ll tt te..ıı Uhammen bedeli 81200 Ura, ka-
t. dı-uı;: 9180 liradır. Şartnamni Ko. 

a - lh. 
-.ı ıa le alesı 20. 10. 941 pazarteal günü 
' Bam.un Sa. Al. Ko. da yapıla' . 
l& ~ bteklilertn mezkQr gUn ve aatte 
~ kati temlnatıartyle Ko. na mUra· 

(7329) 17284 

~ Sığır eti alınacak 
l ...., .,, Lv. A. Sa. Al. Ko dan • 

fıı. · oeb ' • 
:-.- ll&Joer kilo.suna 36 kuruı tahmin e-
' eka kilo •ıtır eU kapalı zarf u-* , !: lltmeye konulmuıtur. 
~ 

1
kaUtme 18. 10.,941 cumartesi g0. 

'-aı.~O da İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
~ tır. Hepsinin tahmin edilen tu-
";!J liradır. Muvakkat teminatı 38' 
:-, ruıtur. Şartııamesı her gf.ln Ko. 

E kslltm<'ye iştirak edecekler 

" alan Ve tamtHt te1rUf ---l>1aıııt..,~e aaaUndcıı bir aaat eveı Ko. 
~ (7343) 17303 

~\lıreti alınacak 
..!.._--:-~ Sa. Al. Ko. dan: 
Ge•oqq Jıi.ai ela ınlktarı yazılı iki kalem 
~ ~ ~11&rında yazılı gün ve saatler
~ ~ ~. bne ile Gelibolu 890 Sa. Al. 
"-•~ lto. edilecektir. Şartname evsaf 
,~ ~ silrU!Ur. İsteklilerin ihale 
~. Uariyle Ko. na müracaat-

~ ~ llfı?ett, nılktan: l50 ton. tutarı: 
~-~· 10~nat: 1375 lira, ihale gUnU 

, ...... lltıre 1 9. 
ltbati Iİ.._ t ti, llllktarı: 75 ton, tutan: 

'-at: ;;'1Dat: 8082 Ura, l50 Kr., ihale 
. ıo. 9'1 10 

'b <7'61) • 17415 , .... , 
~ a.. A~~a arpa alınacak 
'' ıt 9 -... dan: 
...,;:. 't421ıoÖ kı~ tarihinde Uıaletl yapılacak 
~ 11&a 0 7\llaf veya arpa kapalı zart 
b~ 8dllnıe.ın 't ıo, ~rııırı • ratmen talip çıkma-
' lc1. tarlbın 1 mubayaa edilmek Uzere 

:a '-lııııetır • kadar bir e;v mllddeUe u-
1,. .; 1'aıı111;r1n to: 4-lrıttıerı S. Ankara, ı.tanbul. Isınır 
l't ıo, ..... CUtt~rAl. Ko. larlyle Söke Sa. AL 
tıı.ı; .._1c1. oa"'-'ı. e&rtnllmeler dahilinde 

41. JCo. ba atına nat ıı e kadar 
(?484> Da nıuracaatıan. 

17417 

n. (7477) 17C5 Sadeyağ alınacak 

Buğday öğüttürülecek ~·__aa:~!ıa~a~!~ Ko~::~ ... >' konulan 
Kars Sa. Al. Ko. dnn: 115 tıtn kilo ıade)'atına tal4p oıkmadıtuıdan 
1 - Kapalı zartla 1800 ton butday IDrdı- ııe.mrhta konmuıtur. Pazarlıtı 20.10.941 pa. 

rılarak un yaıttınlacaktır. Un fabrikası lcln zartıest atınG aat ıı dedir. Mllbamme be -
kırma ücreti ve naklly .. ı dahil bir klloeuna deli 170500 ıra, muvakkat teminatı 9875 •. 
tahmin edilen bedel bir kuruı 90 l8ntlm radır. lste)tJJaer eartnameyt Ko. da ıröreb'.l!r· 
muvakkat teminat ~5 lira elekli detırmen ıer. tatekllli!Mn bent ıriln w 1aatte teıcıu 
için kırma ücreti ve nakliye dahil bir kuruı mek'tuplarl)'le Ko. na mllrat'.aal)arı. 

ViLAYETLER 

Motör teknesi yaptmlacak 
lıtanbul Belediyesinden : 

33 santim muvakkat temlnab 1795 lira 00 (76::i2) 17606 
Temizlik ıılert çöp mavnalarım cer için 

yaptınlacak ahıap romorkör tekDell ka • 
kuruıtur. 

2 - Butday kırma murafl Kor'un blltlln 
aarnlzonlannda mevcuttur. 

1 - lhal•I ~. 10. 1941 pazarteel aQnU ıa
at 16 da Kars'ta komllyonumuzun bulundu· 
tu mahalde yapılacaktır. Evaat ve 1&rtname 
Ko. da aörUIUr. 11teklllerln mezkQr atın ve 
11atte 15 e kadar kanunun 3l inci maddl!lt • 
ne ıröre hıızırlıyacııklan teklif mektuplannı 
Ko. vermeleri. (7457) 17426 

Odun nakli 
Gelibolu Sa. Al. Ko. dıın: 

1 - LApsckl clvıırındakl ormanlardan or • 
mnn mUdUrllltilnce 310 namına verilen ve 
paarsı ihalede kimin üzerinde kalırsa 310 
namına Ll'ıpaekl orman bi>ln ıetıııtınce mu
knvele yapılnrak maktaa Ucretl 310 namına 
mutemet olmak ıartlyle mUtenhhlt taratın • 
dan verilmek ıartlYI• ve Ll'ıpaokl orman böl· 
ıre tefllltl tarafından ıröaterUecek rnaktalar
dan kesmek LApıekt llkeleılne indirmek ve 
oradan noıııyır, Gelibolu araıındakl iskelede 
huıual 11rtıarda yazılı miktarda ayda t•llm 
etmek 14rtlyle 2.619.DOO kilo odun pazarlıkla 
naklettlrllecc?ktlr. 

2 - ()dunvn muhammen bedeli 49779 lira 
10 ıruruıtur. Kati teminat 74"..S lira 86 ku
ruıtur. ihale ırilnll 26. 10. 941 peraembe ırUnU 
ııaııt 10 dn Sa. Al. Ko. da yapıl:ı.caktır. tstcl<· 
ıııerın aynı atinde ellerln<lt'kl vesalkle Ko.na 
mllracııııtıan. (7458) 174.."'7 

Bir elektrik ustası aranıyor 
Jtarp Akndl!mlsl Komutnnlı(:ından: 

l - llarp akııdemlslne 60, 70 lira ücretli 
bir elektrik u11tnsı alınacııktır. Nafıa Vek!· 
!etinden UcUncU derece ehliyetnamesi olması 
ınrttır. fsteklllerın 20. 10. 941 tarihine kadar 
iki numarnlı kıılnda harp akademi.il komu • 
tanlııtına mUracaatınn. 

(7009) 

Kuru ot alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. dan : 

17473 

l - Paznrlıkla 300,000 kilo kuru ot sa
\aa ahnacald.•r. ~ ,l.6. lQ.~.9il ~~~~
be sana ... , ıs.ao .._.. ~ ,. 
de 15 temlnatlarlyle Hadtmldl)' Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. Evaaf Te ıerait her 
zaman Ko. da görülür. (7580) 17532 

Kösele ve ıaire almacak 

ANKARA VALILICI 
palı zart ueulile eksiltmlye konulmuııtur. 
Keıit bedeli 19.000 lira ve ilk teminatı 
1426 liradır. Mukavele, ekalltme, bayın • 

Şose tamiri dırlık itleri genel hususl ve fenni ıartna-
Ankara Valillflnden : meleri, proje keıit hWAaaslyle buna mU-
1 - Ankara • Kırşehir yolunun 61 + teferrl dlfer evrak 95 kuruı mukabilinde 

000 • 66 + 000 inci kilometreleri arasın- belediye fen ı,ıert mUdUrlUğtlnden verile • 
dakl ıosenln esaslı tamirat işinin lhaleel cektır. İhale 15. 10. 941 çarşamba gUnU 
13. 10. 941 tarihine rasthyan pazartesi saat 15 de daim! encümende yapılacak • 
gUnU saat 15 te vilAyet datml encümenin· tır. Taliplerin ilk teminat rnnkbuz veya 
de yapılmak üzere kapalı zart Ululiyle mektupları, ihale tarihinden sekiz gün e
ekslltmeye konulmuştur. veı belediye ten ıoıeri mUdllr!Utune mura-

2 - Keşif bedeli (52519) lira (89) kuruı caatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına 
ve muvn.kknt teminatı (3876) liradır. Alt ticaret odaaı vesikaları imzalı ıartna-

3 - İsteklilerin teklif mektuplannı; me ve kanunen ibrazı lAzımgelen diğer ve
m•J\akkat teminat mektup veya makbuzu, saik ile 2490 numaralı kanunun tarltatı 
ticaret odası vesikası ve ihale gününden çevresinde hazırlıyacııklan teklif mek • 
en az Uç gün evel vilflv-.tf' istida ile mU- tuplarını ihale gUnU ııaat 14 de kadar dai
racaat ederek bu ff için alacakları fenni mf encümene vermeleri llzımdır. 
ehliyet veslkalarlyle birlikte yukarda adı (860:5nI77) 17170 
geçen günde saat 14 de kadar daimi en
cümen reisliğine vermiı olmaları. Yapı işleri 

4 - Buna ait keşif ve ıartnarneyf her 
gUn nafıa mlldllrlUğUnde gorebtleceklcrl. 

(7007 ) lG9!JJ Zonıuldak Deniz Mıntaka Komutanlı • 
iınan ı 

Odun ve çıra alınacak 1 - Mecmuunun muhammen bedeli 9698 
Ankara Vallll(l.ndcn: lira 92 kuruı olan dört lıaret istasyonunun 
Huıusı idare ihtiyacı ıı:ın 10 ton meıe ve Zonrulak Deniz komutanlrıhnrn irae ede-

on ton ırUreen odunu ile l:iOO kilo c:ıra acılı ğ" h 
eksiltme ile ıııtın alınacaktır. ce 1 ma allerde inııası kapalı zarf usulıyle 

l\lecmuunun muhammen bedeli soo liradır. 1. 1· Teşrin 941 tarihincn itibaren IS gün 
thalesl 16. 10. 9n perıcmbe ırUnU aaat 15 te mü.dctle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
vllll>et dnlml encilmımlnde icra edllecektllr. 2 - ihalesi 16. I. Teşrin 9 u tarihine 

Tnllplerln 60 liralık muvakkat teminat m · d"I usa ı perııembe günü saat ıs te Zon•""l· 
mııkbuz!yJe birlikte lha le ırUnU vllllyet daimi ak .. ~ 
encümenine, ıarlnameılnl ırörmek ve fazla 'ta Deniz mıntaka K. lığında müteşekkil 
tııtıllat almhk ıstt:venlerln kez:ı daimi encU. komisyon tarafından yapılacağından talip. 
men kalemine milracnııtları ııan olunur. !erin yevmi mezkiirda 728 lira42 kuruşluk 

(7212) l72'..?3 teminat akçesini ve bu gibi işleri yapabi· 

KAZALAR 

Yeniden 1111& eturıımıı olan Aıkale Jcaza11 
hUkllmet konatının (17832) lira 24 kuruı be
deli ketlRI ikmali lntııatı kapalı zart usully
le eksiltmeye cıkarılmııtır. 

l - Eks ilme 24. 10. 941 cuma ırünll saat 

ceğine dair nafıadan alacaklı:.rı ehliyet vesi 
kasını ibraz eylemeleri ııarttır. 

3 - Şartname ve projeler her gün ko -

mu~ta. ~iilebiliı. Taliplerin teklif 
~plarnn ihale ... tmct. a8t eYe

lfne kadar makbu• mukabilinde komisyo
na tevdi eylemeleri ilin olwıur. 

(8907-7496) 17460 

Kayseri Sıı. Al. Ko. dan : onda A$kııle maliye dairesinde toplanacak o -
l _ Kayseri dlkinılevl için aıııığtda cins lan komisyon tarafından yapılacaktır. 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilanı ve mlktarlan yazılı malzeme ealın alına- :ı - Du l•e alt kesif .evrakı. ıllsllel nyat 

caktır. Jılecmuunun muhammen bedeli cetveli, ve enrtnamcıer Erzuruın natıa mil· Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden r 
16905 lira katı teminat 2635 Ura 75 kuruı· dUrtu~Unden ve Aakale J11alıplldllrllllilnden 

bedc.-lılz alınabilir. 27. 10. 941 tarihinde pazartesi ıiinü saat 
tur. ı ,.

8 
s - Muvakkat teminat (1338> lira 93) ku· 15 te Kasıamonu'da nafıa daircıln.de mü-

2 - halesi 2490 sayılı kanunun .. ncı 
maddealnln ıı fıkrasına göre Kayseri Sa. ruıtur. teıekkil ekıiltme komisyonu tarafından 
Al. Ko. da 16. 10. 941 perıembe sUnU il&- 4 - Taliplerin 7· 15· 937 tarih ve 3297 sayılı 13014 lira 8S kuru11 ketlf bedelli sanat o-

.t 10 da vapılacaktır. 1steklilerin ticaret Resm1 Gazete ile ftelredllen talimatnameye kul .. 1 b' • k l 
" ıröre vesikalarını hazırlayıp ibraz etmeleri ve u ato 7e ıııası ınıaau apa ı zarf uıu-

odaaında mukayyet olduklarına dair ve- tayin edilen müddet zarfında teklif mektupla· llyle ekıiltme7e konulmu,tur. 
slkalarlyle ve teminatı kallye makbuzla- rını komisyon rlYuetlne vermeleri ıuımdır. Mukavele, ebiltme, bayındırlık işleri ıe 
riyle birlikte belli gUn ve saatte Sa. Al 17347 nel 
Ko. aa müracaatları. ıartnamesi hususi ve fenni şartnameler 

250I kilo Manda k!Sseleat proje. ketif hıili1a11 elektrik ve sıhi tesi • 
1000 • Yerli vaketa. MARMARA OSSOBAHRJ K. uta ait umumi ve fenni ııartname, vahidi 
880 ,. Taban utan. fiyat listesi ve yapı iılcri umumi fenni 
:ıo ,. San astarlık metin. 
25 ,. Kenarlık aarı meıin. 
sa çift 40. No. yemeni kalıbı. 

50 " 41 .. .. " 
70 .. 42 " " .. 
70 • 43 " " " 
35 .. 44 " " " 
25 .. 4;;,. " .. 

(7581) 17533 

3 çe_şit yiyecek alınacak tartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Kastamonu, Ankara ve Iatanbul nafıa mıl

Marmara Uııitbaht1 K. satın Alma. Xomll· dılrlüklerinde ıoriilecektir 
::11onundan: Muvakkat teminat 976 lira 8kuru5tur 

C!n&I: Kuru fuulye, 20.000 kllo, tahmini İateklilerin teklif mektuplarını ve en az ı 
fl)'atı 25 kuruı 94 santim, temlnaıtı 778 lira 
:ıo kurue, 10,000 liralık bu iıe benzer iı yaptığına da-

C!nıl nohut, :ıo ooo kilo, tahmini tb'atı ir ihaleden Uç si1n evet villyetten almış ol-
23 kuruı 88 1anUm, teminatı 716 ııra '° duğu ehliyet ve ticaret odası vesikaları ve 
k\ıruı. 

ti. 
teminatlariyle birlikte 27 10 941 pazartesi 

CJ.n91 kuru uzum. 10.000 kilo. tahmini 

~ .._~'!ot alınacak 
'-:.._'!-_•· 18tı ~ dan: 
~ ~ ıcııo arthlnde lhalnl yapılarak 

Kuru ot almacak 
Hadımköy SL Al. Ko. dan : 
l - pazarlıkla 300.000 kflo kuru ot aa

tın alınacaktır. İhalesi 16. 10. 941 pertem
be eunü saat 13 tedlr. 

>'illi 53 kuruı 88 aant4m, teminatı 808 lira sünü eaat 14 e kadar Kastamonu nafıa mü-
20 kuruı. firliiğiıne vermeleri ilin olanur. 

1 - Yukarıda cins w mlktarlan yazılı (8917-7497) 
Yl:reeıek maddeleri ayrı aartnamede olar&tl 
pazarlıkla eks lbıne)'e konulmu,tur. 

17461 

S •lcaııtın leneUk kuru ot kapalı zarf S llllıbıadıtın~ı UAn edllme1ıne ra:nı1>n 
't illa.~ ... 2'>. l~n PUarlıkla nıı nyııa e • 

2 - tsteklllerin c;"0 de 15 temlnatlarlyle 
Hadımköy Sa. Al. Ko na rnUracaaUan 
Evaat ve ıeralt her gUn Ko. da görülür. 

(7G82) 17534 

2 - razar!'M<lan 15 b'rlncıtıerln Ml c:ar
eamba ırtınll 11ra ile eaat 14.lıt, 16 da tzınlt· 
te Tersane ka1>111ndakl lııom.lıyon binasında 
yapılaca-k tır. 

Yapı işleri 
Seyhan Nafıa M.UdUr~iiQ-Unden : 

1 - Adana orta tecl.m dkulu ddrdUncU 

17 r..nı 

_,_ 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZIRAA T BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankaamda Kamnralı •• U.1tana Taaarnıf h 
~ında en az 50 lirası bulunanlara "nede 4 defa çekilecek-:
ıle aıağıdski plana söre ikramiye dafıtılacaktırı • 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 ., 2000 ,, 

,, 4 " 250 ,, 1000 
40 " ı 00 " 4000 

" 100 " 50 " 5000 " 
120 " 40 • 4800 ., 
160 " 20 ,, 3200 

Kur'alar senede 4 defa, 11Mart.11Huir1m,11 E)'lil ._ ıı 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. ' 

DiKKAT : HuaplannJalıi paral.ar bir..,.. irinıfe so 
liradan Cl§afı düımiyenlere ilıramiye plrhfı ıalıdirtle o/n20 
lazlaaiyle verilecektir. 

Balast münakaaaıı 
Devlet Demlryolları 4 ifletme MildllrlUgUnden : 
Şube 43 mıntak&1ından ihzar edilecek qatıda ocak ldlometnıerl, mlktartan. 

muhammen bedelleriyle muvakkat teminat miktan n m"nlP•• tarihi eö•teril · .. 
olan balast sııat 15 te 4 Uncu ııletme mUdürlU,Unde topluwa komla)'ouca ihal':: 
Y..tpılmak üzere kapalı zart ueuliyle mllnakua)'a koaulmuttur. 
. Bu l§e girmek lstiyenlerin teminaUan 11.1 ve k&DUDUD ~ •'till •lllkalarla tek· 

lı! mektuplarını münakasa gUnU olan mU•:>YeD autta blr Mat neline kadar koo 
mil'yon reislığlne vermeleri lbımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil meL 
Balut İIİDe ait mllkanle Ye l8l'blame Jll'Ojeltri Allkara 'n JtQ98l't Ytmeleıruıı...._.wiJlli'-

dem a..er Jrura9 _._.w..... tb 3 ....... ...TID) 
Ocalı Mlkı.a 'ht.m ....._ JIOııalr 

Kllometre.ı lu'bllıl Jll L. tadam tAl1ı.ı ua 

2H+600 
204 + 000 
165+850 
156+159 
135+136 
125+000 
l24+ 300 
132+600 
95-96 
8'+000 
M-60 
24-27 
5--6 

8+000 
11\.._.1A 

dahil 

700 
IOO 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
JOOO 
2000 
2000 
2000 
2000 

19300 

IST AN BUL ve P ARiS 
FakUlteıerlnden mezun 

Diı tabibi 

HAMiT SAKABAŞI 
AllllYeaarayı karıqında DöJı:mect apart· 
manında ner ırlln ıaat 9-l2 ve l4-:I> 
arası hastalarını kabul eder. 

Rontıren ve eerı mekanik tedavt. 
Teleton: :a824 

Kapalı zarf uıuliyle ilin 
Kırııeh 1 r Vllbeıthıden: 

.. 
"° 1800 

1400 
1800 
1400 
1800 
1400 
HOO 
uoo 
llOO 
aooo 
fOOO 
fOOO 
IOOO 

aıuo 

-

u.ıo.lfl 

ITlot 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Kösele ah nacak 
Denl• Lnuım latıa .AlDI& Komfqo • 

DUDdaD • 

ı - Tahmba oluua amMmmq bedeli 
(11230) Ura ol&D (8000) kilo Mbmılu kG
aeleııtıı. 11 • ~ - 1N1 ııertembe 
sUnll aut 1' te peurblda ekailtmal :va • 
pılacaktır. 

1 - İlk teml•b (iMi> Ura (2&) ku
nıt olup ıartnMneai ber sOn meeai 
aaatıert daldliade il~ (1156) ku
nlf bedel mukabilbade alıDabtllr. 

:a --elle ıııc · 941 tarihine kadar bir 
ı._ a"':... 'l't.ııpıer~l'a atınm11tır. 
' t;"llırıtrı Ankara. lıt.anlJul, lznılr 'lo ' da ın~ Sa. Al. Ko. larlyıe :löke sa. 
~ ~ Paıa~ut tartnameıer dahilinde 

41. ko l!ll Silnt aaa t u e kadar 

Sıiır eti alınacak 
Bandımı• Sa Al. Ko. dan: 
ı _ sıaa ve Dlmltok& blrllkleMnln 35.000 

kilo ııtır eti kapalı aarna ntaleel 3.11.941 
puıarteel auna 11at 16 da Bandırma Sa. Al 
Ko. da yıı1>1Jaca4'tır. 

3 - Şnrtnamclerl bedelsiz olarak komls
;vondım alınabıllll\ Bu mıddeler bir veya u· 
rı a:vn taliplere ihale olunur. 

4 - Pazarııaa ııtırAk edecek ıtaUplerln 
:ııoo sayılı kanunun lttedlll ve1lkalarını ve 
cınııerı hizalarında yazılı temtnaUarb'le 
blr1*te beU ırun ve aaatt.e koımlıyona ınll19· 

kllmın tnea.atının 16647 Ura :ı9 kuru~luk 

lllnden 15800 ıtralık lı kapalı zarf usuli>lc 
ekllltmeye konulmu ıtur. 

l - Ekllltme 27. 10.19'1 ta'"lhl-ıe mUıa . 

dlf pazart.ı atınU aaat on tl'"de narıa dal· 
realnde yapılaMtındıan ltol"ıtlı z:ıı tlar en ııcc 

bir aaat evet ıaat onda natıa miidll.rlilt üne 
verllmlı olacaktır. 

l - Eksiltmeye konıııan sa: ICırlebir • 
Kayıc.-n yolunun kllonetre :141 + 000 - 257 
+ 000 aruında taa ltıaratındaıı keelf bedeli 
3658:) liralık ııın 30.000 uralık k11m1Cbr. 

a - 1ateklilerta belli sOn Te saatte 
fcabeden veaatk ile Kuımpqa'da bulunu 
komJl)'OD& mtlracaatlan. (9007-7576) 

17082 

(?41;:); na mUracaatıarı. 

ı...~htelif • 
l'11'•etı- 8 YiYecek alınacak 

it..;'_'- a. Al K ~ .\tıtıd . o. dan: 
~ ~ kaa clna ve miktarı yazılı 8 

17418 
2 _ Muhammen tutıan 15750 lira olup 

eaıtan, (9027·760::?) lr.>84 

3 çe_şit yiyecek ahnacak 
a - lltı:venlet' bu ite a1t ketffname ile 

l&ftnamelerlnl ve mukavele proJeıılnl ııı;ır. 
mek tc:ın natıa mlldilrlütilne müracaat edoe . 

2 - Bu lıe alt evrü ıunlardır: 
A - Eksiltme 11rtnamea.J. 
B - Mukavele proJeal, 
c - Bayındırlık illeri .. nel eartnameet. 
D - Şose, köprlllet' fenni l&l"lDllDeet. 
E - Hueual eartnun .. 
F - JOqlf hillba cetveli mesaha Mrt clO-

ADLiYE VEKALETi 

Odun ve kömür almacak 
Amara Oaaevl Dtbfkt.örlUtunıı.ı· 

s• 4- Baıı:aıı zarf Ulullyle 31. 10. Hl S" ar11ylklt ealr Sa. Al. Ko. da yapıla
!"İ ı: .. :~·Uııle~t teminat 1819 lira 18 ku
~ ıneı: ihale saatinden bir saat 
~. ~ 4ntc UJlları Kn. na vermeleri. 
"'Uın. llaiıkee1rara. İstanbul Lv. Amirlik· 

ırnuvakkat teminat 1181 Ura 25 k-uruttur. E
te alt evıat ee ıartnam• Ko. da ırörlllür. Ta· 
ıııııerln ihale ıriln ve 11atlnden bir .aat evel 
teklif metctuplarNtı Ko. na vermeleri. Bu sa
atte IOfll9 verilen ırıoktuplar kabul edil -

n (7456> 17SOS 
Marmara Uullbahrl K. satın 

mlıyonundan: 

Alma Klo- bilirler. 
4 - tateklllerln 1183 lira muva.k1cat te:n l· 

nat vermeleri ve ehliyet ves kn.&ı almnk Uze. 
re bu ııı )aııa.bllecd'.denne dair bonıtervlı 'e
rı:vıe tıçar~tt \'e aannrt odası vcsiökalarını. iki 
adet tO'to{ırarııırını 3~ kurıu,tuk bir adet ::ı 

kuruıluk bir aıdPt d • n:a ııuıu ve bir .ıcurue
lu-k ucak pulunu yukarıda ikinci mlllidede 
Y'&Zllı ırtınden Uc: gıUn evel dlll'kcelrrlne bal· 
laımak aumlyle vlllyete müracaat etmeleri 
lAzımıtır. 

ııerl. vasatı mesafe ce'tvell, 
G - Grafik. 

.Anar& caamnın Mı ma.ıı nh · Uatboacı 
olılıt on ton kırılm11 m'" Odunu ile 00 itan 
meee kömQrü aı:ık ekallt'ıne ıuretı:vıe lbal• 
n konuımu11& da lateklUtrln teklif 
lerı tı:vat tıaddl itidalde - ülm ~ledUl· 
a. •vr edlltndeıl 

Ci · Ba. Al. Ko. da her gün 
'il il 
~ llctarı kilo M. Fiyatı 
~ 

29800 
Beher kilosu Kr. 

"IL'h 740Q : ıt::-ııt 2ot 70() 

~"'-1t l•ooo ~= 
~ Rno 21 

~-...- (loı) ~= .! 
(7ıee> 401 ooo 

~ ~mm alınacak 
~ ~ ' Al. Ko. dan: 

17419 

-... 4'4eclıne ııoo '-·-· ._.. • IQoo ·~uı fl:vat tabinin 
flttto.-..;.4tıt. er lrllhnl llraJNW sari 

!!ft ...._ eıtanlnuebr. .. 4000 • 
'-taa~--

mes. 

Çarık alınacak 
ızmıt Sa. Al. Ko dan: 

1 
_ Şartn:ıme~ nde ;yaalı olan evsaf ve 

.. ··hllmd• 1$.000 eanıc pazarlıkla a -
eartıar .... 
ıınacaktır. eeııer cU'tlnln muhammen bedeli 

140 kurut ilk teminat 1~7' liradır. 

2 
_ Pazarhtı 15. 10. 1941 canamba allnQ 
•• te ızmıt sa. AJ, Ko. da yapılaeaıktır. 

.. at ...., 171188 
(787J) 

Nohut almacak 
latşnbut Panıraltı Sa. AJ. Ko. dan: 

1 
_ ıcapelı zarf uıullyle 7. 10.1941 de 

1 tıln edilen :ı:ıo ton nohuda teklif oıu-
lhalel pahalı ırörllldütllnden aynı miktar 
nan tl)"lh rhkla mUnakuııya konulmuttur. 
nohut paza 
Beher klloeunu• mu1ı&mmen bedell 17 kil. 

ah ntımdlr Evsaf ve hususi ıartlar Ko. 
ruı .,., ııa · 
da aörUlQr. lbaletl 16.10. 1941 persembe 
atına M&t 11530 da harbl1'8 :vedellc ıut>u o. 

... AL Ko. da ~apılacaırtır. Taliplerin 
asaıu 
lr&U .-ınaaartft• So. aa alNOll&tları. 

tıat>. 11800 

Cin ı : Kuru ıııısul)le, ııo.ooo kilo. tıatımtn ti· 
ya'tı 25 kuruı 94 1antım, temlnlrtl 1945 lira 
50 kurw. 

Cinai nohut, GO 000 k11o, tahmin tıyatı 221 
Jcuruı 88 santim, terMnata :1149 lira '° kU
rııı. 

Cinai kuru Uzum, :zs.ooo kilo, tatımln ti· 
yatı 53 kuruı. 88 1&ntlm teminatı ~:J() ura 
50 kuruı. 

ı - Tıakanda clnı w m"Mııtıarlan 1azıll ile 
kalem ~k maddelert 41!1 aart11amede 
olarak pazarlıkla eJc:allt.me;ve; lit&ıuımuıtur. 

2 - PuarlıkLıı.rı 15 bırlnc ,_ ,rın 941 oar• 
'4mba ırtınu IRat 14, 15, 16 da J;tmtl"te Ter
~ane kıa.ııı11ndnkl komlayon binasında )'llPI• 
lacaktır. 

s - eartııMnc.-lerl bedcıhllz olarak komla· 
>"Vndan alınır. Bu maddeler bir veya ayrı &7-
rı taliplere Rıale edilebilir. 

4 - Pazarlıta ı.tt~k ecleeelr llteldllertn 
:l490 1&Y11ı kanunun l•tedll'l wslkalannı w 
hlzalaruıda ae.tertle tetlnaU&rlyle blrla· 
te belli .......... UmlQıona IDGr&Cll&t• 

IUL .(IOll-'l901l iMi 

5 - }>()ela 11e ırönderlleoe\t mektuplAnn 
dıı :rartı mUhUr mubıu ile b'lee kapanmıt 
olacaktır. Poatada ot.ıu:ak &'l!Cllkmel'er kabul 
ed ll'lnez. (9028/ 7603) 17583 

Lôborantin aranıyor 

Yozırat Memleket Hutanee! Butablı>ll· 
l»nden: 

Hutanemlade llO lira &)'tık Qeretıl lAboran· 
nnııt mllnhaldlr. Veıılka tıötotratı ve bo'1 • 
Hrvll nNUe~ 1ı1tıtc1a .. battabiPHte 
mQraca..uan Ula oıunar. 

, ......... 1 

latıyenler 11rtnamelerl bed•b oıaralt 
daimi encümen ve nafıe. mlldilrliltunde 16re
blllrler. Evrakın ıuretlnl 150 kuruıla alabl· 
lirler. 

3 - Dcıllı.te 20. 10.1941 tarihinde paar
'teBI ırünll 11aı ıa t.e Kıreeblr vuanta cl&bnl 
enctımenlnde kapalı urt uauıı1ıe 1uılacslc-
ur. 

4 - J!Jcslttın.,. atNbtlmelr lota llteldlle • 
rln :ı:ıao Ura muvaldc&t tMnlnat ~•I 
bundan balka 941 Fllı ticaret odalı Wl'Utaaı 
ve eıcıııtme ırUnUndım (t&Ul aıeınıert hu1c> 
oc atın evel Kıreehlr '#111)'91ılndell al•ea4cla • 
n ehlb"et veeıkumı bab olup Ptenııelert 
ıtzımd.ır. 

5 _ Tekllf meirWPları yukarıda Uollnctı 

maddedeyazıh 1&atten bir ıaat evellne kadar 
Kıreehlr daJ.ml encllmetı relılltlne makbuz 
mukabUlnde verlleeelC'Ur. Poe\a ile a6ndert
len mdEtuplar UcQncG. maddede :vazıh ıaate 
kadu aeıımıı oımuı w clıt zartın ınWı1lr 
nıumu Ue 1Ytce kapatılmıı Ol111M1 l'-41r, 
,_.da olacek seeltmleıw lr&tııul eı111ın-. 

,,.~ l,. 

-90 •Yllı kanun mucibince ın 
on atın uzatılmııtır •-•-•· eakQıo ihale . .. ....... ıııerın 18. 10 lMl 
ııereembe l'(lnU ıaat ıs te Anka.r • 
Yet mOddelumumıııtı maka.nı 1 e4knhurt
ıcıı komlılıron ında m1M.ee*
l ~ teminat akceel olarak (80) 
ıra 5:1 kuruııuıc banka mektubu ven JD&a-. 
Hndıtın& Y'lltırıldıtına dair makbusı.art111'°'~ 
birlikte nıcıraeaatıan a••- 1 .... o llllllr. 

<7607> 17597 

.:! 111111ııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -
~ General Elektric İ - -E Buz dolapları 1941 modelleri 5 
: gelmiıtir : - -~ Nurettin Mergen § 
- -: Yeni ıinema UıtU No. 9 Th 3344 5 - -~11111111111111111111111111111111111111 .. 
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§ Mem ır fa'A. - 1 ------- Toprak Mahsüllen Ofisındcn ---- 1 - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak memur -- evleri ve buna mütef erri işler götürü olarak kapalı zarf usuliylc ek
: siltmeye konulmuştur .. Tekmilinin keşif bedeli 56994.88 (elli altı -E bin dokuz yüz doksan dört lira seksen sekiz kuruş) liradır •• 

------------------
: 2 - Eks1ltme 20. 10. 941 tarihinde saat 15 te Ankara'da Ofis u- : 
: mum müdürlüğü binasında yapılacaktır. · : 

= 3 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofis umum müdürlüğün- : 
: den alınabilir. : - -E 4 - Muvakkat teminat 4099.75 (dört bin doksan dokuz lira yet- E 
E miş beş kuruş) liradır. _ 

§ 5 - İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki E 
: gün evet ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyanı- : -: na koyacaklardır. - --E 6- İnşaata muktazi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbctin- : 
: de demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. E 
: 7 - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayrı olarak _ = da ihale edilebilir. (7495) 17459 E 
:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

2 
Mcr.in Liman 

Müdürlüğünden: 

Motör alınacak 
lıleri lnhisan Türk Anonim Şirketi Umum 

1. - 15·30 beygir kuvetinde oturulabilecek mahfuz yeri olan 
ve limanda servis motörlüğü yapabilecek evsafta bir hazır motör 
satın alınacaktır. 

2. - 15-30 beygir kuvetinde yeni bir dizel deniz motörü alı
nacaktır. 

Alakadarlarm Şirket Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
rica olunur. 4542 

.11111111111111111111 BELSAMİTOL ıııııııııııııııııııı. -----------
ldrar :vollan lltlhabı, :veni ve eski BELSOCuıa.ucu, idrar zorlu~. meune ve 

prostat lltlhatn. alstlt ve koli a!sUUere. böbrek rahata.zlıklannıı karaı en mll
kemmel tac BELSAMlTOL'dur. BELSAM!TOL kullananlar :rukarıd:ı aa:vılı hM

talıklardan cabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur. Satış deposu: Sami Aksu 

---------- Bahcekapı la Bankası arkaaında Rahvancılıır ıokak No. 5 ----"'ll111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111ıı.-

JANDARMA 
1 

bin kll'o kura ta.s.ıl:ve k !osu :vırmı kurumn 
dont bin kl!o merciml".t kllosu otuz kuruı;tan 

---------------- dört bin kilo noh.ıt Ki.osu sekiz k.ırunan 

Muhtelif yiyecek ve yakacak 
alınacak 

Ereli J.anOıırma Okulu Satın 
dan: 

Alma Ko. 

Erc11 J. Okul S&tın Alma komh:vonuncıa 

GitUlun l fklncır.cşrln 941 tarihinden ttllııa· 
ren bir ıenellk lhtt:vııcı olan ve mutııunmen 

bedelleri klloııu on aıu lruruıtan 171 t>1n kilo 
e'krılck ylrml bce kuruıtan otuz bin kllo • -

.. kır ott :vnz yirmi kurustan 7200 kilo .sadeyat 
dört kuruşt.e.n lkl :vll:ı: bln kilo odun kapalı 

zart uaullyle ve muhammen bedelleri kllo
eu yirmi beı kurustan on Uc bln be$ yüz kUo 
bu!l'Ur kilosu 90 lcuruıtan iki bin kilo sabun 
kilosu alt.mıı kurur.an b n iki yüz kilo 
.. 2 kilosu elli ltaru&tıın tıes bin dört Yllz 
kllo plrl.nç kllOı!IU otuz beo kuru:rtan dokuz 

altı yüz kUo k.ıru ıotan kll:>Su kırk kuruı -
tan 11d bin ~ yüz klto kuru 11..ıll :ı kll."X'lu 
sekiz kuruıtan altı bin kilo patates kilosu 
altımı kuru3tan bin 9Cklz yüz kilo t<'hrlye 
kllosu :vetmlı kurust.ıı.n bin tıes yüz kilo ac· 
ker k110!u yUz :vlrml kurumn bin iki )'il:ı: 
kUo zeyUıuatı kilosu dokuz :vıız kunıı n 
elli bin kilo arpa kilosu llç kurustan l rml 
tıes bin kllo saman kilosu 0.ç kurustıın oı u 
yedi b~n kilo kuru ot aeıık oıcııııtme • ırl'tlyle 
miln.ıkasaya konuımuıtur. ttt ı t Iıt o· 
ıunacak !JyaUar haddi IA>ıkında ~örJ!dı.lt'J 

takdirde 2490 sayılı kanun hUkllmlerlne tev
fikan 'ı7 blrlnclte:ırln 941 ~anü ıaat 9 da 
Erclı J. Okul satın alma komisyonunda ~-apı

lılcaktır. Tallplerln , evrakı mllsbltelerlyle 
mı.ıa~ym zamanda ko:nlayona mUraca'3.Uarı 

UAn olunur. 17607 

Buhar kazanı satın alınacak 
Tasfiye halinde Ankara Havagazı Şirketinden : 
150 derecede takriben 7-10 atmosferlik bir buhar tazyiki istihsali

ne mahsus, kok kömüriyle yakılan üzerinde emniyet supapı, su al
ma cihazı, manometre bulunan ve insan kuvetiyle tekerlek üzerin -
de çekilebilecek bir adet buhar kazanı satın alınacaktır. İsteklile -
rin teklif mektuplarını 20-10-1941 tarihine kadar Şirket Müdürlü -
ğüne göndermeleri ilan olunur. 4758 

uı.:u s 

u e 
denberi meşhur 

BİR 

GÜZELLİK 
REÇETESİ 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
Tecrübelerini \ 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

I. şte; donuk ve srrL bır eıldl be
yazlatıp yumu tmak ve bu .sa

yede şayanı h yr t bır cılde mııllk 

olmak için tecrııbelerlnl geçirmiş re
ni bir tedbir .. Me bur bir aktris, 
genç! k rranzara ını idame için bu 
guzell k reçete ini kullanırdı. 70 ya
şında olm ma ratmen genç kız .rol
lerini oyı ardı. önce Penkre:ıtln ile 
hazmettlrllml~ bir mlkt.lr .sut krema
sı ile 'ayni miktar yine hazmetUrll
mış ze:;tln yağı karı~tınnız ve buna 
iki misli taze slıt l.reması llüve edi
niz. Bu tertibi Eczacınız da hazır
layabilir Fakat nz miktarda pahalı
ya mal olur B yaz renkteki (yağsız> 

Tokalon kren ı trrkıbınde sar Zeytin 
yağı lle hu u.ı:i surette h::u:mettlrllmlş 
~ut krem.'lsı vardır Cidden cildin ha
kiki gıda~• olan bu tc-rtıp .sayesinde 
c ldl"llz b"sLııec k \'e ona Adrta lna
nılmıyacak d recede bir gençlik ve 
tnz~llk verecektir Yuknrıaa resmi
ni g6rdUğ!lnüz kadın b\ze yazıyor: 

cKendlm b!le inanamıyorum, Toka
l:>n kreminin üç sUnlUk lstlmallmlen 
ı<mrn t'il im b ya landı, bzelendl ve 
cuzt'.'llr •ı • s.z de (yajlsız) Tokalon 
kremlnl - t nln guzelll{U için tecrü
besini grçlrmlş ve %amanın tnkarrlir 
e mi bu •uzelllk re ini er b 

ediniz. Bugun dun;nnın her tarafın
da mUyonlnrca kadın her ı;abah 
muntazaman bu kremi kullanmak
tadır. Tokalon kreminin memnuni
yet bahş semeresi teminatlıdır. Aksi 
takdirde paranız lade olunur. 

..ıııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııı1.. -------------

Nümune Hastanesi 
Diş Tabibi 

------
ALİ RİZA OKTAY ~ 

-avdet etmıı ve hastalarını Nümune : 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satıhk t;ö'..nar ve \im tomruklara 
mlıııııımıcıı. 

Devlet orman isletme DUzce Rc\'lrlnln 
OU.ıce - Bolu ıoscsl llzerlnde Tatava deı:ıosun· 
cıa ıstttte mevcut 917 adet muadili 726 met· 
re G53 deslmetrekQp köknar ve 71 adet mu • 
adili 25 metre 863 deslmct.rekilp cam tom· 
rukları ıs.10. &.11 cumartesi gUnll saat 12 de 
Dllzce revir &.mlrllıtlndo acık arttırma He 
ııauıacaktır. Köknar tomruklarının beher 
metro kUpilnUn muhammen kıymeti 10 Ura 
cam tomruklarının beher metre kl111l1nl1n 
muhammen kıymeti 12 liradır. Şartnameleri 

lstanbulda orman ccvırıze mDdllrlO.ltil Anka· 
ra orman U. mlldllr\Ul!:Dnde görüleb!llr. 
Fazla tar ıııı.t ve llslcler Dllzce revir il.mirli· 
ilinden tomruklar yerinde &'örlllebtıır. Tnllp· 
ler1n yüzde 7,5 teminat ve evrakı llzlmele -
rı:vıe lhııle &'ilnll ve ıanttnde Düzce'de revir 
Amlrlltlnde mlltcsckkll komisyona mDraca · 
atları. (8918/7498) 17462 

Sayın bayanlar 
Avrupa'nın son §<ipka model

lerini (Mod Eva) bizzat mÜ! -
terilerinin gustosuna göre ge -
tirdiği kolleksiyonunu salonla -
rında ve Ankara'da Yenişehir 
B E Z E N Şapka atelyesinde 
10 dan 12 ye kadar teşhir etmek
tedir. 

Galatasaray Aznavur Han 
Kat: 3 

müşterilerimize 
Şnrk kundura pazarı Tahtakale 14 No. 

dan ikinci Anarartalar caddesi 200 No. ma· 
taz ıyn tasınmııtır. 

Şark kunılura pazarı Salih 

... ı ı 111111111111111111111111111111111111 !::. 
_ 100 Liraya kadar aylık : 
: ücretli : - ---- Muhasip aranıyor --E Dinar'da Dedeoğlıı un fabrika- _ 
: sında çalışmak üzere, muzaaf u- -
- sulü muhasebeye aşina bir mu ha- : 

sip aranıyor. Taliplerin evelce : 
- çalıştıkları müesseselerden al -
: dıkları bonservjsJeri ve 6,5 x 9 : 
- ebadında fotograflariyle 30.10.941 : 
: tarihine kadar müracaatları. E- : 
: velden un fabrikasında çalışmış : 
E olan muhasip tercih olunur. 4792 E - -., ı 1111111111111111111111111111111111111 r-

OKULLAR 

Deis başlangıcı 
Yüksek Mühendis mektebi 

Müdürlüğünden : 
Bu yıl tedrlaata 13. 10.1941 de baılanaca-

tından talebenin bu tarihte 
lunmalan 11.A.n olunur. 

(8833·7452) 

melotepte bu-

17437 

Nakil 
Ankara akıam kil sanal 

- hastanesi karsısında ceıat Hamamcı : 

; okulu müdürlüğünden : : Ap. dakJ :veni mua)'enehaneslnrle eski
: st ~lbl saat 1:5 ten sonra kabule basla· 

mıstır. 4780 ---.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-
Kayıp - 929 ıcncsl Beypazan II. d tl'k 

okuldan al.mı$ oldu'=um diplomamı kıı)'bct· 

-------------------------------~ıım Ym~~ıa~oo~~~n ~~lnln~~U 
..111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111'- Yoktur. 

Okulumuz Ankara ismet Paşa 
Kız Enstitüsünden ayrılarak Ser
gievi karşısındaki eski Hukuk 
Fakültesi binasına taşınmıştır. 
İsteklilerin her gün kayıtlarını 
yaptırmak üzere okul idaresine 
müracaatları. (7649) 17593 - Heypazarından Fcrha"t otlu Has.an B.url 

§ Konya'da Kuleli, Akşehir'de ~ ErtUrk 
4791 

- -
§Maltepe ve Bursa Askeri liseleri-: - -
E nin her üç sınıfına talebe alınıyor = ----- Milli Müdafaa Vekôletinden : -- -----E 1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfma : 
: 1 Birinciki.nun 941 de ba,lıyacak olan yeni ders devrel!i için Ma- :; 
: arif liselerinden ve Maarif orta mektebini ikmal ederek devlet : 
- Orta Okul imtihanlarını muva ff akıyetle vermİ§ olanlardan talebe : 
E alınacaktır. : 
: 2 - Ahnacak talebenin Türk ırkından olması, sıhi muayenede : -----------------------------------------

aağlam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde 
yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bü
yÜltmÜ§ veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sı
navlarmda ipka veya bütünlemiye kalanlar, ya§lan, boyları ve 
ağırlıkları askeri liseler talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar 
kabul olunmazlar. 

Bu hadler şunlardır: 
Lise ' l!lnıf: 15-19 dahil 
Lise il. sınıf: 16-20 dahil 
Lise 111. sınıf: 17-21 dahil • 
4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulunduklur yerlerin as

kerlik ıubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol
larını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını hazır
lryarak 1 Birinciteşrin 1941 den itibaren askerlik şubeleri yoliyle --_ bu kağıtları girmek istedikleri okullara göndermeleri ve okulla-

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

..111111111111111111111111111111111111111!: 

--~= 
ı :_ -_ Sıhhath olmak için insanın afız. : 

llk - Orta - Lise 

OKUL KİTAPLARI 
NEOSTERİN --

: burun, boiaz ve bademciklerini sıhhi : 
Akay kitapevlerine - -: blr tarzda temiz bulundurmaaı l! • : 

gelmiştir. : ,:ımdır. -
Samanpazarı merkez Tel: 3583 
Yenisehlr ıube Tel: S.279 : Bu yollarla giren anjinler, grip, : 

(Zengin ve ucuz kırtasiyenin :ves:l'ıne : kızıl, kızamık, difteri. kabalculalc, : 
ıntış Yert.) 4622 - çiçek. suçiçeği, menenjit . • • lldh : ... , 

~-................... ~ = bulaşıcı hastalıklarda -

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7253 

İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Na§it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-- NEOSTERlN ----- pülverizasyon veya gargarası _ -- ııifaya yardım eder. : --- Böyle hastalar ile temasta bulu • : 
_ nanları korur, şahst ihtiyat ve tedbiri : --- aldırır. --- Eczane!erde reçetesiz satılır. -
'=;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

YENİ Sinemada 
Joel .Mc Crea - Naney Kelly ve 

Romero'nun blı11kto çevlrdlklerı 

büyük komedi 

Karımla evleniyorum 

12/10 1194f ----.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll ll~ - ~ 

~ Memurluk müsa~u.ka imtihanı ~ = ~ § T. C. Z1raaf Bankası Umum Müdürlüğünden : ~ - .,, 
_ İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere ~ 
:= lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından Adana, A~- ~ 
=: kara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Mersin, Samsun, Sı- ~ = vas ve Trabzon şubelerimizde müsabaka imtihanı açılacaktır. ~ 

: Müsabakanın ana şartları : ~ 
1-Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma· ~ = .,, --

:= mış olmak, ~ = 2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, ~ 
:= 3 - İstihdama mani hali bulunmamak, ~ = 4 - Yaşı yinni birden az, otuz beşten yukarı olmamak, ~ 
:= 5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde ~ = vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak· ~ 

~ 
Diğer şartlar : ~ --- 1-Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep meıurı·~ 

_ ları da alı~acaktır. An~ak, lstanb~I, Ankar~ :e. İ~ir'dc o~ta müs.a· ~ = bakaya miıracaat sırasıyle yalnız ılk onar kışı ıştırak edebılecektıf· ~ 
2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene veya ~ 

= daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olanlar imtihan· ~ 
- sız kabul edilecektir. ~ 
§ ,3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanun~b~· ~ 
- kümlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsıl ~ = derecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile - ~ 

-

= k. ~ _ ce tır. ~ 

- 4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, ingilizce) yi bihakkıll ~ = bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören" ~ 
:= ler müsabakada riiçhan hakkını hai.z addolunurlar. ~ 
:= 5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te- ~ 
_ kaütlük rejiminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade = edeceklerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının irnti· 
:= hanı 11 - 12 ikinci teşrin ve daha yukarı tahsili olanlarin imtihanı 
_ 13 - 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. = , Müracaatlar imtihandan bir gün eveline kadar kabul olunacaktır· 

:i Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlükleri• = ne ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürliiğüne müracaat 

- etmesi lazımdır. 4788 -
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jll 

B·alast ahnacak 
Devlet Demlryollnrı Sa. Al. Ko. dnn : 
İkinci işletme mıntaknsında aş:ı~ıdakl mevki ve Kim. lerl yazılı 5 ocaktan 

rılacak balastlardan Kim. 36 ve 52 ocak! arının her ikisi bir \'e diğerleri arrı, 
eksiltme mevzuu tea;kil etmek ve hizalarında gösterilen giln ve saatlerde sır• 
ihaleleri yapılmak üzere karınlı zart usJllyle eksiltmeye konulmu,tur. EkSilt 
!er Ankara tstwı~·onunda ikinci ııııetme mlldllrlUğü binasında toplanacak 
yondıı yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında miktarları yazılı muvakkat temlnatııınnı havi vezne J'll 
zu veyn idarenin kabul ettiği formUle mutabık banka mektuplııriyle kanunl 
ve teklltlerlnl tayin edilen ihale srıatlcrinden bir saat eveline kadar komisyoıı' 
lifine vermı, olmalnrı !Azımdır. Şartname ve mukavele projeleri Allknra f}dll 
!etme komiıoyomından parasız vı>rilmekt'.ldlr. (7337) 
Ocağın yeri ve Balast Beher M3 

kilometresi miktarı nın Muhammen Muvakkat İhale günO 1 
saatleri M3. bedeli 

Ankara - Kayaer! hattı ) 
Kim. 86 ı.aıabel İl'lt. 2500 ) 

Ankara - Kayseri hattı ) 
Kim. 52 Kurbağalı lıst. 2~00 ) 
Irmak - Zonguldak hattı 
Kim. 30 - 31 Kalecik -
Ali bey 3000 
Klm. 61 TUney-Gennence 3000 

Kllm. 318 Balıkısık 4000 

170 

125 
170 

190 

teminat 
L. K. 

637 50 

281 25 

20. I. Trşrlll 
paznrtel!I güıı!l 
at 15,00 de. 

20. I. Trşrln· 
pazartrsl gillld 
at 15,15 de. 

382 50 20. I. Teşrin. il 
pazartesi gilll 

at 15,30 da. 
·o I 570 00 20. I. Teşrı O 

pazartrsi giltı 

17309 at lfi.~:S d::.,../ 
,,,, 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl 

~ 2 adet pompa ahnacak 
---- Zonguldak Belediye Reisliğinden : 
: 1 - Şehiı- itfaiyesi için biri arazoza diğeri kılavuz otomobillerirıe 
: takılmak üzere iki adet pompa satın alınacaktır. Muvakkat teminat• 
: (150) liradır. 
: 2 - Muhammen bedelleri: arazoza ait pompanın (2000) lira tcıl~ 
: vuza ait bulunan pompanın (1500) lira olup teminatı 112 lira el 
: kuruştur. 

: 3 - İhalesi 21. 10. 941 salı günü saat 15 te belediye daimi encW 
- ni tarafından yapılacaktır. 
E 4 - Şartnameler ~delsiz olarak verilip talip bulunanların rnua~ / 
: yen vaktinde teklif mektupları ve teminatlariyle beraber komisyotl i 
- da bulunmaları ilan olunur. (7306) 17261 

1
/ - ,, 
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Sahlık eşya 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye merkez ve şua batına ait muhtelif cins eşyalar 16-10·1~~ 
perşembe gününden itibaren her gün saat 14 te perakende olara1< t' 
faiye meydanı civarındaki Belecliye levazım deposunda açık art~~!' 
maile satılacaktır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin levazım nıiidil 
lüğüne müracaatları. 17579 .A 

~ ~ 

Sus Sinemasında 
BuızUn bu ırece 

BOyilk bir aakın kahrnmanı. Kutsi bir va· 
zırenln kurbanı unutulmaz bir ı1hcscr 

S.. s ,,Jd UMER inemas• 
Duı:Dn bu jr('CC 

B;.wtık ask rıımı 

: rın bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de yine 1 Birinciteş- Mc\·aımın ilk bl1Y11k tılml. ııa.veten: may- Baı rollerde: Lcvaymı • Llonel Barr)more Yaratanlar: 
: rin 1941 den itibaren en geç 10 lkinciteşrin 1941 tarihine kadar : ca:ı:etemlze ızöndcırllen her nevı :va- munlar taratından oevrllmlı fevkallde Emine Rızık • sııteymıın r:ee!9 

-(DİKKAT)-
Mukaddes vazife 

: doğrudan doğruya okul müdi!rlüklerine müracaatları iliin olu- : zııar. neşredilsin ed1lmCJln geri ve- komedi. Seanslar: 16 ;ı 
: S) 16812 : rıımez ve kııyboluıundan dola:vı hlc .,~•ar: 10·12 • 14 • 16 - ıssrcce 20.30 da Seanslar: ıo. 1215. 1430' 

=_,_._''_:_;_~_·ı_ı_n_ı_u_ı_ı_u_ı_n_ı_ı_u_ı_ı_u_ı_ıı_ı_ı_u_ı_ı_n_ı_n_(:_ı_7ı;_ı_ı_u_ı_ll_}_ı_ıı_ı_ı_n_ı_ı_n_ı_t1_ı_ı_n_ı_n_ı_ı_ıı_F~~~~bl-r~m-~-u_U_)_et~k-ab_u_l_o_l_u_nm--a~~~~~~-10~-l2~---ı-4..SO~---l-6-.30~·-18_.30~-v•~2l~d-ed--lr-.~~~~-A-yn~ca-:-en~~~n-r-e-nk-l-l-~-nkJ~~~~~--~~ıs-30~-ve-:..::~ 
ııı41 ~ 

B LA U P UN KT Radyola n n ı n 941 Modellerini Görüp Dinlemeden Radyo Almıya Karar Vermeyiniz 
Adliye Sarayı yan el 1"1 ,r 

ta apartımanı ıJdn ,ıoıa: 
6 Kazım :RUıtO. Tel 


