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Milll Şefimiz Bursa'da Merinos fabrikasını, Sanat 

Okulunu, Kız Enstitüsünü gezip tetl<ikleryaptı lar 
. .. ... .. .. . 

İnön ··Merinos fabrik sınd • 
1 

tetkiklerinden çok m n 
Cümhurreisimiz Sanat Okulu ve Kız Enstitüsü 

buyurdu hakkında memnuniyetini ifade 
Bursa; 6. a.a. - Reisicümhur is-

met INöNO, dün Merinos fabrikası 
ile Kız Enstitüsünü, Sanat Okulunu 
gezerek tetkiklerde bulunmu~lardır. 

Merinos fabriknsını gezişlcri es -
nasında, fabrikanın muhtelif tesisa
tını ayrı ayrı gözden geçiren ve 
muhtelif i~ler Üzerinde izahat al<ın 
Milli Şef, fabrikadan ayrılısları es
nasında kendilerini coşkun ve içten 
tezahüratla uğurhyan i§çilerimize 
hitaben : 

"- Teşekkür ederim çocuklar, 
memleketin bu güzel eseri size ema
net edilmiştir; gördüm, iyi çalışıyor
lftınuz. Müdür ve amirleriniz sizden 
memnuniyet gösteriyorlar, memle -
ketin bu güzel emanetine layık ol
mıya çalışınız;. Size teşehkür ede -
rim. ,, demi~lerdir. 

İnönü Kız Enstitüsünü müteakip, 
ziyaret eyledikleri Sanat Okulunda 
bilhassa modeller Ü7erinde rlurmuf
lar ve talebenin kabiliyet ve çalrfma 
faaliyetleri hakkında sualler tevcih 1 
buyurmuşlardır. 

Milli Şef, her iki müessese hak -
kında da memnuniyetlerini ifade et
ınıiılerdir. 

Bursa'da Merinos fabrikası 

Sümerbank fabril<alannda 
Milli Şef §ereline 

Cümhuriyet Ha~k Partiıi 
bir ziyafet verdi 

Bursa; 6. a.a. - Milli Şef İsmet 
JNöNO ıercfine dün akşam Cümhu
riyet Halk Partisi tarafından bele -
Cliyede bir ziyafet verilmiıtir. 

Kömür 
Demir 

Celik • 
Hüseyin Sami 

Urfa Mebusu 

lktısat Vekilimizin ilk iİfİ, pek 
haklı olarak vekaletinin en önemli 
addettiği kömrü, demir iti ve çelik 
İ§lerini yerinde, biı:zat tetkik et
mek oldu. 

Özlü, değerli hatta tafsilatlı ra
P~rlarla iktifa etmedi. Kömür, de -
tnır, çelik istihsalinin hususi §artla
rını, Özel ihtiyaçlarını kendi gözüy
le tesbit etmek istedi. 

İstihsal hayatının komutanları, 
~urmayları, erleri ile ıahsen tanıştı. 

u çalıtkan, vekarlr, haysiyetli in -
aanl~rı .zorlu çalışmalarında şevk -
le.ndırdı. Daha fazla cesaretlendir -
dı. Kati karar vermek hak ve vazi
fesi kendisine ait olmakla beraber 
İa~~hsalde çalr§anların da fikir ve 
nıutalealarınr uzun uzadıya dinledi. 
Açık sualler 60rdu. Pratik ve aydın 
cevaplar aldı. 

1ktısat Vekilimiz, Ankara'ya 
dönüıünde Türk efkarıumumiyesi
ne kıymetli müjdeler verdi. Mühen
dislerimizin, teknisiyenlerimizin, i
~~~ecilcrimizin, işçilerimizin elbir
!•g_ı, emek birliği, gönül birliği ile 
ıftıhar ettiğini bildirdi. lstihııal ha
yatının sürükleyici neşesi ile heye· 
canlandı v. heyecanını hepimize si
rayet ettirdi. 
• Sanari aeferbcrliği bot ve kuru 

laftan ıbaret değildir. Bugün, yal
nız Zanguldnk kömür hav7.asında 
24 bin iıçi çalıımaktadır. Onların 
temiz alınlarında parlıyan ter dam
laları, bütün ııanayiimizi, münaka
liıtımızı işletmektedir. 

Bizim istihsal disiplinimizin teme
lini her şeyden evci, ııevgi ve alaka 
teııkil eder. Milli hayata, hayatlarmı 
vakfetmiş olan Türk mühendisini, 
Türk işçisin! cans~.z .. b~r. makin~, 
mesleğine aıt her turlu fıkır ve mu
talea yürütmek h.akkından ~ahrum 
duygusuz bir emı.r. kulu .. d~gıl şuu~
lu bir vatandaş, ışıne gonul vermış 
tc§ebbüs sahibi bir istihsal unsuru 
olarak telakki ederiz. 

Buna mukabil, randıman isteriz. 
Bu tetkik sevahatinde kömür, de
tnir ve celik ·bölgelerimizin irili, u
faklı bütün meseleleri ayıklandı. 
Esaslı mevzular üzerinde duruldu. 1 
Askıda iş bırakılmadı. Bu umumi ı 
ka_hlil yapılırken lktısat Vekille.ti, 

•re.at Vekaleti, Münakalat Veka -
(Sonu 4 üncü sayfada] 

imalôt, devamh bir 
arhş kaydetmektedir 

Yedek parçalar dahilde yapılıyor 
SUmerbanJ..-ın lstnnbul'dakl pamuklu \•e yQnlU rabrlkalnnndn ali.kadar mUdürlerın 

ı.rtlrAktYle vuku bulan toplantılarında tabrlknların umumi ltletrne ve istihsal va21lyetıcrı 
tahlil ve tetkik olunmuş, lmalAb daha ras>onel bir ıekle tıraı: 1c:ln blrc:ok >·enl kararlar 
alınmıatır. 

Nafia 
1 

Bu toplantıların mahiyeti etrafında veri· 
len mıırnmata nazaran ııerek pamuklu ve 
gerek sun! lı,ıek ve yünlü fabrlknlarını.ıa ıs

ı.numl vazlyellerl momnunlyetbahş bir lnklşat 

Vekilimiz 
Alanya' da 

Alanya; 6. a.a. - Nafia Vekili ~encraJ 
AU Fuat Cebesoy, Serik, Manavgat ve .A· 

ıanya yolunu tetkik ederek, dUn buraya 

gelml§lerdir. 

Nafıa Vekili, açılması. mıntakamızın 

muz, portakal, limon, mandalln mahsOIU-

göstermlsllr. 
Ah~ull hlzırnnın doturdu~ blrtok milı • 

k'Ultı.ta ra~men devamlı bir artıı kaydetme· 
si bu sahada Hrledllen s:ayretlerln ~a 
gltmedltlnl ızöstenncktedlr. Filhnklka pa· 
muklu tabrlkalannın 1041 senesi llk yedi 
aylık devresi ııec:en senenin aynı devresb·le 
muka>cse edilirse kumaı lmaltıtının Bakır
köy tabrlk~sında yüzde 15, ~retli fabrika
sında yüzde 10, Kayseri tıı.brlknsında yüı:de 

ll ve basma imalAtının Nnzmı fabrikasında 
Yüzde 17 nlsbetlnde ytlkseldlltl s:!SrUlmüstur. 
Aynı ıekllde )'Ünlü müessesesine bal:lı fabri
kaların 1941 senesi ilk yeı.11 aylık devresi 
5:ecen senenin aynı devresiyle knr5ılastırılır

Ba Gemlik labrlkasında sun! ipek lma!Atının 
)'ÜZcle 16, mertııos fabrikalarında kamıırn ip
li(:! lma!Abnın' yUzdc 9, Bünyan fabrikasın· 
da kumaı lmalfı.tının y(lzde 83 nlsbetlnde 
arttı~ı mUıahcde edılmlıtlr. 

Bu toplantılarda muhtelit fabrikaların 
lma!At proııramları da yakinen tetkik edil -

miıı ve kasabamızın ziyaretine Alt intiba· mlatlr. Bu ııahada alınan kararlar nettcestn
larını ifade ederken, Alanya"nın bugiln de muhtelit Pamuklu ve yUnlil tabrikalan 

nrasında cok verimli bir te$rlkl mesai bn -ır.azhar olduğu n:ti~ı\fı memnuniyetle kay-

nün inki§afına bllyUk yardımı ~okunacak 
olan Dum kanalı in:ıaatını da tetkik eyle-

lıı.mıı \"C bir tıı.rartan pamukla )'Unün. dltcr 
dcyllycrck ve kasabamızın yalnız coğraft taraftan pamukla ,·eya yQnle sun! lpetln 
ve tarihi bakımından değil ncfi! ve çe. mUna ip nlsbet ve ıeklllerde kanıtınlmo.sı 

§itli meyvaları \'e ipekli knmaşlariylc de hususları tccrUbe sahasından ı;ı.knrak tatbl· 
kata intikal ctmlıtlr. 

ııöhrct kazanmııı olduğunu söylemi§ ve llk kuruıuslarında birer tamirhane ola-
halkımızın yol ve kanal gibi beklediği ba- rak d!lıllnUlcn fabrika atelyelerl blrcok ye
yındıı lık ış'el'İnln yakında tcıhakkuk ede- dek parı.:alar ,-e techlz.:ıtın Avrupa'dan ~etl-

ceğinl bilj
1
rmiHtir ---' rllcmemesl dolnyıslyle buııün birer küçük 

!Sonu 4 üncü sayfada] 

Kayıeri dokuma fabrikasının dahilinden bir görünüı 

İngiltere -Sovyetler 
ve İran arasındaki 

örüşmeler 
24 saate kadar 

bitiyor 
İran, İngiliz • Rus taleplerinin 

başhcalanm kabul elti 
Berne; 6. a.a. - B:ı.sler-Nachrıchten ga. 

zete inin T.ondra muhabirinin bildlrdiğ"lne 
göre, İngiliz - Sovyet - İran müzakere -
lertnin 24 saate kadar intaç edilmiş olma. 

- Bugün ikinci Sayfada -

Spor ba i leri 

,J . .J.8. 

tllOIA3~N 

sına intizar edllmektedlr. İran hUkUmran. lran'ın vaziyetini ve lngiliz kıtalarının vardıkları Hemedan la 
lığının bir delili olarak Tahran'daki Al- Sovyet kıta/arının vardıkları ve /ngiliz kıtalariyle birle§tiklc • 
man, İtalyan ve ~flhver'e yakın diploma- Kazvin'i gösterir harta rı 
Uk milmcssilllklerin bırakılacağı hakkın-ı-

daki haberler iyi mal<ımat alan mahfil • J A k ., . 
ıeree asılsız adıtedllmekte ve İran seferi. n Q ra • zm f r 
nln, sureti matuıuııada İran'daki Mihver 

bisiklet yarışında 
propaganda merkezlerinin ortadıın kaldı· 

rılrtıııııı için yapıldığı hususunda ısrar O· 

lunmaktadır. 

lran ba§lıca talepleri kabul etti 
Tahrnn, 6 a .a. - ıran k blnesl busıUn ın

glll~ - SO\)et not sını telklk etmlstır. Nota 
dun lran hükümetme te\•dl ed lııl,,tl. Zan
nedlldl~lne ı;:öre ) arın ıran partrunentosunda 
hUkUmet namına be)an:ı.tta bulunulacaktır. 

ıran hükllımetı. her ne kadar lnı;:lbz-so\•yet. 

tnleplerlnln baılıcalarını kabul etmlı3e de 
Ro>ıcr muhabirinin ö~rcndı(rlne 5:Öre son no-

lSonu 4 iıncu sayfada] 

Amerika Cümhurreiıi 
B. Ruzvelt 

GREER 
muhribine .gündüz 

taarruz edildi 
• 

Amerika' da 
hadise büyük bir 
nefret uyandırdı 
Vaııin~on; 6. n.ıı. - M. Ruzvelt, gaze

teeller toplantısında, Grecr torpido muh· 

riblno bir denizaltı tarafından taarruz e
dilmiıı olması hadisesi hakkında izahat ve

rerek deml§tlr ki : 

"- HUcum gUndUz ve Amerika'nın At
lantik sahilleri açıklarında yapılmıatır. 

[Sonu 3 üncü sayfada] 

Macar Genel Kurmay 

Baıkanı GI. Werlh 
vazifesinden affedildi 
Budapeşte, 6 a.a. - Resmen bil -

diriliyor: Macar Genelkurmay .Baş -
kanı Tuğbay Werth sıhi vaziyeti do
layısiyle vazifesinden affını ta'ep 
etmiştir. 

Macar Kıral naibi bu talebi kabul 
ederek Genelkurmay Başka'11ığı ıa 

tuğbay Szomothelyi'yi tayin etmig • 
tir. 

W crth'e gönderdiği bir me!;tı:pta 

naip, genelkurmay başkanının son üç 
sene zarfında herkesin arzu ettiği 
veçhile milli araziyi genişletmek için 
yaptığı hizmetleri şükran ve mi 1r.et
tarlıkla hatırlatmıştır. 

Tuğbay Werth yüksek bir ni~anla 
taltif edilmiştir. 

Afyon-Uşak merhalesind 
Orhan Suda b · rinci gel 
Yarıs ~ok ~elin ~artlar altında cereyan etH 
l'ıak, 6 na. - Yarıeı takibe memur husu· 

ııl muhablMmlz bildiriyor: 

BU5:!1n >1rmı bir bl!lkletçlnln lrll~Aklylc 

Anknrn - lzmlr bisiklet >·armnın Afyon - U· 
eak arası olan betlnrl ınerh~lesl )'apı\dı. 

8.20 de Ar>on vall!I ile beraber emniyet 

REUTER'E GÖRE 

Leningrat 
yakın zamanda 

düşeceğe 
benzemiyor 
Rus mukavemeti çok 

şiddetli ve sebatlı 

Alman kıtaları 
ilerliyemiyorlar 

Moskova, 6 a.a. - Royter ajansının 
Moskova'daki huııust muhabiri Alerander 
Werth blldiri)•or : 

Her ne kadar resmt tebliğ bUtlln cep -
helerde muharebelerin devam ettiğinden, 
umumi bir lisanla bahsetmekte ise de 1 
Moskova"da hakim olrın kanaate göre, hA· 
dlselcr daha iyi bir duruma girmektedir. 
Leningrad'ın mlldafansı Ktycf ve bilhas
sa Odesa'nınki gibl mllkcmmel bir su -
rette tertip edllml§tlr. Almanlar Lenin -
grad mıntakaııında muazzam aovyct ku -
vetlerlylo çarpışmakta ve bunlara karvı 
mütemadiyen takviye kıtnları gönderml -
ye mecbur kalmaktadırlar. Almanlar, b•ı I 
mıntakadaki ~lddetli mukabil hücumların 
kendilerini mU~kill vaziyete dUııUreceğini 
ve aynı zamanda Lcningrad"dnn ve cenup
tan yapılan sovyet ileri hamleleri karşı -
sında irtibatlarının kesllmelt tehlikesine 

1 
maruz bulunduğunu anlamııılardır. 1 

Bu itibarla almnnlar mUtl'madiyen 1 
N'ovgrad tıkıntısını takviye ile meşgul -
dlırlcr. Bazı mahfillerde nlmanların Le
nlngrad'ı bilhassa kıaa bir zaman için 
zaptetmeyi Umlt cdemıreeekleri kanaati 
gittikçe artmaktadır. Belki 11ehri sarmak 
ve kuvetıerinl yukarı Volga'ya belki de 

[Sonu 3 üncü sayfada] 

müdürü, nuarit mUdtlrQ ve vtltıyet Uert 2 e
lcnler1nln de hazır bulunduiı;u kalabalık b1zo 
halk kiltlesının alJ..-ı~lan aratında bati dı. 
Bu ınerahelede proıırnmda yüz nkız .'D
metrc olarak ııösterllmlase de elli ktlom"tre 

[Sonu 4 üncu sayfada] 

MİHVERE GÖRE 

Len· ngrat'ta 
müdafaa • • 

ıçın 

35 fırka 
asker var! 

Ruslar Odesa'yı çelik 

bir duvarla çevirdiler 

Leningrada Finler 
de taarruz ediyor 

( Yazısı 3. üncü aayfadıı. ) 

Romanya Kıralı Mihai General 
Antcnesko ile birlikte cephede 

harekatı takibedcrken 

Macar kıtaları bir köP.rü kuruyorlar. 
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Spor bahisf eri : 
... 

Spor 
Milli kalkınma vasıtası olarak 

Klasik Yunan devrin~ bir dönüş 
ff ade eden modem spor fikriyatının 
vazıı Dr. August Bicr'dir. Bu müel
lif 1920 dcnbcri neşrettiği eserlerin
de sporu, bilhassa felaket ve mağlU
biyet geçiren, ham madde kaynakla
nndan mahrum kalan milletler için, 
bir kalkınma vasıtası saymaktadır. 
Filhakika bir milletin toprağı, hazi
neleri, serveti, bütün ham madde kay
naklan kaybolabilir. Buna rağmen, 

iJlenebilirsc, bütün kayıpları telafi 
edebilecek bir unsur, bir ham madde 
gene kalır. Bu unsur bizzat insandır. 
İnsanı işliyecek vasıtaların birisi ve 
belki en mühimi spordur. İnsan, be -
deni ve ruhu ile bir sonsuz imkanlar 
llemidir. o imkanları azami haddine 
hdar istismar etmek milletlerin ha -
yatıru:ia mucizeyi andıran hamleler 
doğurabilir. §imdi böyle bir kalkın -
ıu vasıtası olabilecek spor fikriyatı -
nın pren$ipleri nelerdir? Yazımızda 
bu ciheti incelemek istiyoruz: 

1 - Modern sporun hareket nokta
ıı, bedenle ruhun bir vahdet, bir bü
tün teıkil etmesi akidesidir. Yunan 
klasiklerinin Harmoni nazariyesi bu 
ciheti ilk defa olarak tebarüz ettir -
miştir. Bu ahenk tezine göre mü
kemmel bir insan beden ve ruhun 
ahengini temail edendir. 19 uncu as
tın mekanik ve dualist görüşü beden 
ve ruhu zorla biribirindcn ayırmak 
karıılıklı tesirlerini ihmal etmek te
mayülünü gösteriyordu. Bicha, ruha 
inanmak için onu teşrih bıçağının 
ucunda görmek istiyor. Niçe bütün 
insanı yalnız bedenden ibaret telak
ki ediyor, ruhu külJiycn reddediyor
du. Yirminci atıır biyolojisinin büyük 
uf eri ruhla beden arasındaki bağları 
ıöstermi§ olmasıdır. Bugün vakıa 
beynin muayyen bir yerinde yerleş -
miş mücerret bir ruh aramıyoruz, bi
l!kis bedenin her hücresinde bir ruh 
kabul ediyoruz. Fakat ruhla beden 
arasındaki münasebetlerin derinliği
ni tıpkı eski yunan filozofları gibi 
anlıyoruz. Ve tıpkı onlar gibi ahenk
dar bir varlığın, ruhda ve bedende 
hamt inkip.fla kabil olduğuna ina
nıyoruz. 

İtte bunun içindir ki fikri terbiye
den ayrı bir bedeni terbiye kabul et -
mediğimiz gibi, bedenf inikıafı bir 
tarafa bırakan bir ruht terbiyeyi de 
verim9İZ ve kısır sayıyoruz. Böylece 
modem üniversiteler, eski yunan 
Ciymnu'lan gibi ders kürsüleri ya -
runda apor mabetleri ihtiva etmekte
dirler. Muayyen bir bedeni iktıdara 
vuıl olamıyanlar artık münevver in
san olmak ehliyetini kazanamamakta
dırlar. 

Ruht tahlil ilmi öğretiyor: bedeni 
gerilik, sakatlık, cılızlık, kudretsiz -
lik ruhta öyle bir takım ihtibaslar ve 
inferyörite duyguları uyandırıyor ki 
nklnın müsbet tıahada inkişafına en
gel olmaktadır. Veya ona büsbütün 
menfi bir itıtikamet vermektedirler. 
!şte akademik tehsille beraber yürü
mesinde ıarar edilen bedeni terbiye, 
bu gibi ihtibasların teşekkülüne ma
ni ()Jac.ak bir vasıtadır. 

Modern sporun beden ve ruh birli
fine dayanması, ıporcunun ilmi, in -
aant, milli ideallere malik olmasını da 
lcabettirir. Bu itibarladır ki milli bir 
tpor programı ancak bir milli teıki -
llt çerçevesi içinde hedefine ulaşabi
lir. Böyle bir teşkilat vatandaşa, bil
Iİ· mefki1rc, sıhat ve neşeyi bir kül 
halinde sunmalıdır. 

Prol. Dr. Sadi IRMAK 

biata ve bedcviliğe rücuu tavsiye et
mişlerdir. Bu, duyulan ıstırabı ve 
dumura uğramıya karşı hissedilen 
alniülameli ifade eder. Fakat bedcvi-
1iğe rücua ne hacet? Giyinme ve süs
lenme ihtiyaçlarımızı bir tarafa bı -
rakıyor, meskenlerimizi terkcdiyor, 
tabiatın sinesine veya onu taklit ede
rek yapılmış stadyomlara gidiyoruz. 
Orada geçen saatler zarfında medeni
Jiğin omuzlarımıza yµklcdiği suni 
atmosferden uzak ve tamamen tabia
tın içindeyiz. Tam bir tabiat insanı -
yız. Mücarlele insiyakımız en iyi bir 
şekilde tatminini bulmuştur. Bütün 
uzuvlarımız bir ahenk dairesinde iş -
!emektedir. İşte hakiki bir sporun 
bahşettiği emsalsiz saadet hissi bun
dandır. 

3 - Modern spor, insan emeğinin 

her çeşidinde verimi arttıran bir va -
s1 tadır. Endüstri amclesinde spor 
umumileştikçe verimin artmakta ol
duğu her tarafta müşa~1edc edilmiş 

bir vakıadır. Onun için ameleye spor 
yerleri yaptırmak karlı bir plasman 
teşkil etmektedir. Ziraatte de aynı 

hal vardır. Bazıları zannederler ki 
bir ziraat veya endüstri işçisi kafi de· 
recede hareket yapmaktadır. Ona ay
rıca spor yaptırmak fazla bir yorgun
luğu intaç edebilir. Hakikat tama -
men bunun aksinedir. Her nevi zira
at ve endüstri faaliyeti tek taraflı ol
mıya mahkumdur. Yani vücudun an
cak muayyen bir nahiyesini işletir. 
Diğer nahiyelerini atalette bırakır. 
Buna bir kompcnzasyon buhınmaıı:sa 

v,ücutta sui şekil hasıl olur. Nitekim 
bir terziyi bir kunduracıyı, bir demir
ciyi vücudundaki dcformitedcn ta • 
nımak kabildir. Bu deformasyon za • 
mania verimi azaltır. Ömrü kısaltır. 
Ve hastalıklar için müsait bir zemin 
hazırlar. 

4 - Milli bir spor programı, milli 
müdafaanın temelidir. Makinenin bü
tün terakkilerine rağmen harbi insan 
yapar. Ve iyi "kullanılmıyan bir ma -
kine bir şey ifade etmez. Bu günün 
silahları her zamandan fazla bedeni 
kudret, elastikiyet ve tahammül iste
mektedir. Meşakkate tahammül apo -
run bahşettiği kabiliyetlerin en mü -
himidir. Bu da ancak çocukluk yaşın
dan itibaren tatbik edilen bir spor 
programiylc elde edilebilir. 

5 - Her memlekette muhtelif se -
bcplcrle sakat olmuş birçok insanlar 
vardır. Bunların milli iktısada bir 
yük teşkil etmemeleri ancak sistemli 
bir ortopedik sporla temin edilebi -
lir. 

Görülüyor ki, milli bir kalkınma 
vasıtası olarak ele alınan spor böyle 
şümullü bir programla ve fikri ter -
biye ile muvazi yürümek şartiyle bek
lenen gayeyi temin edebilir. Türk 
spor kanununa hfildm olan zihniyette 
budur. 

Bir evlat katili 
lz:mlr, <Hususi> - Kcmalııaea kazaaının 

Oıen köyUnde fcct bir cinayet ıslemnısur. 

Mehmet Tarık adında bir adam 13 :raıındn· 

ki oi\lu All"YI llldUrmek'le zan altında bulun· 
maktadır. Mehmet Tarık tevkif cdllmı,, tah· 
klkata baelanmııtır. Cinayetin ıebebl henüz 
mnıQm deatldlr. 

Mesut bir evlenme 
lcel Uk ledr!Jat mUtetUslerlnden B. Yasar 

GUrtuna ile lltcnın earafındıın tüccar B. Ab· 
dl Tatlıcı•nın kerlmcıl Bn. Seher Tatlıcı'nın 
nlkAh törenleri l\lcraln beledlYe salonunda 
)'aııılmırtıT. Yeni evlllere saadetler dileriz. 
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Köklerini 

kurutuncaya kadar 

Mebuslar1m111n Karadeniz 
havzasındaki lelkikf eri 

Yunanistan ve 
Yugoslavya' dan 
alacağı olanlar Trabzon, 6 a.a. - Beşikdüzü, Ak -

çaabat, Sürmene, Of ve Maçka kaza
Ankara. 6 a.a. - Ticaret \'eklletlnden larında tetkiklerde ve halk ile temas-

Fuar maclarında ... 

Ankara muhtelifiyle Mersin 
Adana - Kayseri muhf eliti 

bndlrllmlstır: ta bulunduktan sonra buraya dönmüş 
İhtikarla mücadelede halkla hUkü- Yus09ıavya ve Yunantstan'ın Almanya ta· olan mebuslarımız dün burada halkc-

ratından luall tarihine kadar bu memle· 
1 - 1 b=rnbere kaldılar 

metin elele vermesi zarureti aşikir ... 
Bu sütunda birkaç kere temas ettiği
miz bu mevzua tekrar dönüşümüzün 
sebebi bir okuyucumuzun anlattığı 

hadisedir: Yaz tatilinde, fuardan 
başlıyarak bir koca memleket seya -
bati yapan bu okuyucumuz, k&rşılaş
tığı bazı vakaları anlatırken dedi ki: 

- Bergama harabelerini gezdikten 
sonra Soma'ya dönüyordum. Bir oto
büse bindim. Şoför benden 1,5 lira is
tedi. Halbuki Bcrgama'da dağıtılan 
rehberlerde bu yol ücretinin 1 lira 
olduğu yazılıdır. Şoföre bunu anlat
mak mümkün olmadı ve orada kal -
mamak için istediği parayı vcrmiyc 
mecbur oldum. Soma'ya gelir gelmez 
de şoför hakkında müddeiumumiliğe 
müracaat ettim. 30 ağustos günü idi. 
Buna rağmen meşhut suçlar mahkc -
mesi toplandı; ve şoför milli korun -
ma kanununa göre cezalandırıldı. 
Benim müracaatim saat 13 de, §Oförün 
mahkümiycti saat 15 tc oldu. Yolum· 
dan da kalmadım. 

Okuyucumuzun karşılaştığı bu ha
disenin hiç de harikulade tarafları 
yoktur. Şoför, bir yolcunun yaban -
cılığını istismar etmek istemiş ve ih
tikar yapmıştır. Yolcu, bir vatandaş 
sıfatiy!c b'.ı vaziyet karşısında tek 
çareye baş vurmuş, cümhuriyct adli
yesi de vazifesini yapmıştır. 

Yalnız Bergama - Soma şoförüne 
değil, bütün emsaline ibret dersi ol -
ması beklenen bu eczanın gönlüme 
soğuk su gibi aktığını söylemekten 
zevk duyuyorum; ve bu hadiseyi bir 
vazifeyi yerine getirme örneği olarak 
kaydediyorur.ı. 

"Hukuk için mücadele" davasının 
meşhur mildafii İhcring. aynı unvanı 
taşıyan kitabında insanın, haklarını 
müdafaa ederken yalnız kendisine de
ğil, cemiyete karşı ifa ettiği hüyük 
hizmeti, ne güzel canlandırır. Haki -
katte 50 kuruş - hele bir seyahatte -
göze a!ınmıyacak büyük bir maııraf 
s.ayılmaz. Ancak haksız yere bizden 
alınmak istiyen bir paranın sonra -
dan vicdanımızda uyandırdığı huzor
shzluğu da hiç bir şey telafi etmez. 
Kaldı ki İhering'in davası, bugün 

büyük memleket ve millet meselele
rinin başındadır. Muhtekiri nerede, 
hangi kılıkta, hanııti çeşit maske için
de görürsek görelim ilk vazifemiz, 
kanunun gösterdiği yolda, onu tepe
lemek olmalıdır. 
Hatırımızdadır ki, değeri ne olursa 

olsun ha~ızca bizden alınmak iste • 
nen bir parayı geri alırken yalnız fer
di hakkımızı kurtarmış olmuyor, 
belki yarın bir batka vatandaıı. yan
yana geldikleri zaman da doğrudan 
doğruya cemiyeti ısmnıya çalışan bir 
yılanın başını ezmiye yardım etmiı 

oluyoruz. 
Birimize karşı yapılan ha~ızlığın 

hepimize karşı savurulmuı bir tehdit 
olduğunu unutmuyoruz. 

İhtikarla mücadelede biribirimize 
ve hep birlikte hükümete yardım .•. 

Bu melun yılanların kökünü kuru
tuncıya kadar 1 

Kemal Zeki. GENCOSMAN 

Adana' da iki yaralanma 
hadisesi • 

Adana, (Hususi) - Ceyhanlı Sadık a
dında bir ıahıs, umuml evlerden bir ka
dından 15 lira istemi§, kadın parayı ver· 
meyince biçağına ıarılmııtır. Sadık kadı· 
nı muhtelit yerlerinden yaralamıı ve ya· 
kalnnmı,tır. 

Tatlıcı Şevket'in önUnde de kanlı bir 
h!ı.dlse olmuttur. Cel!l Bo~gezer adında 

bir adam, Fuat ... e Hasan adında iki ııahun 
yaratamı,tır. Hldlsenin ıebebi mal<Un de
ğildir. 

ketıere mal aevketmlı olup henüz bedelleri· vinde yapılan bir toplantıya i,itirak İzmir, 6 a.a. - Mersin - Adana • 
nl tahsil rylememtı tı\rlrlerlmlzln mallOba. eylemişlerdir.. Kayseri muhteliti ile Ankara muhte· 
tının teııbttl maksadlyte, bu memleketlerde Parti ve halkevi mcnsupJarı ile ka- Jiti bugün ilk futbol maçını kalaba • 
alaca~ı bulunanların nıaıtıda :raı:ılı ıuaııcr !abalık bir halk kütelcsinin buhıı:d ·.ı- lık bir seyirci kütlesi huzurunda yap
da.hlllnde lstenPn malOmatı 15 eylül 19U ta· 
rthlne kadar ,\nkara'da TUrklYe cumhuriyet ğu ve Hasan Saka'nın riyaset cvledi· mışlardır. 
Merkez Bankasına veya bu bankanın eube - ği bu toplantıda mebuslarımız Trab- Maçın ilk devresi, Ankara mtclıte • 
ı~ıne bildirmeleri ve tasnırın kolnyıa,tırıı · zon'un ihtiyaçları etrafında görfişme- !itinin baskısı altında geçmiş ve ra • 
ması ıcın bu memleketten her birine alt mn- }erde bulunmuşlar ve dilekleri tesbit kip müdafaa bir çok defalar gol teh· 
ıamnıı ayrı birer vesikaya )·azmak ıuret.l:;le eylemişlerdir. likesine maruz kalmıştır. Ankaralıla• 
venneıerl rica olunur. 

ı.tenııen mıtll1mat eunıardır: rın gittikçe artan tazyikı devrenin 
a. - Ihracattan mUtc\'elllt alacakları: • 1 25 inci dakikasında ilk say:larını yap• 
1 - Aıaca~ın mlk'lan, lzmir'de kanalizasyon imalarına ~cbep olmuştur. 
2 - 1hrac tarihi. lhrac edllen malın cınsı, _ ı Bu golden sonra müşkül vaziyete 

siyle tah!lle ır~ndcrlldlA'I. thtlacını karıılam.ık uıere Yukarı mahalle- duşen uçlu ~uhtelıt. d.aha .!~~la sayt 
3 - Mal \'c:ınlklnln han~l banka vasıta - ı lz n.. lHuı;u ı, - şe..ı ... n ,,,.ı • .ı.1. ı :.ılr .. .. .. . 

4 _ ~raı bedeli bu memlekette bir ban - de kanallzanon nııılmuı ıcın belcdıye uzun kaydına manı olmak ıçın butun gay • 
kau yatırılmıs.~a bankanın adı. mUdclettcnbnl tetkikler >aııtınnakta idi. Bu retlerini sarfetmiştir. 

5 - !>tal bedeli bu memle',etln kllrln~ ı in proJelerı de ha:ırıanmıstı. Bele:lh·e en. İkinci devrede üçlü muhtelit mcığ· 
mUe~sl!sesıne yatırılmıssa TUrklYe CU!llhurl· cilmenı .son aldıQ'ı kararla yukan ma ullele· f 
yet Merkez Bankası thba.rna"l\eslnln nlınıı> rln k.anallıasyon ınıa.atını mllteahhlı1e !'hale lt'.'ıp vaziyetten kurtulmak için sar ct·

1 eUnlıtır. ti<•i fazla cner3°i sayesinde de 35 ine 
alınmad1'tı. ı:. 

6 _ Alaca:ın ıımdlyc kadar nıcın tııhsll - - -- dakikada beraberliği temine muvaf • 
ed!lmcdU:ı. Bolgar dağı gezi nasıl yapıldı ? fak olmuştur. 

7 - thrac edtımıa olan mal allkadar me-m· Oyunun bundan sonraki kısmında 
ıeket cümrüklertn" ıreımı~ olup da ırUmrUk • Adana. (Husua!J - Bolgar ve }.!edetalz 1 • • f l"b" te-
ten cekllmemekte ıae bunun ıl!lı•bl, dağlarına çıkan daı:cıların ı;eyahati bitmiı h~r ıkı tara. ?a ga ~ ıyet sa~sıı:ıı 

8 - lhrac edllmlı olan allkadar mem· ve Adana kafilesi 6ehrimize ıelmiştir. Ka· I mın etmek ~çın .rakı~ kalclerı bırçok 
ıekcte vasıl olmamıısa nerede b•Jlun1u~una file Ba§kanı Bay Halis Kadri Tokkal, bıı ı defalar tchlıkclı vazıyetlerc sokmut
dalr \'erilmesi mümkün olan ma:omal. . . . !arsa cta sayı kaydına muvaffak ola -

b. _ İhracatı.an ıa:rrl ıuretle ta!anul meçhul ve guzellıklerle·dolu dıyarlara daır 1 
• be-

etınla olan alacakların miktarı. mahiyeti \ c intibalarinı, ıiÖYle anlatmıştır : 1 mamışlardır. Maç ~u ~ekıldc l-l 
tahsil edllme:nıı olması ıebeplerl hJ.l<l<mda - Kafilemiz 27 ağustosta Bürücek'e git- rnbcrlikle sona ermıştır. 
ına1a.mat. ti. 2s ağustosta Kayseriden gelecek olan Ataş Pol~onunda harp 

diğer bölge dağıılarını Pozantıda karşıla-

lzmir' de bir muhtekir yarak Bürıicek'e getirdim. Bürücekte mi· 
lunlr, <Husuell - Kece~llerd~ ~·eni Bit ıınfirlere bir ci~le yemeı.i verdıkten sonra 

ııazarınd& Mahmut adında bir adım clvlnln 
kilosunu !lill kuru.a satarken y11.kal nmıı· 18 dağcı otobıise binerek Tekir'e ve ora -
tır. nahmut tevkif edllmla ve adU:;eye veril· 
mıstır. 

Maarif Vekaletinin yeni 
ders yılma hazırlığı 

Maarif Vektıleti orta tedriıuıt muallim
lerinin ta~ in ve terfi llst"l"rini hazırla • 
mıva de\·nm etmektedir. Veklllet lletcle • 
rin. hazırlımmaııında karı ve kocadan her 
ikisi de muallim bulunanların aynı yere 
tayinini ~öz önünde bulundurmaktadır. 

dan agırlıklarımızı ta~ıyan 3 mekkire ile 
Gokoluk'a hareket ettiic. Geceyi burad 
•cçirdikten sonra 30 a~uıtoa sabahı 16 dağ 

cı Burücck'in meşhur karcısı Ahmet (Aga) 
nın kılavuzluğu ile çok sarp olan 3320 met
relik Medetsiz'e çıktık. Evelce hazırlanan 
hatıra defterini imzaladıktan &ımra zirveye 
koyduk. Kafile tekrar Gökoluk'a clöncrek 
Dat;cılık federasyonu a'>:,a.şkam B. Asım 
Kurdun nefis mercimek çorbasını isere:~ 

hütiin yorgunluklarımızı aldık. 

(ll) ağustos sabahı saat 10 da kızıl

tepeye muteveccihen }'ola koyulduk. Bol • 
ltar·ın me ~hur koca yokuşu aşıldıktan sonra 

tüfeği ile müsabaka 
Bölge Atıcılık Ajanlığından : 
BugUn umuma mahsus olmak Uzcre a • 

tış pollgonunda harp tU!egiyle bir mtıaa ' 
baka tertip edilmiutır. 

A tııı şartle.rı : 
A) TUfek: harp tU!eği 
B) .Mesafe: :10 metre. 
C J Mermi adedi: 5 
Ç) Atış vaziyeti: Ayakta destekU. 
D) İfa oartı: Dokuzdan aşağı olmıya ' 

cnk veyıı. yekfın elli olacaktır. 
E - MUkı\fat: Birinciye 20 mermi 
İkinciye 10 mermi, 
Üç11ncUye 5 mermi verilecektir. 
?IU .. :ıbaknlara saat 14 te bqlanaca1ttıl• 

izmitte zelzele oldu 
İzmit; 6. a.a. - Bu sııbah saııt ı 6 d• 

Diğer taraftan ilk tedriııat umum mU · 
dUrlllğU ele muallim mt'ktebinln eyllil dcv
rP.~I nıezunlarıyle nlhnrl me7.unlannı ta -
yin için hazırlıklar yapmaktnrlır. Bu ha· 
zırlıklar Gazı llııesıne gelecek ilk mektep 
muallimlerinin btlll olmaıından sonra a· 
çık muallimliklere göre tamamlanacak -
tır. 

koca karda öğle yemeği yenilrli ve tekrar burada. oldukça ıılddeUı bir zelzele olmur 
yol alarak 2821 metrelik Kıııltepeye var • tur. Hasar yoktur. 

Ankara - İstanbul 
ikinci demiryolunun 

etütleri ilerliyor 
Nafıa Veklıletl Ankıı.ra·mızı ikinci bir 

hatla İstanbul'& bağlamak Uzere teıebbUs 
edilen Yıldız - Gerede • Bolu - Düzce -
Adapazarı demlryolu hattının etUdUnU 
hayll ııerletmiıtlr. Etlldti yapılacak olan 
yerlerin en ıonlanna kalan Arlfıye - Ak· 
yuı . Gökçeler hattının ettidüııe de bu· 
gUnlerde bll§lanıtacaktır. 

Ceyhan köprilıü 
Adana, (Huaua1) - Seyhan vilayetin -

de Ceyhan köprUsU betonarme olarak d1S · 
ıenecek ve parke kaldınm yapılacaktır. 

Bir tavzih 
Malatya Mebusu Doktor Hilmi Oytaç'

tan qa,tıdaki mektubu aldık : 
Kurultay ve Bozkurt Cümhuriyet Marş· 

lırının plak ve notaları üzerinde (Malat
ya Mebu!Ju Dr. Hilmi) yaulı olmasını 
ralmen, orkestra şefi Jhsan Künçcr'in 
JO • Alustos Zafer Bayramı günü çaldıtı 
bu marşları spiker bayan Emerin (Hilmi 
Tuna) eseri olarak dinliyıonlere takdim et. 
tiğini şimdi oğrendim. Gerçi benim de so
yum sopum Tuna yalaından hicret etmiş· 
!erse de (Hilmi Tunıı) veya (Tunalı Hil. 
mi) diye tahsisen hJr şohretim yoktur. 
(Tunalı Hilmi) muhterem, merhum, meş
hur başka bir zattır. 

Keyfiyetin tavzihi hususunda lıitlunuzu 
diler, sayıılarımı .sunarım. 

dık ve hatıra defterini yerleştirdik. Bura· 
da Karakoyunlu aşiretinden Cennet abla· 
nın ayranı ve eaç kavurması yenildi ve son 
ra yatıldı. 1 eylul sabahı kafile, maden yo
lunu tuttu ııaat 17 de madenin çeşmesine 

vardık. Gecl!yİ yakılıın i:r.ci al1!$İ etrafında 
ınemlekct şarkı ve hlkA.yeleri ııoylemeklc 

çok tatlı bir şekilde Madende geçirdik. 
2 eyl(ıl ~abahı Etibanlc tesisatı şefi B. Hay
~ar, Torosların gi:ı:li kalmrı içerilerini 
ve köstebek yuvalarına benzeyen mağara
larını, kah sürünerek, kah emekleyerek. 
karpit ışığı altında bize teşhir etti. 100 

metrelik merdivenleri tırmanarak. 75 met
re derinliklere inerek mağaraları ocakları 

iCZebiJdik. 
(Saat a de mairalardan dışarı çıkarak 

güne,e kavu!;tuk. Bııradan otohüsle Çifte
hana vardık. Bu ıeyahatimiz biıe göster -
miştir ki, bize meçhul olan ne gi.iıel man -
:ıarah, cer.net ıtibi diyarlarımız vardrr. Bü
tün yurddaşlarımıza Torosları ~rmelerini 
oralara çıkmaların ı tavsiye ede\....,, 

Ölüm 
Şehrimiz Devrim ilk okulu öğretmen • 

Jerlnden Altay tncer, mUptelA oldutu haa
talıktan kurtulamıyarak 4.9.1941 geceııl 
NUmune hastanesinde vefat etmletır. 

14 eened~nberi Ankara'da öğretmenlik 
vazlfr.sinl muvaffakıyetle yapmı~ ve gH • 
7.el ah!Akıyle muhitinde kendi11inl çok !!CV· 

dirml~ olan .Altay'ın genç Yl'l!'ttı.kl BIUmU 
}o!ıuırlt ailesinde derin bir keder uyandır
mıııtır. 

Cenu:esl, Pvelki gUn meelekdaşlan ve 
kendiırinl sevenlerin göz yaııtarlyle kal -
dırılarak §ehlr meı:arlı~ına de!nedllmiı • 
tir. 

Tavıanlı linyit madeninin 
niabi resmi 

Kütahya vlll'lyetlnin Tavşanlı kazaa& 
dahilinde Doğanlar köyUnde bulunan ll:ıı • 
yit madeni mUstahaıılAtından yüzde bll 
Uaerlnden nlabt re.sim alınmYı icra Ve • 
killeri Heyetince kabul edilmiştir. 

Bina tahriri biten köylerimiz 
Maliye V ckCıleU Kilis, Gaziantep met" 

kez ve Nezlp kaznlnn dahllindeki bl~ 
tahririni nizamı dahlllnde tekemmUI ettir~ 
rck blllrmiştır. Gaziantep merkez kaza • 
sınc1a 252 köyün bina vergileri 1941 mali 
yılından 8 köyün bina vergileri de ı9"1 
mali yılından itibaren yeni iratlar üze • 
rlndeıı alınacaktır. Kilis kazasında 170 
köyUn Nlıı:ib'ln 118 köyUnUn bina ver • 
gilcrl ise bu malt yıldan ltlbaren yer) 
iratlar tlzerinden alınacaktır. 

Vatanda§lığmuza alman 
millettaşlarnnız 

Yabancı memleketlerden hicret ve ııuc• 
ıuretıyle yurdumuza aelmtı bulunan ı65' 
mlllettasımızın vatand:ıelıC'ı.mızn kubu1U 10" 
ra \'eklllerl Heyetince tasvip olunmuetur. 

dir ve beni görmeğe gelmiıtir. 
Sarılı§tık, ÖpÜ§tÜk. Kendiaipi a• 

lıp eve götürdUın. Günlerce ve ge
celerce bende misafir kaldı. Ona 
daima yalvarıyordum: 

- İbrahim, ıurada otur da e
serlerinin notalarını birer biret' 
yazıp bana bırak! Yadigarm, ha· 
hran olur. 

O, her yalvarı§ımda: 
- Ynzacnğım, yazacağım; heJll 

de partiton'lariyle beraber! diyotı 
çocukla§an ve içi gülen gözleriy• 
le bana gülüyordu. 

2 - Modern tıpor fikriyatı balcımın
dan, ıpor ihtiyacı insan ömrünün her 
safına p.mildir. Bir zamanlar zanne
dildiği gibi muayyen bir gençlik ça
tının imtiyazı değildir. Süt ço;::uğu 
safından ba1Iıyarak en geçkin yaşla· 
ra kadar ve yalnız nevi ve dozu de -
ğişmck şartiyle bedeni terbiye ihti
yacı vardır. Bu ihtiyaç tehirleşme 
ve medenileşme ile miltcnasiben ken
disini göstermektedir. Filhakika me
deniyetin icabettirdiği iş bölümü, tek 
taraflı bir meşguliyeti istilzam et -
mektc ve birçok kabiliyet ve imkan
larımızın dumura uğraınastnı intaç 
etmektedir. İşte medeniyet hayatının 
bUtiln konforuna rağmen hoınutsuz
luk uyandırması insanda az çok bir 
dejcncrcsans husule getirmesinde -
dir. Bu tereddiyi önlemenin yegane 
~resi bütün vücudumuza iılemck im
klnını vermektir. Bu sebeple insan 
bUttın ömrünce sistemli bir aure\tc 
bedent terbiyeye muhtaçtır. Russeau 
ıibi bazı müellifler bu medeniyet 
h•tılıklırın-dan kurtulmak için ta -
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Ona göre, bu işleri yapabilmek 
için daha çok vakit vardı. Halbu• 
ki notayı yazmıya değil, ya§amı• 
ya bile fazla vakti kalmamıştı.. 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Çan kaya Ecza'2ui 

Zavallı İbrahim ! 
Dün öğleyin radyoda bir ban

do konaeri bir Türk beatekirınm 
yeni bestelediği bir mar§la baıla
dı. Bu eseri dinlerken hatıram, 
kendi kendine, yirmi iki sene ön
cesine döndü ve aarı ketenden el
bisesi, artist profili ile rahmetli 
dostum İbrahim Muhar.em'i ha
tırladım: 

1919 yılındaydık; Mısır'ın Za
kazik ıehrinde esirlere garnizon 
olarak ayrılmıt olan bir mektep
te mahpus bulunuyorduk. lbra
him'in ilk tanıdığım zaman la.kap 
ve unvanı ıu idi: Mızıka Mülizı
mıeveli İbrahim Muharrem! Kam• 
pa ben biraz geç gelmittim ve o 
zamana kadar İbrahim, öteki mı
zıka zabitlerinden bef, altı kiıilik 
ufak bir bandocuk yapmı§h; bir 
taraftan da amatör gençlerden 
küçük ölçüde bir orkestra kurma
ia uğratıyordu. 

ilk bakıtta bütün bu gayretleri 
esirlik günlerini, biraz daha eğ
lenceli geçirmek arzusuna yora
bilirdiniz. Halbuki onu tanıdrkça 
kudretli bir aanatkat"la beraber 
yatadığımı anlıyordum. lbrahim 
bir gün bana demiıH ki: 

- Fazla değil, §Öyle yirmi, o
tuz kitilik bir bando olsa da, sa-

na "Kumkale" marımı dinletaem! 
Çanakkale'ye ilk çıkarma ya

pıldığı sıralarda İbrahim, kıtaıiy
le birlikte Kumkale'de bulunmuı, 
orada bu marıı yapmııtı. Kendi 
martlarımız araamda ben onun 
kadar tasvir ve ifade bakımından 
kuvetli ve belagatli matı bulun
duğunu sanmıyorum. 
Osmanlı zabiti olduklan ıçın 

bizimle beraber aynı kampa ka -
patrlmıt olan bir takım Suriyeli
ler vardı ki ıık aık aleyhimize tı· 
marıklık ve tatkmlık yaparlar, 
bahçede kurulmuf aalat bir ıah
nede düıman renkleriyle aüslen
mit arapça temsiller verirlerdi. 
Biz de bunlara karıılık, ağır bat
lı bir müsamere yapmı§, buna in
gil iz kumandanı ve subaylarını 
çağırmııtık. Müsamereye lbra
him'in kurduğu orkestra da beı 
altı parça ile ittirik ediyordu. 
Kamp kumandanı, - ki çok ıa
natkar ruhlu bir adam olduiunu 
snnradan anlamıthk - bu konaer 
bitince bana döndü: 

- Çalman parçaların hepsi 
meıhur eaerlerdir; hepıini tan170o 

rum, biliyorum, dedi, fakat gene 
me9hur ve kli.aik bir eııer olaca
ğında tüphe olmıyan son parça· 
y1 tanıyamadım. 

Bu ıon eaer, İbrahim Muhar· 
rem'in bestelediği "Zühre yıldızı
nm doiutu" isimli bir mazurka 
idi, Kumandana bunu aöyledim. 
Adamm gözleri parladı. Bana, bi
ze ve hatti. bütün milletimize o 
dakikadan itibaren bakıtı değiıti. 

Hemen ertesi gün, kumandan, 
Mısır'daki bütün kamplarda bu
lunan mızıka ıubay ve erlerini 
bizim kampa toplamağa giriıiyor, 
tam aletleriyle bir bandoyu bize 
hediye ediyor ve İbrahim Muhar
rem, ondan aonra imtiyazlı bir e
sir muameleai rörmeie baılıyor
du. 

Bando toplandı. lbrahim'in şef. 
lifi altında bu bandodan ıüzel 
güzel konaerler ve bu arada 
"Kumkale" martını dinledik. Sün
gü çatırdılarmı, fransız hücum 
bonılarını, tekbir aeılerini ve top 
uğultularını taavil" eden bu eser, 
hali., kulaklarımda gibidir. 

lbrahim, gene bana s 

- Bu uf ak bando kil fi değil, 
diye dert yanardı, altmı§ ki~ilik 
bir bandodan bunu dinletmeliyim 
sana! 

Öte taraftan orkestra da bü
yüyordu. Bir İngiliz çavuşu bu or
kestrada Viyolonsel çalıyor, ku
mandan da ıık ark bu heyete lb
rahim'in idaresi altında birinci 
kemancı olarak iıtirak ediyordu. 

Rahmetli doAtum, orada bir de 
"Esaret Martı" beatelemiftİ. Bü
tün arkada,larm ezberlediği ve 
zaman zaman bir ağızdan aöyle
diii bu martın güftesini de ben 
yazmııtım. Bir kıtaaı hatırımda: 

Meyu• olma ey enr Türk, 
ÇiğnenH de Türkün eli; 
Bir gün dönüp öz vatana 
u~atırı~ hali• eli. 
O kamptan ayrılırken lbrahim, 

bir de "Zakazik hatıruı" iıimli 
bir eser beatelemit ve bunun no
tasını sanatkar kumandana hedi
ye etmiıti. 

• 
Anavatana döndükten sonra 

İbrahim'i uzun bir müddet gör
medim. Bir gün Vakit ldarehane
ıinin biraz lotça olan alt katmda 
tanıfhğnn peritanca kıyafetli bir 
adamı, az kalam, tanıyamıyacak
tım. Ufak bir Ifik yordamiyle za
ra aor f arkettim ki bu lbrahim· 

Çok geçmeden İstnnbl'dan a1• 
rddı; belediyenin yardımiyle E.
ki~ehir'e gitti. Gene kendisindeıı 
haber Alamaz oldum. Nihayet Ö· 
demi~'tcn bir mektup aldım; sofi 
mektubunu, Öclemiş'te Himayei 
Etfal Cemiyetinin bando mualli• 
mi olmuıtu; orada musikiyi ııe
ver bir muhit b•·ldu1'undan bah• 
tiyar olduğunu •azıyordu. 

Gene ııcs, sadaaı kesildi ve bıJ 
sefer, ne yazık iti, ebediyete k•• 
dar. 
Bir gün tanıdığım ve onu tanıyaıı 
bir mızık" zabitine sordum: 

- Yahu bi:r.im İbrahim'den hi~ 
bir haber alamıyt'rurn. 

- Hangi lbrahim'den? Bi~iııs 
üstattan mı? 

- Eveti 
- Sizlere ömür; lzmir'de z•' 

ruret ve sefalet içinde ö!düğii11ii 
aöyliiyorlar. 

ı b•ıt ~tc dün radyoda ç.nlrnnn 
mar~ı dinlerken bunları acı ocı 
hatırladım. 

Belki de İngiliz kumandanı "' 
nun eserini zaman zaman çalı~ 
Türklerin medeni ve kabiJiyeth 
bir millet olduğunu dfüiinür. , 

İbrahim ölmeyip bugünleri, br 
günler de onu görmeli idi: za"• • 
lı lbrahim .•• 

T. J. 
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Leningrat $imali Afrika'da vaziyet nedir! 
Yaz çıkıp da ı;onbahar geldikçe, 

Şinıali Afrika'da bir kımıldanma 
•ezilmeğe başlamıştır. Şimali Afri
ka harekatı, 1939 harbinin en bü
yük sürprizini te~kil etmittir. Ma
lumdur ki Afrika'da İngiliz alaka 
ve menfaatlerinin mudafaası İngil
tere ile Fransa arasında işbirliğine 
dayanmakta idi. Fransa'nm 1940 
•enesi haziranında ansrzın Alman
ya ile mütareke imzalaması ve ltal
ya'nın da harbe girmesi, lngiltere
nin Afrika'daki vaziyetini pek zi
yade zorla§hrmıştı. Fransa'nm yı
kılmasından sonra Avrupa kıtasm
da kendisine dövüt sahası bulamı
yan İtalya'nın, Afrika'da lngiltere
ye taarruz ederek bu kıta üzerinde
ki İngiliz alakalarını tasfiye edece
ği lahii görülmüttü. 1talya'nın Al
ınanya'ya yapabileceği en büyük 
Yardnn da bu olabilirdi. Filhakika 
İtalyanlar, harbe girdikten birkaç 
ay aonra İngiliz aomalisine karşı ta
~l'ruza geçtiler ve bu müstemlekeyi 
lf&alleri altına aldılar. Ondan son
ra da sonbahara doğru daha mi1him 
bir tefebbüse giri~tiler: Grazziani 
kuınandasında büyük bir İtalyan or
dusu, Libya'da toplanarak Mısrr ü
terine yÜrÜmeğe hazırlandı. Bu or
dunun iatila te~ebbüsü etrafında İ
talyanlar tarafından çıkarılan gü
riil tü hala hatrrlardadll'. 

Askeri harekat etrafında sıkı ke
hııniyet, bugünkü harpte muvaffa
kıyetin en büyük Amili olduğu hal
d~, Grazziani ordusunun hazırhk 
Planlan hakkmda her gün birkaç 
tebliğ ne~redildi. Nihayet ordular 
kalkıp Solluın'a kadar geldi!er. 
Bundan sonra hazırlıklar hakkında 

eni tebliğler !rıktı. Yolların yapıl
makta ve su borularının uzatılmak
ta. oldu&u bildiı ildi. Hazırlanıyor, 
hazırlandı, taarruz ba~hyor baıladı, 
derken, irıgilizler taarruza geçtiler. 
ollum, Tobruk, Bardiya, Bingazi 
ırasiyle diıştü. Grazziani orduları 
eçhizatlariyle birlikte Afrika çöl
erinin kumlan içinde tuz ve buz ol-
ular. 
İngiliz ordularına kumanda eden 

eneral Wavell'in, Bingazi'ye gel
ikten sonra, Trablusgarb'e kadar 
-riiyüp de ltalya'nm Şimali Afri
a'daki alakasını kesmemit olması, 
ir hata olnuqtur. Filhakika ingi-
İzleT, tam bu sıralarda Balkanları 
~hdit etmekte olan Almanya'ya 
arfı Afrika cephesinden asker çek
ek mecburiyetinde olduklarını 
azeret olarak ileri sünnü~lerdir. 
akat bu iddia mukni değildir. Ha
ikat §u olmak gerektir ki, general 
avell, İtalyanlara ka11r taamıza 

iriıtiği zaman Grazziani orduları
ı bu derece kolaylrkla mağlup edip 
e Bingazi'ye kadar varabileceğine 
timal vennemişti. İstihdaf ettiği 
oktayı atarak Bingazi'ye kadar 
ittikten sonra elindeki kuvetlerle 
aha ileri bir hedefe doğru ilerle-
eği belki tehlikeli gördü. Belki 
e bu sırada almanların Afrika'ya 
eçmekte olduklarını haber alarak, 
aha mahir bir dü§manla derhal 
ar§da§mak istemedi. Herhalde ha
ikat ne olursa olsun, Wavell ile be-
aber bütün dünya, bu harbin en 
üyük sürprizi kar§ısında kaldı. Al
anlann Şimali Afrika'ya nasıl ge

ebildikleri hala çözülmemiş bir 
uammadır. Kıtalarmı kısmen Si

ilya'dan tayyarelerle naklettikleri 
oğru olsa bile, geride izah edilemi
en birçok noktalar kalmaktadır. 
imanlar, belki Afrika'daki fransız 
slerinden de istifade ettiler. Belki 
e Afrika'da fransızlara ait benzin 
okları almanlara teıılim edildi. Her 
al~e ilk günlerde tümul ve ehemi
etı anla,ılanııyan tartlar altında 
imanlar bir gün general Wavell'in 
artısına dikiliverdiler. Ve italyan
rı Bingazi'ye kadar getiren tiı.bi -

enin bir tekrarı, bu defa ingilizle
Mmr hududuna kadar getirdi. 

akat Wavell'in garbe doğru ilerle
tinde Bingazi'ye varır varmaz in
liz taarruzu hızını kaybettiği gi

i, almanların §arka doğru ilerleyiş
rinde de Mısır hududuna varır 
nnaz alman taarruzu hızını kay
tti, Almanlar Tobnık'u da alama-
lar ve muhasara altma alınan bu 
an hala İngilizlerin ellerindedir. 
~undan sonra Şimali Afrika'da 
zı~e! deii§memittir. İngilizler, 
z ıçmde bir tank hücumu yaptı -

r. Fakat ağır zayiata uğradılar. 
~.sen Yaz Şimali Afrika'da geniş 

çude harekat yapılmasına müsait 
r mevsim değildir. Bunun için yaz 
hlrını her iki taraf da hazırlıkla 
çirmiıtir. 
fngiliz hazırlığının daha büyük 
daha şümullü olduğuna ~üphe 

ktur. Çünkü bu arada Afrika'da-
italyan imparatorluğu tasfiye e

lmi~ ve Habeşistan'daki ingili.z ve 
minyon kıtaları Mısır cephesınde 
plannu~tır. Diğer taAr'!ftan yaz ay
rı içinde gelen ve hala ~a ~~lme~-

bulunan haberler, ıngılızlerın 
deniz yolunu İtalyanlara tama

iyle kapatamadıklar~r. anlatmak
dır, Zaman zaman, hır ıtalyan. ka: 
eainin İngiliz denizaltı gem_ılerı 

Yahut da İngiliz ta~yarelerı t~
fırıdan taarruza ugradığı bıl
"lrnektedir. ftalyan ge"!i~erine 
denizaltı ve hava sılahla -

le taarruz edilmesi, deniz sat
iizerindeki İngiliz hakimiyeti
huıı olrnadıl!-mı ispat etmekte-

.,. ft• ... 1 "t 1 ·1 oına.enaleyh alman ar ve ı a • 
•r da tiınali Afrika'da bu yaz 

londra' da bu münasebelle 
dini bir ayin yaplldı 

Londra, 6 a.a. - Bugün 18 yaşına 
giren Yugoslavya kıralı Piyer için 
bu münasebetle Londra rum ortodoks 
kilisesinde bir dini ayin yapılmıştır. 
Bu dini ayinde kıral Piyer, Yugos -
lavya'nın Londra'da ~lu~an her sı
nıf ekalliyet mümessıllerı ve yugos
lav nazırları hazır bulunmuşlardır. 
Genç kıral anne kıraliçe Mari ve iki 
kardeşi Veliaht Tomislav ve Prens 
Andre ile birlikte kiliseye geldikleri 
zaman çoğu halen Britanya'da bulu -
nan yugoslavlardan mürekkep büyük 
bir kalabalık tarafından alkışlanmış
tır. Ayinden sonra kıral tarafından 
sureti mahsus.ada kabul edilen yu -
goslav ekalliyet mümessilleri, hü -
kümdarlanna iyi temennilerini arzet
mişlerdir. 

Bunu müteakip Kıral Piyer Bri -
tanya imparatorluğuna ve Birle§İk 
Devletlere hitaben radyo ile neşredi
len ingilizce bir nutuk söylemiş ve 
Yugosl<ıvya'nın müttefiklerin davası 
için zafere kadar harbetmek azmini 
izhar etmiştir. Genç ktral bundan 
maada radyo ile kendi milletine de 
bir mesaj göndermiştir. 

Eski 1 rak başvekili 

Raşit Ali gıyaben 

idama mahkum oldu 
Berlln; 6. a.a. - D. N. B. ajansının öğ

rendiğine göre, Bağdad'rla teıekkül eden 
fevkalAde mahkeme, e!lki 1rak başvekili 
Ra§it Ali ile ticaret ve sanayi nazırım ve 
dört albayı gıyaben ölüm cezasına mah -
ktlm etmi§tir. Ra§lt All kablneeinin diğer 
Azaları 24 seneden mllebbet kiireğe kadar 
ha.pis cezasına mahltfun edllmlıılerdir. 

f inlandiya' da ki Sovyet el(ilik 
erkim Erzuruma geldi 

Erzurum; 6. a.a. - Sovyet Rtl-'ya'mn 
FinU!.ndiya clçlliği erkAo.iyle memurların
dan ve tebeıuıından 110 kişilik bir kafile 
dlinkU trenle buraya gelmi§ ve bir mUddet 
ıatirahattan sonra, ihzar edilen otobüslerle 
Sarıltamı§'a hareket etmişlerdir. Misafir-
ler , Sarıkamı~'tan itibaren yollarına treı:ıle 
devam edeceklerdir. 

Orta,ark'taki İngiliz ha! 
kumandam Suriye, Filistin ve 

Kıbrıs'ı teftiş etti 
Kahire; 6. a.a. - Orla§ark'takl İnglllz 

kııvetlerinln başkumandanı Slr Claude AU
chlnleck tayyare ile dolaşarak Suriye, Fi
lıstin ve Kıl ,.ıs'ı tefti§ etmiştir. İyi haber 
alan mahfiller miihim Kıbrıs sevklllceylş 
üssUnUn son haftalar içinde fevkaUıde tak
viye edildiğini bildiriyorlar. 

Alman tahlisiye tayyarelerinin 
Manş denizindeki faaliyeti 

Berlin; 6. a.a. - D. N. B. ajansına bil· 
dirildiğine göre, ağustos ayı zarfında Al
mnn tahlisiye tayyare ve gemileri Ma.nş'ın 
deniz mıntakasında Alman hava. kuvet -
lerine mensup 21 ki§i kurtarmııılardır. 

Alman sav~ tayyareleri tarafından 4/5 
eylül gecesi Cromer açıklarında hasara 
u~ratılan 6000 tonluk ticaret gemisi bugün 
batmıştır. 

yakın zamanda 

düşeceğe 
benzemiyor 

Rus mukavemeti çok 

şiddetli ve sebatlı 

Alman kıtalan 
ilerliyemiyorlar 

[Başı ı inci sayfada] 

:MO"Jkova'ya doğru !!evketmiye teşebbUs 
edeceklerdir. Fakat kuvetli bir huruç ha
reketi yapmak iktidarında bulunan muaz
zam Voroşilof ordusunun arzettiği tehdit 
karşısında böyle bir hareketin ne derece 
teh!Ekell olduğuna işaret Ptmlye JUzum 
yoktnr. Smolensk merkez bölgesinde va
ziyet rusların l!!hine oldukça istikrarlı 

bir duruma girmişe benziyor. Bu mınta -
kadR aimanların müdafaaya geçtikleri 
anlaşılmaktadır. Gomel'in şerJr.ında.ki va • 
ziyet olıdukça karanlıktır. 

Fakat, BiRnsk üzerine bir llerl hareke

Ruslar Odesa'yı çelik 

bir duvarla çevirdiler 

Leningrada Finler 
de taarruz ediyor 

Berlin 6 R.a. - D.N.B. ajansı askert 
bir ka~akten aldığı malOmata istinıırlen 
dUnki.ı a ~kı>rl tl!'bliğ hakkında. şu tafslltıtı 

vermektedir : 
Alman kuvetleri !!ovyetlere karşı ha. 

rekAUıırında mu:ı:;afferane ilerlemiy~ de· 
vam edivorlar. Sovyı>tırr anudane bir mu
kavemı>t ı.·e mevzii ~iddetli mukabıl taar
ruz! arla bıı h11rektı.tı durdurmı~ e. veya hiç 
değilse işkal etmiye bo~una uğraşıyorlar. 

Şark cepehesinin merkez 
bölgesindeki harekat 

ti yapılmakta. olduğu hakkındaki alman, Berlın; 6. a.a. - Şark cepheı1inin mer
daha doğrusu Fın, kRynaklanndan yapılan kez bolgeeınde harekfltta bulunan bir Al
lddialann doğruluğuna delAlet edecek orta- man kolordusu btiyük mikyasta arazi ka-
da hiç bir aebep yoktur. Mamafih alman
ların bu ıstikamette demlryolu m!inakalı\tı
nı kesmeğe teşebbüs ettikleri dot(rudur. Fa
kat bu Brıansk'ın 7.aptedildiğl demek de. 
ğildir. Birçok kaynaklardan alınan tatmin 
edici haberlere göre, b!iyUk gayretlere rağ
men almanlar Kiye!'ln cenubundıı. Dnieperi 
geçmeğe muvafla.k olamamı$lardır. Anla -
şıldığına göre, almanların Dnleper'i sallar
la geçmek için yaptıklan her teşebbüs rue
ların teyakkuzu karşısında akamete ufra
mıstır. Almanlar tarafından bir sıınayi 

merkezi olan Harkof ve Kafkas demiryolu 
şebekesine varmak için Rostof'a kaı'll ya
pılacak ileri hareketi tehlikeli bir surette 
inklsat edebilirse de Dnleper'i gıoçmek için 
yapılan te~ebblıslerin muvaffak olamaması 
üzerine halen böyle bir ileri har~ete ba.G
lanmış bile değildir. 

Leningrat muharebesi alman -
Sovyet harbinin kq için umumi 

veçhesini tayin edecek 
LonC:ra; 6. a.a. - Ruıı ve Alman ne§ri

ys.tına. göre, Len1ngrad üzerine Almanların 
yaptığı ill.'ri hareketi dlln pekAz terakki 
etmlı veya hiç terakki edememJıtır. Bu 
~ıntakad&ki. mukavemeti bizzat mıı.reıal 
V oroşilof idare etmekte ve mukavemet, 

zançları elde etmiş ve Bol§evlklere mal
zeme ve insanca ağır zayiat verdlrmlDtir. 
Şimdiye kadar alınan ma!Oınıı.ta göre, 

bu kolordunun ha.rekAt saha.ııında. 25 ağuıı
toıııtan 4 eylüle kadar cereyan etmiı olan 
mtıhıı.rebelerde ceman 17.384 harp eıılrl 

alınmı§tır. Bu Alınan kolorduı!U, otuzu c:ok 
ağlr çapta olmak Uzere 121 Sovyet tankı, 
193 top, 517 kıtmyon ve diğer 200 nakliye 
vasıtası imha veya iğtinam etmiştir. 

Ayni bölgede mühim Sovyet zırhlı ku· 
vetıerinin yaptığı hücum te!lebbüsleri Al. 
man piyade ve tank defi silAhla.rının mU
temerkiz ateııi sayeelnde kınlmıı ve Bol
§eviklere son derece ağır zayiat verdlril
mlştlr. Hücum eden Sovyet zırhlı teıek -
külleri tamamen imha edilmiı:ıtir. 63 Sov
yet tankından 62 si Alman mevzileri ö
nünde yakılmııttır. 

İlmen gölü ile Finlandiya körfezi ara
sında bulunan mıntakada bir Alman kol
ordusu muzaffer ilerlemesi el!nasında Bol
ııeviklere malzeme ve insanca ağır zayiat 
verdirilmi§tir. DtlJman 6 ağır tank, orta 
büyUklükte 9 tank, 7 ketif tankı, birçok 
atır çapta olmak üzere 20 top, birçok ha

fif ve 11ğır piyade aUA.hı kaybetmi§tt.r. Bir 
em.ali görUlmedik derecede ıiddetll •e eylülden Uç eylWe kadar 2000 e..tr alın -
sebatlı olmaktadır. Esuen Alman De§rl -

mııtır. 

yatı da kıl!& bir zamanda kat! neticenin Harp esirlerinin ifadesine ~re, bu Al· 
alınamıyacağuu. ilısıuı ettirmektedir. ma.n kolordusu ile dövll§en Sovyet tegek-

Lenlngrad muharebesinin neticesi, Yal- külleri son gUnlerde çok ağır ve kanlı ze.
nız büyük şehrin A.klbetini değil, aynı za-
manda Alman - Rua harbinin kı§ için umu- ytat vermişlerdir. 
mı veçhesini de tayin edecektir. Bugüne kadar alın&n haberlere göre, 4 

eylUlde ve 4/5 eylül gecesi 42 al hava mu
harebelerinde ve 23 U yerde olmak üzere 
eeman 65 dll§ma.n tayyaresi tahrip edllml§
tir. DUıımanın bir sabit balonu da dU,U • 
rillmllştür. 

Sofya, 6 a.a. - Doktor Clodius, re
fakatinde mühim miktarda alman 
mütehassısı ve teknisyeni bulunduğu 
halde, bugün Sofya'ya gelmiştir. Bu
rada hükümet azasiyle ve bulgar eko
nomisinin yüksek şahsiyetleriyle mü
laki olacaktır. 

İyi bir menbadan öğrenildiğine gö
re, başında harici ticaret müdürü 
Doktor Landuverhr'in bulunduğu bir 
ticaret heyeti 15 eylUle doğru Sof
ya'ya gelecektir. Bu müna6eebtle, al
man - bulgar ticaret anlaşması hü -
kümlerini tadil enen yeni bir anlaş -
ma imza edilecektir. 

Yeni anlaşma hükümlerine göre, 
Bulgariı;tan Almanya'ya bakır made
ni ile üzüm ihraç edecek ve mukabi
linde gözt<ışı ve mamul e§ya ithal e
decektir. Gelecek haftalar içinde 
Bnlgaristan'dan Almanya'ya günde 
150 vagon üı.dim sevkedilecektir. 

Kolonya' da hava akını 
yü~ünden bir gece içinde 
1800 den fazla adam öldü 

muhribine gündüz 

taarruz edildi 

Amerika' da 
hadise büyük bir 
nefret uyandırdı 

( Başı ı. inci sayfada ) 
Greer. denizaltı dalmadan evel bir torpil 
atacak kadar vakit bulmuştur. Torpido 
muhribinin ismi açıkça okunabildiği gibi 
muhripte a;ı,Tica Amerika donanma.sına 

mahsus i§aretler ve Amerikan bayı·ağı bu
lunmakta idi. 

M. Ruzvelt, "Greer" torpidosuna karşı 
yapılan hücumların adedini taı:vlp etmenllö
tır. Yalnız lıUcumların bfır!z surette Ame
rika' nın Atlantlk sahilleri yakınında ve 
gundüz yanıldığını bildirm!stır. M. Ruzvelt 
sözlerine şbl le devam etmiştir: 

"- Denizaltı gernlsı , torrillerinl attığı 
zaman torpıdo yalnız bulunuyordu. Fakat 
torpidonun fam! gorimlır bir Gckılde idi vı 
barız amerıkan alametlerinden maada ame
nkan bayrağını da taşıyordu." 

Mfitecaviz bulunduğu takdirde ne &ekil• 
de hareket edileceği hakkında sorulan sue-

Londra, G a .a. - l\ll'tistakil Bt:ıçika le M. Ruzvelt "Amerikan kuvetleri onu ber
ajansına gelen haberlere göre, Ko - taraf edecekler veya bıınu :yapma~a gayJıet 
lı:mya'nın cenubundaki sanayi mınta- edeceklerdir." cevabını vermiş ve gazetecı
kasrna ingiliz hava kuvetleri tara - lere bu tabirinin yerinde olduğunu ve bu
fından yapılan hücum neticesinde nu ne~retmeğe mezun 'bulunduklarını ıı6v· 

yalnız bir gece zarfında 1800 den faz-' leml~llr. 
la insan ölmüştür. Bu mıntakada ma- M. Ru~eıt, Greer torpidosuna isabet va-

. k d'" .. k l 1 d D ki olmadıgından dolayı cok bahtiyar bu_ 
nevıyat ço u~u 0 ma ı ır. evam- ıunduğunu ll~ve etml5tlr. Bu hücumlarus 
lı h~va hücuml~rı h~l~ı yıpratmı:tır. yakınrlan mı veya uzaktan mı yapıldijma 
45 bın kadar multecının Kolonya dan söylememi~tir. Greer'in kumandan ta.~ 
Lüksemburg'a geldiği bildiriliyor. dRn meçhul denizaltısına ka~ btlyfik de. 
Lüksemburg trenleri, şark cephesine nizaltı bomhalnn atmak suretiyle alınma 
gönderilen malz~me ile doludur. tedbiri tasvip etmekte olduğu M. Ruzvelt'hl 

Kıbns'a kece akını yapıldı vaziyetinden a.nln6ılıyordu. 
Lefkoşe, 6 a.a. _ Bu sabah erken, ReısicUmhur, Greer hMisesinin Ameri• 

Kııbrıs'a ilk gece hava akını yapılmış- ka. gemilerine verilmiş olan emirlerin tlldi· 

hr. Ahlan bombalar, boş tarlalara 
düşmüştür. Hasar ve insanca zayiat 
olmamıştır. 

ruslann kuvetll müdııfaal&rı ve mühim ku
vetıeri bulunıiu~u zannedilmektedir. 

Ruslar şiddetli bir müdafaaya ha.zır gibi 
görünüyorlar. 

Karell'de tin kuvetleri etrafı cevrllml~ 
kilelik mukavemet sahalarını tem!zlemeğe 
devam etmektedir. Oniega ve Ladoga göl
leri arasında fin kıtalan ilerlemektedir. Bu 
kıtaların cenup cruı:ıu Ladoga g(ilünün şi -

mallşarkt sahili boyunca Oloetz köyüne doğ
ru yürüyor. Bu köy Svlr nehrinden ve 
Murmsnsk demlryolundan 40 kilometrelik 
blr meaafededlr. Fln Jotalannın grupu i9e 
nalann mukawmetlnl kırmata utraşmıık
tadır. Hedeofi de Petrozavldlr. 

Rusla.r, Lenlngrad'ın cenubu ııarblslnde 

100 kilometre ötede bulunan Louga'ya dot-
ru, bir mukabil taarruz yapmışlardır. 

Devamlı yağmurlara rağmen alman or
dusu baeka mıntakalarda da ilerlemiştir. 

!ini intaç etmiyeceğinl beyan eder-ek sözle
rinl bitirmiştir. 

Amerikan gemllerlntn misilleme tedbhıl 

almadan evel m!ruz kaldıklan htlcumlan 
ihbar etmekte olduklarına i~aret ~en bir 
gazeteciye "Bu defa hAdlse böyle olmamıt
tır" cevabını vermiştir. Diğer taraftıı.n Ruz. 
velt'e göre bu hAdlse t\7.erlne siyasi tedbir
ler derpiş edilmesine lüzum buluDfn81nak. 
tadır. 

lngiliz tayyareleri •Clfft1Mıl 
yapıyorlar 

Vaşington, 6 a.a. - Amerikan tıorpf<M 

muhrlplerlnden Greer'in subay ve bahriye

li !eri kendilerine hücum eden denlzaltısını:a 
hasara uğradığını veya battığını zannettik
lerini ııöylemlılerdlr. ~ndtilne 11&'8 h&
dlsenln cereyan ettiği Jl8I' ~ bul11-
nan 1ngl1Jz tayyıırelerl, taharr.tyatıa lştlr!k 

etmektedir. Greer d-enlzaltıya batıet ettir• 
mek gayretiyle birçok su bombaları atm.11-
tır. 

Hadiıe Amerika'da nelrefle 
kmttl!Jndı 

Nl.'vyork, 6 a:a.. - Greer amerikan tOl'
pidosunun gl.indUz ve amerikaa 
bayrağı iyice görı.ileblllrken alman deniz· 

lclne alınımı olan "Odesa"nın mukaveme- altısının torpil !le hilcumuna manız 1'al. .. 
tinden bahsediyor ve diyor ki: mı§ olma.ııı büyük bir nefretle karfılan • 

"Boltevlkler Odesa'yı ~elik bir duvarla makta.dır. 

OJeıa ~elik bir duvarla çevrili 
Bükre5, 6 a.a. - Lerlrea gazetesi cember 

Almanlar, Len.ingrad'dan 1:5 mil mesa
fede bulunduklann1 iddia ediyorlarsa da 
Alman iddiaları büyük ihtiyatla kabul e
dilmelidir. Çünkü Alman reımıt ajansı bun
dan daha Uç hatta evel Lentngrad'ın .zapt
edllmek üzere olduğunu bildlrmi§ti. Al • 
man başkumandanlığı 22 ağustosta Rus 

Alman savaş tayyareleri Dagoe'nin ıi- çevlrmlıılerdlr. Nevyork Times bu hususta ıtS!rle de • 
malinde 2000 tonluk bir ticaret gemisi ba- Toprak arızalarının her blrl müdafaada mektedir : 

kullanılma.ktad1r. Ruslar 20 senedenberi "Şartlar bilhassa mfuıait iken bıraıkına.. 
orduları arasında hiçbir iıı.slcam kalmamı§ tırmıııtır. lstihkAm rnıntakasına binlerce top yerleştir- ıar ki neye muktedir olduğumuzu göate -
olduğunu bildiriyordu. O halde Alman or- lmha edt.len •ovyet .,,.;:...,u"tamları mişlerdlr. Rus kumandanlığı, Odesa'nın zap- relim.,, 
d ı t t ·ı ·ı ı ı 1 e manl .. ... ... ~ Bu gazete amerikan harp gemilerinin u arının an ana ı e ı er eme er n tını gayrikabil görmekte idi. 

Atlantlk'te gemi kafilelerine refakat et -olan §ey nedir ! Alman propagandası ga- Berlin; 6. a.a. - D. N. B. ajansının aıı- Cepheden ırelen haberler hava darı top- tirllmesi lüzumu Uzcrınde israr etmekte 
zetelerl dolduran ölü li!!telerlnln fena te- kert bir menbadan haber aldı""ına. göre, S 1-rının kudret ve teıelrlnden bahsetmektedir. t t d' 

• ve ıunu llllve e mek e ır: "Don&nm!lllln 
sirini tela.fi iı;in böyle bir Herleyi§e çok gUnlilk bir muharebeden sonra bir Sovyet Şehrin cevrıımıı oımasınıtan ve ırıda mlld<le- toplarını korsanlara k&r§ı kullanmayı 1 -

!eriyle mühimmatın deniz yolu ile ırelm~I cab,.ttlrecek böyle bir karar hakikaten muhtaçtır. piyade tümeni bir Alman tümeni taratın- ırüc olduQ'Undan bu muka.vemetın kırılacııl!ı 
Idık naziktir. Fakat mesele böyle bir netice -Vaziyet ıudur ki : Rusların yapage • dan kA.tnilen imha edilml§Ur. Bin Sovyet :ı:annedllmektedlr. LA.kin bunun birkaç ııün-

yi Amcrilta'nın isteyip istemediği değil -leri mukabil taanıızlar •imdllik ted&tut Mkeri esir alınmı .. tır. 46 top, 6 tank !)Ok de mi Yoksa blrk11ç hattada mı oıacdı he· 
" ... dir. Eğer BU:r"ilk Britanya mağlfip oluraa 

mahiyette tela.kki. edilııeler bile, Sovyet mikdarda mitralyöz ve mezktlr tümenin nüz kMUrlleınlyor... ıatesck de istemesek de harbi karoımızda 
orduları aruında bir insicam bulundutu· bUtUn ağırlıklan ig-tlnam edilmiıtlr. Sovyet mukabil hücumlan bulacağız ... 
nun delilidir. Voroşilof'un mukabil taar- Stokholtn, e a.a. - !limen ııölılnUn ırar • Daily - T elegraph 
ruzu birçok neticeler do~uı:ıtur. Bu ne- *** hında Novııorot mın'takasınd& sovyet kıtala- hadise hakkında ne eliyor ? 

l l d ticelerden blri de ıudur : Atwıtosta Al- Berlin; 6. a.a. - Asker! ·oır menbadan n mukabil hücumlarda bulur'luyotlar. Bu Londra; 6. a.a. - Bil§ makalesini Greer ayları içinde hazll'lanmıf o ma ı ı~- anı d bildlrild!&ine göre, oark cephesinin ortı\ noktada ılddetıı muharebeler cereyan ediyor. 
lar. Şimdi sonbaharla beraber Şı- m arın eline ge!)en Luga mıntakasın a • Talllnn YôlU Uzel"lnde alman kıtaınrı Lenin· Amerikan torpido muhribine yapılan. hU-
mali Afrika'da harekat için müsait fiddetll mulıarebelerJn cereyan etmekte bölgesinde 2 eylül gUnü bir Alman zırhlı ırrar:tan eııı kilometre mesafededirler. cuma tahsis eden Datly-Telegraph, §Öyle 
olan günler de gelmi§ çatmı~tır. A- oldutwıu blzzıı.t Almanlar itiraf ediyorlar. tümeniyle muharebeye tutuşmuştur. lkl Sch&uuelburır·un Len1ngrat gibi alman top- yazıyor : 
caba bu defa taarruz hangi cephe- Ukrayna mıntaka.mnda dU§man önilnde gün devam eden ı:ıtddetıi bir muharebeden Ç"USunun ateı menrııı dahilinde bulundutu "Bu hAdise, Amerikan zihniyetinden he. 
den gelecektir? boşluk yapmak usruıme azimle deva.n'l edlI· 8onra., bllhasea ıı.fır tankları ihtiva 'eden teY!t edilmiyor. nUz ııil!nmiyen bir fikri ortadan kaldtr" -

Eatonya'da rus kıtal11rının cevrllmesl ha· -Alman laarnu: planının, Rusya- mektedlr. Buğday tarlalarına fosfor dö- bu Bolşevik teıekkUlü imha edilmiştir. Al- rekı\tı sona erıyor. 
daki mukavemet dolayısiyle altüst kUlmekte ve böylece çok ~nif yangınlar manlar bu muharebede 18 1 mezkfu' ağlr Finlandiya korte:r.ı yoluY!a muvasala te -
olduğu İngilizler tarafından iddia çıkanlmaktadır. tanklal"dan olmak üzere 27 tank tahrip et- mln edilmekte oldutundan Dagoe ve Oeseı 
edilmektedir. Bunlara göre Alman- • • • mitlerdir. hAlA ıoyyet kıtala.rının ısıraıı altındadır. Bu 

R • • t"IA tt"l t so 1 mahaller, Flnla.nd1ya körtezınde alman kıta-ya usya yı ıs ı a e ı.t en nra - Moskova, 6 a.a. -Tass a1'ansı bildiriyorı k 
rıı.k yoliyle Mısır'ı tarktan tehdit e- Fin kıtalarının hare atı !arının !şırall altında bulunan adalara kar•~ 
decekti. Tam bu ııırada garpten de Tallin'in miidafileri muvafakiyetle tahliye Helsinki, 6 a.a. -Leningrad cephesin- harekAtta bulunan rus tıava k'Uvet'leı1 tein 
l'talyan ve alman orduları Mısır ü- edilmiıtir. Bunlar ıimdi ba,ka yerde har - de, finler, dahs. müsait mevziler işgal et- birer üs olarak kullanıımaıctadır. 

b t k ed. k Uda! h tt k ltmak U Merkez cephesinde vaziyette deıtlılkllk &Z· zerine yu"" rüyecekler ve Süveyı bir e me t ır. me veya m aa a ım ıea -
( k Al zere hududu biraz geçmişlerdir. Lenin • dır. Ruslar Smolenıık ve Brtanak • Gamel kıskaç içine alınmı§ o aca tı. - A§ağı Dnieper mıntakaaınJa grad·ın cenubunda az değişiklik olmuı - böleeslnde mı.rkabll hUcumıarda butunuyor-

manlann bu sene Kafkaslara vara - Londra, 6 e..a. - Times gazeteı;inin Stok- tur. Muharebe hatları ıehirden 30 UA. tO ıar. Bunlardan en mühlmmlnl teskıı eden ve 
mıyacakları ve varııalar bile, Irak holm muhabiri ;söyle yazıyor: kilometre mesafededir. Gaınel'e karaı ;11apıl.mıt olan mukabı'I hücum 
Ve Surl.ye yolunu kapalı bulacakları Şarkt hrl ihat"" l11 lstlhd·" eden .. örUnUse eöre Dnleper hattı üzerinde me.re· 

b l A "Almanlar, &fağı Dnieper'in ,,.,.ldini zor- a., ıe n ....,ı ..... • 
meydanda olduğuna göre, u p anın -.. harekft.t devam etmektedir. Ve Lenin • eaı Budlenny·nın cenl!.hı ıstlkametlnde yapı-
tatbikı mümkün olmıyacaktır. Diğer lamak ve Ukrayna ııanayi mıntakasxnı işıal grad'ın fimall ıarkt istikametinde bir i - lan alman taZ)'lklnı hııtıtıet.mlıtlr. 

caktır. Bu fikir _şudur : 
".Amerika, harp sahnesini çeviren q 1t. 

maz mlldafaa hatları arkasında. bulunduğU 
için cereyan etmekte olan büyük müca • 
dele kendi emniyetine dokunmıynblllr. 

"Ne Ameriknn hUkıimeU, ne de Ameri
kalıların ekseriyeti böyle bir fikirde bu· 
lunmamakla. beraber, henüz birçok kim
seler harbin kendi harpleri deltil, Büyük 

Britanya·nın harbi olduğu kanaatindedir. 
M. Mackenzic, Klng'in de bütün enerji • 
siyle izale etmek istedl#i bu tehlikeıt dü· 
§üncedlr.,. 

taraftan yalnız garpten Mısır Üze~ etmek için büyük kuveler toplar ıribi gö - terleme kaydedilmiıtir. Maear hududu civarında yere 
rine yapılacak bir taarruzu, bu ka- rünüyorlar. Bu bölgede Kafkasya yolunda LenİngraJ'a linln de inen parCJ§Ütçüler Yunanlllar mem1eke-tten 
dar hazırlıktan sonra İngilizler ko- set teşkil eden Don - Volga kuvetli müda- Budapeşte. 

6 
a.a.. _ Retımen blldlrlllYor: 

layca defedebilmelidirler. Fakat faa hattından evel mühim tabiimanialar taarruz ediyor Salı ııecesl Macarlstan'ın ılmall aark.t hudu- • 
vaziyetin iki aylık inkİ§afı karıısm- yoktur. Fakat, Mareııal Budieni'nin Dni~ · Stokholm, 6 a.a. - Ofi bildlrıyor: Stok- du yakınında ılov&'k milletınde.n lkl par11.1Ut· 1%İnSİ% QyfllmıyQCOklar 
d Ş. ı· Af "k h d k" t holm Tidnlnıen ıa:ı:etesln1n Helsinkl'den 

l'l ıma ı rı a sa asın a ı aar- per'in öte tarafından yaptığı müteaddit hü- eü bir ruıs tayyaresinden ımnııı.erd1r. Bunlar-
ruzun garpten şarka doğru alman- 1 k almı& olduğu bir habere a:ör-e: dan bin sukut eım.asında yaraland1tından 

cum ar ve Mareşal Timo,.enko'nun mer eı k ı · K li b ah d ki h lar tarafından değil, §arktan garbe " Fin uvet en, a~ erz ın a es U· en yakın hudut karakoluna müracaat ede -
doğru İngilizler tf'rafından yapılma- bölgesinde idare ettiği harekit alman plln- dudu bütün noktalardan geçmlsler ve Le- rek teslim o'lmu&tur. Diler arkadaıının para-
sı daha yakm bir ihtimal olarak !arının tahakkukuna mani olmaktadır. ninl'J'ad'a taarruz etrneğe başlamıılıı.rdır. eütUn tyl acıımamaaı yüzünden düşüp par -

akla gelmektedir. Böyle bir taarruz Ruılara her türlü mali yardım Fakat bu haber henüz teyit edilmemi§ - caıand1tı anıaaılrnı&tır. 
muvıı.ff ak olur da İngilizler Tunus tir.. Her tki parqllt!:U sivil elbiıııe giymigti. 
hududuna kadar dayanacak olur- yapılacak Leninrra.d'ı mlldataa eden rus kuvetleri ttzerlerinde mukerrer at~U tabancalar, 
larsa, İngiltere için bir kaygı mev- Amsterdam 6 a.a. - D.N.B. Royter ajan· 35 tümen tahmin ediliyor. Bu kuvetten bq- haritalar ve pualalar vardı. Sahte çek, 

V' 1 · d sının bir haberine ro··re, "''alı"ye Na:ııın M .... _ ..... _ bl kıs f brik ı ı rı d alman ve ıslovak hüviyet k!ğıtlannı ve zuu olan ışi mese esı e yarı hal- .m "O ll'l--.m r mı a a. ame e e n en 
500 1 

ak kr h ·ı b 
1 ledilmİ§ olacaktır. Herhalde Şimali Kingsley Woo bugün~ ~:vı. mt;.rekkep olan ııivll muhafız kıtalan var- d OHa 0

00
"! .. d onSulnu k ~dı Eu unuyorlar. 

d'". k S ., -'·"n l _., -·tı oı f b ik ı d ı. er sı e ova ye. a. perjeı!I mın. Afrika'nm gelecek haftalar İçinde ıgı nutu ta ovyetl• -.ir~ _.... dır. Bu >ruv~e,. ..,.. 1 " r s arın a es- takMına inmek talimatını almı§lardı. Ken-
yeniden faaliyete sahne olması bek- ı olan her türlü mali ~m :nPll•catını kıd~n am•~ "tml& oldll,iund!\n dolayı çok l dllerine komünistlik tahrikatı yapnıa.k. 

1 
• 

lenir~ beyan etmi§tir. İl'lgilt_..... -.P,!tah mali sev.ilen nıa.re...ı VJ>rotuoı'un idRresındedir. yana teşvik etmek, nbot&j ha.reketıerİn:e 
~. Ş. ESMER Y!!Nı~ hadu4u olmW'Mlrtl~ . KaF~li. ~erzahınm eski hududu ~~ca ~ ~ ~Gi§~ 

Buda~e.şte, 6 a.a. - "Oraj Ujsag" 
g:ı:zetesının Atina'dan bildirdiğine 
gore, yunan hükümeti tarafından neş
redilen bir emirname mucibince, or
du.ya mensup veya sivil hiç bir yunan
lı hususi bir müsaade olmadıksa mem
leekti terkedemiyecektir. Bu emir hi
lafında hareket edenlerin malları mü
sadere edilecektir. Bu emirnamenin 
makabline ~ulü olacak ve hüküm
leri ricat esnasında memleketten fi -
rar etmiş olanlara da tatbik edil«cck· 
tiT ... 



Amerika ziraat aleminde 

Amerika'ya Soya fasulyesini 
kazandıran adamın hayatı 

Nezahet Nurettin EGE 
Etıgrne Stanley bUtUn çocukluk hayatını 1 1924 senesinde, sırt bu bUyOk l.t adıı.muıın 
çlftlıkl geçlrmi!', mini mini kollannın hlmmctlYle 1llinols eyaleUnde 1921 senesin· 
kuvctinı ilk defa babasının tarlasını ça. ıleklnln on misil !azla matı.su! ıılınm~tır. 
p;ılnmak, yahut oUarını yolmak suretiyle Stıınley bUyük ziraat Unl\·erslteteı inin pro!e· 
tecrUbe etmişti. Tam on yedi yaşında iken sorleriyle yııptıtı maı katlar netıc:eılnde 110-

bır fabrika seyyar satıcılığını deruhte e· ya ta.su~ esi kınnaıarının ha>·,·ıın aıdnl:ırı a· 
d rek North Carolinn'daki aile ç!ttliğln· rımndııkl muhlm me\'k.llnl tebarUz etliren 
d n aynlmıştı. Doğrusunu söylemek ın. raparlar aımıı. tıunlıırı hllY\'an ı;;ıdulıırı ııa • 
zım gellrse genç Struııey çiftlik hayatını tan mOessesclere a tererek yüzlerce mQes· 
hlc vmezdi. Fakat taliin garip bir tecel· •esenin muntazaman So;-a !ıu;ıJ;·esı kırması 
hsi olarak toprak işlerini hiç sevmiyer, sııtmalarını temin etmiştir. Suya Ya~ı blrı;-uıc 

ailelerin seve se,·e salata ya~ı ve kızartma bu zeki in" n, amerikan ziraat !\lemine 
)'atı olıırıık kullıındıklıın bir mııılde hııltnl herk sten dahrı çok h,zmet etmiş ve be· 
almıstır. Bu kl)TO>etll lı adamının aayrcth·le eerıy te Soya fasulyc~inin kıymet ve e
pck uz zamanılıı Amerikanın lstlhulCıtı; sn· 

hemıyetını herkesten dnha fazla tanıtma
ılece o zamana kadar ithal tın yerini tut· 

ğa muvattrık olmuş ~lr s.madır. Ve sene- makin kıılmıım11. takat dahlltlekt bUhlfı.k 
lerce mUdd t mi.lhtelıf fabrlkalann ma • nıızarlıın •n•anı h t d 

1 1 • ., vw, syre erece ııen s c.nış · 
muııı .. ın'l m teri aramak maks:ıdlyle ~U-: tir. muen ıle So>·n f;tsul;eısının ı~tl.nill salın· 
tıln zlr:ıl mıutakaları karııs kaıış g~zdık· eı mütemadiyen een.slemc.aeJlr. aıı tıısu ye 
ten .sonra niha~ et dllny nın en bUyUk So· )'uzde <O nlsbetlnde ıe,·knltııl~ kol:ylıkla 
ya fasuly ı mlıtch:-ssı~ı, satıcısı velh~ - hıızmedlleblllr protein ,.e yOz.ıe 20 yaıl Jhtt· 
sıl Soya fasulyes nın ınsanlyetln nel'.ıne \'a etml'kte•llr. Blnııenulc;·h h"'yvıını ~ ı.J:ıla· 
hlzm t etmesi tç!n her fednkdrlığı .yapan rın insanların tabii a:dası ol.nadıılını blhJn 
Yl'.., ne iş ad:ımı olmuştur. Stanley ılk d~· 1 an·ıınt azot ve haY\'anı ya.;tl.ırın n~.allar· 
fa (Soya) fasuly "ınin zlrcctlnl teş\'ık dan da temin eılllebllece~tnt ıcıJla eJ n u.ı ·. 
cttl 1 zaman butUn Amerika'da bir kilo, torlar blrcvk ııllelere etten ve hll}'\'a~ı ı;;uı:. 
bile S'ltılmasına ı.m1~a.n yoktu. Stanley'iıı ı !ardan atııcııkları ı;;ıdaların >·erine Suya ta· 
ilk Soya fasulyesı yağı çıkaran fabrikası ıulycslnt ikame etmelerlnl taal>e etm.:kte· 
kurulduktan sonra bugUne kadar 19 sene d.rıer. Hatt.A Amer.ka'nın IJ11zı Unt\'enı.tclcı ı 
geçmı tir. Ve bu mllddet zarfında Ame· bu tasulyenln suyunu bir ne\l sul ~lbl l:Jl • 
rlkn s ne\1 100 000.000 dolarlık rekorl'l ıanmııktıı, bundan peynir JsllJ.sal etmu.le 
dı.nyanın Uı;UncU derecede en bUyUk mUa- \'C hay\·ıın be ıenmesı 6 0:: olan m.z.nlet> .ı.:r· 
tahslli mcvkUnc yükselmiş ve Manchuriıı ııe süt yerine bu rasuln• BU> unun utı.n.ıtınl 
kadar lstihsrtl yapmağa muvaffak olmuş· te.vık etmeı:teı.Jlrler. H:lkn ısuıa.ı.ı eJllen 
tur. Bu fasulye A!ll"rlka çiftçilerinin son ıo>·a ya~ının >'ü.:de b3 ini amerlkalıl.ır ııu.ın 
zamanlard:ı Ö"'renJ!klerl ve muvaffakiyet· )'be,~kıerı arasınd kullanmaKtu, muteoa -
le inkl'jaf ettlrdfülcri mahsullerden biri- kisini de boya lıkta, cllA > apınaktıı, sııoun 
ildir. lmıı14tındıı ıartetmeklcılirler. Fa~uı; e unla· 

Stanley (Soya) fasulye.sllli ta çocuklu· rından ırayet ııUzel bl:skJ\·ller, .ııastalar )a. 
tunda Y di yaşında iken öğrenmişti. Çin· pılmak suretiyle çok b.ııle> ıeı bir mndlle da· 
den g len bir misyoner, çocuğun babası- ha alle aotrıılarını tez>'ln etmektedir. B;.ına 
na hediye olarak blr avuç tohum vermi~- llAvcten Henry Forı..t. otomobillerinin tu.c
tı. Kilç ık Eugene bu tohumlan bahçe.sine ma.klarını. dOtmelerlnl ıo>'n rasube inden 
dikerek famılye ycti~tlrmlş, bu s::ıyede al- imal etmektedlr. 
l enin zahire nnbarına yeni bir gıda mad- BütUn bu vası lstlh!Cı.k ııazarlıırınıı rav· 
d si daha il!h·e edilmişti. Fakat bir müd- men .mütehassısların kanballne i'"U ı:ıırıe.ık 
det sonra bu mUstesna nebat tıunamec Amerlka'nın dııhıı çak istihsale ihtiyacı var-
unutulmuştu, kUçUk Eugene'in ticarete dı.r. 1940 aenealnde So»a Casulyeıı zerl:;atı 

cok hevesi vardı. On yaşına. gelmeden )'ÜzıJe 17 nlsbetınde artmı,tır ki bu laKrltıen 
k ndl kUçUk bahçesinin sebtelcrini, baba· heyeti umumlyeııtyle 100.000.000 buşll >ıınl 
sının s bzelerlyle blrlıkte el arabasında 8.G00.000.000 klloeram mahsul demektir. 
satarak para kazanmıştı. Bir kaç sene Stanle)"ln kıınııattne nazaran So>·a !asul:;esı 
sonra seyyar kitap satıcılığı yapmıştı. Bl· ıcın yeni yeni 1sttmıı.l sııhıılıırı ke,reılılm«!,nls 
raz sonra ticaret 83.hasını daha genişlet - olsa bile BlrlesUt Amerika ıenevı 150.0:JO.IYJO· 
mlş toptan nı,aatn. satın alarak küçük. :200.000.000 bu,ıı soya !asuıyestnl sühuletle 
bir fabrikada kendi imzasını taşıyan gU· !st1h1Ak edebUecck kadar &'entı bir pazara 
zcl paketlere koyarak satmllğa başlamış- mallktır. 

tı. Stanley tabrlkuını llk tesis ettl t t za:na.n 
1912 senesinde bir nişasta fabrikası te- sadece bir vuon doluıu taıub'e ısıcm~. 

ııs ederek mısırdan nişasta yapmağa t e- 1939 ıeneııl sonbaharında 60 a Un zarfında 
§ebbUs etmiş ve cidden muvatfak olmuı· Decatur mıntakaıına bea atmendlter haW 
tu fabrikası İlllnols eyaletinin Decatur 9400 av&"on fasulye naklet.mtstır. Stanley'ln 
mıntakasında idi. Bu sah.adan ne kadar bu emsalsiz h1mmetl»le bir umanlar aönllk 
cok mısır tedarik edebilirse o kadar nak- btr aehlr olan Decatur buııUn Btrletlk Amert
llye masrıı.fından tasarruf etmiş binaen- ka'nın soya taıulyesl paytahtı olmustur. 
aleyh klln o nlsbette yükselmiş olacaktı. stanl ey 91md1 t.am 74 :vaımdacıır. Dll~a -
Buradaki mısır tarlalarının lııUhsalAtuı.ı nın en zenaın Soya raıub'wt fabrtk&\O~ o -
yükseltmcgt uzun u.zwı dtlşUnUrken bir • ıan bu a:.lmk.A.r ıahıl>'E't fabrikasını tam 
d n hatınna (Soya) fasulyesi gelml,ti. randunanla lsletecek n Amerııcanın dahlll 
Soya faaulyesi hem insanlar ve çittıik tsUh!Ak pazarlannın talep ırttıklerl mahsuıu 
hayıranlrırı için çok besleyici bir gıda verecek kadar Soya fasulyesını cıtto:ııerın 
maddesi, hem de yetiştirildiği toprağın ye~Uremetllk!ertnden müweulrdtr. llmt dü -
kuvetinl artıran çok kıymetli bir toprak ıUnQ.şle 11 adamı 7.lhnb·ettnln Stanley'ln mUm· 
mahsulU olduğunu Stanley pek iyi blU - taz ıahstyetınde btrlemıesı Amerlka'nın or· 
yordu. Çünki Soya fasulyesi toprağa nlt- ta i'&l'P esaıetıerlne dUnyanın ın kmneUI 
r agen fll'ıve edl>•ordu. Binaenaleyh mısır :ztrat mahıullerlooen birisinin tAcdarı olmak 
istihsata.tını yükseltmek için aynı topr ak- sererını bııhsetrnlıllr. Cok callbl dikkattir ki 
tarda Soya fasulyesinin yetiştirilmesi çok buıınn Amerlka'dıı blle Stanley'ln ismi ilm" 
faydalı olacaktı. Stanley, her pazar gUnU e<tlldllt kadar bir ıöhret kazanmamıetır. 
kapı kapı çl!tlik lkametglblarını ziyarete YaUıız takriben 70 ıene eveı ı:ocukl utunun 
gidiyor. ,6..merlkan çlftı;llerlne Soya f a- mAsum Hnelerlnl &'eı;:ırdttt Nortb carallna 
sulyesi )'Ctiştirmenin faydasını izah ede- eyaletUıln ziraat üniversitesi kendisine tah· 
rek tohumluk dağıtıyordu. Az zıımanda rt doktorluk derecesini w vclh etmırtır. 

tııınoıs cyrılctınde bu yeni mahsulUn zira
at sahası her sene bir kaç bin eykır genlıı
liyordu. 

Fakat henUz Soya fasulyesine geniş bir 
pazar bulunamıyordu. Çiftçiler sadece 
toprağın kuvetlni arttırmak, yeşillikleri

ni hayvanlarına yedirmek ve fasulyeleri · 
Dl de tohum olarak satmak için yetiştiri
yorlardı. HenUz memlektte Soya fasulye-

Sümer bank 

fabrikalarında 
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Demir ve İran arasındaki FAHİM BEY VE BiZ 

C l •k 1 ( Roman ) _, e l g ö r Ü ş m e e r Abdülhak Şlnael Hlsar'ın ''Fahim B_ey 
ve biz" adlı romanı bu kerre Hilmi Kı -

[Başı 1 tncı sayfada) 2 4 S t k d tabevl tarafından nefis bir ııuretle bruııı. 
leti, D a h iliye V ekaleti, ilah .. diye QQ e Q Q r mıetır. Gazetemh:de tefrika edildiAi ııı • 
İst ihsalin m u h telif cephe ve Mfha- b • • rada karilerlml7.İn bliyük bir altıka ile ta· 
lan arasına Çin setleri örülmedi. 1 t 1 yor klbetmış oldııklnrı bu e!lı>r bizde elnıd iye 
M e se l a " k ö m ür" ile "direk" ayrı, kadar alışılan basit roman tarzından bUs-
ayrı alemlerin ayrı ayrı mevzuları bUttin aynlan telmlği ve ince üsJ('ıhiyle 
ola r a k telakki olunmndı. Azami LBaşı 1 ıncı sayfada] blıttin ertehiyat meraklılarına tavsiye e -
m iktard a kömür çıkarılacaktır. G a- ta.dan sonra halli lAztm &'elen daha birkaç dilmive şayandır. Kendi halinde yıışıyan 

nokta vardır. mllte~·azı bir insanın muhtelif kimııeler 
y e v e h e d e f budur,denildi ve bunun l üzerine vaptı"'ı tesirlerin gülünç tarkla -• · ıA d' ... ··1d·· A man ve ita/yanlar " "' ıçın n e azrm o uşunu u. rının hikf\\ e~I olRn bu roman bir inı~an 

D e mir ve Çelik Fabrikalarımızın Alganistan' ı terkediyorlar ömrii etrafınıill b ıltll n insanların hayatı -
tam randımnn verebilmesi neye ba~- I.ondra. 6 a a. - O!I ajansının ıarkta bu· nın bir hülllsaeı olduıi!'u gtbl, meşrutiyet 
lı ise o teemmül edildi. Makam, lunnn bir muhabiri blldlrl>or: devrinden evı>lki ve sonraki içtimai ha -
m e r c i m ü la h azalariyle istihsal kös- lnı;;lllzlcrlc ru•ların !ran'a ııırıııerlnden- yatımızın hıısusiyetlE'rlni gll!!teren ve bü
t e klenmedi. Milli faa liyetlerimiz in ben ACı;;nnistan'cta tecrit eılllmış bir halde tün bir devri yR§atan çok cıınlı ve mUhim 

l l kalan alınan ve ltalyanların duıtü~U ııkın - bir esrrd r 
h e rha n gi b ir şubesinde o ursa 0 - uıı "azlyet cvelce btldlrllmlıtı. zannedl"11CI· 
sun, idareciliğin "teşkilatçılık" de- ne ı,ıore, DU> uK Brltanya ve sovyet hHJ· 
m e k olduğu tebarüz ettirildi. metleri, tıu turistlerin ve t ıı:la miktarda İ nkılôpçı gençlik 

T ekrar edelim, sayın İlctısat Ve- bulunan cicilik mensupları ile konsolosluktn-1 
k il im izin istihsRl kadrosu ile sıkı ve rın bu Mcmleketı terket.'.llelertnt tale:> etmıs 1 Mılll 1ııkı1Apçı Grnçllk gaır:etesinın 11 
daim i temasta Lulunınnk hususun da bulunu>orlıır. Bu ııure•ıe kendilerine Me:a - inci ııayısı 30 Al;uııtos Zııferine tahııis e· 
gösterd iği t e halük b u çetin r.ünler· nıstuıı'tlan cıkınnk ıcın rnukmmeı bir CınJRt dılmiı;ıtir. İçinde: Dr. Yavuz Abadan'ın 

.. •• _ı l .. l u"nu·· 'n v~rllml& otuyor. ) A • ı h" D ' (Y•"ı 
d.e but un va tnnua~ nrın gon_ ı - Ktıblt'den s:e en h1.bcrlerden anlasıtdıtına 130 Ağı.ıııtoıı • . ., u ıp ranas ın ...., -
fırahla doldm-mu~tur •. Ş~h~ı teması s:orc, han hlıd 8 lert Atcıın maka nları tize· yen toprnk), Og-uz Kll.zım'ın (30 Ağustos 

h f 1 t h 1 h zaferi ı. .!-'. R Atay'ın (Kocntepe'dP). Ah-m u a aza etme' a7.mı, ıs ı sa a-

1 

rındc tı r tesir h:ı~ıı etmtsttr. Bu makamların 
yatının e.cı, tntlı b ütiin hakikRt!eri elmdl Atıranıstan d'ln s:ıtrrıek lsthen alm n dlllkactlr Karahan'ın (Zafer glinll), ~ieh-

k met Kaplan'ın ışlir dilnyası), zafere dair 
il e karşı karsıya gelmek :ırarı ne ı ve !tabanların C""> ın:ı P!l.S'IPO'l"tlarını ver- hfı~ıralar, Zuhuri Danışman ve İhsan Hın-
b ü yük bir gliven kaynağıdır. Ak~ı- ml'{:c hnı.ır bulıımlukl.ı.rı ıup:ıesızdlr çE'r'in 'Atttlll."nın (Tiirk ınevliidti), Ceyhan 
y a n tarafla,.ımn olabilir. Eksikleri- J> ger tıırııftan Brltanya ve ııo,·yet ma - A. Kans\l'mın (Hllrriyet şarkı~ı), Faruk 
miz b ulunabilir. Fnkat bunlnrı vak- kamları, Af.ı.:anıstan'ı terketmek arzusunu ŞllkrU Yl'rsel'ln (30 Ağustos), Bf'hçet Ke· 
tind e , zamanında kendimiz te~his izhar ı-den bUtUn bu almıın ve ltal~ an te· mal'ın 1 nunılııpınnr insanına;. Ziya İl -
e d e b ilirsek entli~emiz zail olur. hanlarının nı<>nılt'ketlerlne dfınmeleri için h'1n'ın (Orduma), Fethi Glray'ın (Yarnlı), 

G üzide kurmaylarını sık sık !uta- is'C'nılcn tcmınııtın verılmesi hakkında A!· gıbı bir çok ıılirler v,. taydalı bllgilf'rle 
y a göndermekte Ti.irk ordusunun n talebini kabul ctnı,.melerl muhtem~I ı dolu S 6ay!a. o.ınrak çıkmııtır. Mllliyf'tçl 
ne kadar haklı oldui!'unu kabul ede- ı:örıilmenıc ~tedır. Şu halde, Afganl•tan a gençll~ln ııeııını vPren İ N K T LA P Ç 1 
l im . Bu u sulii her biiyiik miİt"ssc-se- ı:n~ nknnunl hır surrtte girmiş olan alman r. E N Ç L 1 K gazetesini bUtlın okuyu· 
m izd e t ereddfüsüz tatbik edebili- \e l!nlynnların lngılız \e rus kıtaları tara· cularımıza tııvsiye l'derlz. 
r iz b~ndan memlekete zar ar değil fından ele geçirilmemesi için lngillz ma -
an~ak hayır ve menfaat gelir. 1 kamlıırının bunları koruınnf;a çalısması da 

C a n dan dileklerim ize rağmen, lhtiınald<'n u7.ak dc{:ildır. 
ceridesi 

sayısı çıktı 

Adliye 

Eylül 
Ad liye VekAletince her ay muntazam 

ne~r.-dilı-n Adliye Ceridesinin eyltll nüsha
sı aşağıdaki ya7.ılarla çıkmıııtır : 

ikinci cihan harbinin tuurımz ihti- Afgan huklımeunın. lrnn'dan '°")a Irak
laçlar için de süriip gitmesi eğer mu- tan Afgnıılslan'n iltica eden ıraklı miis!U -
lı: add erse, T iit·kiye yolundan kalmı- nınn ıııı!leı ı lrslım etmiyl'cekleri \ e hudut 
yacak, demirci, çelikçi bir mc~_le- haricine cıknrmı)ncnğı zannı-dıllyor. Afga
k e t olmağa çalı~ncnktır. Kendısıne nlstamn hu hnrek,,tıne dll:er mlıslüman 
karşı göster ilen sivasi dosth·~u b il- mrmlC'ketlenl"n ınU1aharet ı:nrmesl lıekle
ha5sa bu a l a n da deniyecektir. nebilır. Zıra mil IUman bir nıulteclyı hll • 

istediğiniz kadar altınınız olsun.. hassa bir s )nsl mUlteci)I hlma~e etmek 
tehlik e anında v e ha deyince, "iba.- nıüs!Umnnlnr için dıni bir vıw.ifedir. 
det mevz uu" ola n bu snrışın, sih irli 
külçe le rde n n e tank çıknr, ne de 
top •• Tankı da, topu d a ancak Tür k 
demir ve ç e li k sanayii e m niyetle ç ı
karabilir. 

Hiç şüphe yok k i çok zorlu şart
lu içinde ya§ıyoruz. insanlığın bah
tmr karartan büyiik f e la k etin m e n 
fi inikaılarını iyic e ölçmeği ihma l 
etmiyoruz. Bunun la b e r a b e r , çeşitli 
engellere, mahruıniye!lerı;. ra~men 
Cümhuriyet Hükümetı, gosterışten, 
ali.yiıten uzak, durmada n çalışıyor. 
itte bu aanıimi ve pti.nh g ayretler 
sayesindedir ki T ürkiye'nin d e m ir 
ve çelik sana y ii dilediğimiz m e rte

Sovyetlcrle / ngilizler Kaı:.vin'de 
birleştiler 

Hclsinki; 6. a.a. - Sovyet radyosunun 
Tahran'dan bildirdiğine g6re, Brltanya kı-

taları, İran topraklarını Hcmedan ııehrlnf' 
kadar, Sovyct kıtnlnrı ise Kaııvin ıehrlne 

kadar işgal etmişlerdir. 
Yine Sovyet radyosunun bildirdiğine ı;ö-

Tıirk eeza knnıınıı IAyiha~ı (VekAlet ta· 
ratıntlan yazılmıı), Temlik, çevirme (Ya· 
zan: Dr. Ferit Ayiter ı. Si cilt.le kayıtlı bu.

1 hınnn gemilerle ) apulnki gemiler llze - . 
rlndı'ki hııklora ılnir ıılnıan kıınıınn (Çe -ı 
\ lren: lJr. K. Hikmet Hı•lbez), 1 vlçre 
hukukunda vruılyetl tenfiz nıUesseııeslnin 

1 
hııkuk! mahiyeti (Çeviren: Dr. J<'ikret 
Arık ı, Poliçenin kıırıılığı (Yazan: Par!s 
hukuk fakUltPsi mezunu Hacim Çarıklı), 
Devletin fiyıtt tcşekkUlUndP mUdahalesl 
(Konferansı veren: İııtanbul llniverıılte.ııi 
iktlııat takUıteııi Ord. Profe~örlerinden 

Dr. Neumnrk). 

beye muhakkak ulatacaktır. 

Hüseyin Sami 
Urfa Mebusu 

Mebuslanmız Muğla' da halkla 

temaslarda bulunuyorlar 
Muğla; 6. a.a. - :.\iebuslarımız, halk ile 

temasta bıılunmak ve dilekleri tesbit ey
lemek Uzere buraya gelmişlerdir. Mebwı

larımız buradaki tetkiklerini mllteak!p kn· 

zalara gideceklerdir. 

• 

Ankara - lzmir 
bisiklet yar1ıı 

re, Sovyetler ve fn.ı;llizler, Ka:r.vln'de bir· 
leşmiştir . .Burada Sovyet teşekkUlleri şefi, 

İngiliz başkumandanı şerefine bir ziyafet 
vermiııtır . 

Söylenen nutuklarda, İngiliz ve ~ovyet 

milletlerinin ittifak ve dostluğu ve ayni 

zamanda l~b!rliğlnl idame uzusu tebarUz 

ettirilmiştir. 

lran baıvekilinin ist ilcuı 
şayiası etrafında 

Tahrnn; 6. a.a. - 'fronsncean Rjansı , 

İnglliz - Rus telcl!flerlnln kabulU mllmkün 
olmadığından başvekil Furugl Hanın istifa 
ettl~ini, 4 eyllllde bildirmişti. Ajan!!, baş-

vekilin hasta olduğıınu takat bu hastalığto 
siyasi mahiyette olduğunu tuıve etmiştir. 

Pars ajansı, esassız olan bu haberi tek

zibe mezundur. Furu~t Han, İngiliz - Rtııı 

tekliflerine İran'ın cevabını verdikten aon
ra kalp hRetalııtından yatma~a mecbur ol

muştur. na~veklli tedavi eden hekimler 

arasında Tahran Tıp Fakültesi mildllrü 
Fransız profesörU Oberlln de vardır. 

Bu değ!'rll m!'cmuayı okuyucularımıza 

tavııiye ederiz. 

ANNELERE ÖGÜT 
Kurumumuz tarafından neşredilen (An

nelere ijğUt) mektuplan yeniden baıııl -
mıştır. Bu ötiitler 12 mektuptıtn ibaret -
tir. Çocıığı.ın do~ıışıından itibaren bir ya. 
ıına kadar na11ıl bakılacağını öğretir. 

Bu mı>ktupların adre11inlze gönderile -
bilmesi için nıukabilinıle kıırumumu7.a 7 
kııruşlnk hlr postıt pulu göncl!'rnıeniz ve 
sarih adresinizi bildirmeniz kftfldlr. 

ÇOCUK ESİRGEME KUHUMU ı 
Genel .Merkezi 

Bugün 

ULUS Sinemasında 

2. Film birden 

14,30 • 17,30 

1 - S iyah gözler 

H a rry Baur 

16 . 19 da 

2 - SEKiZiNCi 

ı 

sini ıptid:ıt maddo olarak kullanan bir sa. [Başı ı inci sayfada J 
uayi doğmamıııtı Aynı zamanda Amerika [Başı 1 inci sayfada] 

Tebriz'deki Irak konıolom 
katledildi 

Klihll, 6 a.ıı. - D . .N.B.: alınan hRhl'rlere 
göre, Tebrlz'dekl trak konsolosu &ehrln ımv· 
)et kıtaları tarafından legali esnasında öl
dllrUlmUştUr. Bu haber hakkında henüz 

C laudette Colbert - Gary Cooper 

1 fazlaslyle yUz elli sekiz kilometre te.~hlt e • 
her sene 15 000 .ton Soya fasulyesi yağı it- fabrika seklini almıılnrdır. Yedek malzeme dildi. A()on ile Banaz nahiyesi nrıunndakl 
hal etmekte idı. ! ihtiyacının büyUklUılU ve ahvali hazıra do- )'Ol tamir aormekle olduii:undnn yUz kllomet-

Çok azlmktl.r ve müteşebbis bir iş ada- ıayısf)·le fabrikalarımızın ıstetme emniyeti rcllk bir mesafenin tarlı\ ıcıerln<len ve bnzan 

Gece 21 de Siyah gözlu 

1 
\.. 

RADYO 

Tiirklye Radyo Dltizyon Postaları 
Türkiye Radyosu - Ankara RadYO 
-( Dalga Uzunluğu. )-

1648 M. 182 Kc/s. 120 K\\. 
31.7 M. 9465 Kc s. 20 K''· T. A. P. 
19.74 M. 15195 Kc s. 20 K\\. T. A Q. 

PAZAR : 7. 9. 1041 
8.~o Program ve Memleket Saat AY 
8.33 Müzık : Hafif Program (Pil. 
8.45 AJANS HAB5RLERİ. 
9.00 Mllzlk : Hafif Muzık ve 

(Pi), 
9.30 9 45 EVİN SAATİ. 

12.30 Program ve Memleket Saat A> 
12.33 .MUzik : TürkUler ve O)un Hll'J 

12.45 A.IANS HABEHLERİ, Ş 
13.00 Mllzık : Peşrevler ve Karıı:ıık 

kılar, 
13.30/14.30 .Müztk : Radyo Salon Orlt 

rası (Vlolonlst Necip A§kın) : 
1- Kalman : Potpuri, 
2- Albenlz : Tango, 
3- Llndemıı.nn : Volga'dan Sesl 
4- Becce : A§k Serenadı, 
f>- Mentl : iardaş, 
6~ Reeves : Hobomoko, 
7- Gllnkn : Rus Ml!Zurka"sı. 

lROO Program ve iemleket Saat AS 
18.03 Mllzık : Radyo Caz ve Tango 

kf'strası ( İbrahim ÖzgUr ve J. 
Böcekleri ), 

18.40 Mllzik : .Muhtelit Şarkı ve T 
ler, 

19.30 Memleke Saat Ayan, 
HABERLF,Rİ, 

19.45 Serbest 10 dakika, 
19.55 .MU7.lk : Piyano ile Caz Par~ 

(Pl), 
20.l!'i KONUŞMA ( .Meslekler 

şuyor ), 
20.30 Mlb:lk : Fasıl Sazı, 
21.00 7.iraat Takvimi ve Toprak 

21.10 
21.35 
21.45 
22.30 

ııQlleri Borsası, 

Mllzlk : Kıırı"ık Şarkılar, 
İstanbul At Yarııılarının netıcel 
Dana ııuzıği (Pli, 
Memleket Saat Ayarı, 
HABERLERİ, 

22.45 Ajans Spor Servisi, 
22.55/23.00 Yarınki Program ve Kapaıı 

Kastamonu b elediye reisiniıı 
11eçımı 

K&1tamonu belediye reisliğine aecııer. 
Zeki Cemal'ln bu aectmtntn tasdlkl buf 
lerde :vtıksek tasdtka arzolunat"aktır 

Sebze fiyatları 
Belediye Reisliğinden 

7) 9/ 1941 

Sebz e lerin gÜnlük azami 
perakende aatıı fiyatları 

Cinsi: Mensel Kurııf -L11hana Ankara ıo 

Semizotu .. 9 

Kabak .. 6 
Arıe fasulya 

" '4 
Clllı 21 
Domates • • 
Patlıcan 

(kemer> • ıo 

Yuvarlak 
patlıcan .. ıı 

Dolmalık 

biber .. 7.50 

Sh·rı biber " 
7.SO 

Bamya Bilecik !15 
Barbunya 
!RRUl)'R Bursa 25 
Patates <San> Adapazarı )1 

Kuru soğan Muhtelif. 

~ \.. 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Turgut Aktürk 
Dahili ve ı:ırt haıtıı.lıklar 

Harpokulu hıı.stanesl mu ehassıııarınd 
Ana!artalar caddesi Koc han No 4 (ti 

tanbul PCzanc t kar11sında ı. Her ıO 
ıınat l~ 20 )'e kadar. Ev teıeron 6842 

mı olan Stanlcy nişasta tabrlkasındakl bakımından arzetllil eheml;-et auz öniln•lt da patlkıılardan ~ecıımek ııuretıylc katedil- tafsllli.t alınamnmısur. 
~===============--~============================~ı 

İtalyan hava kuvetlerinin 

faaliyeti MİLLİ PİYANGO 
mesai arkada:Jlnnna, bir Soya yağı fab- tutularak atölye ısıetmelerlnln ıslahı ve mest tıl•lklctlerı cok celin tılr mUcndeleyc 
rikası açmağ"ı teklif etti. Orta.klan bu tek- esaslı bir ıurette tanzimi cihetine aldllmls mecbur bıraktı. Büyük bir encrJI s ırrcderek 
lifi m mnunlyetıe kabul ederek fabrikayı ve muhteıır raıır!kıılara alt atelyelcrden fi· nuplar hallnıle ııerllyc:n tılslkletc:lter. bir 
tesis ettiler. Stanley bu yeni teşebbUs knr· zaml istifade düsUnceslyle bunlar ara~ın.ıa ara tktnc:I i'Nı>Un B:ınıız nnhlye~tne cık ın 
§ı~nnda · iş a.ıemindekl bUtUn tecrUbelcri • \'erimli bir tesri ki mesai tesis edllmlstlr. B:ı· 1 dl~er bir )'ola nı>maslyle ynns:ı iki istika· 
n!n muhassal ını seferber ederek İlllnols nun neticesinde tabrlkalnrın lhtlyııcı olan 1 \'et verdiler. Bu hal Banaz•ıı kaiı:ı.r böylece 
ç ftçılerine karşı bUyUk faaliyetle çıkma- yedek parcıılar ve tec:hlz.:ıtın müstcrek veya . de\·am ettikten sonra her iki yolun ırcnc hu· 
ğa azmetmişti. Gazetelerde zirai mecmu- mllsntılhlerl a)·rılarak bunlıı.rJan ıerl hıı.lln· ı rada blrlesmesl neticesi olarnk gruplar tek 
al!ll'da makrılelerilc, radyo konferanslerilc de imalinde ra>'da &'!irUlenıer atelyelere tev· istikamette uı:ı.k'n yollarına dcvıımıı basın -
s\nemalariyle, her çiftçinin şahsına karşı zl edllmlı ve böylece mevzuu bahtı yedek dılıır. Bu a'ksak'lık grupların blriblrlerlne o· 
yazılmış mektuplarlyle blıtUn toprak sa- mıılı.emcnln daha bih·Uk mikyasta daha iyi lan mesnte arıılıklarınn ııır tesir snımmıtı -
hiplerinl vasi mikyasta bu yeni mahsulll ve ucuz tmttı eılllmesl temin olunmuştur. tından yarısın netıcc~ı üzerinde mUesstr ol
y, tlştirmeğe t Ş\'lk ediyor \•e bütlln istih-ı Bu meyandn Istanbul'da Dl'rterdıır fabrl- mııdı. Blr ciln eve! yaptıkları yüz üc: kllo
sa11tın satın alınacağını taahbUt ediyor- kasının ateh·esl butnn basa tadll ve takvi - metre mcsııreıtk yarıstnn sonrıı bugün knr -
du. N hayet 1922 de Stanlcy !Soya) fa. ye eılllerek tnmamen mo<lern bir •ekle ifrat sılaetıklıırı bU'tUn mUşkUllcrı yenerek 158 kl
sulye 1 f· brikası faaliyete geçmiş ve altı olunmuştur. ıometrellk meımrert muvnrraktyetle bitiren 
ay zartıncLı 1921 sen sinde bUtUn Ameri-1 Fabr!kıılnrımızda tesisatın hU!nll muha· bt~lkletcllerlmlzl ne kadar ovsek )'eridir. 
k 'da istihsal edilen trısulycnin ıl:i misli fnzası. yedek pıın:a lhtl)·acının azalması Ynrıs celin bir mllc tlc!Nten sonra tnsnlt 
niabetındc bir mahsulün ynğını çıkarına· rnnlltman ve mamul kallteslnln yUk~eımesl, harici olarak kosuyn ıtc,·nm eden SuLı-ı·nın 
ğl mU\· ffak olnıu~tu. isletme emniyetinin artmıısı tle yakınılan a - (Ankara) blrlncııır:ı ile nihayete erdi. l\ler -

Roma: 6. a.a. - Ste!anl ajansı bildiri. 
yor : 1 eylUldenberi İtalyan tayyareleri ve 

hava dnfi bataryaları Akdeniz ve §imali 
Afrlka'da 53 dUşman tayyaresi tahrip et-

Bu sefer 
Eylülde 

7. Eylülde değil 15. 

B.d ;ette d h.IJe 1 t h 1 ed 1 n ıoyıı Yat• ltıkadıı.r olan pltınlı bakım ve re\·tz)'On ehe· halenin teknik netıee"l şullur: 
pek o k dJ.r ra~b t cJrmJyordu. Esııs lttbn· mlsetıe tatbik olunmaktaı.Jır. Bu l'l>'eıle bir- 1 _ Orhan Suda 5 ımııt 48 n. 
r.>le soya )'llğı boyacılıkta \'e cll.1 Yatım:ık • cok eski makineler yep)·enl bir hııle eelılltl 2 _ osmıın Pak (ERkl~chlrl 5ıınat 54 D. 
ta kullanılmnkt dır. Sol·a yııi:lanndıın artn• ırlbl tezeAh randımanları da bariz bir ıekll· 3 Halit ocıa8 cı~tnnbul ı 5 s. r>G D. 
k an pos:ı \"e So>·n fasulye 1 unları dıı c:ok de artmııtır. Fııbrlkalıırımızın !iletme emnl· 4 - Illkmet Altınbns (Bursa> 6 S. 6 o. 
kıym tll ı;:ıd-ı mııddelerlcllr. Faknt nedense ye1l ile doArutlnn d ,~ruya alAkıı tar bulunıın 5 _ Ali F.rsoy (.\nknrn ı 6 s. 20 D. 
d hlll Pi> s:ı bu klyml!tll madtlelcre karşı santral re\•lzyonları da kendi elemanlarımız· 6 _ B:ıyrnm Adl\'nr (İzmir> 6 s. 24 D. 
pek m sta~nl d vranı>orılu. Jo'akat Stanley'. la \'C bU)'Uk mu\'a!Ca.klyetlyle batarılmak _ 7 _ Ahmet SUnblll (11:mırı 6 s 24 o. 
ın ~ nsuz ır >T tllle az zamanda amerikan tadır. 8 _ Nlznmettln öztUrk (Esklıcblr) 6 S. 
m stl'hl ki bu kıymetli mnddeyl d:ıha cazla 36 n. 
sıırtetmcı'!'e tı:ı,ınmıstı. Bu sn)·cde Stanlc;· Sümerbank Adana'dan pamuk umumi tasnif: . 
hem istihsali arttırmak. hem 1$tlh1Ak pazar- 1 _Osman Pnk (Eskişehir) 30 saat 11 da· 
Jnrını t ~sı etmekle iki bıısıı bir cereyanın .atın alıyor klkıı 85 sanh·e 
te\ llüdUne muvıırtak olmuıtu Fakat azim· Adana, <Hususi> _ SUmerbank Adana 2 _ Nlzamettın OztUrk (F.~kl..schlr) 31 S. 
k r \'C son derece mOteıebbls bir Is adıımı 1" n ı~ s . 

pamuk satın alma bUrosu, Cukuro,·a mınta· " o'nn bu zat bu kadarın dıı lktl!a etmemls, s _ lllkmet Altıntns cnurııa ı 32 s. 14 D. 
b ı n tohumculıırla temas ederek d0n)'anın kalanndakl 941 - 942 pamuk mahsulünü sa-

4 
_ Jlnltt ortnR (İstanbul) 32 S. 3ı:; O. 7 S. 

miıılcrdir. Takriben buna yakın bir mikdar· 

dR dilııman tayyaresi de ciddi hasara uğ
rnblmıutır. Ayni devre zarfında İtalyan 

hava kuvetlerl 6 tayyare kaybetml§tlr. 

Akhis ar ve İnegöl dün 

kurtuluşlarını kutladılar 
Akhlsur, 6 a.a. - Akhisar bugtin kur -

tulu,ş bayramını vAll ve mebuıılanmızın 

tııtırAklyle çok parlak bir ıekilde kutla -
maktadır. 

İnegöl, 6 a.a. - Kazamız halkı bugün 
19 uncu kurtulu§ yıldônümUnü tezahlirat. 
la kutlamaktadır. 

R e§adiye' ye içme ıuyu 
getirilecek 

Reıadlye, (Hususi) - Belediye ıehre 
içme suyu getirtecektir. Su, kas'abamıza 
1360 metre mesafeden pik borularla geti
rilecektir. 

Katı alôka 
en nad de, en verimli so;-ıı tohumlarını ithal tın alma~a başlamıştır. 5 _ Ahmet SünbOI clzmlr) 33 S. 6 o. 22 !'l. 

etmelerini tes\'lk etmı.s. Amerika ziraat tıUHı E\·elce teşkil erl llen Ceyhan ve Tarsus Hanef apartımanı altında Şen A n-
y.ıpnn ! brlkıılarlıı temasa s::eıerek bu fasul- mübayan eklplerlne ıırweten Osmanl)·e, E r- 'd • l • kara namıvle maruf lokantamı bilu _ 
yenin k lmesl le n llzım gelen ttıetıerde ta· zln ve Reyhaniyeıle yeni ekipler tesis edil- Burs a a SU ış erı 
dlltıt fapılmasını, dnha kullanıalı, dııhıı ueuz Bursa, (Husıısl) - Mıntaknnıız dahi- mum mobılyasını ve demirbaş eşya-
maklne ım ı etml'lerını temin etmiş. Ullnats ml!~~r. b k ki lmkfin nlsbetlnrle l inde su lşli!rl çalışmnlnn hararetle de • 1 ~ını bera ber 4-9-941 tarihinde " N uri 

,.,umer an , pamu arı t d. K u · d b! 
aımcnctırcr kump:ın> !lyle temasa &'elerek . 1 t ~ lbl 11 vam etmek e ır. ocaçay zerın e ı ı K araca" v a satt.ı.ın. M ezku r lokanta da 

... ı t nl> t ı blizat kendi vasıtasıy e asıyacıı ı K ' • reglll .. tor lnga eclilecektlr. Aynı zamanda · . • ~ · • 
d.mon tratıon oo>n !ıısu..,e! r•• e~ A zım olan hararları dR temin ederektlr. P a- " ';. hl!! el 1 k il J ltıç bır alakam kalmadıgı ılan olunur. 
et'-lrerelı: tam 2j()() mil mesate katctmete ve 1 bu çayın sıı.6 ııa n e su ama ana arı 
S.IX>O H>'lrclnln önünde izahat vermcfıc mu· muk bedelle r! hiçbir for maliteye tlbl ol- vspılacllktır. :Ru i~ler 208 bin llraya ek - / Sabık S e n Ankara lokantası j 
u flak olmu:tur. maksızın derhal tediye edilecektir. ~iıtm•v• konmuatur. m üsteciri Ahmet Günay 

İzmir' de çekiliyor 
B u 11efer Piyango 7. eyliilde değil 15. eylfıldedir. Bundan mak· 

sat Zafer bayramı Piyangosiyle 2. inci çekilişin ara.,ını biraz aÇ"' 

maktır. Fakat siz gene P iyan go biletini a lmakta acele ediniz. Çün• 
kü büyük ikra miyeler belki bu teehhürün farkına varmazlar dah• 

evci keşide 7 eylüldedir diye ba~kasına kaçıverirler. 

Unutmayınız ki büyük i k ram iye bu sefer (25.000) liradır. Ayrı<.I 
3 t a ne (10.000) lira , (5) tane (5.000) lira, 40 tane (2.000) lira, sekseıı 

tane (1.000) lira vardır. 4158 

~'==================================================~ 

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ 
Bütnn Amerika ve Avrupıı.'dn olıl uıtu S'ibl ml?ml~ketlmlzde de en cok satıl•11 

okunan, sevilen "ltU7.ll!lr ıılhl ıret:ll.. romanı Uç ciltte tamam olarak nesre<111' 
nılstlr. Bu büyük ve muhtesem roman amı?rlkalı Maraaret l\Utchell taratınd1111 

)'azılmıe, Tilrkct>Ye ltllml Zbıı Olııen 'e Avni Ensel tarııtından tercUme oıuıı· 
muıtur. Bu roman Yalnı:ı: ı:enclerlmlz tara!ın<lan ddll, yaılı baılı bUtQn toO' 
nevverler t.arııtından merakla okun makta ve atıelerlmlz arasında elden el• 
aezmeıctedlr. Romanın en büyUk me zbcU ııayet ıUrükll'Yld olueu, vıık:ı.ııırtll 
pek canlı ve heyecanlı tuvır edllmls bulunmıısıdır. Bu romanın okuyucusu, der
hal blr arka<IRıınn mutlak okumaıcı nı ta\'!'liye eder, bu ta\•slye suretiyle ner 
hatla ) Ozlerce nUsha ıatılmnktııdır. Ankara'da hemen her ailenin efradı ara•1ıı' 
yayılan bu romanın nUshalan yerin de azalmakta oldu~undan henüz aıını> 1111• 
lann vakit nctnneden birer takım edtnmeler1nl tavsiye ederiz. 1600 saytad•ıı. 
üc t'lltten mürekkep olan bu romanın beher cildi ı:ıo kurustan 4:IO kurustıır· 
Ankara'da her kltaııo;ı mataz:uında bulunmaktadır. 41~ 
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ULUS 

Fransa ile Sovyetler arasındaki 
siyasi münasebetler 

Londra; 6. a o.. - Fransa ile Sovyetıer 

ANKARA Lv. AMIRLIGINE 
GELEN iLANLAR 

Sığır eti alınacak 

ı 728 lira ihale tarihi ve ıekli lL 9. 9il 
perııembe saat 11 de kapalı zarfla. 

-5-

Kundura alınacak 
Çanakkale Sa. Al Ko dan: 
1 - Beher cifti :uı Uradan ~ cllt't lnın· 

dura 20 9. 941 cumarteal stlnil Hat 11 de 
pazarlıkla 18un alınacaktır 

.ltalyan gemi kafilelerine 
:rıie\york, 6 a a. - Son zamanlarda ?\ev· 

yer:k a ıelen 16 ura. alman filmi hariciye ne· 
za.retınln emrl.Yla stımrUk memurları tara· 
tından müsadere edllmlıtır. 

HUktımet Sa. Al. Ko. dan: 
Birliği arasındaki siyasi mUnascbetler ke- 1 _ Beher kilosuna s-ı kuruı fiyat tahmin 
silinclye kadar Ruaya'nın Vlchy büyük el- edilen !176000 kilo keallınlt ın~ıretı kapalı 
çiliğini yapmıı olan M. Bogomolol, Lond. zart usulble ekslıtme.ve konutmuatur. 

Clruıl odun miktarı 800000 kilo muham· 
men b deli 2 SOO lira. Muvakkat teminatı 
2160 lira ihale tarihi ve ıekll 11. 9. 9il 
perıembe saat 12 de kapalı zıırfla. 

15951 2 - Muhammen bedeli 20000 lira kau te
minatı aooo ııradır. Euaf ve ıartnamest hu 
1rün Ko. da ızllrülür. Taliplerin ihale &UnQ 
sa. Al. Ko da buJurunatan. yapılan taarruzlar 

Bahriye Nezaretinin 
teblı ı : 

Parla, 6 a a. - Dün akıam bir sulkaste 
maruz kalmıı ı>lan eski komünist mebuı 
Marcel Gltton buııUn ötleden sonra Tenon 
hastaneaınde ölmUıtur. 

Vulnıton. 6 a.a. - Relılcümhur R.uı:velt 
hatta ıonunu ıeçtrmek uzere Hydı Park'& 
hareket etmlttlr. 

ra'dakl Polonya hUkUmeti nezdine Sovyet 
bUyUk elçisi tayin cdllmlıtir. 

Sovyetıer Birliği hıırlclye komiserliğin-

2 - Ekılltme ıı. 9. 041 persembe 1rtlnU sa
at 16.00 da lzınlr Lv. A. SA. Al. Ko da yapı. 
lacııktır. 

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

1 - 496530 kilo kuru ot satın alınacak- (6408) 

tır. Sığır eti alınacak 

16369 

B r ın ıllz denizaltısı merkezt Akdeniz'· 
de Taranto ile Hıngnzı arasında cenup 111-
t metinde aeyrecl n bir dUıman ka!ıle
li ne muvaffakıyetli hücum yapmı§ ve 

a - Hepsinin tahmin edilen tutarı 195840 
de umumi kAtlplik yapmıı olan M. Bogo- liradır. Teminatı nıuvakkatesı 11042 liradır. 2 - Evsaf ve ıartnamesi Soke'de Sa. Al. Topa.ne sa. Al Ko dan: 

Ko. da İstanbul, Ankara ve İzmır Lv. a- l _ Yapılan pazarlıkla llteldlll cılemıyu 
Llzbon, 6 a.a. _ eaıvekll Salazar dün in· 

&1llz bUYllk eh:lıtnl kabul e'trnlıtlr. • 

molof, Moskova'da bulunmaktadır. Fakat 4 - Sartnamesı Ko da &örülllr. Eksiltme.ve 
mlrliklerinde her zaman a-orıilür. ve beher kilosuna 83 kuruı tirat tahmin ~ ııtırAk edece lcr kanuni vesikalarını ve te-yakında Londra'ya gelecektir. mınat \'e teklif mektuplarını ihale ıaatıncıen 3 - Eksıltme 19. 9. 941 cuma gilniı aa- 1 dllen 138 ton ıı~r eti 10 9 941 c:an&-"TI ınıfındnn bir gemiyi torpilliyerek 

"'** 
L ndra, 6 a.a. - Amirallik Dairesinin 

te ğı : 

\'leh)', 6 a a. _ D N. B.: Fransız ?-\orman· 
dle ıemısının müsadere edlldltl hakkında 
Madrlt ten verilen haber burada teeyyUt et· 
mıstır. 

Parıı, 8 a a. _ hıal altında bulunan 

Polonya'nın Moskova büyük elçllitıne bl: saat evel Ko nıı vermeleri. 
tayin edilen profesör Kot da, dUn ak§am (~!17) 
yanında elçilik erkAnı olduğU halde Mos-

15818 

kova'ya hareket etmlıtlr. Sığır eti alınacak 
HUkUmet Sa. Al. Ko dan: 

• 1rUnü anat 115 te pua.rlıkla Httn alınacak• 
at 11 de Sokcde Sa. Al. Ko. da yapılacak-

1 
h ,. Ko da .. tSrülQr Mu• 

tır. Şartllameı er ır .. n • tır. 
hammen bedeli 53S20 lira olup kati te:ntnat 
78S!i liradır İsteklilerin beli! ean ve ıaat.tı 

Fındıklı Sa Al Ko .na ıretmelert. 
11398 tonluk (Esperia) ıtalyan gemisi 

Trablu arp açıklarınd:ı bir denizaltımız 
taraf ııd n t orp 11 nmlıı ve batırılmııtır. 

Franaa'dııkl alman kumandanı alman kuvet· 
ıerlne menıup bir askerin 3 eylUJde yeniden 
~ulkude utradıtını ve 22 atustosta verilen 
ikaz mucibince mukabele bllmlsll olmak ü· 
zere 3 komUnl&tln kurıuna dtzlldlillnl &'aze • 
tede 11Anlarıa blldlrmlatlr. 

Paria'teki hususi mahkeme 1 - B her kilosuna 83 kurus fbat tahmin 
edllen sssoo kilo kes imla aıtırett kapalı zart 

iki komünist kadını mahkum etti usullyle e sı ınıe.ve k nutmuaıur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 32274 lira 45 
kuruştur. Muvakkat teminat 2420 lira 58 
kuruştur. 

(6410) lQ10 

Nakliyat yaptmlacak 
E P rıa fevk lAde kuvetle himaye e • 

dilmtı b r kafıle ıçinde bulunuyordu. Hl • 
m Ye kuvetıerl, d stroyerlcr, torpidolar. 
hUcum b o lan \ e deniz tayyarelerinden 
ın r kkeptı. 

Parla; 6. a a. - Komünist tahriktı.~ını 2 _ Eks itme ıı. 9 941 ııerıembe ll'UnU sa-
S - Talıplerin teminat akçeleriyle ıart 

namede yazılı vesaiki havi teklif mektup
larını 19. 9. 941 cuma gilnu en geç saat 
10 kadar Soke Sa. Al. Ko. na makbuz mu

kabilinde vermeleri bu saatten ıonra ve
rılen v~yahut gonderilen mektuplar kabul 

Tlrllye Sa Al. Ko. dan: 
1 - Mudanya ı..kıteılne vap~r ve motaı-. 

le ırelecek olan 15000 ton ıaııenln ve e1Y&nıa 
vapur ka:rık ve trenlere tahmil ve tahll)•e • 
Itri ac:ık f!'lca11tmeye 1conulmuıtur. 

Batavya, 6 a.a. - Kaıırornlyada Sandle&'O· 
dan ııelmckte olan Catallna tipindeki deniz 
taY>arelerlnden mürekkep ilk 1rrup bir rekor 
teskll eden ıı; n11t ~ dakikalık ucuıtan son
ra diln Sourabya')·a ıelmlıtlr. Bu ıtenlz tay
yareleri ıarkl Hollanda Hlndlstan'ı donan· 
maaında \'azıre alacaktır. 

bastırmağa memur huımsl mahkeme, Ca- at 16 da lzınlr Lv. A. Sa. Al Ko. da yapıla
mllle Cartıer adındaki kadını, beyanname caktır. 

dafıtmak suçu ile ' sene hapse ve 100 3 - neı;ıslnln tahmin edilen tutarı 29304 

Ura dır. 
frank para cezasınıı.. Lltuanya gubeslnden 4 _ Teminatı muvakkatesı 2198 ltracıır E perla tipindeki gemiler dil§man ta • 

ratından kıtaat nakil için kullanılmakta
dır Jeanne Derbllet adındaki kadım da ko • Şartnamesi Ko da ızörülUr Eksiltmeye ııtır!ık 

mUniet propagandası ynptıtı i1;ln 15 sene edecekler Kanuni ve kalarlyle teminat tek· 
edilmeı:. ( 6076) 16035 

2 - Dökümden hartc: mevaefdın beher U>o 
nu ıcın muhammen bedel 126 kurus dblcllnl 
hallndebulunan mevaddın beher tonu 151 
kuru1tur. 

İskenderiye ve Süveyş 

üzerine yapılan akınlar 

ağır cezaya mahkt'ım etmlı:ılir. ıır mektup! rını !halt saat nden bir &ant evet Yulaf veya arpa alınacak 
Soke Sa.Al. Ko. dan : 

S - llle teminatı 1342 lira M ınıru.ıw. 
4 - Pazarlık ırtıntl 8 9 941 :puartftl .., 

na • ._t 15 tir. l.ınıııerın belli da wı ... 
atı. TlrU.ve Sa. Al. Ko. na nıllracu.tıan. Arjantin'de alman ANKARA Lv. AMlRLICl 

K:>. na vermeleri. (~~> 1~19 

Sığır eti alınacak 
HUkUmet Sa Al ho d n: 

J - llelıer kilosuna 83 ICuruı fiyat tahmin 

1 - 742500 kilo yulaf veya arpa satın 
alınacaktır. 

2 - Evsaf ve ıartnameıi Söke'de Sa. 
((6416) 16374 

Ka re, 6 a a. - Mısır dahiliye neza
r nln tebll ı : büyük elçiliğinin Ampul alınacak ed!len 88800 kilo k m s aıtıretl kapalı zart Al. Ko. da İstanbul Ankara ve !%mir

de Lv. amırlıklerindc her zaman görulur. 
3 - Eksiltır.e&i 17. 9. 941 çarşamba gü. 

nu ı:aat 11 de Sok ede Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacai<tır. 

D n gece İekenderiye ve SUve;n kanalı 
tn nt larınıı kar ı hava akınları yapıl • 
nıı tır. 1 k nderıye bölgesinde 3 ve SU • 
,. mınt kasında 2 killi ölmU, ve bir ki· 
ıı Yarat nmıttır. Her iki mınta.Kada da 
az h r olmu tur Kahire ve Nil delta • 
2ında l v llyetlerde de hava tehlıke 1 • 
l<:.reti verilml tir. 

Libya'da vaziyet sakin 

Ankara Lv . .A. Sa Al Ko dan: 

yaptığı tahrikler ca:ı:.7:3rıııtıa 100 adet ampul sabn alına-
Buenoa-Atres: 6. a a. - Arjantin aley. Paıarlıtı 10. 9 941 ıunu ıaat 16 dadır. 

hine yapılan tahrikltı tahkik& memur ko - iplerin tahakkuk edecek fiyat üzerin. 
R ·- 1 anunt temınatlarlyle birlikte Ko. na misyonun ıkincl raporu netredllmiıtır. &· \ m ... acaatıarı. <6349) 16364 

pnrda Alman bUyUk elçiliğinin pııra datıt· J 

tığı, bir gazeteyi para mukabilinde lnhl· Mef nı§at münakasaaı 
sarı altına aldığı ve Alman blıytik elçilik Ankara L\•, A Sa. Al. Ko. dan. 

usullyle eksiltmeye Konuımu tur 
2 - Eksll me.ve ıı 9 941 per1emııe günü 

saat 16 da tun r Lv A. Sa Al. Ko da yapıla· 
caktır. 

s - Heııs n n tahmin edilen tutan ~ 
liradır. 

4 _ J mtnntı muvnkk tcıı 2198 liradır 

Şartnam sı Ko dıı aôrü!Ur Ek&lltnıeH ıwtırAk 

ede ck•erın kanuni v lkalnrıyıe ~ mınat ve 
tekli! meıctup arını ihale Hııtlnden tılr aaat 
evet Ko na vermeleri. 

15820 
lr , G a a - Ortaı rk !ngillz Ku • 

ve rı Umumi Karar fıhının tebliği 
ioara d t r bır hAdı e olmamıotır. 

memurlarının Arjantin aleyhine yapılan Pazarlıkla aıa~ıda <'lnK ve miktarı yazılı 
ta.hrlklta lıttlrAk ettikleri bıldirllmekte ve 11 k er:ı metru ıat sa tın alınacaktır. 

1 Iha esi 10 9 941 t:ıınu sant 14 tedlr. Ta • 
Arjantln'in lııgal altında bulunan mem e- ıtı;ılerın tahak'kuk ecıecek !ly~t Oı:erlnden ka-
keUerdekl alacaklarının Almanya tarafın- u temlnaUarlyle b rllkte Kc> na müracaat. 
dan mü1&dere edilmemesi için hUkUmetin ları. E~ nrı her ıun Ko. da 1rorülelıdllr. 

(56:'.191 

Sadeynti ahnacal< 
Balıke~ r Sa Al Ko dan 

lngili:z Ortaşark 

hava resmi tebliği 
a Orta sark lnırııız nava 

um mi kar r~ hının teblltl: 
at r bombardunan tayyareleri 4 ~ 

karşı hava akınları yaı:ımııtardır. 

T aNu arp te J1 k ye va~ıtalan ıraraHa • 
ı-ına b c k eti r kayded lmlt mutea1dlt 
bin ıar yıkılmı' nakliye vasıtalarının bu • 
lundutu .verde ve dltcr binalarda büyuk 
Yan ı lar c:ıkmıstır. 

Atır bombR.rdıma n tayyarelerlnden mU
l"eklı:eı> blr teaekklll Barce'da demır:rolu ıra· 
raJ ) !arını, ateı.veıerı, lnılaları ve tayyare 
nı. Ydanlannı bomb ıamıstır. Hede!lere lsa
beUer oldutu \e ,yangınlar c:ıktıtı mlluhe • 
de dl m rt r. Bundan baska dUsman tara· 
tından ıuaı e len c:adırlara, binalara ve 
datııuk b r halde u de duran tayyarelere 
karıı alc:aktan uomsk ıuretıyle mitralyöz a· 
teı Yle h cam ed lmlıtır. llo!nbarcııman tay
)'Uelertnıızd n blrl b r tanare dan batar • 
Yaıı mevziini mıtrnl.vöı: ateşine tutarak ltcl 
to.ı:ıu •ustıurmuıtur. 

Donanmaya mensup tayyareler dU11t1an 
ta.:r>are me>da.nlnrın11 kartı bomba ve mit· 
raly erle pike hUcuml rı :ı:aıınıılardır. A • 
tılan bombaların h d r mıntakasına isabet 
ettttı, bazı yanırın bombalarının dıı. datınık 
bir halde bulunan tay)areler arasına düstU
lü I' rUtmUıtür. 

Baeka bombalar da c:adırlar ve ıase de· 
P<>ları aruına dUıtmüıtur. 

4 eylülde. lnırlllz bombardıman tayyare· 
lwl, 2 3 eylül ırece.ı hücumumuı:a utradık· 
tan ıonra cenubi ltalya da Cotrone limanına 
Ut ca eden vapur kanıeaınc hücum et.mlı • 
lerd r. BUy k bir ticaret vapuru !tabet. al· 
nı ı ve vapurda bir infilak oldutu l'örUlmUı· 
tür. 

4 5 l'eceıl donanmaya mensup tayyareler 
S c ı:ra da Gerblnl ve Catanla'dakl tayyare 
m~anlarını bcı:nbalamıalardır. Catanıa 
ta are m danınıı atılan bombalar netlce
•lnde in! ı klar oldutu ve yanırınlar c:ıktıtı 
m lllhede edl mııtır. 

AYnı ırecıı Mil a üzerine bir akın yapma· 
ta t ıehblls eılen dUtman tayyarelerine kar· 
ıı havalanan lnırııız avcı tayyarelerı B. A. 
!20 llPlnd bir tayyareyi denize dllıllrmüıler
dlr Bu tayyare mürettebatından biri yaralı 
olarak denizden kurtarıım11 ve e!!lr edllmıı
t.lr 

ler 
tun bu hareklta ı tırAk eden tayyare
zcıen Yalnız biri th Une dön!llemtıtlr. 

Oslo limanı üzerinde 
Londra, 6 a.a. - lnl'll1z h•va nezaretinin 

teb t 

'Ucan kate. modelinde tay:yareter bu aa· 
hah Ytl'lcaektrn uc:arak yaptıktan kesit hare
ket esnuında Oato limanında düsman va· 
PUr arına hU um etmlıleıd r. Tayyareleri-

• m il PS1 Uslerlne d~nmUttQr. 

Sovyet resmi tebliği 
Mo ovaı 6 a.a. - S vıet ı .. , u r~ 

rosu tarafından dun akıam neşredilen 
l'f : 

ba
ıeb-

5 eylulde kıtalarımız bütün cephe üze • 

rınde duşmanla muharebeye devam etmi:ı
lerdır. 

Hcnu" tamamlanmıyan haberlere göre, 
3 eyl tde 33 alman tayyaresi tahrip edilmiı 

tir. Bızim zayıatımız 27 tayyareden iba • 

rettır. 
••• 

11 skov , 6 a a. - Bu eabah neıredilen 
So t tebliği : 

Dun gece. kıtalarımız bütün cephe bo
YUnca dU mania dt! ıUşmlye devam etmiı
t r 

Alman resmi tebliği 
Berlını 6 a.a. _ Alman orduları başku • 

ntandanlıgınrn tebliği : 

Şarkta harekit iyi inkiıaf etmektedir. 

İngıltereye karıı mucadelede alman hava 

ku"ell .. .ri iunduzıin İ&koçyanın şark ıahi
lınde ag r çapta bombataria demiryolu te

aıaıtrıu bombalamııtır. Dun rece tayyare

lerıtııııı Sunderland'ın ıarkında 3000 tonluk 

harekete geı;;meai tavsiye olunmaktadır. Cinsi Mlktan 
Reuter'in haber aldığına gore Arjantin Yemek tabacı 7 adet 

Sllrahl 10 adet 
aleyhindeki faaliyetler hakkında tahkikat su bardatı M adet 
yapan parlemento komisyonunun ikinci 

raporuna, alman Buyük elı;iliğinin ıayri 

me'ru faaliyetini isbat eden fotoğraf ve 
vesika kopyalarının raptedildiği zennedil -

mektedir. 
Raporda. Buyiık elr;iliıe bağlı olup da 

diplomatik masuniyetten istifade eden al • 

mantarın çok~uğu üzerine nazarı ..:ikkat 

celbedilmektedir. Bu almanlar 59 ki~idir. 

Sofra bıc:a ıtı 60 adet 
Çay fincanı maatabak ve kıı.ıık 40 adet 
Alllmln)-om c:a:ı:danlık S adet 
Çatal 40 adet 
Kaaık 

Yemek tevzl kepc:eıl 
Su kO\"a&ı 

40 adet 
8 adet 

10 adet 
16353 

MAHKEMELER 

1 _ n her k tosuna 17:1 kuruı fiyat tah· 
mln edilen :ıo ton ı deutı kapalı zart usu
lb le eks itmeye konulmustur 

'l - ı: k&lltmesı ıo. 9 941 carsamba ll'UnU 
1nat 16 da yapılacaktır. 

s - nuııamm n ocdell Ozerlnden muvak· 
kat teminat miktarı 56"25 liradır Ev at \e 
sarttnamesını E rmek ısttlycnı r Ankara, ls
tanbul Lv. A Sa Al. Ko. larında \t! Balıke· 

ılr sa Al Ko da ~örcblllrler. 
4 _ Teminat \'e teklif mektuplarını ihale 

aaaUndcn bir ıaat evci Ko. na vermeleri. 
(5902) 15859 

Sığır eti alınacak 
HUkUmet Sa. Al. Ko dan: 

Oslo bir tayyare 

taarruzuna uğradı 

ı - lleher kilosuna 83 kuruı fiyat tahmin 
edilen SSSOO kilo kesllmtı sııl'ıretl kapalı zarf 
usulble eksiltmeye konulmu tur. 

Zile Sulh Hukuk Hakimliğinden : 2 _ Ekslltme ıı. 9. 941 pcrsembo &1lnt1 ıa· 
Zilenin Sakiler mahallesinden Mehmet at 1e,so da Jzmır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapı· 

kızı Fatma Tavacının uglığmda yapmış lacaktır. Hepsinin tahmin edilen tutan 29304 

olduğu 1 kinunuevel 1938 tarihli ve liradır. 
Oslo, 6 a.a. - D.N.B. Norveç tel 

graf ajansının bugün öğleden •onıa 
verdiği bir habere göre, birkaç düş • 
man tayyareıi Oılo üzerinde uçmuı· 
tur. Bunlar §ehrin bir varoşuna 3 
bomba atmışlardır. Camların kırıl 
ması yüzünden hafif hasar olm~ısa 
da kimse yaralanmamıştır. Oslo cıva
rında diğer bir ıehre de 2 bomba a
tılmıştır. Bombalar bir fabrikanın 
bahçesine dilşmUt ve binada cüzi ha
sara ıebebiyet vermittir. İki amele 
yaralanmııtır. 

S - Teminatı muvakkatesı 2196 llra(!ır, 
90543 .ayılı vasiyetnamenin açılarak tes- 4 _ Sartnamesı Ko da ızonııor. Ekılltme:re 
ı;ili allkadar Ayıe tarafından istenmekle ııttraıc edecekler kanuni ve•lkalarlyle teminat 
vaaiyetname aı;ılmıı ve oliimll ile bilumum teklif mektuplarını ihale ıaattnden bir Hat 
malını kızı Ayşeye terketmek suretiyle va • evel Ko. na vermeleri. 

(5908) siyette bulunmuı olduiundan bu hususta 

Amerika' da milli müdafaa 
için yeni gelir ka.rnaklan 

Vaşington, 6 a.a. - Dun iyan mec· 
Jisi milli müdafaa mMraflarını kar· 
tılamak üzere üç milyar. 583 ~ilyon 
dokuz yüz bin dolarlık hır gelır te -
min edecek olan bir mali kanun la -
yihası kabul etmittir. 
Ayanın yaptığı tadilatı milzak~r.e 

için kanun liyihaıı mebuaan meclm
ne gönderilmiıtir. 

ve bu vaziyete bir itirazı olanların ilan 
tarihinden itibaren bir ay lı;inde yazılı ola

rak Zile Sulh Hukuk mahkemesinin 94t-3S8 
numaralı doıyaaına müracaatları ve muris 

Fatma Tavacının kızları Ane ve Hafize
den baıka mirasçıları varsa yine ilan tari
hin.den itibaren ıiı; ay iı;inde sıfat ve ata • 

katarını beyan etmeleri ve akıi taktirde 
i,bu vasiyet ve tereke hııkkında kanuni 
muamele icra olunmak uzere muhakemenin 

15-10-941 çarıamba günli saat 10 a talik 

olunduğu ilin olunur. 4150 

Zile Sulh Hukuk Hakimlifinden t 

Zilenin bayır koyünden Halil oilu Bekir 
Özsoy tarafından aynı köyden Osman oğlu 
Sabri Demirel aleyhine Zile ıulh hukuk 

kısmına aı;ılan meni müdahale ve tescil da· 
vaııınada, tescili istenen Bayır koyıinıin 

Kaya punar yerinde ıarkan öz, garben 

Salih Zengin, ıimalen Mustafa Özbek ce-
. · nuben Abdullah Cebecı· ı'le revrı"li ve yüz bir ticaret gemisini tahrip etmııtır. " 

Dun akıam miıhim bir alman aavaı tay - lira degerindeki tarla otuz seneden fazla 
yare tesekkülil Sliven kanalı üzerinde İı- zamandan beri bili niza ve fasıla tasarruf 

maılıye hava meydanında hancar ve sığı • ve ziraati altında bulunduğundan namına 

nakları muvaffakiyetle bombalamı~trr. 5 tapuya tescili istenmekte olduğundan bu 

eylul gecesi alman tayyarelerinin Siıveyı tarla hakkında bir hak iddia eden varsa 
Britanya ussune yaptıkları hıicum eınasın- illn tarihinden itibaren biray iı;inde Zile 

da ceman 14 bin tonluk 3 düıman ticaret Sulh Hukuk Mahkemesinin 327 numaralı 
ıemisi tahrip edilmiıtir. dosyanm yazılı olarak mliracaat etmeleri 

Duc.man ne ıündüz ııe de rece Almanya aksi taktirde ileride bir hak talebinde bu-
• 4151 üzerine akın yapmamııtır. 

Macar tebliğleri 
Budapette; 8. a.a. - Macar TeliTaf a

janın bildiriyor : Müttefik kuvetler hare-

lunamıyacakları illn olunur. 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
kAta muvaftakiyetle devam etmiıler ve Mallye VeU.Ietinden : 
diifmana kanlı zayiat verdlrmlılerdir. Yapılacak iıı: BqvekAlet blnuında ya.-

Macar kıtaları milhlm bir sevkUlceylıı pılacak tamirat. 
dU b Keşif bedeli : 171$ liradır. " noktuını zaptettlkten ıonra ımanın u Muvakkat teminat miktarı: ıs lira 1., 

noktayı rerl almak için yaptıfı teıebbUsU kuruıtur. 
pUskUrtmUılerdlr. Yeni esirler alınmııtır. İhale tarihi ve mahalli: 8. 9. 941 tarihi· 

Bir Alman müfrezesi, alvil elbise riyen ne mUsadlf pazartesi gUnU ıaat 16 da M&· 
ve teııllm olacakmıı gibi hareket eden bir tiye Veklletl ~mil Emllk MildUrlilğÜn • 

düşman grupunun taarruzuna utramıı ve deEkııiltmeye lıtirA.k edenler ııımı lfe ait 
bu grubu tamamlyle imha eylemlı:ıtir. olmak Uzere Nafıa mlldUrlUğUnden alına· 

.Macar tayyare defi topçusu bir Sovyet cak ehliyet vealkası ibrazı ıcabP.dcr. 
bomba tayyaresini d01UrmU1tUr. (6369) 16Sf6 

*** 
Budapeıte; 8. a.a. - Macar Tel&Taf a

jansı bildiriyor : MUttetlk kuvetıer bütün 

ıark cephesi boyunca plAn mucibince ha
rekA.ta devam etmektedir. 

Dliıımanın yer yer yaptıtı ve ıtddetll bir 

topçu ateıiyle takviye ettiti mukabil hU

cumlar tardedllmlt ve dUıman kanlı ı:ayi

ıta utratılmııtır. 

Macar tayyare defi bataryaları iki Sov. 

yet tayyaresi dUıUrmU,tUr. Macar topçusu 

dU,maıı kıtaat tecemmUleriDl muvattald • 

yeUe ate,. tutmU1tur. 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye VekıUetiı:ıden : 
Yapılacak ıı: Dahiliye VekA.letl bina • 

aında tamirat. 
Keşi! bedeli : 802 lira IID kunııtur. 
Muvakkat teminat miktarı: 60 lira 20 

kuruştur. 

İhale tarihi: 8. 9. 9'1 tarihine müeadlf 
pazartesi saat 15 te. 

Mahalli: Maliye VekA.letl Milli EmlA.k 
MUdUrlUğ\lnde. 

Ekıılltmeye f§tirak edenler iıbtı ıı için 
Nafıa MUdUrlUıtünden ehliyet vesikan al-
malan lbımdır. (8370) 18347 

Bulgur alınacak 
o Beyazıt Sa. Al. Ko. daı:ı: 
1 - 221000 kilo bulııur kapalı zartla eksilt· 

meye konuımuıtur. 
~ - Muhammen bedelt 61880 lira. muvak· 

kat teminat 4344 lira. 
s - Sartnameııl Ko. dadır her ıon &'örüle

blllr. 
4 - Ekalltmfll ll 9. 941 perıembe &'(lnU ta· 

at 16 da D. Be)aılt sa. AL Ko. da yapılacak· 
tır. 

:; - llteklllerln belli ~n 
ıaat e\Cl teklif mektuplarını 
lerl. (5911) 

ve saatten bir 
Ko na verme· 

1586!1 

Kuru ot alınacak 
HQkQmet Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 7 kurus fiyat tahmin 

edilen ııol4000 kilo kuru ot lhtl)acı kapalı 

zartla ekıııtmtre konuımuıtur. 
2 - Eksiltme 12. 9 941 cuma 1rUnü ıaat 

16 ela lzmlr Lv. A. Sıı.. At. Ko. da yapılacak· 
tır. 

s - Hepsinin tahmin edllen tutan 80080 
liradır. 

4 - Teminatı muvakkateıl 15254 liradır. 
!5 - Sartnıı.mesl Ko da ır!SrUIUr. Eksiltme· 

ye ıstırlk edecekler knnunl \•eslkaları temlnat 
teklif mektuplarını ıhııle ıaatlnden bir BBat 
eve! Ko. na vermeleri. 

(5!'.>15) 

Buğday öğüttürülecek 
İskenderun Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Buğday İııkenderun'dıı ciheti aske

riyeden verılmek Uz re PiOO ton buğday 
kırdır larak un yaptırılacaktır. 

2- Bllt'ımum vergiler ve rUsum İsken
derun'dan fabrikalara ve fabrikalardan İs· 
kenderun·a kadar nakliye Ucrctleri mU • 
teahhide tı.lt olmak onrtiyle beher kilo 
buğday kırdırma Ucretlnin muhammen be· 
deli 6 ktınıı olup muvakkat teminatı 22~0 
liradır. 

3- Pazarlık kapalı zarf usu!U ile 8. 9. 
941 eaat lO da İskenderun Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

4-- K nunl ve alk ve teminat mektup
larını havı teklıt mektuplarını ihale tari· 
'ınln muayyen 'aktinden bir saat ev!.'l Ko. 
na verme! ri. (69•7) 15893 

Oı:hm al:nac.ak 
Urfa Sa. Al Ko dan: 
1 - Agağıda m kt rları ile muhammen 

bedel ve muv kkat teminatları yazılı o
dunlar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konuımuotur. 

2 - Şartname her gUn Ankara, İstan
bul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. larında 
g!!rUlUr. 

3 - fsteklllcrln bcill gUn ve saatten 
bir aaat evel tekli! mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (5060) 

Cinsi odun mllctarı 960000 kilo muham
men bedeli 3f.,GO lire.. Mu\'akkat teminat 
25!>2 lira lhnlc tarihi ıı. 9. 941 perııembe 
saat 9 da kapalı zarfla. 

Cinsi odun mlktnn 960000 kilo muham
men bedeli 34560 lira. Muvakkat teminatı 
2592 lira lh le tarıhl ve oekll 11. 9. 9U 
per§embe saat 10 da kapalı zarfla. 

Cinsi odun miktan 640000 kllo muham
men bedelı 23040 lira. Muvakkat temiııatı 

M. M. V. Hava Mün~rlajt 

Fotin alınacak 

4 - Ek&lltme kapalı zarf uıuliyle ya • 
pılacaY.tır. Muhammen bedeli 66825 lira 
olup muvakkat teminat 501 l lira ııs ku • 
ruştur. 

K. M. V. Hava Sa. .Al. Ko. daa: 
1- Muayyen gilnde talibl Çl]amna Idll 

çift harici totin tekrar puarhkla ataa 
,lınacaktır. Muhanunen bedeli 8000 Ura 
olup kaU teminatı 1360 U.radır. Paarı,._ 
•. 9. 9U •alı eünU aaat 11 de Aakara'da 
Hava Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. evta. 
mest her sUn komJeyoacıa skllleblltr. ı ... 
teklllerln muayyen aaatte k~ ııa.. 

5 - Taliplerin teminat akçeleriyle tek
lif mektuplarını ihale ıaatinden bir ıaııt 

evel Ko. na vermeleri. Postada geçikm.-
ıuomaları. (6'130) ımtl ler kabul edilmez. 16084) 16038 

Kuru ot alınacak 
Ardahan Sa Al. Ko dan: 
l - 21. S. 9-41 peraembe ll'UnO Hat 11 de 

kapalı zartla eksiltmede talip cıkmadıtın

d11n 500 bin kllo kuru ot pazarlıkla alınacak· 
tır. 

2 - Tahmin b deli 15.000 lira llk teminat 
1125 liradır. E~snt korun bUtün &amııonla
rında mevcuttur Şartnamesi Ko, da ııırnıur. 

8 - Pa:ı:arlıtı 10. 9. 941 carınmba ıünU &a· 

at 14 de Ko da yaı;ıılaenktır. 

4 - l!teklllerln belli ıcın ve aaatte temi· 
nat akcclcr!)le Ro. na m!lracaatları. 

(6136) 16081 

Kundura alınacak 
Balıkesir Sıı . Al. Ko dan: 
ı - Beher c:l!Une 10 lira tlyat tahmin e • 

dilen 10 000 er kunduruı kapalı zart uaul!y· 
le eksiltmeye konulınuıtur. 

:;ı - Ekslltmeııı zz 9. 941 pazartesi ıUnü 
saat 16 da Balıkealr Sa. Al. Ko. da )'&pılacak· 
ur. 

S - Muhammen tutan tızerlnden muvak· 
kat teminat tutan 6250 ltradır. 

4 - E\·aar ve eartnamaını ırörmelt lltt· 
yenler Ankara. ?stanbul Lv. lmtrlHclerl Sa. 
Al. Ko. larında ve Bal1ke1lr Sa. ..U. Ko. da 
ııııru Jeblllr. 

5 - Tallplutn muvakkat temlnatlarlYle 
birlikte teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat e\el Ko na vermeleri. 

(6178) 1615!1 

Kunt ot alınacak 
Ezine Sa Al. Ko. dan: 
1 - Ctnıl, miktarı. muhammen bedeli, kati 

teminatı Kuru ot kilo 200 000, lira 12:ıoo 

2 - Yukarıda mlktan ile muhammen ve 
kati teminatı bedelleri yazılı kuru ot 18 9 941 

salı ll'Unü 1&at 17 de pazarlıkla ntın alına
caktır. 

s - lsteklllerln pıı.zarlık ll'UnQ teminatla· 
rlyle birlikte Eı:lne Sa. Al. Ko. na müracaat· 
lan. (6296) 162~ 

Şeker alınacak 
D. Bayazıt Sa. Al Ko. dan : 
ı - fO bin kilo ıeker pazarlıkla alına· 

caktır. ::Muhammen bedeli 28,000 lira ve 
ilk teminatı 2100 liradır. 

2 - Pazarlt'°ı 12. 9. 9'1 cuma günü H· 

at 10 da D. Beyazıt Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - tateklllcrln belli etin ve saatte te· 
mlnat makbuzlarlyle Ko. na mllracaatla· 
rı. (6339) 16292 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Sa. Al Ko dan: 
ı - 500 ton kuru otun :r.l 8 941 stlnkU 

pazarlı&: nda istekli c:ıkmadıtından tekrar 
pazarlık a alınacaktır. 

2 - Pazarlıtı 8 9 941 pazartesi ıllnU H· 
11t 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Muhammen bedeli 20 000 liradır. Ka.· 
ti teminat 3000 liradır 

4 - Kuru ota alt evaaf ve urtname Ko 
dn ırorUlUr. t.tt'!klllcrln teminat makııuzla· 
rlyle Ko. na müracaatları. (6295)16331 

Sadeyağ alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko dan: 
1 - Hasanlıatc t ıll nl alınacak olıın 

:?0400 kilo aadeutın 29 s 041 cunu )apıtan 
kapalı zartla lhaleılnde llt kil cık:nıı!tıtın • 
dan bir ay zarfında pazarlıkla ıatın alına· 

caktır. 

2 - Son PAZ&rllitl 30 9.2941 Hlt CUnU U• 
at 10 da Erzurum sa Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

s - Muhammen bedeli 82640 lira ve ilk 
temın11 tı 244 liradır. 

4 - Sadeyata alt eV1at ve ıartname Ko 
cıa ı rQlür. 

5 - isteklilerin teminat makbuz:larlyle 
Ko. na müracaauarı. (6297) 16362 

Odun alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Pazarlıkla Gllmüsane lc:ln 891, Torul 

tein 309 olmak Uzere 1200 ton odun aatın a· 
lınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 24.000 Ura, te. 
mlna tı S006 liradır. 

3 - E\sat kolordunun bütün rarnııonıa.. 
nnda mevcvt.tur. 

4 - lhaleal 10. 9. 941 cartamb& &tınQ 11• 
at 10 dadır. 

l5 - Her mevklln odunu anı am ihale 
edilebilir. lııteklllerln belli &'Un ve saatte 
Trabzoo Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 

(6407ı 16368 

Elektrik malzemeai .ı...a1t 
M. M. Vekl.lett Hava Sa. AJ. JCo. daa: 
1 - Muayyen ll'Unde talibi ~ M 

kalem elektrUc m&l-.•I tekl'ar JıUar1*1& 
aatın alınacaktır. :Muhammen bedell 11111 u. 
ra olup katı teminatı m Ura IO ~. 
Paza.rlıtı 20. 9. 941 cumarı.t dntl aaa.t l1 
de Ankarada hava aatın alma. :ıuıa!Qonuncsa 
>apılacaktır. Sartııam•I Jı:ClllllalOMa ~ı.. 

bilir. lsteklllertn muaYnıı 111n ve aaatta Jı:o
ml4y0nda bulunmaları. (S281) 182ll 

örtü bezi alınacak 
M. M. V. Hava sa. Al. Xo. dan: 
1 - 1!500 metre e y örtülük bal pa_,., 

!ıkla aatın alınacaktır. MUllamma bedeli 
2700 lira olu:ı kati teminatı a (dart )'flz bee> 
liradır. Pazarlıtı 10 9. 941 e&l'Mmb& .Unıt 

saat 10 Ankara'da H•v& satın alma Jı:onu.. 

yenunda yapılacaktır. Sartnam•I bel' l11ıı ko
misyonda ıörüleb lir. lıtek111er1D Dlale eaa
tlnde komlly0ncıa bulunmaıan. 

(6321) 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Naftalin almw.ak 
Orman Genel K.. Satm Alma Komı.,anua

dan: 
a:ıo kilo narta.lln paaarlık ıurettne 11.tıa 

alınacaktır. Pazarlık .UnU. ıo. 9. 941 Urtaıa. 
ba aunu ıaat 115 tAı olup muvakkat tefntaata 
pazarlık neticesinde &lınae&ktıl'. ı.teıcuıerıa 

belit ııın .,.. Hatte koınllJ'Olla .. ımeı.rı. 
(6386) ıası. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Tavla halatı alınacak 
M. M. Vekllet.i SL .Al. Ko. da : 
İki bin t&11e tavla halatı &lıD&e&ktır. 

Bugibl halat verebilecekler 12 eylül Hl 
tarihine kadıı.r birer nllmuneler11lf Allk .. 
ra'da M. M. V. aatın alma Ko. na vvm.-
leri. (8317) 18117 

Yataklık pamuk almacak 
M. M. Vcklletı Sa. Al. Ko. dan : 
Beı ton yataklık pamuk P&sarlıkla aatua 

alınacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyat 31$ kurut 25 a&11tımdir. Pau.rlıtı 8. 
EylUI 90 pazarteıl gUnü aut 11.SO dadır. 
Taliplerin kat! temlnallariyle bırlıkte ko
misyona mUracaatıarı <6362) 16330 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 
2 ton reçel alınacak 

Aı. Fab Satın Alma Ko dan 
Tahmin edilen brdell (1400) 1 ra olan nıll

teahhlt nam ve hesabına 2 kın recıı Hkerl 
fabrikalar umum mUdürliltU merkez aatın 
alma kcıml9y0nunc:11 lô 9 941 car1&mba 6Unll 
aaat 14 te pazn.rlıkla ihale edilecekti!'. Şart
name tınrasızdır. 

Katı teminat (210> liradır. (8181> 

18311 

TiCARET VEKALETi 

Elbiselik kumq alınacak 
Tlcar t \ ekl <: inden 
Vekllettnılı müstahdemleri len 7.9 

941 
tarihinden ltlbuen 15 ll'Un !cinde acık elatıt
me ile 116 metre 10 aanllme•re koıyu ırrt 
renk elb~ell.c 42 metre 75 santımeot.re lcoyU 

rer.k ı;ıaltol.ık kumas ile 43 cırt vidala la
karp n sa ın lınacaktır 

Her tıc: .. nQn am aYrı taaarlanmıt tutarla· 
rı \'e muvakkat tcmtnntıarı a1atıda ıröıte
rllmlsttr. 

Mu\akkat teminatı: 69,66 taurlanmıt tu· 
tarı: 92S.SO c:lnıı elbiselik kunıas. 

Muvakkat tem inatı: 22,45 tasarlanmıı tu· 
tarı 29::1.2!1 ctnıl Paltoluk kumaı 

Muvakkat temınatı: 25,80 tasartanmıı tu· 
tarı 844, c:lnsı tskarpln 

Bunların he:ıısln n bir arada \'l'J'a ayn U'
n verllmeıı caizdir. 

Eksiltme: e>lUtün 23 Qncil aalı &'(inil ıaat 
15 le ıat lıterl ve levazım müdilrlOtUnd• 
to:ııanacalc komla)'On tarafından yapılacak· 
tır. 

Şartname vı numuneler, c:alııma aaatlerl 
kinde her zaman r!lrtıleblllr 

lateklllıırln ekllltme ıruna banka mektUbu 
veya t~lnat makbuZlar!yle komlıyona :ınU.· 

racaatlan ~ olunur. (641.1) 16373 
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Müdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere 

stajiyer memur ve daktilograf aranıyor 
Çukurova Pamuk Tarım Satı§ Kooperatifleri Birliğinden: 

Kanunu mahsusla teşekkül eden ve merkezi Adana'da bulu
nan büyük bir müessesenin merkez ve teşkili.tında çalışmak, taş
ra te§kilatı için müdür ve muhasebeci olarak yeti§tirilmek Üzere 
dört stajiyer memur ile müessesenin merkez servislerinde çalış
mak Üzere Bayan daktilograf alınacaktır. 

1 - Memurların Lise veya Ticaret Lisesi mezunu 
ıarttır. 

olmaları 

2 - Kendilerine; yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyet 
ile mütenasip stajiyerlik maaşı verilecek ve üç ay sonra daimi 
kadroya nakledilerek kadro maaştan tediye olunacaktır. 

3 - Tayin olunacak maaşların barem kanunlan ile alakası 
yoktur. 

4 - Daktilografhğa talip olanların en az Orta Mektep mezu
nu olmaları ve fransızca, İngilizce ve almanca lisanlarından biri
aine iyi derecede vakıf buunmaları lazımdır. İki lisan bilenler 
tercih edilecektir. 

Taliplerin tercümei hal varakası, evelce çalıştıkları müessese
lerden aldıkları bonservis ve ıehadetname suretleri ile iki~er a
det 6 x 9 ebadında fotoğraf leffederek mektupla (Adana posta 
kutusu numara 3) adresine müracaatları. 4039 

ViLAYETLER 

Spor sahası tesviye ettirilecek 
ve duvar inJa ettirilecek 

Gaziantep Beden Terblyc11l Hl.ilgc Baakan
lıl!'ından: 

1 - Gaziantep sııor s:ıhnsı ittihaz edilen 
bOstanların tcs\ iye ve lmlAlarlyle ıark ve 
cenup cllıctlerlnc yapılacak du,·ar inşası bir 
ay mUddeUe ve kapalı zar! uırnllyle ekslll -
mel':e konmuıtur. Keş!C heclcll 17766 lira 52 
kuruetur. 

2 - Ekslltıne 1. ıo. !lU ı;nrsamba gilnU sa
at ıı ele beden terbiyesi bolı;e baskanıır:ı sa
lonunda kapalı zarc usullyle ~·apılaca ktır. 

1 

3 - Eksiltmeye girebilmek lı;ln 1332 lira 
47 kuru& mu,akkat teminat verilmesi ,.e bu 
gibi ııler yaı•tır:ına dair n.ırıa veyn belediye 
ren müdUrlilklerlnı\cn musaddak vesika ibraz 
edilmesi IAzımdır. 

4 - Bu ise alt ıartnnme ve proJe Gazian
tep beılcn terbiyesi bolse başkanlığına mu -
racaatla parasız olarak alınabilir. 

5 - tstcklllerin kanuni vcslka>ı havi tck
Ht mektupları !kıncı mnddellC yazılı ı:iln \'C 

saatten bir saat e\·el llmUhaber mukablllnde 
beden terbiyesi bölı:e bnskanlıtınıı vcre!'ck. 

6 - Posta sec1kmelerl kabul eelllmbecck-
tlr. (7Gi0) 1GlG6 

Pazarlıkla yapılacak hamam 
tamiratı ilam 

Klitahya Vakıflar MildlirlliğUnden: 

ANKARA V ALILlCl 

Lüküstürüm alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Muhtelif okulların tamiri Kütahya'dakl Balıklı ham!lmının esaslı 
Ankara VAiiliğinden : tamiratı kapalı zarf usullyle nılinakasaya 
1 - Aıağıda isimleri yazılı okullnnn konmuş ıse de talip çıkmamış olduğundan 

tamirleri ayrı ayrı aı;ık eks!ltme suretiyıe 2490 sayılı knnıınun 40 ıncı mııdrl"SI mu
;>aptırılacakt.ır. ' cibınce 2s. 8. 941 tarihinden itibaren bir 

1675 Ura muhmmen bedelll 10.000 adet 
1UklliıtUrUm açık ekslltmeye konulmuştur. 
eartname stadyom mlidUrlUğUnde ~örtııe. 

ibillr. 

2 - İsteklilerın ı;ıartname vıo lt·'Şlfna -1 ay mltcldctle ve pazarlıkla ihalesine karar 
melerlni görmek Uzere her gtin maarif \'Cr!lmiııtır. 
mUdlırlUğüne ve ihale günü olan 22-V-1941 1 - Yapılacak işin bedell keııfi 10263 

OKULLAR 

Tal ebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığından 
ı - Aşağıda yazılı şartlnrı haiz okur· 

lar harp okuluna alınacaktır. 
A) Ankarn'dıı bulunanlar doğrudan doğ 

ruyu Harp okuluna, Ankara hııricinde bu
lıınanlar bulundukları yerin aııkerlik ııu
bı:sıne mllracaat edeceklerdir. 

ll) Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-1941 
den itibaren 20 · B. Teşrin - 1941 tarihine 
kadar devam edecl"ktir. Bu tarihten son -
rakt mlıracaatlar kabul edilmiyecektlr. 

2 - Glrlıı ııartları : 
A) Tiirk ırkından olmak, 
B) Lise bitiı·me ve olgunluk imtihanı 

vernılş olmak, 
C) Tam teşekkllllü heyeti sıhiyesı olan 

askeri hastaneden (Harp okuluna girer) 
kararlı slhat raporu almıık. 

D) 18 - 23 yaşında olmak (24 yaşına 
girmiı;ı olanlar alınmaz.) 

BJ Diğer ı;ıartıar askerlik tıubelerlnden 
ve Harp okulundan öğrenilebıllr. 

(60'i::i 1 

T af ebe kaydı 
16039 

Yüksek Muhendıs l\lckll''Jı 1\1.ıdürlilıtilnden: 
1941 - ı9.J2 cıcrs se~esi tale':>e kayıt mun 

me'cııl 1 e)llilden llll.ıaren 30 eylLile kad ır sa
bahları nıpılacaktır. 

Fulo. taf.ql!Al lı;ın mcıı:tep td.ıreslne murn-
ca t eclllmesl. (7J02/6033> 16001 

P. T. ve Telefon U. Md 

Memur alınacak 
Anknrn P. T r l\lıll urı~ undl·n: 
1 - hl •em. de m.ıııı ııı nı «lı ve OcrctlJ 

mı>ınurl)etlcrlc ilc..C"tl ~ta , •rtıkl •re ortn 
nıuı.tcp mczunlnrı rnU ..ıb K ı ı c 1 n"tC<l.Ktır 

:.ı - Musa'.ı.:ıK lda ıo. 9. ıı 7 rı..rrıır.ı ti nak 
su ctble ı>ck l)ll d ct•cde , , ı.ı 1 1 ır ı,, ı.ıa 

mıı.ı&lı \eya 60 llrıı UL c lı m •murlH•tl.re 6 

Taliplerin 11. 9. 941 perıembe gUnU sa
at 15 te viltıyet daimt encUmenlne mUra- m.ıv.ıtfıık c1 

pazartesi gUnU ıaat 15 te ve r-" i 5 temi - lira 24 kuruştur. 
nat akçesini husnsı muhasebe mtidUrlüğu 2 - :Muvakkat teminat i69 lira 24 ku- ve 5 nıı ııa ıı l de 

cantınrı. (5771) 15770 

Kuru ot alınacak Okulun adı 

veznesine yatırarak vllAyet daimi encU - ruşwr. 
menine müracaatları 110.n olunur. 3 - Pazarlık 29. 9. Mı p:ı.zarteaı glinıl 

Keşfi saııt on beşte K\itahya da hlıkıimet cadde-
Lira Kunıı,ı sinde Vakıflar mlidlirlüğilnde müteşekkil 

Ankara Valiliğinden : Kalecik merkez birinci komisyon hu1.11rundıı yapılacaktır. 
ve ikinci okul 1650 Taliplerin: 

aı nJmak U 

stıı 1) eti klrrc "· dır 
3 - SlaJ n t;\ rtıık 

mııaslı \'eya ucrctıı nıC". hıı luKla a 
!er. 

ul ırılıır 
ı::ecır,ıır-

~ - Taııı.ıcrln 7ı>S sanlı m!'mıırın ı;:ınu· 
Viltı:yet damızlık aygır deposu hayva -

natı için satın alınmak Uzere açık eksllt
mlye konulan 40-45 bin kilo kuru ota ta
lip Çlkmadığından bir ay müddetle pazar
lığa konmuştur. 

Haymana merkez okulu 
Keskin merkez birinci 
ve ikinci okul 
Beypazarı merkez bırinci 
ve ikinci okul 
Şereflikoçısıır merkez 
okulu 

1278 

1569 

00 
99 

75 

A) Mlltc:ıhhitl ik ehliyet vesikası. 
B) Ticaret l ldnsı vesikası. 

C) Bu gibi işlLrdcn ıaakal «•n bin 
lık bir i§ yaptığına dair bonscrviıı. 

nunun 4 Unl'u m ddl•sımı .ı Mtthrı lıııl:ı: ol
lll'a- m~kıa beraber ıJ \ 1 t me , urt) <'lınc ııı' <ic

ra gireceklerin 30 )aşını ı:eçml-''lllş ol.nası 

İsteklilerin her pazartesi ve per;,embe 
gfuılert saat 15 de viIAyet daimi encüme
nine mllracaatları lltı.n olunur. 

1796 25 Ç ı ltuvakkat tcm1 ııat makbuzu ve l.ıan- ltız.mdır. 
ka nıekt1 ıbıı ile kt>mısyon rcvasctlne nı;.)- 5 - !llU• ıb:ılmya ı:Jrnı~k 1"!Iy nll"r ~O. 9 

996 
2403 

05 
50 

racaat etmesi şarttır. !lH ııazıırtesı ı::.ırU akşa'Tlına k ıd ır ılllrltcc 
it ele cdilcctk ı.ı.mirnta ait evra,;. şun- '" evrnlu musıı •cıcrlyk beraber \nkıı.rn r (6025) 

Şose tamiri 
Ankara. Ya111ı:ındcn: 

16018 

ı - Ankara - Ayaş • Bey'Pazarı • Nallı
han yolunun 126+400-170+200 eti Kim. 
lerinde yapılacak ııose tamiratının ihalesi 
lı>-9-1941 tarihine rastlıyan pazartesi gU. 
n U aaat (15) te vllAyet dl\imt encümenin· 
d e yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek· 
&itmeye konulmu§lur. 

2 - Ke~i! bedeli (41547) lira (41) ku· 
ruııtur. 

3 - Muvakat teminatı (3116) lira (06) 
lruruııtur. 

~ - İst~klllerln teklif mektuplarını; 
muvakkat teminat mektup veya makbuz
lariyle, ticaret odası vesikalanm ve ihale 
gününden en az (3) gün evel vlltıyete is
tida ile mUrncııat ederek bu f§ için ala -
cakları fenni ehllyet veslkalariyle bir • 
Jikte yukarıda adı geçen günde saat (1-1) 

Polatlı merkez okulu 
Kurtuluş ilkokulu binası 
ve Dumlupınar ilkokulu 
§ubesi 

(6372) 
4117 

Kömür nakliyatı 
Ankara Vtllilığlnden : 

10 
1636G 

Etimesğut, Onuncu yrl ilk okullariyle 

Jıırctır: 

l - Pllı.n. 

2 - Kcşifname. 

3 - Umumi, husuqf, fennt şartnameler. 
4 - Mukavele projesi. 
Talipler bu evraklEı.n ve dosyayı her glin 

KUtahya vakıflar idaresinde görebilirler. 
(6~56) 16210 

merkez okulalrma alınan 450 ton komu • 
run nakllye işı açık eksiltmeye konııımuş Fen memuru aranıyor 
ve vakti muayyenlnde talip çıkmadığın -
dan dolayı ihalesi ıı-ıx-1941 perşrmbe gii· Knyserl Belediyi' nıynsetlnrten: 

nü saat 15 te vllfıyet daimi encümeninde Bcledlycııılzdc lhtısa~ mcvk.l \'l'klllcr Ile-
yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi gör- ntınd~n tusdıkll 170 llrn ücretli bir lnşant 
mek {izere her glin maıırif müdUrlUğtine ten memurıu~u mUnhaldlr. 
ve '.c7,5 teminat akçesini husust muhııae- lhtı.ııas ml'vkllnl haiz oııınlıır mf'zkl'lr mlk
br mUdllrlUğU ''.~zn~sıne yatırarak yuk rı- ı t,ı ücretle , e bu mevki haiz oımı}·nnl r ha
da adı geçen gıın ııe saatte daimi encU - rem derecelerine giıre ücret verllmt·k üzere 
mene mUracaatlan llAn olunur. vazifeye nlınac•ıı.klardır. 

(63i3) 16367 Taliplerin evrakı m!lslıltclerlylc birlikte 

d e vlUtyet dalmt encümeni reisliğine ver- ..ı il il il l il l il il l il il l 111111111111111ti 1 L. 
mPleri. -

belediye rlyıı~etınc müracaatları lltın olunur. 
(7716/6237) lfi:.?19 

5 - Bu iıe ait keşif ve oartnameyi her -
gün nafıa mUdUrlüğtinde göreblleceklerl. : 

samanpazarı Çadırcıol':lu l'Okusunda 
J{a~.ııo.Jı Soknkta = İnşaat yaptırılacak -- 7.onguldnk Deniz ~lıntaka Konıulan 

: lığından : <
6096

> 
16045 

:_:ÖZEL IŞIK OKULU 
Şose tamiri _ K 1 - Beherinin kıymeti 1500 zer lira -

T. T murıu~ıurı ne mUr ı<'<lnt ctmellıllr'er 

6 - l\JU nbııkcı 30 9 41 ı;:ılı gunu 'ı ıt ıo 

da yaıııhc:ılttır. {63S7) ıu.t'52 

TÜRK HAVA KURUMU 

Matbaacılara 
T. H. K. Genel Merkez Başlmnlı~ından: 
K!\ğıdı Kurumdan verilın k ı;uretiyle 

'iO x 100/2 ebadında olmnk Uzere lOJ.000 
fitre ve ıoo.ooo kurban nfişl bastırılmoın 

açık eksiltmeye konulmuştur .. Muhammen 
bedeli beher yllz bini lOOO limdan 2000 li
ra olup muvaltknt temlnııtı 150 liradır 

Eksiltme 8 eyl!ıl 1911 pnznrtesl gUnli saat 
16 d TUrl~ ile.va Kurumu Genel .M"t kez 
binasm.la yapıl caktır. Du işe alt şartnrı 
me her gUn Ankııra merl\ez satın:ılınıı ko 
n lsyonıınclan ve İstanbul Tilrk llava Ku· 
rumu ~ubcsindcn v• rllir. 

ıstc0<Jiler ihale gUnU komisyonda bu-
lunmall'lırlar. 40::G 

Çatı tamiri 
'I'. II K. Gcnelınerkez Ba~kanlıl':ındnn: 
Ebne•ı:ut alanın<l.:ıkl b nnlarımızıl:ın biri

nin klrcm!Uerlnın kaldırılıp yerine oluklu sac 
konulması ncık ck~lltme ile yııp•ırılucaktır. Ankara VAlıliğlnden : - ayıt muamelesine başlamıştır. _ dan mecmuu 12000 lira tutnn ve Zongııl-

1 _Ankara - Çubuk yolunun 7+400- Okul ana ve ilk kısmını ha\ldlr. Kayıt : dak deniz mıntııka komııtnnlı~b tarafın _ Mııhanımcn bedeli 2'750 llra olı.p muvakkııt 
-'S-ı-700 cU Kim. ıerl arasındaki şosenin e- : saatleri sabah 9 dan 12 ye ve o.IUeden - dan mevkileri irae edill"cck olan sekiz i- temın:ıtı 206 lira 25 kuru~tur. Eks.llme 10 
saslı tamiri işınin ihalesi 15-9-1941 tari- _ sonra 14 ten 16 ya kadardır. 93.; do-: şaret istasyon inşaatı kapalı zarf ıısully-ı eylUI !lU ı;ara~mba gUnU s:ıat 15 tc T. ıı. K. 
hıne rastııyan pazartesi gUnU saat (15) te : r:umıu cocuklar birinci sınıra kaba! o- _ le 3•9•1941 tarihinden itibaren 15 giin mtid- &• ncı merkez blnasınrla )'apılnc.ıktır. nu ise 
vila.yet daimt encümeninde yapılmak ü - : lunur. Eski talebclt'rln de knyıtıarının : detlc ek~iltmeye konulmuştur. alt \'c•alk ıınrası:ı: olarak ~·crlllr. 
zere kapalı zarf uauliyle eksiltmeye ko - : tecılldl ıcın okula milracnallan rica _ 2 _ İhaleııl 19 _ eylül _ 19n tarihine lsteklllcr eksiltme gunu koınbyonda bu -
nulmuııtur. :, olunur. Tl. 21:;0 3874 ,: miisadif cuma glinü saat 15 te yapıla ıunmalıdırı:ır. 4122 

2 - Ke~if bedeli (133304) lira (i3> ku- ,llllllllllllllltllllllllllllllllllllll,. caktır. 
ruştur. 3 - l\Iuvakkııt teminat 900 liradır. 

3 - Muvakakt teminatı (7915) lira <21) 4 - Eksiltme ve fenni şıırtnamelerle 
kuruııtur. POLiS. projeler her gün deniz nııntııl<a komutan. 

4 - İsteklilerin; tekllf mektuplarını lığında göriileblllr. 
t icaret odası veslka8l teminat mektup Tamirat yaptırılacak 5 - Taliplerin bu gibi inııaatı yapabl 
veya makbuzlarlyle ihale glınUnden en az Ankara Emniyet Mudıirlüğünden leceklerlne dair nafıadan al:tcakları eh • 
(8) gün ı..vel vıla.yete bir istida ile mU · aı't llyet vesikasını ibraz eylemeleri aarttır. 

t d k b t · · ı ki fenni Keçiciren karakolu binasının polise " r acaa e ere u il ıı;:ın a aca arı 6 - Talip olanların teklif mektupları • 
ehlıyet vesıkalariyle birlikte yukarıda a- kısmının divar ve çatı aksamı as;ık eksilt· m ihalenin muallak bulunduğu saatten 
dı geçen glinde saat (14) de kadar daimi me ile tamir ettirilecektir. Keşif bedelı bir saat cve!ine kadar makbuz mukabi _ 
encumen reıslif,'ine vermeleri. 6 ı ·ı ı· ıı d k ı ( 97) ıra 50 kuru~ olup ı k teminatı 52 ı· n e om syona tevdi eylemeleri lliznmu 

5 - Buna alt keşlf ve §artnameyi her ııtm olunur. (64H) 16359 sUn nnfıa mUdUrlUğUnde görebılecekterı ra 31 kuruştur. 
(609'i) 16046 Eksiltme günü 13. 9. 941 giin!.i sa:ıt 10 da. 

Mazot almacak 
Ankara \'alllll:tndcn: 
:Muhammen bedeli 573 llrad:ın ibaret bulu· 

nıın 3000 kilo mazotun snrtnamesını her ~Un 
ıtad~om mlldUrlUtunde ı:örülcb!llr. 

•' • rln 22 9 941 pazartesi gilnü saat l~ 
te vllA>et aımı encum .ııne mtlracaallnrı. 

(632~) 16271 

Satılık çimento torbaları 
Ankara VO.liliğinden : 
1 - BUyUk Mıllet .Meclisi , inşaatında 

:ıruııanılmıı olan cımento zuru!u tıın:nl-

nen 20.000 adet kdğıt torb3nın beher kt -
Iosu Uç 1-."Uruş Uzerındcn pazarlıkla satışa 

konulmuştur. 

Fenni şartnamesi emniyet müdiırluğü he
sap muamelat memurluğunda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni belgeleriyle birlikte 

gcisterilcn giın ve saatte emniyet müdürlü
ğiınde toplanacak komisyona gelmeleri. 

(6075) 16056 

Acele satılık 

Ev eıyası ve kirahk kat 

Keçi satışı 
Tilrklye Tlrttk Cemiyetinden: 

Türkiye Tlttlk Cemiyetinin Lalahan istas
yonu cl\·arındakl numune al':ılların<la yetls -
tlrdJğl tohumluk tekelerden Azasınılnn bas
kalanna behert asgari on bes \'e Azamı yir
mi llra beılcl ile satmakta bulunduıl:UTidan 

aımo.k lstlyenlerln Ankarada cemiyet merkez 
umumisine mtiral·aatları. 413.S 

En idareli 
LAMBA 

zayi - 2222 No. ıu mlilkl tekaüt mnaıı 

cUzclanımı kazaen za)ll ettim, Yenlslnl ulacn
frnnclan zayi olanın hUkmU olmadığını gaze
te ile ııan ederim. 

7/9/1941 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikalan 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

Eczacı, eczacı kalfası, sıhiye memuru, 

pansumancı ve itfaiye amiri aranıyor 
Kayseri ve Ereğli fabrikalarımız için eczacı, eczacı kalfası, sıhi

ye memuru, pansumancı ve itfaiye amiri alınacaktır. 

Lüzumlu evsafı haiz olanların hu husustaki vesikalariyle tahri
ren veya bizzat Ankara'daki müessese merkezimizin zat işleri ~ef • 
liğine nihayet 25. 9. 1941 tarihine kadar müracaatları. (6404) 16360 

r;.======= Ana - tık - Orta ve lise =-======·~, 

HAYRİYE LİSESİ KIZ ve 
ERKEK 

Fatih Saraçhancbaşı 

Yatılı ve 
yatısız 

Kant tein her glin 10 dan 17 ye kaılar mektehe m!lrar·nat. F ... kı tlllebe kayıtlarının 
ycnllenmesıne 8 e) tule kadar dc\'am edilecektir. Telefon: 20J30. 62!56 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Nakliyat İşi münakasası § 
~ Siimı?rbank Se!lüloz Sanayii Müessesesinden : ~ 
~ ~:::::: : Müessesemiz için Bolu ve Düzce Orman Revirlerinden mlibayaa ~ 

; edilecek 20 ila 30 bin metre mikabı tomruğun şose kenarlarındaki or-

: man depolarından alınarak nihayet on ay zarfında Adapazarına na- ::: 

;: kil ve Adapazarında vagona tahmil işleri, kn:men veya tamamen, ta- ::: = liplerinc
0 

ihale edilecektir. ~ 
= ~ : İstckliicrin metre mi~abı - kilometre fiyatını havi tekliflerinin ; 

: kapalı :o:arfla 22 - eylCıl - 941 saat 16 ya kadar İzmit'te müessesemiz ::: = müdürlüğhne tevdii ilan olunur. ~ 
~ ~ 
: Tcahhiit edilecek beher on bin metre mikabı için iki bin liralık ~ 

:: muvakJ;at teminat akçesi kapalı zarfla beraber müesseseye teslim ~ 
: edilecektir. -= ~ : Kamyonla nakliyatı yapacaklara, bedeli müteahhit tarafın<lan ~ 

::2 ödenmek şartiyle, lastik, benzin ve yağ müe~sesece temin oluna- ~ 
: caktır... ~ 
= ~ : Teahhüdün tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunuc. ;: 

: Sellü!•n sanayii müessesesi ihaleyi icrada serbesttir. 4155 ~ 

- -.,1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•' 

l"'lr= D A ~. ! .!_,~, .~ '" .~.~"~ S U =] 
Ulr ayda cllplcımı. \'erilir l'ııhsll arıınnıaz Aksam kurları acılmıatır. j 

'-::: Memurlar Kooııcratltl karıısı No. S Tel: 3714 ======= 

Li NGUAFON'LA 
DEVLET DEMIRYOLLARI 

hln'zd n ayrılmadan, >orulma lan Balast münakasası 
ve ıınııtle hft. ı. kıılm ılıın evinizde Devlet Demlryolları sa. Al. Ko. dan: 

Taalılıütlerlnl ita etmlyen m U tcahhftt-' 

1

, nam ,.e hesabına acık ek11l1tmeye konuııı• 

muhammen bedeller! ile miktar ve muval'' 

~IU!l:'.lZD.~:&:::m:!:!lmcmı:mmSilSllll!C# kıı.t teminatları aıatıelıı >"azılı iki ocakt•' 
cıkarılacak balastıara talip zuhur etmedi' 

~ herhnnı:I tıır ~·.ıııancı dili 6 ayc.Ja kulak
tan iı{:rcnehlllr8lnlz. Sa tıs rerl: llaşet 

kitap evi ,.e Tnn kıruı.s1>·e tecim evi, 
Bankalar C. 57 413.; 

JANDARMA 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Merkez J. Bl. den : 

tinden hizalarında ııustcrllen ııUn ve saaı • 

lcrcle Rıra ihaleleri raııılmak üzere aı;ık eır 

sııtme on glln mUdıletle azntılmıştır. Bu ıfl 
girmek lstlyenler hlzaların.ııı JCJJ'tertlen 1;11d' 

vukkat teminatlarını havı mukbuz veya ıd•' 
renin kabul ettlıt:I tormuıc mutabık ban!C1 

mektuplarını hflmllen mua)')len ı::lin ve sıı.ll 1' 
Keçiören karakolu binasının Jandarmaya te Ank'arn lstasyonunıla :?.<'! laletme mUıiUf" 

lilğU 1.ılnasındıı toplanncak kumlsyoncla ııs' 
zır bulunnıaı trı J~zımdır. Şartnaıııe ve ınıl' 
ka vele projeleri koınlsyonılan parasız \·eril' 
mckl1>dlr. (f, 106) 

ait kısmının divar ve çalı aksamı açık ek
siltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 
(697) lira (50) kuruş olup ilk teminatı 

Yeri ve kilometresi: Irmak - Zonguld•J 
Eksiltme günü (13.9.941) günü saat 10 hattı Kim. 31. Kalecik - A1lbey lstuyonı•fl 

d arusı, mlkt.1rı srn M3. teslim mUddetl 2 ,!< 

(52) lira (31) kuruştur. 

a. hchcr M3 nın muhammen lıeılcll 12~ Kr. ııııl" 
Fenni şartnameleriyle merkez jandar - vakkat fr·mın.ıtı 76 lira 22 Kr. ihale ırttn .(1 

ma Bl. Komutanlığmıla görülebilır. İstek · snntl ıs 9. 9\t perşembe saat 15. 

!ilerin kanuni belgeleriyle birlikte gösteri- Yeri ve kilometresi Irmak - zonı:utd•' 
len gün ve saatte Merkez J. Bl. Komutan- hattı Kim. fi2 'l'Qney • Germece, mııctııfl 
lığında toplanacak komisyona gelmeleri. 82!;,lll7 :'>fa, tesllm mUd.dcL\ 2 a}', beher 11\tl 

(6
099

) 16054 re mlkAbının nıuhamm!!'ll bertell 173 Kr~ ııı~; 
Yakkat teminatı 108 llrn 4a kurus, !hale ,11 
ev santl ıs . !l. 911 ı>crıemııe saat 15.:iô 

...ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- ------ Francala fiyatı -----
§Belediye Reisliğinden : -----7-9-1941 pazar sabahından iti- : --: haren francalanın kilosu (27) : 
: ve (250) gramlık beher adedi : 

: (6.75) kuruştur. Sayın halka iliin :; 

: olunur. (6412) 16372 -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Za>·I - Killti.ır Bakanııı-:ının 11.1. l!l37 
tarih ve 2/M numaralı tezKereslyle taqcllk 
c>·leclll':I Ankara milzlk ol':rctmcn okulu tah-

16358 

Gişe saatleri 
Türkiye İş Bankasından 

8-9-941 tarihinden itibaren 

bankamız merkez ve Yenişehir 
ajansı gişeleri sayın müşterile • 
rimize atideki saatlerde açık bu· 
lunacaktır. 

Adi günler sabah: 9,30 dan 12 ye 
Adi günler 14 den 16 ya kadar• 
Cumartesi günleri 9,30 dar\ 

2 - İhale 10-9-1941 tarlhlne mUs:ıdıt 

çar§amba giınli saat 15 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin (15) liralık muvakakt 
teminat makbuziyle gtınünde komısyonn 
gf'Jmeleri ve bundan evel şartnameyi gor· 
mek ve izahat almak iııtiyenlrrii.l d·tter -
darlık M!ll1 emltı.k mUdürl!ığiıne :n .ra 

341 model pek aı: kullanılmıs 9 pan:a di
vanlı oda takımı, modem bure, 7 parca be
yaz k&plama yata;< oda takımı, halılar. som· 
)'a ve radyo sehpası azimet dolayıslyle satı
lıktır. Yen'sehlr Ada.kale sokak :n kat ll. 
Telefon: 6651 4156 

Ankarnlla Ulucanlnrcla CUmhurlyet mek- ı sU belgemi za>'I ettim. Yenisini al.tca#ımcııı.n 
tehi Knclıce~me sokak =-o. 37 Mustafa kızı hUkUm•lizdur. 
Knrıyc Erso)I 4133 Adalet Hilmi Süelozgen 4ı:-;2 

11.30 a kadar. 4154 

caatları. < 63Si) 16365 

Zayt - Sille noruı memuTlul':unclan aldı

tım hUvlyet cüzdanım Ankara yabancı as -
kerllk $Ubcslnde zayt oldu. Yenisin! alaca· 
i\'ımdan eskisinin hUkmü olmarlığını lltı.n ede
rim. Ankara askeri fabrikada ~Ichmet o::lu 
MustaCa Naci Şen;ıün 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııı ıııııııııııııııııııııııı ııı.. - ---------
-- Ka acık ba suyu me --.. --- -
~ MİKYASIMA DERECESİ 1,5 : - -: En seJahiyettar Laboratuvar şefi resmi raporunda; (sertliği :E 
: çok düıük diğer mevaddı mi.deniyesi çok az olması itibariyle : 
: Ankara için kıymetli bir su olan KAV ACIK SUYU) cümlesiyle : 

--: takdirini bildirmektedir. Telefon: 1634 4003 --.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

Uius - 22 inci yıl. - No. 7218 
İmtiyaz Sahibi 

lskender ArtuZ' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na~it Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT-
Gazetem1ze gönderilen her nevı Ya· 
zılar. nesredllsln edilmesin geri ve
rilmez ve kaybolusundan dola)lı hlı: 

bir mesu!l)let kabul olunmaz. 

~==================~ 

YENİ s·nemada 
Buı;:Un bu ı;:rce 

Türk rıımcllll':lnln zarer tacı 
KAl!VEC! GUZEL! 

Türkce sozlU ve şarkılı 
Yaratanlar: 

!l!Unlr Nurettin - Hazım - !l:ezlhe 
.;ennslar: 
10 - 12 - 14.30 - 16.30 - 18.30 gece 21 ele 

Hamamllnü Acık Hnva Sineması 

~IONTEKARLO'nu.n MECHUL KADINI 

DİT.\ P.\nLO 

Sus Sinemasında 
Buı::Un bu gere 

!lie\'slm in en güzel filmi 

GÜNAHKAR KIZLAR 

Bıı: rolde: 
Corlnne Luchnlre - Anle Ducauks 

~eanslar: 

10 - 12 - 14.30 - 16.30 - lS.30 gece 21 de 

Cebeci Yenldof:an Slnema~ı 

lll.\C,\R!!':TAN' GF.CEl.ERt 
FAlJLA WESSELY 

SOMER Sinemasmda 
Buıı:ün bu gece 

Heyeran, macera ve korku tııml 
ŞE:'>IS!YET,t CANA\'AR 

B.1e Rollerde: 
George :'>lurphy • Rlta Johnson 

Seanslar: 
10 - 12.15 - 14.30 - 16.30 - 18.30 ırece 21 d' 

Clsmetpauı Sakarya slnemıı.sı 

TARZAN ve OCLU 
TU rkce ıozıu 

BLAUPUNKT Radyolar1nın 941 Model!erini Göıü~ e3 R dyo Almıya Karar Vermeyiniz 
,. 

Adllye Sarayı yanında c;eııC 
ta apartımanı ikinci kat -~ 
6 KAzım RUıtU Teleton: ~-


