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Mil i Sef Istanbul'u şereflendir 

~ 
er 

Hareketlerinden önce 
• 

lnönü B rs ' Zir aal mekf e in· 
ve askeri li eyi 

Cümhurreisimiz Bursalılara hitaben güzel bir nutuk söylediler 
l Bursa, 7 a.a. - RclsicUmhur lsmet lnll-

1 nü, Cümhurlyct Halk Partisi tarafından be· 
le>db <'de ııcrcrıcrine \'erilen zi) of ette bursn
lılnrn a n •ıdnkl hitabede bulunmuslardır. 

Kayseri Fabrikasının iş~ileri toplu halele 'şarkı söylüyorlar 

"- Bursalılar, St'\ ı;ill vatqndaşlnrım, iki 
günde>nbcrl aranızdayım. Beni sevgi lle ka
bul C'tl nlz, size <;ok müte "'kklrim. Aranız
da bahtiyar bir zaman ge<;lrlyorum. Slzl 
n<:>sell \'l' kuvctll buldum. Bununla <:ok lf. 
tlhnr <'diyorum. Bursa'dan n;ı. rıldıktnn son
ra vatanın diğer köselerıne gitti •ım vakit 
s zl n<:>S<'ll \'C her frdnkürlığn hazır gördU -
ıtUmU anlatacağım. 

Bur~ lılar, S zln mnmlekC'tle husus! vazt
f el rın z \ardır, bu 'a:ı:lfoyı <:ok hl nnlama
lı~ınız. Bursa, mC'mlekl•tin her zamanki 
hn~ atı lcın guze>l he>r ş ) ın ome 1 oln
rnk tnnınmnlıdır. Tnb atin, taı1hln bu 
k dnr :ı:ent:ln \e g ıı:Pl olduğu bir yer-

i d heor vntnndns tntıhte sevılen her şe
) in örneğini, onlayıııını \'errneğe mcc-

ı_ {Sonu 2 inci sayfada) 
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Başoekilimiz Harp Okulunun 
su sporları şenliklerini takip 

ederken 

Şark cephesinde 

vaziyet değişmedi 

lenin rot 
müdafaaya 
hazırlanıyor 

Karadeniz havuzunda 
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Harp Okulu su spor 
şenlikleri dün yapıldı 
Şenliklerde Baıvekil, Milli Müdafaa Vekili ve 

bulundular Genel Kurmay 

Başvekilimiz 

Asbaşkanı da hazır 

Harp Okulu 
spor öğretmenlerine 

Komutaniyie 
tebriklerin· bildirdi 

Kayseri bez fabrikasında işçi ve usta KiYEF'TE 

Milli Müdafaa Vekilimiz Genelkurmay Asbaşkaniyle birlikte 
§enlik/eri takip ediyor 

Dlln öğledl'n sonra Karadeniz havuzun. l bayrnnıda n erıı ime saat 15 te 
da yüzlerce sporcu ve gtnç Harp okulu Mnr,lyle b lanı mıştır. Bunu t 
talebesinin lştirılklyle ynpılnn su spoı·ln- ~ tunçlaşmış vücutlu gen~ harb} 
rı ba}Tnmı fevknlıldc bir muvaffnkı~et • ı sert adımlarla ı:ı vekil Dr R ı muayini yetiştirecek bir okul açılıyor hayat her zama ki le ceıeynn etmlııtır. 1 dnm'ın ön ınd :, ptıkl rı g it r 

Bnşvekıl Dr. Refik S ydam, :Milll MU- pnrlak olmu tur. 
dafna V kili Saffet Arıkan, G~nel Kur- B ndan r nr • 

r in 
Y· 
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Fabrika 
işçi evleri 

mıntakasında 

inşa olunuyor 
İşçilere parasız olarak yemek 

ve bir örnek elbise dağıtılıyor 
l'ıı br'kA1arımı:ı:ın muhtac bulunduıtu teknik personeli :Yl't •· 

ttrmek itin ııp eden ledb rlcr alınmaktadır EzcU'Tllc p.:ımuklu 
tabrlkalanmı:ı:ın iplik ve dokuma kısımları tein mUtch ıss s hcl 
ve usta mua~ını :Yet tlrecek olan mektebin Kn>s rl Cnbrlk'sın
da teauı tekarrur ctnııa ve tatblkntn ı:ecllmlşt.r. 

Aynı eekllde merinos tubrlkasındn mcn•ut m ktep te '<1Cltı
na 11'"~ eten d ıtcr YUl\!U tabrlkal:ırunıı:ın mütehassıs ıscl ,.e u t 
muavin! 1htl . 1 ) ne .ırının teınınt ıcın lnı:ım g len mekt P teskllll
tlyle ku•ıı · ann tesısı hakkında .ı:ı. ıt\:ı:ım gelen knrıırııır nlınmıs· 
tır. 

KarabQk demır ve cellk tnbrikıılannın naııyııcı ol ın lscııerln 
retl.ltlrllmesı lcln bir mektep tcs si de tcknrrJ, "' nht r. Bu 

mektebe alt P..ıv;yonıarın ınsMına baslıınmıstır. Tercih ln l111Pı -
kalann kendi muhlllerlndcn sccllccek ol n talebelerin y•ycc k, 

al)"lm \e lbııte masrnrtan kCımllen surnerlıankn ıılt olnc k, bun 
mukabil kcnd lerl muayyen bir müddet b.ın ;n Cabrlk.ıların l ı 
catısma), taahhüt edl•ccklNd r. 

Fabrikalarımızda caııııan ıscllcrln tcrtlhl tein de bir takım mil· 
hlm kararlar alınmıstır. ıscllere meccanen yemek vel"'Tle, ise le
rın ve alleterının s:blm tht.>aclannın temini ve ıscııcre ıı zev
kinin verilmesi ite alfıkadnr olan bu kararlar hfıl n t.ıtblk sar
ha&ına lnt kal etmlı bulunmaktadır. 

SUmerbank rabrtJ<a larınd.ı c ılıuın on binlerce ısclye cylı.ll 
•Yından ltllıaren sıcak ve ıııtıl bir yemek verll'Tl'klc. ~Un!Uk 
kazancları ıco kurustan nıaı:tı olanlara yemek parası.: d tltıtıl· 
maktadır. 

Fabrikalarımızda calqnn bütün ıscllcr !cin Sll'Tlcrbank tipi 
bir 11 elblseıı kalıul edllmlı, cllılsclcrln seri hallnd im ıllnc ge
cllerek lıcllcrc bcc.1avn lC\Zle b:ı lnnmııtır Pek Y9.Kın bir :ı:a
mam1n Smıcrb nk fabrlk~lıırında calısan kadın ve crkl'k bUllın 
tacllcr temiz ve Hknesak bir 1 dide ııl>dl-
r11mls olacaktır. 

ft 

Bir dokuma fabrikasında çalı§an Türk işçi kızı 

Fabrlknlnrımızcla <;alışnn bUlUn ı cl'e>r 1 
itin sumcrbnnk tipi bir iş elbıscsl knbul 1 

edılm $, elbls<:>l<:>rln SPrl halinde imaline gc
<:llerek ls<:llere beodn\'a tev:ı:llne bnslnnmıs
tır. Pek ;ı.akın bir znman1n SUmerbank 
fa.,rlkalnrıııdn ~alışan kadın ve erkek bU
t ün ıscıler temiz ve ;ı.ekne nk bir şeklide 

Temmuz ve Ağustos ayları içinde 

E' )dırllml:ı olacaktır. 

lş<;llerln krnd teri \'e a leleri itin lhtlyn<:· 
lnrı olan difrr g;~ im vasıt11lannın en mü
ınıt şekilde ıeın'nl l<:ln de l.ızımgt"l"n tedbir 
ler alınmıştır. Fnbrıkalarımııd:ı cali :ın is-

YURDUN MUHTELİF YERLERİNDE 

Kız lay Cemi eti 550.031 
lirahk yardımda bulundu e l"rden fazla gayrC't göstC'renleı I tC'şvlk 1 

ınaks:ıdi) le bunların Ucret e~nslnnnın 1 tıh- ı 
sal ile nl!'ık'at::ındırılm11sı prl'n~lpl knbul e
dilm ş ve ilk olnrnk pamuklu \'e yilnlU 
mensucat fabrikalarında akordla çalışan 
lscııerın randımanla progreslf bir sekilde 
l'llkte1en ücret esaslan kabul olunarak nor-

.. Kızılay. Cemiyeti Um~mi ~~~kezinden aldığımız malumata 
gore Cemıyete ha_l~rn go~terdıgı büyük şefkat ve alaka sayesin
de memleket dahılınde bır çok felaketzedelere muhtelif yar· 
dımlar vapılmı§tır. (Sonu 2 inci se1.ladıl [Sonu z inci sayfada] 
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l'IDI mny Aııb ııkanı Orgentral Aaım G,ııı • • y lzın h eti 
B ed o Tt rbıyeııl Genel Dlrck t!lrU Cemıl dlrl('rınl c lbetm 

S tokholm, 7 a.a. - D.N .B : P etersburg. 
takı bolııevlk belediye ktıtlplerindcn ve 
P etersburg mıntakası hıırp konseyi tızn.

aından Kusnczof dün öğleden sonra rad
yo ile Pctersburg hıılkınıı uu hitabede bu
lunmuştur: 

Taner, Deniz MUste~an T Umamlral .Mch- klye'dc ilk 
met Ali Ülgen ile diğer bir çok general 
ve mebuslnrın d::ı hazır bulundukları bu [ Sonu S ıncı say/ada) 

Petersburg halkı, şehri mlldafan etmek 
suretiyle Pctersburg'u yeniden §nnlandı

racaktır. 

Milisler Kızılordu llo beraber c:fovUşe-

cektır. 

Sllllh fabrlkalnn gece gUndUz rsehrln 
müdafaası için ç11lışmaktndır. H alk mUdn
fna hazırlıklarına iııtlrll.k ediyor, blltun 
şehir cephe nıanzar11ııını almıştır. Biz Pe
tersburg vatandaşları, kanımır.ın son dam· 

laBınıı kadar dö(>Uşcceğiz. 

Şark cephesinin merkezinde 
cereyan eclen muharebeler 

Berlin, 1 a!a. - D N.B. ajansının saıo.
hlyetll kaynaklardan ö~endlğine göre, aı 

[ Sonu 3 üncü saylada) Genç harbiyeliler aleo çenberinclen geçerek suya dalıyorlar 

. 

Bisikletçiler İzmir'e yaklaşırken ... 
...................... ............ . """'""""''"'"'"""""""-""'""' _.... __ 

Uşak -Alaşehir etapmı 
Nizamettin kazandı 

Osman Pak: "şeref mayosunu 
lzmir'e ben götüreceğim ! ,, diyor 

Jler zaman bisik let kosucUYu taşımaz. Bı:ı:an da koşucu bisikleti taşır. A f yon 
mernat esinae kosucularıa arızaıı yolladın geçmek için buldukları çartı 

(Yarı •• ı.ır :ı:t "l'?!Tı~ na.ınına t akn> eden arxadıuımızın ıönderdlti resim ve yazı s. ıncı 
u~ıamıı .. aaır.ı 

Sovyetler Birliği 
-ve-

Büyük Britanya 
• 

IR N' A 
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alman arın 
teslim· ni istedi 

T ahron'ın işgali için 

müzakerele r yapıllyor 
ı.orıdrn, i a a. Londrıı d itı.n t edl· 

lir bir mcnbadnn öğrrnlldığtne gbr ingl· 
llz ve sovyct kıtaları İran'a girdik! rln
denbcri burada bulunan almanlnrdan hiç 

biri mcmlt'.'kcti terkelm ğe muvaffak ola

mamı tır. İngilt re h~klımcti tnrnfından 
Tahrnn'dnkı İngiliz elı;ı in gönderilen ta
limat yalnız İran'da bulunmakta olan nl 
manlarıı alt olmakla kaim :;ıp K d 19 

1 baş nıllftıl üne 'c Irak ıs:; anı bast rıldığı 
~ sırnlnrün İrnn'a kaçan Iraklı As tere de 
ş;ın ildir 

lran'daki almanlar göz altına 
alınacaklar 

NevYork, 7 a.a. - Tııhrnn'da bir a'l\c-rl• 
kan ka;ynaı:tından verilen habcrlı-rc g c, Ilı· 

[Sonu 3 üncu sayfada) 
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,., •....................... ... .... ......................................•....•...•• __ . . Bir kayıp dolayısiyle : Milli Şef Serbest sütun 
E H A F T A M U S A 1-1 A B E L E R İ ~ ----------. . 

Servet Berkin öldü Siir saatini dinlerken .. 
. . • I 

lstanbul u .,. ••.......... •.•.. ................. ........ •.........................•....•.••••• ~ 

Zayıflamak merakı ! Maarif VekAletl tl'ı.llm terbiye tı:z.ası ve 
sabık dış ticaret reisi Servet Berkin kısa 

bir hastalıi:ı mllteaklp Bidil. . 
Kendisini ilk önce 1928 senesinde, ben 1 

DarülfUnundn talebe iken tanıdım. O za. 
mnnlar, hnstn bulunan ı;e leda\'lyc gönderi
len fctlmalyat ve nhllık müderrlsl "Mehmet 
lzzct" in derslerine \'ekiilet edıyordu. Kud
retll zekiisına inzimam eden büyUk bir gay
ret ve tıtlzlikle derslerini hazırlıyan Meh
met Izzet gibi mClskUlpesent bir hocanın 

derslerine nlısnııs olnn biz.ter, Sen·ct Bcr
kln'ln berrak zektısının mahsulU olnn tnk
rlrlerlnl yalnız itminanla değil, hattlı hay
ranlıkln \nklp ettiğimizi söylersem bir ha
kikati llade etmiş olurum. Ser\'et Berkin 
bu kUrsCldc hayattaki en hakiki )'erini bul
muştu. Memleketin fikir hayatında rol oy
nıyacak bir yaradılışta olduğuna hc{llm!z 
inanmıştık. Ne yazık ki bu vazifesinde an
cak bir sene kşdar katabildi. Ertesi sene 
kendisini sabırsızlıkla bckllyen talebeler! 
büyük blr teessürle hocalannın dnrUlfOnun
dan ayrıldığır.ı öğrendiler. 

_, 
Gecen nkeam, (4eylül1941) Ankara rad· ı bir aıırdlr. Uzerındc bu derece ısrarla blru 

f 1 · d • d • :yosunun cok l&abetll ve iyi tertip edllınb. tazın durusum, onun cocukluk hayn!lmde bı -

Şe re en 1 r 1 )eni bir buluıu ııe knrtılıııtık. Programa bir nkaı:eldıaı tesiridir. 

Tanıdıt;ım ha7J g nç hanımlar guz llıkle
rine pek diı.kllndürler \C kendi kan!latlc
rine s:öre s:nzelll ın b!rlncı şartı zayıflıktır. 

Bunu temin ıı:ın acaba ne )aparlar? Her 
1:ün sabahlan on b d klka vücut ekzerslz
lerl mi? At, ten s, k(iI'('k, yUzllcülUk, d ğ
cılık sporlan mı? Dus, friksiyon masaJ mı? 
E\et bu kabl! idmanların vücudun ahC'nk 
ve tenasUbllnt', aynı znmanda fazla )n •lan
mamasmn hizmet <'rlecc ·ı muhakk ktır. Fa
kat böyle bir pro rom tahtında j!mna tik 
veya spor yapmak h rk sin isme gelmez. 
Zaman ister, b 1 1 lst r, vasıta ister, sabır 
ister, sebat ister, n ha~ et bil) ilk azim ıster. 
B!rı;:ok hanımlar k ndllerlnc dalın kolay 
eörilnen bir 'asıtnya müracaat C'd!:ııorlar: 
açlık! Az yemek )l;ı:orlar, az su 1<: )Orlar, 
hamur işlerini ağız! nna ko)muyorlar, tat
lılara iltifat ctml> orlar, s:ıb:th knh\'altıln

n nda ı,;ekers1z ı;:ay lç!)orlar, ekmek yemı
:vorlar, tereyagına .<'l sürmüyorlar, huldsn 
IOfradan ynn aç ka!kı30 orlar. Gıdnsızlıktan 

yavaıı, ya\ aş er yorlar. Yalnız hiç farkına 
varmadan sıhaUerlnl de kaybediyorlar ve 
bir milddet sonra karacı c>r, böbrek, mide, 
barsnklar \ nzllelcr nı 1) ı görmez oluyor, 
ıln!rler bozuluyor, :ıınrım bas ağrılan drız 
oluyor, filhakika :tn ar eriyor ama, kan
sız cansız bir hale gel yorlar. MemlekeUn 
mAruf ailelerine mC'nsup <lç hanım tanıyo
rum. Bunlann üçü de bundan on sene evcl 
boylu boslu, mütenasıp endamlı ve tnm mfl
n ulyle güzel insanlardı. Birincisini ilk ta
nıdıtım zaman yirmi yaşında henllz evli 
idi, yazlan Büyükada'da oturu;>or vo oto -
m obilden inmiyordu. Tabii semlrme:t! baş
ladı. Benden jlmnıutik yapmak için bir 
program ıstedl, fakat vakti yokmuıı! Yapa
madı, aclık rejimine başvurdu. lITTıe ipliğe 
d6nda. Bir m de rahatsızlığına ucradı, on 
ıenedir dokt orlann peşinde Viyana'ya git
ti olmadı. Semerlng'do ımnatoryoma gitti 
olmadı. S imdi baznn görQyorum, tnnınmı

)'acak bir hale gelmls! 

lldnctsı onu da tanıdığım zaman otuz 
yaılarında genç bir çocuk anası idi. İnci gi 
bl beyaz dl&lerl, iri siyah gözleri, seVimll 
cehresi ve mütenasip vücudu ile Türk nes
line ıeref verecek kadar güzeldi. O da ek
aerl hanımlar gibi otuzundıın sonra yağ

lanmata basladı ve on seneye yakın blr za
mandanberl açlık reJ mine kendini verdi. 
B ir taraftan gıdaslnı azalttı dl •er taraftan 
hemen her giln S lı'd n Bllyilkdere'ye ta
ban atmağa bnsladı. O da tabii bu fazla re
jimle tlkatten düstü, yüzllnUn haUan de
r inle$ti. boynunda buruşuklar çoğaldı, saç
Jan atardı, yaşı henüz kırkı bulfnadığı hal
de (çünkU kırk kapısı kapalıdır) ellisinde 
s österlyor. 

ÜçQncllsOne gollnc , bu hanımı her g6r
d ilkce yUretlm sızlar. Bu da cok gUzcl, se
.ımll, tenasüp endama malik müstesna bir 
insandı. Evlendıktcn sonrn uyku hastalığı

n a t utuldu, en mahir doktorlar kendıs!yle 
m qgul oldular, pek itinalı bakıldı, nihayet 
lY11eıtL Yalnız hıısta olmadan boyu 1,67, 
ıikleU 57 kilo iken, uyku hastalı4Jndan 

kalktıJı zaman tam 75 kilo olmustu. Esi 
dost, akrabalar, kendislnl yakından tanıyan
lar, aman kardeş bu ne hal, çok semirmiş-

Kayseri bez 

fabrikasında 
[Başı 1 inci say/ada) 

mal randımanın tevklne cıkmıya muvarrak 
olan 1tellere yüksek kazanç temln etmesi 
imk&nlan bahfedllml.ştır. Bu maksatla )'e
n lden alınması lAnmıelcn tedbirler tetkik 
olunmaktadır. 

Fabrlkalanmızın eksl'rlsl devamlı isçi 
t emini bakımından büyük bir ehemlyetl 
h aiz olan işçi evlerinden mahrum bulun
maktadırlar. Bu noksanı te!Afl \'e fabrlkn
lanmızın yanında bir mütehassıs Işı;:! nes
l inin vilcurla gelm ini temin etme ı lı;:!n 
m uht elit fabrikalarımızda ilk olarnk 700 
isçi evinin lnsıısı bu ıcne bnsındn karar al
tına alınmıştı. Halen lcnbcd n hazırlıklar 

ikmal ve ilk olarak Hcrcke ve Kayseri fab
rlkalan e\lerlntn ınıası ihale edllmlŞ\,lr. 

B unu Nazllll ve lzm t fabrikaları ile dlf:er 
fabrikalara alt evlerin ihalesi takip edece!{ 
ve ilk plAnda in ası t sarlanan evlerin en 
kısa b r zamanda ikmaline ı;:a~ ret edllt>Cek· 
t ir . 

Ahş poligonunda harp lüf eğile 

yapalan müsabakanın neticeleri 
U muma mahsus olmak iızere atış poli -

ı;onunda harp tufeği ve 50 metreden beşer 
mermi ile destekli yapılan musabaka neti
celenmiştir. Müsabakaya 50 kişi girmiştir. 
:Müsabakanın ifa ~artları oldukça ağır oldu

iundan hiç bir müsabık vazifeyi baıarma

ia muvaffak olmamıştır. 

B irinci:4S puvanla Doktor Kazım Köylü 

lkinM 40 pu\anla Sami Ertansel. 

üçUncU 39 vuvanla Ferit Koper:11r. 

==================~ 
BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
Yeni Eczane 

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

Yazan : Selim Sırrı TARCAN 
sin? diye, dıye zavallı genç fazla yağlardan 
kurtulmak için aclık reJimlne basladı ve 
altı a~·da tam 15 kilo attı. Fakat vOcudunun 
birden boyle zayıflaması hastalı~ın nUkset
mcslnc sebep oldu. O benim vaktiyle bir 
Vcnlls kadar güzel tanıdığım hanımcağız 

de şiir sııntl ıı~ve edllmhtl. B. \'edat Nedim Tor ün Akmcılar ı oıcuyui Şiir sevenler ıcın, bö) le bir sürprizin ne 6Una ııu lkı :hınden itiraz )apmatı mu,·atık 
[Başı 1 inci sayfada] I kadar scvlndırlcl ı. e ne bü)·uk bir lhtl)·aeı bulu)orum. lllrlnc si, onun, Akıncıları dol· 

burdur. Burada mektep çocuklarını ve kanıla)·ıcı oldu{ıunu tekrar etmeğc bilmem rudan dor:ru)a bir ıneat yapar ıılbl oı<u ua 
erkek çocuklarımızı cin gördUm. Resimde, lhtl>ac \'ar mı? Şiir, muııyyen bir klllt\lr se- olması, ikincisi de, ellrln son mıaraıı:ıarınıı 

vbeslne erlsmıs insanlar tein artık bir lhtl· Uı.zım gelen lirizm ve biraz da mel :ll(o a)l 
ellslcr!ndc, tab!atc nlt her işte babalarının, > ac olu> or; mUılk, resim ve tl)·atro ıı:lbl \ crmeylıldlr. 
annlannın. kanlarında deyamlı izler taşıdık- zlhnlmlzJ doyuran manevi gıdalarımızın > n• Yatı.) a Keına.1, ınkAr edllemlyeceıı:ı ıılbl, 
!arını gösterl)orlar. Bu kadar istidatlı vn - nında o da muhlm bir mevki al1J.or. n naen- tıım mnnaslyle artist b r ıalrdır. Bin e ıı a 

tanınmı)acak bir hale li:eldl. 
AHupa'da bir aı;:!ık r<'J!ml \ardır \•e dur

madan ısllyen mide \'e barsakların da din
lcndlrtlmcsl lazımdır. Fakat bunun bir yo
lu \ardır. Parls'te cıkan <Revuc Ml\dlcalel 
de okudum. lnglltcre'de <New Hcallh So
nety> meclisinin reisi doktor <S!r Wllllam 
Arbuthnot Lane> ac!ık rejimi hakkınrla 

şunları söylüyor: 

Tekrar lise hocalığına rlonmüştU... 1931 
senesinde İstanbul lisesine, evcil Servrt 

lamlaslar ı:uzel sanntta, resimde, heykelde. 
musikldC', süslernt' sanntlarında vatanın her 
kuşes!ne örnek olmnlıdırlnr. Cilzcl sanat. 
gClze l se\'ı;ısl de~ ip geçme) iniz. Bir ml!letln 
terol~ es ndC', se\'lyrslnde, ) Uksclmeslnde en 
maddi nlanlnrda çok kudret göstc>rmck lı;:!n 

cüze-! sanat sC'vı::ısı ~ üksek olmalıdır. Bu 
kadar istidatlı Bursa, bu güzel sanat lsU
dndından hlitUn memlekete medeniyet \'il 

kudrf.'t tnşımnlıdır. 
Bursalılar, nzl7. ~ ntandaşlarım, gece ya -

rısı burada, Bursa'nın her tarafında beni 
dinlborsunuz. Bu bC'nlm itin bir Ze\'kt!r. 
Bnnıı ka"ı göıterd!~lnız ıevgl)e tekrar te
şckkıir ederim. Size se\'gllerlrnl \'C sl'IAmla-

"Bir çok kimseler senede bir \•eya ikl 
defa tam bir perhiz yapmak, yani sudan 
ba ka ağzına bir lieY koymadan aç otur
mak doğru bir ııey midir? Muvafık mı -
dır? Sıhl bir faydnsı var mıdır, diye ge
lip benden sorarlar. Ben de kendl!erlne 
ekseri ahvalde böyle bir perhizin çok 
faydası vardır. Yalnız yoliyle yapılması 
§arttır, şöyle ki, \'Ücut makinesini dln -
lendlrmek ıstıyen bir kimse önce bir 
mUshll alıp bağırsakları bo§altmalı, öy
le olmazsa bllyUk bağırsaklarrlııki zehir
leri kan tekrar belı;eder. Ondan sonra 
sıcak bir yatağa girip yatmalı, çünkU aç
lık vucudun tabiatıyle hararet ini azaltı r, 

onun lc;ln vücudUn hararet derecesini 
dılşUrmemlye bakmalı, sudan başka h lc; 
bir ııey içmemeli. Böyle yapılırsa iki gUn
JUk - hattA sağlam bünyeler için - Uc; glln
lUk bir perhizin slhata c;ok faydası \'ar • 

Berkln'ln yanına felsefe stajiyerl olarak ta- nmı ıılld rlrım. Xaşasın bursalılar, 30aşasın 

yln edildim, sonra da birlikte hocalık ettik. nz.z Bursa!" 
Artık eski hocamla meslek arkadaşı ve dost Milli S"f'ln bu hltnbelerı caddlcrl doldu
olmuştuk. Bu vesile !le kendisini dnha ) n- ran on binlerce vatandaş tarafından hopar
kından tanımak fırsatını huldum. Bir sene Iörlcr , asıtasiyle rllnlcnm ş, halk mlıtC'akl
kadar devam eden staj devremde dersane- ben kusklerlno avdet buyuran 6e!'ln oto • 
ye dalma beraber girer ve derslerini zevkle mobıllnl sararak "Yaea. aa~ol!" göz.be· 
takip ederdim. Felsefe derslerinin ga) esi: bf.' ·imiz, aziz Şef'lmlz!,, nldalarıyle hararet
"Krltlk duyguyu lnklş:ıf e t tirmektir" dl)en 11 sııygı \"e se\'gl bağlılıklarını blldlrmlsler-

dır. 
Böyle bir perhiz senclerdenberi bol yl

ylp ıı;:mtye ah,şmııı olan kimseler için IA
zımdır. 

Olgun yaşlarda bu yolda bir perhizin 

az.lz hocam derslerinin dalma münaknşalı 

olmasını isterdi. Tnkrlrl esnasında sık sık 
duraklar, zeki \'e mUtebesslnı bnkıslıır!ylc 

etrafı silzer, ı;:ocuk!nnn itirazlarını t\dcta 
hC'yecanla beklerdi. Çocuklar tarafından 

vaki olacak en ufak bir tenkit karşısında 

derhnl gözleri parlnr ve bUyUk bir sempati 
\ e sabırla münakaıınya glrlslrd!. Bu usulün 

uzun ömre hizmet ettiği muhakkaktır. kıs:ı bir zamanda parlak neticell'r \•çrmC':;I 
BUyUk mütefekkir Bernard Show, Lord tabii idi. Neteklm, talebe de yavas ya\'aş 

Bal!our, 1svec; kıralı bcuinci Gustaf sene- hiç bir fikri, kritiğin süzgecinden geı;:!rme
do bir defa bu açlık r ejimini yapanlar - den, knbul etmemek temnyUIU baş gösterir, 
dnndır. ve milnakaşalar o kadar hararetlımlrdl ki 

Kanaatimce çok yaııamak ve afiyetli dersi takip eden d ter felsefe ı;tafü•eri Ha
y~amak için gıdaya çok dikkat etmek zım (l ı la, 'ben ekseriya dayanamıynrnk 
lıtzımdır. ÇUnkU yemek yeni bir ilim ha- mllnakaşaya kansırdık. Hocalıkla yakından 
line gelmi::ıtlr. Daima vücude hararet ve meşgul olanlar dcrsnnede disiplini bozma
enerji veren gıdaları tercih etmeli, iU - dan böyle heyecanlı bir hava yaratmanın 
dal ile yemeli ve yediğini öğUtmell. ne kadar güç bir ı;ey olduğunu takdir eder-

Ondan ba,şka ııııemek için halkedllmiıı 
olan vUcut mııkineııini atalette bırakmak- ler. 
tan sakınmalı. 
Hayatı uzatan Amiller: Ne&e, dirilik, 

canlılık, sUkQnet! Hayatı kısaltan Amil
ler ise: Hiddet, keder, yorgunluk, lf'rat • 
tır. 

1933 senesinde Sen·et Berkln'ln tedris 
hayatından a)TJlnrak Ticaret VekAletlne 
gP.ı;:t!ğlnl görüyoruz. Bu vekAlette b!rı;:ok 

mUhim mevkiler legal ettikten sonra dıs tl
cnrct reisliğine kadar yUkseliyor. Fakat 
bu mevkiler kendisine. hocalık hayntlyle 
kıyas kabul cdllmlyecck dert'cede UstUn bir 
hayat seviyesi temin ettUU halde: kendisin
de, tatmin olamıyan lnsanlnnn ruhunu ke -
mlren o derin ıstırnhı sezmemf.'k milmkü,n 
dl'i':lldl. Zira madde €ıl!'mlnln ndamı olmak-

İngiliz tabibinin tavsiyeleri çok yqa -
mak ve slhatte olmak iııtiyen her insan 
için bir dUııtur mahiyetindedir. Senede 
fkl veya Uc; giln sudan başka hiç bir ağ
zına koymadan ku\'etlt bir perhiz yapmak 
çok fa>•dalı olduğunu nefsimde t ec.rllbe 
ile öğrendim. Fakat jlmnıuıtlk\e, spor la 
tıçık havada, dağlarda, kırlarda dol&§ - t an z.lyade mlna Aleminin adamıydı l.r ha~ 
makta fazla yağları yakmk mümkün ol- yatı, her &eye karşı tecessüs göste ren bu 

el r." 

lnönü'nün tetkikleri 
Burııa, 7 a a. Relslcllmhur İnönll, dün 

buradan hareketinden ötıce ziraat mckte
blnı ve askeri liseyi z.iyare t eylemiıı \'e 
müteakiben burs:ılıların cor.ıkun tezahll • 
ratı arasında eehrinılzden ayrıl mııılardır. 

Otonıobillerle Mudanya'ya knclar olan 
yolculukları esnasında hnlkın aynı heyecan 
ve nynı seı; ı;I tezahürleriyle karşılanan Milli 

Şer, yol üzerinde muhtelif köyler ci\'a • 
rındıı durnnrk Merinos sUrülerl, zeytin 
mahsulü ve yağlar hnkkında lzahrıt a l • 
mıelar VP. direktifler vermiıılerdlr. 

Milli Şef latanbul'da 
İstanbul, 7 a.n. - ReislcUmhur İsmet 

inönU, dün akııam Bıırea'dan 11ehrlmlze 
te§rlf f>uyurmuglnrdır. 

İstanbul'da yapılan 

müsabakalardan sonra 

Gafatasarayl ! 
Samim yelken 
şampiyonu oldu 
İstanbul : 7 a.a. - İstanbul su sporları 

duğu halde açlık işkencesine katlanarak ı;:ok cepheli ve zengin ruhun ancak bir ceı>-
h 1 "- ı _ .. bili •ı o ı ı dl ki k ajanlığı tarafından iir gün devam etmek 

ale)h rnd>onun, CC1ltll lhtlyaclarımızı kanıı- o, her aldığı mevzuu nasu tenıız ve P:J <ıZ· 
Jadıf:ı bu dc\lrdi!, proı:ramındakl, bıl noksan etiz b r lisanın ani t;nıy.ı cnlııırsı. anla•tııı:ı 

elbette ki, munev\Crlcrl nlzl ve &lir ıcverle· ıeylcrln seslerini de bize udyurnb tme.c itin 
rlmlzl muztarlp ediyordu Artık o muztıırlP· aynı gayreti sarredcr, Acık Oenu inde Uıtnt, 
lcrln ııönJllert ten ''e itleri rernh olabilir. Ayvazoıkl nın, belki de tuallne kOYl?l'1kta 
B\ı) le bir teaebbUse ön yak olduf:u itin, rad- ı:Uc!Uk cektltl denizin sesin., nasıl iki mısra 
yo mUdürlUtünü tebrik etmemenin bir silk· He anlatmı> n mu\ nrtak otmup:ı, Akıncılar -
ransıılık, \e kaba bir hnrckct ola· ıl'ıı kana· da dn, ntl rın uznklasan nal seslerini bize, 
at.nde) ım. a>nı maharet \'e üstatlıkla terennüm etınls· 

Şiirlerin tertip ve scclll$lnılıı ı:öaterllen tir: 
hUncr, dlnlc>lctıerl tamamen memnun bırak· 
tı. Ö>lc zannedl)orum ki, tasıla canının sesi
ni du)'an her dlnleylel, boyle ıoJzel bir ııa ıtln 
kı a oaueune. esef cdrreK yuıünU buruştur

du. Epik ııırıorıe lı• bnıl nıı, blzcı gilrüıtcıkl 

bir l111bcll ıearet etli. CUnkU, ıllrıten ZC\'k 

Bin aUı akınlarda, coeuklar &lbl eendlk, 
Din atlı o gUn dev gibi bir ordUYll yendllc. 
GonUI isterdi ki, rad)'oııunun baıında otu-

ran dınle)lcl, dev )apılı, ı:ur pazılı, ı:özU pek 
TUrk akıncmnın atının nal ıesıerını ıııtıın. 

lklncı noktaya sellnce, bu da eıırın ao-
nlmı)a alışık oınııyan kim clcrc, ıllr zu\•kl, nunda temin edılecek hrlzm karıı;ın melAn • 
ancak önceden cp k ılrlerl tanıttırm k &Urc· kolinin bize duyurulabllmesl idi. Bu ıllrt bJ• 
tiyle temin edlle!ılllr. ŞJpheslz ki, epik Jan- ze anlatan bir akıncıdır. Akıncı artık lhtt • 
n, her camianın biraz: hoşlanabllece~l ve 
pek cnbuk ıınnnbllece41 bır nevidir 

Her ne kadar 18 inci nsnn bil> ük rransız 
tllozofu \ 'oltnlre cRcnkler ve :ı:ovkıor münn
kaıa ııcıtUrmez ı derse de, ben gene bu 8ntır-

)arlamı.ıır. O, bize. belki de ııozlerl yaıara

rak, bir zamıınlnr. kendisinin de l&tlrAk et · 
tll':I ıanlı bir menkıbeyi nnkledbor. HlkAye• 
ılnln bnt tararındn, belki ıoıl daha ı:ür clla
yor ve daha nueıı anlntıyordo. Fakat unut-

Jardn bazı nuktale.r üzerinde durmadnn ııece· mamalıdır ki, (hlltıra, bize eeytanın hazırla
mbeceClm. Okunan blllün allrler umuml)•et dıfıı bir tuzakUr • Maurlce Bares) ve, hlkl· 
lllbnrlyle, hakiki mnnaııırı \•erllcrek lnıat yeslnln sonunda, akıncının sesi aynı tonu va 
edildi. Yaln12. burada ben, B. Baki Süha \C aynı kudreti muhafaza edemlyecektlr. lster 
B. \'edat Nedim Tllr uzcrln<le biraz durmnK istemez ar.si biraz daha boıtuk cıkacak, daha 
isledim. aıtır konuıacak, ve belki de, ıııız pınarlann• 

Şurasını hemen llAve etmellylm ki, n. Da· dan, iki damla yaı. meılnle&mlı derıi nden. 
ki Süha'nın her &abah, Evin 111.atlnde yaptı~ı aealh do~ru kn>-maktadır. 
musahabeyl oku:ruıu. dUn aksamkl okudurıu Ben lıte, Akıncılar'ın 11onunda bu ıeıl a • 
ıllrlerdcn daha kuvetll. Yalnız B. Baki SU. radım, ve bu sesi dinlemek istedim. Yatıya 
h11, ı:ecenıerde bir &abnh, herhanııı bir vesile Kemal, maziye baktılh zaman, tozlanmıı 
lle blzo iki mısrnrı okumuıtu. o beyit, dama- ıc>lcrln cıtctl(llnl bulmakta, mls\lne end r 
tımızda tadını kolny kolay unutamı)ncatı· tesadüf edilen bir üstat oluyor. Bu eıtetıtın 
mı:r: bir lezzet bıre.kmıstı; halbuki o akıam, bitimi de ekaerl:rn, biraz melAnkoll dolu bir 
hlc de e.)nı lezzeti bulmadık. Belki de bu, lirizme bUrUnüyor. 
dotrudan do(ırura, B. Baki SUha'nın nctltl Buraya kadar ı6>ledlklerlm bir tarara bı
ıllrlere fnzıa ısınamnyıeıntl:ın ileri ırellyor - rakılacak olursa, ııır ıe.atl hakkında tak -
du Zlrn, 'malQmdur ki, iyi ıllr okuynbllmek dlrden baıka bir ıey söylemek ell'Ddcn ırel -
lcln ltl.ı:ım olan ilk ıart, okuyacak kimsenin mlyor. Sadece burndıı., epik ellrler serlıln1e, 
o atmosferi bentmıemlı olmuıdır. Eni! Bthlc'ln Korsan hlkAyelertnın de unu-

B Vedat Nedim Tör hakkında ıö>'llyebl. tulmamaaını hatırlatmak elbette ki, bu 111at1 
ıeceklerlm, onun okudutu "Akıncılar., etra-J he.zırlıyanları de.rııtmaz. belki de bllll.kll bir 
tında toplanı>or. B. V.Nedlm Tör, bu hususta muhtıra makamına ııecer. 
yapa~ıı(ıım kritikleri mAzur ııörslln , zire. Bundan aonrakl aktamlıır ıcın ellr aaaU• 
Akıncdar, benim, daha cocuk denecek lilr nl hazırlıyanlara muvartaklyetler dtlerım. 
caada iken, alU Yatımda lken czbıl'JPt!Utlm Orhan H. CIRAY 

Kucaelinrde hayvan 

haslahklan ile 
moc el ediliyor 

Yurdun muhtelif 

yerlerine Kızllay 

Cemiyetinin yardımı 
lBaşı 1 inci sayfada] 

zayıflamıya çalııımak hiç doğru bir §ey es ne n tap •:uc n:. • nun <: n r cm- "' 
değildir. Şl,şmanlık güzel bir uey değil • dls!nl :rakından tanıyanlar hayatının bu dev- üzere tertip edilen İstanbul Böl&e şampi • ı Birçok yeri erde hayvan 
d!r, anladık. Ya sıııkalık ? resinde ne büyUk bir merakla musikiye sa- yontuk müsabakal arının üçüncü ve 11onun-

Atustos ayı zarfında, yangın ıılbl, ıel ııtbl 

tını letakctıer kanısı_!l.11ıl ~ ... ı:rm.u yuaımıanıı 
miktarı ~ . 11ru) a ballıt olmuıtur. Bı& 

me)anda Balıkesir de, Palu'da yanııın tell • 
ketloe utrı>anıara, Kastamonu'da, Uluborlu· 
da ıe>llpzede'lere yardımlar :rapılmııur. Co
ne temmuz ayı zartında me3rut teberrtıler 

mukabilinde yapılan )'nrdımlar 121 osa.29 
liraya ballfı olmuıtur. Gene bu ay zarfında 
}~arndenlz havallslnde Trabzon. Rize, Coruh 
ı. e Giresun \'llA>etl dahilinde muhtatlara bir 

HU!Asa vUcude bakmalı, onun yemek nldıfmı bilirler. Haftanın muanen günle- cusu bugün Moda koyunda yapılmııı v e b u 
gibi hareket gıdasını da muntazaman her rinde evinde musiki toplantılan yapılır, suretle müsabakalar nihayetlenerek ıanm mezarlıkları kuruldu 
gUn yollyle v er meli! Yediğini yakmalı ! trlo'lar Quartettc'lcr ıve saire çalınırdı. Hat- piyon belli olmulitur. Şampiyonu meyda- tzmlt, <Hususi) - Kocaelin'de ha)'\'an 
Zayıflamak çareler ini aramaktan ise ae- trı bizzat kendisi pek kısa bir zamanda epl- na çıkaracak o lan b ugUnkü son mUıııı.baka· nesli dalma lnklsaf etmekte ve hastalıktan 
mlrmemlye bakmalı 1 C'P. l!PrlP.tmlye mU\'nflnk olrluğu Aletiyle, c;;a- kurtarılmnktadır. 

ya Galatasaray, Demirspor, F enerbahçe, 
lınan eserlere bilfiil ietlrfık etm!yo gayret Knrndenlz ve Marm11.ra havzal ıı.rınn uznn-

Anadolu ve liman genelik kulüpleri ile Hay 
ederdi. Hele ı:alınnn eserler! ııartltlon'dan mı5 olan vllltyetlmlz Anadolu ve Trakya 
takip etmek k endlsl lı:ln zevklerin en bU - darpaşa lisesinden 15 ııarpi, iştirak etmiş- ha~•ancılığı arasında transll vazifesini sıör-
yilğQ idi. tir. Fuar maçlarında defa 000, ikinci defa 400 ton mısır tevzi e -

mektedir. dllmlı hu ııuretle lllrcok fakir halka 1Pda t r 
1940 yılında vlltıyl'lln !.l kazasınrla ve 113 mln otunmurtur. 

İzmir muhteliti 
Ankara muhtelitini 

3 -1 mağlup etti 
İzmir, 7. a .a. - Bugün ıehrlmlzde An

kara muhtellti ikinci karıılaıımasını İz • 
mir muhtelit! ile yapmııtır. 

Maç çok ser ! olmuı v e ızmirliler her 
iki devrede de rakiplerine karıı daha Us
tun bir oyun çıkararak maçı S·l k azan -
mışlardır. 

Birinci devrede her iki takım aynı e -
nerjiyl sarfettlğ'lnden mac: cidden çok he
yecanlı olmuş ve hattA son otuzuncu da· 
kikııya kadar her iki tarafın gol çıkar • 
mak ıcın yaptıkları bütUn gayretler ne
ticc11lz kalmıştır. 80 uncu dakikada leh -
!erine verilen bir penaltıyı atmıya mu -
vaffak olan İzmirliler birinci devreyi 1-0 

gallp bitirmişlerdir. 

İk!n<.'I devrede İzmirliler gene r akiple
rinden UetUn bir oyun c;ıkararak 19 u ncu 
ve 40 ıncı dnklkalarda 11<1 sayı kaydet • 
mlş! rdlr. Ankaralılar bu gollere 29 u n
cu daklkadn Kemalin ayagiyle yaptıkları 
bir tek golle mukabelede bulunabilmiı • 
lerdlr. 

İkinci devrede mağlQblyetten kur tul -
mak için fazla gayret sarfet tlklerlnden 

ÖIOmilnrten altı yedi ay eve! Ticaret Ve
kAletlnden aynlarak, uzunca blr fasıladan 

sonra tekrar Maarif Vekıtletlne dılnmils vo 
tAllm terb!;>•e A:r.ası sıfntlyle ı:alısmab bas
lamıştı. Uzun bir a:;rılılhn ilk yndırı:amnla
rından sonra tam akti f \'nzlyete gecmls bu
lunduğu blr sırada kendisini nramızdan ny
nlmıs buluyoruz. Bir ay karlar cvol Maarif 
Vck(l]ctlnde tcsekkill eden "Plntonun eser
lerini tercüme bürosu"nun reisliğini Uzcrl
ne almış ve llk hazırlıklannı b!tlrmls bulu
nuyordu. Ne yazık ki; büronun ilk lı;:tımaı
nın vuku bulacağı sııatten beş on dakika 
e\'el t Al!m terb!;>•cdekl mütevazı odasında, 

masası basında kendisini yatda dilşUren 
ilk krf:z.ln 1sb raplan içinde kıvranıyordu. 

Böylece hü>·ilk bir he~·eC"anln llk hnzırlıkla
nnı tamamladıfl ve hUyUk ümitler bt'ııled!
ı:ı bürosun un ilk ıctımaını bile yapmak na

sip olmadan gözlerini hayata kapadı. 

Nurettin Şazi KôSEMIHAL 

(1) Şimdi Sanı11un l111eııl felad e mualllml
ıllr. 

ve ha ttA biraz da sert oynadıklarından 
hak em ankaralıların bir oyuncusunu ııa

hadan çıkarmıştır. 
Mac bu ıekll de 3-1 :tzmlr muh t elltlnin 

galibiyetiyle sona ermiştir. 

Dört deniz mili üzerinde yapılan son 
müsabaka bu seneki yarışların en h eyecan

lısı olmuıı ve üç ıün· devam eden yarışlar

da en fazla puvan alan Galat asaraydan Sa
mim İstanbul yelken ııampiyonu olmuştur. 

Bugünkü yan:; esnasında muhtelif r Uzgir

ların esmesi yelkencileri bir hayli uğraş -

tırmış v e ııampiyonanın ilk ik i gün müıa -

bakalarını bir incilikle n ihayetlendiren li -
man gençlik kulübünden Behzadın idare 

ettiği ıarpi ancak yedinci olabilmiıtir. Ya 
rış son ı;amandıraya kadar Galat11araylı 

Mahmut, Samim, ve Nedim ile limandan 
Behzad ve Demirspordan Feyyazın idare 

ettiği beş şarpi arasında 11ıkı bir m ücadele 

halinde devam etmie, faka t bu ıon ıaman • 

dırada havanın b irdenbire dci işmesi tek -

neleri bir b irJnden ayrılmı&tır. Fakat ıa
mandırasına çok gilzel b1r v oltadan sonra 
Demirspordan Fayyaz birincilikle ıirmiı, 

Galatasaraydan Samim t akip etmlıtir. 

Galat aaaraydan Mahmut üçüncü, Niyazi 

dôrdlincU olmuılardır. 

köyünde sarhon, bnrbon, çiı;llk , ı:urm, uyu?., 
bradzo, kı! kurdu, dlstomatoz, gibi JıR;>'Van 

hastalıktan ı:ıkmıı, \'e hepsi de vaktinde ası 

\ e serum )apılarnk söndllrülmU$tUr. 
Bu hnstalık!nrdan bilhassa insan ve hay

vanlarda telefat veren şarbon hnstalıj{ı 27 
köyde ı;:ıkıııııı, bu köylerdt'kl 216 at, 2133 

manda, 3962 sığır, 8!l9!J koyun, 2280 keçiye 
ası \C serum yapılmıstır. Ayrıca 101 köyde 
4!ll5 koyun, 7971 kecl, 8908 sıl:ır, 865 man
da, 254 ata ıarbon asısı ynpıl mıştır. 

!.!~659 muht elif hayvn nda ba30 tarlarımız 

tarafından mua~·ene ed!!mlst!r. 940 senesin
de l zmlt'tekl mezbahada 10037 sığır, 3425 
dana, 1071 manda, G!.!27 malak, 26765 koyun, 
19982 kuzu, 863!l keı:I olmak üzere C:!l922 

hayvan kesllm!etlr. 
VllAyet Veter iner mUdürlO~ünlln bir h u

susiyeti de Türkb·edı> ilk defa olarak hny
\'an rnl"zarflı:tı tes!s etmesidir. Halen 833 
köyde ve nahlyelerle bir kasabada hayvan 
mezarlığı vardır. 

Gala taaaraydan Mahmut 32 pu vanla Uı;ün-

cü olmuılardır. 

Uç gUn üst üste yapılan müsabakalarda M üsabakadan sonra şampiyonluğu kaza -

elde edilen puvan tasnifine göre Galatua- 1 nan Galatasaraylı Samime yelken 5ildi ve 

raydan Samim 33 puvanla İstanbul yelken 1 diğer derece alanlara da ma dalya v e fil -

sampiyonluğunu kazanmııtır. Liman genç- ı malar ıu ıporla rı ajanı tarafından m era -
lik kultib Unden Behzad 32 puvanla ikinci, 11imlo verilmiıtir. 
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Yağmura dair ! 
lzmir'den gelen bir haberde 

fÖyle deniliyor: 
"Son yağan yağmurlar incir re· 

kolteıine yüzde 25, üzüme de 
yü zde 20 niıbetinde zarar vermif, 
fakat pirinç ve zeytin mahsulü 
için faydalı olmuftur." 

Son zamanlarda ıu yaimurun 
da kantmadığı haber kalmadı. 

Bundan altı yıl önce habet har
binin neticesini birçoldan yaimu
ra bağlamışlardı: 

- Hele bir yağmurlar baılasm, 
o za man İtalyanların hali duman 
olacak 1 diyorlardı. 

Şimdi d e ıimali Ruıya'da yağ
muru, yağmurdan aonra kan bek
liyenler yok değil! 

Yukardaki haberden de anla
tılıyor ki yağmur bir tarafa za· 
rar, Öte tarafa fayda vermek a.İ· 
yaıetine devam etmektedir l 

~-'N l~l IL7'R, ---- ---
Soğuk nüktelerimi%e dair ! 

Türk gazeteciliğinin büyük bir 
ıiması, irfan ve kültürümüzün ıa
yılı bir üstadı, vaktiyle - e ski bir 
modaya ayak uydurarak - ken
disine eaki usul bir lakap almı§tı. 
Bu lakap, en büyük oğlunun ba
baaı manasma gelen arapça bir 
terkipti. 

Yirminci aarın kırkıncı yılında 
bu üıtadın oğlu, o eaki la k aba bir 
"zade" ili.ve edere k kendisine im
za ve soyadı edinmek garabe tini 
gösterdi. Galiba, e§İ, dostu bunu 
kmadılar ve yaptığı itin yakıtık 
almadığmı kendisine de söyle
diler. Şimdi bu muharrir, bu eski 

lakaptan vaz geçmemek inadiyle 
yazdığı makalele re imza koyma
makta drr. 

Matbuat tarihimize hırçınlığı 
ve inatçılığı ile geçeceğini aandı
ğım bu aaym muharrir, evelki gün 
yazdığı veya yazdırdığı kısa bir 
fıkrada benim aoğuk nükteler 
yaptığımdan bahsediyor, bize üs
tü kapalı bir d a lkavukluk payeai 
bağıılıyordu. 

Bu zatın ta kdirine maruz kal
maklığım bit fel a ket olurdu; ten
kidine nail olduğum için övünü
rüm. 

Soğuk nükte bahıine gelince, 
Nazmi Acar tekerlemelerine bur-

nundan gözlüğü dütecek kadar 
kahkahalar atanlarm bizim yazı
larımızdan hoşlanmamasını hot 
görünüz. Bunun da aksi felaket 
olurdu! 

• •• 
Boyacılıkta terakki ! 

Boyama iti ve boyacılık hüneri, 
gün geçtikçe artmaktadır. Eaki· 
den pek mahdut ıeyler boyanırdı. 

Şimdi kat boyanıyor, aaç boya
nıyor; tırnak boyanıyor, yüz bo
yanıyor, hulasa boyanıyor oğlu 
boyanıyor. 

Bir f stanbul gazetesi haber ve
riyordu : 

Şimdi erbabı, yetil limonları da 
aarıya boyayıp aatıyorlarmııl Ya
tadrkça neler ıörecetiz 1 

:r~ ı. 

Tilı1dye Kızılay Cemiyeti bu ay zartında 

Yozgat, Sıvas ve Erzincan vııayetl dahilinde 
)apılacak lnıaata da mühim miktarda yar • 
dımlnrda bulunmuıtur. Du \•llA)'eUer• 
169.709,25 liralık kereste ve cıvı abnderıımıs• 
tir. Dllter taraftan, muhtac Jtalka datıtııma1' 
üzere sıvaa depomuzdan Sıvaa Kızılay mer· 
kezine bulııur, kakao, nohut, sabun, ıehrl)'e. 
ıeker ıılbl muhtelif maddeler verllmlıtır. Bil 
ııurctıe temmuz ayı zarfında )apılan )ardını• 
lnnn umum bekQnu 333.825,93 llraJa balıJ 
olmaktadır. 

Atu11toı n)"ı zarfında ıe!kat :rurduna yar" 
dım ıcın Ankara Kızılay merkezine :SOOO ıır• 
, erllmlıtır. Karı ·~ lllıyctlnde la&e darııtı c .. 
kenlere 1000 ııralık :vardım yapılmııtır. Buıı• 

lardnn baıka yangın telaketlerlne utrıyall 
blrcok '1ı.tanda1ıara >ardım edllmlıtır. 91' 
suretle yapılan yardımların miktarı ~ ıı• 
ra)'I bulmaktadır. 

Meırut teberrüler mukabili yapılan yar • 
dımların mlktan 36016 77 liraya ballt oımur 
tur. Bunlardan baıka Sıvaı v\}Ayetll\' 
3023.!lllO metre m lklıbı kereste, Erzincan • 
1530,000 metre mlklbı tomruk. Sıvas vUAY,. 
tine 2400 kilo eh 1, Yozııat'a 2000 kilo cl•1. 
Tortum'da heyelllna utrıyanlara 66 cad111 

Erzincan he.atan sine 127 61 liralık ıac ıı il" 
derllm1~t!r. Bu suretle atustos ayı zarf nd• 
yapılan nakdi )IU'dımların yekQnu 44~70 1J 
liraya, a)'Tll yardımların kıymetleri yek01111 

16!5 63!5,0l liraya bnllG: olmaktadır. Hepsınl11 

yekOnu 210.20:1.12 liradır. 

Kızıla:vın temmuz ve atuatO! aylan sar • 
tında )nptııtı yardımların meC'muu 5.r,() osı ı• 
liraya :rant yarım milyon llradsn raıt•~ 
yUkselmektedlr. Bu rakamlar, halkın yülC1tl' 
alfikaaı ve ıetke.U uyeslnde Kızılayın haıcıJJ 
blr kara ııün dostu O'ldutunu ııBsterır. 

Açık teşekkür 
Refik.lmın vazı hamlinde icab eden ıııd 

• af fi' dahaleyi pek valnfane bır surette muv 

kiyetle yapan Eskişehir Sağlık Yurdu fi) 
J{ !1' 

dürU ve Nisaiye mütehassısı Sllreyya 11 ,-

balık ile hava hastanesi operatorü Rıd" 
Tektaıa teşekkürlerimi arz eder, Sal~ 
Yurdunda d isiplin, temizlik ve hastıl• 
ka11ı itinadan dolayı da aynca Satlık ~ 
du müdUrUnil şükranla tebrik e;>•lerlrtı· 

Yazgat ı.ıemleket Hast1 
Bat Tabibi TalAd çbil 
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Denizlerde 
Almanya ve Amerika 

Greer namında bir amerikan tor
Pİdo muhribine kartı yapılan taar
~z, denizlerin aerbestiai prensipi 
•~ın geçen yüz aene içinde biri ln
ııltere, diğeri Almanya ile iki defa 

h
harbeden Amerika ile bu serbestiyi 
.arbin icaplariyle tahdit etmek ia

tiyen Almanya arasında tehlikeli 
b?" ihtilafın belirmeaine veaile tef • 
kıl edecektir. Hadise mahlmdarı 
~rilca, kendine mahsm bir takım 

UfUDcelerin sevkiyle Danimarka-
7& Üt olan lzlanda .'dasına asker 
:kannııtır. Bu lntalann Amerika 

e nıuvaaalası, Amerika donanma
u8. tkarafından temin edilmektedir. 

ır a •• L! ç cun evel, Greer namında uıır 
•merikan torpido muhribi, lzlandar• dkuriye naklederken, açık deniz
er e bir denizalbnm taarruzuna 
Uğr~ınııtır. Fakat torpidoya isabet 
~~iki olınamıı. Bunun üzerine muka

ı taarruza ıeçen amerikan torpi-
toau, denizalb ıemisine su bomba· 
•rı atmıttır. Denizaltmm bomba

larla hasara uğrayıp uframadığı 
lllalUın değildir. 

MalUmclur ki Amerika ile Alman· 
7• arasmdaki münasebetler, son de
~· ıerain bir vaziyettedir. Ame
rika henüz harbe fili olarak iıtirlk 
•bnemekle beraber, mücadelede 
..... patiainin, yalnız M1Dpatiainin 
detil, menfaatlerinin hansi ~rafta 
ol~uiunu aizlemete lüzum aörme
lbiftir. Amerika kendi emniyetini 
İnailtere'nin zaferinde aörüyor. Ve 
bu zaferi temin etmek için inıilizle
l'e büyük maddi yardnnlarda bulun
lllaktadır. Bu yözden Almanya'nm 
Anıerika hakkında iibirar hiui 
heslemesi ve hatta Amerika'yı müs
takbel bir dütman telakki etm•i 
Pek tabiidir. Bunanla beraber, tim
diye kadar her iki taraf da dofru
dan doiruya harp pn»YOk~yonu 
t.elikki edilecek hareketten çekin
llliılerdir. Amerika, denizlerin aer
..... tiai prensipine bailılıfmı daima 
tekrar etmekle beraber, lnriltere 
limanlanna ticaret aemilerini yolla
IDaktan çekinmiıtir. Halbuki maliim 
oldufu Ü.Zere, bitaraf bir memleke
te iit ticaret geınilerinin Hviwfaei. 
~etHif nUKORlfle tesDıt edilen 
talryidata tabidir. Bitaraf gemiler, 
IDutlak olarak, muharip devlet li
lllanlarma utramaz diye bir kayıt 
10ktar. Amerika 1914 harbine bu 
Phrenaiplerin müdafaası için sirdiii 

alde bu defa Almanya ile .... ı. 
Pkanıı.aAr ietemeclifinden bu hakla
rı üzerinde durmamııtır. 

Diğer taraf tan eğer Almanya A
C..':.U.. ile' hube NfWIJ!llıık-. · ii.iiıl: W 

aramq olsaydı, bu balaane:Fi 
hllbnakta zorluia ufrunı7acaktı. 
t--nca'ma lnafitere'ye temin etti
•• kc'1.m"8!0

l7adara laalif olmat
tv. Amerika deYlilt~li 1a- M• 
lnaaya'mn zafer kazanmaa.:~ yer 
••rmi~kleriai açıktan eöylüyor
lar. Binaenaleyh iki de•let arum
.clald mhaaebetler normal olmaktan 
tok uzakhr. 

GREER 
hadistsi hakkında 

Berlln' de res11I bir 
leblll neıredlJdl 

Londraı 7 a.a. - Oreer hadisesi hakbn • 
da Berlln'de netredilen bir reıml be1ana • 
t111 iddia ettiiine söre, denia bombası bil • 
cumana atra1an ve mqru miiclafsa veai1e
tinde bulunan bir alman deniaaltıu, bir 
torpil atmıı fakat torpili isabet ettireme -
miıtir. M. Roo1evelt. Amerika Birletilr 
devletlerini harbe aolrmalr için hadiseler 
çıbnnata çahımalrla ittibam edilmekte • 
dır. Hiicam. alman lddialanna ıöre talan
da'nm hüldlmet merkezi Re1lrjavılr'ın tak -
riben 220 mil cenubu ıarbiıinde olmuıtur. 
Vatinıton'da ıerelr amerikan bahrbe ne

aareti memurlın, ıerek beyaa saray men -
sublatı alman be1snatı üzerinde mutalea 
)'(iriltmemelrtedlr. 

Ameriia Bahriye Naareti 
ceuap ueriyor 

Vatington, 7 a.L - Amerika Bir -
letik devletleri bahriye neıareti, 
Greer hidiıetl hakkında apğıdaki 
teblili ne9retmi9tir: 

"Bir denizaltı ile Greer arasında 
yapılan harekltta Greer'in mütecaviz 
rolü oynadıiı hakkında bugünkü ga -
zetelerde ~ıkan alman iddiaları hila
fına olarak, hldiıe, bidayette bahri -
ye nezaretinin bildirmit olduğu tarz
da cereyan etmif, yani bu çarpJtmada 
ilk hücum, denizaltı tarafından ya -
pılmıt ve daha evet değil fakat an -
eak o zaman Greer mukabil hücumda 
bulunmuıtur." 

İnglllz -Türk ticaret 
mübadelesine alt 

bazı rakamlar 
Londl"L...l...a.a-- 'l'tlr1t1Ye lle- İnglltere 

1ll'Oiiiili aon haftalar sarfında ticari mu
amelelerin yekQnu, lkl memleket arasın • 
daki ticaret milnaaebetlerlnln ehemiyeti • 
nl göıtermektedir. Bu ıon haftalar için
de, İnglltere, TUrklye'ye ceman 1.600.000 
lnglll• llruı kıymetinde etya göndermlı
tlr. Bu eıya aruında, TUrldye'nhı tt&l • 
ya'dan ithal edemed111 1000 toa auJfate 

Şark cephesinde 
vaziyet detifmedi 

Leningrat 
müdafaaya 
hazırlanıyor 

CBaıı I inci n1lada) 

man kıtaları 15 eylUlde mUatahkem ıovyet 
meYSilerini Y&rnllllardır. Bolımkler mu
kerrer mukabil taaruzlarla kaybettikleri 
menli sert almata utratm11laraa da al. 
man kıtaları bUtUn bu mukabil taarnızlan 
pUakUrtmU,ler ve ıovyetıere kanlı zayiat 
verdirmlılerdlr. Almanların eline geçen 
evrak ve emirler bolıevlklerln bu mevzie 
verdikleri fevkallde ehemiyetl tabat et
mektedir. Bir mukabil taarruz için müte
addit aovyet tümenleri tahflt edllmiıttr. 
Şark cephesinin merkezinde cereyan e. 

den muharebelerde alman tank dafi silA.h
lan dU,man zırhlı kuvetlerini çok bUytık 
zayiata utratmııtır. Tek bir kolordu cep. 
heainde 6 eylWde 38 dU,man tankı yakıla
rak tahrip edllmlılir. 

Gene merkea mıntakaaında bir alman 
kolordusu, 15 eylUlde bir ormanda mevzi 
almıı olan mühim ıovyet tqekkUllertni 
imha etmlıtır. Bol19vlkler çetin mukave
metlerine ratnıen ormandan çıkarılıp atıl
mıılardır. Alınan eeirlerin ve harp malze
mesinin miktarını tahmin etmek henüz 
mUmkUn değildir. 

Cenup mıntakuında ıovyetıer 5 eylül
de gerek ukerce gerek ıllA.h ve teçhlzat
ça pek bUyUk zayiata utramıılardır. Al
man kıtaları 2200 ealr, 27 top, 128 mitral· 
yöz, 28 bomba Aleti, bir zırhlı tren, 20 
seyyar lıaatane, ve pek çok piyade ılla!ıı 
ve cephane ele geçlrmiılerdir. 

İCiyel laaliı normal hayata 
tleuam ediyor 

Koakova, 7 a.L - Moskova radyosu
nun blldirdiflne göre Klyef halkı normal 
bayatlanna devam etmektedirler. Kadın-
lar mutat "9hile, ctvar balgelerdeki çlft
çileria her Sün mallarını getirdikleri ~ 
zar meyt'aLlarında toplanmaktadır. Şehir
de her rv ufak fakat kuvetll bir kale ha-
llne ıokı.lmuıtur. Halkın bir parolası 

vardır. O da ıudur: Klyef bir ıovyet ıeh· 
ridir ve öyle kalacaktır. 

Alman ltaua lıauelleri 
Peter86ar,'a bombardıman 

ettiler 
de culvre de vardır. Bwıdan bqka. İn • 
giltere, TUrklye'ye kahve ve a)'lll uman- • 
da lokomotif ve vagon da göndermiıtlr. 
Halen Uni\ed Klngclom Commcrcial Cor- Berlin, 7 a.a. - D.N.B. nin öğrendlği-
poraılGia n• .,. ... , ....... .P lfllti Al aöre 6 ~llllda mWılm a1maa ~are 
Al'Ulllda ~ ........ lolromodfte. t111WDer1 P9t.nı1Naıs ~ oe-
rlll Yfl .an- m.,...,.... ~ ll1d- IMmtlf o1aa ~ Jata1araDa lıirblrbd 
ıanaımak asere tuuderaa'da 1ı1r - - takip .... dalp1ar laaUDde talıruslanta 
dnk IDIUl ldıı mllsakereler ~ et-
mektedir. Jgiltere'dea sGnderilea .,,. bulunm1111ardır. lloY7et pl:vade ve topcu 
hacminin 1iöllb·etU miktarda vtmuı bu mevslleri bomb&laamıı ve uker tahaflUt. 
tedbirleri lU.Umlu kılmaktadır. leri dqıtılmııtır. SovyeUer aaır nytata 

Dr. ClocUua'UD Tllrk - Aıhnaıı ticaret utram11tır. 
mllsakerelertDI yellldeıa IOmak o.ere Alı· 
kara'da beldendlli bu anda, bu tarııill.tuı 
urlh bir eheml7•tl vardır. 

lliittelilı lıauetler bir~olı .ouyef 
iiaii İfgal ettiler 

I 1 ktidare gelişinin 
yıldönümünde 

Mare~al Antonesko 
millete hitaben 

bir nutuk söyledi 
Bükref, 7 a.a. - Rador: Marepl 

Antoneako, iktıdar mevkiine geliti -
nin yıldönilmü münuebetiyle mille
te bir hitabede bulunmuttur: 
Mareıal, mevkii iktıdara geldiği za

man Romanya'nın ne vaziyette bu -
lunduğunu hatırlatarak demiıtir ki: 
"- Rumenler, unutmayınız ki, 

memleketiınizin dilıman istilasına 
uğramaaına ve topraklarımızda dahi
li muharebe batlamaaına ramak kal -
mııtı. Sizden o zaman beni dinleme
nizi, beni takip etmenizi, bana inan -
manızı ve bilhana haklarınıza ve ec
dadınıza yeniden iman bağlamanızı 

istemittim. 
Bana kartı o~n bu itimadınıza iı -

tinat ederek kendinizi ruı iıtilbın
dan korumak ve millet sıfatiyle bize 
ait olan mukaddes hakları geri almak 
üzere Romanya'yı bir ittifakla Al -
manya, İtalya ve Japonya'ya bağla -
dım. 

Rumeliler: 
Bugün artık memleketimizin yal

nız olmadığını idrak etmit bulunu -

1 Sovyetler BirliOi 1 
- ue -

Büyük Britanya 

IRAN'DAN 
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Amerikan - Japon 
müzakereleri müsait 
tarzda lnkiıaf ediyor 

Japonya Mihverle olan 
bağlar1nı kırmıyacak 
Tokyo, 7 a.a. - Ofi: Çok emin bir 

kaynağa riSre, amerikan - japon ih -
tillfının bir hal ıuretine raptı için 

Slltere ve 8ovYtUti' Blrlltı, alman kolonlal· yapılmakta olan müzakereler, bu an& 
nın kaY1taıa Ye .. rtaıa tHllmlnl talep etmek· .__ 

alınanların 

teslimini İstedi 
[Başı 1 inci sayfada) 

tedtr. lran'dakl alman koıonııt. sOa altına -dar milaait bir tarzda inkipf et • 
aıınacıaktır. ıran kablne11, lnsmz . Ru no- mektedir. M. Ruzvelt'in bizzat mil • 
tuını mOaak.,.. ıcın bir toplantı yapm11tır. zakereleri idare ettiği ve M. Cordell 
Baevekııın. buaQn ve Yahut Fann parı&men- ıiıU'ün daha ziyade tali bir rol oy • 
toda beyanatta bulunma11 mubtemeldlr. nadıp keyfiyeti tebariiz ettirilmek-

T alaran'ın İf•ali i~n /uıti tartlar tedir. 
tanmm ediliyor İyi haber alan mahfiller, 11zabile. 

Londra, T a a _ ıran'da mUttenk kuv.ı- cek iftaatın her iki .memleketteki 
ıerle beraber b"1unan RoYltr &Jaııaının bu· müzakere aleyhtarı ve yahut Uçilncii 
ıuaı muhabiri btıdtrıyor: bir devletin müdahalesi taraftarlan 

lnaııız ve ruaıann • rmHllfl• Iran•ın mu· ıarafından kullanılmuından kork • 
kadderatı ••tı FUkarı taa:r>'iln et.mit bu- k 
lundutundan Talıran halkı ltaaı .. rtıannm tu ları için, müzakerelerin teferrua-
tanz m nı t.vekkUUe beklemektedir ti gizli tutulmaktadır. 

Ta'1ran halkı, ltaalln katı ıaruarının tan- Yalnız fU ciheti taarib etmek 
zımını Falnıa •iman kolon111, lltlkbal bat- mümkündür ki, bu müzakereler "ilk 
kında barlı btr endltt a1ıtırm ıcte ve lrolo- aafha" CÖril~'elerinln -ff~Lı 
n ı buradaki momeuıııerı ruı tontrolUnela ır- ....... .a& 

zinde ınaıua kontrouı altına strebllnıelerS yet•izlife utramuandan 80DI'& ~ 
tein ellerinden ••leni )'apıy0r1ar. mııtır. İlk aafhada, Japon hlk~ 

Alman eıcııı. bıstllz - Rua ııerte>'ltL •. ~dut miktarda japon • amtrilı:ia 
na11nda •lclllte iltica etrnlt bulunu alman- ticaretinin ve malt muame~ ._i • 
ların ekaerııtnden ıcurtalmuıtur Lllrln Tab· den baf)amuı için bir ,.modaa Si~ 

yorsunuz. . ran•ın blrkac kllomıtre rne1ateıte btalanu dl" t kJif "'.'!'9'!'."' 
Komünist sürülerinin tehdidine elcilik blna11nda tahminen daha aoo alJllan e etmfttl. Bu naı llnria4e"l 

maruz kalan topraklarımızı ve asker- Hklı bulunu:ror Baaı maıomata nazaran, görii~ler, afuıtoaun lçtmcll ~ 
)erimizin kanı ile ıerefimizi kurtar - bu almanlar •lzllce ıll&hlanm11. •IJNrler tasında, yani Atlantik mflJAJratıBdaa 
d k ., kazmıı ve 1aır rnUdataa vaııtalarb'l• ıecıııa aonra muvaffaJdyetalsllfe ~ • 

ı · edllmlı bulunmaktadır. tı. 
Mareıal Antonesko, hilk~.tini~ Bu arada Tahran'da normal hayat yeni- Öfrenildiğiıre göre, .,. __ _:'_LJ,~ <~_:-.;; 

batka sahalarda da baprdıgı ııterı den batlıım11tır. U ~· \~ 
zikrettikte~ ~onra hitabesine töyle Hükllmet. dün batan dllkklıılann açıl - :U.e~:~ka!~r-::ı=~~ 
devam etmııtır: masını emretmlttlr. Ve klfl derecede ek - vaJDkat bir modut vivendi l'- _..a...... • 

••-Müstakbel vazifeleri de ifa ede- k b .... "" .,... me ve u,.uay mevcuttur. dar olmadığını, fakat r..-.he L~ı-- • 
bilmek üzere bana mUzaharet etme - Se -r ~ hrl terketm' olanlann cotu d6nmllt- ıindenberi iki memleketi blrit..1->- • 
nizı· ve anlayı• göstermenizi istiyo - tür Sokaklard h lkın ... _ .... ~ııı 

y • a sezen a aruınuan ••- den ayıran bUtUn menlet-a- eko • 
rum. lAhlı İran kuvetlert ıfJriUmektedlr. BJc bir 'k ... ..._ 

Bir mağlubiyet batlangıcını mille- hU1Umet emarffi yoktur. nomı meseleler umumi bal nretine 
timizin kurtuluşuna tahvil etmek için tabi bulunmak prtlyle, 'lllAkere e-
yapacağımız gayretlerde Allah yar- dilebilecefini Tokyo'ya bildirmlpir. 

dımcımız olıun. Yeni Zel "nda'nın Sanıldığına ıöre, J•poa •wneeı 
Bazı kimselerin eıerimizin büyük- a Berlin'i haberdar etınekle beraber, ba 

JUğilnü anlamamıı olmalarından mil- tarzda ıeniı •e tilmuUll mllsakere • 

teve\lit ııtırabımızı izhar etmiyece - harp gayreHerl ler prenaipinl mu.ait bir tanda kar. 
tılamııtır. 'Mühim iptidai mlnalra..,_ 

ği~~yvodalarımızın mazide Tuna ve lardan sonra Prenı Konoye. IC. Rue-
Karpatlar hudutlarında yaptıkları Londra, 7 LL - Yeni Zel&Dda'mıı ı.oa- velt'e me•jını eönderdifi n-Mn, a-
harbe müşabih bir mukaddes harbin dra'dakl fevkallde komiseri Yeni zeıan. medlıan hUJdimeti, Japon kabineai
içindeyiz. Uyanık olmamız lbımdır. da"mn yapbfı harp c&Yretıeri h•klnndı nin, iki memleketi ayıran biltla me • 

Rumenler; bir rapar tıetretmlttir. selelerin hallini milmktın alacak ~ 
Bir mesai senesi bitmiştir. Yeni Bu rapora göre, denizqın memlekeUer- birler almak huıuıunda blltb japoq. 

bir mk8d.ele tunıi Mtb7W· 49 l*1 YlllÜ .m.ı•acbı•r ~ 16.M mümeuillerinin miinharetioi lire • 
Bcd.ıımıan -.kıan. eoüdlm1•a ...... ~ ~' .. .....,.. w u....._ ..m ..... ım=z~: 

dini, ıereflmls., çocuklaruman bM - IDW T••' \:Girit llareJlabad& Amertlaua aiüftlleA~ ml • 
lan için girlıtlfimb: bu mOcadelede lllabeta atar a.ytata utramıltır. hwWs =~k':;ılerin, Çin meeeleltrinUa .,..mi 
Allah bize ntüzaharet eylesin." doıuuunuında subay ve er olarak '188 u~ı-•• :ueti.ne batini h,.ı,ileotiiai ve 

Yeni Zelaııdalı bulllllJDaktadır. Yeni z.. ~-- vuı~et a heyed ._ .... 
Romanya Buarabya oe landa tiloaunda A.chill Leuder &dıD yeainde bir iıtikrar ricude attrebl-
Balıouüulya yeni uôliler da Jld orta kruvadr:,;: • leceifni tebarb ettirmektedir. 

tayin effi r. Müzakerelerin bi=: Ud 
ıncutere'd• •• Ortqark'ta •• Mir ~ memleketin battı "'--'--' ... ,...._ Btıkreı, 7 LL - D.N.B.: Devlet relat 111111nıana, ..._. 

lerdeld ba.a Jnıvetıel'lDde bulUIWl Tal tilrf de-1WJdi. Fa'--t 1-ı .. ...._ •'-- ~ marqaJ Aııtoneako, seneraı Voicolesko'yu •• - 1111• _ _. -.....,ı 
Zelaııclalıların miktarı 2l500 dUr. Tal Ze- mahfiJlerin fit-Jne -"- - ı........_ 1.. .. Beaarabya valfllttne, general Caleteako'yu an ..... ,.. - -na -

da Bukoviıa& valilittne tayin etmiftir. landa senede ~ t&fYared Y•Uttlrmek reket, iki memleketha bir ...... _... 
• • • lçlD bir proje huırlam~tadır. zu8U ptermeıindenberl. m"'ı ._ 

~erika'nm Almanya'ya kartı 
takip ettifi bu ilıtiraz politikası bi
~· da .bam amerilcaldarm •uire
tindclı en ileri selmektedir. infiratçı 
• •erilen bu zümre, Amerika'mn 
1114 harbine iıtirikinden dol-
8-tic:ıeleri hatırlıyarak her ne baha
..._ olana olsan, bu harbe karıpl-

Londradaki Polonya 
kabinesinde de§iıiklik 
Londra, 7 LL - Po1007a Reı.lc:Umbu

ru, halk putJ.l &darıdan JI, Klkola
jesyk'i dahill7e auırlıltJJ& •• bqvekll 
mua'ViDllflDe, ..,.u.tlerdea K. Leber
lan'ı adliye DUU'llj'ıDa, mllllyetcf llcl par
tisi Uderl K. Popteli de dnlet llUlrııtua& 
taylıa etmJttJr. 

Budapefte, 7 LL - Macar ııal&hiyeUI 
nıabflllertnden bildlrildlttne göre Ukray
JJ&'da harbeden müttefik kuveUer birçok 
dOfmuı Ualertnt İICal etmlılmlir. Bolfe
'Vikler yalma topçu faaliyeti göıtermı,ıer
dJr. Jılacar bareUt bölpalnde ehemiyeW 
hio bir hldlae olmanuftar. Bava dafi ba
laryalan bir llO'V)'et bombardıman tayya

resini dlltUrmU,lerdir. 

BGiı:ret, 7 LL _ Rom&ll)'a'd& otobtıa- Yeni Zelanda barblD betladılı tarihten imıktnlanna da bir ~ık bpı lanila. 
leıin ve huaual otomobillerin ae:yrtı.eferi 30 baatrana kadar İqtlten'ye 116.000 ton yordu. 
bundan böyle yQJıde elli tahdit edilecektir. tereyatı, 210.000 ton peylllr, 81.000 ton Ayna -.hflllerin ilheten MMlr • 

Qa"-da ısrar etmekteclirler. 
. um iddialarma aöre, AYl'QPa 
~ Aınerika'nrn alikadar olaca
....::-••ler defildir. Eaaaen ala.;: at.malda da. bu itler düzel
ir~ ~l~merika yalnıa 
riyle alii.~'!eti 

1 
endi meni aatle

A ~•r o ara Avrupa'11 ve 
Y1'11P&bları hadi halGı~· bırak-

malıdır. .. 

Refliollmlıur blltUD siyul partileri tem
sil edell Poloııya milli heyetinin mUmea
ıılllerlDi de ihUva edecek olan yeni bir he-
7•t tetkil edecektir. 

Ankara - lstanbul 
boks müsabakalara 

Ceplaeıle tlefiıilılilı yalı 
Londra, 7 LL - Aalı:ert vaziyet baklan

da "'Annallat'' fl)yle yazıyor: 
?yt maınmat alan Londra ukert maJıftl

lertne 16re aon 24 saat lclnde tarlı: cephe
alnde ı»elı: u dettl1k1llc olmuttur. 

AJmanıarua Tobııık"ta 1aptıklan sibl Le
nlnarad•ı da çevirecekleri hakkında ileri 
•llrlllen ihtimal Londra'da vlrlt ıfJrGlme
mektedlr. 

Polonya merkez bankası 
Amerika'daki franıız altınlarım 

haczettirdi 
Nevyork, 7 LL - Polonya merkea 

bankuı, Nevyork Ali mahkemeatnden, fe
deral Reaene Bankof Nevyork'takl fran
ıuı altuılanmn hacal lçln bir karar a1mıfr 1 
tır. 

et ve ı.eoo.ooo bal:va 7lln ~. diline ,are, Japonya. mihwr Iİe olaa 
Teni Zelanda aynca portatif alWılar baflannı kınmyacaktır. Zira, blı pa • 

için mllhlmmat da ımaı etmelı:tedlr. haya sulhu elde etmek ı.-..ı, ea • 

Almanya'da yahudiler 

hakkında siddetli 
tedbirler ahnıyor 

hakkak dahi olu. Japon bbhldl '6J'
le bir pıtı kabul etmi~ 
Vaılnıton. Japonya'dan bu umta 
biç bir teY iıtememiıtir. 

B. Ruzvelt'in 
annesi öldtı 

İmdi AYl:Qpa'ra kartı takip .en. 
lece~ politika üzerinde infiratçı A
IDe"!kalılarla infiratçı olmıyan A
~rıkalılar arasında böyle derin bir 
ihııtlf oldutuna ıöre, Greer torpi
do malıribine kartı ya,dan taarru:..':w-:-'' bir tuir haı.ı. setinceti 

• • • edilebilir. E1&HD Greer hl-
cli.ellllia en ebemiyetli noktan ela 
rd-. infiratçı olmıyaa amerikala-
ar, Almanya'nrn artık Amerika'ra 
~~. okamr:ra batladıiım " A· 
--. ıle harbe tututmaJr içia ı..-

Umunıl)'etıe saJUıedllditlne 16re. alman· 
lar eakt rua meııceaa kadar barik bir lrale-

tatanbul'dan selecek amatllr boiaıer - fi oldutu sibl cenaıuaruıc1a bıraıramotar. 
ıerle Ankara amatör bobBrleıi aruında Bilballa ~ ,,. Ukraırna ı.tııra
yapılaealr oluı buaual mtıubaka ba QlD meUerlnde cereyan •den ıfddetll mubare-
1' Unde 11 Jılqıa Stadyomunda 7&Plla - beler ıaetlceatnde. aımanıar mateaddlt 1161-
caktır. Jıvelce de blldirdltlmi• mu.aba • selerde bazı yent terakkıter Jcaırdetmlllene 
katarın proSl'unında bokeör Kellb'ID bir de ae~rtn dGtınanı aittik rdıtuu sa.
sOlt•rif macı ve bir de sOd lrapalı boU ~ allmetler 'Val'dtt ce ,.. 
mUaabMuı da vardır. • 

Polonyalılar, Polon:va merkea bankan· 
na ait 84.0151.000 albn dolan franaıalaruı 
almanlara teslim ettlklertlll ileri atırerelı: 

mahkemeden buna mukabil fl'&UIS altıJi

laruıa •ulyet edllmealnl tstemiflenll. 

bln:ok tana.reler nvketmlllenllr. 
8 atuıto.tan IUbaren tullt ıcumandanlıtı 

bOtOD kıtalartyle toplu b r halde taarruza 
baelamııtır. DOtmanın taZ71kı altınCla, kıta. 

lanmıa yeni manilere oellilmlt. Utat 9 a
tuatoeıan IUbartD topçu ıcuveUmla dUllllU 
taarnıaunu durClurmuıtur Toııeumıu evel& 
alman bataryııtannı ıuıtumuıt ve 10nr11 a
tıe•lnl bUtUD ılddetlYle dUlman uıcerleı1ne 

tevcih etmııtır. At"' baıııca lk1 lcö1 lltlta• 
metinde teltllf edllmlttır. 

Berllıa, T LL - RMml suete ı eJl8l 
1"l tarlblt bir sabıta emlnwneat ..,.ret. 
mektedir. 

Bu emtrnaıneye sare altı ;yaplldall )'U• 

kan hiçbir yahudl Usertllde ıw.mıt bir • 
ret tqımabıaın ballcııa hllu oıJum,.. 

cakbr. Bu lfaret sOtsUD aol tarafıJJa ta
kılmıı aan Jnılll&ftan e gçla bir yıldısellr. 

Bwıdan bafka yahudlleria. oturdukları 
mahalle:vt polialD huaul ve tahrlı1 mU.
adul olm•k•ma terketmelert :vaaaJctır. 

Nevyork. 7 a.a. - Amerika B le
tik devletleri reiıi Runtlt'IA aıuıeU. 
bugiln aut 16.15 te Tyde-Park'ta ve
fat etmlttlr. 

Reilicilmbur Ruzvelt ve refikfn,; 
ewnarteıiyl panra ballıP:D, _,pceyi. 
reiılcümburun annesinin ~ ·ı. . 
pnda geçirmitler ve ıon nel..ı.t ve
rirken yanında bulunmuıla:ntar Jl. 
Ruzvelt'in annesi, d'lmeden nel 12 
saat biç kendiıini bilmemlftir. Aile 
doktoru, hutalıja, bilhaMa Y*tJtlık
tan mütevellit kan deveranıncla bid 
atalet olarak tefhlı koymuştur. 
Bayan Ra•elt Sarah'ın hayatı 

= Aramakta olclutuaa iddia et
A~arler. Bunlar, ıimfllye kadar 
ret J'~'nın Anıerika harp Ye tica
ket :~~·!1~~ kal'fı ihtiyatla hare-

1"'.'~1 natırlatarak, bunun, al
ma!.' pohtık~!ftcla bir delifiklfte 
d~lalet ettiiıni. aö:rlemeiJtedirler. 
Dığer taraftan ınfiratçılu band 
A:nerika'yı harbe suriilcle.:.ek istİ
Yenlef tarafn~dan aranan .. ir baJaa
ne sezmektedırler. 

Antep'te Hnı ı .... 
*mide llulİİlllllfın 

11lllllyll1r1 Yll'lldl 
Antep, 7 a.a. - Türk Haıra Kuru -

muna teberruatta bulunan vatandatlar 
için ıenel merkesden eönderilen ma
dalyalar, dün yiliyet makamında va -
limis tarafından mer&1imle bu vatan
datlann g61illlerine talik edilmittir. 

Ortaldar'm kurtulut ıün6 
Ortaklar. T LL - BGlgemlabı Jnırtu • 

1111 bQramı busUJI binlerce balkın iftl • 
rtkl7le Jnıttamnııtır. 

Alawı •1latı atırdır. Bundan balka clllt-
llWI pek sok Petrol aarfetmlıtlr. A1fle& fe
ııa hava ıhı barelrltı sllslettlrmeWedlr. 

Rular biuat YUintJn cidcll oldaltm11 
teslim edi7orlar lae de :nnis bir m-11 -
111~ aala datermediklerinden b1l itirafla
n •ndifeyt mucip delildir. 

u~ da lmoleulr ,.ırmtıaaun cenup 
tarafında çok mllbfm muharebeler olmq -
tur. Daha c•uPta •imanlar Dnieper beri -
ne köprilbqJan kurmak tqebbilailnde ba -
lanmalrta, fakat her defa Sov1etlerin çetin 
••lraveınetble lrartılaımalrtadır. 

Odesa ruelanıı elinde kalmaktadır. 

K.i.., mütlalaan laaltlır.ntlıı 
ıa1.aaı 

lloüova, T a a. - T.. aJanaııın Ktn 
mıntaıcuında bulunan buıuaı m)lhablrt bil· 
dlrt:ror: 

Ateı talanı karıımula. •• 
Almanlar, bu ateı tufanına dayanamıya

rak köyleri 9 atuatoa akaamı tttlcetmlller -
Cltr. 

Kıtalanmur, mukabil taarnıau. cenuba 
Clotru aenltleterek iki ıc01 dalla :aaptetmlt -
ı.r ,,.. dlter bir tö>'lln llm&1 lUllDUU alaul -
lardır. 

Taarrıaa. U ve 12 atuetea atlnlerlDde de 
devam etmlttlr. 

DUtmanı cenuba dotna pQat1lrtenJı ıa 
atuatoata HDI ıatldafaa ıt&U&n lual ettik. 

Kıtalarımur, aımanlan dtter bir ıco,.ten 

daha kotduktan IODra orada lı1rcc* alman 
ıube.F ve uker mnarıan ve fatlltlerln dm• 
mete vakit bulamadılclan OMl lfıtınlan dr
mUılerdlr. 

Bası )'ahudiler ve bllhaua kocuı aımaıı 
olup da OOC11kları bulumnıyuılar bu tıara
ra tabi delildlr. 

Emirname blltUD A.bnaııya'da ve Jlo. 
bernya ve Koravya 1ıhuıJe ldareltDd• tat
bik olUJJ&Calt 'Ye netrl taribfDda 11 s0D 
aobra mertyete strecelı:tlr· 

D.N.B. a.jan•mn ölreadtltM sOn. ya
lıudilerin halk arumda kati oı.rak tuua
muım sanarl Ju1aD ..... tecrtıW. •eti• 
CMbld• bu aıinaame:ve ıuaum sGrlllmDl
tor. 

Almanya Finlandiyaya 
çavdar gönderiyor 

Nevyork, 7 a.a. - M. Ruzvelt'in 
annesi Bn. Sarah Ruzvelt, 1854 te 
Nevyork eyaletinde Algonac'ta dol .. 
IDUf, çocukluğunu babasının bulun • 
dutu H~ngkong'da geçirmiıtir. 1880 
de Amerıka'ya döndüğü zaman. uak .. 
tan kııımı olan reiıicümbur Th od R 1 ,. e ore 

u.zve tın kuzeni Jamea Ruzvelt ile 
evlenmiıtir. 

Hadiseye kartı Amerika bGlriime
tiniıı aldığı vaziyet ban• bir harp 
•eaif ,; olmak fÖyle durama, hatta 
resmi protestoya bile ıanaa tetldl 
etıniyece&ini anla.tmaktadırlar. Fa
kat böyl~ münferit bir hadiaenJn A
lllerika'yı harekete getirmem..ı, 
hunun tekerrÜrÜne kartı de atneri
lralda\.rn lakayt kalacaklarmı ma -
11••ını tazammun etmez. Amerika, 
1914 harbine de denizlerde bir ve
Y• iki Amerika gemisine yapılan ancak bütün Amerika eflılrı harlHı 
~·rruz yüzünden ıirmit delildi. rirmek noktuı iserinde olıanlat-

•• ..._ZIAr tekerrür ettikçe, heye- trktan sonradır ki hükümet Alman
ea .. arttı ve heyecan arttıkça da o ya'ra kartı harbe finnittir. 811 Cre
:-....nısi infiratçılarm vaziyetleri er hldiHai de AIİlerika efUrmm ha 
~adı. Nihayet efk&rıummniye l noktadatd ol,..ıapauma ol- yar
~ ka hükümetini harekete geç· dmu IMk..,wiclan ehemiyetlidir. 

Almanlar, Kin llUkametlad• ytlrtlmelE 
llnere, hll' •lllhtan birlikler taııl,lt eımıetı. 
Alulıo.un IHı: sblerl, 44 Qnctl, • met ve 
211 uncu Pin.ete t1lınenleı1nl IMlr mQdafa· 
uının C!9nuJ mınıaıca11nda topladılar. Dili • 
mu lntaıan aruında Ot. d6rt ala7 cla top. 

oa Yardı. Bu aıuıar, melmll mıktarda tor -
Jll lletltrt ve otamatılı: ılWllarla mllcehba 
bulunUOfCha. 

Almanlar, 28129 atuılol reee.ı. toplann 
ve torpil aletlerinin ima bir bu\rlılc atettn
den 10ara. bir k y clvannClakl mUdataa bat· 
tımızın en ileri nolctalına hücum etmek ıu
retıyle lftDlden ıa.,Jruaa •eoaıek lltmııı.. 
dlr. L&kln 4llllftan tekrar plllkllrtGlmlla. " 
btllı'Olc llt.Fl&t vennı.tır. 

Helabdd. T .... - D.N.B.: A.lmaııya'Dlll 
l'hıl&lldl:ya')'& 18.000 tem oavdar Yl.detttli 
evelc. bllcUrUmifti. A.Jmaııp bu miktar
dan balka 1'11116Ddlp'Ja 10.000 ton çavdar 
daha shd9l'eoettlr. Bu IUNtle l'talbdiya. 
IWl bulda,r YUlyetf NWl bulmu, Olacak 
ve memleketbı ekmelı: ihtiyacı temlll edil. 
mil bulwıacaktır. 

.Jameı Ruzvelt, bugünkü Reiai
~Uınhur Franklin Ruzvelt, 18 yaıı~ 
ıken, 1900 senesinde ölmUı ve 0 n • 
mandanberi Mm. Sarab Runelt ~ 
tün Hvgiıinl, hayatını ve yibeİitial 
bli)'ük bir rururla takip ettlti ojlu
na vermiıtir. 

-.. - tazyık etmeie batladı. Ve A. 1- ESltlBR AJmenJar, ....._ "9 ....ıalıUIDa ela 

Kızılordu, ve eli ıll&b tutan blltlln Jaev 
baHandan mtıreldrep milli t9*ll&tı Klev Mil• 
rtnı. fatllt letlllaına kartı metanet ve Cila• 

nue mllda!aa etmllrtecUr. 

Mm. Ruzvelt, fallıhlana nJmen. 
fevbllde faal bir bdındL B ~ lla
yır mUeaaeaelerine ri)'Met eder ve 
blrcok meruime lttirlk eylerdi. 



yaslanmış 

§ i N C i R KOY' DE~ 
halk bazen aylarca uyku bile 
uyumaz, durmadan çahşır 
Burada çalıımıyan 

kimseye kız vennezler 
Kumru aesleriyle uyamraıms. Renkli deniz tqJa.. 

n d6tcli. balı gibi ıiial\\ yaı,& bldınmlannda 
yf.iritmek. •ğaçhklı caddelerinden cin ranneden ki
.. aetrıelerçe ilerlemek isteme~ Kordonboyuna 

Kordon yalnız lzmir'de alil yat... Fethiye' de 
ftr: Koca koca puıiler bile yanaıır. Fethiye 

ı:mmn Kordon llemledni Denizyollan bahriyeli-

~ Katagisler .-ıtfıfe bir'aandal ıezintlal, lö -
iı!iaaana ~lı' yelkeııli UÇUIQ, Çalıfbumujıa bir 

~oradan da kızıl renkli krom d.aflaru .. 
~~ti yapmM: latemeueıWr, bir ata 
• boylanuııs. 

yaptım. Çarp i~inden tınJ. Yeniyol'dan 
r caddetinden datt aa1a. KocManu~ 
gibi geçtim. Bir boa- .-----

da molL .Meltem pil -
efiyor, atım ppır ppır 

80 lik anımın tenbllıi 
ldlpe : "'binip Allahını 

~ 111l1ltmar 

1* tol1ıa--n- bir 

P'etbiye'd• yqit 
okallp\fıl al*Ç• 
larmm aölıele-

diii Kemer 
caddeai 

~neme yet- ... ..--..ı..-... ıee 
Akdeniz, kaqıki tepelerin üs -

tilirıden parıl parıl yanıp duruyor! 
Yaya olarak BimülWı de,. iki caat 
ıonra oradaam.. ~ıte köy o iıtika
mette, C(lney iltikametlnde uzaya
caktı ama, önüne mezarlık çıktı. 
tncirk6y priaiıı geri gıtmes: oğul 
evlenir, babanın ya koltupnda. 
yahut 16zil &ıtlnde olur. Köye 
dlklıat etıtia1,.. yeni evler eüilerin 
in~ Hem pdJe ttotnı gidip 
de nereye varac:akt Arbda Tepel
ce dap 'Vlllf', 1891 rakımh. iki usu
naDla 6ç mezar tap arHtnda kal -
mıı awç içi kadar bir k<Syde bli • 

ll'>lflliılll ·tflılll'-"9~t"'-~~~--·~ c\kn duullar dölü -

IOllra y ne o r; yuva; çoeu yu
vua DUtliıl6niiz bir kere, o köyde 
yalaıs ben 45 tane gocuğun dayısı
,_.. Dile kolay, 45 but iki dere-

fen •fa tola ıtlaınalat ölmuı ama, 
ltıar1lfy'cle, ,...1"C• ~ Tat,._m nleri de ~ hep 
kBY• çevirmitJ.er. 'Ost bapan biri 
.a.tlne, alt baftakl duyar, H11luıi 

~- T ... da bıceeikten 
.... çalarak ı.,yna kaptıladıiı 
Mt yakadan Slcbn dayınfn kula
~ ltindedir. 158 1-leU dlyo -runr. 1IO haneli, mtn "NiWleU bir 
ielj. 
~ .. tarı lbr...,. lahin 

..... ialhyor: "uykU ,ot: 4iyor, 
~ k8y aylarca uykU Udtr bil
.._ 1'oca mep gölgeleri l4tD 

dipleri bop gidiyor. Neye biraz 
uyku toplayıp getirmedin yollar
dan!'' 
Çalbaılan~ Göktepe sırtlanna, 

un yıldız doğarken sefere çıkan 

lncirköy karcılan 1 Sizin ltarlı dağ
lardan demet demet toplayıp getir
diğiniz kar çiçekleri mi uyku? 

O kucağında oturan tosun gibi 
yavrusunun eaçlarını -tersine tor -
ame sıvazlıyor: "hep bunlar için 
uyumuyoruz, bunlar için çalıpyo
nız. F•t bu savallıcık çoban 
olacak! 

Mektepsiz bir k5y kanayan bir 

e 
halkalan gibi etrafımda. "Ka
tırlann ınrtında ~eğirmen d&ıil -
yor. Geceli gündüzlü üç aUn koca 
dağlarda on parmapmzuı eti kalı
yor, karın ytiJdl "ç liraya!' Uyu· 
~latmıf, "katımı GstUnde 
hem gider hem kestiıiris. Çam ve 
kekik kolrulu dal havalan, gizU
nü kapa aç, kut gibiliadlt" 

C qmenln bqında, tqlann 
U.tUnde oturuyoruz. Arkada 

bir fıkırdaYlf oldu: "tütUrn çocu
iu dedikleri ipe bu. aııaıı bunu 
ttltün tarlumda "buldu". Bk ta -
ne daha var ama timdi burada de
lil." dediler. Kocau madene git· 
mit. kadııı haımle Fakat hamile • 
li,k tncirkay ananfflq.de bir küfo 
ttltfin yapraiuıı yarım saatlik yo-

NmQr.-ıı: iltiyonun? Bütün teferruatı mı, ha, 
ki~~ bbk? Pekllla, dinle IXtkalım: 

SabahJaıı, pottakal tuyu içerim. Jİımq ıiz amıpa
War bika.e..eiııis. Ama ben lize öğreteceğim. ıarecek-
4 

bta çıkanmya manl delildir. 
Tarlada ancdaDIDlf, ibeı dolar
ken etetlne yavrusucıu, ıırtına ldi
fesini almıt da k8ye çı1avermiı. 

"Elin )ıumruk kaclar çocuktan 
Karadere'ye vardı. Durma kalk I" 
diye anneleri çocuklara -.balı uy
kuıa ayatmu, •ılır 't'e dav pe -
tine yollar. 

Etraftaki tepeleri paylaıamıyor
lar, temel temel tarlalu açıhyor, 

dağın birili yarıya kadar tarla ol· 
mut· Yalnız köyün parolaıı ıu: 
"atet yek. çapa ftr !" 

K öyde içki yok, kumar yok, 
köye eonradan yerlef!Dit bi

ırilinin kahvesinden batka bir tek 
kahve yok. Ticaretle meıgul o~ 
yorlar. Sebebini ıorarsanız: "pa -
zarlık yapamıyoruz, icabında ye -
min edemiyoruz da ondan!'' derler. 
Köyün ticareti mübadele el84ları· 
na dayanıyor .. 

K5yün m11teaddit yiikse'lr me-k -
tep, lise, muallim mektebi, orta 
mektep mezunlariyle birçok köy 
enstitü talebeleri var. 

Belediye R.lil;phn : 
--( 8 9/fNt >-
w..ı.m .w• ..... 
penkeacle ••bf fi,..ttan 

Lahana 
Semlıotu 

Kabak 
Ane fuul7a 
Çalı .. 
Domatel 
Patlıcan 

<kemer) 
Yuvarla 
patlıcan 

Dolmabk 
biber 
Slvrt biber 
Bam:va 
Barbuıı,a 

faauln 

Patatea <San> 
Kuru sotan 

lllenael 

.. 
• .. 
• 
• 

• 
• 
.. .. 
Bilecik 

Bva 
Adapuan 
Muhtelif. 

10 
g 

6 
24 
21 

• 
10 

ıı 

uo 
7.50 

35 

ıs 

11 
11 

.,, •....•......................•.....• \. 

i IÜ(OI DIJ llABDlER l 
~ ................................... ... 
Rio de Janearo, '1 LL - D.NB.: Irk 

T1lrklf• ~o Dit~ P 
Türkiye ~ - A-•kaa 
-< :o.ıaa Umlul'a' 

16'8 JI. 182 Kc/I. 120 Kw. 
8LT K. 9'61 Kel& '10 K • T .A. »ıı. 
ıt '14ı lıL 1151915 Kc llt' 20 Kw. -T A. 

PAZARTl:St 8. 9. l.9U 

•uo Prasrana ve memleket aut 
T.33 llllslk: hafif PJl'Ç&lar PL 
'1 tıs Ajaıuı haberleri 
8.00 Jıttlzlk: hatif parçalar pr 

devamı (Pl.) 
880/ 
8.45 Evin aati. 

12.80 Program ve memleket ...t 
11.38 llu.tk: au eaerltri 
12 G Ajam babeı'lert 
11.00 Ktıstk: muhtelif prkılar 
ıa.ao 
ıuo 
ıaoo 
18.03 
1840 
19.80 

Kllıllk: lalrıltk program (pt 
Program ve memleket\ eau 
llU.lk· dana. m~ (PL.J 
KUslk: fUll IUI. 
llemlJket aaat ayarı ve ~ 
btrlerJ. 

19.41 Serı.t 10 dakika. 
19Ji5 Kihıtk: AbofOD 90lolan • 

IJaeQgln. 
J0.15 ftadyo psetul. 
20.U lfUalJr. bir halk ttlrld181l • 

ru . haftama t.OrkUd· 
2100 Ziraat takv1m1 ve Toprak 

lerl JJonuı. 
21 10 KU.lk: pçit propamı • 7ai 

ler. 
21.80 Temail: Kimgf1 aile& 
21.45 lltbik• Radyo Mllfont or 

(Şef: ll'erlt AlDar}. 

Bizim k5yde çalıpnıyana kı;ı 
vermeıler; orada ne kadar ça
lıtkan olursanız, size o ka
dar iyi yerden kız verirler. 
.. İyi yer," tarlası olan demektir. 
Bizim köyde dfirfiatlüık mevzuu 
bahis değildir; 35 - 40 seaedenberi 
nefı lncirköy evlidı namına adli
ye tarihine bir tek cinayet by
dettirmiyen bir köyde zaten dil -

· rüat olmananız ıizi "orkestra" ala
yına tutarlar. 

ıtlnil münasebetiyle (35.000) brezilyalı 22.80 
senç, Relıicilmbu Varpa'm önilnde bir 

Brahma : SeafoDI, No. 1. 
llemleket aaat qan. a,jus 
leri: eebam - tahYIW, 

1ncirk6y'Un alayı, Meğri ovası
nın dolusundan beterdir, derler. 

fncirköy, benim k6yüm. değil 
yalnız Mufla vUAyetlnin, Fethiye 
kazasının, belki bUtün Türkiye -
nin en çalıfkan k6yüdür. Gece 
gündüz, balarısı gibi 1 

Cahit BEOENÇ 

r mugeçlt yapl1llftır. 

Londra. T a.a. - Bir Britanya torpido 
muhribi Bord6-Wt'dan Kazablanlt& ya git
mekte olan V chy bük ı t ne alf 2000 
tonluk (Azıc) lap gemisini mOaadere 
etmlıttir. 

Santıago • ŞJİi, '1 a.a. - Bir ticaret an
lqmaaı lmzaaı içbı KaDada ticaret heye. 
ttyle Şill makamları arasında mUZ&kere
lere bqlamnııtı.r. EaUlar tızettııde iki ta
raf ıimdid n mutabık buluauyor 

Düzeltme: 8 eylQl tarlhll eanmız n ıll)'fa Roma 7 a.a. ~ HelıiJıldden bildirildiii 
4. ıQtun ı. 1atır 6 dakl Cizre lı:el ın..ı C1ze 
o acaktı. 6zflr dUeyerek dQzelUrlıs. ne S&e; İtaly&'m.D J'lala.ı:ıcliya ltlçtal Pin· 

llııdiya hancl.Yi uzırıyte DZua bi'r mwa.. 
kJltta bulumnuttur. 

Kont.e..ıdeo. a4 - u~ leldliYe 
n Ma:niDiıllOlf tilKft ~ l>lllltlt 

mıkut bol'8Ul (fiyat) • 
22.45 KUslk: am all&lii (Pi.) 
22.315/ 
23 00 Ylinnkl program ve ı.llP"llo 

Paris •HyôsUnde üt 
falrlkaya alel weillili .... Ue lio'!rt"ınaar ihtitAfı i•tifQa. ..... ::ı:t=!~9!1llill 

bep olarak göaterillY.Ol'· "'!İft~! 
Quebec, T LL - Dflk d6 Kent, Que-1 ___ ._ ___ ,... __ ...,. 

lloakova, 'I a.a. - JIOlkova rad7oau
nuıı blldh'dllJ bir baber• ırfhe, fraaeus va
tuperver bdutlan Parla banU7CleUDde 
aımanıv hesabına oahlaıı a frauı• fabrl
kuma atet vermlıler4il'. 

Irak ordulannm yeni 

.......... 
ULUS Sinemamda 

2. Film birden 
14.30 • ıuo da 

1-ATMACA 
(CRART.'18 Jl()UIR) 

18-19 k 

2-HAVAŞEYTANLARI 
(LARRY Si.AD) 

Geee 11. Mmaca 

---~----

beC teki ban.cıbk 'V'e ordu tealaatım ve 
~ aiWi ~ mOhi~ imll Hen btı
yük teraaaqi teft1I ebllftttr. D1Udba bu 
teftlfl altı aaat sUrmuttUr. 

Zurih, 7 e.a. - La Suisse gazetesinin 
Vlchy'dekl mubablfiDin bildirditlae gOre 
eyllllllıı sonundan evel l'raDaıa • .Almaa 

lınması muhtemeldir. 

Zuruı; T LL - İsviçre gazeteleriadelJ 
Bund'Ull verdili bir habere gOre, ~ 
Din ışgaJ altındaki l'rama'da n Nonec'U 
bulwıaa kOQll>loalııldan ukert mtlt•hen .. 
ıarıa ve alma» malutmlanalD talebi 1laea 
rtııe JıapatJm.,lardır. 

latanhUJ mükeUefleri araaıada 
atletizm nıüeaba·ka•ı 

İllanbut. 7 a.a. 

ıelip Amerib'nın Karolin eyaletini de .ziyaret 
edebilbdi. 

- Karolia'deki çiftliğime gittim pıi, bir alay ah • 
babam da beraber g6tUriiriim. Ve, dehtetli eğleniriz: 
ava gideri.z, ata bineriz, anlıyorsun değil mi? 

Noel oldu mu, athanna binerek her taraftan bizim 
.zenciler gelir. Atı oltlnyaıılar bir at yahut bir katır 
ne bileyim? Bir teY kiral~_ı &'Ur*-"' 

Soııra-- fittlik blii.euua önU!iile ~ah ateılyer 
yakarız ve 111ba1& gecesini bu ateılerin önibıde ıeçi -
riri.z. Zenciler prlı:ı 91yler. Gör.en ne güzel prkılar 
86ylerler. 
~·yansı otdu llMI, he&"lteJ ,ılaru\. Uaıerine fıdar ve 

dola dizgin, ormanlar ve bataklıklar aruında:a aatiıaha 
aqr doı.tan.z; ı&net doiuııcı7a bdar. 

Beıt bisim tiftlJll sek aeverim; ihtiyarlarsam, gidip 
orada oturaca.iJm: dedemden kalma bilytk 1'ir: e.n · 
mis v*clır. Koloni u.ıthanda inp edilmiıtir. Bilmeln 
,CS.dnfln inine geliyor 1DtJ: cepJıede yüll:bk .bt,u 
Jiit\lJılaı"> blhçect. 4e kocaman, ihtiyar meoe apçlan. 

Bahar oldu mu manuı,.tat ~içek açar. FaCa4 blbar
da oraya cidilmu. çtlıakll selülli çmprakh yılanlar 
kayur. 

Pran"k, çıngırüh yıJDlan dlflntlp ülarlcen, .E• .. 
im de keftdinln profilln1 ~!yordu. 

Demek Jd, ll'nmk'JA culp IJultDHıfı ve notınal ha ... 
yat dedili bu idi- Bvlilı fçtn, balbuki. ahllttlli t.'Y • 
Jv o bdar hatlkullde, o ~ bambafa ve dla1 • 
1atdaki macera ~dalı:f ıft>l icll ki, EYlin, din
le~ aefetWn kealldfllai hilledl~orda. 
İfind•: ·Ba~ ne katlar ,.._d. oldup beUt.. Mun 

:parahbl) ne ya,llancı adanit~ diyôt4u.. 
- B~ u...,~etle Saata 8-bera',a gide~ 

'Biliyor ~ Santa hrbera nerededir? Biliyor mu.r 
IU? Pattfik ..ıını,tfııcU .. ıwırornlya'mn bir ki_.· 
timle. nefltı bir yer&tiT, 

Btlyft lftllD ...... ve erada.19• ·. Btıylk 8ft8lll; 

~iltt~. ~--~-·--·· dU. V.e '.battn lnhutyıe '* ıeayodtıaciit. 
H._'Citaiit' ........ aidakp l to • 
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~ RESMİ TEBLİGLER ~ 
"'\ -.......................................... 

İngiliz tayyareleri 

Almanya üzerinde 
Londra, 7 a.n - Ha\a nezaretinin teb

lll:i: 

Dlln gece bombardıman servisine mensup 
tan·areler, Ren havzasında Kuls şehrinde 
mUhırn bır sun! kaucuk fabrikasına hücum 
etmlslerrllr. Hava <:Ok gUzeldl. Hedefte bır
tok lnfıUıklar olrtuı:u ı;örOJmUş ve bü) Uk 
yangınlar <:ıkarılmıstır. 

Garbi Alman~a'da münakalat ve baska 
endüstri hedrflerı bombala t 

S hll nmıs ır. 
a muhafaza servis ne mensup tn)yn-

reler, d!ln geeC' N , · orveç ın garp ı.ahili üze-
rinde Bergo e adasındaki limana bir hUcum 
~·apmıstır. Bir balık )a(:ı fabrikasına lsabC't-

k
er kn)dPdilmls \'e bu fabrlkııda )angın cı
arhmıstır. 

Bu harekAttıın 8 bombardıman tn).,,·nrcsl 
dönmemlıtır. 2-3 e) Jul ı:eee-;I ka) bol~n bır 
bombardıman tn)) nrrs n n mlırNtebııtı kur
tanlmıstır. 

1 ngiltere üzerinde 
Londra, 7 n.n. - Hava 'e dahHi emniyet 

nezaretlerinin tcbli(:I: 

. 
Bisikletçiler lzmir'e yaklaşırken ... ........................................................................................ 

las 
.;, Usak 

.3 

za ettin 

• 
ır tapını 

andı 

Bir merhaleden hareket ederken : yorgunluğa rağmen 
gülümscyor 

Dün gece dilşman, İnglllC're'nln sark ve 
cenubugarbl mıntnkalnrı üzC'rlnde ha,·a fa
aliyetinde bulunmuı;tur. Cenubugnrbl mın
takasına aUlan bombıılar, bazı hasarı mu
clp olmuş ve blrka<: kişi yarnlanmıstır. Di
~er Yerlerde ne hasar, ne de uıylat olma
nııstır. 

Alnşchlr, 7 <Yıınşı gnz<'lcmtz ıc n tnklp 
eden Ekr0m Ul r bllrlırl;ı;or.) -- Usnk'ln 
blslkletcılerle b rllkte nynı otC'ldf') im. l'zun 

t nl bltlrC'n ynnımıza CC'liyordu. Bu arada 
knfıknın C'n şakacı genci Kemal 32 dişini 
gos•cr rck bnnıı bakı)or ve bir şey söyle-

clcnC'r k kndnr b r lstlrnhnt!l'n sonra gözlC'
rimı actım, hıı'a hcnuz ninen kıırnnltktı. O
tel bnhçeslndC'n b r tnkım ses.er gd,yordu. 
.MC'rıık <>ttim: bu eı ken saatte ne> olu) or? 
dl) e dUşUndüm. PenccrPden baktığım zıı

mnn, hemen hemen blitun bls klC'tcilcri 
me ı:;ul gördum. Dis kletler gözcll"n sccirilı

yor, buliln nokıııınlar tıımamlıınıyor, lfıstik
IC'r tfımir cdılı) or, \'C'lhasıl hummalı bir fn
ııliJ. et var. Hl'rkes bir isle mcsgul Otelin 
bahcC'sl ufak ınıkyastıı bir b ı; klC't ııtelyest
nı ııııdırt)or. f>crhnl gl) inci m. Aşağı) a in
dim. l•k gordüğiını Osman, bUtlın hıızırlıi:ı

ııı tıımnmlıımıs bisiklet nl son bır muayeııc
clcn gl cir.;ı;ordu. 

mPk 1 ter ı::ıbı bir tanırla gülilmsüyordu. 
KC'mal bulun ıırkadaşlan tıırııfından takdir 
<'dılcn <:el n bır mkıp. Gozu pek, hl<: bir 
ş ~dı:n ;ı;ılmı)or • 

Karadeniz havuzunda 
Harp Okulu su sporu 1 ngiliz Ortaşark 

hava resmi tebliği 
Kahırt>, 7 ıı.o. - İngiliz hn\ Q kU\ etleri 

Orta-ııark umumi kıırargdhının tebliği: 
Llbyn'dıı; lnglllz havo kuvetlerlnc men -

ıup bombardımnn tn)·yarelcrl, 5/6 cylUI ge
cesi Trablusgarp'tc İspanyol rıhtımı boyun
ca dcmırll vapurlıırn hUcum etmişlerdir. 

Orta bil) Ukllıktc bir ticaret r;cm sine bom
balar ısabet etmiş \ c nhum üzerine de blr
cok tam habetler kaydolunmustur. 

"- Hazır mwn? 
dedim. 
"- Her şC';ı;.m tamıım." dedL Baska bombardımnn tanarderl, Slrenıı

ik'te bazı hl'd flcr ilZC'rınl' h.ıcumlar yap

nııslardır. Dem0'de büyuk yııngınlıır cıkmış 
ve bunlardan b rlnl bir lnflliık takip e) le
m &tir. Snnıldı~ııın güre, ) erde bir miktar 
dusman ta) ;ı. aresl tnhrıp ed imiştir. 

Dernc'nln c nubunda bir nıotorlU nakli· 
:ve kampına dn hücum cdılmlş \'e bombnr
dıman nctlccş,ındc bumda blr J.lln&ın <:ık -
rılmıstır. 

Martuba'da bombalar, tnnarclerln ve 
nıotörlU nakliye vnsıtıılnrının aralarına düs 
mUstür. Cıkıın ;ı.·angınlann alc\·leri bütün 
ınıntaknyı aydınlatmıştır. 

Bardl)a';ı;n \'e Eladcm ln;ı;ynrc meydanı
na do bııska htieumlıır yapılmıştır. 

Mısır'da 617 e;ı;lul gecesi dusmıın tayya
releri, Sih'e)-ş konalı mıntnkası üzerine bir 
hlicum tf'SPbbü~ün1P bulunmu !ardır. Gece 
avcı tayyarelerım r., hUeum eden tayyare
lerden lkls nl düşUrmü~lcr \'C' d ğl'r ba7.ı 
tayyareler! hasıırıı ufratmıslardır. 

Buton bu harekAllan bir tayyıırcmiz 
dönmem şt r. 

Libya' da askeri vaziyet 
Kahire, 1 a.a. - lnı;lllz Ortıı-sıırk umu

mi knrars;Ahının tebll~l: 
Tobruk'tn düşman toı:>cusu fasılıı ile ııteş 

•tmı.ştır. Bizim topcumuz, düşman mevzıle
r lnden ücUnO bombaıdmıan etmiş ve üç kU
cük mevzii tarnami) le tahrip e) lemlştır. 

Hudut mıntnknsındıı, kesif kollnnmızdan 
b irisi, bir dUsman kcşıf koluna muvaffnkı
:retıe ates atmış \'C dUıımnn kolunu dağıt
mıstır 

Finlandiya resmi tebliği 
He.s 11.t<.ı, 1 a.a. F.n resmi teblığı: 
TemmuzıJa Ladoı:a gölllnün şimali şar

klı nde baslı~an taarruz harcketımız, uzun 
b r t \ akkut de\ rC'slnden sonra, yeniden 
canıanmıstır U 0 kil • C g nde <:nrpışn carpışıı, 75 

nn <>trn kntC'dcrck S\lr hnltınA \'nrdık 

Sovyet resmi tebliği 
:Moskova 7 • a.n. - Dun akşam n 11redl-

len sovyet tebliği: 
6 ey1Ulde kıtnlanmız bütün cephe bo

Y\lncs duşmanıa çarpışmıştır. Hava kuvet
lerlmlz muharebe meydanında d lıımanın 
zırhlı kıtalarına, piyade kuvetlerlne ve 
topçularınıı çok ağır darbeler indirmiııler 
ve yerde duran tayyareleri tahrip etmiş. 
lerdlr. 

Eveıce bildirildiğinin hllA!ına olarak g 

eylülde 83 alman tayyaresinin değil, 56 

tayyarenin lmhn edildiği bilı\hare alınan 
m~temmım malOmatt.an anlaşılmıştır. 

eyJUJde, hava muharebelC'rinde \'e bil
hassa düg al man tayyare meydanlarında 61 

Osman on dokuz ) asındadır. Bir )'etmiş 
boJ.cln ve ııltmış sekiz kılo slkletındedlr. Kı
vırcık sl;ı;ah saı:lnrı \ e çok itina ıle baktın 
bl) ıkları, ) U\'llrlak tchrC'sine başkn bir hu
SUS) et 'crnıC'Ktedtr . .Mıhal11;:cık'tıı doğmuş, 

cok kU<:ük lkC'n ııllrsi;ı. IC' blrlıkte Esklschiı·'e 
ı::clC'rf'k burndn Y!'rlcsmişler ... 

Bt•ş sc neden beri bu sporu yapmakta ol -
duğunu su;ı; llycn Osnıan'a: 

"- Hıç )nrıs kıı1.nndın mı?" dedim. 
"- 193~ yılında 1 tıınbul Edırnc yarısını 

knznnclını ve bu nıu\•nffnkı)etlm fed0rnS)on 
tnrııfındnn bnna vcri!C'n bir motosikletle 
tıılllf <'el idi. O zııman birçok dedikodular 
oldu. Bııcokları "Osmıın artık bisiklete blno
mez, ko•amnz. Motos klC't onu bozacak.': 
dedıler. Ben bunlara ı;illdüm. İşte görU~or
sunuz, d"dt 'e dP\ nm ettı: 

"- Ondan sonra glrdığlm ) anşlar nn 
dalnın 1) ı n tkdl'r aldım. 1040 ) ılındn da 
BUkrC' 'le ) npılan Balkan ı;amplyonasına lş
tlrllk ettirilen TClrk milli takımında yC'r al
dım. Buıdin de nıemlekc>llmizd0 ilk dl'fa ~a
pılan bü) Uk ) ıırışın bıısıncln glclı> orum. Ta
şıdığım S<'ref mayosunu lzmlr'e kııdnr b'Ô· 

lureer ··m, bunn olan lnanım kuvctllclır." 

Ben Osmnnlıı konuşurken <>trnfımız ya
vaş ymns b.~ikl!.'tçllerle clolmn~a hnslııdı. 

ven llmanındn demirli bulun:ı.n buyuk bir 
tlrnret ucmlslnl hı.ısara u{iratmıstır. 

Dun gece, az mlktardn ınu.ııı: t yyarelerı 
&ımall "ırbl Alman~n·~a ve Xorveı; ı;ahlllne 

hücum etmiştir. U thaıısa Beckum ve Dort • 
munt'ta lkametl;:lh mahallelerine bombalar 
atılmıatır. Sl\1llcr ıırasındıı bir miktar olü 
ev >aralı \'nrrtır. 

Gece avcılnrı ve taY>1ııre darı toı>lıın 10 
du1111an bombardıman tn)')'aresl, doııanma 
topcuları da bir duama!' tn)•yareııı d\lsurmı.s

tı.r. 

İtalyan tebliği 
Roma, 7 ( Geclknılştır n İtalyan 

umumi karıırgAhının dUn neşrettiği 459 

numaralı tcblig: 
Şimali Afrika'da Tobruk cephesinde 

dUşmıının zırhlı otomobilleri ve motörlU 
vasıtaları toplarımızın nteııi altına alına. 

rak bozguna uğratılmış ve tam isabetler 

elde edilmiştir. 
İleri kıtalar arasında cereyan eden mu

harebeler kuvetıerimizln lehine neticelen

miştir. 

Alınıın tayyareleri Tobruk ile Marsa -
:Matruh bölgelerinde kışla ve tayyare mey. 

danlıırına hUcum etmiıılcrdlr. 
Düşman tayyareleri Trablusgarp ve 

Barce'yl bombalamıştır. Sivil blnıılııra ve 
bir hastııneye bombalar isabet etmiştir 

Dtly!jk kısmı tedavi altında bulunan has
talar olmak üzere ceman 31 ölU ve 56 ya

ralı \'nrdır. m:ın tayyaresi tahrip edllmi~tlr. 7 sov· 
yet t':lY:Yareat kayıptır. 

*** Moskova 7 n a 8 ' · · - u sabahki sovyet tC'b-
lltl: 

Şarki Afrtka'da, Volı;efit bölgesinde in· 

gıllz tayyareleri dıt:er bir hruıtııneyc h!l 

cum etmi,ur. Sade maddi h:ısar olmuştur. 

" - Kemal, dedim, tasnifte cok gerisin. 
Nrden?" 

Gulnwdcn \'e 32 d,şlnj gostermeden ko
nuşmıısını b imi.> en bu se\ lınll gene: 

Ne )npn)ım, siz de bi.ı:tmle beraber 
S't'li.> or 'e gör!ı) orsunuz, ben kıızanmak 
için hC'r ~f'yı yaıııyoı um, fakat şansım be
nt takıp C'lmi;1-or. IlC'r gün bir dC'rt; bir de
si! bırçak dcfıılnr ıt'tstiglnı patlıyor. Bisik
letim fırızıı ) npı.>or, ııcab;:ı imzasız bir yıı
rıs bılıremıyl'CC'k mi\ im?" 

Kemııl bu son keliınC'IPrl söylerkrn mü
sııbııkanın hC'meıı en nnssızı deneeck kııdar 
talihsiz bulunan Nlznmettln ııtıldı: 

"- P<>kı ben ne dı) C') im": ttç dnkika 
farkla 0$nıanın nrkasınd:ı lkC'n Kütııhya • 
Af)on .>olunda hl<: dn;ılse on dnkıkn ile b:ı
şn J;;C't:eec •lnı hu .>arışla, nrka tekerlC'l:lmin 
kırılması bC'nlm bütün cesaretimi kırdı, Bu 
) ı tml.> or ı::ıbı glın de dıı!:lardan dolaşa

rak bnwn da kô.>·lüler tıırııfındıın besinci 
kol dıyc. ynknlıınııı dC'rd mi anlatıp da yaya 
yoluma dC'rnma lmkiln bulunenyn kadar 
Çl kllklC'rım nC'dfr? lluı::ün ele bir snnt ı;;erl
lediın. Talihsiz sc>n clPğll bC'nlm.,, 

.Filhnk.kn köylülerimizin gosterdlğl hissi
yat clddl'n şn,> ıını tnkd.rdir. Her ne kııdar 
b klt'lçllC'r bu .> Uzdrn mllsk{ıltıt Cf'klllerse 
de uyanık kuJ. IUmUz tııııınmıyacnk bir se -
kildC' kô) Un tın lclnclC'n, bazıın tnrlnsındıın 
hnrman ycrlnılC'n gC't;C'n bu nen) ip lns:ınları 
sorgud n geç rnıektC' hnk'ı. Bu anda her· 
·r san ·ı t•n clrrtl ıinc <: e bulacnk ye-

g ına nd:tmmı ım • bl kom: mı)'n başlııdı. 

il r kafndnn b r s ıı: kim, JüstıAI pntlnmış, 
~ d •k IAstlk nlnınk lcln bir ı>nııt beklC'mls. 
Kım n n ) 1) l'C<' ·I kıılnııımış, köylC'rdcn nl
mıık lcin u~raşmış, kimi düşmüş, yıırıısını 

sardırmak için b0kliy0rek zıımap kaybet -
mlş. Velhasıl geride kalmalarını hep bu gi
bi mfızerC'llerC' alfedl;ı.•orlıır. Tam bu sırnda 
ı:;ayC't sal<ın kcnnrcla duran kafilenin en 
yaşlısı Nl~ nzl t1staııbul) söze kıırıstı. "Kn
!ılmln ) nşlısı" eledim, bu bC'lkl ynnlıs olur. 
Bislklrt<:llC'rin babası dernek bllmC'm doğru 
olur mu? Bir cllı yC'dl boydıı ve nltmıs kilo 
siklctte olan bu blslklct<:l nüfus knydınıı 
göre tam otuz s0klz yıısındadır. Nbnzl ev
lidir. Fakat cocui:u yokmus. Ne garip ııey
clır ki 34 yaşındıın sonra bu spora merıık -
lıınmıs \ '<' krndi pıırnslyle tedarik ettiği bi
sikletle ldmnnlıırn \'e sonra dn kosulıırıı glr
mC'ifo basınmış. İstanbul tC'lefon direktör!U
ğünde kırk llrıı maıısla calııımnJ..."tııdır. Ka
raktC'rlsllk bir tlııe mnllk olnn Nlynzl')·e 
sordum: 

"- nu sııoru kaç ynıınıı kal1nr ynııarnk-
sın?, 

Cevaben: 
"- Kuvettcn dU&lıncb·e knd .• r!,, <ledl. 
l>."lyazı her etnııı muvarraklyctle bltlrlyor 

amn bir &ant, b •zan bir bucuk saat l:<'C •• 

Fakat hedl'!c vasıl oluyor. Bu ara herkesle 
bir ı:ülllsme oldu. B~sln r bir noıctn)'a ccvrll
mıs. k'llmıstı. l\Icrnk eltim. llakik:tten ı::örU
lcc('k manı:nrn K1f1le lclnd(' cok yemek ye
mekle lştlh ır etmls olan H ıtnylı Mahmut 
lkb c boldUıtU bir kilo ekmeği, pe> ntr \'C 

karr>Uzlıı Hmekle meıeuld\I. Filhıklkn Mah
mut cok )<'r. Hemen hemen ı::unde iki kilo 
ekmetl ıız buluyor 

"- N(' >afll~orsun Mahmut?,, dC'dlm. 
"- Buı::UnkU >olumuz cok uzunmus. kar

nımı l>lcc do>urııyım dcdl'll şurada kcn:tr
Blslklet > ıırııları 2 

dn bir kilocuk ekmek yiyorum., dedi. 
"- Bak arkııdaııarın gazetede bazı yazı

larının ve dll<'kkrlnln nesredllm••sl tein bn
nıı blrcok Sl>zlcr not cttlrl~orlar. Senin bir 
arzun \ar mı"",, 

Mnhmut blrnz duşUn10kten sonra c!erhnl 
odasınn cıktı \'(' bir roıoı::rnrıa ı:!'rl döndü 
\'C t nn verdi Bu resim ııatııy'd.ı bir yarış
ta birinci ı::l'llslml ı:u~terlyor 

"- F • r b r S::!IZl'tedc cıkarsa ne muUu 
ban • .. cı ıı. Dun gece kıtalanmız bUtUn cephe boyun

ca düşmanla <:arpışma~a de,·am ctmlslnd r. 

Alman resmi tebliği 

Kulkabcrt bölgcııinde düşman sisten is
tifade ederek hücum teşebbtlsilnde bulun-

mu, ise de, dııima tetikte olıın kıtıılarımı. 

zın sUratll ve olddctll mukııbil taarruz:ı 

'narck!lt snn•ı nklasmıstı. a ru,meyl Ya
rıra bır k ırnk cocukl ınn )nnınd:ın ayrıl
dım 

Berlln 7 na. - Alman orduları 
mandnnııtının tebl ti: 

neticesinde dilşman rlcatn mecbur kala
basku- rak muhıırebe meydanında birçok ö!U bı-

Ekrrm t'I.GER 

Uşak - Alaşehir merhalesini 
Nizamettin kazandı 

Alns<'hlr. 6 an. - Yarısı t ıklı> cd<'n hu-

Sark eephes ndc narcKtıt ı>ltın mucibince 
devam etmektedir. 

tnıı:lltz sahilleri acıkların 1n, alman savns 
tayyareleri hlmnYCll bir ı:e'lll karıtcstne 
ınensup cl'mnn 30 000 t9nııtıtoluk 4 duwnan 
ticaret ı:cmlslnl tnhrlı> etmhlcr ve dlC:C'r bU
:Vllk bir tlC'nret iıemlslnl de mühim lıusarn 

Utratmıslnrdır. 
15 6 C) ıuı ı:ccesl. nO> Uk bir nlmnn sn va.ıı 

lıı~nı-e tcs~kkUIO su vey$ clv ırınd:ı Abu~u -
heyıa dakl ınııllz tay~are meyıd'l nı bJyük 
ırıu\afCnklH-tle 1>0mb:ılamıstır 

15 6 eylül ırnresı. atman s \ aı tanarele -
l'lıllzı lskenderlye deniz Ussllne yaptıkları ta
a rruz esnasında alman bombalan oark ıtma
IUJ\e. dU1111111 ve mUhlm hasar olmustur. Bir 
l>ct:-oı deı>osu yakıtmıstır. 
~ı rece bahriye kesit tayyareleri Sü-

raknııştır. 

••• 
noma 7 ıı.a. ltnban umumi kararı:rı - susı muhabirimiz blhllrlyor. 

hının tebl!IU: Buı:un Usıık • AIMehlr nraııı otan nllıncı 
Şımall Afrika ve ıarkl Afrika cephelerin- merhale kOSi.ilclu. Ynrısa s:ınl 9AD ta lıaşlnn-

de kn~tıa deıtcr bir eey )"Oktur. ılı. nuı:UnkU >"n,.ııı altı merhalenin en cetlnl 
lnı:ııız tayyar lerl, Trnbtusı:nnı'ı bombıı • olc1u. nun >·Uz elli B<'k'z kllomctrcYI beıı sırat 

lnmı~tır. Zn>·lat )"Oktur lrıı: Ilı: tnyyarel ı-t. ltırk dnklkacl b Ur n btslkktcııcr buı:Un 131 

Cıı•an n clvar•nrınn ırrıı k bombaları atmıs- kilometre> ı enrak yedi ınat 'SS d<ıklkada bil· 
lır Hasnr \ z ıyl •t olm'l'llıetır. > ık zor! 1;1 uın blllreb ld ıer 

" G gcc sı. ıauar ı rlrılz, Kıbrıs'tıı Ler- ı L'mumı 1 nlrte h.c bir dc~lslkllk oıma-
ko tan·are meydanını bombalıımııtır. ln - mıstır 

tlllklar ve yangınlar mUaahede edllmlsllr. Buı:UnkU yarıeın teknik nellc<'•I şudur: 
Dün ı:el'e etızle."T!e postalarının bazı ha- ı - Ntzamettln 7 saat ss dakika, 

berlert Uterlne, Ro:na'da alarm laaretl ve- 2 - Hikmet CBursnı 7 saat 51 dakika, 
rllmlatlr. Dıı mlldaCaa tertibatına mensup 8 - Şevket (Esktıehlr) 7 saat 56 dakika, 
bazı tayyare detl bataryası bir baraJ ateşi 4 Osman <san mavoyu hAmlJ) 8 e. 8 d., 
acmıatır. 5 - BJ.yram (lzmlr) s saat ıo dakika. 

~enlikleri yapıldı 
( Başı 1. inci sayfada ) 

cularınn nasip olmuştur. Birer seri halin
de gösterilen serbest, kurbağlnma ve sırt-
1.lstti yuzmclcri ~ok muntazam olmuş ve 
ııiddetll nlltışlar kazanmıştır. 

Bundıın sunrıı S]lorcular su altında. me
safe alış gösterileri ynpnıışlnı dır. Bu ha
reketlerde' bilhassa Ncv:mt ve .Mustafa 
çok muvnffnk olnrnşlaı·dır. Nevzat 50 
metre mesafe katetmiş ve su lçersinden 
Turk Bayraı:ı-ını çıkarmıştır. Bu hareltetl 
seylreilerln tııkdlrlni celbetmıştir. 

Mliteııkibl'n kulcdcn ve trnnplendcn at
lanın hareketleri yapılmış, bu hareketler 
de mtikcnımel olmustur. l3ilhas"n ateş 

çenberlrrindcn nlladıktıın sonra bir kıta
nın clbıse ilo yllzuek sudan geçişi de se
yircilerde bliytık bir heyecan uyıındır -
ııııştır. 

Elbiseli ordıı llnyrıık yıırışında Nail -
Fı•rit - Sulhi - Llıtfl - Musta!n - Basan -
Muwf!C'r'<krı mürekkep takını 8 dnklkıı 48 
saniye ilC'. 

Harp okulu Bayrıık yanşında Adnan -
İsmail - Mustııfn - Ccnııp'tan mürekkep 
takım G dakika 53 saniye ile birinci ol -
muı1lnrdır. 

Elbise ile suya atlama ve suda soyun-
' rd:ı Hi' rev, hasmını ud dııhi yen

me. kurtarma, taşının ve cnnlandıı ma ha
reketlerinde Muzaffer, İsmail, I'c\'Zi en 
çok muvaffıık olmuşlıırdır. 

10 metre u:ımnluğunda suya uznnnn yağ
lı direk lizerlndcki Bııyrağı alma müsa
bakasını Şahap knznnmıştır. Bu hareket 
çok eğlenceli ve heyecanlı olmuştur. 

10 metrelik kuleden nııkc ı ·i teçhizatla 
suya ntlnmıılıırdn Cemııl • Fikret • Rıza 
çok muvntfıık olmıışlnrdır. 

Bütlln bu ytlznıe ve ntlıımn hareketle • 
rlnden sonra yapı lan su topu mUsnbaka • 
sındn Nazif - ismııll - İskender • .Muzaf
fer - Cemil - SelıUınttin - Bnhatlln'den 
mürekkep mavi talnm 2-1 kazanmıştır. 

Sporcular Hnrp okulu yazısını yazmış 
ve marııını söyliycrck snnt 16 da mera • 
sime son vcrllmlııtır. 

B6ylcce bütiln dAv tlller ve kesif bir 
seyirci kUUeııl teşkil eden ıınknrıılılar he
yecan, neşe ve sUrprizlerle dolu bir gllıı 
geçirmişlerdir. 

Harp okulu spor !lğı'C'tnıcni Önyüzb:ışı 
H~sıımcttın CUr<'li'nin gn)Tctlylc Anka • 
rn da Darp okulu tarafından ilk defa ya
pılan bu bayram buncl:ın ııonrn ela her yı l 
n:ırnı ŞC'i(ılclc tc:krnr edılecektlr. 

Merasim sonunda Başvekil Dr. Refik 
Saydam mckt<'p komutanı Kurmay Al -
bay M.ustııfn Erenı'I ve spor baş i.ığret _ 
n~enı Önvl.lzbnşı Hllsnnıcttln G!lrcli ile 
dı~er spor öğrctnıcnlcrl olan llsteğmen 
Hıfnt Kolat, Sabahattin Doraz, Nedim 
.Aydınoğlu, Fahri Ekiner, HüsnU Cnner 
ve Cevdet Bcyııtı da tebrik etmişlerdir. 

{a.a.) 
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Geçit resminden bir görünüş 

Atc§ten suya: Genç harbiyeliler ateş çenberinden geçerek suya 
atlar/ arken ..... - ...... -· .. 

Yüzme müsabakalarından bir 
enstantane 

Müaabakalara hazırlık 

Teçhizatla yüzüşlerclen ba§luı 
bir görünüş 
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NAFIA VEKALETi 

Sedde inşaatı 
Nafıa Vck!Uellnden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bursa su tııleri birinci ııube mUdUr

lllğU mıntakasındakl Apolyont gölU sed· 
deltrlnln B"klz metre kotuna yUkseltilme
s . ve dalgalara karşı mukavemetinin temi
ni için de te.o lle kaplanması ameliyat ve 
inıaatı muhammen ke lf bedeli vahidi fl· 
yat esası üzerinden ( 447122) lira (32) 
kuruııtur. 

2 - Eksiltme ııı. 9. 941 tarihine rast
lıyan pazartesi gUnU saat ı5 te Ankara'da 
su tııleri reisliği binası içinde toplanan 
su eksiltme komisyonµ odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılac:ı.ktır. 

8 - istekliler; eksiltme ııartnamesl, 
mukavele projesi, bayındırlık ipleri genel 
ıartnamesi, umum su lı:ıleri fenn! gartna
meslyle husust ve fennt 11artnamclcri ve 
projeleri (22) lira (30) kuruıı mukabi
linde su iıılerl reisliğinden alablllrler. 

' - Ekailtmeye girebilmek için istek. 
lilerin (21.rs4) llrs (69J kuruııluk muvak
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az Uç gün evci cllcrlnde 
bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vek!ıletlne müracaat ederek bu 
ile mahsus olmak üzere vesika ıı.lmalan 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri ııarttır. 

Bu mUddet içinde vcsıka talebinde bu· 
lunmıyanlar eksiltmeye lştirAk edemezler. 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı satıtten bir saat eve
llne kadar su :işleri reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (5656) 15778 

Yapı ve imar itleri ilanı 
Nafıa Veklletlnden: 
ı - Ekalltmeye konulan tş: Jandamıa ıu· 

bay okulu arkasındaki Gedikli erbae okulu 
1ctn yaptırılacak yUzer erlik lkl POrtallt ba
raka ve on beı hell lnıııatıdır. 

Ketlt bedeli (807M,23) liradır. 
2 - Ektlltme 18. 9. 941 tıeracmbe ırllnQ ıa· 

at 11 te Nafıa VekAleU yapı ve imar işleri 
eblltme komlly0nu odasında kapalı zart u
ıullyle yapılacaktır. 

1 - Ekllltme eartnamcst ''e buna müte. 
tem evrak (2) lira bedel mukabll1ndc yapı 
'ft imar lelert reısııttnden alınabilir. 

4 - Elulltmeye a1rcbllmek 1cln lltekllle • 
1'tn (2981,57) 1kl bin dokuz yüz sekten b1r 11· 
ıa em yedi kuruıluk muvakkat tcmınııt ver
meleri va Nafıa VektHeUnden bu tı tein alın· 
Jllll ehliyet vesikası ibraz etmeleri ıa.zımdır. 
ltbu vetlkayı almak ıc:ın l&tek111erln eksiltme 
t&rlhlnden (tatil ırtını rt harlc:J ile ırün o\'el 
blr latlda lle Narın VekO.lettne müracaat et· 
melerl ve dllekeelertne en az bir knlemdc bu 
ile benzer CSO.OOOJ liralık bir it yaptıklanna 
dair iti yapuran idareden alınmıs vcsıka 
l'll>temelerı llzımdır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Odun aİmacak 
Devlet Demlryolları SL Al. Ko.dan : 
ikinci iııletmenin yakımlık ve fayraplık 

ihtiyacı için yarısı meıe ve yarısı gürgen 
veya gUrgenle karı.tık çam olmak Uzere 
4.711 ton kesllmemlıı kuru odun kapalı zarf 
usullyle satın alınacaktır. Odunlar An • 
kara - İzmit veya Ankara - Zonguldak a
raaındaki istasyonlardan birinde vagon 1. 
çlnde ve en geç 15-ı0-19'1 tarihine kadar 
tcıılim edilmiş olacaktır. :Muhammen be· 
deli (7600) yedi bin altı yUz liradır. ı11.9. 
1941 tarihinde pazartesi gUnU saat ı6 da 
Ankara'da ikinci lııletme binasında top • 
!anacak komisyonda ihalesi yapılacağın • 
dan bu tıe girmek iııtlycnlerin %7,5 nis • 
betinde muvakkat teminaUarını vezne 
makbuzu veya idarenin kabul ettiği tor
mUle mutabık banka mektubu olarak ka
nunun tayin ettiği vesaiki havi teklifle • 
rıni ihale saatinden bir saat evellne kadar 
komıayon reisliğine tevdi etmiş olmaları 
10.Zımdır. 

Şartname ve mukavele projeler! An • 
kara ve Haydarpaşa işletme komisyonla • 
rıcdan parasız alınabilir. 

(6063) 16032 

Kereste imali ve nakli 
D. O. Yolları Satın Al. Ko. dan: 
ldaremlzln Durıunbey devlet orman tılet· 

meıılnden satın aldır:ı takriben :ıooo MS cam 
tomrur:un ormandan indirilerek blcllmcsı 
mamul kerestenin lııtasyonôa Va&'onlara tah: 
mtll ııı kapalı zartla eksiltmeye konmuııur. 

ldnrcye ntt tomruklardan bl~llp bu ıekll· 
d.ı teslim edilecek mamul beher M3 kcrcsıe. 
ntn masrafı 2'7,42 lYlrmı yedi llrn kırk iki 
kuruı) tahmin cdllmtstır. 

Eksiltme 15. 9. 1941 paiartcsı ııOnU ııaat 
15.45 te Ankarada umum müdürlük blna1ı 
lc:erlıılnde malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Bu tıe &'lrmek latıyenlerln 7419,ıı (Yedi bin 
dört y(lz on dokuz buc:uk lira) muvakkat ıe· 
mlnat ile kanunun taYln ettltl vesikaları ve 
teklltlerlnl aynı srUn saat 14.45 e kadar ko. 
misyon relııllrllne vermeleri 16.zımdır. 

Sartnamclcr 200 kurusa idarenin Ankara. 
Ha>darpaıa ve Balıkesir veznelerinde .satıl. 
maktadır. (6098> 161M 

Ustunç takımı ahnacak 
Devlet Dcmlryollan Sa. AL Ko. dan: 
Muhammen bedeli (23100) yirmi Uc bin 

yQz llra olan 300 adet küc:Uk uıtunc: takımı 
20. 10. 041 pazartesi &'ilnU saat (15) te kapalı 
nr:t usullyle Ankara'da idare blnuında 11atın 
alınacaktır. 

Bu 1to ırtrmck lstıyenlerln (1732,60) bin 
Yedi y(lz otuz iki lira elll kuruıluk mu\'akkat 
teminat ile kanunun tayin ettltl vesikaları 
ve tekliflerini aynı &'Un ıaat (14) e kadar 
komisyon relalltlne vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal· 
zemo dıılreslnden, Haydarı>asada tcsellllm ,.e 
sevk at?Illr:lnden da~ıulacnktır. 

(G13!>) 16148 
~ - !stekJUer tekil! mektuplarını 18. 9. 

1941 perıembe &UnQ a:ınt 14 e kadar ekıllt· 

ille komllyonuna makbuz mukabilinde .. ·er -
nıeıerı lAzımdır. Balast münakaaası 

Postada olacak ııeclkmeler kabul edilmez. Devlet Demlryolları 3 hletme MQdUrlU • 
(61&4) 16149 tünden: 

Muhammen bedel, bulundutu yer, miktar 

HARİCİYE VEKALETİ 

Merdiven inşaatı 
Hariciye Vekllet1 Satın Alma Komiı· 

7onundan: 
Hariciye Vekll.leti binası methal merdi· 

yeninin yeniden yapılması ekıılltmeye ko· 
:aulmuıtur. 
Kanunı ehllyeti haiz isteklllerin keeif

aame ve projeyi her gUn vekAlet levazım 
aıUdUr!UtUnde gtlrebllirler. 

Ketlf bedeli: 2075 lira 66 kuruı. 
Muvakkat teminatı: ıl55 lira 67 kuruı. 
İhale tarihi: 29. 9. ı9U pazartesi saat 

~10) da. 
İhale mahalli: Hariciye VekAlett satın 

alma komisyonu. (6U8) 16393 

ADLiYE VEKALETl 

Benzin alınacak 
.A.dllYe VeklleUnden: 
•.•e1taıet ve Temytz mahkemesi tein alına· 

nk olan 7!50 teneke benzin 115 ırün müddetle 
acık ekllltmeye konmuıtur. 

Muhammen fiyatı nakliyesiyle beraber 4106 
llra :25 kuruıtur. Muvakkat teminat SOS lira· 
dır. 

Sartnamey ıılrmek tıtlyenlerln her &'Un ve 
ekılltrneye lıtlrlk edeceklerı.n merke. "\uha· 
ıe1>ecllltlnden aldıkları muvakkat teminat 
makbuz1Yle birlikte 15. 9. 941 pazartesi ııünü 
.. at 15 te vekA!et levazım ve daire müdllr· 
liltüne müracaatları. 

(6156) 16113 

OKULLAR 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutıınlı~ından 
ı - Aıısgıda yazılı ııartlıın haiz okur· 

lar harp okuluna alınacaktır. 
.A) Ankara da bulunanlar doğr'Udan doğ· 

ruya Harp okuluna, Ankara haricinde bu· 
ıunanlar bulundukları yertn aakerllk ııu· 
bealne müracaat edeceklerdir. 

B ı Kayıt ve kabul muamelesi 1-9-19'1 
d.ın itibaren 20 • B. Te§rın • 1941 tarihine 
kadar devam edecektir Bu tarihten son • 
rakı müracaatlar kabul edllmlyccektlr. 

% - Gırıı ıartlan : 
.A) TUrk ırkırdıuı olmak, 
B) Lise bitirme ve olgunluk imtihanı 

Yermtı olmak. 
C) Tam teıekkUllU heyeti ııhiyeaı olan 

aakert hastaneden (Harp okuluna gtrer > 
kararlı slbat raporu almak. 

D) 18 • 28 yaşında olmak (2f yaşına 
sirmlt olanlar alınmaz.) 

El Diğer ııartlar askerlik ıubelerlndeıı 
·ve Harp okulundan öğrenileblllr. 

(608~) 16089 

Erkek meslek öğretmen 

okuluna talebe alınacak 
Erkek Mc.lt'k ö~relm~n Okulu MUdilrlU. 

tünden: 
Böl&'e eanat okullanndnn 1936·1937 (da. 

hlll ders yıhnd:ın sonra mezun olanlar ara. 
ıında, yapılacak bir müıııbııka imtihanı ne. 
Uceslnde Okulumuzun lcS\ l~eclllk, demircilik, 
eJektrlkclllk ve maranıozluk eubel .. rlne pa -
naız yatılı ve nehnrt talebe aıınacnktır. lm· 
tthanlara atreceklerln aaker1~kle altıkıuı bu· 
lunmamuı ıartur 

lateklllerln 20 eyJOI 1941 cumartesi ırOnU

ne kadar okul ldareslne müracnRtlnn. 
!6210l 16178 

ve muvakkat teminatı yazılı balut kapalı 
zarı usullyle ekslltmeye konulmuıtur. lhale1I 
Balıkealrde 18. O. 041 peraembe ırünü ıaat 16 
da isletme blna11nda komisyonumuzca yapıla· 
caktır. htcklller 2490 sayılı kanunun tayin 
ettlltl v•lkalarla ihale ırUnQ m11anan .aat· 
ten blr •aat eveı komı.yonumuza müracaat -
ları IAzımdır. Bu ise alt ıartname ve muka· 
vele proJelert komlayonumuzdan alınablllr. 

Bulundutu yer: Balıkesir • KUtahYll, ktlo
metreaı 97·99, mlktan 8000 M3, bir M3 mu -
hammen bedel 180 kurut. muvakkat teminat 
1080 Ura. 

(6201) 16192 

. Tuğla alınacak 
Devlet Demtryolları Sa. Al, Ko. dan: 
Zon&'uldak • llanklly aruında herhanırl 

bir latuyonda ve vuon !cinde teslim ıartlY· 
le (450.000 dört yQz em bin adet blrlncl ne
vi tur:ın kaııalı ı.arr usullyle satın alınacnk· 
tır. Muhammen bedell l7200> yedi bin iki ~·Uz 
11'.'tldır. 23 eylül 941 tarihinde ınlı &'Ünü ınat 
16 da Anknra istasyonunda ikinci l$letme 
müdUrlütü blnuında toplanacak komlııyondn 

ihalesi yapılacaRından bu ıse etrmek 1stıyen· 
ler1n (540) bet yüz kırk liralık muwkkat te
mlnatıarlyle teklltlerlnl aynı ııün nat l:i e 
kadar koml•Yon relllltlne makbuz mukah'· 
llnde tevdi etmeleri lAzımdır. Sartname ve 
mukavele proJeıl komtnondan ve Haıklly, 

Karabllk ve Caycuma lltaayonlnrından para· 
ıız verilmektedir. (6323) lo.163 

Hastane etyası alınacak 
.Oevlet Demlryol!arı Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell (:IQ.000) ytrnıl bin lira 

olan yirmi bir kalem amellyatane maaalan 
ve teterrüatı 22. 9. 941 pazarte,I ınnll ıaal 
(15.30) da kapalı zarf uıu!IY1e Ankarada 
ldnre binasında satın alınacaktır. 

Bu lac &'lrmek lstıyenlerln (1.500) bin beı 
yilz liralık muvakkat teminat lle kanunun 
tııyln ettiği \'CSlkalan ve teklltlerlnl aynı ırUn 
saat (l4.30J a kadar komlıyon relıılltlne ver
meleri IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpaeada te.ellüm 
ve ıevk ıııtlltlnden datıtılacaktır. 

(6322) 16320 

ASKERi FABRiKALAR 

13517 takım yazlık elbiıe 
alınacak 

>... Fab. Satın Alma Ko.: 
Tahmin edilen )deli (2"..860.!IOJ lira olan 

yukarıda yazılı ~17 takım yazlık elblııe Aı· 

ıs.trt Fabrikalar umum müdürlUtll merkez il· 
tın alma komlı)onunca !l 9. 941 aalı ırilnil aa· 
at 14,30 da pazarlıkla ihale edlleccj<tlr. Şart
name paruızdır. KaU teminat (3429) lira tOBJ 
kuruıtur. (6182) 16237 

ihale tarihinden 31. 5. 942 tari
hine kadar •taiıda cinı ve mik

tarı yazılı 11 kalem sebze 
alınacak 

Aa. Fab. Satın Alma Ko.: 
,.zam! miktar ..Uırar1 miktar 

Kilo 
4000 
4000 
4000 
1500 
2000 
"lOOO 
1500 
2000 
ııoo 

ııoo 

ııoo 

Kilo 
3000 
aooo 
8000 
1000 
1500 
1500 
1000 
ıııoo 

800 
800 
Mô 

Patlıcan 

Taze ıuuın 
Kabak 
Domatft 
Lahana 
Prua 
Patatet 
Lapan ak 
Kereviz 
Karnı bahar 
Havuc 

Yukanda yazılı 11 kalem ıebze >..kert Fab· 
rlkalar umum mlldUrlillU merkez aaun alma 

Vl1US 

Jlomlll'orıunca ıT. t. 941 carıamba rUn11 aaa.t 
111 te pazarlıkla 1hale edllecekUr. HeyeU umu
m!Yetlnl birden v.rmek mUmkUn olmadıih 

takdirde am ayn taliplere de ihale edllebl· 
Ur. latekl11er1n tahakkuk edecek fiyat Uzerln· 
den kanunt temlnatıarl)"' • birlikte komisyona 
mllracaaUarı. (6183) 16238 

Küçük Y ozgatta yaptırtlacak 
inıaat 

As. Fab. Sa. Al. Ko. dan ı 

Keşif bedeli (15415) lira (50) kuruı 

olan yukarıda yazılı inıaat Aıkert Fabrl • 
katar Umum Miidürliiğü 111tın alma ko -
miıyonunca 20-9-941 s;arıamba rünü ııaat 

ıs te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (78) kuruştur. Muvakkat te

minat (1156) lira (17) kurıı5tur. Teklif 
mektuplarını mezk<ir günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri. (6233) 16239 

Müteahhi t nam ve hesabına bir 
adet kabili ayar yağlı transfor -

motör alınacak 
Aıı. Fab. Sa. Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 

mUteahhit nam ve heaabına bir adet kabili 
ayar yağlı transformatör Asker! .Fabrika· 
lar Umum MUdürlllğU Merkez Satın Alma 
Komlııyonunca 22. 9. 941 pazartesi gUnU 
saat 14 de acık eksiltme lle ihale edile • 
cektır. Şartname parasızdır . .Muvakkat te· 
mlnat (150) liradır. (6279) 16251 

ANKARA BELEDlYESl 

Şose inşaatı 
Ankara Belediyesinden: 
1 - GU\'Cn C\'lcrl le l!Okak &OSCSI temdidi 

ısı on beı eun mıııldcUe acık eksiltmeye kon· 
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (Ti77J liradır. 

3 - Teminatı ı583ı lira (:?7) kuruştur. 

4 - Şartname \'C keelt cetvelini ııormek 
ve 39 ' kurus mukablllnde almnk lst!)ıenlcrın 

her ırün eneilmen kalemine \'e isteklilerin de 
19. 9. 941 cuma eUnO ıaat 10.30 da belediye 
dairesinde mütcııckkll daimi encümene mUrn· 
t'&alları. (G161J 16181 

Elbise diktirtilecek 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Beledb e müstahdemini tein dlkUrlle

cek olan (ıı63J takım kııhk elbise dlktm lal 
on bet ıOn mlldôeUe acık ekılltmeye konul • 
muıtur. 

2 - Muhnmmen bedeli <8280) liradır. 

3 - Teminatı (24GJ liradır. 

No. !T. 
20 - Dnz. ::Mk. Yzb. Hllmıil otlu Alt 

Hı!zi'" Hazer (1780) Çatalça. 13015 Balat 
Sultan ha.marn caddesi No. ı9. 

21 - Doz. Mk. ön Yzb. Numan oğlu İb· 
rahim Balkıı. (ı637-6) Varna. 1805 adre
si: Aksnro.y Cclltıt çeşmesi Manastırlı Rl· 
tat ııokak. No. 9. 

22 - Dnz. Mk. Yzb. Yusur oğlu Meh
met Ayturgul. (1408) Ayancık 1801 adre
si: Rami cuma mahallesi Bağlar caddesi 
No. 73. 

23 - Dnz. :Mk. ön Yzb. Saim oğlu Ha
lil (ı06') istanbul ı299 adresi: Çıragı 
Hamza ıertfiye ııokak No. 7. 

2.l - Doz. Mk. SalAhattin oğlıı AH Rl· 
za Diren. (3'19) İstanbul 1802. Adresi: 
Edlrnekapı Kariycyi Hatip bUyUk bahçe 
So. No. 86. 

25 - Dnz. Mk. ön Yzb. HUseyin tevtlk 
oğlu Salim (ı202·3551J GılynUk. Adresi: 
Fener CUlcaml hisarönU No. 22. 

26 - Dnz. Mk. tin Yzb. İbrahim oğlu 
Ahmet (1602) Şumlu. 130ı, adresi: Fatih 
Kumrulu mescit kalaycı sokak No. 6. 

27 - Dnz. Gv. ön Yzb. Mehmet Veysi 
oğlu Muııtafa {1063) iııtanbul 1302 adre· 
si· Ortaköy kabristan ııokak No. 7. 

28 - Dnz. Gv. Yzb. Mehmet oğlu İz. 
zeL (ıOS3) Bursa. 1301 adresi: Pangaltı 
Kaya sokak No. 35. 
Yukarıda isimleri yaz.ılı subayların a

cele ııubeye mUracaatıarı llln olunur. 

VİLAYETLER 

Yol inşaatı 
Tunçel! Bayındırlık DırektörlUğUndcn: 
ı - İhalesi 20. 8. 941 tarlhtndo yapıl· 

mak Uzere eksiltmeye konulan Ttfnçcli vl· 
ltLyctlnde Scyitiıan Piı!Umllr-Mutl köprUsU 
yolunun Seylthandan itibaren 2'i' +000-
31+000 ve 62+000-70+000 kilometrele
rinde yapılacak kısımlar inıantına mcz
kt'lr gUnc kadar talip çıkmamııı olduğun
dan bu inşaat tekrar eksiltmeye konul • 
muştur. Bu ıııin muhammen keelf bedeli 
ll 60.000 l liradır. 

2 - Bu lııe alt evrak ve ııarerıamc ııun
lardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, B - Muka· 
vele projesi, C - Bayındtrlık işleri genel 
şıırtnıımcııl, E - Şoue ve köprUler fennt 
ııartnnmcsi, F - Seı·ldöprl, G - Grafik. 

H - İııtiycnler bu tııe evraktan ıoae 
köprlilcr şartnamesiyle bayındırlık i~leri 

genci ıınrtnamcsinden mnadasını (8) lira 
mukabilinde Tunçcli nafıa rnUdUrltiğUn • 
den ııatın alabilirler. Şose ve köprüler 
fenni ııartnameslni ve ba;rındırlık işleri 
genel 11artnnme3Jnl görmek istlycnler Tun. 
çel! nafıa dairesinde bedelsiz olaro.k sö-
reblllrlcr. 

S - Eksiltme 10.9.04.1 çar§amba gUnU 
saat llS te Tunçeli nafıa müdUrlüğU bina- tur. 

, 
iMA,· 
Nlllltf.I 

2 

8/9/1941 

Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 
. 
ikramiye Plam 

ı adeı 2000 lirılılı - 2000.- liu 8 adeı 250 Urılık - 2000.- lira 

' • ıuoo • - 3()(>0.- liaı ,, 
• 100 • - ,,oo.- llrı 

2 • 7~0 • !~.- Ura 80 • 50 • 4000.- lira 

4 .. 500 • - lOOO.- lira ~ • 20 • - 6000.- lira 

Keşldeler: 4 Şubat. 2 Mayıı;. ı Ağustos, 3 tklncltesrln tarlhlerlnde yapılır 

dedir arzu edenler oradan öğrenirler. 

4 - Sartnameslnl &'Örmek ve bedels\z al· 
mak lstıyenlerın her eUn encUmen kalemine 
ve isteklilerin de 19. o. 941 cuma ııünU ıaat 
10.30 da belediye dairesinde milteıekkll dnl· sında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 4 - Bu ile alt evrak ıunlardır: 4 - Jltizam as;ık artırma ile 24-9-941 
mı encümene müracaaUarı. (6162) 

16182 
4. - I<:ksiltmeye girebilmek için iatek· Al Kcılfnam~ ve ıllsllel ıtyat. 

illerin ıo.:.ı:;o lira muvakkat teminat ver- B> Ocak &'rart~ı \'e mesatel yasatlye cet· çaroamba giinü aaat 10.80 da Kırıkhan m&l-
meai ve B§llğıdaki vesikalan haiz olup veli. müdıirlüğü odasında müteşekkil Komlı • 

Muhtelif CAm alınacak göstermesi 10.zımdır. cı t.."laılllmc ıartnamesı. mukavele projesi. yonda yapılacaktır. 
Ankara Belediyesinden: 
1 - otobüsler itin alınacak olan muhtelit 

ebatta 400 adet cam on ııcı ıün müddeUo a· 
cıh eksiltmeye konulmuıtur. 

A - İhaleden en az tatil gUnlerı hariç oı Hususl &artname. 5 _Muvakkat teminat% 7.5 hesabiyle 
3 gün evel Tunçeli vlll\yctıne müracaat Fı Bayındırlık ıeıerı &'ımcı ıarlnamesl. 
ederek iııe girebilmek için alınmııı ehliyet GJ Şose ve k!lpruter rcnn1 ıartnamesı. 
veıılknın. 5 - Bu \"esıılk talil ırünlerl harlc olarak 

1800 bin sekizyüz liradır. 
6 - Yukarıda yazılı artırma ıünü ihale 

~ - Muhammen bedeli (2000) liradır. 
3 - Teminat (l:IOJ liradır. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil vesi- her s:Un encümen kaleminde \"e nafıa daire· saatinden bir saat evel taliplerin depozit 

4 - şartnamesini 'örmek ve bedelsiz al· 
mak !ltıyenlerln her ırUn encümen kalcm\ne 
ve tsteklllerln de ııı. 9. 041 cuma ııUnU saat 
ıo.ao da beı.,dlYa dalrulnde mUteaekkll dal· 

kaııı. ılnde e11r0leblllr. 
C - Bir defada devlete alt f0.000 lira- 6 - Ekslllmeye eırebllmek tein teminat 

lık yol, köprü ve saire teinin muvaffaki· akcelerlnln yatırılması, ihaleden Uc: glln e\'el 
yetıe ikmal etmıı oldutuna dair vealka. vllA.yct makıımına mUra<'ııatıa nlınacak ehli· 
~ - Tekliflere UçUncU maddede ya%ılı yet ve•lkaolyle tıcaret oda•• v •lka•ının ibraz 

saatten bir saat evetine kadar Tunçeli edilmesi ,.e ihale kanununu 83 Unca maddesi 
~afıa dairesindeki eksJltme komisyonu re- mucibince teklif mektuplarının zamanında ve-

mı encümene mCiracaatıarı. (6163> 
16183 

ısll~lne makbuz mukabilinde tcıılim edile· rllmcsı ıarttır. 16117 

ASKERLiK lŞLERl 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik Şubesi Başkanlığından: 
1 - Dnz. Mk. ön Yzb. ZUhtU Ahmet 

Oymak. (1315) Bosna ı303. Adresi, Edir
ne Kasaklama Tomruk Rastıkçı sokak 
No. 11. 

2 - Dnz. Gvt. ön YUz. Bekir Sıtkı oğ-
lu Ahmet Kemal (110:1) tııtanb\11 1303 Ad· 
rest Aksaray Ahmet Kcthuda mahallesi 
cami ııokak No. 5. 

3 - Dnz. Mk. Y:ıb. Mehmet Ra:ılt oğlu 
İbrahim Etem özgUr (ı 796) iııtanbul 1303 
Adresi Gümüıısuyu Kırkmerdlvenlerde 1· 
mıım Rlza efendi No. 4.. 

4. - Dnz. Mk. Yzb. Abdullah oğlu İb· 
rahim Erim. (1707) Gönen 1304 Adresi 
KaragUmrUk Beyceğiz Camall sokak No. 
12. 

5 - Dnz. Mk. ön Yzb. Sait oğlu Meh· 
met Bilgin. (HSOS) Girit. S. 303 adresi E
dirnekapı Karlyeyi Atik All pa§a 3. bey 
sokak No. 17. 

6 - Dnz. Mk. ön. Yzb. İbrahim oğlu 
Bllll Durmaz. (ı808) Mlksar. ı303 adresi 
Suadiye Şa§kın bakkal karakol sokak No. 
12. 

7 - Dnz. Mk. lln Yzb. Etem oğlu Ha
san Hüseyin Varan (1666> İstanbul 1303 
adresi: Bcııtklll§ Ihlamur yeni M. H. Y. 
Mektep sokak No. 6. 

8 - Doz. Sany. ön Yzb. Lltlf oğlu Meh. 
met Emin Akpulat (16i0) Erdek 1304 
adresi~ Sultan Ahmet Nakllbent lrh. No. 
60. 

9 - Dnz. Mk. Tğm. Bekir otlu Kadri 
öztUrk. (6313) İstanbul 1308 adresi: Ka
ragUmrUk Karabq :Mh. Akboğa sokak 
No. 8. 

10 - Doz. Mk. Aııtcğ. HUseyin olt"lu 
Hakkı Sadık Acarlı (3865) İstanbul 1308 
adresi Kınahada iskele caddesi No. 23. 

11 - Dnz. İnıaat Yz.b. Yakup oğlu HU· 
seyin Vahit Sapak (ı228) İstanbul 1303 
adreai: Göz.tepe Rıdvan pllfa sokak No.25. 

12 - Doz. ön Yzb. Mehmet Hıfzı oğlu 
HUseyin Dlnçdotan (1237) İstanbul. 1305 
adresi: Fatih Atik All PBfa Fevzi pıı,tıa 
caddesi No. 197 kat. 1. 

ıs - Dnz. Mk. ön Yzb. Ahmet oğ"lu 
Mehmet Osman Alpay. (1629) İstanbul. 
ı315 adreşl: Balat Hızırcavuı mahallesi 
Merdivenli sokak No. lı. 

1' - Dnz. Gv. tin Yzb. Raıit oğlu Ali 
Rıza Kınay (1161) İstanbul 1305 adresi: 
Fatih Fevzi pqa caddesi No. 80 kat ı. 

111 - Dnz. Mk. Yb. İbrahim oğlu İbra· 
hlm Emin Alptekin (1780 İstanbul 1296 
adresi: Aksaray Mustafa Kemal paıa cad· 
deal Çakır ata caddesi No. 7L 

cektlr. Posta ile gönderllecek mektupla
rın nihayet UçUncU maddede yazılı saate 
kadar gelmı,, olması ve artırma, eksiltme 
~e ı.h~le \kanununa uygun mUhUr mumu 
ıle ıyıce kapatılmış olması lAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. {6015) 15938 

Yol intaatı 
Tunceıı Bayındırlık DlrektörlütUnden: 
1 - Ekslltmeye konulan Is: Tunceli vı

IAyetlndc yapılacak Mamekl·Setlthan yolu 
tesviye! turablye ve &ose ln:ıaatıdır. Bu iıln 
muhammen kclilf bedeli (250.000> liradır. 

2 - Bu lse alt sartname ve evrak sun
lardır. 

A - Eksiltme linrtnamesı 
B - :\Iukavcle projesi 
C - Btı)1ndırlık flilerı ienel ıartnamesl 
D - Hususi ıı:ırtname 
E - Şose ve köprüler !ennl ııartnamesl 
F - Scrldöpri 
G - Grafik 
H - lstlycnler bu ise alt evraktan eose 

ve kllprUler eartnameslyle ba~1ndırlık işle
ri genci ı;nrtnnmcslnden mnadasını <4> lira 
mukabilinde Tunceli Nafıa MUdUrlOğilnden 
satın nlııblllrler. Şose \·e köprüler fenni 
şartnamesini ve Bayındırlık Jıılerl genel 
t:nrtnamcslnl görmek lstlyenler Tunceli Na
fıa dairesinde bcdclalz olarak gılrebUlrlcr. 

3 - Eksiltme 11-9-041 ııersembe gUnU 
saat ıs te Tunceli Nafıa MUdOrlUAU bina
sında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

4 - Ekslltmeye girebilmek !cin istekli· 
lerln ı3.750 lira muvakkat teminat \'erme
si ve asıısıdakl veslkalan hnlz olup göster
mesi lft.zımdır. 

A - İhaleden en az tatil rUnlerl hariç a 
giln evel Tuncell villyetıne müracaat ede
rek t:ıe glrcbllmek için alınm11 ehllyet ve
ıılkası. 

B - Tlcnrct sanayi odası sicil vcslkıısı. 
C - Blr defada devlete alt (50.000J lira

lık şose ve tesviye işini muvaffakıyetle lk· 
mal ctnıls olduğuna dair vesika. 

5 - Tekliflere UcilncU maddede yazılı 
sanltcn bir saat evellne kadar Tuncel! Na
fıa dairesindeki eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde teslim edllccek
Ur. Posta ile gönderilecek mcktuı>lann nl· 
hayet ilçüncll maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve arttırma eksiltme ve iha
le kanununa uygun olarak mühOr mumu 
ile lylco kapatılmış olması IAzımdır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(6000) 15939 
ı6 - Doz. Mk. Yzb. Mehmet oğlu Mııı-

tafa (11571) Yalova ı305 adrel\İ: Fatih Kapalı zarf uıuliyle eksiltme 
bina emini sokak No. ıo. ilanı 

17 - Doz. Mk. Yzb. Mehmet oğlu ){eh. Corum Vlltl):etı D:ılml Encllmenlnden: 
met Rasim Karaabat (963) Aydın ıS05 ~· ı - Corum • Cerlkll yolunun 1:1 + 940 -
resi Beyaz.it Ve!a Kırkçeıme .Mh. Keııevır l' + 450 inci kilometreleri nrasın<'la 3015 mct
Sokak No. 3. !!WtlUJ!o•Jndıfıtı eeaıtı ıose tamiratı. 941 ey-

18 - Dnz. Mk. Yzb. HUseyin otlu Hıı , ıuıwıuıı ..ıs lncı ıı~ne.ı gUnU ııaat 16 da 
san KAmil Tanyeri (ı631) Manastır. l~O u ... ,,,,ı encunıcn ı~utna anıonunda ihale edil· 
adresi: Haliç feneri MUrael P&la cadck"' "' uııcra vııını uır eUn mllddctle katıntı 
(111). tarı uıuıı.-ıe eull'rn e k !1'Jlmuetur. 

19 - Dns. ::Mk. ~n Yzb. Etem oğ"lu .Ah ~ • 1'4""'"CaK ıı n .. e~ıı bedeli 16~28 lira 
met Toy. (17'37) Çankırı 1805 ac1r ~ı: l\1 \ . ı:ı1 ku•uLtuı::. 

la.na kapı Hacı Evllra Mevlana caddeı.1 :ı • M~,·ah,tul lemlnat: 1~32 ıtra 16 kuruı· 

Yağ ve peynir alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 
DarUlaceze mlleııııeııesl lı;;ln dc!aten teıı

llm edilmek şartlyle alınacak 8000 kilo 
sadeyağ, 900 kilo tereyağ ve 2000 kilo be· 
yaz peynir kapalı zarf usullyle ekıılltme· 
ye J<orıulmu§tur. Mecmuunun tahmin be· 
deli 16605 lira ve ilk teminatı 1252 lira 
ı3 kuru3tur. Şartname zabıt ve mııamelAt 
mUdllr!UA"U kaleminde görUleblllr. İhale 
23. 9. 941 salı gUnU saat 15 te dalml en
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
mlnat makbuz veya mektupları, 941 yılına 
alt ticaret odası vesikaları ve kanunen lb· 
razı 10.Zımgclen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazır· 
hyacakları teklif mektuplarını ihale gUnU 
saat 14 de kadar daimi encümene verme· 
lerl JAzımdır. (7604/6384) ı6378 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Çorum Vi!Ayeti Daimi EncUmeninden: 
1 - Çorum - Çcrlkll yolunun 26+000 

-34 + 700 lıncll kilometreleri arasında 
50,0. metre uzunluğundaki ııoae esaslı ta
miratı 1941 eylUIUnUn 25 inci perıembe 

gUnU saat 16 da dalmt encümen içtima 
ııalonunda ihale edilmek Uzere yirmi 111r 
gUn mUddetle kapalı zar! uııuliyle eksilt
meye konulmu§tur. 

2 - Yapılacak iııin keşif bedeli 15244.82 
liradır. 

3 - .Muvakkat teminat 1143 lira 36 ku-
ruştur. 

• - Bu lge ait evrak ııunlardır : 
A) Keşl!namo ve ıilıllel fiyat, 
B) Ocak grafiği, mesa!ci vasatiye cet

veli, 
C) Eksiltme ıartnamcsl, mukavele pro· 

jes!, 
D) Husus! §artname, 
Fl Bayındırlık iıleri genel ııartDfmcai, 
G) Şose ve kbprUler fenol ııartnameal. 
5 - Bu vesaik tatil gUnlerl hariç ola-

rak her gun cncUmen kaleminde ve nafıa 
dairesinde gtlrtllebllir. 

6 - Ekııiltmeye girebilmek için -temi • 
nat akçelerinin yatırılmaaı, ihaleden Uç 
gün evcl villlyet makamına mUracaatıa 
alınacak ehliyet veslkaıılyle ticaret odası 
vesikasının ibraz edilmeııl vo ihale ka • 
nununun 33 Uncu maddesi mucibince tek
lif mektuplarının zamanında verilmesi 
ıarlli~ ı~97 

KAZALAR 

Kiralık balık avlama yerleri 
Kırıkhan rnalmüdürlüfıinden ı 

1 - Kırıkhan kazasına bağlı ıölbaıı ve 
Karaııu nehirleriyle hırsız pınarı ıölü 

(Karasu nehrinin Reyhaniye ıôsesi üzerin 
deki demir köprünün alt kısmı) nın üç ıe • 
nelik balık avlamak ve aaydiye resmi ilti
zama verilecektir. 

2 - Senelik muhammen kiymet 8000 se -
kiz bin Uç ıencliil 24000 yirmi dört biıı 

liradır. 

a - Şarmamo Kırıkhan malmüdilrliiiiin· 

akçalarını mat sandığına yatırarak muayyeA 
11atta makbuzlarını Komisyona ibraz et • 

meleri ilin olunur. l-9-9U 16398 

Kanape ve koltuk alınacak 
Erbaa Belediyesinden : 
Erbaa belediyesi için bir kanape, dört 

koltuk, 011 iki ııandalye, dört kum&§ per • 
<ıe alınması iei 2·9-1941 den itibaren 20 
gUn müddetle mUnakuaya konulmuıtur. 

İstekliler bu mefrugatın cins, evaat 
ve fiyatlarını bildirir mufusal teklltleri• 
nin 22·9·1941 tarihine kadar Erbaa be • 
ledlye reisliğine gtindermelerl ilA.ıı olu • 
nur.. ı639t 

Bahçe planı yaptınlacak 
El'baa Belcdiyeııinden : 
Erbaa belediyeıılne ait 10 bin metre mo

rabbaındakl ağaçlı parkın yeniden tarızi• 

mi için plAnının yapılması ve tatbiki lıl 
2-9-1941 tarihinden itibaren 20 ..Un mUd
detle mllnakasaya konulmuııtur . 

İeteklilerln 22·9-1941 tarihine kadat 
mu!asııal tekliflerini Erbaa belediye reiıı· 
llğlne göndermeleri 111ln olunur. 16400 

Satış i lônı 
Beypazarı Abdullah Abbas oflu terekeli 

tasfiye memurluğundan ı 

Muhammen kiymetinin yüzde 75 ni bul .. 
madığından satıştan düıen Beypazarı taı>U" 

ıunun 31-3-941 gün ve 27 No. kayıtlı Ahmet 
çalar namiyle maruf orman ve 

1 
meraya bal 

kere yapılan takdir kiymet muamelcsind• 
4-000 dönüm miktarında ve 6000 lira kıymet 
takdir edilmi& olup Beypazarı dellll dil~ 
kanında açık artırma ile 60 sehimde 27 ıeb' 
mi satılacaktır. 

Birinci artırma 13-9-941 ikinci artırnsl 

27-9·941 cumartesi günleri saat 14 de icr• 

olunacaktır. 

Pey ııünnek i~in % 7.5 nisbetinde pey ar 
c;uı vermek ıart olup ıartnameyi ıörmeM 
ve başkaca izahat almak isteyenlerin mel" 
kur günlere kadar her rün Abdullah terek• 
su memurluğuna müracaatları ilan olunııt• 

•171 

ANKARA V ALILICl 

inşaat münakasası 
Ankara \lallllRlndcn: 
2197 lira 25 kuruı kcılf bedelli Haym•111 

sırat lstıuyonu catı ın:aa ı 11. 9 941 penrll'' 
be &'OnU saat Uı.30 da \•illiyet daimi encilı11,. 
nlnde lhııleıl yapılacatından kes!f "' iartıı•• 
meyt &'örmek üzere isteklilerin her &'Ün v•": 
r1ner müdUrlütüne müra<'llatıan ve adı s:ı, 
c:en &'Unde vmyet dıı.lml encümeninde ha 
tıulunmatıın llAn ol•ınur. (57951 1~ 

' 
/ 

LiSELER 
----------------------~ 

Yatılı talebeye 
Ankara Yeni§ehlr Lisesi MUdUrıUJ'U' 

den: 
ı - Yatılı talebemizden. önUmUıdel<i ~ 

ne gene yat h olarak mekteblmlze de~ r 
etmek istlyenlerin ı6 eylUle kadar 1'A>" 
larını yenilemeleri lazımdır. _A 

2 - Bu suretle kayıtlarını yenııeıni~r 
lerln yerlerine baıka talebe ahnabileQP" 
tir. (6'°5) 18383 



A/9/1941 uı:us 

ti7at tlurlDden kanuni temlnatlarlyle ldl'o 
l1kte Ko. na müracaaUan. Sadeni alı.nacak 

Ardalı.an Sa. Af. JCo. dan: 

-7-

~iLLi MODAF AA VEKALEn 

Pijamabk bez alınacak 
K. M. Vekileti Sa. AL. Ko. danı 
Beher metresi~ tahmin edilen fl1atı 

Otuz lnıruı olan otuzbin metre pijamalık 
(ka)'Serı Diril 0.65 en) bez 9-eylül ·ffl 
aalı cunü uat 11 de Anlrarada M. M. V. aa

tın alma Ko. aa pazarlıkla ihale edileceiin
dea iıteklılerin 1350 liralık kati teminat -
lan ile birlikte pazarlık ciin ve aaatında 
lllezk6r Ko. da bulunmaları. (5909 15889 

SIHAT Ye iÇTiMAi M. V. 

CIU. Klktan 
Benaiıı 120 Kilo 
Maden ~ 12 Kilo 
Ru Yatı 8 Kilo 
Kaol a Kilo 
Guyatı 6 Kilo 

ı - 19. & M1salı11lntl -.ı 9 da bP&lı 
zarfla :ruııan ekalltm•lnde talip cıkmadı
tındaD 19300' kilo 1adeyatı Pazarlıkla alına
caktır. Tahmin tıedell 27690 Ura tık teminat 
:.>76 lira '1S kun11tur. 

1"118 taıımla edUa 480.000 kilo lnlnı ot. blll.r 
kllonna 8,5 kurut tahmin edllen 480.000 ktlo 
aanıan. 

1 - !Jıa.lelart ıt.9JN1 cama sini aat ll 
de ııtıreu, 18 da kuru •, 11 de aaman Xo. 
da yapılacaktır. 

1 - llk teminatı ııtıretlnllı J800, 1nını otuıa 
1980, •amanın 1880 llradır. Evsaf ve eartname
lert btanbuı. Ankara, lZmlr Lv. lmtrllklerl 
Sa. Al. Ko. ~artyle Ko. da her .an aörUlUr. 

ıı.at ıımt d• k&nllk olacaktır. Beher kilosu• 
nun muhammen bede'll ı kuru, 60 1ant .udtr. 

a - HUaual aartlar Topkapı Mal'tepestnde 
aörllllr. (880:.ı) 16380 

Sadeyağ alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

200 adet antrav alınacak 
M. il. Veklleti Sa. AL. Ko. danı 
Beherine tahmin edilen fiyab 32 Ura 50 

bruı olan 200 adet antrav 10- eyltil -Hl 
S&rlamba Ciinil aaat ı l de Ankarada 
il. il. V. aatın alma Ko. da puarlıJda ihale 

edilecetfnden iıteklilerin 975 liralık kati 
teminatlan ile birlikte paurlık ciin Ye na
lmda nıezkıir Ko, da bulunmaları. (5111 

15840 

V eterinet ecza alınacak 
il. M. Veklletı Ba. AL. Ko dan : 
HeP1tne tahmin edilen tl)"atı on dolcua bhl 

Gc >'Uz on Yedi Ura eıu ıcunq olan Ye meveut 
U.tntnde cina ve miktarları yasılı otua ka • 
leıiı veteriner ecza ve malzeme ll - e:rlUl • 
1141 1>er1emtıe aUntı 1aat 11 de Anlr&ra'da il. 
k V. aatın alma Ko.da paaarlıkla lb&le edl• 
lecetınden tıteklllerln 2897 Ura 80 kUrUtluk 
Jratı temınatıarı,-ıe blrllırte puarlık atın ve 
laatınde mftkQr Ko.da buJunınaıarı. 

(5810) ~ 

ln~t yaptınlacak 
M. M. Vekllletl Sa. Al. Ko. dan: 
Bölme ve kapı lnıaab iti yaptınıacutır'· 

Ketıt bedeli 1163 lira 118 kuru• olup muvaJde&t 
temıııatı 164 lira !!O kuru,ıur. Jha1-l 11. 9. 
141 P&zarteıl aünU ıaat ııs te aeık eııantm• 
ile >'•Pılacaktır. TallP oıanıann &somll1'0na 
llltlracaatlan. (6040) 18000 

Kütüphane yaptınlacak 
il. M. Veka eli sa. A1. Ko. dan: 
k11ıt bedıll 1868 lira ~ kuru• olan Hblt 

btupane 1:.ı eylül 941 cuma .sOnU ıaat 15 te 
Aııkarada M. M. V . .atın alma komıuonunda 
l>azarlıkla lhale edllecetlnden llteklllerln 
280 lira ZT kuruıluk katı temınatlarl>"I• bir· 
llkte pazarlık aUn ve 1aatınde mesırtr ko-
lllllyonda bulunmaları. (62'76) 16:il80 

Tavla halab alınacak 
lıl. M. V ekAleti S&. Al. Ko. dan 
İki bin taııe tavla halatı alınacaktır. 

Bugıbl halat verebilecekler 12. eylUl Ml 
taribtne kadar birer nllmunelerlDi ADka
h.'da lıl. M. V. satın alma Ko. na verme· 
len. (6817) 16317 

Talebe alınacak 
lıllat " loUmal 1111&Yea9t Vellll.U ita• 

7& K~ Ebe Mektebi lıltldUrlOIUDdeıı: 

81r ~ ıe,u oıduıctan ..ra uo ~ mecba
rt bt&met )'apmU ve Falnuı .t~lerde sanat 
icra etmek cı.... • ebllt 19tlltlra meltte -
blmlH bu ~ ao tal•lıe aJmaeaktu'. 

tartlar IUftlardtJ'• 
ı - Tarld7e cUmhur'7et1 teb1111ndan ol -

ma.t. 
2 - !Ilı tabllllnl bltlrmJt ..,. o derecede 

talılU sOrmflt olmak. 
ı - ru 18 dm ...aı ve • ten 1'Ukan oı

maınü. 
, - l:Ylemnemıt olmalı Nrt deltldlr. Evli 

vva dul olmakla tıeraber C2-10> ntına kadar 
cocuJdan olanlar cıoeuklanalll il• tUrlO Da· 
ıwnı tmıtn ed11ecetlne dair idi' tuıabOtnam• 
..umt-- lrabuJ edJllrler. Çocuklar mektebe 
.. ım ... 
ı - ı.teJcWer111 ııuıran ııuanclan atuıtOI 

ıa ıne kadar dotnadan dotnu'a mektep mO
dtlrlOtune müracaat etmeleri ve dllelccel• 
rb'le b&rlUrte aaatıdalcl vılikaJan elralkal.z o
ıaraıı söndennılerı ıuımdır. 

A - NUtua bUvlylt c:Uzdanı ull 
B - ilk mılctlp aabadetnamnlnln ulı v• 

F9 DU derece tabıll aördUIUnO llbat eden to
totı'atıı ve taldlkll vNika 

c - Tahlllllıe H Uerlde lllzmet aönnHlnt 
en .. J olac:aJı oır ıtaatahtı olmadıtına dair vı
ll)"et ııutan•lnden almm11 tıeyeU 11blye ra· 
poru. 

D - Orndl ve bu llln 1anunda mıldllt 
llJcllde uaJJ ve noterlllcten tudlkll bir noter 
eenedt. 

s - Çocuktan (2-101 Y••ına ıcadar olan 
dul Jcaclmlann tabalJ mQddetınce cocuıcıannın 
anne. kız Jcardea. ı.111e. naıa slbl yakın akra· 
bUl tarafından Dakılacatına dair taatıhUtna
ma cevll ve cocuklu kadınlar ıcın tahlll mUd· 
delince ÇOCUklanna balcacatına dair ıcocuı • 
llUI taahhUtnamnl.) 

F - Kö:.' ihtiyar beyetlnden alınını• ve •· 
ıııtaca tudlk edllmlt hUınUhal varakHL 

a - 4.5><11,8 tıoygnm 4 tane tototrat. 
Taatıhflt -ndl Omttı. 
Konya &sö:r ebell mektebine alınarak tah· 

.u edJp mezun oldutunda Sıbat ve tctımaı 

Muavenet VıWetının. :ratıut vali va ka)"ma· 
kamlann ta)'1n edeee2' köYler mıntaka11nda 
uc yıJ lll.zmet .ımete ve bu hizmeti kabul et
mtdltlm ve:ra kabul edip de muanen mCJd • 
deU bitirmeden l»raktıtım ve aıtıı 1ebepler 
dllUlda mektepten dalml olarak cıktıtım veya 
cıkanldıtım takdirde tahall ma1n1tı Jcaraılıtı 

olmalı bere 100 Ura vennetı lralJUI ve taalı· 
nuı e,-1erım. 

Sarih lkametdh adral: 
ruk&nda adrel ve llGYlntl F9Zıll olan 

Kınap saire alınacak 
_'U 'U l[eklı,1•" - ,... ~-- • 
SOO kllo kınap, 100 kilo mUhür klll'fUnU, 

ao kilo kurşun teli, 10 kilo p.libarda p&• 

&arlıkta satın alınacaktır. 

( > am .. taabtıQt Hlledl rqıı.ırtuan O • 
denmek mecburt>'tltlnd• oldutu (100) ııra~ 

kendlal>'I• birlikte mUtHel•ll Jcıftl ve mUtt• 
reis mOtnelıll tıorcıu aıfatl)'le Odb'ecetım. 

İhalesi 10 Eylül 9U çarşamba gllııil aa
at 15 dlr. İllteklllertn kati terninatlariyle 
Pazarlık &"Un ve saatında komlıyonda bu-
lunmaları. (63M) 16328 

Kefilin adresi U1S3a 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Arap aabwıu 2,400 Gr. 
Sat aabun a Kilo 
ttstUpU 6 Kilo 
Klldert 6 adet 

(1815) 16382 

AKADEMi 

Bir daktilo alınacak 

2 - Evaaf korun bOUln nnılzonlannda 

mevcuttur. 
a - Sartnameaı Xo. ela aörUlQr, Puarlıtı 

ıo. 9. 941 caraamba ırUnu ıaat 10 da Ko. ela 
yapılacaktır. 

4 - bteklllerln belli 11ln ve ıaatte temtnat 
akceıerlyle Ko. na mOracaatları. 

(6128) 180'nl 

F ot in alınacak 
Er%urum Sa. Al. Ko. dan: 

Hava Harp Akademlıl 
dan: 

1 - Beher cını 92S kuruıtan 10 bin cın 
Komutaıılıtın- toun kapalı sart uaullyle Htın alınacaktır. 

Hava harp akademiıl için ayda (8S) li
ra ücretle bir dakUlo alınacaktır. Lise me
zunu olmuı ıarttır. Talipler araaıııda bi
rlnciteırın 941 birinci çareamba günU sa
at 10 da imtihan yapılacaktır. Talip olaıı
lann 111atıda bildirilen vealkalarlyle be. 
raber ıimdiden Hava Harp &kademine 
müracaatları. 

1 - Lise ıahadetnameıi. 
2 - NUfua hüviyet cüzdanı. 
3 - HllsnUhal eahabından oldutuna dair 

mahalli emniyetinden vealkL 
f - Sıhat raporu. 16396 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Ağaç nakliyata 
Devlet Orman ı.ıetrnnı Karabuıc Revir 

..Tılrlltlndın: 

1 - KarabUk rıvır Amlrlletnın Yeıtlhan 
• Satrambolu bOlaelerl hududu dahilinde va. 
I< Komarı. Geıren. Kocadat, Kırık. Bolıadatı. 
Yapraklı, Kuzdatı ve Yama ırkası ormanla • 
rında ke1llml1 tahminen ı3:500ı metr.: mtktıp 
kayın tomruJUnun JCllkU dibinden alınarak 
Bartın. Satrambolu ıoıesı aüzerııAhındakl 
rampalara nakil ve lltlf ııı acık ekılltmeyı 
ıc.ınuımuıtur. 

2 - Ekıtltmeye konulan tomrukların nak
li ve. lıtıt lal ıc:ın beher metre mlkAbına <6) 
lira (8()) kuru• muhammen bedel takdir edil· 
ml•tır. 

~ - lateklllırln ekılltmeye alt 1&rtname>1 
ı .karıs orman umum mUdUrlUtO. Istanbul 
cevırae müd..lrlUtU ile Karabük revir Amırıı
tlnde aöreblllrler. 

4 - lıteklllırın ırtızde 7.0 muvakkıft ıe. 
mlnat akCHI olan <16:53 lira C73> kuru1& 
alt makbuz vıya buna mOmull hükUmetc:e 
muteber vnalkle 10. 9. 941 tarihine ruUıyan 
cartamba ,sOnU 11ııat 14 te Karabük devlet 
ormal\ ıııetm•lnln Saframoaıu bölae blna
ıında revir lmlrlltt rlyuetlnde teaekkQl ed• 
e< Jı:omllyona mUraoaatıan. 

('7'101/6212) 16191 

TAPU ve KADASTRO 

Tapu teaçili 
Çankaya Tapu Sicil Mubafızlıtından: 

:.ı - MOııaJcuuı ~- ll 9ll1 Pazartnı ırUnU 
uat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da Fapıla· 
caktır. 

a - Muhammen bldell 92:ıoo lira ve llk 
teminat ~ liradır. 

4 - ~·ounıer Brykoz kalıbı tipinde ola
caktır . 

3 - Fotlnlere alt enat ve aartname Ko 
da aııruıor 

6 - ııteklllerın kanunun 82 inci madde1i
ne tevtlkaft rıazırlıyacaklan teklif mektupla
rını ihale ıaatındrn bir ıaat evel Ko. rıa ver-
meleri. (11171> 16100 

Kuru ot alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hu nkale tesllr ıl kilosu 3 kuru• ııo 

santimden ıwo b n k lo kuru otun 25. 8. 941 
de kapalı zarfla mUnak sında lıtıkll cık

madıtından bir ay zarrınrıa P<I rlıkla alına· 

cakt r. 
2 _ Son p zarlık 26 ~ 9-11 cuma &Unü sa

u um Sıı Al Ko da yapılacak-

mPn 
teminatı 1418 llrnd r 

4 - Kuru oı11 11ıt e\Sııf vı ıartnnme Ko. 
da aörUJUr lst kllll'rln bir ay zarfında late
dlklt'rl zıımanda teminat makbuzlarlyle Ko 
'na mUrnuatıarı (61791 16Ul6 

Koyun eti alınacak 
Konya Sa Al. Ko dan : 

• 1- 4& ton koyun eti kapalı zarf uıuıu 
il,. .ekslltmlye konulmu tur. 

2- Şeraıt Ankara, btanbul Sa. Al. Ko. 
larınd11 görUJUr. 

3- •~ ton koyun etinin tahmin ebedel1 
22 :WO lıra olup muvakkat teminatı ( yllz
dc 2~ ) dahil 2109 lira 38 kuruştur. 

4- Kap lı zarfla ekslltmeaı 20. 9. 941 
cumartesi gilnU saat 11 de Konya'da ko
misyonumuzun bulunduıcu mahalde yapı
lacaktır. 

r.- .tsteklllerin belli gün ve saatten bir 
saat evel Ko na teklif mektuplarını ver
meleri. Bu aaatten sonra verilen mektup-
lar kabul edilmez. (6231) 18201 

F oaeptik intaat 
Eaklıehlr Sa. Al. Ko dan: 

4 - Taliplerin kanuni veaaUcla blrınrte 
mulc1lr sUnde Ko. na mGracaatJpı. 

(8800 162:18 

&fıan alınacak 
!:nurum Sa. AJ. Ko. dan: 
ı - Beher kllOIU 2 kuru• ııo aaatlmdea 

Haaankale tNllml 837.000 lı:tlo 11&man kapalı 
zart u.ull)'le mUnakal&)'a konm11ttur. 

2 - MUnakaııuı ~. 9. 941 eumarteaı stl• 
111 ıaat 11,ln da Erzurum Sa. AL Xo. da n· 
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1925 lira .ilk te
minat 1173 liradır. 

4 - Şartnamuı ve avut Ko. da aörOIQr. 
ıs - llteklllırln kanunun 32 inci maddeat

ne tıvtıkan hazırlıyacaklan teklif mektupla
nnı ihale ıaatındın bir uat evel Ko. na ver-
meleri. (630e) 16261 

Kuru ot alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
ı - cııuı. mıktan, muhammen bedeli, ka

ti teminat kilo lira Kr. kuru ot 200.000 12!!00 
00 1873,00. 

2 - Yukanda mıktan ile muhammen ve 
kan teminatı bedelleri yuılı kuru ot 17.9.941 
c:ar .. mba ırUnU uat 17 de pazarlıkl~ satın 
alınacaktır. 

8 - lıteklllarln temlnatıarı,-ıe birlikte E
zine de sa. AJ. Ko na mUracaatlan. 

(6306) 11282 

Kuru ot almacak 
Yerlllu Sa. Al. Ko ilan: 
1 - ~ 000 kilo kuru ot pazarlıkla aatuı 

a lınacaktır Beher kll01unun muhammen fi· 
yatı ıl kuruı llO aantım olup tutan 28.800 11· 
radır. 

:.ı - Pazarlıtı 10. 9. 941 canamba sUnQ 
Hat 15 tir. Teminatı 2145 liradır. 

3 - !atekllların belll aUn ve saatte Yerli· 
ıu Sa. Al. Ko na müracaatları. 

(6388) 163S8 

Saman alınacak 
Topanc Fındıklı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Yapılan ıkılltrnesıne talip cıkmU'lln 

vt beher kll01una tel balyalı olarak 3 kun11 
75 \'ı döküm olarak 3 kuruı fl)"at tahmin e
dilen 1270 ton Hman 11. 9. 941 per•ernbe 80• 
nQ uat 1130 da pazarlıkla Htln alınacak· 
tır Muhammen bedeli balyalı uman tein 
47625 lira katı teminat 7143 lira 16 kurua, 
dOkUm olarak 38100 lira katt 6'mlnat ırru 
liradır. 

:.ı - ŞartnamNI hır .sOn Ko. da s6rU1Ur. 
ı.teklllerln belll ırUn 9e uattı Fındıklı Sa. 
Al. Ko. na mUracaatıan. (6391) 18858 

Odun alınalak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan: 
1 - :.ı. 9. 941 tarthlndı puarlOOa nPlla• 

caıc ııo bin liralık odunun beher lclla1uııa ta
llplerce teklif edilen fiyatlar komll:voaca mu
hammen bedelleri yQkıek oldutundan tekrar 
pazarlıkla ihalesi U 9. 941 cuma .unu aaat 

ı - 1 '70912 kilo aadeyatın 29. 8. Ml gQ
nll kapalı zarfla yapılan mUnakaauında 
klmae tıtlrA.k etmedltfnden bir ay zar. 
fında pazarlıkla u.tın alınacaktır. 

2 - Son pazarlıtı 30. 9. MI aalı &1lnll 
aaat 10.30 Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla.
caktır. 

8 - Bu bir ay sarfında istenildiği za
man talipler komiıyona müracaat edebi· 
lirler. Ve teklif edilen fiyatı komlsyoıı 
haddi llyık görilrıe ihale ed ... 

4 - Muhammen bedeli 273460 lira ilk 
teminat 1 '889 llradu'. 

& - Sadeyafına alt evıaf her Ki1D Ko. 
da görillUr. 

6 - bteklilerin teminat makbuzlariy-
le Ko. na müracaatları. (633fJ 16383 

Kuru ot alınacak 
TOP.kapı Maltepe Sa. A•. Ko dan: 
1 - 225 ton kuru ot kapalı zart mullyle 

•atın alınacaktır. 

2 - Tali müteahhide alt olmak üzere ku
ru otun beher kll01unun muhammen bedeU 
IJ kuruı 80 Nntlm olup tutarı lfl37S llradlr, 
Ten ciheti aalcerlyeden verilmek llzeı"e bal • 
yalı kuru otun beher kl101unun mu.baınmea 
bedeli 5 kuruı ıa •antlm olup tuterı l11!8T 
lira ııo kuruıtur. DökUm halinde 'behw kllo
ıunun muhanmıen bedeıt a kuru, '75 aaııtQ 
olup tutan 8ta'7 lira '1'11 lrunı9tur. 

8 - Evlat ve huıuaı •rUar ~epe s.., 
Al. Ko. da aörUWr. 

4 - lhalnl 29 9 941 PU&rteal 11lnQ ~ 
at ll de Ko da yapılacaktır. Tell ırenca-. 
alt balnlı kuru ota talip dlanların •• ~ 
teli elhett .. kerlyeden verilmek ..... talip 
olanıann 870 lira. DölrUm halinde .,,...... 
talip olanların 938 lira ilk teminat lllalibQa. 
lannı tıklıt mektuplarını lbale M&tınfıeııa 
bir ıaat evet Xo. na vermeleri. 

(83111) ı.-

Patatea alrmcak 
Topkapı Maltepe la. Al. Xo dan: 
l - Puarlıkla 120 toa P&tates aatut ıa-.. 

nacaktır. Pateteetn beher klloaunq • ...., 
men bedeli 10 kurut Olup tutan uaıı. .._ 
dır. 

2 - l!vlat vehuauıt aartıar TODkQl ll'ala 
teı>e1I Sa. AL Ko. ela aör01Ur. 

a - thaleet 12. •. 941 cwna sanı aaat ıo 
da Ko. da yapılacaktır. Katt temtaat 1800 ıı-
radlr. (6340) Hm& 

Eier takımı almac.k 
Topkapı Ba. Al. Ko. dan: 
ı - Komtayonda mevcut DOmımesiae 

gere yapılmak prtfyte 800 adet tler' ta.. 
kımı puarhkla aatın alıD&CUtv. l>Grtte 
bir ataaı olmamak tlaere daha aa 'miktara 
talip olanlara da kıaım lwını illale.1 ;va.. 
pılacaktır, Beher eter taklDUDUI muhanı
men bedeli 95 Ura olup tut.an Tl.000 11~ 
dır. 

2 - NUmunut evııat ve hulul fal'tlara 
Topkapı Kaltepui SL Al. Ko. da sOri1ı.. 
blllr. 

Çamatırlık kaput bezi almacak Şali imali 
M M VekAle-tl Sa. A1. Ko. dan: Deniz Levazım Satın Alma Komiııyo· 

Dikmen köyllnün Çalböğrü mevkilnde 
k&ID olup tarafları İbrahim kızı Klmile, 
Kadir tarluı ta,lık ve kaya, mera ve hall 
arazi Ue mahdut devlete ait araziyi Meh
met Atıntop fuzulen tııgal ettiğinden ba
h isle h azine namına tescili Deftcrdarlığıtı 
ıa. 8. Hl tarihli ve 8-276/621.1-6 N.YW 7a,. 
ımlyle lfteDUm,ııtedlr. 

o Bodrum hattın<ta BI ıt ıu kanallarının 
t01eptık cuku. !arının yapılmak üzere bedeli 
keıtı olan ıına lira 64 kuru• olan bu la ka
palı zartla ihaleye konmuıtur. llk teminatı 
879 lira kırk iki kuru,tur lhalnl 20 eylül 
941 cumart11i sunu uat 11.30 da Aa. utın 
aJma Jco. nunda yapılacaktır Kanuni veHlk· 
le tekllt mektuplarının iha le aun ve saatin. 
den b r a at C\Cllne kadar komisyona veril. 
Dil OJpıatiti .._.. .-lımMrt Jralt1aJ detft• 

15 le :vapılacaktır. 

8 - thaıaı 16. 9. 9'1 puartell llatı -.. 
at lS te Ko. da ~ılacaktır. Kat! t.e1Q1. 
natı 9580 liradır. 

t•c rntbon m lre (D ı 1.tı>l camMırlık ka · , nundıın : 
9lllt aıe.t u •>"1111 9t.ı. "P&Mrtal ailnü A&t ıı ı - YUD ipüklerl tarat•m•.ıua Yeril
d Ankarada M M. v. aatm aJma XD. da ll&· melr u..e (_... • MOOO) metn muhte
a&rl kla ihale edil ktlr. Bezler lld )'Uz blD Ut reDll f811Dba bnAUM alt .....ıılr e1c.o 
ınetr ilk partiler halinde ayn un taliplere .ııtmelt 11 91lW 9'1 pel'lelllh stıatl .at 
Jbaıe l!Olleb ıecetı slbl tıe111ı birden d9 14.IO da yapılacaktır. 
ihale Mlleblllr. BeZ'lerln muhammen .tı:ratı 2 - Beher metre ıallllin lmlllnfa tah· 
lktıaat Vekllıtınce te1blt ve llln olunan ve mhı bedeli •o ktın11 olup prtnam~ ko
:ıe 7 941 tarihinden ttıbaren mert bulunan mlayondan her sün mual ıaaUeri dahl
narh ttvatlarına zarurt murarıar da tl&ve Unde paruıs olarak alınabilir. 

Tapuda lcQda oJmı:FU bu )'9l'la 1L 1. "1 
stJDtl ketit " tüıdkat icsnaı lcbı mahalll
ne sfc1Uecet1~ bu yer ile allkuı oldu
tunu iddia edenlerin ellerindeki mlllbtt 
veltkalariyle birlikte o sün yerinde bula
nacak memurumuaa veya daha evel muba
fıalıtımıu müracaat eylemeleri lll&umu 

ıUr. l'iftaı tal'tllaıu Pl'Qle ... eab' wraıa .... 
att ncea koal""8cla m..ı ... a.tnıle ber 
11ln aörUJeblllr. G&O) ıa:ı:ı 

Olunmak ıureıı,-ıe tnbıt edUmlttır. btekll - 8 - Puarlıta iltlrllr edecek t&Jlplerlıı 
lertn teklif edecekleri miktar ve ftyat Uze· belli sün ve aaatte Kaaımpqa'da bulUD&D 
l'lnden lı:anunt nl1ebtıt1kl ıı:au temlnatlarb'le komlayona (1830) liralık teminat makbwı 
Mılllkte mezkdr Ko. da bulunmalarL Hveya banka mektubu Jl• !ttrlillte mllra-

(88ıl9) 18888 caaUan. ('t818/18T9) 183T8 

Çamqırlık bez almacak 
iL M. Vekllett Sa. AL. JCo. dan: 
Bebw metre.ine tahmin edUen tı:ratı 24 

bnaa 'la aanum olan YiU bin metre (D) u
»t 7B aantım arzında camaaırhk bez u altıı 
141 cuma ırUnU uat 11 de Ankarada X. M. 
'!il. H'lın alma Ko. da pazarlıkla ihale edlle
Geltnden tlteklllerln 8Tl2 lira 25 kurutllllı: 
bu tembıatıarlyle birlikte pazarlık .sOn ve 
... UDde ımezırar Ko. da bulunmaları. 

(91180) 16381 

lntaat münakuuı 
M. M. VllcAletl Sa. Al. Ko. daıı: 
K" t bedeli 121.618 ?ıra 88 Jcuruı olan uı 

'"'erom evi 1n•aa tı ~ eyUU 941 penembe 
S(lnü ••t la te M.M. V. Sa. AL. Ko. da b• 
pall aarrıa lb&le ecıııeceırttr. 

Muvakkat teminatı 7.73Q lira 68 kuruttur. 
Jreaıt. ıartname v& ıaır evrak 608 kuruılu1ı 
ID&kbuz mukabnınde lnaaat dalrHlndın alı
aır. Eksiltmeye atrecelderln lbale 1aa'tlnden 
lalr saat eveUne kadar teklif mektuplannı 
lıııımll:.'Oll rellllllne vermeleri. (8383) 18888 

I 

ilin tuhibi 
lr Jıl. Velı:llıtl Sa. Al Ko. dan; 
22. • N1 tarihinde puarlakla lha1e ed!le

eetl lln olunan ıyer Hbunu on bel bin il& 
• ndl bin kilodur. (~) 1A88 

M. M. V. Ha•a Müıtefarhiı 

T eatelik bez alınacak 
M. K. VtkAlett Hava Sa. AJ. Ko. dan: 
MUt ahb t namı tı-,ııına aooo metre ten

tellk oez pazarlıkla aatuı aıınaca.ktır. iter 
mıtrlll ne ta.tım n oıunan tl)"at :mo k1ll'1ll o -
lup muvakkat tem natı 1162 lira ııo &sunıatur. 
ııı.aı .. ı Z.l 9 941 sıazartHI aüntı aaat ıa te 
npıla kUr Ta ip olanların ıcomı.,.ona mQ • 
racaa an (60-llJ 18141 

ANKARA LY. AMIRLICI 

Nakliyat yatmlacak 
.An1rara ı.v. A. Sa. AL Ko. dan: 
1 - ACJk eJWltme lle 1000 ton Dak1b'e 

tatıttınıacaktır. 
2 - Tahmin edJlen tıntı 2 lira olup mu

hammen bedeli 2000 1lradır. !Ur teminatı ıııo 
liradır. 

a _ !hal•I 2>. •· N1 cumart•l sana 1aat 
ıı dedir. Talipler aartnamen ıı.er 11ln Ko. da 
aörebWrler. (8804) 18280 

Mefrutat münakaauı 
An.tara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Puarlılda aaalıda dna ve mıırtan nzıiı 

ıı kalem metruaat 1atın alınacaktır. 
Sllaleel 10. 9. N1 a1lntl 1aat H tedlr. Ta· 

11P1erln talıaldsuk ed.eek fbrat tlaerlnden b
u temlnatla1'17le blrlllcte ıco. na mQracaat • 
ıan. Evaatı ıı.er sQD Ko. da aörUlıbCllr. 

cıuı Jıllktan 

Yemek tabalı T adet 
sürahi 10 adet 
su bardalı IO adet 
aoıra bıcatı IO adet 
ca,- tlncanı maatabale ve Jcaedr 40 adl't 
Al llJlllD)"Olll C&1'daıl1ık 1 adet 
Çatal 40 adet 
Katık 40 adet 
Yemek tevsi kepçed 1 ••et 
su lı:ovuı ~ adat 

11188 

Kösele ve çivi alınacak 
Ankara LY • .A.. la. .A.l. Ko. dan: 
Komll)'onda m••cut nllmunulne s&'e 

ao kilo Jröeele il• 10 ldJo ofTi alınacaktır. 
balen 18. 1. 9'\ ... t 10. dadır. Taliplerin 
tabakkulr edecelr fint OHrhuln bnUDI 
temlnaUart7le birlikte Ko. na mGracaat· 
lan. (82N) 11811 

Muhtelif Pi almacak Matbaacılara ·- AI K .. __ .Ankara LT • .A.. - • o. u.u: 
M Jıl VekAleti Hava Ba. Al. Ko. dan: PUU'hlda ...aıda chla 'n mUctan :ra-
1 KAtıt ve saır malzemui YeWetteD alı 5 kalem malum• AtıD allD&CQtır. 

•ertlmek Uzere muhtelif mllrta'larda 2' İb&leai lL ı. Hl aaat 15 tedlr. 
kalem evrakı matbua 9. 9. 941 llBh stln1l Taliplerin tabalrlcuk edecek flnt 1111 .. 
... t 16 da pıu;arlıkla tabettlrllecekt1r. rlndo kanuni temlnatıari)'le birl,lkte mU
~Uhammen bedeli 1150 lira olup kaU te- racaauan. 
Jllltıatı 82 lira 50 kuruştur •• Nllmuneleı1 C1ut 
lıer gUn komısyonda görillebıllr. tıtekll • Kuot 
lertn ihale saatinde Ankarada Hava Sa • Vaıtom 
tın Alma Komis) onuna gelmeleri. Valvaliıa 

( 6397) 18336 Greı 
Gaa 

Aıf alt nakli Ceaot> 

Miktarı 
llOOO 
800 
100 

llO 
ao 

18381 
il il Vek~eti Hava Sa. Al. Ko. dan: ı· . 
ı - '783 ton aatalt nakletttrilecektir. Muhte ıf J&I aaıre almacak 

•1lhaıanıen bedeli 1683 Ura olup kaU te- Ankara LT. A. Sa. A.1. Ko. dan: 
lt&baat miktarı 262 ura elli kunıftur. ı Pazarlıkla ciu .,. miktarı yasılı mal· 
.._bit 10. 9. Hl çarpmba stınU u- seme AtıD alınacaktır. tıwut 11. 9. 9'1 

-at ıo.ao da Ankarada hava Sa. AL komil- aaat 1' dedir. Tallplerl.D talıtJrkuk e4eoM 

iJln olunur. (6886) 16390 

ANKARA LY. AMIRLICINE 
GELEN iLANLAR 

Odun alınacak 
Roedere Sa. AL 1'9· dan: 
ı - ıa. a. Nı sıuart•ı sana 1aat 11 "

apaıı art uuıı:r1e ı.ııaıeeı F9Pllaea&ı uan e
dilen 8:168 toa oduna tallp çıkmadıtınd&n ,._ 
Diden &)'Dl Mraıt dahilinde toptan veya pa
l&l'lılr wretıFle parça parça :rapıJacaktır. Jba• 
ı..t 1& 8.. 941 ı>eraemtıe 11lnU aaaı ıe da BG
rik Cekmec:e Karaatac köntnde koaı!QOll bl· 
DU1Dda npılacaırtır. 

(ll804) 188111 

Nohut alınacak 
D. BQaaıt il&. Al. Ko. dan ı 
1- 100.000 kilo nohut kapalı aartıa ek

liJtıneyı konmuıtur. 
J- Muhammen bedeli 208T& liradır. ı. 

tekliler her sOn ıartnameyt Ko. da söre
bilirler. 

8- JDIWltıne 10. 9. ~ çarpmba sQDO 
aaat 10 ela Beyaaıt BL Al. Ko. da yapıl• 
caktır. İateklllerln belJl san •• aaatte a.. 
nunun 32 ol maddellne tarif edlldill yeç
blle lıasırlı)'ICaklan tekllt mektuplarım 
•kailtme aa&tlnden bir uat eYel Ko. na 
•wmelert. (5868) 15890 

Palaska kayııı almacak 
Brzurwn SL AL Ko. dan ı 
1 - On bir bin palaıka ka11IJDdl 25. 1. 

941 &ilnlrti ilıaleline teklif melrtubiyo ka· 
nanun 32 inci madduine söre haınrlanma
mıı oldutundan aahipleriae iade edilmiı • 

tir. Ba ihtlns tekrar kapalı aarf aıllliyle 
mlinakaaa1a lronaıuıtur • 

2 - Milnaka1a1 ıs. 9. 941 cumarted d
nfl aaat 11 de Brnrum la. AL Ko. da n· 
pılacalrtır, 

3 - llabammeıı bedell 20900 Hn n mu
vakkat teminat 1561 Hradrr, 

4 - Palaıb b11tlanna ait nıımmıe OY• 

aafı •• tartnameai Ko. ela ıörllliir. 
5 - lıtelrlilerin kanunu 32 ci maddesi

ne drı teklif mektuplannı ibate samam· 
nından bir aaat e•el Ko. an venneleri. 

&123) l&o71 

Sadeyaf almacak 
Ardahan la. Al. Ko. danı 
1 - 19. 1. N1 aaJı .unu 1aat 15 te kapalı 

aartıa •kllltınede talip cıkmadıtından S9 b1n 
kilo sade,-at Paıarlıkla alınacaktu'. 

2 - Tahmin becleU 1M800 llk temJnat 4111& 
liradır. 

a - Enat korun bltQıı sarnllonlannda 
mevcuttur. 8artnamnı ıco. da s&1lJebDlr. 

4 - Puar1ıta ıo. a. Nı oaraamba 111nı 
aut ı da lfo. da nPllaCUtır. 

5 - latek!Uerlll beW sQn ve aaatte temi· 
nat akoelerlJl• Ko. na mlracaatıan. 

<tll1a MO'lt 

Kuru ot alınacak 
l:ztne Sa. Al. Ko. \'an: 
1 - Cinai kuru ot mllctarı lrllo 200000 be

deli 12:500 ıcau teminatı lira l87IJ. 

2 - Yukanda mlktarl)"le muhammen ve 
1ı:a '1 teıplnatı bedelleri yuıJı kuru ot 18. t. 
IMı ı>ertenıbe aunu 1aat 17 de PUarlıkla ... 
tuı alınacaktır. 

a - lııtelclllertn ihale dnQ temınatlart:r. 
Je lilrllkte Ezlne'dlkl sa. Al. Ko. Ra. ne mtl· 
racaaUan. (6ail) 162:.ıl 

Kuru ot almacak 
li:zlne Sa. AL Xo. dan: 
1 - Clnat kuru ot mllctan Jctlo 200000 mu

hammen bedeU Ura 12:IOO katı teminat l8'1S 
Ura. 

2 - Yukarıda mlktarl)"le mutıammen ve 
bU temlnab bedelleri .)'Ullı kuru ot u. e. 
941 P&Zarteaı .Unu 1aat 17 de pazarlıkla aa
tuı alınacaktır. 

a -- bteklUertn lhale 11lnG temlnatlarl)"Je 
birlikte Eztnlde Sa. AL Ko. na müracaat et· 
meleri. <~> l6Zl6 

Kunı ot alınacak 
Sam.un Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahminen beher .kllolu 8 kun11 ııo 

santimden 800.000 kilo kuru ot kapalı ama 
utın alınacaktır. 

2 - Mutıammeıı bedeli 1lllOO lira temina
tı 1482 lira 110 lclll'Uf 1&rtnameat Ko. da sM· 
lUr. 

a - !halen llO. 9. INl ;wnarteeı 111nıı ıa -
at U de Saınaun Sa. Al. Ko. ela npılacaktır. 

4 - bteklllertn belli aUn ve saatten bir 
ıaat eveı tekuı mektuplanıu Ko. ııa verme -
lerl. (6270) 18230 

Sıiıreti almaıcak 
Adapuan Sa. AL Ko. dan: 
1- 60 ton 11tır ett kapalı sarf uaulQ lle 

1atın alınacaktır. 

2 - !ha1111 22. 9. 941 P&Z&rtell 11lnG saat 
16 dır. 

8 - Muhamm~n bedeli 21,000 Ura olup 
l1lı: teminatı 1575 liradır. 

' - Satır etine alt evaar ve 1&rtaame her 
.sOn Ko. da aörUlUr. 

e - İlteklllırın belll 11ln ve saatten bir 
saat eveı teminat mektuplanıu Ko. na ver • 
ınılerl. (627) ımı 

Saman almacak 
MerzltOn Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapall artla ı.ım.ooo kilo l&Jllan a

lınacaktır. 

2 - Saman dOlı:Qm tı:tllnde alınacatı rtbl 
balya vazb'etlnde clabl alınabilir. Baln ha· 
llntie verlldltı takdirde muktezi bal.)"& telleri 
bldelılz olarak verll-lctlr, 

a - Tahmin bedeli 84a60 lira Uk teminatı 
n:.ı liradır. 

4 - !haı111 22. 9. N1 aaııa saat 18 da n
pılacaktır. Sartnamnl lıer .Un Ko. da aGrU
ıur. Ve lltıyenJere 173 kun11 mukablllnde ve
rWr. 

5 - btıklfterln lr .. ~ uysun teklif mu-
tuplannı ıııı.ıe ıaatlnden bir aaat evel Ko. na 
venneJert. (8299) 162118 

Sıiır eti alınacak 
Edremit "lL Al. Ko. dan: J 
ı neher • • • ına 40 kuruı tahmin edi

l ı uo.ooo kilo ııtıreU beher kllC111& a,a n· 

2 - Bu odunlar mese veya .Urırn ~ ,,.. (M09) ımı 

Et, ot, soman alınacak 
Glreaun 8L AL Ko.dan : 

1 - Alatıda Y*lı maddeler aatın ahnece.ktır. 
2 - Beher klloaunun fl)-atım tabmln ed1lm tı.yaUarla muvakkat temına&Sanm 1ı1za. 

lennda s61tertlmfltlr. Sartnameler her dn Ko.da s6ı1lllr. 

3 - Eka!Jtmı her maddenin hlzalannda s6eterllen &1ln ve uatte Glreaun Sa. AL 1Co.. 
da kapalı sarı uıuU:vle ;vapılacaktJr. 

•-. T91dU mektupları aGeterilell maeneıı lb ve .. tten bir IUt neı b.na 
9
_. • 

mil olacaklardır. <5820> 15'111 
Beher kllORD tali-

Cinli 
miktarı 

Kilo 
103000 

136000 
240000 

min edilea P. llPakbt T. Glnaeat 
Lin Kn. 

Sıtır eti 
KUR ot. 
Saman 

J[q. 
25 HSO 25 

2016 00 
15.9.Ml ı• • 

7 
• 14 

ıno oo • 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Bandırma SL AL Ko. dan ı 

ı - A .. tıda clna ve milı:taları yazılı 4 blem erzak am aJrı kapalı aarfla ebih
me1e konulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 11-9-941 cuma ıüııll 71lbrıdaki saatlerde Bandırma S.. AL ıco. da 
npılacaktır. 

a - lateklilerin 111kında yuah ma•akbt temiaatlannı ihale aaatlnden nel Aapo, 
1359 muhaaebecillilne yatırarak teminat malı:bulannı havi teklif mektuplarnu 2490 
la7llı lraınunm hlUrllmleriae •• buı.a.a n inci maddnine .,.. olarak ihale ... 
tinden bir ft&t evel Ko. na vermiı olacakbr. Yukarda 1aaılı mevatlara ait evaf ve 
lmıuıl .. rtlar Ankara. !atanbul L•. amirlilderi1le Bııraa. Balıkesir. Su111rlü.; Ti~ 
1'8t Bandırma Sa. AL Ko. larmda drillebilir. (5919) 15812 

Clnat 
K. Ot. 
Sıtır eU 
Odun. 
Saman. 

Kikten Kullammen T. K. Teminat. lııaıe taribl aaat. 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

11'70000 78080 00 1708 GO 
98000 asa oo 2880 oo 

1299'1 18 

TOOOOO 17llOO 00 1312 llO 
1080000 35100 00 3182 DO 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Gerve Satın Alma Komll)"onu Relllıtladea: 

" • .. 
u 
17 
18 

1 - GeYVlde 800 patakll butalllD1n llıU...cı olan atatıda cınaı. miktarı, mulaapım• 
beclelleJ't)'le teminat &kceıert nzıJı )'lrm1 bir kal.. erzaıc keallcme ıuretl)"lı nıtba)ıa 
olunacaktır. 

Jıl~en bedeli Jılllrtan Teminatı muvakkate Cinai 
Lira ldlo Lira Kr. 
2IO lllOO 21 oo Patlıcan 

TO 1000 6 23 Domateı 
720 8000 M 00 Patatea 
lfı ıo 2 M Tereyaı 

2'4> 8000 18 00 Kuru aotaa 
1880 M00 101 00 SUt 
118' T200 162 00 
•970 1100 3'72 00 Yoturt 
......... 10000 Koyuneu 
- 837 50 s 2'4> 400 ıtırett 
HO 200 18 00 Plrlnç uma 

2100 8000 lO llO Nlıaata 
187 GO Sab IO 800 un 

22llO 100000 6 7& Kırmıaı biber 
1181 128000 l68 76 Mete odunu 
.eao 8000 

184 10 Gürsen oduna 
4GO 1500 au 23 s. Yat 
250 600 83 '16 Qazyatı 
250 aoo 18 T5 Zt)'tin t....a 
~ ~ HH ~~ 

1900 12 00 Soda 
2 - Ekalltme ıa. e "1 ıaoooo adet • 195 00 Jmqnü 

PU&rtetı ctlnü ea.at ıs te Ge7vede mllklm satın alma komll
ıonunda RPılacütır. (Mevki llutaaeaı levazım '"·'-lad a eartnam ...... _ e>. 

- el aönnelt ve daha fazla •alGmat alaıaJc lluı-ter a. da .-.ld ...... 
taM balbM!mlllllte alruaa& ebeleri. .lCIDOl Jlllt 



7inc· 
• 

ip 21 ci çekiliş 

7. iDd Tedip 
2. iDd ..... pllm 

İknmd79 ~ ~ 
Adedi JılDr;Wı Tatarı 

1 Jl.000 ll.000 • Jt.000 •• 1 l.000 ... 
40 l.000 IO.OOO 
80 LOGO ... 

120 - --800 10I 80.000 
l.JOO • ... 
4.000 ı• tOOOO 

800CM) 1 2'0.000 .... ft0.800 

Wlet 3 w ~ wı.t 1,1 lira. lluılaba " IO ı İllralni7eclir. 
(ı. defap ........ .._. ._. ıs E:rtiil lNt tarihiade 

-ı.a.~ıa1 F......._ ppdacübr. 
liıl'laiisi 10 EJflle ....,. deiiftirlaia. 

Yetekl• ba • .....- Yol ft --·-~OD iapatı 
.Tadarma Ga. K. ~ Baba :Alma fıılü.ular Vmam MldllrllltbMI• ı 

K:-=: elli kDrat ft)'at taJunbı JCetif. lartmılae .,. pJbı macibillce lcla
edilmlf olu (Tl.IOO) metre 1'&taldık )M.. remlsba P~e Mtlıldnt ~ 
lllıı • 8. N1 tarlhiDdekl bpa1ı art .. bılalisu10D ... dahili JOllar lataatı iti b
liltmMIDe tateld1 p1med1lfadeD ~ IU't- palı sarf uall1l• elalitmb• ~. 
lal' dMntnde bu miktar 'bes 11. 9. N1 pe. 2 - JCetlf bedeli (le086.IO) Ura tı 7,5 
... be sana nat 1D te Ankara da J. ... nklrat teminatı (1151.49) liradır. 
AL KODU8YODUJDucla puarlıJc eblltme- ma 
lfb'le aJıntcaktır. JIUYakbt temiaat 1 - Bbiltme 11 l.Ml C1IJll& dal tut 

2111> Ura (7 ) Jmruıtur N mıe komleo 10 ıo seçe tıtuabalda Kabataıta LeYuma 
70numUSda sörWtır. &artnam• (178) ku- ıabnlndeld alim komi1JOnanda 1Q11acak 
l'UI lıeclelle komlqODdaQ aıımr. hteldlle- m 
rhı ....ıu ve temillatlarl)'le puarlıJc -. ~ _ 8artname .asil ıeç• ı....anm Şa
atlnde komlq nwnua plmelerl. 

(12'17) 11211 besiDclen .,. bmir, Ankara bqmtldtlrltlk • ============= lerlnclen (130) karqa almabillr. 
HARTA U. MODORLOGO s - 1111nakaun sirecüıer m11aıırı11 

__________ ..._ __ teklif melrtaplamu. bani •..tide 'J'I 7.5 

Fatin almac.ak stlvenme paran malrlMnıa "" Banka t• • 
Harta U. lliidllrlltitindu • minat mektabana •• kapalı sarf ,artnam• 
1 - Harta IDtuı eratı in (l 800) slft amin il' faknsında 7UJ}ı .,uaild ibti•a 

fotin bpeh sarf aaali7le ebiltm~e lroDal edecek kJPab urflarm ihale dnll ebilt
mattar. me saatinden b r saat "eline kadar ... 

2 - Bbiltme 15 e7liil 1941 ~artnl il- Jc6r lı:omlı1on ba lranlıima makbua maka 
ai IU 15 de Ankara C. ec Larta utm bılinde nrmeleri lbımd r. Pottada nlı:i 
alma komıSJOJIQllda ppdacaktJr. olacak ıecilı:meler 1ı:aba1 edilmu. 

1 - llabammea f nt tatan 14.880 U 755l-8071) 

ra mavalı:luıt emi ati 1111 Hn olup bu- ========:;:::::::::=== 
na ai mübana ebiltmeclen bir saat nel P. T. ••Telefon U. Md teki f melı:tup1-1 ile beraber lı:omllJOU _...;..;..;;.;.. ________ _ 

verilmlt olmuı lbımdu Al&kaclarlara 
4 - t eki erin tenıti &lrenmek bere Ankara Tel fon M dtlrlll6n4en• 

her da Ye e itmeye sırmek için de %4'0 Yeni Ankara teelfon rebberl butlnJmU 
1a111ı bnımu 2, S. el mad elerinde 
anmlaD •euilı:le beraber yüanda nah 
dn n saatte lrom ıyona ıelmeleri. 

6065 16052 

r. 
a.ttllm •• nan lı:OJdunnak latl1D erin 

18 eırltll 941 tal1bln• kadar AnQra t ıeıon 
mOdtlrlUQDe mtıraea&U&n Ub olun 

(G88) l8lMI 

Sıiıreti almacak 
Harita t1 Jıl d i ..1tllllllltlllllllllllllllllllllllllllll!:, 
1 - Harta t1 K 1 latalı er• : • 

tuıuı lh olu (10 000) ı et( : • 5 
E D e A lD al s~ı:t"n §Ambar mıası § 

m vakk t 2 ) 1 adır. : : 

e ~~ 8 
N1 aat.uı ı i Toprak mahsulleri i 

dacaktır : : 

tnam .. 5 ofisinden: i b r glln e ı e e le yatırma • : : 
nat buzlartyle bil'- 5 1 _ Müqitpmar •• Akçeka· 5 
aaatte k 111U7ona pi- - I . •--• el p&-•---L • 

18209 - • aa-~ann a J'• una- • ============= 5 aüar, iclare INnau,......., ıoj- 5 
TORK HAVA KURUMU 5 mam •• aair itler puarbk ana- 5 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Banbaında Kmnbuah n lhbulas Tmmaf ......... .. 
ea u 50 liran buluaanlara .enec!e 4 defa çetilecek bt'a il• ..... .. 
ld plina eönt ikramiye dalıtılacaktır: 

4 Aaet 1000 Liralık .. Lira 
• ,, 500 ,, 2800 " 
4 • 250 • 1000 .. 

40 ,, top ,, 4000 # 

100 ,,. IO ., IOOO " 
120 ,, 40 ,, 4IOO ,, 
180 ,, 20 ,, 39) ,, 

Ku~alar 1e11ec!e 4 defa.. 11 Mart. 11 Badran, 11 By1tl, ft ll & 
rlaclkiııua tarihinde çekilecektir. 

DIKKA T : H...,,ı""""olıi ,_,.,,, -6ir ... .,_,. • 
linıılan .,,.,. Jiiplıi~.re Uı...,.q. fllfrlı """4W. 
ıaı.,qı. oerilecelılir. 

: li le eluiltm•J'• çakarabmftq. : 
-------------- 5 J' Ketif 1*leli (f70.000) >'Is 5 

Makbuz butmlacak : J'9tmİf im. liradır. : ---------"""'-!-----~------...,.. 
T. H. K. Geaelmerkes Batlı:aalıimdaD • 5 2 - ihale ti. 9. MI tarihin- 5 
lle•cat niimueaine 111111D elliterbk paf : ele ... ı ti te Ankara'cla offı : 

ta lıalind'e 1.5 a 5 ebacbada 800.000 lqt - = - i161iir1Qii .......... 5 T' ALAS'T' A AMERI. KAN vor1:... 
b1lı malı:bm baatınlmuı kapalı urf ua- 5 ppılacallb;r. ~ a.IO : ft ft "-1 'I. .._ ______ ._..._ _______ ...:.., _____ ll1le eb tme7' konalmattar. Blı:alltme 5 lira ...-.WHncle ~ ...... : iHZARi a Orta ..ı 

ra -Yenieehir kız ve erkek liseleri Z4-9-94l pqamba slini saat 
16 

da T.H.JC. i e.:..:: = .. ~ .. 5 •-...s•~t ~ ......... 
W Ome..._.U. Wnumcla yapdacalı:tır. 11• - : 3 - M..Uka t..-.t : .......... 

....__ bede -. ft mtlftkbt tembıatı 5 (t.780) clokm Wa 7etli J'ia 5 _______ .:.;_ __________ .._ __ ..__.._..ıl 
Maarif cemiyetinden : - liradır. Bu ite ait tartaame Geaelmer- = elli liradır. = Muhtelif • ecek aka--·-

kes 8atm Alma Komia7oaundan ve İltan - i 4 _ FJuilbDeJ'e ~ iati· i JIJ V8 J QI& 

Orta 
Yalllm ••• 70 ••••• 110. 
Yablı • • .148 • • • • • 300 • 

• • • • 130 . . . . ~ 
.......... niluapet JO .,.... .... b;.ıtlanm ..., ~ ............ . 

1"'4 

Ana ••• Orta - .. ıs:=======~ 

H A Y R 1 Y E 1 E S 1 Yatıli ~ 
Fatill ~ ,.ıua 

... ,,... ,. ....................... lllld ..... lraıltlanma 

..._. ...._ 91Umldlll ~-. -

Yabhft 
~·mm 

... kaala - • 

tsteklıler, muvakkat teminat makbU%la 5 ları vesikan teklif evrakı me- 5 
nru havı uıulune sc>re lı:apatılmıı kapalı : 7anma koyacaklardır. : 
arflarmı elı:a tme dntl uaı ıs • bcfar i 1 - l,bu infaata muktezi S 
Kotnl11oaa nnael dlr1- 4119 : ,..._. 8 " 1 mi• Jnatraada 8 : 

. $e.,....tak .......... ..... 
~iiiijiiiiiiiiijİiiiiiİiiiiii' = ....... tMlf .._ - .... .. 

Giıe saatleri 
T&rki,.. it Bankumclua : 

1-9-941 tarihiDden itibaren 
blnlrmn• merkes ve Yealtehlr 
ajaml gfplerl ayın milfterile -
rimU• ltldeki uatlerde açık bu
lunac:Mbr • 
Adi atınıer ..mJı: 9.SO dan 12 r 
Adi cUnler 14 den 16 )'& kadar. 
Cumarteu ,unıeıt t~ dan 
11.30 a kadar. 4154 

uı.. zz iDci ,.ı. Ne. mı 
lmtlyu Sablbl ............ 

Umum! ll•iJatı L1aie Bela 
Yaa itim Mtldllrll 
M .... F .. Fedr 

............... afltl,fhlt 
UWS- ••...-' ANKARA 

~ 

-Dti&AT-

5ıteaPtl .... "' ....... . = ...... ....., ............... . = <Rn> ıaa -- -~ ...................................... ,. 


