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1 ele fon 
Sana.zarlık 1371 
YUJ taıen Mlldllr1l 1061 
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Türk Gençi ! 
Atatürk Cümhuriyeti 

sana emanet etti 
S Kuruı YUJ lllen 1082 

Idare 1064 AC>IMI% ANCIMl".Z.CIR. 

programının tatbiki • • 
ıçın Dört ydlıl< su 

1.131.649 lirallk <esilli 

1.132.996 liralık iı de eksiltmeye konuldu 

7.966.098 lirahk muhtelif 
işlerin de etütleri yapılıyor 

Nafıa Veklleti beı yılldr llU prosramının tatbiki ıctn bQ)"(l'k bir faall:Yet a-&tennetc:te
dlr. MemıekeUrı t0rl11 yerlerinde yapılıacalc w barajlan, rekl!Atör lnıaıı, ıeddeler kuruı.

maıı ve tıataklaklann kunıtulrnuı etratındald hazırlıklar bitmek üzeredir. Bunlardan l>lr 
kısmının zemin Uzer1ndekt etUdlerl bltmll. bir lcıanının da ihalesi 'yapılarak ınsaıına bas. 

ıe.nmııtır. 

Bu ı.ıer etrafında Nat'ıa VektWtlnden aldıtmıız haberlere a-öre koordlnasyan. heyeuıı. 
den karar almak ıuretb'le bu yıl lctnde ihaleler! yap}lmıs olan lıler eunlardır: 

ı - 366.169 lira aart lle Menemen ovuındak1 eski .eddenln tamir ve. ıslahı ile ııulama 
ıebekealnden n'*aan kalan imal.At ve lnaaatın lılıımall. 

2 - 241.347 ııra aarf ııe Hatay"dakl Amık a-ö!U bataklıklarının kurutulması ve As.I 

nehrinin ıalahı itlerinden blr kıaını. 
a - 524.133 lira ıarflyle Nazmı ovası ıu sahil ıulama kanahnın noksanlaMnın lkmaU 

ve bu kanal Ozerlnde yeniden yaptırılacak pı1z ve ıınat lma!Atın ınıaın. 

Koordlnal)'on heyetinden karar almak ıuretlYle ~sut.meye konulan fıler 111nlardır: 
ı - 447.122 Kra aarf Ue Apalyon"dakl ıeddelerln sekiz metre rakımına kadar )"(lksel

Ulmeıt ve dalıralara karıı mukavemetinin temlnl için taı llc kaplanması lıılerı. 

2 - 268.907 lira ıart Ue Kocaçay üzerinde bir rckUAtôr ile Mit sahil sulama kanallan 
hafrl)"al ve lnıaatı ve MUrUvvetler deresinin 191ahı l&lcrt. 

3 - 416.967 Hra ıarr ile Ka>..erl bataktıklarının kunıtul.'llıısı ve Sarımsaklı ıuyu ve 
tAbllerlnln ıalahı lılerf. 

Koordinasyon heyetinden karan alınmıs olup da eksiltmeye konutmak Uzere olan lı• 

ter arasında 7.200.00 lira sarf ile Ankara lAliım tcsl.utının ln$ıısı da vardır. 
Koordinasyon kararı alınmak üzere BasvekAlete arzc<lllım1' olan lıık?r ıunlanhr: 

ı - 77.914 lira sarf ile Ceyhan nehri a1lzerırAhında yapt1rılacak acdde tnsaa1ll. 
2 - 688.184 ıtra ıarf ile Erzlncan'dakl Vozket deresinin ıslahı lııl buhınma!Qtadır. 

Bundan baeka Eılklııehlr ovasının ıulanması tein baraJ ve kıınallıır lnsası ile Erbaa, 
Amaı>a, Sllltııce, Alanya ovalarının ıulanmatN. Sakarya'nın ve Muıturnu ca>"lnın ıslahı. 

Adapazan ch•arındakl bataklıkların kurutubnası. Akhisar ovası Uc O mııncık civarının 

sulnnmasına alt faaliyet de lnk1ııaf etmektedir. Zemin uzcrlnd •kl etlldlcr l bl!::nlstır. Bir 

,..,., ............ ""'' ......................... Jl'.-Jarals WcDalaU'e: •. 11 .. ,. ...... ...,. 
eaırtır. 

C Nafıa Velrilimls 
~atCebesoy 

/;)i b· h. -:J 
ır ızmetııı 

~Qrarlı tarafı 
Falih Rıfkı ATAY 

"-lıatilter 'd . 1 ,_ 11 eairl • elu hasta ve yarah a -
~ t •ri ile, Almanya'daki haa· 

1:;.~ t:.•lı i.nıiliz esirleri arasında 
d~tiıı ~ kıtilik bir deği.şim yapı-
"lt. a~ •Jana tebliğlerinde okuyor· 
~•ta --:.•selenin geri kalmasında, 
-~birİ ~ . aervialeri ve gazete 
~~'-h b •rının de bir ağır hiuesi 
~tbai ~lundaki rivayetlerin ha
t.I "•diaç~ı~endik. Yalnız erken bir 
. ~- t~ . d.eiil, Üstelik bir de u

"itfeti11 b •ırcılik yüzünden hele ai-
~•l'd u kad~r ıergin olduğu za· 
a.;._~,,..-İ l'9 ııbi lüzumsuz buhran 
--. -~ •:..- nıeydan verildiğini 

<ı.rç· a erle de biliyoruz. 
~ı~:ropaıanda, en tesirli harp 
al.... b~a haaındadır; gazetecilik 
~le .; er. teyi vaktinde haber 
~ aa...t:i'unıekaizin haber ver· 
• b-._ b_ır. Bununla beraber, 
~bu •a .~r kayıtla bağlanmakaı· 
~ ~all)8

21 eler.ı bota veya kötüye 
N"' 'illirlil~' hıçte yerinde ohnı· 
liı ·~•iı " Ve anlafJll&zhklara 
difi ilci ~r ef bUndan, bir tarafa de· 
ı.:_•~ •e bilh • da ancak zarar gel
~-- '- · aaaa böyle gayretketlik· 

aıç au.. A 

~ •za ~u. ve davaaı olmıyan-
~ f:.irt!.. ~~khlderini görmekte
~' bilı.ai •t•nde de bir rolleri var 
.ı_,. L_bu hıt~uz. Fakat kendi ta
~ .,.ilı .... " neticesine ne ka· 
~--laclerı101"1nÜf olsa da, facia 
~~-d••letJ ~ uzak bulunan Bir
.ı, ~bit" b:t'·" b!.r kıann gazete
"• ~ ı.._.u r ı ınunaaebetaizlikler
~-ııl'll .... :.c ardır. Avrupa, Orta 
t-l • ~ ._erile lllernleketlerinde bu
"- ~il, ile ol an razetecilerinin ço
"' '•l'arnı ursa olsun, kimin kan
~·•l'll:a olul"aa olsun, altından 
--~-- ti~ ne,_çıkaraa ç:kam, biç 
ı, t._:L~' biiJiik dbrt saatte bir, ga· 
tıt .. h-.,...i ut •tlrkh bir ilk aay· 
~:--'il ilatü 8Jhrabilınek bütün kay· 
"~~ta .._" e Yer alnııttır. Büyük 
.ı~' do.tı:•ullerini dahi, müttefik 'i rına kar .. k" tl, . ifta fı, IUÇ mev ıe tilt 0f~lc-de•Jet1 veya uydurmaların, 
~ el 11fu tolc er ıazetelerinde ek-
~ ..:iiı, rıiz·~'b= Yalnız bir politi
N.._ bi, ı.te 1 ır ahli.k meaeleai-
~'I ı ı._ tii:İ~u old~iunu unutmı· 
~ -.._.ele u n~ırıyat yüzünden 
'-~ etlerınde aud facia-

-..;•da:~ria r~ekte oldutu-
0 renec:etiz. Avrupa 

C.Soaq Z inci s.t7/U.J 

Bir Gölün be.leme kanalınJa ıüt tesiıatı 

Emlak sahiplerinin mallarına hükümet 

tarafından kıymet koydurmaları sayesinde 

Gayrimenkullere · yatırılan 
büyük servet mütedavil bir 
sermaye haline getirilebilir 

Tapu. Kadastro Umum Müdürü ile konuıma 
Bir memlekette toprak mweı .. ının. ne bil· 

yüok ehem1Yet ta•ıdıtını inha lUzum )'oktur. 
Bilh .... halkının yüzde Hklenl toprakla ut-

..... lll batlı ı.tlhlal kaynatı toprak 
raıan ve ""' 
olan TUrlıC'IYe ıcın bu meaelenln hayaU bir 
ehemb'etl vardır. su ıı.kımdandır ki. toı>ra
tın .tc:IUnl tutan tapu ,,. kadutro t.etkllUı
nın 1>Uyük vazifeleri vardır. 

... •·ı·~--•ın otdul'U kadar blreok ceTopra.a ... ~ 
1-lerlnln de u,ynaaı aayılır. Me -

mlYet mff• w 
•a v•ya binaya, bunların hukuk dl· 

ııell toprı. s 

dıuJe sayrl menkule yatınlmıs bU -
Jıtndekl a "' aervetın mütedavil bir Mnnaye haıtne 
yük _... memleketin lktıaadl hayatı Uze-
seurıım-. ..... , .... ,k hayırlı t•lı1er vocuda ıe-
rlnde P•• '""'" 
tı.rebllir. 

G«ek bu meM!oe ve serek memlekette ta
ve kadutro çalısmalarının dlter cephe • 

pu d .... trleıinl ııarenmek Uzere bir 
leı1 uzerln e ·-tapu ve kadutro um11111 müdQ-
arkadaswnıa ........ , 
r11 yükfflc mUhend!I s. Halit ZIYa Tüı ... an • 
la sörüllllll•tür. Bu dllckate deter konu.emayı 
&)'ilen .ııtuınt&rımıza alıyoruz. 

[Soaıı 1 iat:l aqlab] 

Tapu KaJaıtro Umıım MüJürü 
B. Halit Ziya Türkkan 

Alman hücumlarına· ıiddetle karıı koyan Harkol'tan bir görünüı 

LONDRA'YA GÖRE 

Harkof ıiddetle 
mukavemet ederken 
Perekop'ta 
almanlar 

durduruldu 

Bir alman tankı ıark cepheıinJe 
Moskova meydan muharebesi 

Jiddetle devam ediyor 
Moskova, 12 a.a. - Royter bildiri -linailiz f ayyarelefİ cimaJi 

yor: Moskova yolunda yapılmakta o- f 

lan büyük meydan muharebesi dün Al r " • 
bütün gece hiç azaım1yan bir şiddette manya ya hucum eHıler 
··- ., ··-· ........ sek iiaUp ~ 11 .. ~ • _ _, .. _ mukavemedfte ratmen İn.anca ve mal- _.. 
zemece büyük fedakirhklara katlana. bomba tanarut dUD pce flmall A.lman-

ya'ya hücum etmlılerdlr. Bir çe>k fe-
rak ilerlemek iıtiyen almanlar, Moı • birlere lnfiltk ve yangın bombalan atıı-

(Sona J anca sayf•dı) mııtır. Binalarda ehemtyetalz hasar vardır. 

Sonbahar at yarışlarının 
üçüncüsü dün yapddı 

Çifte bahis l liraya 24.90 lira getirdi 

111111111111111111111111111111111111111111 

Dola Almanyısı pınayır1nın 

ıcıhı töreni dolıyisiyle 

Alman iktisat nazırı 

Dr. Funk bir 
nutuk verdi 
Könlnbera, 12 a.a. - Alman lktıaat na -

zırı Dr. Funk dol'U Almanya ruarının acılıaı 
dolayıa!yle söyledlQ:I bir nutukta dol'U aaha· 
da'kl lktıaattan ve dotu Avrupa'da ba•lam11 
olan lktısadl tanzim 111 ile ııalll lkt11adl me· 
ıelelerden b&Netmı. vıe bilhassa IÖYle de
mlttır: 

.. _ A:trnanya'nın boltevtıcllte 1'artı yaptı
aı harbin dünya tarihi üzerindeki tesiri uır
larca devam edecektir. Alman orduıunun ve 
miltte11l<1erlnln e11lz zaferleri dotu Avrupa 
sahasının alyuet ve lktıaat bakımlarından 
Yeniden tanzim edllmeılne knkAn vennııur . 

Bu bU~Uk vazifeyi, yalnız yaratmak kabl· 
llyetını kendi kleoloJlal sayesinde dahiyane 
bir ıurette benlmaemle ve dotu A\'rupa ıa -
hasının tanzimini kendlll ıcın dalına tarihi 
bir vazlfe aaymıı olan alman mUletl albl bir 
mWet baıarabllecektlr. Bu aahanın yeniden 
tanzimi dolayıalyle ahnan tktıaat alyuett 
lcln Yeni hedefler belirmektedir. Muazzam 
v: ham maddelıerl bakımından c:ott zeneln 
olan bu toprakların bUtUn deterlerl ve ku

vetıerl pek tabii olarak harp kaplarına sö
re alman harp kudretinin emrine hazır tu
tulmaktadır. BuırUnkQ alman lktıaat kudre • 
tin dotuda \nal edilen toprakların Uctıaat 
kudreu llAve edilince Almanya'nın kuvetl da
ha ziyade artacaktır. 

Ruılara verdirilen kayıplar 
llerlde alman lktıaat ıtyuetl !cin yeni ye

ni lmkAnlar da belirecektir. CUnkU ham mad
delerce zenaln ve Avrupa lktıaat ıahuına 

dahil olan dotu toprakları bu maddeleri kul· 
!anacak aanayt Uzerlndoe c1Zfbell blr teslr 

Doktor Fuıık. rua harp ekoncımı.tne ver • 

Sonbahar at yar11lannın Ocüncilsü dün 
Şehir lpodromunda çok kalabalık bir se
yirci toplulutu önünde yapılmıştır. 

Bir iki kotuyu umulmadık haynnlar 
kazandığından müıterek bahis gilzel para
lar vermlsse de, buKUnkU oyunlara U~le
nen cok olmadıtı lcln &ecen haftaki &lbl 
yüksek rekor elde edilememlıtır. 

Birinci koıu : 
Satıı kosusu idi. Üç yaşındaki aaf kan 

arap erkek ve dlsl taylar tclndl. Kazanan
la"l1a 180 lira verilecek olan bu kOIUDUn 
uzunlutu 1200 metre idi. 

İki tayın glrdlil koşu, önceden dUıUnU
lenlerin tersine olarak cok K{lzel oldu. Ya
nsın sonuna kadar basbap aelen taylar
dan Bayan Saadet Bayrakcıotlu'nun Gö • 

[Sonu 2 inci say/ad•] 

ALMANLARA GÖRE 

Sovyet kılalar1nın 
kuıatılmıı olduğu 

Viazma'da 
çenber biraz 
daha daraldı 

Ruslar1n cenberi yarma 
teıebbüsleri akim laldı 

1 Berlln, 12 a.a. - D.N B. ajansının ut.. 
rl kaynaklardan ölrend ğlne 1rore, Viaz .. 
ma cebinde <:evrllm ı oıan sovyet kuvet
leri 11 llkteşr nde daha ı,:ok sık14tınlmıt
tır. Komlserlı>rln n zoru n "rdenbeıi 
karmaklll'Jflk kollar ha nde mukav 'm e 
aQrQlen eoV)'et alker1"1nln b tlln y 
teıebbilslerl akim kalmıştır. Bu yarnıa t .. 
ıebbilsleri 10vvetlerln kanla kayınlarua 

(Sonu J. ıinca H7f•da) 

Müıterek bahiı Bİfaine 
giderken ••• 

llıinci koıuda Yoıma birinci Huma hatun ikinci Belirlerken 

>'&Pacak mahiyettedir. 

1 
.(Sonu a. el 11.1ıac1a1 
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üünün meseleteri 

Pahalılığa karşı düşünceler 

' Dışardan getirilen mallar pahalı -
dır da memleket fabrikalarında tez -
gahlarında yapılanlar yahut tarlada 
yetiştirilenler ucuz mudur? .. Bunla -
rın hepsinin fiyatlarının düne göre 
hayli arttığı şüphesiz. Dışardan ge -
lenler, yerinde pahalı alınıp pahalı 
nakledildiğinden gümrüklerden gir -
diği zamanki fiyatı eski yıllardan 
yüksektir. Buna fırsatçılar bir de ih
tikar payı yüklerlerse malın ne hale 
geleceğini düşününüz. Çetin müca -
deleler bu fırsatı vermemek içindir, 
yoksa elde olmıyan ve daha sınırlara 
girmeden başlamış olan yükselişlere 
istihlak edenler zarzor katlanıyor. 

Yurttaki fabrikalarda tezgahlarda 
yapılanların fiyatları da zaruri sebep
ler altında düne göre oldukça farklı
dır. Bunların bir çoğunda meselii şe -
kerde ve inhisar mamullerinde oldu
ğu gibi hem maliyet hem vergi artma
ları. Fabrikalarla tezgahların yaptık
ları şeylerde fiyatı arttıran bir se hep 
de birçoğunun ihtiyacı tamamen kar-

Kemal TURAN 

Emlôk sahiplerinin mollor1na hükümet 

tarafından kıymet koydurmolon sayesinde 

Gayrimenkullere yatırılan 

büyük servet mütedavil bir 
sermaye haline getirilebilir 

Tapu -Kadastro Umum 
(Başı l inci sayfada) 

Bir malın ıahibi naııl bulunur ? 
" umum mUdUr tc'kemmUı etmta bir ka • 

dutro ı;ıl!nı ııöııterdL 

- Bir malın kime alt oldutunu mu (iğ

renmek llltlyonıunuı, dedi, l&vlı:re usulleri)'· 
lo vUcuda ı:eUrilmıı hu p!Anlarla, aradı{:ını

zı iki dnklkunın ıcınııe kolayca bulmanız 

miimk'ilndür. Bu p!Anlnrın en bU)'{lk h12ıınetl, 

mnl ınhlplerl arasında cıkabllecek anlaıımaz
hklnrı ı;ıek kııa zamanda ııldermetc yara -
mn~ı<lır. 

üdürü il konuıma 
la tetkik ve tahkik al!kadnr memurun 
vnzlfesl olduğuna göre artık yaşıyan ve ve
slkaslyle karşınızda olan "glt köyünden 
veya mahallenden llmilhaber getir" diye 
bir zahmete ve mııirnfa sokmağı da bugün 
doı;ru bulmadıı:iımız lcln bunu kaldırmak 
istiyoruz. Bu nıaksntla da bir kanun pro
jesi hnzırlndık. 

Bu horeketlerlmlz nrnsındn bir şeyi da
ha halletmeğe <:alısıyoruz: bunu da şöyle 
izah cdc~lm: Faraza, on hektar bir yeri
niz var. Bunun iki h('ktannı bir fhliync ü
zerine blrlslnc satacaksınız. Bu lfrazın tıl.

bl olduğu meşakkatli yollan, bu &ekllde 
mal satmak lstlyenler pek gilzcl bilirler. 

"Hangi at kazanacak?,, bu bayanlar bunu münakCJ§a ediyorl 

Sonbahar at yarışlarınırı 
üçüncüsü dün yapıldı 

ılıyamaması ve böylece ortaya ko -
nan h a k k a n i y e t 1 i t e v z i 
sisteminden mallann kaçabilmesidir. 
Bu çeşit mallar artık en yüksek para
yı veren cüretlilerin eline geçiyor. 
Bununla mücadele edilmekle beraber 
hayat üzerindeki tesiri tamamen gi
derilemiyor. 

ğını bir vakıa olarak kabul ile ar
tık fiyatların sıkı devlet tedbirleriyle 
bir seviyede tutulmasını i§sizlere, 
dullara, ihtiyarlara hulasa muhtaçla
ra verilen aile tazminatı şeklinde yani 
geçindirilecek nüfusa göre C1>asen az 
olan ücretlerin arttırılmasını istiyor. 
• Türkiye'de en büyük amele toplu
luğu ötedenberi Zonguldak'tadır. Ve 
hayat orada memleketin her yerinden 
pahalıdır. Hem sağlığı korumak, hem 
ucuz geçindirmiş olmak için devlet 
birkaç senedenberi Zonğuldak'ta kö
mür işçilerine tazminat mahiyetinde 
yiyecek verdirmekte, parasız yıkan -
mak ve yatmak imkanlarını hazırla -
maktadır. Bu sene bütçe kanununa 
giren bir formülle bu tedbir genişle
di. Haziran başından beri inhisar ida
resinin toplu amele çalıştırdığı yer -
lerde bir öğün parasız yemek verili
yor. Eyllıl başından beri de Sümer -
bank fabrikalarında amele yer yer pa
rasız yemek yemiye başlamıştır. Dev
let müesseselerindeki işçinin parasız 
beslenmesi şeklindeki yardım, geçim 
ölçülerinde bir yıl önceye göre do -
ğan farkın hele küçük ücretler iizeri11-
de yaptığı tesiri hafifletmek için gü
zel bir hareket noktasıdır.'Ancak yu
karıya İsviçre basınından naklettiği
miz düşünceler de gösteriyor ki, ha -
yat pahalılığının zaruri olan derece -
siyle bunun ücretler üzerine tesiri ve 
bu tesirin hafifletilmesi çaresi baş -
ka memleektlercle de kesilip atılmış 
değildir. Meselede herkesin dikkati
ni üzerinde toplıy=tcağı birçok güç
lükler vardır. Memleketin müdafaa 
ktıd~etini arttırmak, içinde bulundu -
ğumuz fevkalade vaziyetin bize yük
lettiği fedakarlıklara ve mahrumi -
yetlere seve seve katlanmak kaydiyle 
zarurette olanlara ötedenbcri yapıl -
makta olan yardımları biraz daha ge
nişletmek, ve pek darda kalanların yü
künü hafifletmek mümkündür. Esa -
sen birçok zihinler bu mevzuda en iyi 
ve en selametli yolu aramaktadır. 

Blllyonıunuı: ki, medeni kanunumuzun 
928 inci maddesi eu hUkmll koyar: 'Tapu al
dll alenidir: allıkası oldutunu lsbat eden 
herkes kendisince ehemlyetı olan baalıca 

an>·faların evrakı milsblteslyle birlikte me · 
murlarından blrl huzurunda kendls.ne lrae 
edilmesini ve yahut bunların birer suretle· 
rlnln verlbneslnl lstlyeblllr. Hlc kimse t.n· 
pu sicilinde mukanet olan blr keyfb·etın 

kcndblncc mechul oldu4'U )'olunda bir kldla 
dermeyan edemez.,, 

Tnpu, ve maliye dairclC'ri nrnsında bu mu- Ç . f b h . 1 
1
. 24 90 J . . ~ J 

amı.>lenln aylnrcn sllrdllğü olur. 1 te a 1 s 1 raya . 1 ra getı ro 
MC'd(:>ni kanunumuzu tsvlcrc'den aldık- , 

tnn sonra tapu işlerinin de nasıl yapıldı
ğını bizzat yerinde tetkik ettim. O zaman 
gördilm ki bunun P<'kltlA cnresl taks pro
vlzuvar diye bir usulle bulunmuştur. Bu u
sulle, tapu kadastro memuru şöyle hare
ket eder: dlyt'llm ki sizin on hektarlık ye
riniz var ve bu malınız bin llrn kıymeUn
dC'dir. Siz bir hektarını satmnk istiyorsu
nuz. Bin liranın ondn biri yllz lira edrr. 
DerJrnl buna ı:öre tapu harcını hesap eder, 
muameleyi yapa.r, tnpuyu kesersiniz." 

İçinde bulunduğumuz devirlerde 
fazla istihsal şarttır. Bunun en sağ -
lam yolu mahsul fiyatlarını arttır -
maktır. Fakat bu artış memlekette is
tihlak edilenlerde olunca tabiatiyle 
hayatı pahalılaştırıyor. Bir de istih
eal; yurt ihtiyacını tamamen karşılı
yamiyacak derecede az olur, onu iyi 
ve ölçülü dağıtmıya mecbur kalınırsa 
malın değeri ona verilen hızı aşıyor 
ve geri bir tesir yapmak icap ediyor, 
bu çetin mücadelede de gene hayat pa
halılaşmış oluyor. 

Buraya kadar anlatılan vaziyetler; 
hemen her memlekette bugün devle
tin ve halkın üzerinde çalıştığı, kanun
Jarla, iktısadi tedbirlerle düzenlemek 
istediği şeylerdir. lsviçre'de hükü -
n:~t istihsali teşvik için buğday fi -
yatlarını arttırdı. Fakat fiyat farkı 
olan yüz milyon İsviçre frankını - res
mi kurlara göre otuz beş milyon lira -
federal bütçeden sarf ederek halka ek
meği mümkün olduğu kadar ucuz ye
dirmek istedi. Bizim buğdayı koru -
.ma vergisiyle senelerce önce koydu -
ğumuz usul. 

Son günlerde İsviçre'de devlet süt 
fiyatlarını da arttırdı. Ancak bu far
kın şimdilik süt istihlak edenlerce Ö· 
denmesini kabul etti. Şimdilik diyo
ruz, çünkü kati karar, sonbahar içti
malarına başlamış olan İsviçre fede -
ral meclisinden çıkacaktır. Mecliste 
süt fiyatındaki farkın ödenmesi hay
li münakaşalara yol açacak gibi gö -
rünüyor. İsviçre basını şimdiden bir
çok ayrı fikirler ileri sürüyorlar. Ba -
zıları şunları söylüyor: pahalılık 

farklarını istihlak edicilere ödetirsek 
bunların büyük bir kısmı işçi ve me -
murdur. Onların da ücretlerini arttır
mak icap eder. Bunu yapamıyacağız, 
farkı devlet yüklensin geçim ölçüsü
nü arttırmasın. 

İsviçre basınının bir kısmı da şöy
le düşünüyor: sefer halindeki ordu -
nun masrafları çok ağırdır. Hükümet 
esasen borçla yaşıyor. Ekmekten son
ra sütün de bütçe ile korunması, borç 
hacmini arttırır, yani kağıt parayı ço· 
ğaltır. Nihayet enflasyonla, fiyatlar 
ve ücretler arasında öyle bir kovalama 
oyunu başlar ki siz ücreti arttırıp fi
yatı yakalamıya çalıştığınız sırada o 
biraz daha yukarılara fırlamış olur. 
Başka tedbir alınmazsa bu kovalama
nın sonu yoktur. 

İsviçre basını, daha çok bir istihlak 
maddesi olduğundan, süt fiyatının ar
tışındaki münakaşaları amele ve me
mur meselesine götürmekte birleşi -
yorlar. lsviçre'de pahalılık yalnız süt
te olmadığı da itiraf olunuyor. Hatta 
istatistiklere göre orada hayat yüzde 
otuz nisbetinde pahalılaşmıştır. Şu 
halde süt üzerindeki şiddetli müna -
kaşalar, onun esasen dolu olan barda
ğı taşırmasından ileri geliyor. 

İsviçreli bir muharrir; hükümetin 
harp dışında kalan memleekti, harp 
içindekiler kadar sıkı bağlar altı~a ~1-
mak istemediğini ve bu iyi arzu ıle ıs
tihlaki darlaştırmak yoluna gitmedi
ğini yani vesika usulüne erkenden ve 
genişçe başlamadığını tenkit ediyor, 
halkta serbestçe almak imkanı olduk
ça bu isteğe yetmiyen eşyanın mutla
ka pahalılaşacağını ve fiyat kontrolü
nün bunu önliyemiyeceğini söylüyor. 
Ona göre ücret meselesi bir sebep ve 
bir tedbir işi değil ancak bir netice 
sayılır. 

Bir başka muharrir, hayat pahalılı-

~===================:~ 
-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Ege Eczanen 

Holkevi köycülük 

şubesinin köy gezisi 
Halkevi köycülük koluna mensup 

bir ekip, dün Evedik, Yaka<:ık ve 
Memlik köylerine giderek, köylüleri
mizle kendile~ini ilgilendiren mevzu
larda aydınlatıcı konuşmalar yapmış
lar, müşkülleri hakkında izahlar ver -
mişlerdir. 

Evelce verilmiş olan Halkevi kü -
tüphaneleri ve ecza dolaplarından 

köylülerimizin faydalanması etrafın -
da görüşmeler yapılmış, yeni kitap -
lar hediye edilmiştir. 

Ekip doktoru bu köyde 63 hasta mu
ayene ederek ilaçlarını vermiş, bu a
rada sağlık öğütlerinde bulunmuştur. 
Ayrıca diş doktoru tarafından da 135 
hastanın dişine bakılmış ve tedavi e
dilmiştir. 

C. H. P. Yeniıehir Ocak 

Kongresi dün yapıldı 
Kucağında şehrimiz aydınlarının 

büyük bir kısmını toplıyan C.H.P. 
Yenişehir ocağı, dün pazar sabahı, 

Yenişehir merkezinde, bir çok partili 
de bulunduğu halde, Mardin mebusu 
Ali Riza Erten'in başkanlığında yıllık 
kongresini yapmıştır. • 

Ocak idare heyetinin çalışma ra -
poriyle hesap encümeni raporu oku -
narak kabul olunduktan sonra, dilek
lere geçilmiştir. Çok ateşli görüşme
lere yol açan bu dilekler, kongrece 
Partinin üst teşkilatına arzolunmak 
üzere, tesbit edilmiştir. 

Bundan sonra, idare heyetine beş 

asli ve beş de yedek üye ile nahiye 
kongr.esine iştirak edecek delegeler 
seçimi yapılmıştır. 

Partililerin biribirini tanımıya, 
Parti'ye karşı olan sevgi ve bağlılık
larını göstermiye. müşterek dertleri
ni, ve dileklerini ilgili makamlara bil
dirmek için, güzel ve en kestirme yol 
olan bu kongre, her yıl olduğu gibi, 
bu sefer de büyük bir samimiyet ha
vası içinde çalışmalarını bitirmiştir. 

Atılbey ocağında 
İnkılap nahiyesi Atıfbey ocağı dün 

saat 17 de kendi Parti binasında ocak 
reisi Mazlum Saltık'ın riyasetinde 
açılarak kongre reisliğine seçilen 
Fehmi Yağcı'nın riyasetinde yıllık 
kongresini akdetmiş ve Ebedi Şef 
Atatürk'ün hatırasını taziz celsesin -
den sonra. dilekler ve diğer işler hak
kında görüşülmüş ve değişmez Baş
kan Cümhurreisimiz İnönü ile reis ve
kili Doktor Refik Saydam ve Genel 
sekreter Doktor Fikri Tüzer'e ve vi
layet idare heyetine tazim telgrafla
rı çekilmesine karar verilerek toplan-

1 
tıya son verilmi§tir. 

Bu mndl!eler de ırösterlyor k1 kanun, tapu 
slclllerlnln kontrnlünU Adeta mnl sahiplerine 
bıraıcmıslır. Bundan bU)'{lk blr tayda olur 
mu? 

Kcıılaslro plAnlarının nasıl ynpıldıf:ı hak· 
kındu elranı izahlar veren B. llallt Ziya 
TUrkkan medeni kanunumuzun 645 inci mad
desindeki hükmü de hatırlattı. BJ madde 
sudur: •·Gayrı menkulün hududu p!An ve arz 
Uzertne konulan ısarctıerle tayın olunur. 
PlAndakt lıudutla arz Uzerlndekl hudut blrl
blrlnl tutmazııa asıl olnn pllındakl huduttur.,, 

B. Halit Ziya, bu islere )'{lzlercc yıl C\'el 
ba11lanm11 oldutuna temas ederek dcmlsllr 
ki: 

"Bu ceılt sualler zaman zaman bana so
rulur Bu suale kUcuk bir kıyaslama ile 
cevap \ere) im: Dl>cllın ki Tilrkl>e'nln tek· 

İyi bir hizmetin 
zararlı tarafı 

(Başı ı inci sayfada) 

mıı yo!lannı ynpmnk bcs >ilz sene lstl)cn kıtasında birkaç milletin ölüm ka
bir istir ve bunun ıcın 60 mil.Yar ıırn H'ı.zım lım davasında olduğu şu korkunç 
nbun. zaman uzundur ''c yekOn lıJ)'{lktür zamanlarda, yersiz vnkitsiz lüzum
diye mmılekcttc )'Ol >'apumı)acak mıyız? suz bir havadis, doğru bile olsa, 
Yoksa her vakit ellml7.dcn geleni ycıpıp ıstı - yalnız amerikan okurlar sınıfının 
!ade clrn<'k Y<'lunu mu tutaen~ız? dolarları ile değil, belki şahıs ve 

ı Üçüncü koşu sona ererken 

Bu lzahlanmla kadnıılro sahnsında nasıl 
ı:alı11T1ak zorunda olıJutumuzu nnlatmıs olu· aile kanı ile ödenmektedir. Kader
yoruın sanırım. lcrini ortaya atmış olanlar, bütün 

Bundan sonrn umum mOdUr bu sahada alınma ve huylanma hisleri Üstle
cok fenni c:alıtrnnk ltızım l:eldll'ılnl anlatarak rinde olarak, küçücük ilanlardan 
bir kutudan cıkardıfı'l bir Aletle kUcUk bir bile ahkam çıkarmnğa uğraşıyorlar. 
t.ccrtibe yaptı. Bu il.leli, hudutları dUzgUn ol· Gerek propagandanın, gerek haber 
mıynn bir ecklln U:terlnde doıaıtırdı. Bir dıı· alıp vermenin hcmiyctini küçük
ktkn «Onrn bu knrı ık klın '""'· m ~ scrnck hatırımızdan geçmemekle 
burlnr OzC'rl nılC' rakamlar okuyarak bulU\'Cr· b b h · h 1 b't f 
dl ,.e dedi tel: era er, mu aı;ıp ~e e ~ ı ar~ 

" Görüyorsunuz >'n, hiç yorulmadan bu mcmlel(etlerdc vazıfe goren hur 
IU<"tlc do!':ru ve cnbuk ıı ııorU>oruz. liste .size basın muhabirlerinin yalnız sanat 
bir ml~nı olmnk ve tıtr fikir vermek tein değil, insanlık vazifelerini de dü
ı:ıısterdl!':kn bu ve bunun ı:ltıl tennt tıletıcrlc §Ünmek mevkiinde olduklarını söy-
otuz >'illik ıs on yıla lndtrllcblllr. )emek liizımdır. 

Okul tahslllnl giirmiiş, tecrlibe~lnl t.-ı- Amerikan efkarının değeri ve 
mnnılnmış nklı ,.,. fikri y<!rindt' karar sahi· ehemiyeti büyüktür. Herkes bu 
hi lnsnnlnrla bu işler h1>m <.'nbuk yürür. memleket efknrını kollamak ister. 
hem tnmnmlnnır. Yalnız bunlardan bir ta- Amerikan gaz<.•~ecilerine demiyelim 
nesi eksik olursa iş olmaz. lşte size mesC'· de, bazı gazetecilerdeki aşırı ame-
lenin ann hatlarını sliylcdim. rikanizm illetine kar§ı bir çare arı-

Şlmdl nsıl suallerinize gelelim: yanlar, eminiz ki lngiltcre'de dahi 
Medeni kanunumuz mnl sahiplerine se· az değildirler. Verilecek havadisle

dUI hlp0teker :rnpmak selfıhlyetlnl vermls· rin, kanlı vaknlara veya sebepsiz 
tir. Size bunu kısncn şöyle anlatayım: bu, ıstıraplara meydan verecek kara 
bir insanın malına hOkUmetce kıymet koy- haberler olmamasına dikkat etmek 
durması demektir. HUkümetln kefllli(;I al· doğru olur. 
tında k('ndl gnyrlmcnkulü de karşılık ol
mak Ozere bu bir nevi de~erll kAğıt ı:ıkar
mak hakkı demektir. Su halde ciftllk sa
hibi, apartman sahibi, bağ ve bahı:«:, sahibi 
malındnn para gibi faydalanabllecektlr. 
Bundan ılnhn bllyük ferahlık ve bolluk ta· 
savvur edehlllr misiniz? 

Kanunumuz mal sahiplerine bu hakkı 
tanımış olduf:una göre tatbik yolları acık

tır. Bunu halka haber vermek. tanıtmak 
ve hattA onu tesvlk etmek memleketin 
haynna olur. 

Falih Rıfkı AT AY 

Çonkın parti müfettişi 

ocak kongrelerinde 

(Başı 1 inci sayfada) 

nUI ismindeki tayı rakibini iki boy kadar 
aı:arak birinci ı;el<il. B. Hakkı Korkut'un 
SUIUnU lklncl oldu. Zaman 1,20 dakikadır. 
Müşterek bnhls ganyan 290 kuruş verdi. 

ikinci ko§u : 
1941 S('ncsl !cinde bir ddada 400 lira -

dnn faz.la knzanmanus üı: \'e daha yukan 
Y ıstakl Baf k n lnglllz. ıı ve kısraklar lçln-
dı. Kazananlarına 255 lira verıleeek olan 
bu yarısın uzunluğu 1600 metre idi. 

Beş saf knnın girdi~! koşu cok güzel ol
du. Hı.>rkes Dandı \'C)'n Humn Hatun'un 
koşuyu kazanmasını bekl('rken başlama 

Isan•tll le beraber öne dilsen Bay Ahmet 
At.rnnn'ın l"osmn lsmlnClekl tayı <;ok sıkı 

bir ceklşm('clen sonra koşuyu bir lınş anı 

ile knzamıb!ldi .• 13. Hnllm Said'ln Huma 
Hntun'u ikinci, iki boy geriden Iln)' Ha
san Alakuş'un Dnndlsl üı:Uncü oldu. Za
rnnn 1.43 dakikadır. Milştere'k bahis gan
yan 620 plfıse smısiyle 445 ve 175 kurus 
verdi. 

Üçüncü ko§u : 
Olgo koşusu idi. :Oc ve daha yukarı ya~

takl saf knn lnglllz at ve kısraklar !cindi. 
Kazananlara verilecek para 320 lira, yarı
sın uzunlu~u 2200 metre idi. 

Bu koşu da beş sof kan tarafından ko
şuldu. Başlama işaretiyle beraber Yata
ğan her zamanki gibi öne dllstü. Herkes 
diğer atların kenıllslnl yaknlıyaea~ını dil· 
Slinmek.te idiler, fak.at Is tersine cıktı. Bay 
Suat Karaosman'ın sahip olduğu bu kır 

at raklplt'rlnin biltı.in cabalamalarına hlc 
alllırmadnn rahat bir koşu yaparak iki boy 

ara ile yarışı kazandı. Dr. SC'fcrorun 
mlsarj'ı ikinci Uc boy gerisinden Ba>' 
met Alman'ın Goncası tıı:üncli oldu. 

Zaman 2,24 dııklkn idi. Mlişter('k 

ganyan 430 plfıse sırasl)·le 300 ve 230 
ruş \'erdi. 

Dördüncü ko§u : 
Satış koşusu idi. İki yaşlı saf kan 1 

erkek ve dl&i taylar fı:lndl. Knzanııll 

veni cek para 400 lira koşunun uı:uıı 

1000 metre idi . 
Koşu cok sıkı başladı ve cok sıkı 

Sona kadar önde gelen Bay Kadri ) 
nınz'ın Ya,·uz'u son dakikalarda BnY 
mi Aytac'ın He)·bell ismin.dol<• 
nnı t>q nrn 11c yenTIC!ı. B. Suat Kii 
man'ın Da\·aınelro ismindeki tayı b t 
cuk boy ara ile ücüncil ol<lu. Znmıın 
dnkikn idi. Mü&terek bahis ganyan 
pll'ıse sırasl)'le 215 ve 305 kuruş vcrd 

Be§inci ko§u : 
Dört \·e daha yukarı yaştaki saf 

nrap at \'e kısraklar !cindi. Ka:ııın•11 

vcri!('Cek parn 255 lira )'arısın uıııll 
1600 metre idi. Koşu çok hızlı başıııdl
DQndar Gilnday'ın Tomurcuk is!ll 
al atı asagı yukarı rahat denebııectl' 
kosu yaparak birinci geldi. Sonrndıın 
cum edenlerden Bay Rlfat Baysııl'ıJI 
ra) sı kendisine ancak lkl boy kadıır 

1 
laşablldl Bay Nuri Slimer'ln Cey'll11,ı 
ilcüncCI oldu. Zaman 1,54 dakika 1d1• 

terek bahis ganyan 2..'lO plfıse sırnsslt 
135 ve 36:5 kurıış verdi. lklncl ııc d~ 
cil koşular arasınd:ıkl clfte bahisle .; 
veya Özdemlr ile Heybeli kombtnc:ı01111 

kurusa mukabll 2490 kurus getirdi· 

"Berhayat llmU haberleri" diye mal 
alıp satanlar orasında tanınan vesikalar 
hakkında da lQtfen bazı izahat verir misi· 
nlz? 

Çankırı, (Hususi) - Parti müfetti
şi Amasya mebusu B. Esat Uras şeh
rimize gelmiş, Şabanözü ve Orta na -
hiyelerine giderek Parti ocak kongre
lerinde hazır bulunmuştur. Kongrede 
dilekler üzerinde dikkat ve ehemiyet
le durulmuş, seçim yapılmıştır. 

, 
Çin - Japon harbi j İngiliz hava kuveff eri Roferd,-

"- Kadastro tatbik edllmlyen yerlerde 
istenen bu llmU haber isini kaldınp mal 
sahiplerinin 7.ahmctten, masraftan kurtul
mnları le-in hayaUa ve 1.$ üzerinde gördil
f:üm bazı eksiklikleri kaldırma)'! zaruri 
buluyorum. Bu yıl filhakika Erzurum'n. 
Sıvns·a ve bireok yerlere kadar giderek 
Uı1m islerinin nasıl yflrilrlilğilnll is başındn 
tetkik eUlm. Yaptığım bu tetkiklerde hal· 
kın şlkAyeU, hukukcuların milrncaatı, ma
halli hükümct memurlarının lzahlarlyle 
blrcok kusurlarımızı görUyorum. Bu arada 
mal snt.ııcağı zaman hayatta olduğuna ve 
satacağı mnlın hlc bir lllslf:I olmadığınn 

dair alınmakta olan ilmühaberleri eveltı 
herkes yaznmıyor, para verip yazdınyor. 

Sonra da elinde hilvlyet cllzdanı varken 
malının ııısıı;ı olup olmadıf:ı bunu hlc bir 
vnklt sahih olarak hllemlyecek mahalle· 
den llmilhaberle tcvslka bedel resmi dai
rede me\·cut tapu defterlerine müracaat-

Mevlut 
Vakıflar Umum Müdür muavini İs

met Berkil'in babası ve Yazı İşleri 
Müdürümüz Mümtaz Faik Feniiı:'in 
kayın bahası merhum Ferdi Berkil'in 
ruhuna ithaf edilmek üzere ilkteş -
rinin on üçüncü pazartesi günü öğle 
namazından sonra Hacı Bayram ca
nıiinde mevliıt okunacaktır. Arzu 
edenlerin teşrifleri rica olunur. 

Atotürk'le bizim kadar 

insanlık do öğünsün. 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(L 

beşinci yılına girerken 
Nevyork, 12 a.a. - Nevyork Times 

gazetesi şöyle yazmaktadır: 

"Çinliler bir mütecavize karşı ya -
pılmış olan en kanlı muharebenin be
şinci yılına giriyorlar. 

Erkek, kadın ve mal kaybına rağ -
men Çin, ağır yaralanmış ise de mağ
lup olmamıştır ve ölmiyecek bir imanı 
müdafaa ederek bütün dünyaya karşı 
ayakta durmaktadır. Demokrasi, Al -
manya'da ve !talya'da ihanet görmüş, 
Avrupa'nın büyük bir kısmında ezil
miş ve başka memleketlerde de bed -
binlik yüzünden lcinete uğramış bu -
lunduğu bir sırada, İngiltere ile Bir
leşik Amerika devletlerinde kara ir -
ticaın verdiği uyuşukluktan çıkarken 
Çin'de de yeni bir ihtiHil mahiyetini 
almıştır. Bu ihtilal Çin'de inanla ve 
imanla yürüyor ve teslim olmaktansa 
ölmeyi tercih ediyor." 

§ Elinizdeki 94 lirayı bir yıl sonra ~ 
iki Hollanda mayn dökücü ve 

_ bir de mayn tarama gemisi battı 
- -

100 lira yapmak ister misiniz ? ---- ---• ----
Londra, 12 a.a. - Hollanda amiralhk -- dnireslnln bildlrdl#ine göre, van :Meerland 

_ mnyn dlikücU gemlııl ile Carline mayn ta-

= Bı·r tasarruf bonosu iZ ?. = rayıcı balıkçı gemisi, dll§man faaliyeti ne-= _ : tlcesinde kaybolmu§ ve Nautlluıı mayn dö-
: - kilci! gemisi bir sarpı§m& ıonunda bat-
, l il lll l il il il il l il l il il l ll l l il il il l il l il l l il l il l il il il il il l il lll il l l il l l l l l l l il I;: mıatır. 

j bombardıman ettiler 
Londra, 12 a.a. - İngiliz hava )'ıl~ 

rlnln dUn gece Roterdam'a yaptı~ııfltl f 
cumdnn biraz önce, Hollanda hUJcıııı1e",J 

tt~ rafından, Londrıı radyosu ile ııo t'1' 

halkına ochrln bombalanacağı ıhtP /_ 
miş ve doklar ve askeri hedctırr rJ~,
dan çekilmeleri bildirilmiştir. ,Rottrd ,ı'_ 

•t ... 
bombardımanına sebep, Hamburı :rııı' 
men limanlarının fnglll:zler tıır 1 / 

bombardımanından sonra bu §ehrİ11 1
1 
f 

nakliye faaliyetinde mllhlm bir n1erıtt 
llne gelmiıı olmıundır.' 

Üç japon gemisi nf(in 

Amerika'ya gidiyor! "' 
lS~.t. 

Tokyo, 12 a.a. - Son bir arı il: r, 
göre üç japon gemisinin BirJeŞet t1 

merika devletlerine orada ikllıı,1çi11_~ 
mekte olan japonları getirırıe~ 1 ;-Y' 
deceği hakkındaki haberıerı 
kaynakları yalanlamaktadır. 1 

• iY' 
Bu kaynaklarda, japon harı' eôıl' 

zırlığının söyledikleri tekrar 
rek şöyle denilmektedir: ·tc' 

" B .. . k A 111erı ...ı - u uç gemı, anca ~ ·şıeı:ı·-

J aponya arasında vapurJarırı.~ct1) 
mesi yüzünden hareket edetı11 

cuları tasımaktadır.'' 
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Dış_~:~.:~~-) 
Savaı karşısnlda Hindistan 

&ir Asya hartasına bakıldığı za
• ~Jnı renkte boyalı olan Hin-

1l 11'1 mütecanis bir millet tara-
h 1l Yurtlanmı§ bir memleket ol
._. .. nılrr. Halbuki Hindistan 

~ ell~le~et değil, bir kıtadır. Üç 
1 rnılyon nüfuslu olan bu kı-

• •:rrı dilleri konutan ayrı me-
etleri • • 1 ' d" e n varıaı o an ve ayrı ın-

~tle~e!'ıup bulunan birçok insan 
'lletİrı. Y~faınaktadır. Hindistan 

İ\irj erının devlet §ekilleri de bi
i 1tı':.k Uymaz. Bazı milletler ken-
1telld1d~e~~tlarına hakimdirler 
1 d 1 erını ıdare ediyorlar. Bazı-
~~i~dan doğruya lngiltere ta

ai / ı~are edilmektedir. Fakat 
'iter ~ hır veya diğer şe1tilde in
'•" ;, ırrı!>aratorluğuna bağlıdır

ltt >'~. hartasında bu kıtanm bir 
~ı ros~erihneııi de bundan ileri 
~ar tedır. Hindistan İngiltere 
r~a •~orlı·~unun en değerli bir 

'-1' kaı 1 ır. lngiltere imparatorluğu
rib~ nrır. Hindistan'a bı!.ğlı oldu

'lter :• Hındistan'rn varlı$!ı da ln
ılae Yk bağlıdır. Eğer lngiltere 
~ ... 1 olursa, Hindil!tan kıtasr, 

.... ._.. &rıtıklık içine dü•er, bu-
•&l(u a'"k• y 

İt "e hiu un. verine kararsızlık ge· 
•tı r f l\t nulletleri uırların yarat-

Ji· e •htan mahrum kıtlırlar. 
• llıtliler b b'Jd"kl • . . d' bı unu ı ı erı ıçın ır 

d._ İ'l~ketlerinin idaresi etra
._ ı"fıltere ile aralarındaki an· 
~ 1 lara rağmen, ıııkı bir su· 

drr1"iP•ratorluğa bağlı kalmış
d •• 914 savaşında Hindistan'ın 

it: .;~ı ~herniyetli rol, hatırlarda-
' d~ 1~dıstan birlikleri Avrupa'-

°"Utrn ·• l ' ' "•tl d uş er ve Yakın-şark'takı 
i,İr ~ büvük yararlıklar gös

tt, drd.~r. Hint ukerleri bu sa-
.,.,._,; o~~rnli rol oynamıtlar~ır. 
t•af·•kı. ıtalyan imparatorlugu
~.1Yeaıne Y"rdım ettikten son
"•ıif M~.•ır'da, lrak'ta ve l~an

leJ.. e gonnektedirler. Hintlıler, 
"•tla İtleri dışında girittikleri bu 
f'- r a, hendi topraklarını mü

~ekte olduklannı biliyor-

Itır,,. .. , 
'dl\ 1'a karıı alman taarruzu 
f -.riı•ll ve hele bu savat son in

-.~r .. _, asına girdikten sonra Hin-
~ d._}\lll ~Ücadele karfısrndaki ro· 
~ ~I~ · Uyiik bir ö~m almakta-

Bir İtalyan gemi 

kafilesine taarruz 

Üç gemi torpillendi 

ve kafi le dağıtıldı 
Londra, 12 a.a. - İngiliz Hava Na

zırlığı haberler bürosunun bildirdiği -
ne göre, cuma - cumartesi gecesi saat 
7 den itibaren bütün gece ingiliz do
nanmasının torpil tayyareleriyle di -
ğer İngiliz bomba tayyareleri orta A~
deniz'den geçmek istiyen başka hır 

italyan gemi kafilesini dağıtmışlar -
dır. Büyük ve orta hacimlerde bulu -
nan 4 ticaret gemisinden üçü yirmi da
kikada torpillenmiş ve bu esnada bu 
kafileyi koruyan torpidolar gemilerin 
etrafında dolaşıp durmuştur. Kafile 
dağıtılmıştır. Gemilerden ikisine isa
betler olmuş ve bunlar torpidolarla 
beraber geride kalmışlardır. Bunun 
üzerine İngiliz bomba tayyareleri bu
lutlardan pike yaparak alçalmışlar, 

ağır bombalarını gemilere isabet et -
tirdikten başka gemilerin güvertele
rini de mitralyöz ateşine tutmuşlar -
dır. Nihayet cumartesi günü de ilk sa
atlerde donanma tayyareleri torpido
ların toplarından çıkan alevlere baka
rak taarruzları tekrarlamışlar fakat 
attıkları bomQaların neticelerini gör
miye imkan bulamamışlardır. 

Dü§Ürülen İngiliz tayyareleri 
Berlin, 12 a.a. - D.N.B. ajansının 

askeri bir kaynaktan ögrendiğine gö
re, bugün ö€leden sonra İngiliz bo?': 
ba ve av tayyarelerinin, Manş denızı 
üzerinde ve Hollanda kıyıları civarm
lda yaptıkları akın sırasında alman av 
tayyareleri iki ingiliz homba tayyare
ısi ile Spitfire tipinde dört İngiliz av 
'tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Alman tayyarelerinin hiç bir kaybı 
olmamıştır. 

Fransa' daki harp SU(lulan 
hakkmdaki ithamname 

bugün Riom' da okunacak "~ ~1lYa, Rusya 'nm a•keri ku
~ ~ıt gibi görünüyor. Batı-
~'d büyük devletten, yani Vichy, 12 a.a. Pelit Journaı gazete· 
'6...~ ~ •11 sonra, doğudaki büyük sinin bildirdiğine göre, Rlom yUkRek dlva
... ~ \....• alman askeri kuveti ö-
~· "-' ~ eğmek üzeredir. Fran- nı, 13 İlkt~rin rı:ızartesi gilnil toplanacak 
~' ~ıfı, Almanya'yı lngilte- ve mUddelumumi Cassagneau'nun itham· 
>•p ,'~ırdı. F a1'at ,aeçen yılın namesini dinllyecektlr. Divan, bundan •on
t"'ı! '11 t İçinde adalar üzerine ra auçhılann muhakeme.ıııne devam edilip 

~ et...~z, almanl!"ra n.etic:_e edllmlyeceği hakkında kararını vereeek
l. ~ .t-....~ı. Şimdi dogudakı bu- t " :"ti(~~ , 11". 

t .t•te ~yU:ılııı, Almanyayı :Mllddeiı munı~nin ithamnameei 500 eay-
~lı l»ir., ratorluğunun en de· fa tutmakta ve bu vesikada verllme11i ta~ • ~lbı '~••ma yaklaşhnnt~ olu-
1, ~Fi,.:lllar, Rusya'daki hareka- tenrn ce:.alar b' •o rilmektedir 
~tılterre 1ettilcten sonra belki de Bu sureu~ Vlchy'dc toplanan ve harp 
'i·" '-lcl ll'lParatorluğun,. bu yan- suçluları hakkında Hi İlkteşrlne kadar ra
~"'cliat._~14:_•lclardır. Bu ~ururrıda porunu verecek olan siyasi adalet divanı 
~ "'• ç._.. UYiilc ve ehemiyetli bir 
~ t._11r•!ftlaktadrr. Yakın za- nıilDnvırıeri, kendi fikirlerini bildirmeden 
.... ~ ltirıd·llll'Jl hiç bir devrinde teh- eve!, Rlom divanı mllddelumum1slnin dü
·~ı,,.._ 1&tatı kapılarına bu kadar şünce.slni öğrenmiD olncaklardır. 

•ı.ı.,t ~I ır. 

~-" ...... J'or 1c· . ·1· l l 0 "- ti)'· 1-f· ı ıngı ız er, gene.ra 
~· ttlıı~ 1~distan'a tayin ederken, 
l.t 'fi._.., eyj11,. aylarca evel ıezmi,ler-
. ....,.,, e ın 1-1· d" 1-1· • 

t.ıı cl,lc. ın ıstan'a naa ını, 
~ bıat11>8:rlak zaferden sonra 
~'lta •l', l>e~t~Yet ile izah etmek is
~· lilld._ f' 1

• de bu yeni durum 
~tiltır, öY1e ılc!~l!rini değittirecek
~~·11-..e 1- ırorunüyor ki Wavell, 
~i ı,~&ratorluğu için daha 
... ltt~ırw"•zifeye çağrılmıştır. ,._ ::""-•t \,&veli, Hindistan'a va
~ ._tet' \l ~eınleketi oynamı
~'. ~'tla oldugu rol için hazJTla-
lıi: clıat._ll'alftı!lı!· Inıiliz komutanı, 

ır1ttilcten sonra demişti 

ırak ve İran' dan aynlacak 

olan Japon tebaası 
Tahran. 12 a.a. - İrak ve lran'daki 

·a on tebaasını teşkil eden 49 erke~, 
~:cıın ve çocuk dün Benderşahpur a 

k •. Tahran'dan ayrılmıştır. gitme uzere 
Bunlar vapurla Japonya'ya gi~e~l~~: 
terdir. Japonya'nın Tahran e çı ıgı 

l rı elçi de aralarında olmak 
~emurTa h. an'da kalmışlardır. Bunlar uzere, a r 
on kişidir. 

Bundan iki hafta önce İran h~kü -
meti teslimini istediği zama~. 1ap.?n 

1 iliğinden gizlice kaçan Kudus muf-
e. ç .. .. . d" Afganistan'a dostları-
tiısunun şım ı • 1 

"tmekte oldugu sanı -nın yanına gı 

maktadır. 

d Bu bakımdan Hindistan as-
da ır. • ı· · hemen he-keri malzeme ıma ının • 

.. d doksanını temın ederek 
men yuz. e 1 b"I k 
kendi ihtiyaçlarını kartı ıya ı ece • 

tir.M. t Amery bu aözleri, 1940 yı-
ıs er ·· l d .•. 

1 20 sonte,rininde soy e _ıgıne 
mın b" '"Y ge"-mış de-•. adan on ır .. :r • 

gore .ar B b"r yıla yakın zaman ı-
mektır u 1 b h tt" . H •• d" tan nazırmın a se ı· 
çınde ın ıs kt 
• • d lar atılmıs ol11ca ır. 
gı a rm H' d' ta.n'ır. müdafaaam-

F kat ın ıs • • 
a . . • bu maddı vasıta-

da lngıltere ı.~ın ı· b"r manevi da-
l d d aha onem ı ı • 
ar an k" da hint mılletle-

yanak vardır 1 ~ k bağları-
. · · ratorluga artı 

rının ı!"Pl~I b'liyorlıır ki lngiltere-
dır Hınt ı er ı 

. • . . . •. ölüm klllım savaıır, aynı 
nın gırı~tııu d. ··ıüm kalır" savaş
zamanda ken h!n~ aydınları st>vniş
larıdır. Bu.nu ı, . Hindistan'daki 
!erdir. ln ,.. ıltere ~ın Gandi bile bir 
idareşini beğenmıy~n 
vesile ile demişti kı: 

- lngiltere'nin hüriyeti mahvo
H" d"stan tarafından kazattı· 

!ursa, l ın l.·· 'yetin ne değeri olur? 
lalak o H'·" di~~~n'ın korunması hah · 
• şte ın emlekettcki büyük mad-

sı!'de hu1m .J " dahl'I ehemivP.tli da-
-lı va•ıtr ıtr " ••• • 

k bu sözlerin ifade ettıgı ma-yana , k • 
da Olmak •ere tır. 

na A. Ş. ESMER 

LONDRA'YA GÖRE 
4 ..... ... ~. 

Harkof ıiddetle 

mukavemet ederken 
Perekop'to 
almanlar 

durduruldu 
Moskova meydan muharebesi 

ıiddefle devam ediyor 
(Başı ı. incı say/ada) 

kova'ya giden askeri yolların ele ge -
çirilmesi için yığın halinde tanklar, 
piyade ve topçu kuvetleri kullanmak
tadır. 

"Chicago Tribüne,, 

Ruzvelt siyaseti"i 
_şiddetle tenkit ediyor 
Nevyork, 12 a.a. - D.N.B. Chlcago Tri

bune gazetesi bugünkü yazısında M. Ruz
velt'in 1ngutC're'nln yalnız kendini düşü

nen isteklerine amerikan milletini fedaya 
haz.ır olmakla itham edlyor ve diyr ki: 

"Kiralama ve ödünç verme kanunu A
mcrlka'mn miıllf servetini harap etmek ü
zere olan dehşetli bir şantaj hareketidir. 
Halbuki Amenka'nın verdiği malzem~yf 

ödemek ıcın 1na1ltere'nln Amerlka'da beş 
mllyar dolardan fazla değeroc malı var
dır. 

Amerikan mUlcU bu milyarlardan faz
lasını da feda elmektedır. CünkO domuz 
eti ile süt fıyatının y(jzde 25, yumurtanın 
y{izde 34. domuz yağının yüzde 40 ve te
reyafının da ~1lzde 41 artması lng!ltere'ye 
yiyeeek göndl!rilmesine atfedilmek !Azım

dır. Başka sahalarda da fiyatlarda buna 
benzer yükseli&ler olmustur. Buna rat· 
men sllCüılanma bürosu. fiyat yükselislnln 
henüz bUt!in kuvet:lıyle kendini hissettirme
miş oh'luğunu geçenlerde söylemi& ve önü
müzdeki aylarda flyatlann dahada arta
ent:ınn işaret etmiştir. 

ALMANLARA GÖRE 

Sovyel kıtalar1nın 
kuıalllmıı olduğu 

Viazma'da 
çenber biraz 
daha daraldı 
Rusların çenberi yarma 
teşebbüsleri akim kaldı 

(Başı ı. ıncı saylada) 

çok arttırm1$tlr. 
Buradaki bolşevlk kıtalan tanklann da 

y11rdım1 ile yenlde-n çemberden kurtulmak 
için birçok umlt&lz cayretlerde bulunmu&
lardır . .BiltUn teaebbusler ııüskürtGlmfir 

Doğu Almanyısı panaymnın 

a~ıhı töreni dolayisiyle 

Dr. Funk bir 
nutuk verdi 

(Başı ı inci sayfada) 

dlrllen ka)"Jpların chemJ.yetlne ıearet etmlt 
ve demllt r ki' 

"- Bu ehemtycut kayıpların ve alman 
ordusunun darbeleri altlndan bol6tw1kler 
kalkamıyaeııklarcıır Bu durumda ~ya·nın 
Londra "e Va& ncıon"dakl kapluıllst müt.te • 
tik er1 btıtUn ıtl.ızcl nutuklarına ve mahdut 
yardımlarınıı ra~cn hlc bir detlıfkllk yapa• 
mı>ncaklarılır. 

Dünyada bu ittifak kad:ır manasız bir &<'Y 
ııonUmrmlattr. İklL~:ıt bakımından ınıımz. 
amerikan ve &OvYCt lktl.5 t aahaları aruın
da ehemb'cttl bir mübadele lrnkllnı yoktur. 
Dlter taranan Sov>·etter Blrıtı:ıntn otanl 
trmayUl!erı lnıılllz ve amer~kalıtarın aeı'best 
mübadele fikriyle telif edilemez. 

Doıtu tnrıraklarının kurtulu$u zenırın piya
salara yeni alııvertıı lmktınları vermı.tır. 
Avrupa arazı ka:zanmııur. OUnkü 11ovyet1er 
Blrllıtl Avrupa mcmlclcetlerlnden olarak aa
yılını>ordu. Buırtıne kadnr Avrupa lcıtaa 
kendi bütün tınkrınıarından lstlfade etıne
m!atl. 

Alman taarruzunu birçok defalar se
batlariyle durdurmuş olan kahraman 
Timoçenko ordularını tutmak üzere 
Moskova'nın hatısına büyük Sovyet 
takviyeleri gönderilmekte olmasına 
rağmen rus telgrafları bazı noktalar -
da almanların sayı üstünlüğün~en 

bahsetmektedirler 

Hükümet Amerikan mllletınl daha da 
sıkışurmnğa hazırlnnı;yor. Fakat bu muaz· 
zam masrafların neticesi sorulduğu zaman 
bir ölU sükOtu muhafaza ediliyor. Bu da, 
Vaşington lriarcsınln kablliyetslzllf:ınln ve 
israfının en 1)1 1sp11tıdır" 

Almanya dünya ticaret fikrine mUhalıt 
tür. detlldlr. Aneak ıu var ki lnı.: ltere'de krMı Ruslar yalnu: iki bölütün cephesinde 

İsmi bildirflmiyen bir yerde bir neh
ri geçmiye muvaffak olan alınanlar 
şiddetli Sovyet karşı taarruzlariyle 
püskürtülmüşler ve Sovyet tan.klan 
uzun bir muharebeden sonra bırçok 
kilometrelik toprağı geri almışlardır. 

Ilgaz' da pirinç ekimi 
Cankın, <Husuıı1) llı:az kazanıu:ın 

l)(ovrcz cnyı bblı:i!Slndr blrcok kByl 41c ya • 
pılmakta olan pirine eklml her yıl biraz dah11 
llerlem!'ktcdlr. Koyliinün baelıca ziraatını rıı

rınc ektml l1!$k11 etmekte oldurıundan köylü 
bu ıac candnn snnlımu bulunmnktadır. 

nu yılld m ahırulc ırcııncr. lyldlr 

motBrlU kolunu da imha etmişlerdir. 

2.000 ölu bırakmıılardır. 

leningrad bölge.inde 
Berlln, 12 a.a. - D.N'.B. nln askeri kay

naklardan öitrendlllne aöre Lf!nini'fad mu
harebe kesiminde ruslar dUn de topçunun 
yardımı ile birkaç yarma teşebbüsünde 

bulunmu$lardır. BOtün hu teşebbüsler dtiş
mana kanlı kayıplar verdirerek akim bı
raktırılmıftır. 

Alman hava kuvetlerinin 
faaliyeti 

Berlln. 12 a.a. - 11 llkteırln ırünU ve 11· 
12 ırecesı alman ha~a kuvetıerı 101 60\")'Ct 

ta)"Yares1 tahrip etmlilerdlr. Bunlardan kırk 

üctı ha\•a muharebelerinde, 12 •I karrıkoyma 
bataryaları tarafından dilaUr\llmUı. 14 il de 
)erde tahrip edllmlıUr. 

Daha şimalde alınanların Leningrad 
istikametindeki son ilerleme gayret -
teri akim kalmıştır. Son iki gün için
de almanlar taarruzlarında yeni kıta -
lar kullanmışlarsa da şehrin müdafaa
cıları bu hareketi önlemişlerdir. Rus
lar devamlı karşılık taarruzu ve bas -
kın hareketleriyle alman kuvetlerini 
hırna amıya devam ediyorlar. 

Almanlar dündenberi 
ehemiyetli bir ilerleme 

kaydedemediler 
lJ N. ı .. nln ö~rendHı:lnc ı.;/lrc almıı.n hava 

Son alman ve rus teb- teokllleri blrlblrl ardından dal&alar hnllnde ı.ondrn, 12 n.a 
hüeum ederek 11 llktearlndc mUbhn sovyC't 

lıgl rındC'n anlnşıldığınn göre, almnnlar kılıtlarını dıııtıtmıılnr ,.e atır kayıplar ver -
dün ne gllndlız ne de gece ehcmlyetll bir ııırmıeıerdlr. sovyct ınıatarının lrunak yerJC" 
il rl me kaydetmt'mı lerdlr rlne de te lrll taarruzlar yapı)nı15tır. Dlrcd'ıe Pravda ''T chlike büyüktür,, 

diyor Moskova'den gelen bır habere göre, barakalar alevler ıctnde yanmııtır. 1 

Mo!;kova, 12 a.a - Pravda gazetesi 
bugün yazdığı bir yazıda bilhassa 

diyor ki: . 

Orcl'ln ötesinde ve Briansk'ın 80 mil ııar

kınd:ı. yol kapatılmıııtır. 
Harkof şiddetle dayanmıya devam 

f.'tmektedlr. 

Bundan baıka Kınm yarımadasında bir 
tan are me)danı muvattakıycUe bombalan -
mııtır. 

Alman hava kuveUer1 ıı ll:kteırlnde Mos-
kova'nın b&t~ında bir~ demlryollannı 

"Tehlike büyüktür ve tehdıt etmek
tedir. Bu tehlikeyi azımsamak cinayet 
olur. Hitler'in yıldırım harbinin akim 
kaldığı ve onu süratli ve kısa bir dar
be ile yenmiye muvaffak olacağımız 

ümidine kapılmıyalım. Hayır. alman 
fatl•tHflnf mahveaeceli. olan .!'8rp 
uzun bir harp olacak ve bızden buyük 
bir kuvet ve cesaret istiyecektir. 

Perekop bcrzah1ndakl alman 
durdurulmu§tur. 

taarruzu bombalamlllardır. Blreok trenlere tam ısa • 
betler olmuıtur. Demlryolluının bazı keslıın

Kızılordıı şimdi v~"li h:r imtihanla 
karşılaşmış bulunuyor. Bu imtihan 
ötekilerden daha ciddidir. Düşmanın 
kayıpları pek büyüktür. Fakat. aske~ -
terimizin kahramanlığı, asken talıı_n 
ve terbiyesi, kumandanlarımızın ve sı
yasi öğretmenlerimizin azim ve ma .. -
haretlcri düşmanın ezileceğinin en bu· 
yük teminatıdır." 

"Hitler gayelerine varamıyacak,. 
Moskova, 12 a.a. - Sovyet haberler bU· 

rosu rels muavini ı.ı. Lozovski dün bey~ 
natta bulunarak §Öyle deml§tlr : 

Hitler'ın bugUnkti tanrruzu ile gayele-
rine varamıyacağını Moskova meydan 
muharebesi gösterecektir. 

Sovyetler sovy t topraklannda bulunan 
Hıtlercl haydutları yok etmeden siltı.hla -
rını bırakmıyacaklardır. Hitler yuz mey-
dan muharebesi kazansa bile, hem sov· 
yetler Birliğ;, hem İngıltere, hem de A
merlka'ya karııı vaziyet almııı bulunduğu 

için harbi kazanamıyacağına sovyet hU· 
kümeli tamamlyle kanldır, 

.M. Lozovski, almanların Rul!ya'ya bir 
mUtareke teklif ettikleri hakkındaki ıayi
aları aldatıcı manevralar olarak vası!lan
dırdıktan sonra beyanatına ;ıöyle devam 
ctmlotir : 

3 İlkteıırinde Hitler tarafından Ufu, C· 

dilen mııazzam harekAt Yartsevo'dan 
Orel'c kadar uzanan cephede almantarın 

şiddetli bir taarruzu ile baıılnmıştır. Yay 
ııekllnde olan bu cephede almnnlar, çok 
büyük kuvetıer ve bllhMsa tank ve tayya
re toplamıılardır. Savaş bilhassa Orel, 
Rriansk ve Viazma istikametlerinde görlll
mcmi§ bir ııekil almıştır. Her iki taraf ge
ce gündüz devam eden muharebeye çok 
b!lyük kuveUer gBndermlştir. 

8 İlkteorlnde, alman radyosu, alman 
kuvetlerlne Moskova'ya varmak değil, 

sovyet kıtalanm imha etmek emri veril
diğini bildirmiş ve bu suretle yeni hare· 
kAtın ehemlyetıı bir hAdlse ile neticelene
ceği hakkında Hltler'ln öğünerek söyledi
ği sözleri tekzip etmiştir. 

Alman kuvetıerinln hc-df'fl Moskova'nın 
zaptı değil ise, almanlar ne gibi bir mak
satla o kadnr ı,; 'g kan c.okerek bir ilerle-
meye teııebblis etmişlerdir 

lngiliz ve sovyet avcıları 
Murmansk'ta İ§birliği yapıyorlar 

Azak denizi kıyılarında harekette bu
lunan rus kıtalarının durumu kararsız gö
rünmekte ise de, Melitopol civarında rus 
mukavemet zayıflamamnktadır. 

4'Rualara çalı ve ~abuk yardım 
' etmeliyiz,. 

Londra, 12 a.a. - Sunday Times ga
zetesinin diplomatik yazarı Avrupa -
ya bir ingiliz çıkarma hareketi ihtima-
1inden bahsederek şöyle diyor: 

" Bir çıkarma hareketine teşebbüs 
etmek için gereken vasıtalarımız olsa 
idi, bu fırsatı, pek açıktır ki, kaçır -
mazdık. Fakat bu vasıtalar yoktur. 

Düşmanı gerek denizden, gerek ha
vadan abluka altına almakla umum de
nizlerin açık kalmasını temin ediyo -
ruz. Bu suretle Rusya'ya yalnız Ame
rika ve İngiltere'den değil, başka 
memleketlerden de malzeme yetişti -
rilmektedir. Rus mukavemet kudre -
tinin durmadan tazelenmek kabiliye
ti yalnız bu yardıma bağlıdır." 
Aynı gazete başka bir yazıda şöyle 

diyor: 
"Rus müttefiklerimize hızla ve çok 

yardım etmeliyiz, çünkü Rusya'da 
durumun vahim olduğunu söylemek 
yetişmez. Durum bundan daha fena -
dır. Amerika ve hatta İngiltere teh -
likeyi kavramış değillerdir." 

ihtiyat kuvetlerin talimleri 
Moskova, 12 a.a. - Kızılordu için 

ihtiyat sınıfların yığın halinde talim 
ve terbiyesi şimdi Sovyetlcr Birliği
nin her tarafında almış yürümüştür. 

Moskova'da, fabrikalarda olsun, bü
rolarda ve idarelerde olsun, binlerce 
erkek mecburi askerlik talimine tabi
dir. Bu talimler için lüzumlu olan pek 
çok el bombası. kayak ve başka malze
me fabrikalarda yapılmaktadır. 

Kanada'nın Sovyetle rBirliğine 
göndereceği tanklar 

Londra, 12 a.a. - Kanada cephane 
ve harp malzemesi nazırı M. How se
ne sonundan eve! Sovyetler Birliğine 
yüz tank göndermiye çalışacağını 
söylemiştir. Bu tanklar Kanada'nın 
tabii tank yapısının dışında olacaktır. 

lngiliz haber alma nazırlığı 
umum müdürlerinden M. 

Monckton Moskova'ya gidiyor 
Kahire, 12 a.a. - İngiliz haberler na

zırlığı umum mtldürlerlnden M. Manckton 
Rusya•ya gitmek üzere Kahlre'ye gelmiı
tlr. İngiliz devlet na:r.ırı M. Arthıır Green
"ood'un oğlu Anthony Greenwood M. 
Monckton·a refakat etmektedir. İngiltere-

Moskova, 12 a.a. - Radyonun bildirdi
ğine göre Murmansk bölgeııinde harekette 

den Mısır'a kadar lngiliz harp kabinesinin bulunan lngiliz ve ıııovyet avcılar1 son llc 
hafta içinde 29 alman tayyaresi tahrip Qrtaşark'taki mUmessilt M. Lytteıton tıe 
etmlşlr•J!r 1 beraber seyahat etmııı olan M. Monekton 

Uzak şimalde, filoya mensup tayya • Kahire'de ehemlyetll siyasi g6rtlımelerde 
reler geçenlertiP ık! s . .nan nakllyr gemi- bulunacaktır. Rusya'da, M. Monckton sov
slni, bir late devvaı.: u. Uç tayyare .ı.ar31 yet haberler bOroeu reie muavlnl K. Lo

ko)'t' a bataey.uı.ıı t.ıUır!p " bır düf-u•a zovskl ile sörUtecekUr. 

lerl tahrip edllml6 ve ba:r.ı kesimlerinde de 
ıeıetme durduruıımusLUr. 

Kareli cet>heslnde alman ıı.avaı tayyare!<!" 
r1 dün sovyet asker topluluklannı .bombala -
mıalıırdu. Gerilerde tak\•lyelere hizmet eden 
blrook depolar alevler tc:lnde kili otm\19tur. 

A~ deni:si mulaarebuintle 
alman/ar aovyet ordularının 

ricatini nasıl kestiler? 
Berllıı, 12 a.&. - l).N.B. ajansı Azak rle

nizl muharebeleri hakkında qağıdaki ra
poru almıııtır: 

Son zamanlarda maretal Budlennl; "al-
' mantar hiçbir zaman Dnleper'in gerisinde-

ki tqpraklara ayak basamıyacaklardır., de
miıti. Fakat bir müddet sonra sovyetıer 
mevzilerini bırakmak ve Dnleper'in geri
sine çekilmek zorunda kalmıılardır. OU§
manın bir kımm kuvetleri Nogay step!n
den geçerek, Melitopol-Laporojle demir
yolu boyunca yerletmi;ıtir. 

Bu hattın ilerisinde ve gerisinde sov
yetler uzun zamandanberi Donetz havzası
nın cenubunu müdafaa için mevziler ha
zırlarnı§lardı. Sovyetler alman ileri hare
ketin! muhakkak burada durdurmak iete
miflerdir. Sovyetler buraya alelacele tak
viye kıtaları ve en bqta Kafkasya'nın aeç
me tUmenlerlni göndermi§tlr. Dnleper 
kıtalarının geri kalan kısmıyle bu kuvet-
ler bolıevlklerin 9 uncu ve 18 inci ordu
larını teııktl etmiılerdir. 

Bu nrada alman dağ ve avcı ve piyade 
teııkllleri stepten geçerek aovyet mevzile
rine kadar ilerlemlılerdlr. Bu teıklllerin 
vazifesi mıidafaada kalmak ve bu çevre
de düımanı tutmaktan ibaretti. 

Bu günler, çetin günlerdi. Çünkü dU;ı

man, alman kuvetlerl tarafından kıtadan 
tamamlyle ayrılmııı bulunan Kınm ile ir
tibat kurmak için bir çok defalar yarma 
teşebbüsleri yapmııtır. Fakat 60 mermi 
birden atan bataryalann kullanılmasına 
ve elddetll tank hücumlarına ratmen, dllf
man arazide bir metre bile .ilerlıyememlı-
tlr. Dil§manın kartı hücumları, müdafa
anın çelik sedd! karıııaında aldm kalmak· 
ta idi. Bolıevikler, pekçok tank kaybet
mekte ölU ve esir vermekte idiler. Muha· 
rebele~e romen kıtalan da cesareti~ ıııti· 
r!k etmlıtır. 

Sovyet kitleleri Melitopol ve Zaparojle 
arasındaki dıvarı delmete boıuna utra
ıırken mukadderatları b&1ka bir kesimde 
kaçınıtmaa bir •Urette tahakkuk etmekte 
idi. Dnleper'i ıımalde ge~tlktw aonra tan~ 
t ıklllerl ve motörlU tüı:ıtnler, ııovyetıerı 
e ....,, ıat" arkadan vurmıw içın "" up do.Msu .ı-

. d df'n'ze doğru ilerlemlılerdlr. kametın e · 
Sovyet gerıerallnri, orduların\}l tehllk·~-

11 bir vaziyette oldutunu çok geç anlamıo
lardır. Ordular• alelacele çekilmek. emri 
vertlmiıtir. P'ak•t bunlar kendllerlnı kova
Iıyan dal ve piyade tümenlerınden kurt~
lamamtılardır. Bundan evelkl çok çetın 
müdafaa muharebelerine ratmen alman kı
taları bolıevlkleri rahat bırakmamıı ve 
onları dalma yeni muharebeler yaprnata 
zorlamıılardır. 

Bu suretle tanklarımız deatze dotru iler
leınltler '" ~erin rteatinl kati IU-

\"e sermaye emperyalist maksatlarla fena 
kullanılmaktadır. Alıman)a 1 tc bunu lstNni
yor ve ııırt buna kanı mü,.adele ediyor Al
man>a plUt.okraı;I cmııeryallz:nlnl ortadan 
kaldırmak ve beynelmilel tlcarett lktıaadt 
llcrlcmenın bir Aleti hallne koymak latb'or. 
Alınıanya son olarak ııunu da istiyor: Avna
pa tlearethfln merkezi Avrupa ııahasında bu
lunmalıdır~. 

B. Hitler'in Göniksberg luarı 
komitesine yolladığı telgral 
Königsberg, 12 a.a. - Könipberc

de 29 uncu doğu Almanya fuarının a,. 

çılışı dolayısiyle alman devlet reial 
Hitler fuar komitesine aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

" Alman askerlerinin kahramantıtı 
ile doğuda yaratılan yeni vaziyet 29 
uncu doğu Almanya fuarına çok ge -
niş iktısadi topraklarda yeni ifletme 
kaynakları açmaktadır. Bu gayretle • 
rin muvaffak olmasını dilerim." 

Groenland'da gizli bir 
telsiz istasyonu 

meydana çıkarıldı 
Vaşington, 12 a.a. - Bahriye nazırlıtı 

a§ağıdakl tebliği neııretml§tir: 

Groenland sularında eylül ayı zarfında 
yapılan muntazam devriye harekltı eana. 
.ııında, Amerika Birleılk DevleUeri do~ 
nuuıına mensup bir pml ...aı yukarı eo 
tonluk kUçUk bir Norveç vapuruna te.a.. 
dllf etmi§tlr. Vapurun muayeneel aıraaın-
da vapurda 20 klııi bulundutu, bunıarıa 

Norvcç'tckl nazi makamlan tarafından 

Groenland'dn bir radyo postası kurulma. 
için sönderildiğl anlaııılmııtır. Bu POtlt& 

alman makamlarına meteoroloji bültenleri 
sönderecck ve bqka malfımatta verecek-
ti. Vapurdakller arıuıında alman Geatape>
suna mensup bir ajan da vardır. Buıı.uıa 

üzerine Groenland sahillerinde yapıları a
raııtırmalar neticesinde bir radyo P<>8taa 
keşfcdilmlıtır. 

Bu posta da gene aynı vapurla çıkan. 
lan bir ajanla iki Norveçli tarafından ida

r~,~dllmekte idi. 
\su radyo postasına el konmuı ve gerek 

radyo postasının memurları serekse vapur 
ve içindekiler tahkikat derfnleıtirilmek ti
zere bir Amerika limanına ııevkedilmiıttr. 

Bel~ika milli banklSI Fransa 

bankası aleyhine l(lılı 
davayı kazamh 

Lonclra, 12 a.a. - Hür Belçika ajaua 

bildiriyor: Belçika'ııın Fransa bankasına 

yatırdığı altunlar hakkında Belçika milli 
banka~n tarafından Fransa bankası aley
hine Nevyork'ta açılan davA.yı istinat su
retiyle yani ikinci defa olarak Belçika ka

zanmııtır. 

Fransa bankası N evyork mahkemeainill 
bu hususta aalA.hlyetl olmadığını iddia e
derek itiraz eylemi§ fakat mahkeme ~ 
JAhlyet karan vermııtır. Fransa ba.nkaaı, 
aleyhine verilen karan istinaf etmişse de 
ılmdl istinaf mahkemeaı de Nevyork mah
kemesinin kararını tasdik eylemiştir. 

rette kesmiıılerdir. 

Bir rus proteıtosu 
Stokoolm, 12 a.a. - Stefanı b Jdlrlyar : 
Londra'dan habn alındı~ıl\ll görı> sov

yet bUyiik elçisi llf' sovyet heyeti tu:ası ın
glllz basınının' Rusya'dakı askeri durum 
ve harek~tler hakkında gösterdiği bed'bin
lil:ı M. Ci:ırçll nezdınde Protesto etmişler
dir . 

lnglllz hlikümetinln bu bedblnlığl Mdl
selerin tamamlyl<' haklı g5sterdlğl ceva -
bını verdiği söylenilmektedir. 

Murmansk hava bombardımanı 
Helslnkt, 12 n.a. - SelllhlyeUı Fın kay

naklanndan bildirildiğine göre, Fin hııva 
kuvetleri dUn de Murman k d. yolunu Kar 
humaskı )akınlarında bombalamda de
vam etmlşlerdır Bu şc>hrln sımallndf' de
mlryolu mUnakalelerl blrcok nokUlarda 
tam isabetlerle kı-sllmlstır. Bir t.rene atır 
bombalar isabet et.mıştır. 
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"t:U S 
Kitabın bazı kısımlarında mUellifi o ka· bir okuyucu "Fahim bey ve biz" mUelli· ı 
dar nazik, o kadar tehlikeli bir i§e glriıı· !inin, bize duyurmak istediği ruh melo • 
miıı götilyoruz ki, bir akrobatın numara- dilerinln bir tek noktasını dahi fedn et· 
!arını seyreder gibi, nefesimizi tutarak, mlye razı olmıyarak, mAna Ahengine 8a· 

Bir alman bomba 

tayyaresi düşürüldü 
Çok orijinal bir eser 

merak ve heyecan içinde cUnılenin sonu· dakats lzlik etmektense, şekil Ahenginden 
na selAmetle vasıl olmasını bekliyoruz. ufnk bir fcdaktırlık yapmayı tercih ettl
Bekleylııimiz daima hayranlık ve alkııııa ğlni ve netice itibariyle umumt Ahenge 
neticeleniyor. Bütün bu psikolojik tahlıl· bir halel gelmediğini açık bir surette 
!erde realist geı:inen birçok muharrırlerin görmektedir. 

Londra, 12 a .a. - lngtll:ı.: bahriye na· 
zırhğının tebliği: 

Cuma akşamı sima! denizinde bir ingl
llz kafilesine taarruz eden dUşmanın bir 
bombn tayyaresi kafile lle birlikte giden 
gemılerlmlzden Shearwater tarafından a· 
!evler !cinde dUşUrillmilştür. Ne kafilede 
ne dE' himaye gemilerinde ne insanca ka· 
)'lplar ne de hasar vardır. 

Shcarwnter 580 tonluk devriye gemisi 
sınıfındandır. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londra, 12 a.a. - Hava. nezaretinin teb

liği: 

DUn gece lnglllz bomba tayyareleri Em· 
den'e ve Almanya'nın sima! batısındaki 
başka hedeflere taarruz etmişlerdir. Tay
yarelerimiz aynlırken bUyUk >'angınlnr 

çıkmış bulunuyordu. 
Sahil tayyarelerimiz de Norveç ve Frlse 

ad~lan açıklarında iki düşman lase gemi· 
ılne hücum e>·lemlslerdlr. 

Norvecte blr balık yağı fabrikası da 
bombalantnl.$tır. 

TaaIT\lZ devriyeleri yapan av tayyare
lerimiz Frnnsa'dakl düşman tayyare mey
danlarına taarruzlarda bulunmuslardır. 

GC'ee hareketlerinden bir sahll tayyare· 
m z Qs.sUne dönmemiştir. 

Düşmanın İngiltere üzerindeki faallyetl 
ufak ölçtlde olmustur. İnglltere"nln cenup 
ve cenup batısı ile Gal'de bazı noktalara 
bombalar atılmıştır. İnsanca zayiat nzdır. 

Geceleyin dilsmanın iki tayyaresi dUsU· 
rillm

0

Uştilr. 

Libya'da askeri vaziyet 
Kahire 12 a.a. - İngfüz Orta • Şark 

Umumi Karargll.hının tebliği -
Tobruk'ta 10·11 llkteıırin gecesi alman 

tankları bir evelkf gece utrııdıkları ciddt 
hırpalanrnıya rağmen pek çok miktardıı 
olarak Tobruk'un cenup ve cenup doğUsu· 
na tekrnr yaklaşmışlardır. Dııı mildafaa 
çevremizin bir mil kadar uzağında bulu
nan b~ka kticUk bir dmlcme postamız 

da hücuma uğramıştır. Bizden lkf klol öl· 
mUş 'ile yedi k!ııi yaralanmıştır. Başka ke
s imlerde, devriyelerimiz yaz o.ylıın için
de cür etll hareketlerle elde ettikleri ta -
arruz tAbiyelerine devam ederek yüksek 
derecede mcmnuni)·et verecek ne -
t lceler elde etmişlerdir. Cenup bııtı

da Avusturalyalı bir devriye bir ltalyan 
aubayını yakalamııı ve onun mangaaını ta
mamlyle imha. etmigtır. Aynı kesimde dev
rtyelerimlzden bir baııkası 114 kişillk bir 
dfljman grupunu pusuya dUşUrmllş ve dllş· 
man hızla kaçmıya vakit bulamadan bu 
grupa 40 kl§i kaybettirmiııtir. Devriyemiz 
8onra kayba uğramaksızın geri çekflmJş • 
tir. Gene bu civarda 50 kişillk bir düşman 
devriyesi pusuya dUşmUş ve imha edil -
mlştir. Daha cenupta 30 kişillk bir 1tal
yan devriyesi de baskına uğramış ve ya· 
rnlanan kumandanlyle 15 ölüyü elimizde 
bırakarak kaçmıştır. 

Hudut bölgesinde devriyelerimiz yeni -
den bUyUk ölçüde faaliyette bulunmuşlar
dır. 

Sovyet resmi tebliğleri 
.Mos o~ a, 12 a a. - Sovyet haberler bü· 

rosW1un diln aksamkl tebllğl: 
11 llktesrlnde kıtalarımız bütiln cephe 

bo> unC'a dilsmanla carpışmısln.rdır. Muha· 
r cbt•l<'r bllha a Vıazma ve Brlansk isti· 
kam tlennde ı ddetli olmuştur. 

AbdUlhak Şlnas.i Hlsar'ın, ''Ulus" ta tef· 
rlka edildikten sonra, gllzel bir cilt halin
de lntıııar eden "Fahim Bey ve Biz,. adlı 
uzun blktıyesi, son senelerde lisanımızda 
yazılmış olan en güzel eserlerden biri , ve 
şüphesiz en orljinalidlr. Bir derunt ihti· 
yacın mahsu!U olan bu eserin hemen her 
eUmlesl hayatın, yaııanan, duyulan hayatın 
mUtefekkir, hisli ve galr bir ruhun süzge
cinden geçerek akan birer damlası gibi
dir. Ruhumuzda en derin ve en gizli kö
şelere kadar girmeğe muvaffak olan bu 
ılık hayat damlaları, eserin sonuna gelln
diği zaman bizi, içimizdeki birçok tozlar 
yıkanmış, hakiki duygulanmız ezeli renk
leriyle meydana çıkanlmııı hissi ile bırak
maktadır. 

Bu orijinal eseri edebi ne\•llerden biri
nin çerçevesine sokmağa uğraşmak onu 
sakatlamak ve incitmekten başka netice 
vermlyeceği için, roman mıdır, hikAye mi· 
dir. diye münakaşaya girişmektense, mll· 
elllfl gibi, hlkl!.ye olarak, fakat biraz tl
tlzllk göstermek istenlr.cıe. teknik edı>bl 
tl!.birlyle "uzun hikl\ye., veya "bU~1lk hl· 
kAye" olarak kabul etmek daha doğru 
olur. 

HlkAyenin mevzuu "kendini her görenin 

Alman tebliği 
Berlln, 12 a.a. - Alman orduları başku

mandn.nh{:ının tebliği: 

Hususi bir tebliğle de blldlrllmis olduğu 
Uzere Azakdenlzl meydan muharebesi bit· 
mlstlr. General Löhr'ün ha\·a filosu He iş

birliği yapan general ::\1an.;.te!n ordusu ile 
Korgeneral Dumltresco'nun kumandası al· 
tındaki rumen ordusu ve general \'On Kle
lst'ln zırhlı ordusu 9 uncu ve 18 inci sovyet 
ordulannın kUlll kısmlerini yenmiş ve im· 
hu etmişlerdir. En ağır ve kanlı ka),plara 
uğrıyan düşman &)TJCa 6·1.325 esir, 126 
tank, 519 top ve sayılamıyacak derece • 
de çok başka harp malzemesi kaybetmiş
tir. Dağ avcılan ve piyade tümenleri 
bu muvaffakıyete kati olarf-k yardım 
etmiıılerdir. 
Yukarıki kıtalarla italyan, macar ve 

slovak kıtalnı ıııın dahil bulunduğU .Mare
şal Von Ruııdstedt ordular grubu 26 ey • 
JUldenberı topyekQ.n 106.365 esır, 212 tank 
ve 672 top almıııtır. 

Gene hususi bir tebliğle bildirilmlıı ol • 
duğu gibi, bu ayın başındanberi sovyet 
ordusuna. indirilen katı ağır darbeler ha· 
rektı.tta yeni bir safha açmıştır. Azak de· 
nizinden İlmen gölUnUn cenup doğusun
daki Valday yaylasına kadar uzanan 1200 
kilometrelik bir cephe boyunca alman ve 
müttefik kıtalar doğuya doğru tam bir i -
lerleyiş halindedir. Brlansk ve Viıı.zma 
çok gerilerinde bulunmaktadır. 

Çenber 1c;ine alınmıı olan dUeman ku -
vetlerl DlddeUl blr mUdafaaya, biribiri ar
dından yaptıtıklan çıkış teşebbllslerlııe 
ve bf.l)1lk ve kanlı fedakArlıklara rağ -
men aklbetlerlnden kurtulamıyaeaklar -
dır. Daha şimdiden 200.000 den fazla e
sir ahnmııtır. Bu rakam boyuna artmak • 
tadır. 

Dün gece savn.ıı t ayyareleri doğu cep -
hesinin merkez mıntakasında dllııman kol· 
ln.rını ve demir yollarını bUyUk bir mu -
va!!akıyetıe bombalamııılardır.. Lenin -
grad'ın iaşe tesisatlarına da t esirli taar· 
ruzlar yapılmıştır. 

İngiliz iaşesini temin eden vapurlara 
karşı yapılan savo.ııta alman denizaltıla 
r t Atlantlk'tc topyekOn 23.0000 tonlla • 
toluk Uç gemi batırmışlardır. 

Adile Makıudi ARSAL yazılanndan daha fazla realite, d:ıhn faz· Abdülhak Şinasi edebiyatımıza bu orl· 
la haldkatln dzUne vo.rııı vardır. j inal ve gUzel eseri hediye etiğinden do • 

tlırlU türlli bulduğu, ba~ka başka bildiği" '•Fahim Bey ve iliz" in ilk dokuz !o.slı , lııyı tebrik ve teşck~Ure !Ayıktır. "Fahim 
Fahim Beyin ıe ve h:dlvaç hayatıdır. Fa- dost ve dUıımanlarının, ve umumiyetle ya· I b~y ve biz" i iç Alcını fakır ve de~uni tec
htm Rey, ?.ahiri bir görilşle, hiçbir balta· bancılıırııı Fahim Bey hakkındaki kanaat rtibelerl kıt olanlar belki anlamı; acaklıır
ya sap olmıyan, karısını mesut edemlyen, ve hilkUmlerlni lhlivll ediyor. Bu hükiimle· I ılır. Faknt ruh ı'Ueminln h~vası.~a ve ik • 
hayatı baııtanbaoa bir fflt\.qtan ibaret olan ın nisbiltği ve nrnlanndakl gUlünç teznl !imine alışık ve bu fılemın J:"Olgelerlnde 
bir zavallı adam, fransızlıırın tO.blriyle bir :sere orijinallik veren ba§lıca unsurlardan. gizli b~şcri ~aklkatlerln keşfi~de zevk 
'·rate• dlr. Kendisini bir m!l~rif, bir yo.- dır. Bu dokuz fasıldan sonra, "nihayet ı bulan kımselerı bu eser çok dcrın manc
lancı, bir ukal!l, hattll. bir ahlı\ksız olarak Fahim Bey bir gece mühim bir rUya gör· vl lezzetlere ka\'Uşturacaktır. 
tanıyanlar da vardır. Fakat hikfı.ye ilerle- mUş" cümlesiyle başlıyan biraz garip bir J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • \,. 
dikçe, ve hakkında aöylenen 7.ıt fikirler fasılla kar§ıl1411yoruz. Evelı\ rüya görmek • •• .. BfRLfR • 
bir demet halinde toplanarak, şahsiyetin· müsbet bir vakamıdır kf, •·nihayet istediği ~ KUÇUK DIŞ HA E 
deki bariz hatlar ve hfıklm renkler belır· memuriyete tayin olmuş" veya "nihayet '"Ilı, 
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dikçe, bu hllkUmlerln ne derece yanlış ve bir çocuğu dünyaya gelmiş" der gibi, •'nl· 
gtllUnç olduğu ve bu hayat milflislnin ne hayet bir tilya görmüş" denilebilsin'! Bu Ati na, 12 a.a. - Yunan iaşe nazırı 
hudutsuz gizli servetlere malik bu\undı:ğu cümle biraz masal ilshibuna kaçıyor. I<'n· yaptığı beyanatta ekmek dağıtılması
yavaş yavaş meydana çıkıyor. Baı:an til· kat Fahim Beyin tilyası masallardaki kı· na muvakkaten mani olan nakliyat 
yalar prensi Peer Gynt kadar knhrnınar.- sa ve mllna dolu rüyalardan da değildir. ~ 

zorluklarının ortadan kldırıldı~ını !aşan, bazan Georges Dııhnmel'in "Sala- Tefsire ve tAbire mUsait vakalnrdan zıyadc 
vln" ı kadar herhangileşen Fahim Bey e- Fahim Beyin içinden geçen hislerden iba· bildirmiştir. Bugün Atina ve P~re'de 
serde basamak basamak yük~elerek, son ret olnn bu ıiinya istikbalden haber ver- ekmek dağıtılmıştır. 
ftunllarda be§f'rin f'Zeli duygıılRrı, emelle· me nevinden bir nıAna ihtiva etmediği gl· Berlin, 12 a.a. - D.N.B. nin askeri 
rl, hayalleri, zafları ve giilllnçlllkleriyle bi, mlisbct hnyflt sahasında da hiı;b~r ne- kaynaklardan öğrendiğine göre, uzun 
beraber yllkııekllklerlni tstşıyan bir sem- tice doğurmuyor. Öyle anlaşılıyor kı, mil·' menzilli alınan bataryaları bugün öğ
bol derecesine çıkıyor. elllf kahramıınının §uurnltı O.lemindeki ba· ı 1 d D · r da İngiliz 

Zı tabakalara kadar nuru~ ed"bilmck e en sonra over. cıva. ın. . Şu ciheti hemen kaydetmek l(ızımdır ki, ~ " 1 bo b 
Fahim Bey sembolleııtiği nisbette, pek ta- için, en iyi çnre olarak ona bir tilyn gör- cenup kıyı~ı a_skerı. tesıs erını ı:n a.r-
bli olarak, canlılığından da kaybetmekte- dllrmeği muvafık bulmuştur. Fahim Be· dıman etmıştır. Bır çok mermılerın 
dlr. Fakat öyle anlRŞılıyor ki, mUellifin yin, hayattaki muvaffaklyetsizliklerınln hedeflere düştüğü görülmüştür. 
maksadı bir portre çizmek değildir. Bu tesellisini bir tilyada buluııu alman mu· Vichy, 12 a.a. - Başvekil muavini 
zanna bir sn için blle kapılmak bizi, ese- harrlrlcrlnden Hauptmann'ın meşhur bir Amiral Darlan bu sabah Paris'e git -
ri tahlil bakıınınd:ın büyük hatalara sü- piyesini, ''Hannele"nin göğe çıkışı"' nı ha- • • 
tilkl . bili Es d b' i · 11 tırlatıyor. mıştır. f ıye r. asen eser e ır nev gız Prag. 12 a.a. _ Prag ve Brno ev -
tez de \' ırdır: o da, hiç kimsenin bir por- '•}'ahim Bey hakkında ilk hislerim" ve · 
tresı çlzllemlyeceğl, hiç kimııe hakkında Fahim Bey hakkınd:ı değışen hıskrlm., kaHide mahkemeleri iktısadi sabotaJ 
kntl hUkUmler verilemlyeceğidir. Onun fasılları tnlılil bakımından kıtabın en ku· ile suçlu bir kişiyi ölüm cezasına mah· 
için "Fahim Be;> ve Diz"' 1 resim sanatı· vetıl ve güzel kısımlarııJır. •·ırahım ilcy kfım etmiştir. 
nın kanunları ve tt'kniğı zaviyesınden ve htıınbul" fnslı belki dilimizde yazılııı ı -ş Nevyork, 12 a.a. - Amerikan seyri
mlltalea etmek doğru olmasa gerek. Bu en yliksek mensur şiir nümuncslnl ihtiv:ı 1 

sefer btirosu, ı ilkteşrin 1941 tarihin
eserin resimden ziyade mliz.ikle yn~~nlığı etmektedir. ·'Delıllk rivayetlerinde'' nor· ı ele Birleşik Amerika tersanelerinde 
ve mllnasebetl vardır. Abdlılhak Şınasi, malllğln şllmu!U ve hududu, cinnctın ve ~ .
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denebilir ki, eserini beııtelenıiştir. l>'llha- şairliğın mahiyeti hakkında son derece ye- topyekun beş ~ 1 !'on · onı a 
kika "Fahim Bey ve Biz" mliellifl, insan 1 ni ve orijinal görUşler vo.rdır "İhtiyarlık toluk 1011 gcmının yapılmakta oldu
rıılıunda terennllm ecl•'n ahenkleri topla· duygulan•· zanıaııın eşya ve insıınlaı· uze- ğunu bildirmiştir. 
mııı ve bunları geniş bir orkc. ~rnsyona 

1 
rinde nasıl tahrlpk!lr ve aynı zamanda fe- Sofya, 12 a .a. - Bulgar ajansı bil -

tabi tutarak çok gll?.e! bir .cıı'n!oııı vücud.a yizll bir 8el gıbi aktığını gi:ısterıyor. Son <liriyor: Roytcr ajansı Bulgaristan -
getlrmlııtir. Escrıle birçok senfoni teknı- ıJört !nsılda Fahim Bcyın sonıL eren haya- da Q a umumi seferberliğin yapıl -
ğlnden ilham alan usuller, meselO. tekrar- tı nıUnasebetiyle, hayatın manası ve be· ı . g y • • b r tmi tir Bu 
!anan ve eserin muhtelif kı;;ımlarını bir- ııerin talihi ve kaderi hakkında derin dil· dıgına daır ~ır ha er neş e Ş • 
birine bağlıyan musikili cilmleler ~ardır. şllncelere ve bir lirizm denizine dalıyoruz. haher de katıven yalandır. 
Hlkl\yesinin birer kahramanı gibi gözükrn 1 Kitabı hikAye arıyarak okuyanlar da bel· !SA* 
fransız baronu, enişte bey, Huriye hanım ki yorucu bir tesir bırakan, fakııt ı. in 
ve hattO. Saffet hanım, hakikatte. trn ru~ ve melankoliye mukavemetli ruhi ıa bır C b ele ı'n gu··nlu'"k fı'yah 
senfonls!nl çalan orkestrada Vll?.ıfell hı· olgunlıışma ve derinleşme vesile ı ÇO~ Je I r 
rcr uzuvdan başka bir şı>y degildlr. Onun Ahenkli bir llAtı:ıpllı sunan bu glız 1 sııy· 
için bunların canlı birer tip , olup olma- falar Abdıllhak Şlnıısi'ye ert,.blyat tarihi· 
dığını mllnaka~t. bile etmc~c değmez ka· mi?.rte çok hususi bir mevki ayırtııcııktır 
naatlndeyiz. •'F'ahim bey ve biz" hlklıyıısinln fasıl • 

"Fahim Bey ve Biz'' sırf tahkiye bakı- !arını blribirine sıı#\'lanı bır ııclcilde bağ • 
mından mUtalea edllirsı>, birçok zayıf ta· lıyan ve eserin blrliA'ini temin eden un -
raflar gösterir. Her ne kadıu- e.cıerde ha· sur mile11i!ln hayat fel8efeııl, almanların 

reketll bir hikfıye teşkil edebilecek vaka tAblrlyle "dlinya görflşU" dilr. Bu hayat 
unsurları mevcut lııe df', bir felsefe ve şiir fe lsefesi nedir ? 
denizinde yüzen bu vaka parçaları, arala- "Fahim bey ve biz'' milelllfinin hayata., 
rındaki münasebet unutulacak kadar biri- her ııeydcn evel ınsanlan, e,şyn.yı ve hA • 
birinden uzak dllşmllştilr. Burada, müellif dlseleri bir "devenir'', bir oluş halinde 
niçin bu datınık kıınmlan bir araya geti- gören ve tablallyle statik fclscfclcrln nlk· 
rerek toplu ve canlı bir hikaye ya.ratma• binllğ'İndcn sı~Tılmış bir gözü vardır. Her 
mıştır, diye bir ııual sonılablllr. Fakat böy- şeyin değişen, geçici, fani olduğunu bu 
le bir suali ıormak uerin yUzUnn tersin- muharrir bUyUk bir cesaret ve aynı za -
den ayırama-:tıak gibi affedilme?. bir anla- manda gizli ve derin bir hüzünle kabul 
yışsızlıktan baıka bir şey olmaz. Zira. e- ediyor. FelacCesinln ikinci noktası, haki · ı 
serde Fahim Beyin hayatı ve maceraları, kallerin nlsbl ve noksan olduf,"1.ı , zamana, 
üzerinde tahliller yapılacak, felsefi mli- mekO.na, ı.ıahRa ve nokln.l nazara göre de·. 
talealar ylirlltUlecek kadar mühim, ibretli ğl§tlğl kanaalidlr. Bunlar tarih ve hayat 
ve muammalı görilldllğll için anlatılma- hü.dlsclerinl şilnıuııU ve zengin hir şekil • 
mıetır. Hayatı btlti\n fantliğl, i zafiliği ve de izah etlen, geniş ufuklar keııfcttircn 
aynı zamanda gl\?.elliğl ve şiiri ile bi rlikte görilo ?.avlyelerldir. Fakat Abdlllhnk şı. 
kavrıyan bir görllıılln ve duyuşun teren· na~inln hl\yata ve dilnyaya nazarı yal
nllmll sırasındl\ bir mlRal !Azım olmuş ve nız bu götilıı zaviyelerinin mahsıılU olsa 
Fahim Beye bu misal, bu bahane, bu mes- idi, belki okuyucuyu hiç bir istinat nok· 
net vazifesi gördllr!llmilştllr. F.serde bunu tası ve tescili ı,şığı bulunmıynn bir U -
açıkça gösteren kısımlar oldu~u için , bu mitsizlik ve bedbinlik Alemine slltilkllyc
huııusta yanılmadığımızı zannediyonı?:. bilirdi. Bu felsefeyi bu ihtimalden ve bu 

LJELı-::Dtn~ HEİSLİGİXDEN: 

Sebzelerin glınllik Azami toptan ve 
perakende satış fiyatları 

---l 13-10-1941 )---

Toptan 
Vasati Perakende 

Cinsi ve men§el 

Ispanak (Ankara) 
Lahnnn (Ankara) 
Pırıuı::ı (Ankara) 
Kereviz (Bursa) 
Ayşe fasulye 
(Vczlrhan) 
Çalı fasulye 
(Ankara) 
Barbunya fasulye 
{Muhtelif) 
Domateıı (Ankara) 
Kemer patlıcan 
(Vezirhan) 
Yııvarlnk patlıcan 

(Adana) 
Bıımya (Bursa) 
Dolmnlık biber 
(Bursa) 
81vrl biber 

Fiyatı 

7.1'.i 
4.5 
4 .5 

11'.i 

17 
8 

115 

ııs 

34 

10 

(Bu~a) 16 
Patates (Adapazarı) 9 
Kuru soğan 
(.Muhteli!) 7 

Fiyatı 

12 
6 
6 

22 

24 

22 

25 
12 

22 

22 
44 

14 

22 
14 

10 

r 
1 
\. 

R A D y o 
Türkıye Radyo Difıizyon 

Türkıyc Radyosu - Ankara ~ 
-- ( Dalga Uzunlugu ) 

1648 M. 182 Kc/ s. 120 Kw. 
31.7 M. 94Gf> Kc/ 8. 20 Kw. T. }.. ı;;. 
19.74 M. 15195 Kc/ s. 20 Kw. T. /'., 

7.ao 
7.33 
7.45 
8.00 

PAZAHTESl : 13.10.1941 
Pro ·ram ve memleket saat ı.: .. ' :r.ıuzı k: Ha{l( ımn;alar <Pl. · 
AJANS IIA13ERLERİ. 
MUzık : Hafı! parçalar progı 
nın devamı •Pi >. 

8.30/ 8.45 EVlN SAA Tl ı.: 
12.30 Program ve nıcı"':lleket saat 
12.33 Muzlk: Kemence ve Tanbur 

eserleri. 
12.45 Ajans haberleri. 
13.00 :Olil •k Beraber Enrkılar. 
13.30/14.00 Müzık: Kanşık progl'~ı.: 
18.00 Program ve memleket saııt 
18.03 Mlluk: Dans mUzığl (Pl.l. 
18.30 MUzik: Fasıl he)etl. ~ 
19.30 Memleket saat ayan ve 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 
21.45 

beri eri. 
Serbest lO dakika. 
l\!Uzlk: :r.ıunlllm ve talebesi·S' 
GCQrg Markowltz ve tl'Iket 
Dlabelll, Mozart ve Cıılı1le 
piyano parcaları. 

RADYO GAZETESİ. 
Mlıtik : Btr Halk TürkUSil . 
)"Oruz - Haftanın TUrıcllsll· 
('en Efe. 
Gokı:e,n elem lncr &'f'llr l 

Her y~nlnn göriınmib·ot 

d!'n, 
C1iıkı;cn efem ~imdi gelir 
Giıkı;en rfem f'f Plerln efesi· 

Ziraat takvimi. 
MOzik Muhtellf şarkılar ,.et 
Tcnısll: Kimgll ailesi. ~ 
MUzlk : llndyo senfoni or 
(Şef: Ferid .ı\lnar>. .ı; 

l - Chcrublııl: Les DEL• 
ncees UvertUrU. 
2 C. Franok : Senfoni <~' 

22.30 Mf'mloket saa ayarı AJııııs 
h . ·~ lerl; Zlrnat, Esham-Ta ' 

bl)o-Nukut borsası <F )"tlt 
22.45 Müzik: Dans ml1z ı:;ı <Pi ı. 
22.55/23.00 Yarınki program ve J{a 

Bir İngi l iz tayyaresi Ci,_ 
meydanında bir italY . 

tayyaresini tahrip eıt; 
Londrn, 12 a.n. - Birkaç gUıı 

inglllz tuyyaresl Cibuti hava rne. 
yerde Sn.voyn. tipinden bir ıtatYıı# 
resi bulunduğunu görmUştUr. Sıl 
tayyaresi derhal tahrip edllmiştlt• 

Lon<!ra'da sn!Ahiyetıi bir ka 
dirildiğine göre, M. Çörçll'ln "dUf;' 
rede bulursak orada hücum edece 
llndekl beyanatı ilk defa .oıarsJ 
tatbik cdllmlııtlr. 

KABIZLIGA KA~, 

NORMA€ 
"Bağırsakları 

Bazı kimyevi müshilleriıı 
'saklan tahriş ettiği ve uzuıl 

kullanıldığı takdiTde alış~ı/. 
!it ettiği ve tesirsiz kaldıgı 

maliımdur. Bu itibarla no_rıt",I 
de bağırsakları boşaltan bır 
ihtiyaç vardır. 

Bu şartı tamamiyle lı."1 
NORMACOL yeni bir test' 
maliktir: Saf nebati maddel.~ 9 llktesrlnde, 64 alman tayyaresi tahrip 

edllm şt r 25 sovyet tnnaresl kayıptır. 
9 \ e 10 lktesrin tarlhkrlnde Moskova 

el\ arınd:ı 12 a man tayyaresı düşürülmüş
t ür. 

Bir savaş tayyaresi Fe:oe açığında top
yeltQn 3000 tonlldtoluk üc; ticaret gemisi 
batırmıııtır. 11-12 llktefrln gecesi alman 
hava kuvetıeri İngiliz sularında topye • 
kOn 9000 tonlll'ltoluk iki ticaret gemi.si 
tahrip etmiılerdlr. Bir büyük ticaret ge
misine de bir bomba isabet etmi:ı ve ge
mi ateş almıııtır. 

Fakat gerek basit okuyucuların dikkat tehlikeden koruyan iki uruıur vıırdır : BI· 
ve alllkalannı beslemek gayesiyle, gerek rl, çirkinlikler içinde bile güzellikler scz
kencu G)"\IDU'la ıı:endını dt> kaptı:rnak 8Ure- diren, hayale ve deruni zevklere 11!.yık ol
ttyle, hlk!lyeye birinci pll'ı.!lı vemıek ve dukları mevkii veren ve bu suretle hayatı· 
vakalar vadiyle bir nevi hareket yaratnıllk mızın ve saadet lmkl\nlarımızın hududunu 
için müelll!ln sarfettiğl gayretler eserin genişleten manevi ve şairane bir hayat 
bazı yerlerinde sunllikler ve zorakllikler telakkisi, diğeri ise mUellirtekl, temas e- , 
doğUrmuıtur. Mesell'ı., k i tabın başında mil- dilen en kliCIU ve paslı mevzuları bile l 

pılmış olan NORMACOL 
....,,.. •• ! bağırsak içindekilerle karışt~ 

Sl.NEMASINDA . man jeıatini bir haı aıara~ 0~ 
Bugiin 

••• 
Moskova, 12 a.o.. - Sovyet haberler bU· 

r osunun 11 İlkteşrln ak!}am teblit1: 
l l İlktcıırinde kıtnlanmız bütan cephe· 

lerdc ve bilhassa Vııızma ve Briansk isti· 
knmetlerlnde şiddetli olaro.k döğüıımUş

lerdlr. 
9 ilkte:ırlnde 64 alman tayyaresi tahrip 

edılmıştır. Bızim ka),plarımız 25 tayya -
reJır. 9 \C 10 ılteıırın tı:mhlerınde Mosko
va )akınlarında 12 almun tayyarcsl dU • 
11uruımuştJr 
Vııu:md \ e Brtansk ıstıkametterınde 

duşman bUyük kayıplar pahasına kıtaları
mızı tazyıka muvo.ffak olmuştur. Kıtnları
mız yenı mevzilerine çckllırken cetın bir 
muka\·emet gostermış, dJşman kuvetıeri • 
ni ımna ve sllMılarını tahrip etııınştır. 

ll İ'lkteşrtnde gtindUz 72 aımao tnnıu, 

asker ve sı!Ah yllklU 220 kamyon, çeşitli 

çapta 41 top ve birçok mitralyöz tahrip 
edilmlştır. Cereyan eden muh::ırebelerde 

almanı • en az 9.000 asker ölU ve yaralı 

tngiltere'nin tayyare meydanlarına ve 
cenup doğu ve cenup batı kıyılarındaki 
askeri tesislere de başkaca t esirli taarruz
larda bulunulmuştur. 

Bir kaç lnglllz bomba tayyaresi diln 
gece Almnnya'nın şimal batısında bir çok 
yerlere yangın ve infllAk bombaları at • 
mıştır. Bombalar ancak az hasar yap • 
mışıtr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 12 a.n. - ltalyan umumi karar

gll.hın,ın tebliği : 

Şimal Afrlka'da dilşman birlikleri mo
törlQ kuvetlerln de yardımı ile Tobruk 
cephcs)nln bir kesiminde mevzilerimize ta
arruz etmişlerdir. Kıtalarımız dUşman ha· 
reketlerlnl püskürtmüşler ve dUsmana ka
yıplar verdirmlşlerdlr. 

İtalyan ve alman t ayyareleri yeniden 
Tobruk ve Marsamatruh'takl hedefleri a
~ır ve orta çapta bombalarla vurmuşlar
dır. DUsmnnın cadır kurduğu yerde ve baş
ka tesislerde ııek bÜ)"Ük hasarlar :rapılmış
tır. BUtUn tayyo.reler üslerine dönmUştUr. 

bırn.kmışlo.rdır. Bunlardan birkaçı yaralanmış ise de neti· 
Hava kuvetl rlmlz cepheye yakın bir ces1z kalmıştır. 

meydanda çeşıtll tipte en nz 65 tayyare lnglllz tan·arelerl Derne Uzerlne bir 
tahrıp etmııılerdır. akın ~nparak bir miktar bomba atmışlar-

Cephenin cenup batısı istikametinde bil· dır. Birkaç ev hns:ıra uğramıştrı. Tayyare 
den fazla kamyonla sıl!Uı yUklU 150 at a · kareı koyma topçusu iki tayyareyi alevler 
tUn gün çetin muharebeler devam etmiş- !cinde dUşUrmQştür. Başka ile iııglllz tay

yaresi de Marmarlk'te deniz üzerinde al· tir. Düşman fasılasız hücumlar neticesin· 
man avcılan tarafından dQsUtillmQştilr. 

de bir bölgede müdafaamız içerisine de· Doğu Afrlka'dn, sömürge taburları Cel· 
rlnllğ'lne ııüfuz ctmeğe muvaffak olmuş· ga me..-zllnde bir keşif hareketi esnasında 
tur Muhareb ler şiddetle devam etmekte· bQyQk bir düşman teşk!ll ne karşılaşmıs· 
dir, düşman ttğır knyıplnr vermektedir. !ardır. DOşman. teşklllerlmlz tarafından 

Pilo.tlarımız, almnn askeri yUklU yUz- kovalanılıp daıtıtılmıştır. Düşman muhare· 
rabnsı ve bir 8nrnıç otomobili koluna ait be meydanında öliller bırakmıştır. 
15 top tahrip etmişlerdir. ıı llkteşrln sabahı dilsmnn tayyareleri 

* * • Raguza'dn Vlttorla •ehrl üzerinde birçok 
Moskova. 12 a.a - Sovyet haberler bil- defalar uçmus ve ufak çapta bombalar at· 

mıştır. Birkaç evde hasarlar olmuştur. 
rosunun bu ııabahkl tebliği: 

Halk ara!!!nda dört kişi yaralanmıştır. 
DUn gece so,. ~et kı t:ılnrı bUtUn cephe Akdenlz'de gemi kafileleriyle birlikte 

boyunca dUşmanla çarpııımışlardır. Mu· glden torpltolar üç düşman tayyaresi dil
h arebeler bllhıısso Vlazma ve Brlansk Is- şilrmüşlcrd!r. Dilşmnn tayyareellerlnln bir 
Ukametındc §İddetli olmu~tur. kısmı esir edilmiştir. ötekiler ölmUstlir. 

ellif ne Fahim Bey tanıııtıktan sonra ııu temiz ve nıilessir bir hava ile saran 
satırları okuyonız- ''ek!'lt!riyetıe ilk gördü· duygu ve ihsas tıızellğidlr. A bdillhak 
ğilmilz bir adamın veya bir §ehrln, ilk Şinnei'de hakikt pesslmlstlerde görUlen 
duyduğumuz bir sözlln veya bir sesin ha- kalp yorgunluğundan ve his durgunlu
yatımızda ıonradan al11cağı mevkii tak· Aıınrlnn eser yoktur. Onun için Abdillhak 
dirle, bunla ra 19.yık oldukları ehemlyeti Şinasl'nin felsefesinde realizmle beraber 
veremeyiz. F ahim Beyin gözlerini ilk gö· şiir. olgunhıkla beraber tazelik vardır. 
rilIJUmde bile dikkate değer bulmuştum." üstat Hnlit Ziya. Uııaklıgll Son Pos • 
Bu 8atırlarda, birinci c!lnılenin vadini lkln-

ta'da ''Fahim bey ve biz" l "edebiyatımı· 
el cümle biraz geri almakla beraber, mil· z ın bir irtifa noktası" diye tavsif ediyor. 
elllf tarafından okuyucuyu bir nevi kan· Filhakika nesrimiz nadiren AbdUlhak ŞI· 
dınıı var. Zira bu satırlar bizde, hikayede nasl'nin UslQbundaki güzelliğe yüksele . 
tan13an iki 3ahsın, bir takım maceralar ve bllmiııt i r. Bir ressam fırçasına bcnzlyen 
ve.katar neticesinde birbirinin hayatında 

ULUS 
Beyoğlu sinemalarında 3 hafta 

devam eden 

İngapuryolu. 
Dorothy Lamour • Bing Grosby 

Neşeden yaratılan, şarkı ile süs
lenen her kalbi fetheden 

bir şaheser 

Ayrıca : 

ı ve böylece de bağırsak içııı 
yumuşak hacimli ve kola}'cll 
bir hale getirmektedir. • 
Bağırsak bunun neticesı rt 

tahrişe uğramaksızın ve di>" ~ 
bulmaksızın boşalmaktadır·;,ıı. 
bir tecrübe ediniz. aynı ka t 

edersiniz. NOR.MACO:L u' 
zaTarsızdır. Bu sebeple ç 
ve yaşlılarda kullanılır •. 

bir mevki alacağı fikrini uyandırıyor. Hal- ve okuyucuya bir renk ve çizgi ziyafeti 
sunan kalemler vardır. Abdülhak Şlna - / bukı hlkAyede bunların arasında ara. sıra 8l"nin kaıemı daha ziyade bir keman ya. Venedik te vazo imôli 

ıokakta tesadüften ve biri diğeri hak· 
kında dedikodu ve rivayet dinlemekten yına benziyor. Okuyucuya Şopen veya Şu-

man musikisini andıran 81lkin ve uzun l'l· 
bB§ka hiçbir mllnasebet ve alııı veri§ yok· henkler sunuyor. Kitabın bazı yerlerinde 
tur. lisan bakımından esklllklere, Fahim beyin "Fahim Bey ve Biz" in en kuvetli cep· 
hesi muhakkak k l tahlil cephesidir. Bu yaşııclı~ı devrin çeşnisini veren kelime ve 
bakımdan AbdUlhak Şinasi il?.erinde tılbirlere rastlıyoruz. Umumiyetle ciim • 

lelerin ritmine ve kelimelerin intihabına Prouıt'un t e!lrini görenler oldu. Muhte-
rem Bn. Halide F.dlp ''Akşam" daki ma· çı. itina edllnıiStlr. Fakat bize öyle ge· 
kalesinde bu tesirin !?.!erini bariz buluyor. llyor ki, eğer müellif istese idi, Fahim bey 
Fakat acaba bu ''1'"'alılm Rey ve Biz"' ın hakkındaki rivayetler! ihtiva eden kı • 
orljinalllğine karııı bir hnkııızlık değil mi? sımlardn nakll ma7.i signsından kaçınmak 
ÇUnkU bu eserin mllelllfl kendisine tahlll ve okuyucu;'U bitip tUkenmlyen "mış" la· 
sahası olarak Proust'unklnden çok farklı, rın monotonluğundan kurtarmak için bir 
daha şairce v e daha aydınlık bir saha a- şekil bulunnblllrdl. 
yırmıştır. Proust ile aralanndaki en bll· AbdUlhak Şinnsl'nin UslQbundaki ince 
yilk benzerlik, kanaatimizce üslOptadır, "humour" u ve hafif mizah temayUIUnil de 
bilhassa cümle uzunluğunda. kaydetmeden geçmiyelim. Bu temayül ba-

Abdillhak Şinasl'nin tahlil sahası insan zan fazla derlnle§en dil. ünce ve tahliller 
ruhundaki Umltler, tasavvurlar, emeller, esnaııında okuyucunun dudaklarında bir 
hayallere ve aldanışlar köşesidir. Bu saha- ! tebessi.lm uyandırarak bir tevakkuf ve 
da cidden harlkull!.de bir tahlil kabiliyeti 1 istirahat vesi lesi yaratmak gibi ekseri -, 
gösteriyor ve son zamanların bliytik tah· yelle mUsbet bir netice hasıl etmekle be-
111 llstatıarını, Prou!lt ile beraber Georges raber, bazan kelime oyunlarına tenez;ı;UI 1 
Dubamel, Stephan Zwelg ve İvan Bunln'i ettiren n!lkte yapma merakı ve zaafı : 
de hatırlatıyor. "Fahim Bey ve Biz" in şeklinde de tecelli etmektedir. Meselll 188' 
mUelllfi iç Alemiml?.in kanunlarına ve sır- inci say!ada, ba§ka bir isim seçilmeyip de,' 
!arına derin bir ıııırettf' aşinadır. Mllphem bir keli me oyunu yııpılabilmek için Baki 
bir ııurette hissettiğimiz, fakat üzerinde isminin seçilmiş olması. 
dllşUnce teveccüh ettiği anrta eriyip kay- Abdillhak Şinasi mUradiflerl sıralama -
bolacağlnı zannettıf:'(mlz, tahlile sığaca- y• da sever. l>"akat tarzının ve UslQbunun 
ğına. llsı.nın ifade edebileceğine ihtimal en bUyUk husu8iyct inl etimle uzunluğu 1 
V!'rmedll.timiz, bir nn kadar geçici ve u • teşkil ediyor. Yarım sayfa dolduran cüm-1 
c;ucu bir takım htıdlsel erl, nıh Aleminin leleri çoktur. Bu hususiyet bazan sathi 1 
bu şeffaf kelebeklerini o lirkUtmeden, ve form ali t 'i:- okuyucuya bir UslQp ve ı' 
korkutmadan, haass.s şair pannaklariyle s:ınııt hatıı-· h'R~lnl w•r bilecek mahlyettc
okgıyarak yakalamafa muvaffak oluyor. dir. Fakat n anayı yakından takip eden ı 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 21 de 

Gece için yerlerinizi glindilzden 
alınız. 

Tel : 6294 _,, 

İzalei şuyu dolOyısiYI~ 
Büyükadada Nizam Albayrak sokağ 111d 

gayet müsait arazi ve köşkler 
ı - )"eni No. 5 kapı numaralı 509 :M2 bahoe 

2 - Yeni No. 5-2 kapı numaralı 1509 M2 bahcc Jclnde 

seklinde Fe\'kn!Ade manzaralı ve her katı ayrı ap;ırtmnn 

ıcntlı mUocddc't bc;yaz bo>·nlı kö~.c 
ıı ıl 

S - Yeni :m-36/ 1 kapı numaralı !523 M2 bahce h~lnde Uc katlı 119 0 rı1ır· 
dalı k[isk. Köşkiln arka lnrarında tcv.kallıde mUze;y;yen bir dairesi "" 
kn tı ııyrı klra;ya \'Crlleb111r. 

4 - Yeni 3G·l kapı No. lu 3354 M2 tı.ıl': mahalll. 
lla{:ın nluım caddesine 5 m eninde )olu vardır. 

1
• 

ıı ' 
lahu enıllı.k 31. 10. 11141 tarihlnd<ı DU;yUkadn sulh mnhkımesınd • G 

Jola;yıııl;yle saat 14 ten 17 ye kadar a;yrı ayrı mUz:ıyede ııı s tıın·ı1" ' 1~ 1 

SJ)-O'i(ıl 
ve laz:la malQmat almak lstb•enlertn - tatil ırUnlerl hnrtc -
mahkemesine mUracaatlo.rı. 

Mahkeme dosya No. 102·940 
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Palaska kayı§ı alınacak 
M. M. V Hnva Sa. Al. Ko. dan : 

Atusturalya'mn bir yıllık harp 
masrafı: 250 milyon sterling ! 

Canberra, ı2 d.ı a a. - A vusturalya hazine 
reııının v di • 

lQl er ğı rakamlara göre 11 ey-
ı941 d • 

C&ııan h e sona eren Uç ay içinde har • 
lir... arp mıııırııtları 56 milyon inglllz 
-ını 

20.ıı27 aşınııtır. EylUI ayında ı11e, 
bir .ooo lngiltz lirası harcanmıtıtır Bu 

1000 adet palaska kayı§ı pazarlıkla sa
tın alınacaktır .Muhammen bedeli 2000 11· 
ra olup kaU teminatı 300 liradır. Pazarlı
ğı ıs. 10. 941 çarşamba gtinıi saat 10,30 da 
Ankara satın alma komlsyonuıııda yapıla
caktır. NUmtıne ve §artnamcsl komlsyo:ı
da görUlebilir. İsteklllerln muayyen gUn 
ve saatte komisyonda b·ılunmalan. 

&:Ahları mUstAmel ohak tızere aııkert 1'abr1-
kalar uınum mUdUl'l'llfıU merkez satın alma 
komıs~onunca satın alınncak'tır. Ellerinde 
böyle mUstamcl maranıroz tczgAhı bulunan
lann c\·sat aartnam~ını mczkClr komisyon
dan nlnrak cııcrtnde ıartname:yc uygun tez
lii:Ah bul..ınanların mutns.sal tekliflerin! en 
gec 25. 10. &il nkeamına ıkadar askcrt 1'abr!
kalar umu:m mUdUr!Uf:ilno vermeleri. 

(7560) 17624 

1500 adet avcı yeleği alınacak 
As. l"ab. Sa, Al. Ko. dırn: 

ANKARA Lv. AMIRLIGINE 
GELEN iLANLAR 

Pirinç alınacak 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. dan: 
1 - lOG bin kilo ıılrtnc kapalı zarna ek

ıllt.ıne:ye konulmuştur. Muhammen bedell 
37100 Urııclır. Muvakkat temlnııt 3783 lira.dır. 

Şıırtnamcsl her ii:Un Ko. da ııörUIUr. Mılnn • 
kasası 15. ıo. !J.11 careamba !lUnU sant ıs da 
D. Bayazlt Sa. Al. Ko. da yapılncaktır. tstek
lllcrln belli gün va ıanttc hazırlı:yacakları 

tekllt mcktuıılarını bir ıant eve! Ko. na ver. 
mclerı. (7196) 17110 

kat teminat 1890 liradır. lhal•I 27. ıo. M1 
pazartesi aQnU Hat 10 dadır. Şartname.! An• 
kara, lıtanbul Lv. Amlrllltlerı ve Urta Sa. Al. 
Ko. da aöruıar. Taliplerin ihale aaatınclen btr 
saat evellne kndar teminat akcelert:yle. tekl11 
m<-ktuı;ılarını Urta Sa. Al. Ko. na vennelert. 

(7510) 17488 

Saman alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 18 muhtelit mahal için qafıda 

miktarı yazılı dökUm samanın eksiltme
si yapılacaktır. 

Soba borulan alınacak 
İstanbul Panaaltı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 50 büYük 100 orta 100 küçük bo)'d9 

soba borusu ve 500 dınek Pazarlıkla milna· 
kasa;ı.·a konulm\Jitur. Husust şartlar Ko. da 
görülür. Tallplerin geUreceklerl nllmune
lerden beienllen soba ve borulann evsafl 
tetl'blt edilerek nllmune tutulaoak ve teklif 
edecekleri bedel üzerinden kati teminat 
alınacaktır. 

Yılda 250 . ' 
(7592) ı7543 

zııaa .01)0.000 mg!llz lirası harp 
ratı demektir. GÜMRÜK ve lNHlSARLAR V. 

'J'alunln c1.hlen bedeli (37!!0) ıtra olan 
)"Ukarıda :ya~ılı 1500 adet avcı yc~kl askeri 
tabr.'kalnr \l'mUm mUdUrlıif'U merkez satın 

alma komlııyonunca pazarlıkla 20. 10. 9-11 
pazartl' 1 s:Unil saat 14 30 da 1halc cdı.lecek· 
tir Şartname ı;ınraııızdır. Kııtı teminat (!562) 

2 - İhalesi 20. ıo. 941 saat ı1 de ka
palı zarf usullyle yapılacaktır. İstekllle
rln teminat v ı teklif mektuplarını belli 
gUnU ve saatten bir saat evel Ko. na ver
meleri. Şerait ve evsafını Ankara İstan -
bul, Lv. amirliklerlyle Çorlu ve Kırklar
eli Sa. Al. Ko. larında görülebilir. 

2 - lhalesl 20/10/941 Pazartesi ..Untı 
saat 13 de Harbiye Yedek subay okulu Sa. 
Al. Ko.da yapılacaktır. Taliplerin nümune
lerl ve katı temlnaUariyle Ko. na mUraca-Telefoncu alınacak 

GUmrUk ve Jnhl.•arlar VckAletlnden: 

' 

atlan. (7627> 17616 Yıldızeli'nde yapılacak köy 

'b eldnstitüsünün temeli atıldı 
ll ız r tak k.. e ı, 12 a.a. - Burada kurula -

l - 60 lira Ucrctll voktı.lct telefon san· 
tralcı ve tamlrclll~ı !cin imtihanla b.r mil· lira (50) kuru$tur. (7600> 17625 

Pirinç alınacak 
Topkapı Maltepe Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - Kapalı zarf usulu ıle 30 ton pirinç 

alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 
Pirinç alınacak 

İltanbul Slıli Sa. Al. Ko. na. nasibi alınncaktır 
reni d~! enstitüsünün temel atma tö • 
rıın e u_n yapılmıştır. Kazamız halkı -
ltdiğ~ ~Çte~. tezahürleriyle iştirak ey
lbuştu u torende valimiz de bulun -

2 - lmllhan 15. 10. 194ı 
saat 15 te vekAlet levazım 

careamba gUnU 
mUdUrIU~..ınde P. T. ve Telefon U. Md. bedeli 4S kuru~tur. Cinai Miktarı Muh. Bed ilk teminatı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
l - Müteahhidin nam ve hesabına 15 ton 

Pirine pazarlıkla satın alınacaktır. Be.her 
kllOlunun muhammen bedeli 45 kuru5tur. 
Evsaf ve hususi ıartlar Ko. da gör(!Hlr. lha· 
lesi ı1.ıo.94ı Cuma rUnU saat 15 de Haroi• 
Ye yedek subay okulu Sa. Al. Ko. da yaın
lacaktır. lsteklllerfn kaU temfnaUarlyle 
mllracaaUan. (76S3> 

17611 

:yapılacaktır 2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı 

r. 
3 - Tallı:> olanların evrakı mUsbltelcrl:y!e 

birlikte Vekllctc müraC'antln imtihanda ha· 
Memur alınacak Maltepesı Sa. Al. Ko. da görıilıir. lbalesı 

Ankara P. T. T. Mudurluğtinden : 18-10-9.U cumartesı gunü ~aat 11 de Ko. da 

Saman 161.000 4920 369 00 
2 l 000 8430 332 25 
155 000 4650 348 75 :::::-

~LI MODAF AA VEKALETJ 

zır bulunmaları 

(75:?'1) 17519 

ASKERi F ABRlKALAR 
20 dökümcü alınacak 

ı - İdaremize müsabaka ile yüksek yapılacaktır. Talıplerin bellı gıindc mu • 
mektep mezunu memur alınacaktır. vakkaı teı:ıinat makbuzlariyle teklif mek-

2 - Miısabakada muvaffak olanlara 3656 tuplarını saat 10 kadar ,Ko. na vermelerı. 
sayı kanun hükümlerine göre maaş verile- (7073) 17131 
cektir. 

lR3 000 4890 366 711 
100 000 3270 245 25 
303 000 9090 681 75 
ıss.ooo 4770 355 50 
24:1 000 7350 5:11 211 

.. 

.. 

.. ll. At v Yol yaptırılacak 
"lcıc" cktıletı Sn. Al Ko dan· 

uıırucıc b 1 • . • 3 - Müsabakada muvaffak alanların 
Askc• I .ı.- ,ıuı .ı<aıur u,nuın .u.ıu .. ı.ı.,unden: Kuru üzüın alınacak 4no ooo 14700 1102 50 

61:1.000 18450 1383 711 

Gaz yağı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 

lhbarıa u unan Lv. ena \e techlzat 
rının 10 llıaıı ıcı sc:ye ve blrlblrlerlnc ba~lan· 

~il 8~0 kaldırım :Yaı;ıtırılacaktır. Ke&lt be· 
2'1 bir n 

1 
lira 64 kuruıtur. Acık eksiltmesi 

• c te• ı Gedır 'r 
1 

.. r n 941 ı:ıazartesı ~UnU ınat 11 
· a ı ı 

Kırıkkıucdc istihdam cdllm~·k u..1ere asl'.:er· 
ııaını ) ıwmuı usta ve kaltu derecesinde :.'O 
dokumcü ıılınacuktır. Ta.ipler n c\rakı mus
bıtclermı lshdıun ınıı rapten KınKk.ılc ı:r..ıp 

mlıdUrlUt:Une mur c.ıcıll..ırı llAn olunur. 

Maltepe ısa AJ. Ko dan. 
i1arenin teklif ede:eği yerde vazife kabul ı - K'lı;ıalı zarı usul.)le 400 ıon kuru 
etmesi şarttır. ı uzum satın aıın ıc-.ü:'ır R ner klloJunun mu-
~ - Taliplerin 788 sayılı me::nurin kanu hkmmcn rı.vatı :>l kurı.ı6tur Bu uzumıer .'UO 

j tonu ı:;ırk<-CI \ e .'Oo tunıı d.ı \,;Ckm •cc an barı· 
nunun 4 Uncu maddesındeki şartları haiz na tcsıım edilecektir ı:;, 88 ı ve .artııır mt.'z. Yektln 

l'.i70 noo ı il oo ı 2s2 50 
338.000 10140 760 50 
:H 000 1620 12ı 50 

8645 000 
(7537) 

1 - Kilosu 31 kuruetan SS,000 kilo tene
keli ıazyağı kapalı zart usullyle mü k 
saya k ı na •· onu mu,tur. Mllnaka&uı aı.10.941 
ma g{inU saat 15 te. cu-

2 - Muhammen bedeli 17050 llra ilk t._ 
mlnat 1279 liradır. Caz yafına alt evsaf ,,.. 
şartname Ko. da ıörUlür. İsteklilerin teltltf 
mektuplannı ihale saatinden bir aaat eveJ 

"•lckat t ı;ı ertn 617 lira 67 kuruşluk mu· ( ü9'JS, ı 7077 
•Uııa. ı. emtnatıarı.vıe birlikte eksiltme gtl • 

[. Al. v. Sa. Al. Ko. na mılracaatları. 
{7487) 17477 

P.t. 1tt v E!ektrik tesiıatı 
p · ekaleti Sa. Al. Ko. dan: 
Olatlı z • 

9 kalem sebze alınacak 
Askeri J!'abrıkıılar Satın Alma Ko.dnn 
Ihııle tarıhindl'n 31·5·1942 tarihine ka

dar n at;ıda cıns ve mıktarı yazılı 9 k:ılem 
sebze alınacaktır. 

17492 

Sabun alınacak 

olmakla beraber Devlet memuriyetine ilk KCu Ko d ı;o oıur Antıar ı nıı ıı.ı:umıcr o.r 
gireceklerin 30 yaşını zeçmemiş olması tnııoe vcrı.ecetı ı;.oı a:rrı ayrı ta.ıı:ı ere de 
lazımdır. ı verııeoııec••ktır. lh.ııosı 31 ıu 941 ı:umartc•l 

ı:uno ı;aaı ıı dl' Ku da .Yıtı:>ılacaktır ra.ı,>- .-:rzurum Sn Al Ko dan: 
S - Miısa':ıakaya girmek is•eyenler ıcr n m..ı\ kknt tenıınıt m..ıKo..ız, 1 ın. k.ıp;ıı. ı - Kilosu ı;s kuruttnn Hasankale tesllınl 

14-10-94ı akramına kadar dilekçe ve evra-ı zkrı m kt\l,>l.ııını 011 ;tun eve, ı;a.ıt 1 I.' .. , 13000 kılo uıtııın karınlı zarf uıull:yle münaka· 
kı musbitesiyle beraber Vılayet P. T. T. dnr 1'o na \ermrıcrl s;ı) 1 konuımı.,ıur 

Ko. na vermeleri. C76S4> 17620 

a s arnızonu harici elektrik tesisatı 
onte,rın 9 

lçı)r 41 pazartesi günu saat 11 de 
ekıilt.ırıe ·1 ·h ı · · K "f •e 1 . ı e ı a e edılecektır. e}ı 

aır 
lir }( evrakı 42 kuruii mukabilinde, veri-
lip;e .eıif bedeli 8.384 lira 65 kuruştur. Ta· 

rın 628 r . 
1-ri,le . ıra 8S kuruıluk ilk temınat-
"· Af bırllkte eksiltme gün ve saatında 

· V. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
(7S33) 17S23 

Azami A garı 
Miktar :Miktar 

2000 1500 ..Patııran 

2000 1500 Taze fasulye 
2000 150ll Taze kahakt 
2500 :.?000 Domates 
:.?500 2000 Lahana 
2;:ı00 2000 Pırasa 

2500 2000 Jspanak 
2500 2000 Semi.ı:otu 
600 400 Havuç 

ı':"E,., 2 l\llln". 1• lsı 25 10 941 cumartesi &il· 
mıidurlugıine murıcaaı et .1cli:iirlcr. ı 7:.<>Jı nü ~aeı ıı dl' !;rzurum Sa Al Ko dıı yapıla· 

ti - Musa baka 15 birın.::ı teşrin 941 çar- l\1c~e OdU!lU ah::ıacak <-aktır Muhomm •n ııed~ll S:'ISO lira ilk temi· 
şamba güniı saat (9) da yapılacaktır. (7407) Van ~J. nl. !{o dan : naı 6-H lira Sabunn alt .:ı"aı \'e urtname Ko. 

ı 7352 J - HaktLn ıç.n tı h.r kıl osuna 3 ku • dıı l!'tir!llf.lr l<trkltırrln tekili mektuı:ılannı 
ruş tahmın edil ıı ı.uu ton meşe odunıı k.~- ihale s allndC'n hlr snet cıvcl Ko. na vermeleri. 
p:ılı zar!la eksıllmtye konulmuş.ur. ,.Mu- ı7M5> 17500 

ÜSSUBAHRf K. h.ımmen bedrll 2ı,0(; l ııra olup ılk temı· 
ııatı 2025 lıradır 1o;vıı:ıt ve §artnamesı Ko. 

MARMARA 
Kuru ot alınacak 

ViLAYETLER 

Yol yaptırılacak 
İstanbul Belediyeıınden ı 
Şiı~anede Evliyaçelebi ve İskender cad-

delerının tevsii ıle kald d 
. ırırn, ıvar vesaire 
ınıaatı kapalı zarf usulivle ek ')tın 

l , aı eye ko-
nu muştur. Keşif bedeli 30107 ı· 

. . ıra IO kuruı 
ve ılk temınatı 22S8 lira g lcu 

!.ı. ~o ınalzemesi alınacak 
J.i t · VekA.teu Sa. Al. Ko. dan: 

111~, eahh t nam ve hesabına olup eksllt
lıı U: talip cıkmıyan 71 kalem oto malze· 

l'a.tı azarlık.n satın alınacaktır. 
llttı 1~1n olunan fıyat ıaoo lira olup temi· 
Gerı liradır. Şartnamesi her gün öğle· 
a 11 ~~~ komisyonda görUleblllr. İhalesi 
ea.Jtt azartes gUnu saat 15 de yapıla· 
'Uı~~· 'l'alfp ol11B11arın komisyona mUraca-

(7640> 17617 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 ka • 
lem sebze Askeri Fabrıkalnr Umum Mü • 
dürliığU Merkez Satın Alma Komisyonun
ca 27-10-1041 pazartesi gUnü saat ıs te 
kapalı zarCJa ihale edilecektir. Heyeti u
mumlyeslnl verme!< mumkUn olmadığı tak
dirde ayrı ayrı taliplere de ihale edilebl · 
lir. İsteklilerin tah:ıkkuk edccE:'k fiyat U
zcrlnden muvakkat tcminatlnrını havi tek· 
lif mcktuplnnnı mezkQr ~Unde sa:ıt 14 de 
Jmdar komisyona vermeleri. (7570) 17555 

3 · • k 1 k da ""'rılı,1ekt dır 1 •• aıesı 20. 10. 1141 pa. lstnnbııl Fınt'l.klı sa Al. Ko. dan: 
çeşıt yıyece O ınOCO ı zartesı gUnu ı:ıaaı 16 da komısyonun bJ 1 Aşı!l'ıdo mıktnrıarı :yazılı uc kelem 

, • lund:ığll mahald .. yapıl t'!iktır. >em mn ıı s, 16 ı ı 941 pers:ınbe zllnü hl· 
lltarman:ı t.:a.ıl>ahrt K S:ıtın A!ma K >:nts- tstcklılcrın mc?.kO.r glln ve saatten ııır 7.ıılıırınd ıı strrlıC'n natlerde pıu.arlıkla a • 

yonund.ın: j saat evel teklıf nıektuplıırını Ko na n:r- j lınıırakur Şa tn ı n"lerl her aıln Ko. da sö-C! K IRRUl.H' 20 000 klll'l tah'lllnl . 
ns • uru • ' meler!. ( 7341) 17301 ru!Ur. tıt.cklll rln ıı~ııı a:Un ve nııtte Fın· t ~atı 25 kurıa 9~ s.ıntı:n, te-:ıln:ıtı 77 lira 

2() kuruş, 
Cinsi nohut. 20 000 kilo, tnhmlnl tıyatı 

23 kuruş 88 santl'lll, t mln:ıtı 716 lira 40 

Bir mimar aranıyor 
Balıkesır S:ı. Al. Ko. dan : 

dık ı S1 Al Ko na mtirnc:ı.at~rı. 

Cins. kuru ol m ktarı 13100 ton, muham· 
m<'n b<'c.'lrll 770:5.'> lira. kati teıılnat 10205 

ı - Mıntal:amızda inhilal eden mimar- lira, pazarlık ant! 10.30. 
kurus. Cinsi kuru ot. miktarı 4:50 ton, muham· 

C'J.n ı kuru Uzum. 10 000 kilo, ta.hm ini il· lığa 250 lira ucretle aşaı:ıda ~erait mucı • m<'n brdrll Z75.'IO llra, kati teminat 2ı23 il. 
yntı 5:ı kuru& 88 untlm, ta:nlnııtı S03 lira bince bir yüksek mimar alınacaktırt ra, rıazıırlık uaıı 11. • 

zo kuru&. 2 - Yul:sek mımar veya muhe.ıdis oku- Cinsi kuru ot. mıktan 723 ton, muham· 

k 1 k . nııtıır. Mu • 
ave e e sıltme. bayındırlık isleri 

h • f • cen.ı 
uıu111 ve ennı şartnameleri, Proj le • 

h . ıA • 1 b e eııf 
u .sasıy e una müteferri diier evrak ısı 
kuruş mukabılinde belediye fen illeri .. 
diırlüğünden verilecektir. İhale l6-to~:; 
perşembe günü saat 15 de dai-• -c·· 

_. - Uınen-
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teaıinatı 
makbuz veya mektupları, ihale tarlbindea 

ıiç ıün evel belediye fen itleri mudürlii • 

iüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet v• 
!>41 yılını ait ticaret odaaı vesikaları im • 
ıalı şartname ve kanunen ibram lhııncelea 
diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun ta
rif atı çevresinde hazırlancaklan teklif 

mektuplarını ihale ciinil uat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lbundır. 

ı.ı !<~tüphane yaptırılacak 
~ j ekctletı Sn. Al. Ko. dan: 

Bir adet hizar makinası 
alınacak 

As. Fııb. Sn. Al. Ko. dan: 

1 - Yukarıda cins ve mlkt.uları :yazılı ml'n hedcll AJl';<ı7 lira 50 kurus. katı teminat 
1 rt d olamk lundan diplomalı olması. -. 

:Yl)ccck maddeler nyrı 13 name e 6253 lira 13 kuruı. ııazarlık saati 11.30. 
pazarlıkla eks,ıtrrneye konulmuştur. 8 - Tıirk olması. <

7
Gll> 

17569 
~lıl'ıtııı lra 06 kuruı kc~ı! bedelli Genel 
.. 1'. C~ Bahit kUtlipnnesi inşaatı 31. I. Teş. 
llııı. ~ ı:ünU saat ll de a~ eksiltme ile 
l'lıtılltt llet'ekur. Talhılerln 218 lira 18 ku· 
"a~lk teminatlar!} le birlikte gUn ve 
't!al\ M. M. V. Sn. Al. Ko. na mUrat'a-

Talımln edilen bedeli (8300> lira olan bir 
adet h.zar mak.ncsı as .rl !abrtknlar umum 
mCidUrlUC:U merkez satın ıılmn komls.>'tlnun· 
c:ı 20. ıo. 9-11 pnznrtcsı ~nü sant 14 te ra • 
zarlıkl:ı ihale cd ıecektlr. Şartname ı;ıara.ıru:-

:? - Pazarlıkları 15 blrlnclturın 9'1 car· 4 - Askerlikle ilişiği bulunmaması. 
ıamba ııllnQ ıııra ile 1111M 14.15. 16 d11 İzmit· 
te Tersane kapısındaki ıro.nıs.von binasınd:ı 

S - Cümhuriyet hlikümeti huviyet etiz-

yapılacaktır. danını hamil bulunması. 
s - şartnameleri bcd<'lslz olarak komls· 6 - Şimdiye kadar yaptığı işler hakkın-

yond:ın alınabilir. Bu m !l 1eler bir veya n:y- da elinde vesaik bulunması. 

Kuru fasulye alınacak 
İstanbul Pnn.ı;oltı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle 8-10-1941 kU· 

nU ihalesi 111\n olunan ıooo ton kuru fa
sulyeye talip çıkmadığ10dan aynı miktar 
kunı fasulye kapalı zar! usullyle tekrar 
münakasaya konulmuııtur. Beh0 r kilorunun 
muhammen bedeli 25 kuruııtur. E\•saf ve 
hu.sus! ,ı \' 'ınr Kc· da 6Örilhlr. balesi 
4 11. IMı 11aıı sQuO ... t ıa de Rarbl)'e 
Yedek Subay okulu BL _,41. Ko. da yapıla
caktır. Muvakkat teminat 13750 liradır. 

Taliplerin ihale saatinden bir ııaat evel 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

8636-72ı7) ı12ıı 

§: (7643) 17618 

dır. Kati teminat (1275> tırııdır. 

(756 ) ı7623 
rı ayrı tallı;ılere ihale olunur. 7 - Resmi daire ve muesseselerde ça • 

•4 - Pnzarlıta lstlrllk ederek 'tnllı;ılerln 

2.ıoo sa.YJ\ı kanunun lst.ccll~l vesıkalannı ve h&mış ise elinde bonservis bulunması. 
Kapalı zarf uauliyle eksiltme 

ilim 
Marangoz tezgahları alınacak 

V H M .ukerl Fabrlkal:ır Umwn MüdürHlı;ıl ll!cr· • ava üat•-·Jıa. 
~ a• lı:• Satın A"91• Kcrıti9llonundan: 

cinsleri hizalarında )!azılı tcmlnaUulyle 8 - Sıbi durumu hakkında doktor rapo-
b ta be ...ı n \o t .Jc • ru. 

Antalya Nafıa Klldllrllltl1Dda 
Antalya - Alanya yolunun 81 inci kno

metreaindeld demir 11.....-ı boy~ 
U• tecrit ,,. ıarrtala ,....,.alMIFi tfi açık 
eksiltmeye konuJmuıtur. 

F'a .. • 1 - adet pulanya tezırAhl, Cakl kUtülc tu· 
ar, ar. ~ıli. ve don alınacak ıı: o,ı:;o sm. dlr. 

'- .l """'~ lia\a sa. Al. Ko. dan: 1 adet kalınlık rende tezd.hı, calJn k'iltilk 
Ilı 4oıt rı.a~ lclet tire tanlln llo 1000 adet tl· tull: O,GO Sın. cıır. 
ı :: becıeıı ~!'hı< satın alınacaktır. Muham- l adet ocrl't. bıcln tezalhı, kıısna'k kutur· 
.. d r l'a 80oQ Ura olup :JmU te'lllnıı ı 450 1 ları 0,70 Sın. dlr. 
ııı~t lO cSt. ıarııllı l:.>. 10. 1041 ca.reamba gUntı l adet tırcze, malckıııı. r1nlre bıckı tez~!· 
~:0ııııııcı, .\nkarada ha va sa tın alına ko • hı, kom pile tabla ebadı 0,80 x 0,93 Sm. dir. 
'*' l töruı l'apııacaktır. Şartnameııı komls- l 111.'lct remde cnkı bllt'lTIC tczı::ıı.h, 0.60 Sın. 

••tte k tbtıır. lsteklllerln muayyen gUn kutrunda zımı;ınrıı ta11 Jle cah&ır ve ka:rı&la °'"1•Yonc.1a bulunmalan. sa~ ve ıoln hareket tertibatını havidir. 
(7530) 17520 Yukarıda :yazılı beı adet maranaoz tez· 

TORKIYE COMHURIYETI 

ZiRAA T BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1~ 

~rıtıayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para birikt.irenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

lira f h 1 ~- •t Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Taaarru eaap a-
il en •:z so 1. d 4 d fa çekilecek kur'a 

' •ta ırası bulunanlara sene e e 
iıdakı Plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 ,, 500 " 2000 " 
4 ,, 250 ,, 1000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 " 
120 ,, 40 " 480000 ., 

~ 160 20 32 " ıııı. "-ta"• 1 " " 1 E 1'"1 11 Qİti • • ar senede 4 d f 11 Mart 11 Haziran, 1 Y u , ve 
"'"cılcanuıı t .h. d e a, • k . ' 

• u//(. arı ın e çekılece ,tır. • • 
lı,._, IC...cır . H 1 tl L. paralar bir •ene ıçıntle 50 
1 ...... ..._ · eaap arın a11ı . tl '11n20 
~l'lflfGfı düımiyenlere ikramiye çıktığı taktlır e 71 

e Verilecektir. 

caıtarı. (9027·7802> 1 7:184 9 - Müsaddak hUanllhat varaka•ı. 

3 çe_şit yiyecek alınacak 10 - Taliplerin Balıkesir komutanlıtına 

l\larl!lar';ı UssObahrl K. Satın Alma Ko-
misyonundan: 

Cinsi: Kuru tnsulye, M.000 kilo, t.nhmin rı

:yatı :.?;; kurue 9-1 santim, teminatı 1915 lira 
50 kurus. 

Cinsi nohut, ('.0.000 .k\lo, tahmin fiyatı 23 
kuru& SS santim, tam~nııt.ı 214!> lira 20 ku· 
ruı. 

Cinai kuru UzOm, 23.000 kilo, tahmin ti· 
»atı 53 kuruı. 88 santim teminatı :?020 lira 
50 kuruı. 

1 - Yukarıda cins ve mHc•tarları :yazılı Uç 
kalem yiyecek maddeleri anı aartnamedc 
olarak pazarlıkla eklllt.mC':Ye konulmuştur. 

2 - Pazarlıkları 15 b1rlnc • trln 9U car· 
eamoo gUnU 91\at 14, 15, JG da tamlt"te Ter· 
ııanc lmpısındakl komisyon binasında :yapı

lacaktır. 

3 - Şartnamelt>rl bedelsiz olarak komi!· 

müracaat etmeleri. (3372) 17448 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dıın: 

1 - 1240 ton ııamnnın SQ. !l. 041 gUnU ya
pılan kaım lı zartla mUnRkasasına istekli cık· 

madıtından tekrar karınlı zartla alınacak

tır, Milnakasası 21. 10. 941 cuma ııUnu saat 
ll dlr . .Muhammen bedeli 37200 lira ilk temi· 
nat 2790 liradır. Samana alt evıat ve ıart· 
name Ko. da ııör.Q!Ur. lsteklllerln tckııt mek· 
tuplarını nuııe Z11manından bir saat e\·e1 
Ko. na vermeleri. (7469) 17451 

Saman alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan : 

1 - S63,2SO kilo samanın 30-9-9.U tari
hinde yapılan kapalı zarfla münakasasında 
istekli çıkmadığından tekrar kapalı zarfla 

)'Unt'lan alınır. Bu mpddeler bir V<'Yll aım ay- münakasaya konulmuıtur. 
rı tallı;ılere ihale edilebilir. 2 - Münakasası 24-10-941 cuma günü 

4 - rnzarlııtn tıtlrAk edecek isteklilerin saat 11,30 da Erzurum Sa Al. Ko. da ya -
24!'!0 sayılı kanunun f&ted!C:I veılkalarını ''e 1 kt M h b d 

1
. 

16
898 lı'ra 

hlzalannda ııö~terllen temlnn Unrlyle blrHk· pı aca ır. u ammen e e ı 
te belli a11n ve ınatıte komisyona m'ilracaat· ilk teminat 1268 liradır. 
ları. (D02G-7G0l) 17585 3 - Samana ait evsaf ve ıartname Ko. 

ANKARA Lv. AMIRLlGI 

Spor malzemeıi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 16 kalem spor malzemesi pazarlığı 

16. 10. 941 aaat 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneler komisyon
da görülebilir. Teklif edilecek fiyata na· 

zaran yüzde ıs teminatla komisyona müra· 
caat edilmesi. (7463) ı7514 

Toka alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 50.000 :ıdet tokaya 'teklif edilen fi

yat lmirlikçe pahalı ıörüldüğünden tekrar 
pazarlıkla eksiltmesi 16. ıo. 941 saat ıs te 
Ankara Levazım amirliği Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ıı kuruş 45 ıan· 
tim olup kati teminau 8S9 liradır. Şartna

ve ve nümune Ko. da ıör.ı!ebillr. 

(7Sı7) ı7S26 

Domates ıalçası alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 11000 kilo domates salçası açık ek· 

siltmesı 20. 10. 94ı aaat 15 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3300 lirn ilk te
minatı 248 liradır. Şartnamesi komisyon-
da görlllebllir. (7609) 17608 

Nohut alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 120 ton nohudun kapalı zarf ek

siltmesi 4. 11. 941 saat ıı> te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22800 lira tık 
teminatı 1710 liradır. Şartnamesi komis· 
yonda görUlUr. Kanuna uygun ve içinde 
kanuni vesikalan da bulunan teklif mek
tuplannın saat 1' de kadar komisyona ve-
rllmul. (T8H) 17810 

da görülür. İsteklilerin ·kanunun 32 inci 
maddesine tevfikan haıırlıyacakları teklif 

mektuplarını ihale zamanından bir saat e-

vel Ko. na vermeleri. (7470) ı 7452 

F otin alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher çift 10 liradan ıo btn cıtt totın 

kapalı zart usull:yle satın alınacaktır. Mu· 
hammen tutan 100.000 lira ve teminatı 6250 
lira olup ihalesi 2. 11. 941 cumartesi lii:ÜnU 
saat ll de :yapılacaktır. 

2 - E\'sat ve eeralt her alln Ko. da ~örU
lUr. tıteklllerın ihale saatinden bir ıaat eveı 
tekııt mekturılarını Ko. na vermeleri. 

(7508) 17472 

Kuru ot alınacak 
Kırklnreıı Sa. Al. Ko. dan: 
l - A§ağıda miktarları yazılı 13 kalem 

kuru ot kapalı zarf usulil ile satın alına
caktır. İhalesi 20. 10. 941 saat 15 dlr. is
teklilerin kanuni vesikalarlyle teklif mek 
tuplraını ihale gUn ve saatinden bir saat 
eve! Ko. na vermeleri. Şerait ve evsaf An· 
kara, İstanbul Lv. amlrllkleriyle Kırk -
lareli Sa. Al. Ko. da g6rUleblllr. 

Cinsi Miktarı Muh. Bed. llk teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Kuru ot 247.000 11732 50 879 93 
421.000 19997 50 H99 81 
232.000 11020 00 826 50 .. 245 000 ll52i 25 864 54 
ı63.000 7742 50 5SO 68 

" 455.000 2ı612 50 1620 93 
237.000 11257 50 844 31 

" 868.000 ı,480 00 1311 00 .. 736.000 34960 00 2622 00 .. .. D23.ooo 43842 50 3288 ıs 

" .. 85!'1.000 40612 50 3045 s 
" .. 507.000 24082 50 ı806 18 .. " 81.000 3847 50 .288 56 

-- :rıazıı.rtr!Iİ 
YekCın 5.470.000 (7536) 1749ı 

Saman alınacak 
Urla Sıt. Al. Ko. dan: 
l - 144000 kilo saman kapalı u.rt uıull:yle 

~atın alınaraktır. 

2 - Muhammen bedeU 25200 ııra muvallE• 

(7612) 17609 

Sadeyağ alınacak 
Şişli Sn. Al. Ko. dan-
ı - 6. 10. 041 tarihinde ihalesi llA.rı e

dilen 20 ton sadeyağı için talip çıkmadı
tından tekrar pazarlıkla mUnakaaay ko
nulmuııtur. Beher kilosunun muhammeo 
bedeli ı 70 kuruııtur. Evsaf ve husuaı ıart· 
lar Ko. da görUlUr. İhalesi 17. 10. 941 cu
ma gUnU saat ıo da yapılacaktır. T~'lple· 
rin kati temlnatıariyle Harbiye Yedek Su
bay okulu Sı. ı\I. ı-:-.. na mUracaı.'lan. 

(lA16) 17G1! 

Nohut alınacak 
İstanbul Pangnltı Sa. Al .Ko. dan: 
1 - 1.10.941 gUnU ihalesi yapılan 100 ton 

nohuda tekil! edilen fiyat pahalı ıörUldü
~Unden aynı miktar nohut tekrar pazarlık
la mUnaknsaya konulmuştur. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 17 kuruş 50 ıantlm 
evsaf ve snrUar Ko. da ~örlllUr. !halesi 
3.11.941 Pazartesi gUnU saat 10 da yapıla
caktır. Tnliplcrln katı temlnatlarlyle birlik· 
te Harbiye Yedek subay okulu Sa. Al. Ko. 
na mUracaatıan. C7617> 17612 

Sadeyağ alınacak 
Erzurum Sn. Al. Ko. dan: 
l - Kllosu 155 kurllitan 10 ton erlmtı 

sade yağın 8.10.941 tarihinde kapalı zarfla 
yapılan mUnakasasında istekli cıkmadıitn· 
dan tekrar kapalı zartla mUnakuaya ko
nulmu~tur. Munakasası 31.10.941 Cuma &il· 
nU saat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. MUhanunen bedeli 15,500 lira ilk 
teminat 1163 Ura Sade yağına alt evsaf ve 
ıartnnme Ko. da görUınr. tatek11lerfn ihale 
gününden bir saat eve! teklif mektuplannı 
Ko. na vermeleri. (7619> 17613 

F ot in alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - 10 bin çift fotJnln beher cifti 925 ku

ruştan 8.10.941 tarihinde kapalı zarfla lha· 
lesine istekli cıkmadığından tekrar kapalı 
zarfla milnakasaya konulmuetur. MUnaka· 
sası 31.10.941 cuma gtınU ııaat 11.30 da Er
zunım Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Mu -

1 - Eluıfltme 11. ,10. 941 JMl'len",t)e 
nU ıaat 16 te YeDlkapı'd& Nafıa MUde 
YE:tlnde mUtetekldı IQl&&t komı.y011 ... ~ 
yapılııcaktır. un ... 

2 - Keıit bedo'J 4985 ıtra ıs lbırutt 
3 - .MuvakxaL tembl&t llko-t 872 ~ 

38 kuruıtur. 
4 - Ekılltmeye pbilmek f0f11 

da yazılı vealkalann settrtllDMI Mı-8:.:;!'• 
A - Nafıa mUdtırUltU mflteübiuık "· 

misyonundan alıaacalr ehliyet .... k .... ko 
B - .Muvakkat teminat akceaı11e alt 

makbuz. 
c - Cari Mneye ait tlcaret odua Yea&. 

kaaı. 17346 

Yapı ilanı 
Erzincan Nafıa MildDrllllfindenı 

ı - Eksiltmeye kanıılan lıı Erzincan 
villveti merkezinde ilk okul in1Utıdır. Bu 

iıin lreıif bed~ll 60 000 altmrt bin lira o
lup kapalı .zarf uaullyle ebiltm.,,e konııl
muıtur. 

2 - İstekliler bu itin kqif ve tartname
lerini 300 kuruı mukabilinde Eraincan na. 
fıa müdürlüiünden alabilirler. 

3 - Elcıiltme 25. illrtatrin 941 cnmar
tesi ciinü saat 11 de Bniılcan nafıa mü
dürlüğü bitıaıında toplanacak eksiltme Jı:o
miıyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye htirllr edecek iıteklile

rin 4250 lira muvakkat teminat •ermeai •• 
!>41 yılına alt ticaret oda11 ... ııraaı ve en 
az 2S bin liralık iı yaptıiına dair "buna 
benzer., vesika ile ihaleden 11ç liin evel Er
zincan vllbetlne müracaatla bu ise cir
mek için almıı oldukları •esikayı teklif 
mektuplarma rapdetmeleri tarttır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda üçüne& 
maddede yazılı aaatten bir saat eveline 
kadar Erzincan nafıa mildürlüiünde te1elc
kül edecek komisyon reialiiine makbıız 

mukabilin.ele verilecektir. Posta ile ıönde
rilecek mektupların muayyen saate kadar 
celmiı olması ve dıı zarfların müh' ü r mu-
mu ile kapatılmıı bulunması ıarttrr. Pos-
tada ~bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. (8987/7573) 17541 

hamrnen bedeli 92500 lira ilk teminat S875 ·------::~::--~:::====:::;: 
liradır. Fotlnlere ait evsaf ve prtname K 
Ko.da görtllUr. bteklilerln teklif mek • AZALAR 
tuplarını ihale saatinden bir ıaat evel Ko. 
na vermeleri. 

(7621) l76ı4 

y eıil mercimek alınacak 
lstanbul Pansaltı Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 8/10/941 .sUnQ ihalesi llln edilen 600 

ton yeıil merclmete talip cıkmadıtından 
aynı miktar mercimek tekrar kapalı zarf 
usulıylc mUnakasa:ya konulmuştur. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 24 kurUŞtur • 
E\'aaf hususi ıartlar Ko. da görülür. İha

lesi 4/11/941 salı stınü saat 11 de ypılacak
tır Muvakkat teminat 8450 liradır. lstekl!
lerin tekil! mektuplarını belli sün ve saat
ten bJr saat evel Ko. na vermeler!. <7625> 

17615 

-
Demir ve ıaire aatııı 

Clçekc.1atı MalmüdUrluau d • 
Adedi n en. 

Cinsi 
631 Demir ray 
401 Demır travers 
140 

Muhtellr dna Q:ya ve birçok eaıct
mıı otomobil ve parcAlan. 

Ctcekdatı'nda Arabln köY1i civarındaki ıı:ıs
mUr ocatında mevcut YUkarıda clnı ve mlk· 
tarı ıöıterllen muhtelit eı:ya mUeııesenln v.,.._ 
Rl borçlarına mukabil haczedilerek acık ar
tırmıya konuımuıtur. 

?halel katı:yeaı 17. 10. 941 silnU saat 14 de 
Ctcekdatı malınUdUrl~nde )'&pılacaktır. 

Fazla malClmat almalı: laU)'eal•ln Cl~lı:da
tı nıahnQdllrllltilne mGracaatlan llln olll• 
nur. ı-rm 
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§ Memurluı:ç müsab:ıka imtihanı :: ---------------------------------------------------------------------:::: -----------·--
---------------------------

T. C. Zıraal Ban~<ası Umum ·lfdilrlüğünden : 
İstanbul haricindeki şube ve ajanslarımızda çalıştırılmak üzere 

lüzumu kadar memur ve memur namzedi alınacağından Adana, An
kara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Mersin, Samsun, Si

vas ve Trabzon şubelerimizde müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakanın ana şartları : 

l - Askerliğini yapmış veya halen askerlikle bir ilişiği bulunma-

mış olmak, 

2 - En az lise mezunu veya muadili mekteplerden mezun olmak, 
3 - İstihdama mani hali bulunmamak, 

4 - Yaşı yirmi birden az, otuz be~ten yukarı olmamak, 
5 - İstenecek vesaikı ibraz etmek ve bankanın göstereceği yerde 

vazife kabulüne ve memurluk teahhütnamesini imzaya amade olmak. 

Diğer şartlar : 

---------------------------------------
1 -Aynı tarihte ayrıca yapılacak müsabakaya orta mektep mezun.E: 

ları da alınacaktır. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de orta müsa- := 
bakaya müracaat sırasiyle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. § 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde iki sene veya = -daha ziyade hizmeti olanlardan iyi referansa malik olanlar imtihan-

sız kabul edilecektir. 

3 - Tayinleri tekarrur edeceklere 3659 sayılı barem kanunu hü

kümlerine göre 120 liraya kadar ve ilk defa intisap edenlerin tahsil 
derecelerine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verile -
tektir. 

4 - Bir yabancı dili (fransızca, almanca, İngilizce) yi bihakkın 
bilenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla mesleki tahsil gören • 
ler müsabakada rüçhan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde te
kaiıtluk re1iminden, sağlık sandığından, yardım birliğinden istifade 

deceklerdir 
İmtihan ve müracaat tarihleri: Orta mektep mezunlarının imti

hanı 11 - 12 ıkı'1ci teşrin ve daha yukarı tahsili olanların imtihanı 
13 - 14 ikinci teş. pıde yapılacaktır. 

Müracaatlar ımtihandan bir gün evetine kadar kabul olunacaktır. 
Müracaat: İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdürlükleri

rıe ve Ankra'da Bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne müracaat 
etmesi lazımdır. 4788 

-----------------------------------------
-:;]lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

Mu lelif sanallar ö --re11m k isteyenlere 
Ankara akşam erkek sanat okulu müdürlCÇrnrlcn : 
Okulumuzun muhtelif sanat şubeleri için (tesviyecilik. tornacı

lık, frezecilik, demircilik, elektrikçilik, marangozluk, demir ve 

ağaç i§leri ressamlığı ve saire) talebe kayıt ve kabulüne başlanmış
tır. Fabrika ve atölyelerde çalışan çırak ve kalfalar için hususi şu· 
beler bulunduğu gibi ilk okulu ikmal edenler ve yahut da diğer 

okullarda her hangi bir sebeple tahsil etmek imkinını bulamıyanlar 
için en kısa yoldan hayata hazırlayıcı hususi sınıflar açılmıştır. 

İsteklilerin, daha etraflı malumat edinmek ve kayıt olmak üzere 
Ankara bölge sanat okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7414) 17390 

Memur evleri inşaah 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1. - Sarıoğlan, Yahşihan ve Çerikli istasyonlarında yaptırılacak 

memur evleri ve buna milteferri işler götürü olarak kapalı zarf u -
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Tekmilinin keşif bedeli 61.665.61 

(Altmış bir bin altı yüz altmış beş lira altmış bir kuruş) liradır .. 

2. - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis umum müdürlüğün
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 20-10-1941 tarihinde saat-15 te Ankara'da ofis umum 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat 4624,91 (Dört bin altı yüz yirmi dört lira 

doksan bir kuruş) liradır. 
5. - İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki 

gün evel ofisten alacakları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyanı
na koyacaklardır. 

6 - İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbe -
tinde demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

7. - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayrı ayrı ola -
rak da ihale edilebilir. (7526) 17490 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ----------
------------------------------------------------------------

-• --------inşaat ilônı --------Sümerbank Umum Müdürlüğünden : ----1 - Karabük'te kurulacak Asit sülfürik ve Süperfosfat Fabrikası 
inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye : 

konulmuştur. : 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 542116.46 liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Sümerbank muamelat 

şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 27 ilkteşrin 1941 tarihine müsadif pazartesi gunu 
saat 16 da Ankara'da Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 25435 liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış ol
dukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşki
latının kim!erden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

6-Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü sa
at 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankara'da Sümerbank muhaberat 

müdürlüğüne teslim edilecektir. 
7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir 

saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması 
lfi.zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınını -

---------------------------------------: yacaktır. :E 
E 8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7666) 17627 : - -'"lllllllllltıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULUS 

TİCARET VEKALETi DEVLET DEMiR Y OLLARl 
Tıbbi ecza alınacak 

Elbıse diktirilecek 
rtc--&ret Vekl.letlnclen lJevlet IJcnııryollnrı Sa Al. Ko dan 

Kı.mau \ek ııet ambarın ıan verilmek U· .l\tuhnmm D rıcd ı ve muvakkat temı 

nal u ııuml ıulıtrları .ışn~ıdn .)'ıı.zılı ıkı tıs· 

te mubtevıyatı tıbbi ceza ve mnıı.cnıe 3. 
ıı. 041 pazartesi gilnU saat ı~ te malze
me dairesinde toplanacak merkez 9 uncu 
komisyonu tarafından ve kapalı zarf U· 

suliyle mUbayaa. olunacaktır. 

zero mUstandemıer ıc.n 43 takım clbae ile 
20 palto dlktlrllecektlr. 

Beher elbise lcln tahmln edilen dikme Uc
retı 12 lira ve palto ıcın tah!nln edllen <H'k· 
me ücreti 10 Ura, muvakkat tcı..nlnıı.tı (53) 

lira (70 > kuruıtur. 

Eksiltme, pazarlık yoluyla 14.10. 941 au
nU saat 15 te yapılacaktır. 

Ayrı ayn birer eksiltme mevzuu olan 
her iki liste muhteviyatının tamamı için 
teklif verilmesi mecburi olmayıp her han
gi bir kalemin tamamı veya bir kısmı için 
dahi tekllf verilebilir. 

Şartnamesi 0tılıama saatleri ıcındP. ner za· 
man aörüleblllr 

lstcklllerın eksiltme ~:ı 'IU lıank.ı mektu· 
bu veya teminat makbııuar.::le 

mOracaatlan lltın olunur 
koml~yona Bu ıııe girmek lsliyenlerln aşa~ıda lis· 

telcrl hizasında yazılı muvakkat teıninat
lariyle kanunun tayin ettiği veslkal!'.rı ve (7662) 17594 

bir asıl iki kopyadan ibaret tekliflerini 
.J 1111 il il il il il il il l il il il il il il il il il h.. aynı gUn saat 14 de kadar mezkt\r komls

- yon retsllğfne vermeleri lazımdır. ----- İşçi ahnacaktır --- Türkiye Demir ve Çelik 
_ Fabrikaları Müessesesi Mü
: dürlüğünden. : 

--
--_ Müessesemiz fabrikaları için = fabrikamızda yapılacak imtihan

: Şartnamelc-r parasız olarak Ankara'da 
mnlzcme dairesinden ve Haydsrpa'da te

- sc-llUm ve sevk ııefll.ıt-lnden tedarik edile-
: bllır. (7439) li4S3 

Liste ~o. sı l malzemenin ismi tıbbi 

: ecza muhammen bedel 91.541,00 lira mu
: vakkat teminat 5.827 lira 05 Kr .• 
: ı.ıste No. sı 2 malzemenin ismi tıbbi 

: mnlzeme muhammen bı>del 24.907.00 lira 
: muvakkat tr.minat 1.86R lira 03 Kr. 

: da muvaffak oldukları takdirde : 
: gösterecekleri ehliyete göre 5 Ii- -

Kereste alınacak 
Pcvlet Demlryolları Sa. Al. Ko.dan 

: raya kadar yevmiye ile: 
: 10 Birinci sınıf tesviyeci 

10 Birinci sınıf tornacı -- 4 Birinci sınıf frezeci alına 
: caktır. Sanat mektebi mezunları 
: tercih edilecektir. 
: İsteklilerin 15. 11. 941 tarihine 
- kadar aşağıda yazılı vesaikle bir
: likte bizzat Karabük'te müessese - müdürlüğüne müracaatları ilan 
: olunur. 
_ 1 - Nüfus kağıdı (askerlikle
: rfoi yapmış olanlar 941 ihtiyat 
- yoklamasını yaptırmış olmaları 

: tecilli olanların nüfus kağıtları
: na kayıt ettirmeleri.) -----

2 - Polis iyi hal kağıdı, 
3 - Çiçek aşı kağıdı, 
4 - Hizmet vesikası, 

--- Muhammen bedeli (16716) lira olan 
(ll") kalem kereste 27-10-1941 pazartesi 
gUnU saat (15.30) da kapalı zarf usuliyle -= Ankara'dn idare binasında satıD alınacak-

: tır 
: Bu ıııe girmek lstlyenlerln (1253,70) 
- lirahk muvakkat teminat ne kanun ıc ta-

yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
_ gtın saat (14.SO) a kadar komisyon reis· 
- ll(dne vermeleri ıtızımdır. 

Şartn:ımeler parasız olllrak Ankara'da 
n !llzeme dairesinden, Haydarpaşa'dn te • : ı selllim ve sevk şefll~!nden dağıtılacaktır. = (7520) 17554 --
inhisarlar Umum Müdürlüğü 

-- Yapı işleri ---- inhisarlar u ı.ıJ.n •• uduı ıuı;unden 

: 5 - Varsa tahsil vesikaaı, : 

ı - Kapalı zarf usuıu ile Sekili tuzla
sında 9 adet muhafaza kulUbesi inşa etti· 
rllccektır. 

: 6 - 1 boy, 8 vesikalık fotog • _ 
: raf. 4800 : 

2 - Muhammen bedeli ''17.088.66 .. li· 
ra olup muvakkat teminatı 1251.65 lira • 

13 /10/19~ 

Kirahk dükkônlar 
Vakıtrar Umum Mudurlügonden . 

Senelik kira bedeli Teminatı Clnsı Kapı No. sı Mevki .,.. 
mahalleııi Lira K. 

21 
Klrgir dUkkAn 

" 
8 Koyunpazarında At.asıl' 

apartmanı al~ 
860 
210 

210 

210 

210 
360 
300 
300 

27 

15,75 

15,75 

15,75 
15,75 

27 

22,50 

22.50 

•• .. 
.. .. 
" .. 
.. 
" 

9 

11 

15 

17 

19 

12 

16 

lŞ 

. , .. .. 
" " • .. .. .. 
" " • 
" .. 
.. .. .. 
" .. .. 
N .. .. 

" 20 " .. .. ' 
Yukarıda. c.ina ve evsafı yazılı Vakıf dUkkAnlar, teslim gününden muteber 

300 22..W 

mak Uzere Sl. 5. 942 gtlnUne kadar kiraya verileceğinden 8. 10. 941 gtlnUnden itllıf' 
ren on gtln mUddctlc açık arttırmıya konulmu~tur. 

Kati ihale 18. 10. 941 cumartesi gilnU saat 11 de İkinci Vakıf apartmıı.ııııı' 
Vakıflar Umum MUdürlUğil Emlflk ve Arazi MUdUr!Uğtlnde yapılacağından 
teklilerin mezkQr mUdUrlUğe mUracaatları. (7504) li466 ./ 

«==========:================================::::::ıl 

SAYIN AN KARA HALKINA 
Çiftliğimizde meyvalı ve meyvasız fidan satışına başlanmıştır. 

Satın almak isti yenlerin O rman Çiftliği satış mağazalarına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 4799 

\. 

ANKARA V ALIL1Gl 

Muhtelif ilaç alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - On bır kaza husust idare dispan

serleri için muhammen bedeli 3740 lira
dan ibaret muhtelif ılD.çlar satın alınacak
tır. 

2 - Muvakkat teminat bedeli 280 lira 
{)0 kuruııtur. 

3 - İsteklilerin liste ve şartnamesini 
Ankara ve İstanbul sıhat mUdürlilğilnc 

Orman Çiftliği 

DEVLET ORMAN 1ŞLETM 

Sahhk (lf ah ~am azmanl-' 
muhtelif tomruk ve kerestel-

Devlet Orman İ§letmesi 
ce Revirinden: 

Dcrekoy derıosu•.da 

re ı&t!l) dcslm11treküp 
kUpU 35 liradan. 

nı::ııca deposunııa mevcut l29S) mUracaat ı 1 ı ı;öreblllrlcr. ö r ı 
4 _ !hale ıs ıo. 941 azartesı unu • (1601 metre (6731 desimetre kUp k kna 

. P g . sa ruklan metre kUııa 16 liradan. 
at l~ tc \•UD.yet daıml encUmentnde ıcra 1 y,. 1 d d t (314) 
edileccktır. i091) 1 i020 ı,.ı ca eposun a rne\•cu ~ 

l (157) metre (796) desimetre küp çanı 
Tamirat işi rıı::u metre kllpU 22 liradan. _ 

Ankara va1111a-ındcn: Darıyerı deposunda mevcı:ıt (46ı) - -.,,,,,, ................................. ,. (16'2) mclre l993) desimetre kQp caın 
dır. Ankara merkez Oc\'rlm ilk okulunun ta-

ruCu metre kUpU 18 liradan. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

3 - Eksiltme 31. 10. 941 cuma gUnU miri ı30S lira 20 kuruı keıır bedeli üzerin· 
saat 10. 10 da Kabataş'ta levazım şube· den açık ckslllme>c konulmuıtur lstekt.ler.n 
sindeki alım komlııyonunda yapılacaktır. 1 keşif \'C ıartnamcy ııormek Uzerc her ı:un 

: 4 - Şartname sözU geçen şubeden, İ7.-: maarif mU,tUrl ~üne V(' lh ılc s::unU olar 
- mır ve Ankara ba., mlidllr!Uklerinden 86 23 ıo . ıı~ı ı>crıcmbc ı:ünU snat 15 tc ve yU:ı:· --- DEN TOL -: Dlı macunları BRtONSK tırnak aUAla· = n ERAS?-11C LA\? ANDER tu\'alet ga--: bunları \'ELOX nras bıcakları TAAR 

: tıras losyonları c:clmlsUr. -

- kurıııı muknbillnde alınabilir. tlo 7,5 ıemlnat akccsınl hususı m.ıhnscbc 
: 5 - Girmek istıycnlcr 10 000 lira, bu mu.ıtırıoı:u VP.zncslnc yaıırarnk daimi encU
: knbil inşaatı muvntfakiyetıe yapmış ol- mene mUracuıtlıırı ııtın olunur. 

duklarına dair vesika ibra?: dedrek ihale , t744ıJ 17442 

--- : gfınfinden 3 gUn e\'Clfne kadnr umum mll· 
Rebi i p a rf u me ri si : durıuk ınşaat şubesınnen ayrıca eksiltme- Satılık arazi 

Anknra \'alllll:tndcn: 

Dnrı)erl deposunda mevcut ıs adet 
metre C7G7) desimetre kUp 
metre kl.irıU 8,5 liradan. 

Ktıynash deııosund:ı mevcut (S771 
(91) metre (138) desimetre kUp köknar 
lası metre kOpQ (30> liradan. 

DUzcc deposunda mevcut (358) adet 
metre (!577) ılcslmctrc kUp köknar taııl# 
kalası mııtre kUpU (30) liradan. 

- - ve !~tırak vesikası almaları !Azımdır. 
: Posta caddesi No. 58 : 6- Eksiltmlyc gireceklerin mUhUrlU tek 
- - lif mektuplarını, kanunt veslkalannı, mil· 
., il 11111111111111111111111111111111111 l r" nakasaya l"tirak vesikasını ihtiva edecek 

l5. 10. 911 ı:arıambıı aUnU saat 14 te 
ce'de devlet ormnn hlctme.~I revir A 
binasında mUlı.-ıe.kkll komisyonda ac:ıJı 

• Ku.aııı Cankıı;ııa, kO>ll Karaakaı:, mevkii .ıırmn ile satılacaktır. Azmanlar e 
Ko>i<:I, metre murabbaı lOöS, kıymeti 54 11·: 20x20/ı5x 25130 xao olmak Uzere ııııJ 
ra 40 kurue, ılıctler No. 1 hesap No. i7, cin ı kalınlıkta 4 • 8 melrc boyunda balta \' 
hAll arazı. mrn bıckı ile imal cdllm~tlr. Köknar 

Aranıyor 
Bir pedalcı ve m uırteııt cilt lslerlnde çalı

aacak klmıclere ihtiyacımız vardır. lsteklllc· 
rln Cebeci Maarlt matbaası miidUrlUtune 
mUracaauan Utın olunur. 4787 

Bir usta aranıyor 
Tezgah, dokuma, boya ve 

teferruatı İ§lcri için dokuma 
kooperatifinde ehliyetli bir us
taya ihtiyaç vardır. 

Talip olanların şartlariyle 
birlikte dilekçelerini 25 birin
cite§rin 1941 tarihine kadar 
Kastamonu'da Dokuyucu 've 
Dokutturucu kooperatifi riya-
setine göndermeleri lüzumu 
ilan olunur. 4663 

En idareli 
LAMBA 

.:.•.::~·a·~~ HEllO~ MOCSSCSATI ~- r~~ 

((-========================~~ 
pıc==;::===;::==:::;:::====~~~ 

Ulus - 23 ncü yıl. - No. 7254 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na§it Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ı:önderllen her nevi ya
zılar. n~redllıln edilmesin aerı ve
rilmez ve kaybolusundan dolayı hiç 

bir mesullyet ko.bul olunmaz. 

olan k11pnlı :r:nrflarını ihale saatinden bir 
sa t evelfne kadar adı grçen komisyon 
rıvasetine makbuz mukabilinde vermelt>rl 

Sahhk (UI. (uval ve saire 
İnhisarlar Umum MUdUrlUğUnden : 
l - Ceman (12.355,900) Kg. ıskarta 

kanaviçe, çul, çuval ve postal sazı kapalı 
zarf uııuliyle satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (61R8.47) lira 
olup %7.5 teminatı (928.27) liradır. 

3 - Eksiltme 31-10-1941 cuma glinU 
saat 10.20 de Kabataş'ta levazım şubesin
de mUteockkil se.tııı komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - NUmuneler ,her giln söztl geçen ııu
bede görUlebillr. 
~ - Kanuni vesaik ve teklifi havi ka

palı zarf eksiltme saatinden bir saat e • 
vellne kadar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde verilmelidir. 

(000!5-7!575) 17!5.~6 

Kanaviçe satışı 
inhisarlar Umum Müdürlü 

ğünden : 
1 - (32.602) Kı:. ısfkarta kanavıoe kapalı 

zart usul1ylc satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (21.191,30) lira o
lup temlnalı (3178,70> liradır. 

S - NUmuneler lstanl\.ulda Ahır1tapı de· 
posunda ı:örULeblllr. 

4 - Artlnma 31.10.941 cuma aUntl saat 
10.40 ta Kabataı'ta lc\'azun fubcslnde m'ü • 
tı.-sekkll ahın komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Arttırmaya c:ırcock:lerln nıUhUrlll 

tl'kllt mektuplarını. kanuni vesalktnl lhUva 
oocek olan kapalı zarnannı ihale saatinden 
blr saat cvellnc kadar adı ııeı:en komisyon 
rıyasetılne makbuz mukabilinde vermeleri ltı· 

:ı:ımdır. (9066/7661) 17626 

ANKARA BELEDİYESi 
Odun ve çıra alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - BelediJo ihtiyacı ic;ln alınacak o

Jnn (33,50) ton kesilmi§ kuru gürgen o
dunu ile (445) kilo yağlı ı:ıra on beş gUn 
mUddetıe açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedelleri (954) lira 
(62) kuruştur. 

3 - Teminatı (71) lira (60) kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerin 

her gtln encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 21. 10. 941 salı gtlnU saa.t 10.30 da be
lediye dairesinde müteşekkil encilmene 
mUracaatları. (7365) li3il 

YENİ Sinemada 
Bu cece 21 de 

Aık • m'tlzlk ve cilzemk tıınıt 

SO!' ÇARDAŞ 
Bas rollerde: 

Cıırnllla Horn • Pauı Javor 
Saat: 14.30 - 16.30 • 18.30 searwnda 

KARIMLA EVLENiYORUM 

Bae rollerde: 
Joe Mac Crea • Nancy Kelly 

Saat 12.15 ~ ucuz halle matinesi 
SOX GENCLtK 

Huducıu: aarkıuı mııkıı.ııı:ı Sadulllıhın taı:ıı.· 
ltndekl hazlru! >Cn sima len yol, ı:arbcn ha.. lnrı kserlye le SO X ıo x 400 caııında. 
zlne>e alt taı ocatı ccmul>cn lıllhl arazi. ruklar muhteliftir. lstcklllı.-r ıarlnaıneyl 

1 - l"ukand.ı e\satı )'azılı hnz~c adına 
müseccel \"c üzerinde Aı:;ml BaysaJıın evi lıu· 

ıuno.n ıırazmln tamamı bermuclbl 6Q.rtname 
54 Ura 40 kuruı 'üzerinden acık ıı.rtt.ımtn su· 
retl.)·le ı;alııa konulmuetur. 

2 - İhale 3. 11 9~ı Uı.rlhlne milsadlt pa · 
zartcsl gUnU saat 15 tc dctlerdarlıktn yapı· 
lacaktır. 

3 - İst.eklllerln ı:UnUnde > iızde ycıll bu· 
cuk teminat makl>uzlyle birlikte kcımlq>ona 

ııelımelrl ve bundan e\'CI aartnameyl ıtöMlL'k 
ye izahat almak 15tly~lerln dctterdarhk 
mUll emlAk mUdurlUtunc mUracaatları. 

(7633) 17621 

Pasif korunma tesisatı 
yaptırılacak 

Ankara Valillt:.nden : 
Merkez onuncuyıl ilkokuluna pasif ko· 

runma lı;;ln >·apılacak tesisat ve siper lnşa
au 565 lira 47 kuruş kaşif bcjell üzerinden 
acık eksiltmeye konulmu:ı v{ vakti muay
yenlnde talip ı;;ıkmadığından 6/X/ 1941 tarl· 
hlnrlen itibaren JO r;Un mUddetle temdit 
edilmiştir. !halesi 16/X/ l!Ml Pr.rşemhe gü

nü ~ant 15 te VllAyet Daimi Encümenin<le 
yapılRcaktır. 

1stck11Icrln 6Rrtnameyl ı;örmck üzere her 
gün .Mnnrl! ~IUdUrlUfüne ve <",, 7.5 tC'mlnC't 
akr:es!nl Hususi Muhasebe MüdUrlüğil vez
nesine )'atırnrnrk adı g~en gUn ve saatte 
Daimi Encümene mUracnatlan ilan olunur. 

<7644> 17622 

JANDARMA 

Ekmek pişirme işi 
Safranbolu J . Okul Taburu 

Komutanlığından: 
ı - Satrambolu Jandanna er okulunun 

ııtındc Azamı 1200 adet 900 ı:rnmlık tayın ek· 
metinin bir yıllık plılrme ısı 15 ailn müddet· 
le ve kapalı zart olarak eksiltmeye konmuı
tur. llıalest 16.10. 1!ll1 pcreembe ııünU saat 
15 te Sarrambolu bclc(llye blnıısındıı )'apıla-

caktır. 

~ - Ekmc{:ln yalnız unu okuldan verile· 
cek ve ırarntzon rırınınaa plslrfleccktlr. 

S - Mu\•akknt teminat 492 Um §5 kurus 
olup ıarlnnmcsı okuldan aıınabıllr 

4 - İ5lcklllerln belll vakitten bir saat e
ve! kapalı zartları!lı komisyona vermts olma· 
lan. (8870·74:53) ı 7411 

Sus Sinemasında 
Buatın bu aece 

BUYllk bir aıkın kahramanı. Kutsi bir va
zifenin kurbanı unutulmıı.z bir ıflhcser 

Mukaddes vazife 
Bu rollerde: LcvaYl'es • Llonel Barrymore 

Seanslar: 14 • 16 • 18 aece 20.30 da 

kara orman umum mUdürlUlHl 1stan1>11 

mıı.n müdUrlUCU ve Dtlzcc re\1r Aıntrl 
ve malları yerinde ı:öreblllr. TallpJerlJI 
ı:Un \"C saatinde lıtırtık cdcrcklerl partf 
)'Uzdc 7,5 teminat ve ııvrJllu ııır;?tl'!1! 1 
lfktc 11ıtt~ ıt0rn1sYonuna rnUracaatıarı. 

(8829/ 7450) 17407 

Matbaacılara 
Emniyet Umum MUdUrlUCUndcn: 
ı - KAtıdı dnlrrdcn \'erllmek ~ 

7'729 ndct defterin basın ve cilt il! ')O 
pazartesi gUnU snat 15 te kapalı zarf 
le miinnkns:ıya konulmustur. ,1 

2 - :Muhamn n bedeli 6950 ıırs :;; 
ise alt e:ırtnnmc ve numunelerini ııö ıısı' 
tbenl<>rln umum mUdUrliik satın ıı 

ml~l'onuna miirar ıatlan. ,.!f 
S - lllUnakasaya c:ırmek lstıycııltııı' 

lira 25 kuruıluk t<"mlnat veya bank• il 
zlyle beraber 24'l0 ~ ıyılı kanunun 4, c 

1 
desinde yazılı belgelerle birlikte lh111 

saat 14 c kadar komisyona vcrmcıer~ 
(7317) 1 

ENSTİTÜLER I 

Veteriner fakültesi~ . 
talebe alınacak 

Yüksek Ziraat EnstıtUıUnden: IPI 
1 - Görülen !Uzum Uz.erine vete~,; 

kUlteslne yeniden bir mlkt-Ar daha ıJ' 
lınmak Uzero yeni bir mUsabakS 
acıtacaktır. ıc-1' 

~ - Bu imtihana ırırecckıertn ı' 
1 tcırlnlevcı 941 de baelanacak ,·e 

ıcıır· nlcvel tarihinde nihayet vcrııccc ıııJ 

3 - Lise mezunu olan ve oıııurı ,_t 
hanını \•ermls hulunan tallplerııı 11 

tarlhlcrde lmtlh oları yapılacaktır· et.,,,. 
ı4 blrlncıtcsrln ıalı 111at 9 • 12 

t4·17 TUrkcc. 9 .ı' 
ı5 blrlncltesrln caraamba ıııııt 

ya saat ı ı · 17 bboloJI. 
9

• ı' 
16 blrlncıtcsrln perscmbe saat 

saaı 14 • ı7 )'abancı dil ıc 

4 - tmtıhan Ankarada >111''~ 1 

enslllüstlnde \'c lstanbulda y0ıcs~1,c1 
mı.-ktcbl konferans solonunda >8 P c••' 

5 - Tallplerln rekl!irltı2e mor: ıc 
6 - Ulrlncl mUMbakaya tıtl~ ırı t!I 

Konuna kadar kaYdedllmlı tsıeııeıı >"' 
!arı evclcc llAn edilen tarihlerde ~1 
tır. (7205) 1• 

SOMER Sinemas111d' 
bır6" 

BuırUn 21 den tubaren Ud fil~ ... ,, 

1. Mr. Moto katiller kulubU 
Baı rolde: Peter Loree 

il. Pekoz kuah 
Bas rolde: John Wayne ,1 

sO ,j 
Seanslar: 12.15 - H.30 - 16. 

ııcce 21 de 

, 


