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~KURUŞ tdare 1064 ADiMi% . ANDIMIZDIR. HİLMİ KİT AP EVİ _J 
Yaz devresinin kapanışı münasebetiyle 

Hava Kur munun 
İnönü kampında dün 
üzel bir tören yaplldı 

Genç havacılarımız plônörler, tayyareler 

ve paraşütlerle birçok gösteriler yaptılar 

Yüzlerce havacı gencin yaptığı spor 
hareketleri çok takdir olundu 

1 

İ zla nda'nın 300 mil 

cenubu garbisinde 

bir amerikan 
gemisi daha 

batırıldı 
1 . 
Bugün vereceğ i nutukta 

B. Ruzvelt 

Almanya' dan sarih 
izahat isliyecek 

İnönü, 10 (Hususi surette lnönü'ne giden arkada,ımrz bild iriyor) -
Türkün mi.kus talihinin yenildiği yer olan lnönü'nde sessiz sadasız ça
lııarak Türk Hava Kurumuna yen i elemanlar yeti,tiren Türk Hava 
Kurumu kampı, iki gündenberi büyük bir faaliyete sahne o luyord u. 

lnönü'de havacı gençler toplantı halinde 

Vaılnırton, 10 a a. - A..,,erOc Blrleı k dev
letleri hariciye nezarf>tl, 'aktlyle Dnnlznnr:kıı y a 

alt olup Amerikan deniz komisyonuna d , re. 
dilen \"e halen Panama bayra~ını tasım ıkta 
bulunan ~ vapurunun tzıanda nın 300 
mu cenubu rarblalnde batınlmıı olduı:runu bU
dlrmektedlr. 

[ nu resimler, tnönU'ndc bulunan arkadaaımız Foto Cemal Ieıkael tarafından röndcrtımııtır. Dlter resimlerimiz 4 üncU sayfadadır. ] 

Aylardan beri, uçmak için İnönü'nün 
berrak semasında kanat alıştıran 
gençler, şimdi birer kartal kadar tec
rübeli, yuvalarını terkederk Türk 
göklerini korumak üzere vazifeleri 
başına harekete hazırlanıyorlardı. 
Dünden itibaren, yapılacak merasim 
için bütün hazırlıklar tamamlanmış
tı . Bu sabah uyanan herkes, kampta 
bir bayram havası estiğini derhal an
ladı. 

Merasim saat sekizde havacı genç
lerin teftişi ile başladı . Bundan son
ra daha dün birer yavru kuş olan 
genç kartallar havalandılar ve göste· 
ri1er biribirini takip etti: sırasiyle 

filo halinde u~uşlar, akrobatik uçuş
lar, paraşütle inişler ve saniyeli at· 
layışlar yapıldı. Bugün yalnız güzel 

{ 

lnönü kampında gençler, aynı zamanda a•keri talimler 
de yapmaktadır 

hava değil, rüzgar 'bile gençlerin bay-
amına i tirak ediyordu. Rüzgarın 1 

müsait esişi sayesinde öğleden son- 1 ı 
ra yapılan gösterilerde planörler en 
güzel figürleri yapmak imkanını bul
dular. İri kartallar gibi kendilerini 
bava cereyanlarına veren ve bu cere
yanlar içinde uçan yirmi planörün 
arzettiği manzara çok cazipti. Küçük 
bir sahada bu kadar planörün saat -
lerce uçuşu zevk ve heyecanla sey • 
redildi. Ayrıca tayyarelerle güzel bir 
yüksek akrobatik hareketler yapıldı . 

Gösteriler saat 19 da genç havacı
larımızın çok beğenilen ve alkışla -

[Sonu 4 üncü sayfada] 

lzmir'de Atatürk 

müzesi bugün açılıyor 
İzmir, 10 (Hususi) - Yarınki 11 

eylul günü Atatürk'ün istiklal müca
delesini müteakip İzmir'e ilk girdik
leri tarihtir. Belediyemizin hazırla
dığı ~tatürk müzesi yarın saat 11 de 
merasımle açılacaktır. Müzede Ata
türk'ün İzmir'de iken kullandığı eş • 
Y~· çalışma, istirahat, yatak odaları, 
kıtapları, sandalı, muhtelif fotogra
rafileri, İzmir'e girişlerini tesbit e
den gazeteler ve daha birçok eser ve 
koIJeksiyonlar vardır. 

• 

lngiltere 
İRAN'DA 

yapılan anlaımanın 

hemen tatbikini isliyor 
Londra. 10 ıı.a. - Londra'da resmen 

bildirildiğine göre, İran hükUmeU, Alman
ya. İtalya. Romanya ve Macaristan elçi
liklerinin kapatılmaaı ve tran'dııki alman 
tebaasının İngiliz ve ııovyet makamlarına 
teslim edilmesi de dahil olduğu halde, 
İnglllz - Sovyet ıartınrını kabul etmlı • 
tir. 

l ngiltere anlaımanın hemen 
tatbik ini iatiyor 

Londra, ıo a.a. - Mr. Eden bugün A -
vam Kamarasında beyanatta bulunarak 
İngiliz hUkUmet!nln. İngiliz - Sovyet -
İran anl~masının tatbikinde hiç bir te • 
ehhür kabul etmiyeceğlni açıkça ııöyle -
:tniıtır. 

Bir ııuale cevap olarak Mr. Eden de • 
ınıour kl : 

a ıa ekilimiz Ulus'a 
son teftiş seyahatinin 
·İntibalarını anlatıyor 
Muhtelif mıntakalarda 

imar faaliyeti hararetle 

yol inıası ve 

devam ediyor 
Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat Cebesoy, dün öğleden evel 

b ir arkadatımızı makamlarında kabul ederek, son yaptıkları 
seyahat hakkında §U kıymetli beyanatta bulunmuşlardır : 

"- Garbi Anadolu'daki yol ve su 
faaliyetlerimizin heyeti umumiyesi • 
ni görebilmek ve aynı zamanda bazı 
büyük şehirlerimizin imar planları • 
nın tatbikı hakkındaki icraatlarını 
yakından tetkik etmek makt1adiyle bir 
teftiş seyahati yaptım. 

Seyahatimi tamamen otomobille 
yaptım. Yalnız 1zmir'le Dinar ara -
sında şimendüfere bindim ve Manav
gat'tan Alanya'ya gidip gelmeyi de 
motörle yaptım. Takip ettiğim gü • 
zergiih şudur: 

Ankara - Kızılcahamam • Gerede -
Bolu - Düzce • Adapazarı • İzmit -
İstanbul, İstanbul - Çatalca, İstan • 
bul • İzmit • Karamürsel • Yalova -
Bursa - Balıkesir _ İzmir - Dinar -
Antalya - Manavgat - A lanya, Ma • 
navgat - A kseki • Beyşehir - Konya · 
Ankara. 

Bu mıntakalardaki yol faaliyeti -
Nafıa Vekilimiz General miz her vasıtaya müracaatla çoğal • 

Ali Fuat Cebesoy tılmış, nakil vasıtası, benzin, yağ gi-
bi maddelerin ahval dolayısiyle ek • 

1 sikliğine rağmen bu faaliyet büyük 
Başveki 1 im iz 1 inki_şaflar göstermiştir. Bu meyanda 

yenı yapılmakta olan yollarımız da 

C H P G 1 vardır: mesela, İzmit. İstanbul, Ada-
• • • ene pazarı - Kandıra, İzmit. Karamürsel 

S k t I •\ol • d -Yalova bunlar arasındadır. Mecmuu e re er ıg 1 n e mühim bir yekun tutan bu yolların 
Sayın Başveklllmlz Dr. Refik Saydam, 

dUn öl:leden sonra C. H. P. Genel Merkezi
ne gPlerek Parti Genel Sekreter Vekili Ha
llI Türkmen tarafından kat1ılanmış ve bir 
müddet parti işleriyle meıeuı olmuılardır. 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Umumi İdare 

üzerindeki faaliyetimiz durmadan i
lerlemektedir. 

Diğer taraftan yeni elli milyon li
ralık tahsisatın ayrılması üzerine bir 
kısım havzaların tetkikine başlanmış 
ve bu tetkikatı bitmiş olanların da 
ihalesine teşebbüs olunmuştur. Bu?
dan evelki su faaliyetimiz ahvalın 
müşkilatına rağmen durmadan ilerle
mektedir. Bilhassa teftiş ettiğim su 
mıntakaları şunlardır: 

- İran hUkUmeti tarafından kabul e • 
dilen ıartıar mucibince alman elçisiyle 
elcilik memurlarının derhal Tahran'ı ter
ketzrıeıi ve elçiliğin kapaUlması IAzımdır. 

(Soau 4 iiacü sayfada] 

Heyeti dfin mutat haftalık toplantısını yap
mıs, Partiyı alAkadar eden mevzular üze
r inde mQzakerelerde bUl\lnmuştur. 

Susurluk ve Mustafa Kemalpaşa 
havzaları, tekmil Ege mıntakası, ce • 

(Sonu 4 üacü sıyfada) 

Berline göre 

Alman 
kıtaları 
YENİ ZAFERLER 

kazandılar 
Şimalde bir yol iltisak 

noktası zaptolundu 

Cenubi Dniyeper' de ruslar 
bir(ok uf ak gemi kaybettiler 

Moskova'ya göre 

Rus mukabii 
taarruzu 
MERKEZ CEPHESİNDE 

berdevam 
8 Eylulde 71 alman 

tayyaresi düşürüldü 

fin1i1erin siyaseti karıısmda 
Amerika endiıe hissediyor 

Amerikan harldycslnln bu husustnk1 teblltt 
ıu mcalı1edlr: 

Hnr!ctye nezaretine bahriye nez~rl'llrıdee 
ver1len haberlere göre, 6 eylUldl', hahrlyc c11· 

(Sonu J üncü sayfada) 

Moskova, 10 a a. - Sovyet htikilmetıntn 
Berlin, 10 a.a. - D.N.B, nin öğren- ııözcıısu :.r. r.ozo\'lkt, dOn aksam Eazetectıer- • 

diğine göre, alman kı taları, 9 eylül - ıc yaptıQ'ı 2örtısmede deml$tlr ki: 
de, şark cephesinin şimal bölgesinde, "- Mareıaı T1mnc«'nko, merkez cephesinde, 

[Sonu 3 ünrü sayfada] fSonu J üncü say/adı] 

.... 

General Dentz'in Kudüs' e 
geldiği sırada alınmış bir resmf 

General Dentz 
hangi vazifeye 

1 ~~:,~?, LL e~~~~~~m~rıı~ 
de bildirildl~ine göre, general Dentz'i• 
genelkurmay reisliğine tayin edileceği 

hakkında ecnebi memleketlerde yayıl8Jl 
haber, tamamen esaası:ı:dır. 

Bu mUnaııebetle, slyaııt mahfillerde söy. 
lendiğ'lne göre, general Dcnt:ı:. nnavataıı 

ordularında veya §imal! Af'rlka'da yüksek 
bir vazifeye tayin edilecektir. 

i stikbal hazırlıkları 
Vichy; 10. a a. - Franııız devlet nnzın 

general Laure, Suriye'den avdet eden g&o 
Şark cepheainde rualar tarafından tahrip olunan bir alman tankı CSoau 4 iıncü sayfada] 

Spitzberg 
adası nasıl 

İşgal edildi ? 
Bir Kanadalı gazete 

mu ha rri rinin anlattıkları 
Londra; 10. a.a. - Spltzber&"in iuaıı. 

Kruıada kıtalarının bir seneden fazla bir 
zam&ndanberi İngiltere haricinde yaptık· 
ları ilk harekAt olmuıtur. MUttefik tefek· 
küllere bir Kanado. subayı kumanda et • 
mekteydi, İhraç hareketi ılmal kutbundan 
1200 kilometre mcııa!ede bulunan bir nok
tada ııüratıe ve gizlice yapılmııtır. 

Merkezi Londrıı olan Norveç hUkUmeti 
ihraç plAnını tasvip ctmlıtlr. 

Kanada kuvetlerine birçok harp l'emlsl 
bahriye tayyaresi ve lnı;föz ile Norveç 
kıtaları refakat etmekteydi. HarekAt hak
kında muhafaza edilen büyük ketQmlyet, 
dUımanı tamamiyle aldatmıştır. Spitz • 
berg'de bulunan bir Kanadalı muhabire 
göre, hiçbir Alman hava taarruzu olma
mıı ve Almanların mukabeleye teıebbUs 
edeceklerini müttefik kıtaların çıktıkla • 

[Sonu S ilncil say/adı] 

' 

··. : .. r··( .· 
l ltANSlf .•·~ ... • •• • .- · · •• ' • ... ~ . ... • 

Spitzberg' in vaziyetini göaterir harta 

, 
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Serbest sütun 

MESLEKİ YETİŞTİRME 
19 uncu asırdıı ekonomi sahasındaki in

kisaf, tekni~ın de llm! blr sekle sokulmasını 
ve nazariyatta olduğu kadar pratık sahada 
da derin arastırmıılar yapılmasını intaç et· 
mistir. Bn zarureti doğuran sebeplerin ba
şında mal istihsal ve lstih!Akl işi gelir ki, 
bu da MESLEK! YET!$T!R:UEY1 ortaya 
cıkarmakt.arlır. 

l\1f'slekl yetlstlrmeden gaye; gençliği dev
letln ideolojlslne uygun olı\rak hazırlamak, 
onu ekonomik hayatın lcab.-.ttırdlğl bilgiler 
ile techlz etmek, hl!lll.sa istihsal elemanla: 
nm yetıstirmekt!r; cilnkU bu lstıhsal ele
ms.nlan sayesindedir ki, bir mllletın refah, 
saadet ve serveti artar, istihsal vasıtalan 

çoğalır, kültlirü yükselir, endüstriyel lsti~

IAll temin edilir ve bu suretle harice karşı 
:maddi, mAne>i kudreti ve prestiji yüksel
miş olur. 

Meslekl yetıstırme, bilyilk harpten son
ra milletlerin ekonomik ve sosyal hayatın-
da mühim bir mevki almıstır. lş bölümü, 
endüstrinin inkisafı, pratik meslek! ye
tiştirmenin nnzart ve mesleki bilgllerle ta
mamlanmasını zaruri bir hale getirmiştlr. 

Bunun neticesi olarak da milletler mesleki 
yetl&tlrme problemin! umumi kilittir siya
setlerine lthııl etmlslcrdir. 

Devletlerin iyi yetismlş sanat ve ticaret 
erbabına olan ihtlyaçlıırı meslek mekteple
rinin kurulmıısı lUzumunu doturmuştul'. 

Fakat birçok memleketlerrle, sanat ve 
tıcaret erbabına nazariyatta verilen büyük 
ehemlyetin tatbikatta aynı kıym<>tl muha
faza eylediğini ldrl!a etmek milmkün de
lildir. 

Neteklm mesleğinde hakikaten muvaf
fak olan bir sanatklır isçiye alellıde büro 
islerinde calısan bir memur kadar kıymet 
verllmedlğlne uzun miidrlet şahit olunmuş -
tur. İşte bu sebeptenrlir ki memleket ço -
cuklan daha ziyade umumi tahsil milesse
ıelerlne rağbet g6sterm1şler, sanat hayatı
na intisap eylemekten kaçınmışlar, raclyo, 
tayyare, k5prü Ildh. gibi muazzam teknik 
başanlar karşısında duyulması gereken he
yecan ve ıılAkad n mahrum kalmışla'°dır. 

Memleket lktısadlyatında mlihlm rol oy
nıyan meslekt yetiştirme işlerine, hiç de -
f\lM!', umum! bllgl müesseseleri kadar bir 
mevki verllmelidlr. Aksi takdirde blr çok 
sen<' ,.ahalı ve verimsiz bir yola sevkedilmlş 
ol· . Son senelerde orta okul ve lise tah
sl11erinl tamamlıyan gençlerden birçoğu sa
nat ve ticaret erbabı olarak yetişmiş olsa
lardı memleket hesnhına daha faydalı ola
caklar ve bilrokrasl sahasındaki kalabalık 

ve verlmslzllfin doğurduğu mUşkUlatlar 

karsısında sn~ısız ruhi ıstıraplara uğrama
mı.ı bulunacaklardı. 

l\feslek mektepler:I, gençlere mesleki fi
kirler aı;ılıyan ve memlekete nafi bir uzuv 
olarak yetlştlren müesseselerdir. Bu tnek
tepler lktısadl hayatın bir mahsulü oldu -
tundan JktısadZ ve teknik prensiplere daya
narak kurulmalıdır. Bu meslekte c::alışmak, 
o mesleği mükemmel bir surette öğrenmek
le kabildir. Teknik basan, diğer memleket -
lerde olduğu gibi, Tlirklye'de de mühim bir 
lktısadi yüks~ııs vasıtası olncnktır. 

Turkiye CfimhuriyeU Hükümetl, memle
kettE' muhtelit fnbrlkalar kurduktan sonra 
bu fabrikaların verimli bir şekilde çalışma
larını temin edPcek isçılerl hususi kurslara 
tabi tutarak yetlStlrmeyl muvafık bulmuş
tur. Vakıa, muhtelif sehirlerlmlzdekl sanat 
okullanmız da bu maksadı gütmekte iseler 
de bu okullardan yetıııen elemanların adet
çe kifayetsizliği, bazan da birçok müessese
lerin hususb·etlerlne uygun bir şekilde ye
tıstlrllmemlş olmaları endüstri müessesele
rimizin kendi isçilerini kendi hususletyerlne 
uygun olarak yetiştirmeleri zaruretini do -
turmu$tur. İste bu maksatlndır ki 3457 nu
maralı ve 8-VI-l!l38 tarihli ~anunla endüs
trt müesseselerinde mesleki kursların açıl

mıtsı derpl$ edılmlşt!r. Bu kanunun 9 uncu 
mııddesl sanayi mUesseselerlml7.de c;:ırak 

kurslarından m!lartıı, mevcut işçilerin ihtl
&aslarını arttırmıık maksadiyle, kalfa ve us
ta kurslarının da aı;:ılmasını istilzam etmek
tedir. Bu kanun memleketin iktısadlyatı ba
kımından ı;:ok yerlnrle alınmış bir kararın 
ifadesi olmakla beraber, 2,5 sene eve! meri
yete girdiği halrle, bir takım mUesseselerde 
bu kursların henUz açılmıı.rlığını, bazılann

da ise, hlc;: bir teknik gaye takip edtlmeden 
ve hiç bir tesk!lllta bağlanmadan, sırf ka -
nunı ahklma riayet erlllmls olmak maksa
dlyle meydana getirilmek istendiğini Kara
bilk Demir 'w'e Çelik Fabrıkalarında işe! ve 
çırak kurslarının teskllıitlyle tavzif edildi • 
tim sırada memleket içinde yapmış oldu
tum iki ettit seyahati esnllSlnda öğrendim. 

Mühendis Dr. Hasan YÔRÜK 
meyi faydalı buluyorum: bunun için ilk 
tedbir merkezde bir teskilnt vücuda getir
mek olabillr. Bu teskıllltın ba:ılıca vazitesl; 
ilk mektep mezunlarından orta tahsile de
vam etmlyeceklerden, llerdeki ihtiyaç nls
betinde, sanayi islerinde yetiştirilmesi ka
bil olacakların sayısını tesbit etmek; ve 
bunları eveirlen hazırlanmış kadrolar mu
cibince, muhtelit küc;:iık ve büyük sınai mü
esseselere çırak olarak tevzi etmek; ve ni
ha~·et bu cocukların ~·etlştlrllmesl isini kon
trol altına alarak çıraklık devresi sonunda 
haklarının zlyaına meydan vermemekten 
ibaret olmalıdır. 

Bu teşkilatın teknik bakımdan göreceği 
işleri de aşağıdaki birkaç madde ile hula.sa 
etmek kabildir: 

ı - MUessesenln hususiyetlerine göre 
mektep teşkl!Atı; 

2 - Mesleklere söre mU!rerlat pro.ıtram-
!arının tanzimi; 

3 - Meslek öğretmenlerinin 
mesl; 

4 - Tedrisatın kontrol il: 
5 - AtPlyelerln kontrolü; 

yetiştiril-

6 - Ders ve yardımcı kitaplarının teml
nl; 

7 - Talebeleri mesleklere a~,rma ve mil
esseselere yerleştirme ısı; 

8 - Yetlsen lşı;:llere kendi meslekleri da
hilinde iş temini; 

Bu mevzuun tahakkuk tnrzı hakkında bir 
fikir verebilmek lı;:in bu prensipln, mesela 
demir sanR) il sahasında, tatbik şeklinin na
gıl olablleceğlnl blrkac kelime ile izah et: 
mek kahildlr. 

Çıraklık devresinde, talebenin atölye ve 
fabrlkalnrıla haftnnın beş gününde pratik 
olarak ı;:nlı~ırılması; haftada bir günde el
lişer dakikalık sekiz ders saati zarfıııda na
zari tedrisata tAbl tutulması !Azımdır. 

Nazari dersler ı;unlardan ıbarettir: 
Trük<;e, medent bilgiler, 
Mesleki teknoloji, 
Matematik, 
Mesleki resim. 
Sanatkar ısclnin çırak mekteplerinde 

mükemmel bir surette yetl$ebllmeled an
cak de~crll meslek hocalarının mevcudiye
tine bağlıdır. Meslek hocalarını yetiştirmek 
için merkezde bir meslek pedagoji enstltü
sU açılması liizumludur. Bu enstitüye tale
be olarak lise mezunları, blr sene fabrika
larda pratik olarak çalıştırıldıktan sonra, 
knbul edilmelidir. Bu enstitüde asgari tah
sil müddeti iki sene olmalıdır. Yetiştirilecek 
ö~elmenleri, her üc dört senede bir, pratik 
çalışma sahasına sevkederek tatbikat ile 
allı.katarının kcsilmemeslnl temin etmelidir. 
Çünkü, bir meslek hocasının kudretinin 
pratik ile olan rabıtaslyle ölı;:Uleceğine şüp
he yoktur. 

BUyUk müesseselerde teııls edilecek mes
lek mekteblndl', hocalık edecek olan mü -
hendlsleri dahi hiç olmazsa altı ay gibi kısa 
devreli bir meslek pedagoji kursuna tabi 
tutmak lflzımdır. 

Mesleki pedagojiden anlıyan müfettişler 
vasıtas!yle, vllllyet ve kazalarda ve büyük 
mi.iesseselcrde kurulmuş olnn c;:ırak mek -
teplerlndekl teşkilat ve tedrisatı kontrol 
ettirmek icabeder. 

Avrıca büyük müra..~eselcrde aı;:ılacak o -
lan ~lBlyclerln kontrolU de gene bu müfet
tişler tarafından icra edilebilir. 

Bu atelyelerin programları, merkez ta
rafından her meslek için ayrı ayrı olmak 
üzere tertip edilmeli ve cıraklar asgari bir 
sene a7.amı lkl sene müddetle bu atölyelerde 
yeti~tirlldikten sonra, geri kalan çıraklık 
dPvreslnl kendi ml'slek sahalarında gec;:ir
melidlrler. 

Bu mekteplerde tedrisatın iyi bir sekilde 
yürilmesl için ders kltapianna ve ayrıca 

yardımcı kitaplara ihtiyaç vardır. Bu ki -
taı;ılann yazılması bir ihtisas meselesi oldu
ğu gibi yüzlerce kitabın hazırlanması da 
uzun blr zamana mütevakkıf olduğundan 

şiındillk bu sahada tercüme lle lktl!a etmek 
zarureti vardır. Yabancı neşriyat arasında 
bilhassa nlmancada milkemmel bir şehilde 
hazırlanmılJ ı:ıraklara mahsus meslek ki • 
taplan mevcuttur. Bunların mühendisler ve 
iyi almanca bilen kimseler tarafından dili
mize c;:cvrllmesl şimdilik tavsiye edilebile
cek en muvafık bir çaredir. 

Çırak naın7.etlerl, mesleklere ayrılmadan 
eve!, esnslı bir sıhI muayeneye tAbi tutul
malıdırlar. Bundan sonra da aynca şahst 

arzu ve temeyllllerl nazarı dikkate alınma
lıdır. Bu Sl'ı;:it'1e bir tnrııftan namzetlerin 
ilk mektebe devamları esnasında öğretmen-

uı.;u s 
_, •..................................... "' . . Ankara Sıhhat ve İçtimat muavenet 

müdürlüfünden bildirilmiştir. 

Çocuk hastahklanndan 

KIZIL 
hastalığına karşı aşı tedbiri • 
Ankara'da münferid kızıl "vakalan 

görüldüğünden en ziyade küçük yaş -
!ardaki çocuklara mahsuı olan ve ba. 
zen mühim arızalar bırakan bu hasta -
lığa karşı aşı tatbiki muvafık ırörül

müştür: 

1 - Bir yasından on iki ya5ına ka
dar çocuklara . yapılmakta olan bu ası -
nın tatbiki ihtiyaridir. 

2 - Esas aDı tatbikinden evel bir 
teamül aşısı tatbik edilir, yirmi dört 
saat ıonra yapılacak muayenede bu 
teamül müsbet ııörülürse çocukta kı -
zıl hastalığına karşı istidat bulundu -
~una hüküm edilerek aşı tatbikine 
başlanılır. 

3 - A~ılar birer hafta fasıla ile 
dört defa tatbik edilir. 

Evlenmeden karı koca 
gibi yaşıyanlar için 

Adliye Vekaletinin 
Q bir tamimi 

Evlenmeye ait muamelelerin basit
le~tirilmesine ve masraf ihtiyarına 
meydan kalmadan yapılmasına imkan 
verilen bir şekil almış olmasına rağ· 
men birçok vatandaşların evlenme ak
dini yaptırmadan karı koca gibi yaşa
dıkları ve bu birleşmelerden nesebi 
sahih olmıyan çocuklar meydana 
geldiği görülmüştür. Adliye Vekale
ti valilere ve müddeiumumiliklere 
bu hususta bir tamim yapmış ve alın
ması lazımgelen tedbirler hakkında 
mütalealarını sormuştur. Bu tamimi 
aynen yazıyoruz: 

"Cemiyetin temeli olan aile birli -
ginin teşkiline ait merasim ve karı ko 
ca ile çocukları arasındaki münase -
betler medeni kanunumuzda hususi 
hü~ümlcrle tesbit ve tanzim olun -

Dr. Şuayip Barım 

Dr. Suôyip BQrım 
İstanbul'a gitti 

On seııetlenberl Anknra Sıhat Müdürlü-

4 - Aşı tatbikine ba~layanların bu 
fasılaları muntazaman takip etmeleri 
aşının tesiri ııokta~ından çok lazımdır, • 
fasılalarda intizamı gaip edenlere mu
ayyen mıkdarlarda aşıların tekrar tat
biki mecburiyeti vardır. 

muştur. . 
Aile birliğinin teessüsü ve kanu _ ğünü muvaffakıyetle ve liyakatle yapmış 

olan doktor Şuayip Barım, B. Ali Rıza'nın 
tekaüde scvkı üzerine İstanbul Sıhat Mü
dürluğune tayin edilmişti, doktor Barım 

diın akşam yeni vaz;ifos ne başlamak üzere 
lstaııbul'a harukel etmiş ve garda meslek
daşları ve kendısini seven dostları tarafın
dan uğurlanmıştır. B. Şuayip Barım'a yeni 
vaz.fC's ndP de ba~arılar dileriz. 

5 - Çocuklarını bu hastalığa karşı 
aşılatmak isteyenler tatil günleri ha -
riç olmak üzere her gün saat 14-16 

arasında Yenişehir'de Merkez hıfzıs

sıhha Enstitüsü Seroloji ıubesi kont
rol kısmına ve A:ıafart,1.lar caddesi Ço
cuk Esirgeme Kurumu merkez mua
yenehanesine müracaatları tavsiye olu
nur. 

._,,, .................................... .... 

Türk Hava Kurumuna 

yardım edenler 
Kır~ehlr: Köprilbaşında bakkal tsa Os

man HepPrrlPn 500. bakkal İsa Osmanın 
damadı İbrahim F.r'den 250, Netsi Çifteler 
köyünclen Osman Dadak 20 Ura. 

Yenlsehlr: Hü~e~·ln ôzaltay otobüsleri
nin tutkallı mnkbuzlarından to;ıladığı 90 Ji-

rnyı. 

Mers!n: Salt Akıncı 30, Keresteci Yusuf 
tsmall, Murnt Ergir, İ5kender Bedros, Şük
rü Diynp, Kurtulu~ Mllessesesl, Mehmet 
Sağoğulları, 0Rmanlı Bankası, Mehmet 
Göıüsulu, Tevfik Kural, Merkez Bankası, 
25 ı;er, lnglllz Konsolo~u. İş Bankası, Meh
met Sabahııttin Akclohn, Mehmet ve !s -
mali Say'dan 20 şer lira Hava Kurumuna 
teberrUda bulunmuşlardır. 

Yeni kôğıt 

bir liralıklarımız 
Cümhurlyet Merkez Bankası tarafından 

İngllt~re'ye sipariş edilen kUıt bir llrahk
lanmızın son partisi olan 9 milyon lira da 
şehrimize gelmiştir. Yeni liralarımız mev
cutların aynı, yalnız yazıları Türk harfle
riyledlr. 

Denizli Halkevinde 
konservecilik kursu 

Denizli; 10. a.a. - Halkımızın istifade
leri ve her evin ihtiyacı nazarı dikkate 
alınarak 13 ey!UJ cumartesi gUnünden iti

baren 15 llkteşrin 941 tarihine kadar de

vam etmek üzere Denizli Halkevlnde ev 
konserveclliğl kursu açılacaktır. Kursa 
civar vilayet halkı da lgtird.k edebilecek • 
lcrdlr. 

Spikerlik imtihanı dün yapıldı 

nun himayesine mazhar olabilmesi i
çin kanunun tayin ettiği şekilde ev -
lenme akdinin yapılması şarttır. 

Evleneceklere kolaylık olmak üze
re 3686 sayılı kanunla evlenme işle -
rinde kullanılacak kağıtların Maliye 
Vekaleti tarafından tab ve ihzar etti
rilerek Dahiliye Vekaleti tarafından 
belediye ve köylere parastz olarak 
dağıtılması, bu kağıtların damga res
minden ve her türlü harç ve resimden 
muafiyeti kabul edilmiş ve evlenme 
işlerinin bu resmi kağıtlardan başka
sına yazılması ve evlenenlerden her 
hangi bir şekilde masraf alınması ya
sak edilmiştir. 

Evlenmiye müteallik hükümlere 
riayet etmiyenler hakkında da ayrı
ca ceza K. nun 237 inci maddesiyle 
cezai müeyyideler konulmuştur. 

Bu muafiyet ve müeyyidelere rağ -
men bir çok vatandaşların evlenme 
akdini yaptırmadan yekdiğeriyle bir
leşerek karı koca gibi yaşamakta ol -
dukları ve bu birleşmelerden nesebi 
gayri sahih çocukların hasıl olduğu 
ve bunların adedinin günden güne 
arttığı görülmektedir. 
Vatandaşı, kendisini kanunun hi -

mayesindcn mahrum kılacak bu şe -
kilde birleşmeye sevkeden ruhi, iç -
timai, iktısadi ve kanuni sebep ve 
amillerle bu gibi birleşmelerin önü
ne geçilmesini temin edecek ve hasıl 
olmuş bulunan nesebi gayri sahih ço

cukların vaziyetlerinin ıslahına yan
yacak idari ve adli bakımdan alınma
sı gereken tedbirler hakkındaki mü
talaanızın bir ay zarfında birer ra -
porla bildirilmesi temenni olunur." 

Haber aldığımıza göre vilayetler -
den gelecek mütalealar Adliye, Da -
hiliye ve Sıhiye Vekaletleri mümes
sillerinden mürekkep bir komisyon
da tetkik olunacak ve alınacak neti -
celere göre icap eden projeler hazır
lanacaktır. 

Trene atlamak isterken bir 
ihtiyar düşüp öldü 

İzmir, 10 (Hususi) - Karşıyaka 
istasyonunda banliyö trenine atlıya
rak binmek istiyen Menemenli Ab -
dullah namında bir ihtiyar tekerlek
lerin altında kaldı ve öldü. 

• 
Bir ta vzihin tavzihi 

Ulus gazete~[ Yazı İşleri Mildürlüğüne: . 

Ankara radyosuna alınacak spikerlerin 7-9-l94l tarihli gazPtenlzin ikinci sayfa-
lmtlhanı diln Radyoevl'nde yapılmıstır. lm- sında intişar eden tavzlhde ismimin geçti-

tini gördüm. Bu münasebetle 30 Ağustos tihane 25 genı: alrmlş bunlardan ücü ka • 
Zafer Bayramında radyoda çalınan milli 
marşları anon~e eden spikerin Emel Gazl-

zanmıştır. 

mihal olmadığını ve radyoda Uc;: tane kadın 
!eri tarafından tutulan raporlara, diğer ta- spiker bulundultunu ve müzik anonslerinl 
raftan da nJUşahede ile tesbit edilen mesle-,spikerlerin kendiliklerinden söylemeyip an
ki istidatlarına ve nihayet :ıahst kabiliyet- cak kendilerine verilen şekilde okudukları
lerinl gösteren tecrübell usullere istinaden nı san;ılarımla bildiririm. 
yapılmalıdır. Emel Gadmlhal 

İzmir Fuannı yirmi 
.Qün içinde 601 .622 

yurttaş ziyaret etti 
İzmir, 10 (Hususi) - Umumi şart

lara rağmen İzmir fuarının bu sene 
görmüş olduğu rağbet Türkiye'nin 
ne karlar normal şartlar içinde bu -
lunduğunu, u~ıni hayatın tabii sey
rinde ne güzel devam ettiğini gös -
teren yegane misaller arasındadır. 

Yirmi günde fuarı 601.622 kişi gez -
miştir. Geçen sene bu rakam 516855 
idi. Fuarın kapanmasına daha on 
günlük bir zaman bulunduğu halde 
arada bu sene lehine 84777 gibi yük
sek bir rakam kaydedilmiştir. Geçen 
sene fuar eğlence yerlerinde ve va
sıtalarında 116.000 küsur, bu sene ise 
218.000 küsur bilet kesilmiştir. Yerli 
ve yabancı bütün ziyaretçiler fuarın 
bu sene daha mütekamil bir hale gel
diğini söylemekte ve bu meyanda 
Kültürpark'ın aldığı zengin ve mute-

na şekli hayranlıkla anlatmaktadır -

lar. 

İncir piyasası da a~ıldı 
İzmir, 10 (Hususi) ~ Bugün incir 

piyasası da merasimle açılmıştır. Ce
nevin cinsinden incir, hükümetin 
müsaadesi dahilinde 20 kuru~tan sa
tılmıya başlanmıştır. Üzüm piyasası 
da hararetlenmektedir. Her cins ü -
zümde birer kuruş yükselme vardır. 

Hastaya dayak atan 

hastane hademesi 
İzmir, 10 (Hususi) - İzmir mem -

leket hastanesinde bir hademenin 
hastalardart birini döğdüğü ve hasta
nın bu yüzden öldüğü hakkında ad
liyeye muhtelif imzalarla bir ihbar 
vukubulmuştur. Ceset otopsi için me
zardan çıkarılmıştır. 

Bir adam teyzesini 

döverek öldürdü 
İzmir, 10 (Hususi) - Bayındır'da 

Falaka köyünde Hasan oğlu Ali ge
çimsizlik yüzünden 30 yaşındaki tey
zesi Saide'yi i:löğmüş, kadın bu yüz
den ölmüştür. Katil yakalanmıştır. 

Bu kanuna bnzı maddeler llAvesi ve mev
cut madrlelerrlen bir kısmının tadili suretiy
le istihdaf edilen gayenin elde edilmesi da
ha kolaylıkla imkan dahlllne sokulmuş ola-
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bilir. 
Sınai mliı'•sseselerde <:alışmakta olan işçi 

ve ustaların kendi mesleklerindeki bllgllerl
nl arttırmak gayesine mAtuf olan isçi kurs
lan muvakkattır. Müstakbel sanatkfir işçi
ler, yalnız çıraklardan yetişecdl için, bil
hassa çırak teskllıi.tına son derece eheml

yet vermek llızımdır. 
Bu içtimai meselenin pratik sahada orta

y& çıkardığı ba7.ı mil&külleri lnkAr edeme
yiz. Birçok gençleri ilk mektebi bitirdikten 

"Sonra, uzun ve ıı:ıhalı bir tahsil devresine 
11evketrnemek, belki de istinat ve yefüme 
tardarına aykın rliişecek bir iş veya muhit
t1> yıısıımak zaruretinden kurtarmak, huh\
&a: verimli lstlhsnl sahıılRnna tevcih etmek 
elbette halk ve memleket menfaatine uy -
gun bir le olaC'aktır. Bu gayeyi temin lçln 
akla gelen en basit tedbirleri kısaca zikret-

/-=====================~ 

BU GECE 

Nöbetçi Eczane 
latanbul Eczanesi 

.1 

Altın bilezik 
Ankara'da dolaştığı her vatan 

köşesinde sanat okullarını gezip 
en ufak teferrüatına kadar ince
liyen Milli Şef'imizin direktif ve 
ilhamiyle Maarif Vekilliği 21 mil
yon liralık tahsisatla yurdumuz
da 103 sanat, 5 yapı, 17 ticaret 
okulu, 23 enstitü, 80 kurs açmı
ya karar verdi. 

1908 meşrutiyet inkılabından 
önce yazılmış bir beyit vardır: 

Elde altın bileziktir aan'at 
Ki verir ehline feyzü rif'at 
1908 den sonra da sanat ve ti-

caret, yalnız sokak konferansçıla
rının dilinde peresenk olmuştu; o 
kadar ..• 

Memleketin sanat ve ticaret 
Öğretimine olan ihtiyacının en be
lagatli tablolan •üpheaiz Büyük 
Şef'in torna tezgahı ve dökme o
cağr başında incelemelerde bulu
nurken alman resimleridir. 

Bu tabloların verdiği ilham da 
ıu rakamlarda gerçekleşiyor: 

103, 80, 23, 17, 5 ! 
İnönü devri sanatı gerçekten 

altm bilezik haline 2'etirivor. 

'#;~N 1~11 IL~R 
Kıyaı maalf arık ! 

Bir İspanyol istatistikçisi: 
- Neden N apolyon hakkmda 

70 bin eser yazılmış da patates 
hakkında 500 eser yazılmıf? 

diye hayflanıyormuı. Eskiler 
böyle kıyaslara "kıyas maalfarik" 
derlerdi. 

Fakat neden şa§malı ve niçin 
hayıflanmalı? 

Patatesi bütün dünya yel". Na
polyon ise bütün dünyayı yeyip 
yutmak istiyen bir adamdı. 

*** 
Yardımlar ve naıara ..• 

Orta yaşlı bir tanıdığım 
ki: 

dedi 

- Rü§tİye mektebinde iken bi
ze arapça okuturlar ve 

- N asara, Y ansuru .... diye sıy
gal ar ezberletirlerdi. 

Birçok §eyler ıibi, bu Naşara-

nın da ne demek olduğunu anla
maz, papagan gibi ezberlerdik. 

Sonradan bu fiilin "yardım et
mek" manasına geldiğini öğren
miştim. 

Şimdi İngiltere'ye Amerika 
yardrmr, Rusya'ya İngiliz yardı
mı habflrlerini gazetelerde oku
.:lukça o zaman çektiğimiz 

- Nasara, Yansuru ... hatırıma 
geliyor. 

••• 
6 yerine 9 ! 

Bir İstanbul gazetesi yazryor: 
"Bir seyyar kumaşçı, bir elbi

•elik kumaşın 6 liraya satılması 
1.ıiznn~elen metresini 9 liraya sat
tıih: lllC""\ yakalanmıı adliyeye ve
rilıniatir.0 

Bu aeyyftr aatıenıın piva.s"-vı 

a!tü~t ethfine .hü~medebiliri:~; 
maı1'n1 ya, 6 altüst ~dılince 9 o
hır l 

iki türlü tefrika ! 

Gazr.teciliğe yeni intisap etmİ§, 
meraklı bir gençle eski bir gaze
teci konuşuyorlardı. Genç sordu: 

- Kuzum, gazetelerde çıkan 
romanlara tefrika başına mı pa
ra verirler; toptan mı? 

Eski gazeteci cevap verdi: 
- lki türlüsü de vardır. 
- Bunlar nasrl belli olur? 
- Eğer iri puntulu harfler ve 

seyrek satırlarla basılıyorsa ro
manın toptan satıldığını, ince 
puntulu harfler ve sık satırlarla 
basılıyorsa tefrika başına para 
verildiğini anlarsın 1 

*** 
Suyu alınan limonlar ! 

Geçenlerde bahsetmiştik: yeşil 
limonları sarıya boyayıp satıyor
larmr§ diye. 

Şimdi de limonların suyu alınıp 
öyle satıldığını bir İstanbul gaze
tesinden öğreniyoruz. 

Halbuki zavallı limonun eski
den suyu sıkılır, kabuğu fırlatıl.L\-, 
ablırdı. 

T. 1. 

11/9/1941 

Mesleki tedrisatta 

nakil ve tayinler 
Mersin ticaret mektebi mildürd 

BB. Mustafa Biroğlu Adana ticaret 
lisesi muallimliğine, Aydın mıntaka 
sanat mektebi muallimi Mustafa Tu
na Sivas mıntaka sanat mektebi rnıı· 
allimliğine, Sivas mıntaka sanat me~
tebi muallimi Süleyman Oskay Ay "' 
dm mıntaka sanat mektebi mualliill" 
liğine, açıktan Ahmet Salihoğlu İs .. 
tanbul mıntaka ıanat mektebi döküm 
atölyesi stajyerliğine, açıktan Necati 
Güneş Ankara yapı mektebi müter .. 
cimliğine, Adana inhisarlar idaresi 
memurlarından Mehmet Ali Büyük 
sura! Adana ticaret lisesi idare ıne "' 
murluJuna, Niğde malmüdürlüğün "' 
den mütekait Rasim Türksev Ankara 
yapı usta mektebi hesap memurluğw 
na naklen ve yeniden tayin edilmiş" 
lerdir. 

Şekerden mamul maddelerde 
muamele vergisi fenzilafl 

İcra Veklllı>rl Heyeti, lokum, akide, dra· 
je, karame!A, ezmeler, fondan, ~ekerle:ıne. 

çiklet, komprime §Pkerler, marmeltıt rece! 
ve şurup gibi şekerden mlmul maddeleri 
iptidai maddeler tenzllAt cetveline ithal et• 
miş ve tenzilllt nlsbetint yUzde 18 olarll1' 
kabul eylemi§tir. 

1941 - 1942 1 utbol ma~larmi 
idare edecek olan hakemler 
Bölge Hakem Komitesi Başkanlığından: 
ı - 941-942 yılı futbol müsabakalarını 

idare edecek hakemlerin kadrosu Mağıdald 
sekılrle tesbit olunmuştur: 

Adnan Özmen, N'nci Tilremen, İhsan Til• 
r~men, Şinasi Gün~örUr, Avni Güngörilfı 
Yusuf Arman, Salt Atnkol, Fuat Güvengöt'ı 

Z. Tunnrlur, Rauf Ataç, C. Kankırmızı. Fa• 
ik Gökay, Mevhlt Göksan, Ömer ApalalC. 
Cemal N'aylr, Nezih İncili, Ragıp GerçeJ<et'• 
l\"ecdet özg{lç, Muzaffer Ertıığ, Ferih Esın. 
Zi~·a Oznn, Celal Oskay, Refik Güven, Sıl' 
uıl Siııner .. 

Bu hakemlerin 11-9-19·11 perşembe günil 
saat 18 de bölge merkezinde yapılacak toP" 
lantıya gelmeleri ve aynı saatte bölge h!I' 
kem komitesi ı'l.zasının dıı böl.ıte merkezin• 
de bulunmaları rica olunur. 

Fuar yüzme müsab&kaları 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlü -

ğlinden verilen malfünata göre, 13 " 
14 eylfılde İzmir'de Karşıyaka ha\f\l' 
zunda 8 bölge yüzücülerinin işÜra ' 
kiyle fuar yüzme müsabakaları yap~· 
lacaktır. Bu bölgeler grup ve Türl<I' 
ye yüzme birinciliklerinde iyi derece 
almış olan Ankara, İstanbul, tzmi!• 
İçel, Kocaeli, Bursa, Seyhan ve Si• 
vas· bölgeleridir. Bu bölge kafileleri 
12 eylfılde İzmir'de bulunacak şekil• 
de bölgelerinden hareket edecekler" 
dir. Müsabaka programı Türki}'1 

yüzme birincilikleri programının af 
nı olacaktır. 

Eregli' de işçiler için bir 
yemekhane törenle açıldı 

Zonguldak, 10 a.a. - Ereğli kÖ ' 
mürleri işletmesinin havzanın diğer 
kısmında olduğu gibi bu kere lirna11 

amelesi için limanda yaptırdığı ye • 
mekhane, valimizin iştirakiyle bıJ; 
gün açılmıştır. 800 ameleye yeme 
veren bu yemekhanenin açılışı bii ' 
yük bir memnuniyetle karşılanm1~ ' 
tır. 

Açık Teşekkür 
Mezunen Zonı:uldak'tan a~·rıldH!:ım ~5. s. ~ 

ırUnU aksamı An.kara'ya hareket eden trcıı dl' 
ılddetll bir kriz ~eclrerek bin mLışklllıtla ı;:e~ 
ml Ankara • ·Uımunl! hastanesine atabil ısr' 
Bu Yılksek müessesenın kıymeUI opcrat . 
l';erlt Korkut tarafından cok ağır ıeralt ııl~ 
d ı hlrknc ufak kamclğer apseıılyle mute~~ 
karaciğer ncsclrıe kndar n Uf uz ederek ıcl ;P 
mütearltllt tası muhtevi, normal hacınlll~ 
dört misli kadar bUyümUs ve lokal bir 9;r 
tonlte ka<lar ııcrll'!Tllş aanirene bir sıı!rtı (' 
sc~ı iltihabı derhal te5hls edilerek yapılan !~, 
ka!Ade muvaftakl»etll bir ameliyat nctl~ı 
de bir an tethhilrU muhakkalt surette bl rJ' 
müncer olacak bulunan hayatım kurtııltı1 

tur. ~)lil 
::lfemleketlmlz !cin disiplin, temizlik, b& ıı' 

ve ıerkat ıılbl her hususta cl<lrlen bir nUtıl~ 
olan Ankara 1\'.umune hastanesinin butıı 

11 
gün sıhatlmlı> ~·akından a!Akadar otarıı~ t>' 
cihetten yüksek himayelerini bir baba ıee#' 
tiyle her hastaya oldu~u glbf Uzerlmderı C''/ 
acmlı;en hastane baıheklml sa>·ın RUstU 

1 cı'ya ve mu\·at!akl>etll amel!yatıııle ha> 11 ,e 
kendisine borçlu bulunrluğuım harlc:-1>-e 

1 !YlC) 
kıymetli operntor Şerif Korkut'a YC bu 1ı 

da hastalı{lımın teşhis \•e tertavlslnrle 1'1>~ 
yarrlLmları dokunan dnh!llye eerı Ihsan 1' 
opcrntur :"\irııct Taşkıran, narlctye ba& as~~,., 
Hasan Snrıbaı'eı, asistan Bayan Hayat ,;t 1 
zlhe')·e ve hnetıılı~un esnasında 1>enl >B

0 
ı 

bırııkmıyarnk sıhatırnie cand.ın aitıkadıır •c' 
sınır aı·kadaalanm, dahllıye nılıtehas-ısı ~eıı:' 
ti ve lbrahlm'e hastanede kaldığım wU~dtl' 
her tUrlil tt'tkııt ve lhtlmamlarını uzcr rıı• 
eksik et.mlyen ba&hemalre, hcmslre, pao>lltılıı" 
cı ve hrıst11hakırılıırıı ve hastanede r 11\tf 
esnada aerek bizzat ziyaret ve gerek te t 1 
telirar ve mektupla hatır sonnak nczıı1'' ~' 
bulunan kıymetli · meslektaş '\'e dostll'111ııl1 
~onsuz minnet;, ve eUkranlarımın an:ır."ıı:ıı· 
terim\ aazetenl%1n tavassutunu rica eder ,.:c'I 

Ankara 1\'.Umune hastane~lnde 4ll1 'ıı•' 
hariciye odasınrla Zonı:uırtak köCr.u:ıı•' 

;"'~...,, 

zuı sattık t~klllıtı . hutıınesl 4Y 
müteha.ssısı Dr. Fa;ul Güven. 
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İngiltere'nin 
deniz zayiatı 

Şimdiye kadar 
1 ngiltere batan mihver 
gemilerinin üçte biri 

nispetinde zayiat verdi 

B. (ör(il'in son nutkunun devamı 
Londra: 10. ıı.a. - M. ÇörçiNn nutku

nun devamı : 
Deklarasyonun ıu \•eya bu noktasının 

11e)1 tazammun etmekte olduğu hakkında 
ıualler soruldu, lkl taraf blr deklarasyon U
Urlnde mutabık kaldıklan zaman, akılAne 
bir kaidenin cmretUği hattı hareket eudur: 
bu taraflardan biri d!~erlyle lstlsare l'tmek
alzln ıu VPya bu cOmletıln garip bir tefslrl
hl yapmasın. Blnaenııle)h yalnız sunu d ye
cefim ki: 

1 - Müsterek dekltırasyon, l!An ettllll 
umumı prensiplerin, harp bittiği wman 
mevzuubaluı edilmesi JAzımgelecek bir hal 
veya bütün haller itin ne suretle tııtblk 

edileceğini izaha çalıemamaktadır. 
Harpten eonrn kartılaeacalımıt mütead· 

dit meselelere bu Prnslıılerln ne ıtof.(ll1 

t&tblk edilmesi lAz•:n ııeleee#l m\ln Kllta ı· 

Jla kendlmlzJ bu anda ıUrliklenm it ı:ıırak-. 

ın.amu Akılllne bir hareket olmıy ıc ıktı~ 

Hllen naz! boYıJnduruRu alUndn bulun:ın 

Avrupa devlet ve mlllellcrlne hUkU nr n ı. 
Jıaklannın, mıın hUkUmet ve lllllll hny-ıt 

lt&klarının tumlll ve yaı;ıılmnsına ı zum 
haaıl olabilecek kara tıu1ullnrı t.a-:1 1!1 tlnın 

ıuret1 icrasını tedvir edecek ıırcnJ l ,,ıl r Al· 
!Antik mülAkntımız esnasında b1rJncı d re -
c de dUşünccınılzl teşkil etll. Bu me ele. re
fahlarını BU>ilk Brllnn>a >"a m !!yun bulu
nan milletlerle mcskOn mırıt11k ı ıard ıkl yer
li IWkUmet mue eselerlnln k • d • :-ıell tekli -
mu il meseletlnden t malll"n 
ledır "Alkıelnr.. Biz bu m 
bizatihi tamam. her tüı'lü 

nı bir mes.,.. 
lelı-r hakkınd • 
müı;ıhcmbetten 

lrJ \e mevzuu b!llısettlkl r ı menleketlerll\ 
'eraıt ve htı.dlselerlne ve bunlarda meskün. 
rnlllctlere tnallılk eden muhtelif beyanatın 

bu urduk. Bu beJ;:anatın, mUıterek dcklarns· 
l"o:ıun mUlhem oldu~u adalot ve hUrtyet 
rnenıumlyle tamamen hemtı.henk bulunduk· 
l.l.rı müıahede edllee ktlr. 

Atlantik muharebesi 

l!f L US -3-

H' i altında işlerken biz muazzam bir dlln· 
) a deniz ticareti yapmaktayız, \"e her za
man en nııağı 2000 gemimiz işlemekte ve 
bunlardan C'll az 400 U her zaman tchllkı!ll 
rnıntakada seyrtsefor etmektedir." 

M. Çörçil, İngiliz denizaltılarından el
taylııt bir lisanla bahsederek demiııtlr kl : 

Beri ine göre 

Alman 
kıtaları 
YENİ ZAFERLER 

kazandılar 

"- İnglliz kuvetlerlndcn hiçbir sınır bu 
harpte denizaltılar kadar bUytik ve mu • 
kadder zaytat:ı uğramamaktadır. Deniz -
altıların görd lkleri iller en tehlikelileri
dlr. ihtimııl bunun içln olacak 1941 sene
sinde gerek subaylar ve ı;erekse ~rler de· 
nlzaltılarda hizmete talip oımuıııardtr. İn
giliz denlzııltılan l'l dU maıı harp gemisi 
bat:ırmıı;ılar veya ağır h:uıara uğratmııılar
dır. Bunlardn.n birkııçı denlzaltıdır. Deniz
altılarımız a)rıca ıım dtıııman iaşe gemisi 
torpilleml§lerdir. Şu halde vasaU olarak 
ayda 15 ve tkl gl\nde bir gemi batırılmııı Şimalde bir yol iltisak 
demektir Batan düşnuın gC'mlleri arasın
da Llbya'dnki durıman ordularının laııesi-
ni temin makııadıylc Akdeniz'i kateden noktaSI zaptolundU 
ytı)dU nakliye ve petrol gemileri bulun • 
maktadır. D nizaltılarımızla irıblrllgı ya- !Başı ı ıncı sayfada] 
pan Holland ve Htır Fransız donanma.eı- Sovyetler tarafından şiddetle müda
na mensup d nlzaıtılar, bu neticenin Is- faa edilen ve kaleler ve sahra mevzi
tihsahndc çok kahramanca yardımlard leri ile himaye olunan mühim bir yol 
bulunmuşlardır. 

"Ma) n tehlikelerınden bahsedildiğini iltisak noktasını zaptetmişlerdir. 
ııımdi o kadar loltml,>onız. Maamıı.fıh, her İlmen gölünün cenubunda, sovyet
gece 80 ııtı 40 dU~m n tayyaresi gemile- ler, mayn barajları arkasında geri çe
rimlzln geçebilecegıuı eıı çok tahmin et- kilmcmiye çahşmışlardır, Fakat al -
tikleri yerler her cın ten mayo dokrnck- f' k 
tedirler. Dll§m n, nıüte'lladiyen m•kna - man • ın ıtaları ve piyadeleri. sür-
tleli mayo kullandığı gibi hava lht zaz - atle bu barajları aşmış ve alman kıta
lnrtyle infllM< eden ınayn.nr da kullan - ları terakkilerine devam edebilmiş -
maktadır Şimdi aı tık bunların o kadar tir. 
bahsi gC'çmemektedır. ÇtlnkU İngılız ilım Cenup bölgesinde, alman kıtaları, 
ve fC'nnı snyc ınde bu cins ma:,.nlarR b.1-
yi)k ölçUd h'lkim olmuş~ ır 20.000 kı 1 aynı gün bolşeviklerin şiddetli mu -
ve binlerce <: mi g"'celerl tıökUlen !H!lm kavemetini kırmışlar ve iOO esir, 14 
Aletıeı ini limanlarda ve k' ıuıllardıı. te - top ve 4 kamyon almışlardır. 
nıizlemektl'd.rl r Bu ı ı r. hava ıııter iyi Cenup cephesinin başka bir bolge
s ter fena 'ısun, de\'l\Jl'lı sureli<' ve datma sinde, alman kıtaları, 1000 esir ve 14 

dU«man lıllcumu ııltınd:ı yapılmaktadır. 
Bunlardan b:ıhıı dildığlni ı ıtml,>oruz ÇUn- tank ele geçirmişlerdir. 
kU bu işler gizli \C 8 sizce yapılmakta- Son günlerde vukua gelen çarpış -
dır. Ho.ıp ba ladıtındnnberi tahlisiye ida- rnalarda, alman piyade ve topçusu -
remiz, fırtınalı havalarda ve eaır ahvalde nun ateşi neticesinde, bolşcvikler, 

bir milyon tontl!todan zi)lldo gemı kur- cenubi Dnieper üzerinde müteaddit 

tarmıııtır. topçeker, monitör, romorkör ve daha 
At/antik meydan muharebesi başka küçük vapurlar kaybetmişler

henüz. kazanılmadı dir. 
''Temmuz ve? ağustos n:y lruındn h r ne g cylCılde tam yiiklü bir sovyet 

kadıır denızdekı za,>1atımız <;ok azalmı "el 
da bizi tehdit edrn \•nhlm tehlikelerin 01• nakliye gemisi Kerson'un şarkında 
hayet bulChığunu zann tmek lıamakııt olur. Dnieper üzerinde batırılmıştır. Ru 
Dtlşman her znmankınden ziyade dcruz - nakliye gemisinde bulunan bolşevık
altı ve uzun men:ı:llll t yyarc kullanmak - )erin ekserisi bogulmuştur. 
tadır. Bunların daha nı tm ı ına lnllzar et
meli~ iz Mu z <un gayr tlrr sarfettık M:c- Kiyef'in arkasında gece Dnieper 
nablimiz de bır t raftan devamlı surette üzerinde bir sovyet monitörü de ha -
artmaktadır l• nknt teyukkuzda göstere -ı ttrılmışttr. 
ceğimlz en ufak bir gc-v ,Jlk neticesınde Alman hava kuvctlerinin 
gayreti rlmiz ve hllral rımız sLlratıe cld· 
d' blr silkQta maruz kolablllr. Garp yarım faaliyeti 
kUrıeslnin geçitlerini durmadan lhıntrol Bcrlin, 10 a.a. - D.N.B. nin öğren-
eden kuvetıi Amerikan donanması ile blr diğine göre, 9 - 10 eylfıl gecesi, al -
lhtil ta mıınız ka im J l o korkan Alman- man hava kuvetleri, Odesa'ya, Mos -
lar, Atlanli{:ln Amcılkalılarıı Aıt gC'niı kı- kova'ya, Leningrad'a ve daha başka 
sımlarında sıkıntılı bir vaziyette bulunu
:rorlar. Bu vazi.>'et bıu yardım edecektir. sovyet şehirlerine hıicumlar yapmış-
Daha bUyUk bir yardım istly!'bilirim Fa- lardtr. 
kat bu takdirde, dU man yeruden tabiye. D.N B ye blldlrlldtğlne göre, blnbası Han-
sini değlştırecekUr. drıck'ln kumandasındııkl ucı fllotlllAm, 7 

"H!Uer o iphesiz, Amerikn ile çarpıtıma- ~·lüldc, 500 üncü ha\·a seferini kazanmıstır. 
dan önce, Sov ·et R usya lle, s om da in- Bınbası Handrlck. 1936 olimp!yadmda Pen
giltP. ~ ne 1 ıni bitirm j tPmektc~ir. Bu tatlan b r incil in almıştı. 
da Hltıer'in takip ettiği ·• teker teker .. Fı·n hava kuvetlerinı·n faaliyeti 
usQ!Une mlltııbıktır . .Mııamo.!lh, Hftİer, A· 
merlkan siyasetinin icabı olarak AUantıği Hcl!!lnkl, 10 a.a. - Fin ea,kumandanlı-
oimdl mebzQl bir surette geçen kıymetli :ından blldlrildlC'lne göre, Fin hava kuvet
teçhiznt ve mühimmata mani olmnk za- lerl evellsl gün 17 sovyet tayyııresl düsür· 
ruretındedlr. Bin en:ıleyh, Atlan tik mey- mllşlcrdır. Diln de sov) Pt ıasl' üsleri \'C as
dıın muharebesinin kazanılmış bulunduğu kert kamplan Uzeı'lne tam isabetler olduğu 

Moskovaya göre lzlanda'nın 300 mil 

Rus mukabil b~enubu garbi:iknde 
t 

ıramerı an 
aarruzu .. d h 

MERKEZ CEPHESİNDE gem 1s1 a a 
berdevam batırıldı 

!Bası 1 ıncı sııylıdıJ 
lBaşı 1 ıncı sııylada] 

Spitzberg 
adası nasıl 

İşgal edildi ? 
( Başı ı. inci sayladıı ) 

rından haberdar olduklarını gösteren hic
bir altunet görülmemiıtir. Bir gün öğle. 
den sonra bir alman ke,,i! tayyaresi sahil 
boyunca uçmuş ise de, Kanada birliklerini 

Yelnla zaferinden sonrn taarruzuna ı11!'Vıım 

etmektedir. 

ztıtaml1!.rı. ~s.sa'nın mürcttebatırutan Qe k1-
&1)1 kurtarmıalardır Bu mürettebat Seııaa'run görememiııtır. 

Almanıann Şluıelburıt'u aldıklnnna dnlr 
iddialan tıakkındn hltblr mal~nt yoktur. Al· 
mantar, dalma mu\atraklyetlerlnl bUYiiltürler 
ve maC:IOblyetlerını kiltülUırlcr 

17 a~tosta torplllentp batuıı:ını söyJemteıer- Kanadalılar karaya çıktıktan sonra, 
dlr. SK a mureıtcbaUndıın 24 kiti kayıptır. Norveç ve Rus ııehlrlerlnde kalmııılardır. 
Burııann botulduQu tahmtn edlıntektedlr. :Kay- Umumi karo.rgl\h bir Rus ııehrinde kurul· 
bolıınlar arasında hü\•beU tesblt edllemb'en 

Smolensk'ln c nubu en kisindeki rus mu· 
bir Aıner kalı da vardır. 

Sesııa vaktb'lc Danimarka hUkUmeUne alt 
bulunu)ordu. Amerika Blrle&lk dl'\'lcUerl sula
rında kullanılnıadan duran )'abaneı Ucnrct 
ııemllerı d!'nlz kcımlsYonuna denc<llldltl za
lnnn, Amertkan h'..lktımetlne intikal eden bu 
upur lzlandn hUld.ımetlne alt e >a>ı lzlnnda
>ı• ı.:otUmı kt<' ld SCSJıı nın hamulesl, yhc· 
cek mnddelcrlnden, hububattan ~e keresteden 
murekk pli \e hlcbtr ııı!Ah, mühimmat \eya 

so{ıuklann harp m ızcmcs rl muhtevi bulumnu)'ordu. 
Dl~cr taranan, deniz koml5>onıınun bUdlr

ehe· d.Q'ln ııoN!, ı p denizinde batırılmıı olan Steel 
ı; rarC'r Am rlkan a.Jebl, cuma ııllnCI bombn

muııtur. 

Halk, Kanadnlılarıı. kargıı misafirperver 
davranmıııtır. 

İhraç hareketine yegflne gnzcteci sıfa
tlyle lı:ılirflk eden Kanadalı muhabir, 1n
glltere'ye dönmeden c\'el, Norveçliler ve 
mliteaddlt nskcrlerle bir mUddet bu Ruı 
şehrinde kalmıetır. 

ihraç nasıl yopıldı? 
İhraç hareketi hazırlıklarının nasıl ya.. 

pılmıv olduğunu anlatan muhabir demlrı· 
tir ki : 

' r. malzeme lhU- lnnmııtır. Bu \&Jıurdıı mürettebat olarak SG 
)atları \ ilrdır \ t > alnız mUd~ra >n 1 kisi bulunı.yordu Rc!h'nen t yJendltlnc E'Öl't', "- :MUttefik ruıkC?rler, ancak eimal Buz. 
de:ıı r~kat mu b 1 h u • bulur.maıı dıı 1 bunların hepsi kurtnnlmıştır. denizi mınUıkasına girdikten sonra ku .ı 
kııdlrd r.. Har e!.}e nn?.ırı M Hull, ııazl.'teellerle yap- mıındanlanndan nereye gittıklerlnl ötre • 
f mh!ı ed;fcn bir a/nıan tümeni tıtı bir toplantıda. St el Seafarer'e hücum e- nebllmişlcrdir • ., 
r ı , 11 1 1 11 1 r ~ n ının bıMI dl I d nlcrın hı. 1) t ha kında hlcblr aUııhe ol- M h bl İ 

u r, nglllz donanmruıının teynk • 
ııın ı.; e m< • b e d M ı al T~o- n: dııtırı b ld nn sur 

1 M Hııll, Amt>rlka Blrle•lk De\•lctlertne alt kuzunu methUscn!l ederek, ıunları il!ve c nko•tıırarında!I ) palan lıctnrl mukıılı 1 tııar· ~ 
ruııdn ( el de münh ım edil n alman mo- bul..ınan Sesıııı h ıkkında tam malQmat nlma- etmiııtlr : 
Uırlü tllmenl "' unt'u tum ndlr. 1 dan her hangi bir beyanatta bulumnı>at'nCını "- Muazzam filotllJO., sabah saat 6 rad-

* * 111 111,ıeomle ve bu ''apurda blrcok memleket te- dclerintle Spitzberg'e varmıoti. Bundan 
baasından mUretıebnt bulundut:unu ~e bun-

Mo kova, 10 R a Re mi tebliğ, bU- ı ıar araı. nda henüz mlktnn tııytn cdllmeınll cvel, blr destroyer ve bahriye tayyareleri 
tUn cephede ılddetli muhar b !erin cere- blrkac Amt>r1kalı da olduQ'Unu llAvc etmıı- ketılf hareketi yaparak ihraç içln tayin 
yn.n ettiğini bildirmt'kt dır 8 el JU!de 71 1 tir. edilen noktada Almanlann bulunmadık _ 
Alman ta,>3arcsı d UrUımu~tlır Ayni gUn 8. Ruz.velt bugün bir nutuk larını binaenaleyh, mtittefık kuveUcrln 
Sovyet hava kııvetlert 24 tayyare knybet. verecek muhtemel bir mukavemetle karrıılanmıya.. 
miglerdir. Vnıtn ton, 10 a a Soıune inanılır kay- caklannı tesblt etmi~lerdir. 

Yclnia'nın i~galindcn sonra naklara ı:ııre, M. nuz\elt buıılln vaıınııton l ''Asker nakliye gemileri demirlediği za-
~ .saatıyı .. ıant 20 de (Türkl~e saııtıyle 11 eylül 

ı.ondra; ıo. a a. Aııkeri vaziyet hnk· sabah ıaat !i tc) gl\yllyeceıı:ı nutukta. Alman- man. gllneoin ouAları araınra bulutlardan 
kında Annalllll şöyle ya ı:ror : yanın, alman harp hareuu nf'>tlcesinde Ame- sızıyordu. Bir teğınen lle birkaç fstlhkA.m 

"Ruslar, Yelnln nın ıvı;allnı blldlrmiıı - nkan Kl'ml \'e lr.Mrn kııyıı;ılan hakkında tarih aakerl bir destroyerdcn knraya çıkarak 
lerdir. ı nııat ~ l"lllesını ı tlyecekıır. Aynı knynılkla- Norveç'tekl Almanlarla irtibatı temin ~ 

''Dün ö !edt:n sonr g ç \•akit Moskrıva- ra ıı re, Amerikan ka>"lı>ları, 5 \•npur \C as- d d 1 t 1 
g rt 65 Amerlkan vatnndaıırtır. en ra yo s asyonunu ggal etmişlerdir. 

d n alınnn haberlere gJr , top ııeaı Yelnia
nın earltından ve 20 lomelre mcssfeye 

kadar ış•llrn ktedlr. Bu Rı.slarıo rıcat e-
den Almlınl rı durmııdan 

ettikl('rlnı isb t eder. 

tnkihe devam 

hH•ısl r it oım) n r. 1 rı \l'mtek-
te aslı\ LcreddUt etmemişlerdir. Almanla
rın 1. ningrad ı ç virdikleri hakkındaki 

iddialarını muhtem ı olarak hakikati kıs-
men ifade etmt'ktedlr ... 

Finlandiya siyaseti karşısında 
Amerika endişe hissediyor 

Vaı ngton, 10 a a. Royter: Zanncdlldltlne 
ıı rl', Bltle$.k ı\m •iltn hlıkürretl, Fin 'ldlya 
ılyııat'tlnln ııec<'nlurd(I aldı~ı lsllknme~tl'n do-
layı bUyCık bir cnd ıo du)maktadır. 

\'aetnııton'da me\ ruı olan kanaate bakılır

sa, fln ıl>asetınde yakında bir detlıtkllk VU· 

kubulmndıC:ı takdirde, Blrleılk Amerlka'nın 

tın hukü.-netınc kanı olan \azb-etlnl 16!1ratl<? 
dcRtıtlnncsl muhtemel<! r. 

l\1. Huzveıt, htılfı nutku Uzerln<le calısmak· Mltralyözlerle ve diolerine kadar sllô.h _ 
tadır larla mücı:hhez bulunan Kanada askerleri 

Atık denizlerde Aınertkan haklanna hllnnet kUçlık gemi ile sahile yaklqıyorlardı. Aa.. 
cdllmesı lcln M. Ruz.velt'ln alındıll:ını llAn ede· 
bile<' trl h r ha~~l bir tedbir hakkında Va&lnıı
ton dn hlcblr mnlllmııt me\CUt dtll:lldir. Fakat 
Reisin, Amerika Dlrle&lk de\ lctlcrlnln denlıle
rtn ııerbeRllsl ı;ırerıalt>lne aarsılmaz bir tarzda 
bnll:lı bulunduklarını samı surette anlataeatrı 
ıtiphcslzdlr. 

Mkı)e lller me~llsl harlebre encümeni re!ıl 

M . Bloom, lns:tlterc'~-c yardım ederken eııert
mlzl batr mıa olan bitaraflık kanunu knldınl· 
maııdır demlıtır. 

''Evelci Amerika" komitesinin 
bir beyannameıi 

Ne~·)ork, JO a a. - "Eve!A .AmerJkıı .. ko
mlt~I • .Amerikan mllletınıı hitap ederek Greer 
d~tro~erlnln hUcumu haldcındııki alman ve 
amerikan Mdlalannın birbirine zıt cılduıtuna 

Iaaret etm!ştlr. 
Komite diyor kl: 

kerler muharebeye hazır bulunuyor! rdı. 

Fakat so.hildeki Norveçliler anlan dostça 
kareıtıyarnk radyo istasyonunun iııgalinde 
kendilerine mUzaherette bulunmuelardır. 

Halk ihraç kıta/arını iyi 
karııladı 

''Karaya çıkan ikinci müfreze, dlğ'er bir 

radyo istasyonunu lııgal etmlııtır. Bundan 
sonra ihraç kuvetıcrıne kumanda eden su. 

bny maiyeti ile bir Rus ıehriode karaya 

~ - Mil$lerek deklarasyon, Hlndlıtnn'd.ı, 

l!ııınanya'da \e Brltan~n lmı;ıaratorlu ıtunun 
dlter aksamındaki mesruu hUkUmt!t ı kll • 
lırtntn lnklanıma mUtealllk olarak zaman 
&ıman yapılan muhtellt atynsl beyanatı hlc 
bir vıchUe tahdtt etınlyecekttr. Biz 194() 
be:vanattyle, HJndlltan'ın BllYtlk Brltanyıı. 
lırrıııaratorluıtunu tCJkll eden mllleller cami
asına m1lsavl earttıar altında ve hür blr 1,. .. 

blrtltl eı!de etmes1 tein kendisine yardım ct .. 
rn ıı tH.hhU ettik. Bu t.anhhli amUzü ya~ 
~rken bittabi Hlndlatan'la uzun zamandan· 
'bert devam eden münasebatımızdan ve btı 
Mtıınleketıte muhtelit dinlere. ırklara men
ta.&Uere kanı olan maıultycUerlmtzden do• 
tan vecibelere riayet etmes1 kaydı ıtıtırazl
•lıll Jtoydutc. Blrmanya•ya ııellnce bu mem
lekM dahi orada bir yerli hük!imet kumuıı. 
ltkllndekl olgun styıuıettmlzle ve tatbik 
Jne\'kllnde bUlunan dlıter tedblrleı'J.e temin 
ed!lm1ı bir vaziyettedir. 

gibi boıı mUltüııızaalr isltllınemelidir. Gös- görülmilştür. Diğer bir hücum esnıısındıı Almaııa'nın ~ tnl!'ı.ndl)a tla ı.:ltıtlde hAktm 
terdlğlmi.z sabır ve yaptığımız _ll'ayretleri Lenlngrııd-Murmansk hattında ~lben iki bir rol O>namac:a cıılıstı#ı end ıc ile kııyde

mUkAfatıandıran muvnffakl) etlerden mem lokomotif mltro.lyöz ate&lyle kullanılamaz dllmektcdlr. 

"Almnn ld<llnsını )'l\\an otarnk tasvir etmek 
doıtru deltlldlr. Albay Knox ve StJmaon ııtbl 

Ruzvclt'ln hükümetlne menaup bazı adamlann 
ı har etUklerl hUyilk arzutnnn hllfıtına ola· 

çıkarak, yüksek belediye memurlan tara
fından istikbal edilmlotır. Halk, htçbl~ 
dUşmanlık hlssl göstermekslzln kıtaları, 

oehrln merkezine doğru yllrtldUkleri zaman 
selft.ınlamıııtır. Rus komiseri, Kanadalılan 
Sovyet idare merkezinde resmen kabul et.. 
miı ve müzakereler eUratle netlcelenmıo
Ur. 200 kl11i kııraya cıkmııı ve eehrin rıer.. 
kezinde bulunuyordu. Uzun zaman geııme. 
den Kanadalılar ve Ruslar arkadaıılık edJ. 
yorlardı. Ve bir saat sonra Ruı maden lf.i 
çlleri, lll!kcrlue, ııigara ve eekerle:me ik

ram elmiıılerdir. Müteakiben gemilerdeı:a 
cephaneler, lnfil!k maddeleri ve levuını 
çıkarılmıııtır. Diğer bir destroyer, Kana. 
dalı ve Norveç 8&kerle.rinl bir Norveı 
adaaı olan Svalbard'a göturmll§tUr. Nor • 
veç hUkUmeUnJ teman eden Norvec ku -
mandanı, klttılnrlyle, askerler ııehrin eaaa 
caddesinde resmi geçit yapmıı ve mııu.. 
kerelerden sonra Norveç kumandanı halka 
blr hitabede bulunmuştur. Halk itirazda 
bulunrnamııı ve hatta. memnuniyeUerinl 
izhar etmek l~ln tebessUm edenler ol • 

muetur. 

M. Roosevclt'le goriı~tuğUmiızdcnberi At
lantik meydan muharebesi fasılasız devam 
ebnqUr. DU,man adamızı abluka etmek, 
denizaltı ve tayyare hucumlariyle ve bu iki 

nun olnıalılıyız. J<'aknt unutulmamalıdır Dl'dlıildlll:lne ııııre. Almanya rın matbuat 
hale getlrllmlstlr. ve radyosunu kontrolü nltında bulundunnnkta ki. harp beklenmedik Mdlsclerle doludur. Fin 

Fınlıındiya ticaret nazın M. Tanner, • ve Blrleıtk AmC'rika sl)asctıne ve Cenubi A· 
iz.landa' da Ve Irak' da vaziyet landiya harici ticaret dairesinin yüksek me- mertka')'a hücum etmek ıctn bu kontroldnn 
"Atıontik mülAkatındruı dönerken, İz • murlanndan mliteşekkll bir grup ile 17 ey- lstlfade etmektedir. Fin matbuatı tarafından 

landa'yı bU) llk bir rnemnuruyetle ziyaret lUlde Almanya')'& hareket edecektir. neal'edUen bUtün ukcrt haberler atman tebllR-

rak Amerlkn'nın harbe ııtnneslnde Almnnya
nın hlcblr menfaati y0ktur.,. 

Komite hitabesine &u :1özltl"le niha>-et \er-
mcktt'dlr: 

"Amerikalılar, 

Tetıkte bulununuz. Yarın s!lyllyeceğl nu-

ıillhı ıiddetli bir ~ekilde teli{ etmek sure
tiyle bizi aç bırakmak i~in giriııtiği t~eb -
bUıte mütemadiyen tabiyesini dcgiıtirmek
te ve bir yerden koğulunca diğer bir yere 
&itmektedir. Anavatan sularından, Britan -
Ya adaları civarından kovulan düı-man 

AUantık'ln hudut lru'afına geçml§Ur. A
merıka tarafından yapılan devriyeler fa
aliyetini aekteye uğrattığı için düııman 

muzur taallyeUnl cenup sulannda göster-

ettlnı. İlllanda'da hUktlmet ve halk bizi en J . [/ '/ , h d ll'r1ne \e o N B ııJnnsının hııbC'rlcrtnc ıatJnat 
büyük samimiyetle karşıladı. Dura(la nıu· apon gonÜ Ü erı cep e e etmekte ve tın 11nutelerının bnomnkalelr.r1 de tukln Relslcilmhur, sizi harbe aokmağa ha· 
az.zam 1ngillz ve Amerikan kuvellerinl Berlln, 10 a.a. - D.N.B. ajansına blldlrll-
tefti§ ettim. 1zlanda'da aynl zamnndıı çok di[:lne göre, mavi tOmenl te~kll eden Japon
bU:rUk İngiliz ve Amerikan bnvn ve deniz ya gönüllüleri rus cephesine gelmlslerdlr. 

Türk - Alman 

ticaret görüşmeleri 

ıadakıı.Uc nazl n•ktakıazannı ııacıe eylemek- zırlnnı)or. 
tedlr. Ev!Atlannız için mficadele ettiğinizi, on-

r.ıamaıih b1 malQmat alan tin mahfilleri· ları harpten ve umumi katllAmdan koru -
nln kücUk blr kısmı vıımelln hak ki veth!.'Cl;. mnk mecburiyetinde olduftunuzu nazan IU
n1 ldrnk etrnla ve harbin de\nmının FlnlAndl- bare alarak hükfimetlnlzln sizi aldatmasına 

mllsaade etmeyiniz." 

Greer hadisesi ve bir alman 
mütaleası mette ~lamıour. Biz onu kabil olduğu 

kadar Ya.kından takip ediyoruz. Hatta. ba
za.n tablyulnl ondan eve! kullanıyoruz 
Fakat, dll§man manevralannın her birinin 
muvaf!ak olduğu. veya muvatfakiyetsizli
te uğradığı hakkında sarih veya vaktin
den evel dellller vermek iııtenllmedlğinden 
temmuz ve ağuato!'I aylarındaki vapur za· 
Ylatı neeredllmemietir. Ve bu huııuııta sa
Jih rakamlar vermek zamanı henllz gelmP· 
:mıetır. Mamafih halk, bıı son iki ay için 
de vaziyetin daha iyi bir duruma girdiği 
lntıbaını anlarrue bulunmaktadır Bu in
tlbıu tekzip edecek bir mUtaleada bulun
mıyacıııtım. 

kuvetıcri bulunmaktadır. İzlanda \"e Ter
re-Neuvc'de lnp ettiğimiz veya geni;,let
tlğimiz bUyUk hııva meydn.nlnrı, gCD.iıı 
bahri mıntakalnrın kontrolUnde bUyUk bir 
rol oynıyacaklar, nıhai zaferin l.stlh8alln
de kati bir hisseleri olacak veya bu zafe
rin istlhs!ıllndeki katı il.millerden birini 
te§kll edeceklerdir. Bunlar her gece Al • 
manya'ya karşı gittikçe artan bir eekllde 
yapılan nğır bombardıman tayyare hUcum
larının idamt'sıni temine hizmet edecektir. 

ya'>, mahvertecetı knnnatıne vaımııtır. Bu 
FinJAndlYalılar, Almanya'nın FlnlACll)'a'ya 
muhtac oldu~u ıııda maddelerini ı:lindl'rmete 

muktedir olmadıAını ve bu ııı ıınC"ak Blrlealk 
Amerika ııe 1nırlltcrenln yapabileceklerini de 

Berne; 10. a.a. - OF1 : (Gazette de anıamıa bulunuyorlar. 
Berlln, 10 a.a. - Dlplomatlsehe und Po

litlsches Korresııondentz gnzetesl, amerikan 

Deniz harbindeki salôh 
Deniz harbindeki salAh iki iııtikamette 

tecelli etmektedir: 

'•Harbın ııark sahnesinde de \"BZlyet le
himize ınkı nf ctınlııtiı'. Irnk'la münıuıe • 
b U rlmlz bır tttifnk muahl'dcslne bağ -
lanmıştır. Bu muahede harp zamanında 
'e saır hussusı ıılıvalde Irilk ve İngiliz 
menfaatlerinin mUdıı.faası için blze bUylik 
sel hiyetıer bahşetmektedir ... 

CDl.'varnı \·ar) 

Nutull hallkında İngiliz 
basınının telsirleri 

Londrn, 10 cı n. - Hemen hemen blltOn 
ııal telcr, muh.nım t i'i hasında büyük fe
dakt\rlıklara katlanması ll1zumu hakkında 

C6rtll'ln kullandığı kelimelerden dolayı 

memnun!) etlerini izhar etmC'ktcdlr. Sade 
Dally Herald gazetesi, bunun ktıfl geltncdl
ğlnl IC'barüz ettirerek dl.);or ki: 

1 - Batan lnglliz ve müttefik gemilerin 
mıktan btiyi)k 81ç0de azalmı~ ve sahillc
rirnıze cmnlvetle ihraç edill'n kıymetli ha
mule o niııbette artmıştır 1941 senesi it
halU1 itin sene baııında yaptığım tahmin 
do~ru çıknu hattı\ aşılmuıtır 

2 - Son 3 ay lçlndP alman VP İtalyan "1nglliz-rus-aml'r.k n konforansı çahşma-
tıcuet gemllrrinln tnhrlbl fPv'lı:altıde art- larına baslnmadıkı:a. SO\'}et ordusuna mll
mııtır. Bu netice, rıahil muhnfoıı:n tr.şk!U\t- csslr bir yardımda bulunmak mümkün dc
larıoın bombardımnn tayyare filolanmı- ğildır. Konfrıııns, hıırb n mih\crtdlr. Rusya, 
zın kullandıkları yeni parlak bir tablyt' lr.giltere \e Birleşik Amerlkıı mümessilleri 
ile elde edllmlıtlr. ı bul~up levazım mcs le nl mUzııkere etmc-

Hava kuvetlerlmlzln muvaffakıyctınc de- dıklerl müddette mu takbC'l lhtlya<;lıır hıık
ftlzaltılanmızın g!lrdtlkü hlzmeu llA\'c etmek ı kında sarih bir fikir elde edinmenin müm
ıerekUr. Bu lkl tımıflı mll~terek hücum sa- ı kün olmı)acağı aşlktırdır. 
~talnde fazla miktarda dü~mıın gemisi ba- Rus;>a'dııki ııskerl \"Ll%l}Ct bir tek 8Unün 
tırıımtw kııbll oımustur Simdi sö) ll)ece. bile ka;>bolmnmasını le bettlrmektedlr," 
tim se:>e meclisin büyük bir ehemlyet "er- ! Dally Expr gazetesi şöyle yazı3or: 
rıı.eılnl dılerlm. Çünkü bu be) anat cidden "Tcchlzatı kAf gelmed inden İnglltere 
hartkulAde bir vaziyeti ifade edecektir. DUs- ı bugllnc kai!ar müdafaa muharebelerini kay
nıan tarafından temmuz ve ııkusto a)ları betml tir. Blnaenale)h taarruz muahE"rebe
ltınde bahnlan fngfllz ve mUtterık vapur- sine başlııdı ımız bu and aynı tC'hllke;ı;e 
larının mecmu tonilatosu a:ı: nı müdd t zar- mAruz knlmaklığımıza müsaade etmemeli
fında tanarelerlınlz ve denizaltılıırımız ta- Y1z. 
l'a.fından batırılan alman ... e ltalyan gemile- Her ne pnhıı,ma olurııa olsun, mUmkün 
rlntn mecmu tonllAtosunun Ucte birinden olduğu kadar milyonlarca rus muhnriblnl 
caıc fazla değildir. Bu beyanatın hnrlku16- slltıhlnrla tcçh z etm kllğlmiz ltızımgellr. 
delitı hnkkında şimdi hlikfim verebilirsiniz. Kt'nd m z le n ti!' sllfı.h tedarik ftme'iyız. 
8urasını hatırlamak ırızımdır ki açık deniz- llitl cı onlımilzd<:'k l lkbahar sef!'ri itin 
lerde ıremllerlmiz d!lsman ı:;emllerlne nls- s llihhrını hazırlnmışlır. Hıırbın aktb L.nin 
beue 10 veya 20 defa dahs bUyük hedef teş- bu se!erden sonra taayyı.on edcc('ğlne &liphı> 

Lauııanne) ın Berlin muhabiri yazıyor : 
"Türk - Alman iktlsad! mllzakereleri 

mUnascbetıyle, bu konuıımaların slyul ma· 
hiyette olmadığı Berlln'de tebarüz etti -
r!lmektcdlr. 

"İ.kttsat mlltehasıııııı olan doktor cıo • 
dius'ıın, Ankara'da bulunmasına hiçbir si
yası ehemiyet verilemez. Doktor Clodiua
un vazifeııi, iki memleket araaınd&kt tl· 
carı mtinasebetıerln normal suretle iyi
le~tlrllmesl imkA.nlannı aramaktan iba -
rettir ... 

Oslo'da fevkalade ahvalin 
mevcudiyeti ilin edildi 

Berlln, 10 a.a. - Berlln siyası mahfille
rinden Öğrenlldlğine göre, Oslo'da fevkall
de ahvalin mevcudb·etı ıırın edilmlşUr. Bu
na sebep bu şehirde mesai intizamını boz
mak tein yapılan tesebbüslerdlr. 

Umumi müesseseler saat 19 da kapatıla
caktır. Trenler mUstesna ııalr nakliye vası
talan mua>'Yen bir saate kadar !şlİyecekler
dlr. 

"Bremse,, batmlan alman 
hafif kruvazörüne dair tafsilat 
ı.ondra; 10. a.n. - Bahriye nezaretinin 

dlinkU tebliğinde batırıldığı bildirilen ve 
ziyaı Almanlar tarafından da itlraf edilen 

Alman haflf knıvaz6rtı Bremııe, ıaatte 23 
mil yapan ve altı pusluk dört toptan bq· 
ka altı tayyare dert topu ile de mUııella.h 
bulunan 1460 tonluk bir gemi idi. 

Mumıansk acılarındakl lnırııız deniz 
faaliyetini bildiren tebliğ ayni zamanda 
bu kuvetıerin amiral Vian tarafından !da-

~~ etnıekt.dlr. DUsman gemileri mahdut yoktur. 
artta veya mUdaJ:aa edilen limanlar ara- İnglltere'de sllAh imal eden 

"llda lahD boyunca ve tayyarelerin hlma- bin neticesini tayin etmelidir." 

re edı•d'tini de haber vermiştir. Amiral 
!seller har- Vlan. lklnd Narı.1k Ml'~e bllhaua te -

mayi)z etmııu. 

Akim kalan mütareke 
görüımeleri 

Blrcok FlnlAnd ~aııınrın samimi surette ııul
hu arzu clllklerl ıliylcrunektedlr. 

Vıııtngton'da blldlrlU11f:!ne ııöre, RusYa lle 
Flnltı.ndlYn arasında mütareke konuşmalnn lll· 
hnktka vukubulmtıı ise de, marcıal 1110.nnor
helm'ın Rus Karell5inln Flnllındlya'ya verltme
ıı lüzumundan bııh&ctm 1 Uzcrlnc, mUzııkere
Jer Ruslann teaebbQsU ile lnkıtaa utramuur. 

Almanlann Flnllındl>n'dn ıılttlkce artan hA· 
klmtyeU kanısında, Ftnllndba'nın ne derece
ye kadar hareketlerinde serbest kalı,ı;ı kalma
dıltı meselesi \"aılnı.:ton'da mevzubııhlıı oimıık

ladır. 

Vnslngton'dakl müşahitler, son Fin hare
ketinden sonra, Sov:ırct Rusya'nın gecen se
ne müdafaa mE-vzllerlnl tnk'lil)·e etmek için 
Flnlandlya'nın znranna aldığt tedbirlerin 
hemen hemen haklı olduğunu hlssE-tmeğe 

b8$hyorlar. 
Vnslnııton'da zannedlldlğlnc göre, rus

Cln müzakerelerine yeniden baslnndığı tnk
dirde, amerikan hUkUn-C'tl bundan memnun 
kalacakllr. 

Aksi takdirde Blıle~lk Amerıka'r.ın ltal· 
ya, Macaristan ve Bt!rlln'ln diğer hempala
rınn kareı aldığı vazıyet! Fınlandlya')a da 
tt-smll edeceği kanaııtl buıada mC\·cuttur. 

Püıkürtlen alman/ar 
J .. ondra, 10 a.I\. - Ktzılyıldız gazeteııl -

nln muhabiri, almanların merkez bölge -
ııinde bir ırmağın ötesine tardedlldlkle -
rlnl ve ırmağı geçmiye tcşebblıs etlikleri 
ııırada 4000 almanın boğtıldıığunu ve ce -
reyan eden muharebede 238 alman tankı 
ile 50 dllııman tayyaresinin tahrip edlldi
~i bildirilmektedir. 

Mühim bir kafile arızasız 
olarak lngiltere'ye geldi 

Londra, 10 a.a. - Şimdiye kadar 
Atlantiği geçen en büyiık vapur ka -
filelerinden biri son günlerde bir in
giliz limanına gelmiş ve muazzam 
yükünü tahliye ettikten sonra hiç bir 

urara maruz kalmadan dağılmıştır. 

"Greer" destroyeri h!dlsesl hakkında ~un
ları yazmaktadn: 

"Amerlknn makamlan, Blrleslk Amerika 
devletinde bir müddettenberi hUküm ıUr-

mekte olan hoşnutsuzlutun nrtml$ olduğu
nu anla),ncn, biraz zayıflaml$ olan harı> 

haleti ruhl)•eslnl eanlandırmnk lüzumunu 
hlssetml&ll'rdlr. 

M. Ruz\'elt, bu sefer de gene hAdiselerl 
tahrif etmek usulline sadık kalmıstır. Zira 
M. RUZ\ elt, pek b1 Qlllr ki, Amerika milleti, 
bir alman denizaltısının sebepsiz olarak ta
arruza uğramlŞ olduğunu 5ğrenecek olursıı 
M. RUZ\'elt, amerikan milletini harbe sU
rilkllyemiyeccktlr. 

HAdtselerl tahrif etmek M. Ruzvelt itin 
artık vaz geçemlyl'ceğl bir itiyat haline gel
mlstlr. 

Amerikan milletine, tutamıyacafı nice 
valtlcrde bulunmus ve dahili siyaset bakı· 
mından nice asılsız haberler yaymıştır. 

M. Ruzvelt'ln lntih!IP edilmeden evci sul
hu mümkün olduğu kadar koruyacağına 

dnlr vermle olduğu söz ile ştmdi tam aksini 
)"apmak itin sa:'fcttllU cayretlcr bir tezat 
teskll etmektedir. Paiır.a tekerrtır etmekte 
olnn bu asılsız haberlerin )'nrdımiyledir ki 
M. RuZ\·elt, harbe biraz daha yaklaemab 
ufraşıybr. M. Ruzvelt, gayesine eri&ebllmek 
!cin, hakikati tahrif etmek ve mlllP.tlnln 
menfaati hllAfına da olsa onun gafletinden 
istifade etmek gibi vasıtalardan ceklnme
mektedir." 

Steel Sealare'de nerede 
ba!ırılJr ? 

Kahire, ın ıı.a. - Steel Seafarer Ameri
kan yük vapurunun SOveY&'ten birkaç mil 
mesafede batırılmıı nlduğu zannedilmek
tedir. 

On iki adadaki üslerden gelmlı:ı olduk

ları zannc,Pilen uzun mesafe Alman to.y
yarelerlnln, Sllveyıı'in uzaklarında gece • 

leyin faaliyette bulundukları biliniyordu. 
Steel Seafarer yllk vapuru, Ortasark'taki 
İngiliz ordulanna, Amerika'dan harp tec
hizatı götUrmekte idi. 

"Diğer lkJ yere de ihraç hareketleri ya
pılmıııtır ... 

Alman gazeteleri ihracı 
ehemiyetsiz buluyorlar 

Berlln, 10 a.a. - Gazeteler, Spitzberg'ha 
müttefikler tarafından iııgallnden bahae • 
derek bu hareketin askeri ehemlyetı ol • 
madığını tebarUz ettirmektedir. 

Völkischer Beobachter gazetesi eöyle 
yazıyor : 

''İngillı:ler Sp!t?.bel'g'tekl norveçliyl İn. 
glllere ye nakletmek suretiyle me ktln 
dünyanın hududunda d:ıhi kendi hesaplan 
için ölmeyi kabul etmiş olan inııanları se
ferber edebllmiglerdlr. Bunları eimdl ken
di harp maksatları için kullanacaklardır. 

İngilizler Spitzberg başarısını bir kah· 
ramanlılt hareketi olarak tasvir ediyor _ 
lnr. Biz, ingllizlcrin daima, mukavemetle 
yani hiç bir t hllke ile knreılaşmıyacak • 
lan topraklarda yürümeyi tercih ettik • 
!erini biliyoruz.,, 

Berllner Bôrsen Zeıtung gazetesi de 
diyor ki : 

''Kanada kumandanlığı altında Kanada 
ve İngiliz kıtaları kahraman bir hUcum 
neticesinde Norveç'e ait Sp't b 
iııgal etmek suretiyle mUbı~z,h~rg adhaaını 
be kazanm 1 d r mu are-

ııı ar ır. Sade meselenin §U kti· 
~Utk l teferruatı vardır: En yakın alman 

ı n arı adil<! de""l d 
6~ k'l tt• • n anın cenubundan 
rında ı ~.~~~:e mesafede Norveç toprakla
.. yorlardı. Parlak bir zaferin 
":!) ecantı surett t 
du~ vakit ~ asvlrl mevzuubahsol • 

• bu gıbl ktlçUk teferruatın el • 
bette hlc bir ml!.nası k 1 a maz.,, 

Mebuslarımız Zonguldak'ta 
halkın dileklerini dinlediler 

Zonguldak, 10 a.a. - Büyük Mil • 
let Meclisinin tatil devresinden bilis
tifade buraya gelmiş olan mebusları
mız, halk ile temas ederek dilekleri 
tesbit eyledikten sonra tetkiklerine 
devam etmek iizere mülhakata git • 
mişlerdir. 
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~ RESMİ TEBLiGLER ~ • • ......................................... ,. 
üdenlı'de lliiyii bir italyıı 

motorbotu ballrlldı 
Londra; 10. a.a. - Bahriye nezaretinin 

tebliği : 
BUyUk bir İtalyan motörbotu, orta Ak· 

deniz'de denizaltılarımızdan biri tarafın • 
dan torpllleomlıtır. 

Blngazl limanı açıklarında dlter bir de
nizaltımız motörle ııllyen malzeme yUkJQ 
iki dubaya hUcum etmiştir. Her lkiai isa
bet almıı ve hasara utramııtır. Birisinin 
batmıı olması muhtemeldir. 

Mihver tayyareleri 
Malta'ya hücum ettiler 

Malta; 10. &.L - Dllıı akfam lılalta'da 
De; hava tehlikeal 1preti verllm1ıtir. 

Düsman pilotları, blrlblrlnden uzak mm· 
takalara bir mtkdar bomba atmı.ıJardır. 

Bir kiti ölmU,, birkaç kişi de yaralan • 
mıştır. Bir haatane de dahil olmak Uzere 
8lvillere &it mallara sararlar olmuttur. 

lngiltere 
İRAN'DA 

yapllan anlaımamn 
hemen tatbikini istiyor r 

tB•ıı l iııer N1'l•d•1 

Anlqmaaın bu hUkUmleri 1talyan • macar 
ve Romanya elçiliklerine de ıamlldir. İran 
hUkUmeti her dört elc:ilil'l de derhal bu 
emre mutavaat etmelerini rica etmlftlr. 
İran hUkUmeti bu diplomatik heyetlerin • 
ıifre ile veya telılzle muhabere etmek gi-
bi ımttyazlardan bundan böyle ... ·ifade 
etmemeleri için !Azım selen emir " ver· 
mittir. tran hUkUmeti İraa'da bulunaıı ID· 
pllz ve ıovyet hUkUmetlerlne teslim et· 
mek için de llzım selen tedbirleri almak· 
tadır. 

• 

vı:ws 

Bir planör oto römork yapıyor 

Hava Kurumunun İran hUkUmetl alm&Dları hudut harici 
etmlye amade bulunmadıtı takdirde mu · 
kabil tedbir alınıp alınmıyac8'1 euallne 
de Mr. Eden şu cevabı vermiıtır : 

- İran hUkUmetı matlup tedbirleri lt· 
tihaz etmedll'i takdirde bu tedbirleri biz· 
zat biz almayı dllfüoüyoruz. Şalıeen bu 
şekle taraftarım. Fakat iıtenlleo tedbir . 
lerin lllraUe alınması huıuaunda tr~ 
hUkUmetl nezdinde iırar ettik. 

lnönü kampında dün 

Nılıı Yıklll•lı 

Ulus' ı lıllbllırııı 

anlatıyor 
(Baıı l iaci a)'lada] 

nubl Anadolu mıntakaaı •e Konya -
dır. 

İmarlarına batlanıp durmadan iler
lemekte olan İstanbul, Buru, Balı
keair, İzmir gibi tehirlerimizin gün 
geçtikçe modern tehirler haline gel
mesi cidden takdire pyandır. Bil • 
hassa Ant.lya ıehri tu bir iki sene 
zarfında imar hususunda çok mühim 
bir hamle yapmı,tır. 

Son olarak !Unları da töylemek is· 
terim: gezdiğim bu yerlerde muhte
rem yurua,larım Milli Şef'imiz etra
f ında sağlam bir birlik olarak toplan
mış bulunmakta ve hükilmetin her 
türlü icraatından sureti umumiyede 
memnun olmaktadırlar. Bu hususta • 
ki intibalarım beni ziyadesiyle mü • 
t~hassis etmiştir. Bu mıntırkalarda -
ki mahsulün çok bol, bereketli ve çok 
iyi olduğunu da ayrıca kaydetmek 
isterim." Bir aıır bomba ıayyareai, Uzerlne pro

jektörler tutulduktan •onr& av tayyare. 
terimizden biri tarafından denize dllşUrUl-
•UttUr. lnın )'Oliyle Rus,tlya yapılacalc 

yardım 
güzel bir tören y aplldı İzmir tramvay ve elektrik tirke • 

tiyle su ıir,etinin satın alınmaıı hu
susunda ıo"1uğumuz bir auale muh
terem vekil: 

Orta Şark lneiliz hava 
kuvvetlerinin tebliği 

Kablre: 10. a.a. - Ortqark İqlllz lıa. 
ya IPlTeUeri k&rarsAJwwı tebllti : 
Atır İDcillz bomba tayyareleri 7-8 ey· 

IW pceai Palermo llmanmı ve limandaki 
pmlleri muvaffakiyeUe bombalamı.ılardır. 
ll&Dpl'lan. doklara, bqhca nhtımlara 
•• temtzleme bavularma blrçok bomba
lar IAbet etmtı, IDfUAklar olmut, yaııcm
lar çılmııltır. Yaqmlar 80 kilometre me
afedell sözUkQyordu. Şimal nhtımına. it. 
f&lye merkutııin yanına. bir bomba dU,. 
mot " eDlcu çok ytlk.teklere fırlamı.ıtır. 
Burada da )'&DSIDl&r çıkmııtır. 

Ta.narelertmlz avdette bir Ahil muh&
tua karakolunu ve Licata 1ıtuyonunu 
lllltra17G• &tel1ııe tutm111lardır. 

SlraJma'da bahriye tayyarelertm1ziD 
10-11 -ıut09 pcai torpWedikleri Uca • 
ret pmfainin llmdl burnu 8U)'a batm11tır. 

tqWz t:qyarelert Deme ve Capuuo'ya 
bir alaD yapmıflardır. Bardia da cenubi 
AtrtD tanarelerl tU'atuıdaD bombalu
llUltır. 

Bt1tDa -~ tanareıertmla 
aytataıs dOnmu,tUr. ... 

'kahlre, 10 a.a. - Orta·tark 1nclllz hava 
kuvetlerlnln umumi kaJ'arsl)ıuun tebllll: 

Alır llombardıman tanarelerl 8/9 eyllll 
seces1 Korent kanalım bomba11UD11lardır. 

Her 1kl eahada da tam isabetler oldutu 16-
rtllmOftilr. Çok bQ)'ilk hasar oldutu aaml· 
IUktadır. Aynı sece HeraklUon ta)')'llft 
merd&mn& da bllcum edllmlttlr. 

Tmlml, Kartuba, Drue, Guala tayyare 
Ble)'danlan Ozerlne de akınlar yapı1mqtır. 
Tanarelerlmis. Tobruk-Denıe yolu U&erlD 
de dQfm&D moterlU nakl17e vuıtalanna 
karlı mttra17G• attlfyle bOcum etmııler 
•• bir çok petrol depolarında yazısmlar 
oıkamuflardır. 

lnauız avcı tayyareleri IJb)'a lalılll açık· 
larulda devriye aezerken kendilerinden da· 
ba bClyQk ve 109 MaerchnUtı'lerden mO· 
rekkep dlllman tayyaelerlni pQskOrtmOl
lerdlr. 

Ayııı sece dOtman tayyareleri Malta Oze
rlne bir alan yapm11lardır. Sıvtllere alt em
llkte haaar olmuttur. Gece avcı tayyarele
rlmlzden biri Cant. 1007 modelinde bir d01-
man tayyareslDl proJekt6r 11ıtlyle bulmuı 
ve denize düıürmOttllr. Mllrettebattan sat 
kalan beti kurtarılmqtn. Gene aynı sece 
dO.man Hayfa llzerlne de bir akın yapmak 
tetebbllsllnde bulunm1111& da bu teeebbOı 
akim kalmıstır. Hasar ve lnzanca zayiat 
olmamıştır. 

Düıman hava kuvetlert dlln sece SOven 
JIUJltakuında bir tayyare meydanma iki de
fa hOcum etmlılerdlr. Her iki defasında da 
mece avcılanmız düşmanın yolunu kesmlı· 
leni r. Bir 88 Yunken düsUrQlmüı bir dlte
rt de huara atratılmı.ın. tnsan~ zayiatı· 
811' olmamıttır. Maddi hasar hanttır. 

BUtlln bu harekAta ıetlrAk eden tayyare
lerlmlzd.n yalnız ikisi llslerlne d&nmemlı· 
tir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 10 a.a. - Sovyet ı.tlhbarat da· 

tres nln dün aksamkl teblltl: 
9 eylülde 90vyet kıtalan biltlln cephe bo

)'Unca düımanla ııddetle carpışmışlanlır. 

Hava kuvetlerlmlz muharebe meydanında 
düıman kıtalanna darbeler lndlrmle ve yer· 
de duran dUıman tayyarelerin! tahrip et • 
mlltlr. 7 e)"lillde hava muharebelerinde, 
tayyare meydanlannda veya tayyare defl 
toplanınız tarafından 11 alman tayyaresi 
tahrip edllmletır. 24 sovyet tayyaresi kayıp
tır. 

9 eylUlde iki alman kesit tayyaresi MOl
lı:ova clvannda dUstlrOlmllıtür. 

••• 
Moskova, 10 a.L - Sovyet sabah teblltl: 
9/10 eylUI secesl, kıtalanmız. bütün cep. 

ile boyunca caııııımata devam etmıeıentır. 
••• 

Moskova. 10 a.L - Bu sabahki IOV)'et 
teblltlne ek: 

1 ey!Ulde, sovyet tanklan, 100 tank ve 
zırhlı otomobil, 42 top, 300 ılpeı: havan topu, 
l60 ksmyon ve otomobil, 225 motosiklet. 
U telelz PoBtuı, 3 ıüvart b&IütnnO imha et
sdl w dtllman& 7000 kll1 zayiat verdlrmlt-

Londra, 10 a.a. - News Chronicle caze
teei, töyle yazıyor : 

.. tran tarikiyle inplisler ve ıovyetler 
vuında bir muvasala hattı temin edil -
miıttr. KUkemmel teçhizata malik olan 
inglliz kıtalarımn rm cephesinde rm mllt· 
teflklertmlzle birlikte dövllfmek Uzere 
yakında bu yoldaD ilerllyeceklertoi tahmin 
etmekle fazla ümitlere mı kapılmıı olu • 
ruz P 

Bu veya dlter bir •abada, tııglliz kuvet
ler1 ruelara yardımda bulunmalıdırlar. SU· 
raUe kan.r vermek zamanı celmiıtir. Ce
lin rm mukavemetinin bize temin ellitf 
fıratı elden kaçırmamalıyız ... 

JAPONYA 
İngiliz İmparatorluğunun 

mllhlelif kısenl .. ndakl 

tebaasını getirtiyor 
Tok)'o: 10. a.a. - Japon tebeuım al· 

mak O.Zere iki Japon pm1a1DİD yakında 
İDcillz lıpparatorlutunun muhtallt lmım· 
ıanu ...... eoe&bd hpoa ~ ... 
zaretl blldlrmlıtır. 

Bir semt Jialezya'ya, dJter bir cemi de 
Blad11t&D, Yalwıprk. prkt Afrlka'ya 
sönderilecektlr. Zannedilditine söre, Ka
lezya'da 700 den fazla, Hindlatan'da 200, 
Yakıntark'ta 60, ıarld Afrlka'da fO ve lıı
sfltere'de 600 Japon vardır. 

Diler taraftan Japonya'dakl İngiliz te
beuıaı almak U&ere bir tııgtlls semı.ı de 
yakında Japonya'7a gelecekUr. 

iLAN 
C. H. P. Merkez kaza kAtlplıtl açıktır. 

Munzam vazl.fe olmamak tartı:vıe talip olan 
Partlll arkadatlar bu baptaki teraltl &I· 
renmek Uzere 17·9-1941 tarihine kadar l· 
11klar caddeslndeld kaza merkezine pazar
dan maada her atın saat <9> dan 10 a kadar 
mllracaatlan lQzumu llln olunur. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 10 a.a. - Alman onlulan Bqku· 

mandanhtının teblltl: 
Sarkta, hücumlar muvaUakıyetle devam 

etmektedir. 
Şimali Afrlka'da, alman bombardıman 

tayyareleri, 9 eylül secesı. Süven kanalı 

mıntalcuında EbU1uheyl tayyare meydanı
na bir taarruz yapmqtır. Hansarlarda ve 
benzin depolarında ılddetll yansınlar çıka· 
nlmıştır. Süven kanat üzerinde bOyQk 
Amr c&lllnde bir ıllebe tam isabet kaydet· 
mıı ve Süven k&rfez!nde dıter bir ıllep de 
atır hasara utrablmıttır. 

Tobruk'ta liman teslsabna. ıımaıı Mıaır
da l~llz tayyare meydanlarına ve demlr
yollanna )"eni bir seri hava hücumları ya
pılmqtır. 

Gece, oldukça kuvetll bir alman bombar
dıman tayyareleri teşekkillü, tsmalllye tay
yare meydanına hücum etmlıtır. 

DUsman. ne atte. ne stındüz alman ara· 
zlll U:rerlnde UC'US yapmamısttr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 10 a.a.- İtalyan ordulan umumi 

kara.rdhmın teblltı: 

Şimali Afrlka'da Sollum ve Tobruk cep. 
helerlnde toPeU faaliyeti olmus ve dllsma· 
nın mot6rl0 vuıtatan tahrip edllmlftlr. 
Bombanlıman tayyarelerimiz, Tobruk ve 

Mersa-Matrah qııntakalannda kara hedef· 
!erini müessir aurette bDmbalamıtlardır. 

Bardla'da tayyare deft bataryalan. bir 
Brlstol-Blenhelm tayyaresi dO.llrmOttOr. 

Sarkl Afrlka'da, Gondar'ın muhtelif böl· 
ırelerlnde kayde deler mllhlm hldlseler ol
mamqtır. 

İnaillz tayyareleri. Mealna ve Reato-Ca
labrla Ozertnde bir taarruz yap11uıtır. Jlalk 
ara11nda insanca zayiat yoktur. 

Tayyarelerimiz. Kıbns'ta Matusa llman 
tesisatını ve Hayfa'da petrol tnlsatını bom- , 
balamqtır. Yansmtar ve bQytlk IDftllklar 
oldutu b1ldlrllmettedlr. 

lnönü'de paraıütçüler atlamalar yapmak üzere 
uÇUJa hazırlanıyorlar 

( Baıı 1. iaci uy/ada ) ,----

nan spor hareketleriyle sona erdi. G J 
Yüzlerce bakır renkli vücut iki saat ener& Dentz 
faaılaaız kottular, atladılar, aıçradı -
lar, yuonrlaacblar, dalilıtt'ller, tal.la 

attılar, alev çemberlerinin içinden 
hangi vazifeye 

geçtiler. l • 
Türk Hava Kurumunun yetiştirdi- ayJD 

ği havacı gençlerin kutlar kadar çe-

edilecek? 
LB•11 l inci ••1'l•d•l 

"- Bu yabancı ıirketlerin satın a
lınması için de teşebbüslere başlan· 
mıştır. Pek yakında müzakerelere 
başlıyacağımızı ümit etmekteyim." 
demiştir. 

...................................... '" 
E IÜ(ÜK DIŞ HABERLER E 
...................................... ,. 
Vi<'hY, 10 a.a. - Fransa bankasının 7-14 

aıCuıtos haftası hesap bültenine söre, ban
kanın altın me\'cudu ılkke ve kUlce olarak 
84.5 milyar dolardır. 

Slmla, 10 a.a. - Reıımen blldlrlldlllne 
ııörP, Hindistan baskumandanı seneral Wa· 
Wt'll, son ııilnlerde, Irak"ta senf'ral Qulnan
ın umumi kararıcAhını ve a) nı zamanda 
Basra, Abadan ve Ah\'az'ı ziyaret etmiştir. 

Tok)·o, 10 a.a. - Cin ıulanndakl Japon 
donanmasının bs,kumandanlıtında bulun
muı olan amiral Kataglrl, bahriye hava 
kuvetlerl baskumandanlıtına tayin edllmlı· 
tir. Bu vazlft')'i ılmdlye kadar aynı za. 
manda bahriye mllıtf'lan olan amiral il. 
Savamotu yapıyordu. 

Şanghay; 10. a.a. - D. N. B. : Singa • 
pur"dan bildirildiğine göre, il. Duff Coo

per, tayyare ile Slngapur'a muva.salkt et
miltir. 
~ ··~ıe. .... -ı>ı:tı ... ~ 

büyük elçlıi M. 'raytor, buglln lllUll 13 de 
' tayyare ile Roma"ya hareket etmlıtlr. 

Parlı; 10. a.a. - Ealrlere Ait lılere ba· 
kan, Framıs bUyUk elçim il. Scaplnl, Al· 
manya'ya mUtevecclhen Parlı'dea hare-

vik, uçutta ve paratüt atlayışlarında 
usta ve etıiz olmalarının sırrı bu ha
reketler, görüldükten sonra daha iyi 

neral Henri Dents'i buctıa Marıllya'da ı.- ket etmlıtir. 
tikbal edecektir. 

anlaşılıyordu. 

Meraaim, gençlerin hep bir ağızdan 
söyledikleri havacılık marşiyle bitti. 
Yurdun en uzak kötelerinden kalkıp 
kanat atkiyle aziz bir ideale kendile
rini bağlamıt olan yüzlerce genç: 

Ey Türk senet, kanatlan, 
Havalarda dalıraıaıı. 

Çünkü bak hlc dunnadan 
Kanatlanıyor cihan. 

diye haykıran bütün yürekler mU
lt havacılığımızın yarınına iman ede· 
rek çarpıyordu. Misafirler Türk Ha
va Kurumunun bu güzel ve şerefli 
müe11eaesinden ayrılırken çok zen • 
gin ve kuvetli intıbalar taşıyorlar

dı. - Kemal Zeki Gençosman 

Ankara ue lzmir baan 
müme•mleri lnönü ıehitliğinİ 

ziyaret ettiler 
tnönU; 10. La. - TUrk Hava Kurumu, 

İnöntt Kampı'nın kapanıı töreninde bu • 
lunmak Uzere buraya gelmiı bulunan An· 
kara ve bmir Buın Mümesıillerl ile TUrk 
Hava Kurumu MUmeulllerl, dllo İnönU 

ıehltlltinl slyaret ederek Abideye bir çe
lenk koymuılardır. 

Nazilli' de incir bol 
Nazilli, <Huıusl > - Bu yıl incir mahsu-

l il bol ve nefistir. Mevsimin milsalt sldlıl 

mahsulün nefasetini temin etmiştir. satıs

lar da normal bir fiyat üzertne olmaktadır. 
Burada "çenselcl" denilen ara tUccarlar iyi 
inciri 16-17 kuruı üzerinden, çürilk inciri 
6 kuruıtan almaktadırlar. 

Marsllya. 10 a.a. - General Dentz Koutou· 
bla ve Deme vapurlanndan mürekkep vapur 
tcanleııl ne buırtın ötleden 10nra Marllllya'ya 
muvualat etmlıtır. Koutoubl& vapunı ile ... 
)"ahat etmlt olan seneraıe, Suriye ve Lübnan· 
dald hava lruvetlerl kumandanı seneral 
Jounokon refakat etmekte kH. General Dentz 
büyük bir halk kütleııl tarafından kartılan· 

mııtır. t.tıkbal merulmlnde franıız devlet de
lal maretal Petaın namına Laure, amiral Dar
lan namına vllamlral Marl'Ull ve harbiye na· 
zırı seneral Huntzlnser namına da mu.ten\le· 
ke kıtaatı batmüfettltl seneral Gemıaln bu· 
lunmutlardır. 

Turhal 19ker f •ikası 
941 kım111nyısını balladı 
Tokat, (Hususi) - Turhal teker 

fabrikası 31 ağuatos gece yarısından 
itibaren 941 yılı kampanya faaliyeti· 
ne batlamıt bulunmaktadır. Fabrika· 
nın ziraat ve dahili itlerinde çalııan 
amele adedi 1500 kiti kadardır. 

Bu yılın pancar zeriyat sahası 60 • 
70 bin dekar olup bu araziden 150.000 
ton pancar alınabileceği ve f-abrika • 
nın 3 aya yakın bir zamanda bu pan
carı itliyerek 22 • 23 bin tona yakın 
teker istihsal edebileceği tahmin o
lunmaktadır. 

Şeker fiyatları hakkında yeni bir 
karar verilmediği takdirde panca • 
rın kilosu bu yıl da 60 paradan alına
caktır. 

Bir usta aranıyor 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

Toprak Mahıulleri Ofiainin ıube ve ajanalarmda .....:ut bas
küllerin muayene, ayar ve tamir iılerinde çahftmlmak üa .... bir 
uata almacaktır. 

Bu uataya Ankara' da bulunduiu müddetçe yalms ic:ret •erile
cek. •azifeten Ankara haricine rönderildiii takdirde de mutat 
nakil vaaıtaaı ücreti tediye olunacaktır. 

Aylık ücret miktarı ihtiaaa ve ehliyetine röre tayin oluaacatm
dan taliplerin eylül aonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofiai Zat 
itleri Müdürlüiüne müracaat ederek •eaikalarriım uıl •e)'a su
retlerini tevdi etmeleri lüsumu ilin olunur. (1227) 18480 

Volaa 111ıllak•ı1Uki almaıl• 
Sibirya'yı naklollllllClkl• 

Amaterdam, 10 a.a. - Exchange 
Telegraph ajansının Moskova'dan al· 
dığı bir habere göre, Volga mıntaka
•ında bulunan alman ırkından bütün 
halkın Sibirya'ya nakli Sovyet yük
sek divanının 28 ağustos tarihli bir 
emirnameaiyle kararlaıtırılmııtır. 

Bu nakil iti timdiden baılamıttır. 
Bunu Stalin'in riyaset ettiği milli 
müdafaa komitesi idare etmektedir. 

Alman wazetelerinin laiJJeti 
Bertin, 10 a.a. - Gazeteler, Volga 

mıntakasında almanların Sibirya'ya 
nefyi hakkında Sovyet hükümeti ta
rafından alınan tedbiri takbih ve bu
nun bolıevi.ımin yeni bir cürmü ola
rak tasvir etmektedir. 

Völkischer Beobachter gazetesi di
yor ki: 

"Bu sözde nakil, bile bile hazırla
nan bir katli4mdan batka bir teY de
ğildir. Kızıl rejimin teıkilit kabili • 
yetlerini ziyadeaiyle aıan bu it. bin
lerce inanın ölümüne sebebiyet ve • 
recektir. Stalin'in Volga almanları -
nın tamamiyle imhasını arzu ettik -
teri muhakkaktır." 

Hunan eivannda mühim bir 
muharebe oluyor 

Çunking, 10 a.a. - Bir Çin men • 
baından alınan bir habere göre, Hu • 
nan eyaletinin ıimali prkisinde mü
him bir muharebe olmaktadır. 14.000 
ki!ilik bir japon kuveti Toçen'in ce
nubu ıarkia.inde dün taarruza geç -
mitlerdir. Muharebe fasıluız devam 
etmektedir. 

HARTA U. MODORLOCO 

Plançete çantaıı almacak 
Harta u. Müdllrlütünden: 
1 - Hacla PIJ9lalannda kullanılm \k Uze 

re dairedeki numunelerine söre 15 adet bil· 
>'ilk 25 adet kücl1k plllncete cantası ac• ek· 
slltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme :n. 9. 941 pazartesi ırtınQ sa
at (10) el& Ankara Oel>eel barta satın alma 
koınllyonund& yapılacaktır. 

a - Cantaların muhammen bedeli (805) 

Ura muvakkat teminatı (45) lira S8 kuruı • 
tur. 

4 - Taliplerin l&l"tnameyt s!lrmek Gzere 
btr stın va >'Ulcanda Y'&Slh muanen elmllt • 

'

me saatındaa evet ntınllllıl tnllnat ınak • 
~ bll'Wda ........ ..-.ıerı. 

(-) UMI 

RADYO 
Ttırklye Radyo Dlfiz)'on Poataıaft 

Türkiye Radyon - Ankara RadY°'9 
--( Dalga UzuDlutu )-

1148 K. 182 Kc/•. 120 Kw. 
31.T lıl. 9465 Kc/a. 20 Kw. T. A. P. 
19.7' M. l:Sl9:S Kc/ı. 20 Kw. T. A. Q. 

PERŞEMBE : 11. 9. 19'1 

f.80 Program ve Memleket Saat 
7.33 Müzik : Hafif Prosıram (Pl), 
1.•:S AJANS HABERLERİ, 
8.00 MUzik : Hafif Programın 

(Pi), 
8.30/M5 EVİN SAATİ. 

Etimeaiut'taki radyo mürsil 
nin aenelik muayeneıi aebebiyle 
sün yalnız öile neıriyatmın yap 
mıyacaiı haber ahnnuthr. Ak 
neıriyatmın programı aıağıdad 

18.00 Program ve Memleket Saat 
18.03 KUzik : Radyo Caz Orkestrası 

rahim Özgür ve Ateı Böcekl 
18.30 MUzik : Fuıl Sazı, 
19.00 KONUŞKA : ( Derdleıme S 
19.15 lılüzik : Radyo Caz Orke 

Programının ikinci kıımı, 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A.J 

HABERLERİ, 
19.45 MUzlk: Yurttan ıesler, 
20.l:S RADYO GAZETESİ, 
20.45 MUzik : Kemençe ve Kanuni& 

Eserleri, 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

sQllerl Bor1&11, 
21.10 MUzlk : Karııık Şarkılar (lıl 

yer, HUzam, SegAh), 
21.30 KONUŞMA : ( Şiir Saati ), 
21.•5 JılUzlk : Radyo Senfoni Ork 

(Şet: Ferid Alnar) : 
1- Ulvi Cemal, Necil Klsım: 
aervatuar Martı, 
2 Tachalkovıkl : Dördüncü 
fooi. 

22.30 lılemleket Saat Ayarı, AJANS 
BERLERİ; Esham-TahvtlAt, 
biyo • Nukut Borıuı (Fiyat), 

22.45 :MUzik : D&DI Müziği (Pi). 
22.:S:S/23.00 Yarınki Program ve Ka 

Sebze fiyatları 
Belediye Reialitinden 

11.9.1941 

Sebzelerin .-ünlük azami 
perakende aatıf fiyatlan 

Cinai: Mensel Ku 

Lahana Ankara 9 
Prasa Ankara 9 
Kabak .. 10 
Ane fuulya .. ~ 
Calı .. .. 23 
Barbunya 
fuulya Bana 2' 

·il • ....... 
<kemer> 
Patlıcan .. 10 
Yuvarlak 
patlıcan " 10 
Bamya Innak 35 
Dolmalık 

biber Ankara 
Kuru soıtan Muhtelif 
Sivri biber Ankara 
Patates <San> Adııvazar 

TallköprQ SuDı Hukuk Mahkemmııde!llll 
Tatköprü'nün yukan Emerce k 

Ökl1z otullarınlfln TevrUE kızı Muazuz 
datlan vekili Seyit Alacam'ın 
tarlasının taksimi dll\'11.sından dolayı 111 
aleyh Hıınnancık mııhallealndeıı ökilS 
Ellta'nın oı'Uu Kıllkuı oı'tlu Hüseyin ma 
Mehmet Arkadatlıın haklarında icra 
muhakeme sırasında: 

Yukanda ı.nı yazılı müddeialeyh M 
bulundutu adreate olm dıtından lkaın 

nın mechul bu.klrıdu[fundan tarafe)nln 
larlYle tebllsa t üzerine Japılan met 
anlatılm1t olduı'tundan lııml secen M 
TatkuprO ıulh hukuk mahkemee ne 2 
P«tembe ırünU aat onda hazır bu u 
zere huku6cu u.uıu muhakemeleri kan 
143 Uncu maddeıol mucibince 1011 ırı aP 
tf'bllırat makamına kayım olmıık üzere 
okınur. 

ORMAN KORUMA GL. 

Er kaputu yaptmlacak 
Orman Koruma Genel K. Satıll 

Komisyonundan : 
1 - 2000 takım er kaputunun 

zrfla eulltmeıi 1~9-1941 naıl&l'ltllll• 
ni1 ıaat 15 te Ankara - Yenl19hlr' 
man Koruma Genel' K. blnuında 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Beher adedi 13 lira 60 
muvakkat teminatı 2025 liradır. 

a - Şartnameal ve numunesi 
komlıyonda görUleblllr. hteklll 
nunt vesikalariyle beraber teklif 
larını ihale saatinden bir ıaat ev 
dar komisyona vermeleri llAo ol 

Deden 
dan: 

(5936) 

lzmtr eaddeelnde kl!n umum m 
nıuıının .le kısunıan badana et.tiri 
le 18. 9. IMl Pl!r'191'1be ırtııııı umum 
binasında satuı amıa komı.yonu il 
mat ontıette paurhkla yapılaeakU 
ı1n müra~allan. 16~ 

Bugün 
U L U S Sinemuında. 

2 Film Birden 
14.80 • 17.30 da 

1 - 4 Namus Bekçiıi 
(Loretta Youns • Rlchard G 

18 • 19 el& 

2 - Hudut Kurtlan 
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MİLLi MÜDAFAA VEKALETi lık bir 11 yaptığına dair boı:ı.aervia. 4 nevi malzeme alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

kat teminat 1243 lira ıs kuruıtur. 

ah nacak 
Çorap alınacak 

M. M. V klıletı Sa. Al. Ko. dan 

C> Muvakkat temınat makbuzu ve ban
ka mektubu ile komiıyoı:ı rıyaııetln~ mU· 
racaat etmesi ıartur. 

it alc edilecek tamirata alt evru eun· 
lıırdır: 

Pazarlıkla qa#ıda cinı ve miktarı ya
zılı dört kalem malzeme satın alınacaktır. 

ıı - lhale31 24. 9. 941 carıaınba 81lnü sa
at U de Mld:vat sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
!ııteldllerın belli ron ve saatten bir saat eveı 
teklif mektuplannı Ko. na vermeleri. 

Muhtelif yiyecek 
Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 34 
kuruı olan elli bın çift yün ve pamuk ka
rışık çorap 22. e)lUI 941 pazartesi gUnU 
saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko d:ı pazarlıkla ihale edilecegtnden is· 
tekili rln 24:!0 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezklir 
Ko. da bulunmaları. (6318) 16318 

l - Pl!n. 
2 - Kcolfname. 

İhalesi 12. 9. 941 saat H dedir. Taliple
rin tahakkuk edecek fiyat Uzerlnden kanu
ni temlnatıariyle birlikte Ko. na müraca· 
atları, 

(6389) 16354 

Sadeyağı alınacak 
samsun sa. Al Ko. dan: 

Patates 
Kuru soğan 

10000 
9000 
2500 

12 
7 

26 
48 
48 
26 
28 

Lira 
1200 

630 
~ 

48()() 

Vaketa alrnacak 

3 - Umumi, husus!, fenn! ıartnameler. 
• - Mukavele projesi. 
Talipler bu evrakları \'C dosyayı her gtin 

KUtahya vakıflar idaresinde görebilirler. 
(625R) 16210 

Fen memuru aranıyor 
l\t. M. Vcklıleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmın edilen Kayseri Belediye Rtyaaetlnden: 

fiyatı BclMIYemtzde thtuas mevkii Vek1ller He-
405 kuru§ olan on bin kilo siyah yağlı yetinden tasdikli 170 Ura ücretli bir lnaaat 
vaketa 28 cyIUJ 941 salı günU saat ıı de 

fen memurlu~u münhaldtr. 
Ankarada M. M. V satın alma Ko. da pa- lhtısas me\•kllnt haiz olanlar m~kQr mlk· 
za:ııkla ihale edileceğinden tsteklflerln tıı. ücretle ~e bu mPvkll haiz olmıyanıar ba· 
60 • ~ liralık kat lteminatJarı ile bırlikte rem dere('clerlne röre ücret verilmek üzere 
pazarlık gün ve saatinde mezkfir Ko. dal ,ııııte>ıı alınacaklardı· 
bul~nmaları. Şartnamesi 203 kuruı bedel- Taltıılerln evrakı müsbıtelerlyle tılrllkte 
le Ko. dan \•erllır. (6319) 16319 beledb•e riyasetine müracaatları llln olunur. 

Çama ırlık kaput bezi alınacak <7718162:111 16219 
M. hl. \'ekrııeu Sa Al. Ko dan: 
Uc mil> on metre ıoı tipi camasırlık ka. inşaat yaptırılacak 

Zonguldak Deniz Mıntaka Komutan • 
lığından : 

Cinai 
Ateş tuğlası 
Alı;ı 

Ateo toprağı 
Soba verniği 

Mlktan 
500 adet 
400 Kilo 
400 Kilo 
ıo Kilo 

(6~10) 

Kürsü yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa Al. Ko. dan: 
Kcıml•YOnda mevcut pJAnı ve e\·ıatı mu~ı

blnt:"e btr adet mahkeme kürsüsü )'llptınlacak
tır. lhalcst ıs 9 94ı Ptrıemtıe günü saat 15 

~Lr. Taliplerin teklif tdC<'!'klcrt Clyııt U.ı:erın
den kanuni tt'llllnatlarf>le blrlfkt~ Ko na ırel-
ml!lert. (6:!14'.l) l649S 

ANKARA Lv. AMIRLIG1NE 
GELEN iLANLAR 

Süt ve yoğurt alınacak 
Kırklareli Sn Al Ko dan. 
1 - A111tıda .ıtöMterllrn Bul ııe yo~urda ta· 

llp CıkmadıC;ındıtn )On!Mn ek51ltmeH konul
mu&tur Tatıı•lerın n1aıtıdıı muhRmmen tıedel-

Put bezi 15 eylül 941 pazartesi ııUnU saat u 
d Ankarada 111 M. v. aatın alma Ko. da pıı· 
zarlıkla ihale edilecektir. Bezler iki yüz bin 
ınetrellk partiler halinde ayrı ay~ı tatıplere 
!hale edlleblleceaı ırlbl hepsi birden de 
ihale edilebilir. Bezlerin muhammen fiyatı 
lktısat VokAleıtnce teıbtt " l!An olunan \'e 
29 1 041 tarihinden itibaren merl bulunan 
narh tlyatıanna zarurt murııttar da lllve 
olunmak ıuretlylc tesblt edllm ıtır istekli· 
lertn teklif edecekler1 miktar ve fll!at Uze
rlnd n kanuı:ıt n!sebttekı kati temtnatıartyle 

ı Beherinin kıymeti l:'IOO zer lira 
dan mecmuu 12000 lira tutan ve Zongul
dak denız mıntaka komutanlığı tarafın -
dan mevkllcrı irse edılece'k olan sekir. ı· 

. k 1 f 11 lerı~ıe ilk lt!mlnatıarı ~aıılı mP\Pd1ın ek~lll-
şareı ıstasyon inşaatı apa 1 zar: usıı Y· meıerı ıo ı:ı 041 snlı ıı-ıınu sııaı ıı; da Kırklar. 

birlikte mezkQr Ko. da bulunmaları 

le 8·9·194.t tarlhınden itibaren Hı gün mud-1 eli merkez ı.:omutanıııtı o nuında ouıunan 
detle ek11ıltmeye konulmuştur. Sıı Al Ko ne mUracaatıarı Sernll ve evsar 

2 - İhalesi 10 • eylUI • 1941 tarlhın~ Ko da •orOJür t:'ı967ı ı&.1;;7 
mtisadlf cuma günü ıaat 15 te yapıla cınsı. ı:llt ı5 0110 kilo muha"llmen B ı950 
caktır. lira. ilk teminat ı 5 lira 2~ kuru• 

1 - Tahminen h!'her kilosu 170 kuruı 
36 000 kilo erlmlı ııadeyaıt kapalı zartla sa -
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 61200 lira muvak
kat teminat 4590 lira. 

s - ?haini ~.o. 9-0 perıembe cono saat 
16 da Samıun Sa. Al. Ko. da yapılııcakur. 

lsteklllerın belit ~On ve uatten bir saat evet 
teklif mektuplıırını Ko. na vermeleri. 

4 - Şartnamesi Ko. da ~örülür. 

lG3901 163~5 

Çam &dunu alınacak 
Erzurum Sa. Al Ko dan : 
1- Kilosu S kuruş 50 santimden 500 

ton çam odunu pazarlıkla satın alına -
cnktır 

2- Pazarlık 15. 9. 941 pazartesi gUnU 
saat ıı de Erzurum Sa. Al Ko. da :ı.apı

alcsktır. 
3 - :Muhammen bedeli 16 500 lira kati 

temınııt 2475 llrıı. 
4 Çam odununn flit evsnf \'e tıe.ratt 

Ko. ns görUllır. 1steklllerln tE'mlnat mak
bıızlari> le Ko. na mlıracııatıarı. 

t6:'112) 

Pirinç alınacak 
F.rzurum Sıı Al. Ko d'ln : 

16482 

l Kilosu 4'l kurı•tıtan 96 ton pirinç ka· 
palı zarf u!ıılll ile munaknsı.ya konmuş -
tur. 

Nohut 
Toz ııeker 
Kuru üzüm 
Mercimek (yeDil) 
Kuru faaulye (<;ah) 
Yumurta (adet) 
Kuru barbunye 
Sırke ' 
Tuz 
Salça 
Ltmon (adet) 
Gnz Ol tre) 
Çay 
Yassı kadııvlf 
Ekml!k kadayit çift 
Tel kadayıf 

Ekmek 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Un 
Pirinç UDU 

Şehriye 

İrmik 
Makarna 
Zeytin 
Zeytin yağı 
Sabun 
Pınnç 

10000 
1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2000 
3000 
1200 

24000 
500 
200 
500 
500 
!SOO 

60000 
2000 
2501) 
6000 

250 
800 
500 

2000 
2500 
4~ 

4000 
9000 

2,:r 
20 
10 

7 
28 

5 
20 

760 
53 
48 
80 

13 
120 
70 
28 
35 
40 
40 
45 
42 
04 
56 
50 

480 
260 

1400 
1575 
400 
200 
210 
336 

1200 
100 

l~20 

265 
215 
150 

15891 
6500 
2400 
1150 
ıaso 

Si !SO 
120 
200 
900 

lOM 
4230 
2240 
4500 

İstanbul Bı-şlktaş Yıldızda bulunan okul un 1941 mali yıh fht! 
1 

18 7 M 

lll3S9, ı63S6 

Perçin çivisi alınacak 
M M \'l!kAleU Sa. Al Ko. dan: 

3 - Muvakkat teminat 900 liradır Ctnsı. )oturt. 9 ooo kilo, muhammen 
4 - Eksiltme ve fenni oar:nıımelerle 1250 lira. ilk tem ntt. 9~ lira 50 kuruı 

projelC'r her glln denız mıntaka komutan. 

2 MUn ke.~aaı 29 9. IHl pııze.rtesı gU· 
B.: nU ssat 15 de F.:rzurıım S.ı. Al Ko. da ya-

ve mlktnrları) le tahmin bedelleri yazılı erzak kııııalı zarf usu~;cı l~e "~ :>-'Ukarda cins 
YüKsek hlhendıs mektebi muhasebesinde 29 9 1941 tarihin ti UmüısuYUnda 
sut 10 30 da 11 kalem ve saat 10 45 te ıs kalem e k e ras ı:van Pazartesi günü 

• rza ve saat ıı de ekmek 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 4 

lı::uruı !25 s:ıntlm olan 150.000 tane pulu ile 
blrllkte Ox5 ebtdında percln cıvııt \'C behe
rtne tahmin edilen fiyatı dört kuruı ~lan PU· 
l u ile birlikte 150.000 tane ı2x6 ebndındn 
perctn clvlsl ıs eylül 941 cumartesi ~ünO sa
at 12 de pazarlıkla lhaıe' edlleceıtlnclen ts
teklllerln l 54 lira 75 kurusluk kati temi· 
rıatıarlyle birlikte pazarlık ııun ve saııttnde 
.Ankarada l\I, M. \', satın alma Ko. da bu· 

lığında görUleblllr Sığır eti alınacak 
5 Taliplerin bu gıbt ııışsatı yapabt HUkUmPt sa Al Ko dan 

leceklcrlne dair natından ıılacakları eh ı _ neııer kilosuna as kuruı tı>at tahmı:ı 
llyet vesikasını ibraz eylemeleri şarttır. tıdlll!n 82 ooo kil<• kr8llmlı uc::ırctı torıtan ve-

6 - Talip olanların teklif mektuplıuı • ~·a dort partı oımu Ur.ere ayn ayrı talipten 
nı lhalenın muallak bulunduğu saatten de verilmek ıuretıyle kapalı zarr usull;rle l'k· 
bir saat eveline kadar mııkhuz mukııbl • stltme>e ıconulmuııur 
!inde komisyona tevdi eylemt>lerl hiı:umu 2 - F:k~lltme t2 9 941 cuma günü 1&at 16 
llA.n olunur (6410 16359 ıta lzmır·ı1, ı.v rımırllıtt Sa Al Ko da )'&Pı-

Elektrik buhar 
la<' ıklir 

3 Hep~•nın ıanm•n edilen tutan 108240 
lunmaları. (64:50) 16436 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

makinesi alınacak 
Çankırı Belediye Reisliğin -

den : 

liradır 

4 - Tl!mlnatı muvaı.:katt'SI 6662 liradır 
5 - Şarınomeıı Ko dıı ~oruıor Eksııtmeye 

lıtırllk edt'C'eklcr knrunı veslknlıırlylt temi· 
nat ve teklU mektuplıırını ihale saatinden bir 
taat eve! Ko na mUrııC'aııtıarı 

1- Müteahhit nam hesabına alınacağı 
SlAn edilen 8000 metre hava rengi kaput
lUk kumao iı;in istekli çıkmadı~ından ıha. 
lesi 15. 9. 041 pazartesi gllnü saat 11 de 
.11.nknro.'da Hava Satın Alma Konılsyonun
dıı yapılacaktır. Muhammen bedeli 12.525 
lira olup kati teminatı 1572 lira 75 kuru§· 
tur. Şartnamesi hergün komısyonda gö -
lillebillr. !saeklilerln ihale saatinde ko -
2ll1ııyonda bulunmaları. (6470) 16479 

110 beygir takatinde ve dakikada 300 
dc\'ırll buhar lokomobil makinesi ile bir 
adet 90 kilovat amperlik 3 safhalı cana
ratoz aJınacaktır 

Vermete talip olanların ev.!IB! ve ıerait 
ve bedellerini havi tekllf mektuplarını ni
hayet 5. 10 941 tarihine kadar Çankırı 
Belediyesine göndermeleri ilA.n olunur. 

(79~3/6497) 164 o 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

159831 

Er fotini alınacak 
Gelibolu Sa. Al Ko dan : 
ı- İhtiyaç için 2000 çift iyi clnı er Co

tlni pazarlıkla P.k!!lltmlye konulmuştur. 
2- 2000 çift Cotinin muhammen bedeli 

l0.000 lire \'C kııtl teminat 2S50 lıradır 
3- Evenf ve hususi şartlar 310 Sa. Al. 

Ko. da Ankara htanbul Lv. Amlrlıklerın. 
de ve Çanakkale Sa. Al. Ko. da 1rörüle -
ı);lir. 

Vazelin alınacak 
AL M. V. Havn Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1500 kilo vazelin >atı satın alınacaktır. 

!•uhammen bedeli 3!12~ lira olup kati teminatı 
528 lira 75 kuruatur. Pazarlıltı !:?(). 9. 941 ııa· 
Zllrtesı ırtlnU ıınat 11 de Ankara'da Ha\'a astın 

komlıi)onunıı:ı J."apılacaktır. Şartnamesi 
ko:nıa~ ond;ı ~örü leblllr. lateklllertn mull)')'en 
~ ve e.:ıatte koml.B>onda bulunmalan. 

(6569) 16501 

Aseton alınacak 
llI. M. V Ha\a sa. Al. Ko. dan: 
1 - Dört ton Aseton pazarlıkla satın al1· 

rıaoaıctır. Muhammen bedeli 6400 lira olup 
katı teminatı 960 liradır. Pazarlıtı 29. 9. 941 
Paz.art l ırünU aut 10,80 da Ankara'da Hava 
&atın almıı kornl.B>onun<la yapıl11<!11ktır. Şartna
rnesı komis}·onda .r.:HrUlcbll1r. latckllerln muay
J."cn ı:ün \c ıaatte koml&yonda. bulunmaları. 

(G5ôl) 16502 

Yağ ve benzin nakliyatı 
M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 200 ton >-"A~ ve benzbı naklettlrtlecek· 

Ur. Muhanmıf"n bed U 1100 lira olup kaU tc
rntnatı 165 liradır. Pazarlıtı 16. 9. 941 salı 
ı: nü saat 11 de Ankara'da Hava aııtın alnın 
komıayonunda )apılncaktır. sartnıımesı k(lm1ı;. 
>-"Onda ı: rUleblllr. tstekltler1n muayyen ııün 'l•e 
E.l.lltte kom!Ayonda bulunmalan. 

(6562) l~ 

Matbaacılara 
M 1· V. Hava Sa. Al. Ko. dan: oa: - :ıs kall!m cvrakl matbua satın alına· 

t t1ır. '.Muhammen bedeli 2750 lira olup kati 
em natı 412 lira 50 k 

rnts d uruıtur. SartnameJ11I ko-
Yon ııöruieblllr. P11ıı:ıırtıtı 16. 9. 941 salı 

~Untı a.aat lO dıı Ankara'da Hava satın alma 
komi«> onunda > apııaeaktır lsteklller1n muay
)"en ılln \'C aııatte komlayonda bulunmaları. 

( 6563) 16!!04 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Zeytin yağı alınacak 
Deniz Lv. Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 2S a~uıtos 41 tarihinde kopalı zarf· 

111 ekıUt.ınesı yapılan 40.000 kilo zeytlnya~ı· 
nın beher klloıuna te;(llt olunan 93 kurua 
llO santim ııaıı görlllmüı oıduıtundıın bu mik
tar ZeYllnıtatının ıs eylQI 941 cumartesi ru
nU saat 11 de ııaı:arlıkla

0 

ck:allt.mesl yapıla -
caktır. 

2 - tik teminatı 2805 lira olup eartname· 
11 her riin 187 kuruı bedel mukabilinde alı • 
rıablllr. 

8 - lıteklllertıı belli ~Un ve saatte Ka -
sımpasada bulunan komisyonda hazır bulun-
maları. (7~/6443> 16424 

VlLA YETLER 

Pazarlıkla yapı lacak hamam 
tamiratı ilam 

Kütahya Vııkıflar l\tudUrlUğtlnden: 
Kütahya'dakl Balıklı hamamının esasl ı 

tamiratı knpalı zarf usullyle mUnakasaya 
konmuş ıse de tallp çıkmamıı olduğUndan 
2490 sa)'Wı kanunun 40 ıncı maddesi mu
cibince 28. 8. 041 tarihinden iUbaren bir 
ay müddetle ve pazarlıkla ihalesine karar 
Verllmiıttr. 

l - ~apılacak 111ın bedeli ke§fi 10263 
lira 24 kuruıtur. 

2 - Muvakkat teminat 769 lira ::?4 ku
l'Uutur. 

3 - Paznrlık 29. 9. 9.U pazartesi gUnU 
•aat onbeıte KUtahya'da hükümet cadde· 
•inde Vakıflar müdUrlüğilnde milte~ekkll 
k omisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taııpıerin: 
~> Müteahhitlik ehliyet vesikası. 

> Ticaret Odası vesikası. 
C) B:.ı gibi i§lerdcıı laakal on bin lira· 

4- İhalesi 22. 9 ııu gUnü ııaat 11 de 
Muhtelif malzeme alınacak aıo Sa. Al. Ka. da ynpılııcaktır. Taliplerin 

Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. dan : belli gün ve saatte Ko. da hnzır bulıınma-
Aşagıda cins ve miktarları yazılı 16 ka· lan. (5966) 15993 

lem malzeme satın alınacaktır. İhalesi • 
15. 9. ou ııazarteıi gUnU aaat 16 dadır. Saman alınacak 
l'allplerin teklif edecekleri fiyat Uzerin- Izmlr HUkUmet Sa. Al. Ko. dan: 
den kanuni tcmlı:ıaUarlyle birlikte K o. 04 "1 - &!her klfosuna 8 kunıa 1& aa num t l-
milracaaUarı. yat tahmin edilen ıııoo:ıoo ktıo eaman lhtı:racı 

Cinıi Adet kapalı zarr usullylp eblltmeye konulmuıtur. 
Çekic 11 2 - Eksiltme .12. 9. 941 cuma runu ıaat 
Bıçak 11 16 da 1zınır Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapllacalı:

tır. 
Dııı rasba orta boy 11 

11 8 - Heııalnln tahmin edilen tutan 51008 İç rasba orta boy liradır. 
Kerpeten 11 
Düıı tığ 11 
Patuma tı~ 12·14 ebadında 11 
40 No.ıı ıaıp 11 
41 No.lıı laıp 11 
42 No.h laıp 11 
To.htıı çivi 4 ve 6 numar a :S,:S .r.ııo 
l No.ıı çelik iğne 22 
2 No.h celik itne 22 
ı. No.lı tel ftı:ıe 22 
2 No.h tel iğne 22 
Kanca 11 

( 6508) 16'6!S 

Taze fasulye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
16760 kilo taze fasulye (Anekadın) pazar

lıkla sa tın alınacaktır. 
Pazarlı~& 12. 9. 941 cuma ırUnO saat 14 te 

Ankara levazım Amlrlltl Sa. Al. Ko. da ya • 
pılacaktır. 

TckarrUr edecek fiyat üzerinden yUzde 15 

teminat a il nacaktır. 
tsttklllcrln tayin edilen rUn ve saatte Ko. 

da bulunmıılan. 
Evııat ve 111rt111r Ko. da her ıiln r örUle· 

blllr. (6504) 16466 

Domates alınacak 
Ankarır Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
15500 kilo domates pazarlıkla satın alıı:ıa

caktır. 

Pazarlıtı 12. 9. 941 cuma ı:unu aaat 14 te· 
dlr. 

TekarrUr edecek fiyat 11ıerlnden yüzde 
15 katı teminat alınacnktır. lateklllerın ta
yin edllen rtın ve ıaatte ko:nllycında bulun· 
maları. Evsaf ve ıartları her sıla Ko. da ıö-
rUleblllr. (6!505) 164ô7 

Taze üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
11500 kllo taze uzum pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. 

Pazarlıtı 12. 9 9-11 cuma ı:UnU saat 14 te
dlr. Tekarrür edecek flyııt üzerinden kanun! 
teminat alınacaktır. lateklllerln tayin edilen 
~Un \'e aaatte Ko. na müracaatları. 

Evsaf \'e eartıan Komlıyonda ~örUleblllr. 
(6506) 16468 

Muhtelif ıebze alınacak 
Ankara Lv • .A. Sa. Al. K o. dan: 
Pazarlıkla qağıda cins ve miktarı ya. 

zılı 13 kalem sebze ve meyva alınacaktır. 

İhalesi 12. 9. 941 cuma günü saat H de. 
dlr. Taliplerin tahakkuk edecek fiyat Uze
riı:ıden kanuni tcmlnatlarlyle birlik te Ko. 
na mUracaatıan. 

Cinsi 
Armut 
Sivri biber 
Kavun 
Taze bamya 
Kuru kayıı 

Elma 
Semizotu 
Hıyar 

D. biber 
Kabak 
Kuru erik 
Ayva 
Ta.ıe erik 

.(~7) 

Miktarı 

1250 
475 

3500 
4770 
l SOo 
1000 
ısoo 

1055 
2130 
6800 

500 
1000 

750 
l6i69 

4" - Teminatı muvakkatesı 8801 liradır. 
Şartnameaı Ko. da rörUIUr. 

l5 - Ekılllmeye lıtlrlk edecekltr ka nuni 
veelka lan H teminat ve tekıır mektuplarını 
ihale saatinden en az bir aaat eve! Ko. na 
vermelerL l60S2> 16007 

Er fotini alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarna alınacatı ıı~n edllmlı 

olan '2500 cilt er fotlnlne istekli çıkmadıtın
dan pazarlıtı 24. 9. 941 caraamba ~ünü eaat 
16 da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 212:ıo Ura kaU tt
mlnatı 8187 lira ııo kuruıtur. 

ıı - Sartname ve nümuneıl Merzifon Sa. 
Al. Ko. da görtılllr. btl!klllerln belli ctın ve 
saatte kanuni belı:elerı ve temlnııtlarlylıı Ko. 
ııa mUracaatıan. (6054) 16009 

Sadeyağ alınacak 
Topkapı Malte pe Sa. A L Ko. dan ı 
1 - Kapalı zarf usuliyle 520 ton sade· 

yat ılınıcaktır. Beher kiloıunun muham· 

men bedeli 160 kuruı 50 santim. T utan 
834600 lira.dır. 

2 - E vsaf ve husuat ıartlar Topkapı 
Maltepesl Sa. Al. K o. da görülebilir. 

3 - İhalesi 19, g, 941 cuma günü ıaat 
11 de Sa. A l. Ko. dan yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkilr günde ihale il· 

atinden bi r saat eve! tali p olacakları mik· 

tara göre kanuni ilk t eminat makbuzlan 

v e t eklif mektuplarını saat 10 kadar Ko. 

na vermeleri. (6987) 16041 

Sadeyağı alınacak 
Sıvaıı sa. Al. J<o. dan: 
l - Beher klloıuna ll50 kur~ fiyat tah· 

mln edilen 20.000 kilo ıadeyat kapalı zartla 
eksiltmeye konulmuetur. 

2 - Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi günü sa
a t 16 da Sıvaata koml.ııyonun bulundutu ına
halde yapıltıcalctır. 

3 - Heı>slnln muhammen ~eli 82000 11· 
radır ve muvakkat tcınlnat 2400 liradır. 

4 - Sartnameıı her ırün Ankara, lıtanbul 
Lv. Amlrllklcr1 ve Sıvu Sa. Al. Ko. da ~örü· 
le bilir. 

5 - latek111ertn teklif mektuplannı kanu· 
nu • tarıtau dairesinde hazırlıYl\rak mezkQr 
ihale ıaaUndcn bir aaat evellne kadar Ko. na 
vermeıerL (6227) 16162 

Kunı ot alınacak 
Ezine Sa, Al. Ko. dan: 
1 - Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, katı 

teminatı kuru ot kilo 200.000, ura 12ııoo 
:ı - Yukarıda mlktan ile muhammen ve 

katt teminatı bedelleri yazılı kuru ot 16.9.941 
salı ıtUnU saat 17 de pazarlıkla satın alına· 
Cl'lktır. 

8 - lateklllerln pazarlık ~nü teminatla· 
rlyle birlikte Ezine sa. Al. Ko. na muracaat· 
tan. (6296) 16256 

Kuru ot alınacak 
Midyat Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher k ilosu 7,5 kuruıtan 

2:1 ton kuru ot kapalı zarı uıullyle aatın a· 
lınacaktır. 

2 - :Muhammen bedell 16575 lira muvak· 

pılacal{tır. 

;, M hamm n b d lı 460 O lirıı, ilk 
&artnı:mede ekıslltmeye konulmuşlardır. Ilk t mlnat 119l ll 

25 
k ayn uc 

kuru, ekmf"f;ln ilk temlnmtı 487 lira 50 ku ruştur lsteklll rıa uruş ve 141~ Ura 32 
ilk tt>m.nııtı .) atırmak lıtlyenlerln eksiltme den b;r g!ln e::ı~ &a~ameyf görmek ve 
eks ıtme gunü de Y!lk!ek Mühendis mekte bl muhasebesine gnel al rlar okulumuza ve 

teminat 3fô6 liradır Pırlr.çe A.lt evsaf ve 
§llrtname Ko. d görillı.lr 

4 İstt:klileun kanunıın 32 ci madde· 
sine tevfikan hazırlıyacakiarı teklif mek
tuplarını ıhnle zamıınıı:ıdan bir saat evıel 

1 k il d c me e , teklif mektu arının e s tme en bir saat evvf'llne kadar makbuz mukabili d ,_ P-
k ı ğ n t> .. omlsyonumuz baş. 

an ı ına \'erilmiş olmalıdır, postada vaki olac-ak ı:eclkmeler kl'lbul edilmez. 
J{o. na vermeleri (G516J 16483 

Yeşil mercimt?k nlınacak 
Ka~ Sa Al Ko d ın 

ı B r k 1 a tahmin ed :\ t )'llt :?~ ku-
ru&tan 60 ooo k '" Hll m~r, .. ek kapalı r.a. f 
usullyle ıa tın alın.ıcaktır. E\llntı korun bütun 
ram zonı rınıta me\ ('Utl r Teminatı ızso il· 
radır Sarlnamt' 1 Ko. dn '-"OrUIUr. 

2 - lhal 1 29 9 0-11 pa.;;artt'SI i'Unü s:lat 
16 dıı Ka~ Sa Al Ko d..~ )apılacaktır I 

8 - l klllertn mt' kQr ııun \"e saatte tek· 
il! mektuplnnnı Ko na verr.ıelcrt. 

(P.542ı 1649!2 

Kuru üzüm alınacak 
..r.ı:uru!!I Sa Al. K:ı dan. 
ı - K.Joou 48 kuruıtan 13.'IOO kll<ı kuru 

ılzum kapalı zart usı.ll>le m.ınakll.!aya ko· 

l1 30 dn )a ılac-aktır. 
5 - Taliplerin belll ~Un \'~ saattl!'!I bir ııııat 

eve! teki t ınektuptanru Ko na vcnneıert. 

IG.'W5) 16494 

Saman alınacak 
Trabzon Sa Al Ko dan: 
l - Kapalı zart uııullyle 600 ton 

satın alınacaktır. 

2 - Muhammen ~eli 36 000 ıırn, ilk te
m nat 2700 liradır. Evsaf ve tartruune Ko. da 
ı:örUIUr. 

3 - Ekslltrntsl 28. 9. 041 cuma ronu saat 
11 de 

4 Iste.'<lllcr1n kanunun 32 inci maddt'sl· 
ne tarif edildi~! eekllde hazırlıyacaklan tekllt 

nuımuştur. mektuıılannı eks!ltme uatinden bir aa!lt eveJ 
2 - l\tUnalcaS311 23 9. 941 Sl\Jı l:\Wl!i. sııat Ko. na venneleı1. (~61 16493 

11 de F.:rıuru-n Sa Al. Ko. dn )'l\pılacak'tır. 

3 - :.tuhamancn bedeli 64 S l\rıı llk tl!l'!'il· 
nat 4S7 liradır. 

4 - Kuru Uztmıe alt evaar ,.~ aıırtnıımc 

Ko da cörUlilr. ls~kl l1!"l'1 teklif mektuplan
nı ihale zamanından b!r aaat evel Ko. na ver-
melcrl (6!148) 16493 

Sığır eti alınacak 
C.lllıolu . Al Ko dan· 
1 - ?hUyac tein :l!j() ton aıtıreU kapab 

znrf usull,Yle saun alınocnkur. 
2 - l\luhnmmcn bcdt"ll 11.2:500 Ura ve mu

taklca.t teminat 8437 Ura 50 kuruıtur. 
3 - Evaııt ve husuııı s:ırtlnr Ankara, btan

bul L \ ", A.mtrllklert Sa. Al. Ko. ıannda ırörU· 

ıur. 

4 - Eksiltmesi 3. 10. 941 cuma ı:ünü 13at 

Kuru ot alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. dan: 
l - Beher k11osuna 5 lo..""UJ"Ut !l:Yat tahmbı 

edilen 600 bin kilo kuru otun kapalı zartla 
cks11tanest 29. 9. 941 pıızartesı eünü saat 16 
da Erzıncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah
mtn edilen bedel1 80 bin lira olup llk tcmınau 

2225 llradır. Sartnam Ko. da evsafı .korun 1 
telcrnll aarnlzonlanndıı vardır. 

2 - btcklll<'.rtn ~ili ründe ııaat lll kadar 
tekil! mektuplannı Ko. na \'C!nllt'lert. 

(6547) 16496 

Kuru ot alınacak 
ErzlnC'.an Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 5 kurue !IYat tahmin 

Saman alınacak 

<792!S·tl439) 16478 

~len 600 bin kllo kuru otun k'aıııalı Z'a.rfla 
l!ksUırnest 29. 9. 941 paıı:artft1 ı:ünQ saat 

15 
le Erzincan sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah· 
mtn edilen bedeli 30 bin lll"a oluı:ı tik tcmtruı.u 
2225 liradır. Sartnrunc& Ko. da eVlafı Jcoru.n 
blltlln ll'!l.l'll1zorılllnnda va?dır. bteıcıııer tara. 
tından O'kunab111r. 

2 - lstclclltertn bell1 8iln ve ııae.tteıı btr 
saat evci teklif mekt.uplannı Xo. na Vt?l1neo-
lert. (6:148) 16497 

Meşe odunu alınacak 
Bola)'lr Sa.. At Ko. d.an: 

ı - Beher kilosuna 2 kunıa 2!5 &arıtını n.. 
yat tahmin edilen 720 bkı kUo ftlt'Oe OdlUlu. 
nun ı:ıazarlıkla ga tın alınacaktır. 

2 - Mllh4mmen bedeli 16200 lira. Kau ı.. 
m1natı 1480 liradır, 

3 - !halesi 17. 9. lMl CA!'14mba ailnü eaa.t 
16,80 da Bola)'lr civan Aa. Po. :N'o. 700 ~ Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - lst.ckltlcrtn mezl<Qr Jı'lln ve saate ka· 
dar Ko. na mllnı.caa.t etmeıcrt. 

(6550) 16499 

Maden kömürü alınacak 
Canakkale Sa. AL Xo. da n: 
1 - Canakkale'de t.esıtm tart1Y'le 8'1.'ilUUıe 

uYııun olıınak üzere ~ ton Levartrı 50 ton 
LtnYit maden kömürü aatın alınacaktır. 

2 - lhalest 18. 9. 941 rUnOdUr. Tuhrrun 
bedeli Levartn kömürtınün beher tonu lcln ~ 
ve Lln.Yit kömürünün 11 liradır. 

J65:il) 16500 

Kırklareli Satın Alma Komisyonundan: _ 

l - Aıağıda miktarı muhammen bedeli ve ilk teminatı lle ihale gUn ve saati yanlı döküm samanın ekftiltmu l yaıııla • 
caktır. 

2 - Taliplerin kanuni veslkalariyle tek lif mektuplarını ihale saatinden blr sa.at evellne kadar Kırklareli Sa. Al. Ko.:ııa 
vermeleri. 

8 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 - Şerait ve evsafı Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri, Çor lu, Kırklareli Sa. Al. Ko.da görUlebillr. (6539) 

:Miktarı Muhammen B. İlk teminat 
Clnıi 

Saman .. 
" 
.. 
.. .. 
" .. 

Yektuı 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
164,000 4920 o 369 o 
281,000 8480 o 682 25 
155,000 4650 o 348 75 
163,000 4S90 O 366 75 
109,000 3270 o 245 2!S 
303,000 9090 O 6Sl 75 
l M,000 4770 O 35:S 50 
245,000 7350 o 651 25 
490,000 14700 o 1102 50 
615,000 l 450 o 1383 7!S 
:'>70,000 17100 o 12 2 50 
338,000 10140 o 760 50 

54,000 1620 o 121 50 
3645,000 

Kuru ot ah nacak 
Kırklarell ı=:ntın Alma Komisyonundan: 

İhale tarihi 
~2-9-1941 

.. 
" 

.. 
" .. 
" 

" 

.. " 

Saatl 
16 

" 
" Pazartesi 

" 
" 
" .. .. 

" 

16487 

Şekli 
Kapalı zart 

" .. 
H " .. .. .. .. 
" .. .. " 
" .. 

" 

l - Aşağıda miktan ve muhammen bedeli temlnaUyle ihale g1lnU ve aaatl yazılı kuru otun döküm ve balya olarak ekftilt • 
meal yapılacaktır. 

2 - Taliplerin kanun! vesikalarlyle tek lif mektuplannı ihale sa.atlnden bir saat eveline kadar Ko.na vermeleri. 
3 - P ostadaki gecikmeler kabul edllm ez. 
4 - Şerait ve evsafı Ankara, İstanbul Lv. Amlrllkleriyle Çorlu ve Kırklareli Sa. Al. K o.da görülebilir . (6540) 

Miktarı Muhammen B. İlk teminat 
Clruıi Kilo L ira Kr. L ira Kr. 
Kuru ot 247,000 11732 50 879 93 

" .. 421,000 19997 !SO 1499 81 

" .. 282,000 11020 00 826 50 .. .. 245,000 1152i 25 864 54 

" 163,000 7742 50 MO 68 .. " 455,000 21612 M 1620 93 .. " 231,000 11257 50 544 81 

" .. 368,ooo laso oo 1811 oo .. 376,000 34960 00 2622 00 

" 923,000 48842 60 3258 18 

" ss~.ooo 40612 so 3045 93 

" 507,000 24082 50 lS06 18 
18,000 8547 50 288 56 

YekQn 5.470,000 

Muhtelif yakacak ve yem 
K araburgaz Satıı:ı Alma Komisyonundan : 

İhale gün 
23·9·1941 Salı 

" .. .. .. 
" 

.. .. .. .. .. 

.. .. 
" 

Saat 
16 

.. .. 

" .. 
" 
" .. 

ah nacak 

H14SS 

Şekli 
'Kapalı zart 

.. " 
" .. .. .. .. .. .. 
" 

" •• 

.. .. .. 
" 

l - Aoat:ıda cins ve miktarları yiyecek, yakacak ve yem maddelerinin hlzaların- da. ·· t ril 
uauliyle Gelibolu Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. ıos e en gUn \•e saatlerde kapalı zarf 

2 - E vsaf ve :ıtı.rtnameler her @n Ko. da görülür. İsteklilerin ihale s•"t'nd 
.... 

1 en en geç bir saat eveı tekit• Ko.na vermeleri. (6541) .ı. mektuplarını 

Cinsi 
Kuru UzUm 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Guy&g 
Sabun 
Toz eeker 
Sıfır eU 

Miktan Tutan Teminatı 164B9 
Ton Lira Kr. Lira Kr. 

7i 28490 4273 50 
3410 187550 2 182 50 
512!S 3!SSS20 53823 
6i50 185000 20250 

145 46250 6987 
82,:S 40425 6063 75 
66 33660 5049 

819 3'3980 ~1597 

Şekli 
Kapalı zart 

" " .. .. .. .. .. 
" .. 

İhale gün 
20-9-1941 

" 
" 

.. .. 

Saati 
15 
15.30 
16 
16.80 
11 
l i .39 
11 
lS.30 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 6 . 9 · 941 vaziyeti 

A KTİF: 
KAS,'\: 

Ahın : Safi kilogram 

Banknot 
Ufaklılıt 

DAHİLDEKİ ~nJHADlRLF.R 
Türk Lirası 

HARIÇ'rEKI MUHABiRLER 

Altın : Safi kilogram 

72.604,628 

Altını rahviU kabil serbest dö>'izler 
Dijer dövizler ve borçlu klirinı; b:kiyelerl 

HAZiNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte EdL evrakı nakdiye ka~ılıJ:ı 

Kanunun 6 • 8 incı maddelerine revfikuı 
bwne tarafından vaki tediyat 

SE.--:EOA "I CÜ7.DA.'\'l ; 
fi cari sen eti er 

ESHAM ve fAHVILAT CÜZDA.''1 z 
A) t>eruhıc edilen evrakı nakdiyenin kar· 

ıılığı esham •·e tah,·il:lt (iıibar; lu)'· 

metle) 
B) Serbest esham ve tahvil:l. 

A VANSLAR : 

Alıın ve döviz üzerin<. avans 
Tahvillı üzerine avans 

Hıu.ıncye kısa vadeli avans 
Hazine)e 3850 No. lu kanuna .ı;öre a\ılan 

ahın karıılıklı avıına 

PİSSEDARLAR • 

MlıriTELİF : 

OKULLAR --------
Talebe kaydı 

YOksek MUbendls Mektebi MudUrlOC'ilnden: 
19h - 1942 ders senesi talebe kayıt mun· 

melesi l eylülden itibaren SO eylüle kadar sa-

Lira 
102.124.217,77 

115.643.695.-
447.431,Sl 

13.555.009,33 

-.-
46 752.401,-

lSS.74&.563,-

2t.683.011,-

261.267 .400,39 

45 441.861.!>3 
8.3lCl.245,19 

4.94S,S4 

7 .808. 722,-

-.-
167.fıOO.OOO.-

YEK ÜN 

Lira 

116.215.344,08 

60.307.410,33 

137.0M.552,-

261.267.496,39 

~.732.107,12 

4. 50L.000,-

7.S07.20t.08 

ı:ıs.5!!3119,68 

KAZALAR 

Kiralık balık avlama yerleri 

PAS İF: 
SERMAYE: 

İHTiYAT AKÇESİ 
Adi ve fevka.llde 
Hususi 

TEDA \"ÜLDEKİ BA?'o.1'.~0TI.AR 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedirat 

Deruhte .Edi. evrakı nakdiye baki)•esi 
Kar~ılığı tamamen altın olarak illveten te· 
davüle ''azedilen 
Ree~kont mukabili iU.veten tedavüle vue· 
dilen 

Ha:zlneye yapılan altın karşılıklı avans mu· 
kabili 3902 No. lı kanun mucibince ilave· 
ten tedavüle vazedilen 

Mf\'DtlAT: 
Tıirk Lira\! 

Alıın : Safi kiloı:ram 877,150 

38'50 !'\o. lu kanuna ı:öre huineye açılan 

avans mukabili tevdi olunan alrınlar : 

Safi Kilg. 55.541,930 

növtz TAAHHÜOATI 

Alıına ıalıvili kabı! dövizler 
Oiğer dövizler ve alacaklı kliring baki}'elcri 

MUHTf.l.IP : 

7 .822.0Hl,115 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

9-1000.000.-

Sıl !;02.l!OS.24 

1.233.782,03 

7S.l24.167,90 

-.-
S0.113.4!!7,42 

YFKÔN 

Lira 
115.000.000,-

13.822.019,15 

70.036.088,27 

78.124.167,90 

30.113 497,42 

113.42.'i.794.94 

SlS.5$;5.119.68 

ı Temmuz 1938 ıarihindrn iıih:ırtn f,konıo haddi "'cı 4 Ahın uzerine .ıvaas % ;; 

TJCARET VEKALETİ İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

Elbiselik kumaş alınacak 
Ticaret \'ekAletlndcn: İmtihanla memur 

Kırıkhan malmudı.irlüfünden ı Vekllcttmız müstahdemleri tein 7.9 941 

alınacak ı _ Kırıkhan kazasına baglı ıölbaşı ve tarihinden itibaren ı~ gün lcın:lıl ac1k eksilt· 
me Ue 116 metre 10 santimetre koyu ıırı 

bahları yapılacaktır. Karasu ııehirleriyle hırsız pınarı gölı.i renk elblaellk. 4::? metre 75 santimetre koyu 
Fazla tafalltı.t tein mektep idaresine mUra- (Karasu nehrinin Reyhaniye şösesi uzerin renk paltoluk kumaı ile 43 cıtt vidala Is· 

İnhisarlar Umum Müdürluı:ünden ı 

l - Teşkilatımızdaki münhal memuri 

ANKARA V ALIL1C1 

Maz o t alınacak 
Ankara VallllAlnden: 
Muhammen bedeli 573 liradan ibaret bulu· 

nan 3000 kilo mazotun aıırtnamesını her ııün 
ıtad.yom mUdllrlUğOnde görUleblllr. 

T~llo!crln 22. 9. 9-tl pazartesi ı:Unll ıaat 15 
te vıı~set ·aımı encüm.nıne müracaattan. 

(6324) 16271 

Y o l İn§aat1 

Ankara Valiliğinden : 
1- Ankara - K. Kale yolunun lltisakını 

teıkil eden Hasanoğlu Köy EnstitllsU yo· 
lunun inşaatı 29. 9. 041 pazartesi glinU 
saat 15 de vil:ıyet daimi encllmen!nde iha
lesi yapılmak Uzerc kapalı zarf usulü ile 
eksiltmlye konulmuştur. 

2- Keşi! bedeli 16.036 lira 34 kuruş, 
muvakkat teminatı 1202 lira 73 kuruııtur. 

3- İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup, makbuzlari, ticaret odAsı vesikalarını 
ve ihale tArihinden en az 3 glın evel vilfl
yet makamına istida ile mUracaat ederek 
bu 1,1 için alacakları fenni ehliyet vesika· 
!arını hflmllen 2490 sayılı kanun hUklim· 
!erine tevflken hnzırlıyacakları teklif 
mektuplarını; ;>'Ukarırta sözil ge~eon glinde 
saat 14 de kndnr vıtAyct daimi encümenin
de tevdi etmeleri, 
4- Bu işe dit keşif ve şartnameyi her 

gUn Na!ill mUdUrlUğ"Unde gorebllecekltr -
dlr. (6520) 16481 

ANKARA BELEDiYESi 

Şose İnşaatı 
Ankara Beledl)es!nden: 
ı - Gü\·en evler! iç sokak ıoscsı temdidi 

ıaı on bes ırOn m0dı1etıe acık ekslltmeye kon· 
muştur. 

2 Muhammen bedeli (7777) liradır. 

3 - Teminatı 15831 llr11 (27) kuruıtur. 

4 - Şartname ve kealt ceh·eıını glirmek 
ve 89 kuru& mukabilinde almak tstlyenlerın 
her ırıın enc!lmen kalemine \"e lateklllerln de 
19. 9. 941 cuma ~OnQ aaat 10.30 da belediye 

11/9/1941 
_,,, 

DEVLET ORMAN 1ŞLETMESI 

Sotllık köknar tomruğu 
D evlet Orman İ§letmesi J)iiZ' 

ce R evir Amirliğinden: 
Hendel:-ln Cakalhk köyUndeld depamu:ıl' 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numnralı ıstıtıerde ıne\'C111 
1099 aılet muadili 796 metre ve 504 desıınrl· 
re kOp hacminde muhtelit boyda köl-*1111 

tomruğu 19 e)IUI 1941 çuma ~Unü saat 1~~~ 
Düzce'de rc\·lr Amlrllfrl binasında müt~l'l"' 

knmlsyl)ndn 11cık arttırma ile satılacaktır 

Tomrukların beher metre küpünün ıııo· 
hammen bedeli 14 liradır. 

l•tektllcr ıartnameyl Ankarada orman ıı· 
mum mOdUrlüılU ile Bolu, lstanbul orın111 
CC\lrge mOdilrlüklerlnde ve Düzce revir ı · 
mlrlll::lnde ve tomruklnrı yerinde ııı5reblilr· 

lstcklllerln mezkQr gUn ve aaatte y0ıt1• 
7,5 teminat akcelerı ve evrakı llzlmeıerb-11 
birlikte mezkOr komls~ona mOracaatıarı. 

(7953/6477) 16429 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Tuğla alınacak 
De\•let Demlr)ollan Sa. Al. Ko. daıı: 

Zon~uldnk - ııanklly arasında herhaıı-' 
bir Jstasyonda ve vaııon içinde teslim aartD"' 
le (450.000 dört yllz elli blQ adet birinci ıır 
vı tuAla knrıalı zarf uıullyle satın alı.rıacai 
tır .. Muhammen bcılell (7:moı yedi bin iki >'111 
liradır. 23 cyllll 941 tarihinde salı ııUnU •"'

1 

lt} da Ankara istasyonunda lklnct 111euıt' 
mlıdürlllAU blnnunııa toplanacak komlıyoııd' 
lhalesl yapılacal::ındnn bu ise girmek ıst11tll' 
lcrln (540) beş yllz kırk liralık mu\•akkat ır 
mlnatlarblc tekllllcrlnl aynı ııün aaot :ı.5 ' 
kadar komlıwon reısııı::ıne makbuz maki~ 
llnde tc\'dl etmeleri lAzımdır. Sartname 
mukavele proJcsı komisyondan ve Haııcm' 
Karabük ve Çaycuma istasyonlarından part' 
ııız \•erllmektedlr. (6323) 16'53 

Nazarı dikkate 

dairesinde mUteıekkll daimi encümene mllra· Devlet Dcmh"yollan U. MildUrUl~llnckll: 

raf\tları. (6161) 16181 l<t.ıısyoıılnrmıızdıın Sam • Hama ve t,er:ldt' 

Elbise diktirtilecek dl dcmtl")olları setıekeshıde Şam, Trabl~ 
Sil.mali ve Nasip fst.ru;yonlıınna ve Irak derrıf-'" 

Ankara Reledl>eslnden: yollıırı 8Cbekl'S•n<1c Ba~dııt - Telköcek kı§ll ıı' 
1 - Belcdı>e müstahdemini için dlkUrlle- dakl bütün lstllByonlnro ve bilmukabele 

er.k olan (5631 takım kıslık elb;se d.klm lıl tııtu)onlardan fsta )onlarımıza tam \8 

on ~ ırun müddetle acık ekslltmeye konul· )tikU hnllndc ve bazı ıı:ırtınrla do~ru nakll)'f' caat edilmesi. <750216033> 16001 deki demir koprimün alt kısmı) nın ü~ se - karpln satın lınacaktır. 
E lektrl.k levazımı alınacak Her 0'"ünun ayn avrı tasarlanmıı tutarla· yetler i~in musabaka imtihanı yapılacak • mustur. ta b:u;t.:ınınıetır. nelik balık avlamak ve saydiye resmi ilti· • ' ~ 

Ankara Bölge Sanat Oıtulu MUdürluacın • rı ve muvakkat teminatları aıaC'ıda ııöste· tır. 2 - Muhammen hedefi (3280) liradır. ldaromlze alt mcsııfrlcr ıcın ta.."11 ,·ıu·· 
den: zama verilecektir. rllm!ştlr. 2 - Bu imtihan 25.9.941 perşembe günü 3 - Teminatı <246> liradır. >ükli üerellcn, dahli! n:ıJctıyatt.a oldutıı ~ 

Okulumuzun yeniden yapılacak atelyelerl 2 - Senelik muhammen kiymet 8000 &e - :.tu\nkkat temınau: 69.66 tıuarlnnmıı tu- 1 4 - Şartnamcıılnl gormek \'e ııedelı;lz nl· Uırlfcl<'rlndc tnYln cd1len asııaı1 m\kı.nrıartl ... 
1c..n lüzumlu ııcırülen 28:13 lira 65 kurus tu • kiz bin ı.i~ seneliği 24000 yirmi dört bin tarı: 928,SO cinsi elbiselik kumaı. a7. <ılrruıımak ka)ılf) le haldkt sıkict ozcnı"" 

stanbulda Sirkecide Hamidiye caddesinde 

1 
mak lstlycnlerln her gün encümen kalemıne _,_..., 

tarındakt otuz sekiz kalem elcktrtk levazımı liradır. Muvakkat tcmınntı: 22,4:5 tnsarlnnm11 tu· memurin kursu binasında saat 13 te yapı • \'e lsteklllerln de 19. 9. 941 cunın gilnü sant heımp edUlr. Yalnız dlf:<!1" dmılr)ol ısta5~111' 
acık ekslltme>e konuımuetur. Tallplertn &art- tarı 299,23 cinsi paltoluk kumnı. lacaktır. ın.3o da hclcdhe ıtıılri.'ıılnıle mlıtı•eekkll d.ıı- farından ıııtıı~yonlıı.runıı.a ı:clcccl( ('Sa& ıarv~ 

3 - Şartname Kırıkhan malmüdür uğtin· mt en Umcne ü cnatları (611""1 ·~'• nameyi ~örmek üzere ber ~n okul mtıdUrlU· r.ıuvakknt teminatı: 25SO tasarlanmıı tu· 3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı c m rn • •• >e t.nbl hamuk•lcrden bu aııgnrl sıklet ,.._ 
dedir arzu edenler oradan öğrenirler. .. , 1 1Gl82 01.. •~ı ı•· tt -aft #Une ve ekr.lltmeye ıılreceklertn Uk teminat- tarı .,...4, c nsl 1 knrpln. müsbite ve iki fotoğrafla birlikte umum aramnıız. ..er '""" l")"O ı:ınna a m.... ı' 

ıarlyle kanunun ıcap etUrdıaı belgelerle bir· 4 - lltizam açık artırma ile 24-9-941 Bunların hepsinin bir arada veya anı ay· müdi.ırltik Zat işleri ıubesine muracaat et· Muhtelif C:\m alınacak ıcı: tam vaııon yUkU urretlcıi ııc: Sur1>·e 
llkte ihale ~unu olan 17. 9.1941 caraamba ~arşamba giınu saat 10.30 da Kırıkhan mal- rı \erllmesl caizdir. C'Amup ıtamll")·ouarınd:ı Irtık'l:ı nıtıknlı na~ 

[I U t 1" t A k k.. le ha b EksllUııe· C'lUIUn 23 OncU salı nünü anat melidirler. Anknra Beledl'·eslnılen·. '-t•- (5J tond.:ı.ıı ve sa.· m - llnma \C tcrn6"' ~ n ana ... e n ara me .. ep r mu se e- müdürlı.iğü odasında müteşekkil Komis • , .. İ , ,.. ... 1 
cıııaınde toplanacak olan alım eatım komıs- 15 te zat işleri ve levazım mUdUrlü~ünde 4 - mtihana ıirmek isteyenlerin aşağı· ı - Otobusler ıcın oıınncrık olan muhtl'llt 1 ı. .. nJı·yolltırınıl.ıı lO • ır, tonluk \'aııonın.r j4 

y0nuna müraca11tlan. l6209> 16177 yonda yapılacaktır. toplanacak komisyon tarafından yapılacak· da yazılı vasıf ve şartları haiz olmaları la- ebatta 400 adet cam on ııes ~lın mllddctıc n· er. ve 20 • 25,4 ton.Juk vnııoııL.-ır Jçtn CS) 
5 - Muvakkat teminat% 7.5 hesabiyle tır. cıı ekslltme'"c konulmU$1Ur. 2.'i,4 ılen fazın tonluk \ııı:onlıı.r 1ctn (16) ttf 

zınıdır. , 
1800 bin sekizyüz liradır. Şartname ve nnmuneıer. cnlııma saatleri 2 - Muh.ımmı•n b<:'<lı•ll \2000) liradır. ıtııın az ohnnrnnk ozcrc hakiki sıklet Oz 

{'"inde her zaman nlirüleblllr. A. - En az orta tahsilini bitirmi, ol - "" il l edlll ENSTİTÜLER • 6 _ Yukarıda yazılı artırma günü ihale ~ • 3 - Teminat \luu) raı ır. hCMP r. 
saatinden bir saat evel taliplerin depozit lateklllerln ekılltme ııllnll banka mektubu mak. 4 - Snrlnamcıılnl görmek \"e bedelsiz al. hxk ko:rA'ISl Surbc \'e Ql>nup d(Slltl')·ol~ 

veya temınnt mnkhuzlarlyle komt.yona mU- B. - 21 yaımdıın aıai:ı ve otu;ı: ya ın - m k l•tb·cnlrrln h<!r ı:ün cncUmen kalemine 1 <1n torvıJ kA~dınsı. ıı:wı d• l'ıUdlr. DoC'nl 
T alebe alınacak ak~alarını mal sandığına yatırarak muayyen racaatları illin olunur. C&ıl3) 16313 dan yukarı olmamak. ve 1steklllutn c1c ı•ı. . wı cuma ı:unu Hat )atın hııngl ısı.ıs.>·onlardan kabul edllec;ıli' 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genci saatta makbuzlarını Komisyona ibraz et • C. _ Vazife ifasına mini bir hal bulun- 10,30 da beledbe dairesinde mUtesckkll dal· ı ilerctıcrtn ne ırurcUc tOOJye ecmecetine ,,-eJ 
DtrektörlOAilnden: meleri ilan olunur. 3-9-9H 16398 mt encümene mUrocaatları. (6163) 1 ~er tatbik s:ırllnnna dair tstenUccek 1-_j 

Zon~uldak"t& lC)'ll vc:ı meccanı olarak acıl· 1. LA" N mamak. 1G1S3 tat !At !cin lstnııyonl:ıırn mUraC84t edil? 
mıı bulunan Maden Tclcnlsb'en mektcbının 2 memur alınacak D, - Her iklimde vazife ıörebilecek rlra olunur. (G53S) 16486 
b rlncltesrtn 1941 do '"a.alıyacak l.kinct devre· derecede sıhhatli olmak. 
al lcln namzet 

0

kaydl'dllmcktedlr. Çukurova Hnraaı :MUdürlüAllndcn: Irak Sefaretı'nden •• 
Mclctebln biri na.zarı, ııu::erı ameli olmak Veznedarlık ve ayniyat rct1kl1~de cali$· E. - Akrabasından olmayan iki Z"atı da 

Uzere iki ı;ömcst.re ayrılmış dlirt 1C.ncllk tah· tınlı?ıak ozere >1rmtscr lira mau asli ile 1kf 
lUl vard.r. 

Mektebe en az orta okul tahs!llnl bltUrm~ 
olanlar alındJAma ve tahsll müddeU dört ;ı.ıl 

olduauna göre. mezunlan 86:16 sayılı kanu
nun S üncü mo.ddesintn r. fıkrası hlllanündc:ı 

l&tlfade edebllecek derecode tahsil ııörmUı s:ı
:vılacaklar ve lise mezunlarından blr sene tnz· 
ıa oı..-uyanl.ann hukuk-ıına aa.hlp bulunacaklar
dır. 

Ap{:ıdnkl &artları haiz ol:ı.n isteklilerin 
Zonıı:uldak'ta mezkQr mektep müdUrlüAilne 
veıı!kalartYle bizzat mOracaaUan !Uzumu UAn 
olunur. 

l - TUrk vatandaıı olmak, 
2 - tyt hal ve ah!Ak sahtbl olduA-unu tev· 

ıılk etmek. 

a)nf.yat memuru alınacaktır. 
Tallplcrtn en a111tı orta mektep mezunu ol

maın \e memurin kanunundakl aeralt \e e.·· 
saıı haiz bulunması !Azımdır. ::?O. 9. 941 cu
martesi ııUnti saat 18 de tcra olunacak lmtl· 
hana ~rebıtmck ıcın taUplertn hüviyet cüz· 
danı, askerlik \CSlkaaını, mektep tahadclllnme 
"cya tasdiknamcsln1, hUsnllhal kA(ııdını ay
nldıkları memurtyeUerden berıı.)'1 zlmmct vc)ıı 
bt:'n.servlslertnl ve ııhat rnııorunu !mUhan &a· 

at.ınden evci hara mOdUrlütüne ibraz etme· 
ıert lüzumu UAn olunur. (6S3G) 16491 

JANDARMA 

Bay Nall Şevket 
Bay Raour El·Bahront 
Bay NnJI El·Sundl 
Bay Mohammed Ali Mahmoud 
Bay Musa El-Şabender 

Ba{:dat ceza kanununun SO. inci madctffl· 
nln 2 inci fıkrası \'e geno n>nı kanunun 12 
inci babının ikinci maddesi ve l!J.IO yılında 

lnU$ar eden 10 numaralı Tcvnrt kanunun 2 
inci maddesinin birinci tıkrası ahkl'ımı muci
bince mUttr.hlm oldu{:unuz ve bu mesele <1e 
bize icabının icrası !cin havale cdllmls bulun· 
du~ clheUe bu ithamlar hakkında cevap ver· 

referans olarak göstermek. 
F. - Askerliğini yapmış olmak veya 

müeccel bulunmak ve bilhassa her iki hal

de de son yoklamalarını nüfus cı.izdanına 

kaydettirmiş olmak. 
5. - İmtihan mevzuu şunlardır. 

A. - Hesap ve hendese. 

B. - Yazı. 

C. - Umumi malumat (hayat bilcisi), 

coğrafya 

6. - İmtihanda kazananların muvaffa • 

mek ozcre askeri ldnrel örfiye mcclli;hle mü· kiyet ve tahsil vaziyetlerine ıöre barem • 
racaat l'tmete mecbun;unuz. deki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 

Bu ıınnın ncarlndcn itibaren Yedi gOn zar· 
fıruta en ynkın polis merkezine teslim olma
nız !1ztmdır. Aksi takdirde 1941 yılında lnt1111r 

edilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 
a - Bulıı$ıcı hastalıkların ma!Ql oımrunak, 

bunyesl maden oeaklnnnda amel! caıısmata 

mUsa.lt bulunmak (sıht muayene ZOnııuldak ta 
yapılac:aktır.) 

7. - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi 

tebellüğ tarihinden itibaren 15 ıı.in zarfın· 

da kabül ile vazifesi başına ıitmeyenlerin 
clblnce muhakemeniz gıyaben icra edilecektir. tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

Yoğurt ve sarımsak alınacak t'dcn 60 numaralı ldnrel örtlye kanunu mu· 
Jandıırma en. K. Ankara Satın Alma Ko · vnkkntl zeyllnln 2 inci maddesi alıkAmı mu· 

4 - En az orta mckt ;> yahut orta derecc
d ıanat mektebi diploma veya \CS1kuını ib
raz etmek. 

5 - A•sr.ırl 16 ve aza.mı 29 yaaını btUrm~ 
bulunmak, 

6 - Dört adet vesika ıotorırntı vermek. 
24 e)lUl l941 akşamına kadar müracaat 

eden namzctl.crln 25 eylCll lMl de ZonE"Ul· 
d k'ta hesap. hendese, cebir ve türkccden ya· 
zıh bntlhanlan yapılacak ve muvaffak olan· 
1ar mektebe ka:vıt ve kabul edlleceklerdlr. 

(6535) 16455 

E lbise diktirilecek 

mıs~onundan: 
Mlktan 2900 kilo cinsi yo~rt. tlYl\tı 25 ku· 
rue, muvakkat 1.emlnatı 154 ıı~a 38 kuruı. 

?.Uktan 360 kilo cinsi sarımsak tıyatı 40 
kuruş, muvakkat teminatı 10 Ura 60 kuruı. 

YekQn 63 lira 18 kuruı. 

Miktarı. cinsi. fiyatı, teminatı yulcn~ıda 

yazılı Jkl kalem ıaae maddesi 24. 9. 941 car -
ıamba gllnü ıaat 15 te Ankarada J. Sa. Al. 
knmlsYonumuuta açık eksiltme ile alınacak -
tır. lkl kalemin bir tstekl!Ye veyn ayn istek· 
ıııere Jhnlesl caizdir. Şartname her gQn pa -
rasız komisyonumuzdan alınır. lstekll1erln 
ihale vaktinde vesUı:a ve temınaUartyle ko· 
misyonumuza ııelmelerı. (6332) 16307 

Sığır eti alınacak 

Örfi Meclis Reisi Yarbay 
Resm i M ü h ür 

4228 

8. Yukandaki ıartlar dairesinde 

ı 0.9.941 de Erzurumda, 15·9-941 de Sam· 

~un, Tokat, Burııada 20·9·941 de Zon"1ldak 

Kayseri ve İ7.mirde ve 25· 9-941 de İstan -

Zayi buldan mada Malatya ve Konyada ve 
Harp okulundan almıe olduA-um &ahndetna· 30_9_941 Diyarbakır ve Adanada da memu· 

meyi kaybettim. Yenisini alaca~dan eskisi· riyet imtihanları yapılacaktır. (7680-6214) 
nln hUlanU yoktur. l6312 

42::?7 Pertev Oıt. M. Tevfik 

Keçi satış ı 
Türkiye Tlttlk Cemiyetinden: 
Türkiye Tlttlk Cemiyetinin Lalahan ıstaı· 

y0nu civarındaki nUmune al':ıllarında yetls • 

D evle t Konservatuvar Md. 

Tale b e alınacak 
Ankara De\·Jet Konservatuvarından: 

YQksek Ziraat Enstltü5U RcktörlütUnden: 
ı - Kurumumuz hademeleri ıcın yaptınla

cak elbiseler n kuma11 l<l:ıremlzden \crllrnck 
ıartıyle malzc:n" ve dikimi Ttcaret odasından 
alınan muhnmmen bedel llzertndcn ihalesi ya- Jandarma Gn. K. Ankara Satın Alma ~:~~~:0:o~::e~~s~:~~ı:r:e:e~A::11:::;ı ~~:: 

1941 • 1942 den senesinde devlet konaer • 
\atuvarına talebe alınacaktır. lsteklllerln 
maarif, lise. öarctınen okulu ve orta okul 
mOdUrlOklertyle de\•let konservatuvarından 

şartları ve imtihan cllnlerlnl öArcnmelerı. 

p:lacaktır. Komisyonundan : 
2 - ihale 26. 9 941 cuma ırünü saat 11 de Ankara belediyesinin narkı üzerinden 

rektörlük binasında yapılneaktır. ı eksiltme yapılmak üzere (12.000 > kilo sı· 
R _ Dlklleoek elbise adedi 12~ tnkun olup ğır eti 23. 9. 9ıU sah gUnU saat 15 te An

lllcU llzertne bir pa.ntalon bir de yakası kapa· karada J. sıı. Al. Komlııyonunda açık ek· 
tı cakettrn ibarettir. a\ltme ile alınacaktır. ihaleden sonra nark 

4 - Muııa..ımrn bedel beher takım elhlsc- değiştikçe eksiltmede tenzil edilen mik-
nın dlklml 12 liradır. tara göre ihale fiyatı da değişecektir. Mu-

5 - Muvakkat .emınat yüzde 7.5 dur vakkat teminat (315) lirad1r. Şartııııme 

mi lira bedel Ue satmakta bulundu{:undan 
almak tstıyenlerln Ankarada cemiyet merkez 
umumisine müracaatları. 4138 

Not: c:.1ektupla maınmat almak lsUyenle
rln 7 kuruıluk mektup pulu ııllndermeleı1 
ı.ızımdır.) Namzet kayıtları 28 eylQI l!Ht ak· 

1am1 kaııanacaktır. (6106) 16203 

Zayi - lıısala kazas1 niltus klareı.nden al· 

Muhtelif çelik allnacak 
Devlet Dı>nıiry~lları Sa. Al. Ko.dıın : 
:Muhammen bedel muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı iki liste :n'lıll' 

teviyatı muhtelit çelik 27-10·1941 pazartesi gUnti saat 15 le kapalı zarf usulD 
Ankara'da idare binaııındll ııatın ıılınacak tır. F' 

Bu i§e girmek lııtıyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat teminat il~ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn Hat H de kadar kol\11~ 
relııliğlne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 100 kuruıa lrlarenin Ankara ve Haydarpa.§a veznelerinde 
tadır. (6394) 

Liste 
No: 
1 
2 

Malzemenin ismi 

Muhtelif hususi çelikler 
Kanallı ve kanalsız susta 
çelikleri 

• 

Miktar 

257-iO 

:Muhammen 
bedel 

Llra Kr. 
293~ 

3980 " 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ceyve Satln Alma Komisyonu Reısıırıınden: 

1 
l - GeY\'ede SOO yataklı haıtancntn thtlyaeı olan asatıda cinsi. mlktan. muhaf!Iİ 

bedelleriyle teminat akcelerı yaz.ılı >1rml bir kalem erzak keslltme ıuret!yle mübl 
olunacaktır. 

Muhammen 
Lira 
280 

70 
720 

34 
240 

1350 
2160 
4970 
4500 
240 
140 

2100 
90 

2250 
2188 
•950 

450 
250 
250 
160 

1950 

bedell Miktarı 

kilo 
3500 
1000 
6000 

20 
sooo 
5-100 
7200 
7100 

10000 
400 
200 

3000 
300 

100000 
125000 

3000 
1500 

500 
500 
800 

130000 adet 

Teminatı muvakkate 
Lira Kr. 

cinSl 

21 00 
5 25 

M 00 
2 55 

18 00 
101 00 
162 00 
3i2 00 
337 50 

18 00 
10 50 

157 50 
6 75 

16!! i5 
164 10 
371 25 
33 ;5 
18 75 
18 i5 
12 00 

195 00 

Patlıcan 

Domates 
Patates 
Tereyağ 

Kuru ıoğ&J' 

EiUt 
Yoğurt 

Koyunetl 
SığıreU 

Pirinç unu 
?o:tıaata 
Sabun 
Kırmızı bibd 
Meıe oduı:ııJ 
GUrgeıı oduı:ıı1 
s. yağ 
Gazyağl 
Zeytin tıın~ 
Salça 
Soda 
Ekmek 

:z - Eksiltme 15. 9 941 pazı rtesı ~nU waat 15 te Ceyvedo mukim satın atma 
~, 

e - Hare nümuncıertnı a-ormck ve daha her gUn komisyonumuzdan paras1z alı -
fazla Juıhat almak ı~uycnıe:-ın daire mll~Ur· ı nır. İsteklilerin ekıılltme ııaaUııde vesika 
lü~llne m!lraC11at!."'ln. (6533> 164 ve temlnatlariyle komisyonumuza gelme-

dı{:ım nüfus kAtıdımı kaybettim. Yenisini ala· yonunda yapılacaktır. (Mevki hastanesi levazım ı1Blresln<1eı. l 
ca~cndan csklslnln hükmü yoktur. S - Şartnameyi ııısnnek ve daha fazla malQmat alma" lstlyenler her ııtın rııevıci 

Ankara 

Miktarı 

Kilo 
3.500 
2.200 
60(10 

115 OM 
85.000 

Muhtelif 
Jandarma Genel K. 

Cinsi 

Zeytin yağ'ı 

Zeytin tanesi 
Sabun 
Kuru ot 
Saman 

- lerl. (6374) 16348 

yiyecek alınacak 
Satın AlmaKomisyonundan ı 

Fiyatı Teminatı Ekeiltmc gün ve saati 
Kuruş Lira Kuruş 

90 
45 
60 :; o 50 
7,50 646 8s 
3,50_2_2_3_1_3_ 

870 00 

12. 9. 941 cuma saat 15 

15. 9. 941 pazartesi saat 15 

Miktarı, cinsi, fiyatı teminatı, yukarıdaYazılı dört kalem İa$e malzemesi hizala 

rıııda yazılı gün ve saatlerde AnkaradaJ. SA. AL. Komisyonumuzda iki kapalı 

aarf eksiltmesile alınacaktır. Kuru ot vesamanın bir islekliyı: veya ayrı ayrı iki is 

tekliye ihalesi caizdir. Evsaf ve şartnameParasız her gün Komisyonumuzdan alınır. 

hteklilerin yazılı gün ve saatlerden bir saat eveline kadar kapah zarf teklif mektup 

larmı Komisyonumuza vermeleri. (6037). 16003 

Ulus - 22 inci yıl. - N o. 7222 
İmtiyaz Sahibi 

Iskender Art\11' 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Müessese Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemize ııOnderllcn ner nevi 1a· 
zılar, nesredllsln edilmesin ~ert ve
rilmez ve kaybotuıundan dolayı hiç 

bir mesullyet kabul oıunma.z.. 

-~~~~~-~-~-~_:'a.m_a_ı_:_n_1a_20~-d-o-~-um~ı-u_4_~~v-at~~t-•_n_e~ba_•_h_e_k_ım~ıı-t-ın_•~m_u_r_a_c_a_a_t_•_tm~e-ı-er_ı_·~~-(-6-200~'~~~~~~~~~~~-l-~-

YENİ Sinemada 
Bu ııece 21 den ltlbaren 

lKt CAioJLt ADAM 

Baı Roll,.rde: Ralph Bcllıımy - Jnan Perw 

Saat: 14.30 - lS.30 seanslarında 

YALNIZ S~"t.~ tçl!oJ 
Saat: 16.30 seansında 

lLK ASKI 

saat 12.115 te ucuz matine 

Hamamısno Acık Hava Slnemall 

:Mcvatmln en heyecanlı tıı.mt 

Sus Sinemaunda 
Bu&"lln bu cece 

KATYA 
Bas rolde: DA~"tELLE DARRlEUKS 

Seanslar: 14.30 • 16.30 • lS.30 ırece 21 de 

Cel>eel Yenldotan Sineması 

Fevkallde bir ftlm 

SOMER Sinemasmda 
Buııon 12.15 ten itibaren mevııtı:nlrl ,c. 

he>ecanıı \'e korkune filmi 

ASIL \l\UY AN ADAM 

Bas Rolde: Borts Karloff 

Seanslar: 
d" 12.15 - 14.30 • 16.SO • 18.80 s;ece ~ 

Iametpasa ~akarya sineması 

tsTtKL,\.L KAHRAMANI 

TUrkce sôzlü 


