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lzmir Fuan dün gece kapandı 
lzmir Belediye Reisi güzel bir nutuk söyledi 

Bu sene Enternasyonal Fuarı 
808.184 kisi zi arel etti 

Geçen ylla göre rağbet çok fazladır 

Bu ralbel mlllellmlıln lam bir emniyet 
ve huzur lılnde bulunuıunu gösterir 

1 lnnır 20 (Hueuıt) - On birinci Entern11yonal lmdr Fuarı bugün ıece 
tarwncİ.n toma .. t 2.30 da kapanımıtır. Xapanıı ...cın.ebetiyle, B~l~~i
)'e lleiallii tarafından Fuar psinotunda ebposanlar pre~lne 300 kıııhk 
Wr aiyafet verilmif, nutuklar .aylenmiıtir. Ziyafette . Vah, . komutanlar, 
bmoloelar, Belediye v• Parti reisleri, daireler müdiirlerı de bulun
muılardır. 

Ziyafetin tonuna dofnı Belediye Reiıi Dr. Behçet Us bir nutuk irıt ede
rek hariçten ve dahilden fuara büyük bir allka p.terildiiini, bu ıene fua
nn ıeçen aenektne nazaran daha hareketli ve müteklmll oldutunu. bu ıene 
eıı millteana lutuf ve talih eaeri olarak uis tnanii'nün İsmir'i prefleııdir
diiinl ve bunun izmirlilerde unutulmu hatıralar bıraktıianı aöylemit ve 
ezcümle demiıtir ki: 

lzmir belediye reüi Doktor 
Be/afet Uz nutkuna söylerken 

• tnaan.Jık llentinin kan ve atq 
içinde bldıia bir arada bizi bu ba • 
dinden uzakta tutarak pzel yurdu
llhuun her tarafında huzur ve aaa • 
detin hlnm olmasını temin eden 
~U Cümhurreiıi"}ize böyle pz~l 
Nr~ttan da t.dljilt ~-~ 
Bet .,. ~laruauı bilar tcleMt • 
tUlfmlse ne kadar llnhieek asclır. 

Geçen 1ene fuarın açık bulundup 
Cinlerde lmrir'e yUs binden fula 
turist ıelmiı ve fuan 730928 ziyaret
si panlftir. Bu 1ene ise, 71256 fula· 
lly!e 802184 kiti gezmiıtir. Bu mu • 
ftffaldyetin. aaiklerinden baıJıcuı, 
~ffne n onun hlikümetine derin bir 
inamı ve ıuvenitle ballı bulunan mil 
letimi.ın tam bir emniyet ve huzur 
lslade bulunmuıdır. Fuar, memleket 
._lllnde ve haricinde ticari mUna • 
lebetlere has vermek. içtimai ve ~iil· 
tllrel llhaJardJ faydalar ptirmek hu
eQaunclaJd pycleriyle her eene daha 
llınumı. daha muvaf f akiyetli bir 
~da vaııl olmaktadır. 

Puan yilbek himaye ve yardım • 
llriyte metlendiren muhterem Bq
'ttdllmisl Ye bütila kıymetli ftkille
...... bu toplantıda •Yll YI min • 
Dttıe anarım." 

Erzincan ve ·Erzurum 

Bu it için her iki vilayet belediyesine 
3.300.000 lira borç para verilecek 
DüJlı,. Veklleti, Enİllcaa beledi~ 1.000.000 n 

Et ... w ... ...,_de 1.300.000 lira huia.eclen ""'..time
.. Mir ltlr as.-,""°Jai ~ Bib'ik Millet Meeliaiae 
takw etmiftlr. ProJ• llalaili,. .. Mitte encimenh141e mlaU.. 
etlil...as a,._ küal eclilmittir. Oaimfbcl.ad paurt.I ... 
meclia am-S MJ'•tİne IM'lretlilmMi lan-etle mahtemelclir. 
.. paralar •• iki -.illJetia imar ....... icin •rfolaaacakbr. 

Enw_w _.tq olclala sııol n muk• iataatı ile J'-.ifl• lm
l'lllmMta olu ErsiDcaa tehrinia JOI, _..., mektep, park, 
elıkb'Ms, • n llfa itlerin• ait intaatı ._ aantle tW'i .Ulmek
tMJr. U,U.. -...... lr..._tikttıa IOIU'a her türlii .._11Bf for.. 
malltel_. clwlaal llıraaH.. pl.P.calı: n iatlmhdeld .,. ip.le 
.. 1na patalana Mlec117eJwe tewdiiae PJNt .Wecektir • 

lak ilk alkıt1-nan bu nutuk teh • ------------------------r1a her tarafında oparllrlırlı dlnlen-
lllittlr. Amerika' dan Amerika 

limanlannda 
Gn geceden itibaren 

u ya'ya lllllır bir saat 
ı~rl ılındı iter tirli ılıeile lıglUı harp 

glinlerll ktedlr 11111ı1er1 vann11 
ı-.'""' o1nır1anau• arumd• ... t- Amerika._ heyeti reisi Bazı gemilerin nerede 1 ~ "6n ıece bir saat ıeri ahm-

~~u:~!=-~ Horriman'ın beyanah · olduklar1 bile bildiriliyor 
'it ~anar n ıeri ........... Loacln, 20 a,L - llOllııcwa'ya rfde- Vatln~n. 30 a.a. - Birlefiık Ame-
~ daha habrlatll'IL cek AlıiMarilra Jaeyetbıln relll 11. Har- rib ı-.ıannda lnrflis harp pni· 
.................. , .... , ............... \. rilDMI• bulln. ~~l1we )'lptıiıri"-be- lerinin bulundutu hakkında bir be • 

: yaaatta. B•JI ,. ,_ erce .... aan JUat yapılmıttır. Bu beyanat, takip 
ı 5 ta)'Ylf• w tankım• sidec.tiinl lly • edilen yeni nqriyat aiyuetl icaba • 

5 ıemt;tir. tındandır. Beyanatta bah11c1llen ıe · 
5 il. ~ )e,uıatlba flSyle de- milerden batka Amerika Umanlann· 
: ..... etmlf#r: da daha bir çok tnıtus remin vardır. 

_.._~---------wnıMM-W.J•-R~ 
1 

l"'crli1t ;;;: Ar AY 
IUGON 

ıtuya'JI BlrJtilk ~•rlb1dan her Fakat bu birlikler hakkında maJGmat 
ttlr1U mal•• ai ... lrtıcllr. Ve bu netrl faydalı 18riilmemiftir. 
malaeme akını devamlı ıurette çop • Bahriye Nesvetinden bildlrildili· 
ıacUtır. ıtelti bulundutum heyet ta- ne ltirı Warspite p.U.i prp l&hi
mamen tekniktir. Haleıl BrltaaJa ~ 
-..ıan ile mlibim koinıpwlarda bu- \ te•n ı lllol _.,.,.ı 
lunaJOl"do JluUUm 'tir tefelMa o • 
tan .... ,.-,.. malltme ahclmbek pek ciddi bir mrttte .,. bllylk bir 

.._.,iti . _.ıeatnl ~ tlAlk ıdl:vo • ..-ıe -.ıdık'ıarw llbet eder. Rut
-r, : .,... •t1 ••ııar. Blrl!llfk Ameri- ya'1a bir as ...ıtJrab ~ 41 

.......... a 111111111111au11••" ~wJlı-a.b~~-lıe jftaltırilr. 

Slyf•ı• • 

/:zmir atternayonal luarıntlan bir •Öriinİİf 

IL.ondra'ya göre Almanlara göre 

CENUP'TA 
11111111111111111•111111111111111111111 

her ıeye rıımen 
• 

vazıyet 

tehlikeli 
Ukrayna'nın tehdit 
edildiği söyleniyor 

KIYEF'TE 
111111111111111111111111111111111 

ıemberl kırma~ 

teşebbüsü 
akim kaldı 
Rumenlerin K1rım'a 

girdikleri bildiriliyor 
IAmdra, :.ıo a a. - Alman • Ruı cePhe.ln· Roma, ~ a.L - CorrlPre Della Sera ıra· 

den selen haberlerden anla11ldıtına ıöre, zeteeının BUkrt'l'ten blld rdltlne s6re, l'U· 

Lentnırrat mıntakuında yapılan vı muvaf· men kıta.lan Kınm'a ırirm ster "e s mpero· 

i
l Buf garistan'a 

SOVYETLER 
paraşütçü 

İNDİRMİŞ! 
Bu111rl• prolesfo ediyor 

Sotyetler de ._ yıllRllJ• 
8of>oa, :ao a.a - llulaar a.Jallll lllJdlrbıııın 
Polia IDUdtlr UIQaCbl dQn D-.ttıll \llr 

tebllte mı. 11/14 mtl sec• bir 7alleall 
tan-are ılınan Bulsarlatan da l>obnaoa il& ... 
ıı U•rlllde uenuıe ve ,.,. blrcıcık .,.,.... 
lndlmıletlr. Hallna •aldruau IU9llade. ... 
ruu~ ve anı samanda ln41111mıe o1a9 
malMıne kelfecWıııaJe w ~ ıataıan, 1lallQa 
nrclımb1e. ı>araeuıouı.rı cevırnu.ur 11a ...,. 
ı-aauıcuıer eldurwsnttt11r llllla~ 1ıı1r 
IUbay VI bir POlla OlmUettlr 

Ta)')'arenln attıtı malzeme .,....... ·\in. 
ilk maddeleri, dln&mlUer, ın~ ıa. 
tMlncalar, mermUer, Jltncek, • te1lia 
&ltUerl, Abot&.I taltmaUan, barta1ar: ~ 
ve ntıaacı P&raa. bula&r hhtnt U'aJııa1aıl 
ve AJre bulunmalctam. auıua bıudıana 909'9 

:ret meneeU oldlltll k&U aurıtte _.t edil. 
mittir. 

Ceeen &)', bulav PGlllt. BovntW ınrutı.. 
den bir delllsalb Uı Si mil ,,. bare-
atlll'lnde lnal1Umak VUlteat)ole bJr 
l&ftdal lClllde tıuıav aıı e oıq 
blreolıı aaJıea. IC4radenıs l&h ı... 
kit etmllUr. Mu.aderı idil n e ile 
Wll&rın maaeı. par .. tıuırle a Olaa1a. 

(Soaıı J Daca aylada) 

fakb'etle lılltanlan ruı mukabll taarruzlan • 

iiiiiiiiJf .,J 

(Sona ı. llaol ıırtaı) 

Sabık 
1 ran dışında 
11rktı bir 

gönderi lecelC 

Mebuslar tahta o· 
elmaslartn yerind olap 
of madı§ını görecekler 
LoDdra, 20 a.a. - Ro er &Jauuu ır. 

daJd mulıılıılri bildiri or: l:akl MlaO tar .. 
hu clvanDda bulundutu ~ 
dlr. Pob. .,ki tütan lnUkanı &l 111• 
,.Uyle PllQda bekllyeo ceıaUp lf~ 
Jraqa teeirler alnıaktld&r ~ 
atre etki tabın Y8lnDda ır..... l1Pllta 
IU'kt& 1lir 79A &'ÖDderUereı. or ,._ 
ıı..t blnlalmuı muJıtemle4ir 
lnı~tleri mnumı kararslhı, Br ..,_ 
çllitbdJı Tabran'ın &ekiz kilom tre .._. 
lia4e 'bulun&D Y&zhk ikamets&mac1a ,... 

ı~:r· Tahran ıtmdt Britqya ., • .,._ 
:re taıvı t&ratından hemen hemen -.,; 
m&miyle klitatıhnııbr. 

Lanclra, ~ a.a. - Tahran r·----~ YentW bir habere aör n 
Han'ı batvıktl oıaraıc. •lak ak1.&41r. 
kabine tetltU edUmek Uze ecs 

lalı. llmllftll ar llln ett tı 11 ba11 _,... 
IDtvkuflar CUJna IUnQ 1e b bira ı...-ı 

Tahta alt •lmuıan s rmek ~ 
1ardan mtlreldtep bir ht)let .. et • 
8uı Dlahftllerü ellct MJ\ il lN • .......,.... 
lllr kıemuu harice 16adırmıe o muaM&D ..., 
lrabnütadıt. 

Ittııaat ..-.sade Clkan bir .......... 
clefdltiw idi 

Mit ıa1&bt 1Qdmahdır 11111:1 ......... - ....... ~ (,,.' •JM• J 
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İzmir mektubu : 

İki Eylül arasında 
lzmir 15 Eylül 1941 

fzmir'e. d_en~zd«;n ikinci defa gidi
JOnım. Bırıncı seyahatim 1922 yılı 
eylülünün hemen aynı gÜnlerinde 
idi. Ordu lzmir'e girer girmez, Ya
kup Kadri Karaoaman'la beraber 
bir İtalyan vapuruna binip yola çık
mıthk. Fakat toprak tabyada Türk 
bayrağını görünciye kadar, şehre 
çıkabileceğimizden emin değildik. 
Adalardenizi yolculuğu, bütün gün, 
korkulu bir heyecanla geçti. 

Bu sefer, o zamanki İtalyan v~pu
nından daha rahat bir Türk vapu
rundayrz. Karaıularından ~ıkma
ınak için, gemi, kıyılarımızın pek 
yakmından geçiyor. Birkaç mil sa· 
innrzdan Amerika uhillerine ka
dar, Akdeniz ve Atlaadenizi'nin hiç 
bir köıeainde, böyle gönül ferahı ile 
aeyahat etmeğe imkan kalmadığını 
düıünüyonım. Ne müstahkem li
manlar, ne kapalı körfezler, ne İç 
aular, ne de enginler tekindir. Ka
nat, teleskop, dürbün ve telsiz, her 
tarafta, tekne avma çıkmıştır. Ö
lüm, yıtdınm gibi diişüyor. Biz &an
ki bir yat gezintiaindeyiz. Yolcular 
o kadar neıeli, deniz o kadar uslu, 
havada o kadar ıükun var. Yarın 
da fuar paviyonlarında, can düş
manlannın biribirleriyle bayrak 
öpüıtürdüklerini göreceğiz. Herkes
te yeni cihan harbinin üçüncü kışı
m sulh içinde geçirmek emniyeti 
•ar. Bir fÜphe belki bütün yürekle
ri burkuyor: acaba gelecek eylülde 
aynı yolculuğu yapabilecekmiyiz? 
Tuzlu suda gami ve kaygıyı eriten 
hir sihir vardır. Gelecek aereyi de
lil, yanıbatımrzdaki Mio' 1li..nin bu 
aaatteki ıahrabını bile unutarak, ge
ne kıyılar seyrine dalıyoruz. 

Şehrin merkezini rıhtıma kadar 
8Üpüren yangın, 1922 eylülünün or
talannda lzmir'e vardığımız gün 
hatlamııtır. lnbat rüzgarı ile dalga
lanan o korkunç yekpare alevin ha
tırası hali gözlerimi yakıyor. Yan
smdan sonra lzmir'in zengin, ma
mur ve kalabalık kısmını •kül ve en
kaz yığını .halinde bulmu§tuk. Bir
çok ki.nueler, boıalan ve yanan lz
mir'in bir daha kalkınamıyacağı 
kanaatinde idi. Netekim birkaç se
ne aonra tehre geldiğimde, lnbat'ın 
itila yanım külleri savurduğunu 
l'Örmüıtüm. Yalnız biten bir hayat 
hüznü delil, onun bitmit olduğunu 
kabul eden bir tevekkül, lzmir'in 
maddi •e m&nm havasma hakimdi. 

Böyle bir manzara hüznü, ve 
i»öyle bir tıı.rk tevekkülü ne bir mil
letin hayat kudretini İspat eder, ne 
ele onun yaıamağa liyık olduğu fik
rini verir. Yüzlerce kilometre içer
İle bozkın diriltmek cesaretini gÖ&· 
teren müspet ve nikbin ruhu, hüz
nü yenen ıarkı ve tevekkülü öldü
ren iradeyi lzmir'e ulaıtırmak la
'Snndı. İzmirliler, iıter istemez, ha
rabe ve hatıra bekçileri olmaktan 
kurtulacaklarc:lr. Yeni lzmir, daha 
iyi bir ürbanizm, daha .ileri bir um
ran, daha milli ve canlı bi.: hayat 
ile, yaşayıf, m&murluk ve zenginli
ii bizim eserimiz ve terefimiz aayıl
ınıyan eski lzmir'i bir gün unuttura
caktı. 

O güne gelmit olduğumuz iddia 
edilemez. Fakat en betbin olanların 
ruh karanlığı bile artık dağılmıttır. 

"- lzmir'i yirmi sene evel gör
aeydiniz ... " aözünün yerini, her İz
mirlinin ağzında, timdi, "- lzmir'i 
birkaç sene aonra görünüz I" müjde
si tutuyor. 

İzmir kalkmı~mın ana sırrını in
kılapçılığın yenici ve yaratıcı yeni 
hayat felsefesinde aramak ve esere 
ricut vermek ıerefini de lzmir'in 
her vakit övüneceği bir vatandaş
tan, Behçet Uz'dan kıskanmamak 
lazımdır. Bu genç cümhuriyetçi, İz. 
mir'de müspet ve nikbin 'inşa azmi
nin kılavuzu olmuştur. Kadifekale'-

Falih Rıfkı AT AY 

uzun bir mücadele vermrJuizin ba
farılacağı vehmine kapılamayız. Bi
zim fevk ve nikbinliğimizin asıl 
kaynağı, mücadele azrnimizdedir. 
En büyük misal, en yüksek de\ilet 
makamının mesuliyetini tasıyan 
lnönü'dür. Onun, şimdi saya 

0

saya 
bitiremiyecef?imiz eserlerinin istis
nasız her birinin arkasında yıpratı
cı, bıktırıcı, yıldırıcı bir mücadele 
safhası vardır. Demiryollarına bıu
ln.mak için, Başvekil ismet lnönÜ, 
Millet Meclisi kürsüsünde demiryo
lu yapmak fikrini ve demiryolu ya
p~bilmek. imki\nını, bazı hatiplere, 
r,-unlerce ızah etmek zaruretinde 
kaldı. 

Bilmiyenlerin, istemiyenlerin, i
nanmıyanlarm veya kıskananların, 
yapılan ve yapılacak işler hakkın
daki itirazların!\, tenkitlerine, i!I· 
yanların!\ nihayet gelmez. Ha.tta, 
bazan, bu korku ile, hiç bir itiraz, 
tenkit veya isyan karımndn kalma
mak için en iyi çare hiç bir yeni işe 
başlamamak, hiç bir harekette bu
lunmamak tavııiyesind~ bulunanlar 
olabilir. Bir kuaııı için bütçeııine 
birka.ç bin lira tahsisat koyan bir 
vali, uzun miicldet kaymakamın 
kendisinden parayı bile almndığını 
görünce demi~ti ki: "-Bir ~ey yap
mak icin benden ::iz tnhsisat iııteme· 
li idiniz. lst~medini7., ben kendili
ğimden biitçeye koydum ve size teb
liğ ettim. Haftalnr geçti, onu bile 
ıdıp sarf etmiyorsunuz I" Mesuliyct
ten kurtulmanın yolu, vazifed"n 
kurtulmak old ui:u, veya, rnu:ımclc 
teftişlerinin eyi sicille kafi geldiği 
fikri i~te bu türlü tiplere vücut ve
rir. Bunlar er geç, cümhuriyet vazi
fe ve mt'suliyet telakkisinin tasfiye
sine uğrıyacaklar, bu memleket ya
panların, yRratı:ıınların, yenen ve ba
şaranların meziyetlerinden başka 
kıymet ve teminat tanımıyacaktır. 

19 sene sonraki lzmir ziyaretinin 
bende bıraktığı ilk intiba bu idi. 

Zelzele f elakef zedeleri i~in 

yaptlan yardımlar 
Hizan, 20 a.a. -Erclıı'te yer garsıntı • 

ıından mUteuslr olan vatandaılıı.ra ilk 
yardım olmak üzere kazamız halkı tara
fından Kızılay merkezine 400 lira tevdi 
edilmiştir. 

••• 
Er7.urum, 20 a.a. - Erctı felAketzede

lcri i(:fn Kızılay umumf merkezinden gön
derilmekte olan eşyaların ikinci partisi 
dlln trenle buraya gelmiş ve hazırlanmış 
olan kıımyonlarla derhal mahalline gön
derilmiştir. 

lzmir'de bir muhtekir 

16 gün hapsedilecek 
Izmlr, (lfııııu~n - Parca kaput bezi Mtıs

lıırı üzerinde lhllk3.r Yııı>maktan ıuclu ve 
mevkut Yufüt Yate'nln duruııması m<'ıhut 
ı-Urllmlcr kıınununıı tevfikan asll>·e lklnrl 
c!'zn mahkrml'~lnde yapıım._, milli korunma 
kanunu hükümlerine ıröre 16 aUn hıı.ı>.~lne, 
800 Ura aı:tır para cezıuıına ve ao aün mUd • 
detle de maı:tuuının kapatılmo.sına mnhkllm 
cdllmlsllr. 

Mahkum kadınların 

çalıştırılması tetkik 

ediliyor 
Kayseri Bez Fabrikasında çalıştı

rılmakta olan kadın mahkumlardan 
çok iyi randıman alındığını göz önü
ne alan Adliye Vekaleti diğer fabri
kalarımızda ela kadın mahkum çalış -
tırılması işini tetkik etmektedir. Ve
kalet bu ;uada Kayseri bez fabrika -
sının mahkftm adedini arttırmak hu
susundaki teklifiyle Nazilli fabrika
sının talebini de gözden geçirmekte
dir. 

uı:us 21/9/1941 

NUFl!SUMUZUN ARTIMI COCUKLARI 

KORUMAKLA OLUR ! ı 
Klmıuız yavrulan ılzln yardımları- : 

nızıa koruyup >asatmata çalı1&n Co- i 
cuk F..slrıreme Kurumu yılda bir lira i 
vererek ilye olmanızı ıayııı Jlc diler. ) 

Mekf epler 15 gün 

sonra a~dacak 
Şehrimizde tele tük te&adür edilen kızıl va

kııları dnla>·ıslyle mekteplerin tedrisata bas-
lama tarihlerinden on bes ııün ıon-
ra acılmasına karar verllmlıtır. Bu vaı:tyete 

g6rc ilk mektepler 6 blrtnclt~ırlnde, orta 
mektep \'e ll~l'ler 10 blrlnclteırlnde tedrlııa ta 
hnılı' ııcaklardır. 

Güzel terbiyesi 
Kulak yolu 

Vedat Nedim TOR 
Kulaklarımız, Sesler, Ritmler, A
henkJer sarayına açılan kapılardır. 
Kulak terbiyesinde aslolan, 1 f i t
m e kabiliyetini, D u y m a paye
~İne yükaelmektir. Herkes i§İtebi
lir. Bu, aadece bir f i z i k i aıneli -
yedir. Halbuki, kulakları gayet iyi 
işittiği halde, ne kadar "vurdum 
duymazlar" vardır. 
Duymak, itilmekten bambaşka ve 
tamamiyle r u h i bir hadisedir. 
Ve her ruh tezahürü gibi, bu da 
ba§lı başına bir terbiye, bir yetİ§tİr
me mevzuudur. 
Bethoven işitrniyordu. Fakat sesler 
diyarının llnhı olabildi. 

1 Pazar müsahabelerl : 

Yaşlı kimseler vücudunu 
nasıl işletmeli ? 

Selim Sırrı T ARCA!I 
Hayatın kıt mevsımıne girenler hiç muvafık değildir. Onların yapa • 

(bunun için bir yaı koymuyorum, cakları cimnastik mahiyetindeki ha • 
çünkü bazı kimselerde sonbahar yet- reketlerde gaye dumura başlıyan ada
mişine kadar sürdüğü halde, bazıla- lelerin canlılığını ve hacmini müm • 
rı ellisinde kışa girerler. Bunda mi- kün olduğu karlar muhafazadan iba • 
zacın, hiinyenin, iklimin, tevariisiin ret olmalı. Bir de kısalmıya başlıyad 
olduğu gibi, bakımın büyük tesiri adaleleri daima çekiştirerek onları.O 
vardır.) Evet kışa girenler senelerin işlekliğini kaybetmemelerini temin• 
omuzlarına çöken siklctinden ziyade çalışmalıdır. 

Kulaldanmız, güzel tcsler, gi.izel ataletin kcndilcrincle itiyat halini İhtiyarların yapacağı hareketler • 
Sanat mekteplerine alınacak ahenklet" işite işite Güzeli duyıı.bilir. almasından korkmalıdırlar. Pek genç de tedrice çok riayet lazımdır. Sert 

parasız yatılı talebe Ve ses aleminin binbir dehlizli, bin- yasından itibaren vücudunu işletme- ve şiddetli hareketler az çok elaatiki• 
Sanat mekteplerıyle tnsıuıt u~ta mek- bir odalı ka§anclerind~ dolaşabilir. yi ihmal etmiyenler, yaşlcırı altmışı yetini kaybetmi~ olan adalelerin yı~ 

tE'plcrine alınacak rıarımz yatılı talebe im· Eugün zevk almadığımız bir musi- geçtikten sonra da vücutlarının ku - tılmasına sebep olabilir. Mesela yük" 
tlhnnlıınna glrmıs olanların evrakı tama· ki parçaııını sabır ile, tahammül ile vetini, atiklik, çevikliğini, canlılı~~nı sek bir yerden atlamak merdivenleri 
m"n şrhrlml7.P ş:elm!şt r. Mtitraddıt komls- ve 'Parnan zamnn dinliye dinliy'e bir 1 f 1 1 A • 1 1 sL'"ıratle ,.ıkmak bı"r kazayı mucı"p o'-~ • ·• . • m11 ıa a;ı:a ec er er. vrııpa < a yaş arı ::r --
)onlarca t,.tkık e1ılmE'kte o'an evrakın ne- , gün pek l\la seveheliriz. Kulakları- I 1 1 · "k k · bı"Jı"r. 
ti 1 k 1 1 1 1 bl k 1 k b·ı· . • ı a trnış a rnyı an cımnastı , es rım ve 

ccs \e aznnan rın & m er r RC ~un mı:o:ın lazım a ı ıyetı çok a.ll'lstiki- . 
1
• • .• •• 

~onra hc'li olacaktır d' K 1 ki • 1 d k L·ı· . tcnıs ınual ımlerı gordum. Rıınların İhtiyarların enıicesi tedrici bir dır ·· · ır. u a arıy e uyma auı ıyetı- . . . . 
ni da:-acık bir hücrenin içine hap~et- ?tıız yaşında !)ır delıkanh g_ıbı ı!ayet murıın makarrıdır. Her yaşlanan a • 

, .. .. .. , , miş ohm insanlar, kcn:!ilcrini ne ge- ışlck a(laleler~ v~rd~ .. Hallen. tavırl~- damda kanın cevelanı ağırlaştığındaJI 
Mılh Mudaf aa mukellehyefl ! ni;;, ne renkli bir haz dünyasından r~: ~.areketıerı dıpdırı, sapsagıım go- hayati höcreıere gıda maddeleri dahi 

n nhrum bıraktıklarının farkında nınuyordıı. az sevkedilir. Daha az mikdarda Jcanl• 
kanununa bir. hüküm kOnUJOr değillerdir. Gençler umumiyetle fazla hareket sulnan adaleler ise yavaş, yavaş hac' 

111 111 
u 1 • *.;. ettikleri için buna mukabil kuvetli men küçülürler. 

• ı m 1ıı: ıı mük ilet ~eti Jcanunıınun K 1 k' · d ·L 1 · 1 · 1 "Ji -~7 ınrl madde 1 mu bl t... •Ab ıı.n ıarımız, en zıya e ır.ma etti- hır gıda almıya mecburdurlar. yı yer- htiyarlar ekzersiz yapma kabı 
c, nrc a·n .re ... 1 na kıl ~. . il l 1 t d O 

vruutalnrını baskalnrınn satana~ vc>n h<'r- J;"ımız zava .1 ı~zuv anrııız. ler ve yediıderini iyi yakmak için bü- yetini yavaş. yavaş kaybcttiklerin e 
hnnı:ı b r ~ btoplc e ..ıcn tıkaranlar, kö>lerde Kulak .:zevkı, bır .zamanlar, a Y ı ~ yük bir adale cehdi sarf ederler. İh - vücudu :işletmek herkesten çok onlr 
lhtl~ıır mcclı•tcrın". kasab,lard ı milli n.u- ''e g u n a h bıle aıı.yılmış .. H 11 tta ti yarlara s;eJince nisbeten daha az ra lazımdır. Adalelerin dumura uJ• 
:·ırııa mbtıkcllcfl>etı k<?mh>onlannn blld mıc· ?ugkün de

1 
hadla bu garip . Ptn~nenin yerler, alrlıkları gıdayı yakmak ve ramasına, hacmen küçülmemesinet 

c ıne<' u•dJrlar. nu in" b•JM) ti )'apmı .ın. bas ıaı a tın ayız: hep bır ıtgızdan .. . . . ·nt 
ııır h:ıkkıoda bu kanunun H7 ıncı m:ıd( sı ,.. k ·· 1 kt b v t vucutta bırıken tortuyu harıce atmak mafsalların tedricen sertleşmemest yar ı soy eme en ayagı u anıyo- . . . . . .. . . d..v 
mıınh.ncc ceza hukm cııı r. Anca~ k n1..nun ruz. ıçın ıtıpal ıle vucutlarını ışletmıye karşı en müessir deva makul ve te •• 
27 inci maddcsın.n tath'katıncıa •u •o ıukı ı Anco.k & a r h 0 f olduklttrı za- mecburdurlar. ci lıir cimnaıtiktir. 
krıraıhı.••lmı~·•r: Ba ı'ce ır \ lhrtıo ~ bu J k .. ı · Tırmanmak, asılmak kaldırmak, İhtiyarlar uzun müddet sıhatleri • madde hUkmtıne rı, >cL etml>en er mu k mc- mPın ar, ıar ı ıoy emevı mub!lh te-
>c vcrıımı, ve mahıcemcee, nakli \asııatımnı lakki edenlerimiz az d,.ğiJ ve mu- çekmek, dayanmak gibi kollarla ya - ni idame, adalelerini kuvetli, canlı~ 
s:ılnnlımn vcya elıl n cı.:Arnnıarın ne k'rı.ıtar sikiyi, m ez e gibi çilingir ıofra- pılan her kuvetli cehdin istinat nok- mafsallarını islek bir halde tu~ 
mü lrlct zıırtınd!l bu dcı:tııııkııı::ı bllılıreccı:-ı !arının teferruatından aayanlıı.rımız 

1 

tası göğiis kemiğidir ki altındaki elas- yaşları ilerlediği halde çökmemek ir 
kanunda mukanet bulunmaıtıı:rı ıcın hl' <tct da var. tiki ciğerler göğiise yapılacak tazyik- terlerse mutlak bir rejim takip etıııl-
ctltrılmhlerdlr. Kanunun .'7 in ı macıcıeımın t .. · l 1 ç k k t ye, her t Urlü ifratlardan korunmtY" 
lıılblkalındn gt>ruıcn bu mah .uru 'onıftmck H lb k" M "k" • b" . b d en mutcesc;ır o ur ar. o ere e - .ıa 

~ a u ı, usı ıyı ır ı a e t ff"' r· · ı · · k ~ · ı k · d ·· • k h va-lt'ln bu mecburbet.n z.ımanıa tahdidi ııızıırn- L ·ı b" k h I ne us ıı ı ın ıtaa ııgrar ve netıcel e her işi va tın e gormıye, açı a 
nuıuu ı e, ır A t eyeeanıy a, . . . . . 1 ,-Ja • 

ıu Eö::üımııı \'e bu \'azıyette olanların ıo ~un bir v e c d cezbesiyle ıevip tada- kanın ı~tı~anını mucıp olur. Ru ıtı - yaşamı ya, fazla fikir yorgun U:& 

!cinde haber \'ermeleri me<'burlyettnı ko>·an cak nesillere muhtacız. barla ıhtıyarlar kanın damarlarda rınclan kaçınmıya, bilhassa oturuc' 
bir kanun lA>lhuı hıı.zırlanmıstır. * * * tazyikını arttıran her türlü §iddet ve hayattan sakınmıya dikkat etmelidit' 

--- Eğer, her mektebin cevherli muıiki kuvet ek:ı;ersizlerindcn sakınmalıdır • ler. 
İsfanbul gümrük öğretmenlerine malik olmasını bek- lar. Tahlili mahiyette olan ve adale Avamın lisanından çok kere duyar: 

lersek, bu yolda d2.ha çok durllkla- gruplarını ayn, ayrı işleten ve faali- sınız "Lıen birisini tanırım yetmi~ bit 
rı:.ı:. Her ~cyimizdc o!duğu gibi, bu yeti mafsalların etrafında nıevziileş - yaşındadır, cıgara içer, bulursa raJd 
i~imizde de bizi gayeye ç a b u k tiren kol. hacak, gövde hareketleri, içer, gençliğinde çok hovardalık et 
götürecek yolları aramalıyız. Mcse- ve yiiriiyil<ıiler ihtiyarlara pek elveriş- nıiş! llalfi bu yaşta iki üç uat at ili 
ıa: d ., 

mu haf aza baı müdürlüğü 
lstanbul ırllmrük muhafaza basmUdürllı~

ne Cümrtlk ve Inh~arlar \'ekAletl blrlnc.-1 u· 
nır müfettlelerlnden B. Zeki Clmltotlu tıı)ln 

edllmla onun yerine d~ btanbul lthalA.t ırUm
rtlA'ü mUdllrü B. Suphl Okay terfian to·ın 
edllmlıUr. 

Malmüdürleri arannda 
yapllan değiJiklikler 

Beytüşşebap malmüdür.lüğüne Çi
nar malmüdürü BB. Naim Bilgin, 
Karakoçak malınüdiirlüğiine Maraş 

muhasebe memuru Mehmet Güven, 
Midyat malmüclürlüğüne Seyhan pa
muk deneme ısl:ıh ve üretme çiftliği 
muamelat müdürü Mümin Öztürk, 
Çınar malmüdürlüğiine Ayvacık mal
mücliirii Şükrii Şen, Ovncık malmü -
diirlüğiine Kocaeli muhasebe memu
ru Cevdet Turan, Adıyaman malmü -
dürlüğüne Havza malmüdiirü Fevzi 
UJusoy, Demirciköy malmiidürlüğü -
ne Gölpazarı malmlidürü Arif Soy -
dan, Şırnak malmüdürlüğüne Müş -
tak malmüdürü Sabri Akalın tayin 
edilmişlerdir. 

Çuval sıkıntısını 

önleınek için 
ÇuvaJ sıkıntısı devam ettiği müd

detçe, fındık nizamnamesi hükümle
rine tevfikan ihraç edilecek sağlam 
iç fındıkların 2 1/ 2 ve 2 1/ 4 librelik 
çuvallarla da ve gayri safi 70 kilo -
gram ağırlığında olmak üzere ihra -
cına müsaade edilmiştir. Bu husus -
ta verilen kararı Ticaret Vekaleti 
alikadarlara tebliğ etmi§tir. 

1 - Birçok memleketlerde clduğu 
gibi, biz de Radyoyu mektebe sokl\
rak, musiki derslerini pekala, R a d
Y o vaaıtaıiyle memleket mikya
arnd" idare edebiliriz. (Bugün bile 
mesela Köy En!titü1cri, Radyonun 
"Bir halk türküaü öğr~niyoru:z" saa
tinden bir mektep gibi istifade edi
yorlar). 
2 - Gramofon da mükemmel bir 
terbiye vasıtası olarak kullanılabi
lir. 
3 - Halkevlerimizin Musiki kolla
rı bu~ünkü çok hayırlı faaliyetleri
ni daha geni§letebilirler. 
4 - Hiç olm<lzsa belli başlı Beledi
yelerimizin, bir küçük Bl\ndoım, hir 
küçük orkestrası olmalıdır. (Mey
dan konserleri, kütleler için en ku
vet li kulak terbiyecisidir) 

Bunlar ve bunlar gibi vasıtalarla 
çocuklarımızın ve halkımızın k u -
1 a k t e r b i y e s i'ni i~lersek, mil
letçe ruhan kalkınmamızın tempo
sunu çok ıüratlendirmiı oluru~. 

ltriler, Dedeler gibi musiki ilahları 
yetiştirmiş, melodi ve ritm olarak 
en bakir ve taze halk türkülerini 
yaratan bir alay adsız saz şa.irleri 
ve a~ıklar görmüı geçirmiş olan 
T Ü r k milletinin, musiki faıılındft 
da insanlığa söyliyeccği çok söz 
vıı.rdır. Onu, tezelden dile g~ire
Jim. 

Sah günü Ramazan 
Diyanet İller! ReLqll~lndcn: 

::?3 eylQI 941 tarihine mü!acm salı ırtınü 
ramazanı ıcrırın lı>tldaaı ol?utu UA.n olunur. 

lidir. Solumayı mucip olan ko~ak rinde gider! Gene senden ben en 
veya sliratle bir bayıra çıkmak ·gihi lam, gözü görür, kulağı ititir, k 
şidılctli cehtler kendileri için tchli • yerinde Maşallah turp gibidir!" 
kelidir. Bu indi iddialara kulak asmaıısa 

Ço'k zaman vücudunu ihmal etmiş lıuır. Müstesna hilkatte birkaç lıi 
ve bu yüzden yağlanmıŞ, göbek salı • nin yaptıkları suyistimallere ra 
vermiş yaşlı kimselere Avnıpa'cla fi. yaşları ilerlediği halde çökmemeli 
zioterapi müeseeselerinde tesadüf e- hiç bir şey ifade etmez. Bu ad 
ederdim. Bu şişmanlar fazla yai,:ları- belki biraz sıhatlerine itina etsele 
nı eritmek için yiiksek hararet dere - yüz yaşına kadar vücutlarının bu J 
ceıinde (etuve) lere kapanıp biiyük deliğini muhafaza ederlerdi. 
bir ceht sarfetmit gib! •ıcak buharın Ben Avrupa'da bilhasca ıimal nı 
tesirinde kan tere batarlar ve ensice- leektlerinıle vücutlarına bakma" 
}erinin arasındaki yağ ve suyu de - bilen ve yaşları altmıı, yetmiş ~ 
rilcrinin mcsamatından çıkarırlardı. seksenle sayılan ihtiyarların be 

Bunun yanında (Zander) miies9e- terbiyeesi salonlarına muntaz 
seterinde pasif ve aktif . hareketler devam edip bir ibadet gibi cimn 
yaptıran aletlerle aıhi cimnastik va - yaptıklarını gördüm. Hareketten• 
sıtasiyle viicutlarını işleterek terle - alan, vücudunu her gün bir metot 
yip yağlarını yakanlara da tesadiif bilinde işleten bu ihtiyar gençler 
etmiştim. Jet yüzünden vaktinden evel çöketı 

Bu iki §ekilden birinciye nisbetle hayatı sırtında bir yük gibi tat1 

ikincisi yani vücudu işletmek sure • genç ihtiyarlara bir ~bret nünıU? 
tiyle vücudun toksinlerini atmak el- olınalıdır. Vücudumuz işlemek 1 

·bette daha doğrudur. yaratılmış bir makinedir. Yalnı~ 
Avrupa'da bazı laboratuvar tecrü • yaşın icap ettirdiği faaliyeti bı ~ 

belerine şahit oİdum. Bir (etuve) de 1 ve onun mu_h~ac; oldu~u hareket J1 
sıcak buhar vasıtasiy~e terletilmiş bir dattnı kendısınden eaırgemeınek 
adamın 22 santimetre mikabı dozunu 1 zımdır. 
bir köpeğe şırınga edince hayvan öl-

mediği 1ıaıcıe cimnastikıe husuıe ge- Yapılan ve yapılmaktd 
len terden 10 santimetre mikabı bir 
mikdar derhal köpeği öldiirdii. Görü - 1 1 · 
Jüyor ki viicudu işletmek 111retiyle o an ceza ev e rı 
cildin ifraz ettiği terde daha fa zla 1 Adl!ye \'ekAleUnden verilen maıonıa~ 
miktarda zehir vardır. Binaenaleyh re A>dın, Artvin, iBcrrama, Bartın. 
hareket viicudun toksinlerini ter va- I KE'~kln. Kızılcahamam, Malatya, NaztU1

• 
sıtasiyle daha fazla dı,arı atıyor. 1 in\" ecza evıcrlyle Sinop tevkif ve ~~ 

. .,. . mahkQm t')cuklıır ıııtah e\•I tllmamıaw·· 
Yaşları umumıyetle 60 ı geçmış o- Bolu, E'Azıt. Konya, Balıkeslr. oeııull 

)anlara kalbin darabatını çabuklatan n •a, c~urnüeane, Van. AQ'n, Dalaman. 
ve insanı.soluk soluğa getiren sporlar Sı\aıı ceza r.vlert lnı;aatlyle Ankara rna 

co•·uklar ııılah e\1 llAve tnsaatına 4 

. den, bir akşam valtti, Kordon arka
sma baktığınız zaman, 19 sene evel
ki enkaz karanlığı ve kül sisi yerin
de ıtıklarla bir ıehriyin gibi coıan 
bayat fevkini, memleketin her ta
rafında, betb:nıeri, tembelleri, kır
taaiyaltan fikayet eden idarecileri, 
halk ve muhit kaabiliyetsi?.liği ba
hanesini ileri süren azim düşkünle
rini davet ederek, gösteriniz: lzmir
de harabe enk_a1ından _hu manz~ra_: 
yı vücuda getırmek, hır tanrı lutfu 
olmamı"tır. Aynı mü~küfat yenil
mittir; aynı usullerle mücadele edil
miıtir. Ankara, bu mücadeleye de 
hepsi gibi, hepsi k&dar yardım et
mi~tir. 

lllllllllllllllllllllİlllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, olunmaktadır. 

Kadifekale'den görülen yeni İz
mir, hu memlekette it görmemek, 
muvaffak olmamak için, vazife ve 
mesuliyet aahiplerinin fikri ve ruhi 
zlflarmdan baaka hiç bir özür ol
madığını ispat ·eder. lzmir'de çalı
fan adam ve arkadularının dertleri 
ve ıikayetleri de birkaç sütun dol
durabiijr. Fakat biz, genç cümhuri
yetçiler, en haklı davalarımızın bile 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Eğe Eczanesi 

Gene gazete diline dair ••• 
Gazete dilini arıtmak, durult· 

mak ve Özleıtirmek yolundaki 
davamızı incelerken bir tanıdık 
sordu: 

- Olur mu? Ve aözüne fU dü
ıünceyi ekledi: 

- Bana olmaz gibi ıeliyor! 
Ona cevap vermeden maıamın 

Üzerinde duran gazeteyi çektim 
ve tanıdığımı yanıma çafırdım. 

- Şimdi, dedim, sana bu ıaze-
teden rastgele, gelişi güzel bir
kaç başlık okuyacağım: 

"Ziraat müdürleri toplantısı so-
na erdi." • 

Bu batlık birkaç yıl önce §Öyle 
yazılırdı: 

"Ziraat müdürleri içtimaı hi
•tam buldu." Hele on b8', yirmi yıl 

Öncesine dönünüz. O zaman bunu 
fÖyle görürdünüz: 

41lçtimaı müdiran hıtam-pezir 
oldu." .. 

Bu batlrk üzerinde bundan son
ra, dili arıtma bakımından, yapı
lacak pek az bir teY kalmııtır. 1) 
"müdür" kelimuini bırakmak ve 
yahut atıp yerine öz ka11ıhimı 

=~-

retinnek; 2) Ziraat kelimesine 
karıılık bulmak. Tarla kelimesi 
göz önünde.tutularak bulunmuş 
olan tarım fena bir ıkartılık değil
di. Belki de rene ona, yahut da 
ekim ıibi bir kelimeye dönece
ğiz. • 

Bir başlrk tlaha: "ltiyef dii§tÜ" 
büyük harpte gazete aütunların
da düşen bir ıchrin, bir kalenin 
düttüğünü arapça "sukut" keli
meaını kullanmadım yazabilir 
miydiniz? 

Bir tane daha: "Teknik öğretim 
layihaları." Bu terkip de bir iki 
yıl önce "mesleki tedrisat'' tek
linde yazılırdı. Diyeceksin ki "tek
nik" !atin kökünden gelir; "layi
ha" da arapçadır. Milletleraraaı 
bir kelime, bir terim olan tek
nik'in bizde de kalacağını, yaşı
yacağını ıanıyorum. "Layiha" ya 
gelince ona bir kar§ıhk bulaca
iız. Fakat bu bir idare terimi o
lacaktır; reami makamlar tara-

fından kabulü ve türeye geçmesi 
gerektir. 

Bir ba~lık daha okuyalım: 
"Çocuk Esirgeme Kurumu Ço

cuk Bakıcı Okulu." 
Birkaç yıl önce bu terkibi fÖy

le yazmamak ayıptı: 
"Himaye Etfal Cemiyeti etfal 

mürebbiyesi mektebi" 
Tanıdığıma cevap venneie de

vam ettim: 
- Demek -ki bir takım terler 

o)mu§tur; bir tnkım ıeyler oluyor; 
şiiphesiz, bir takımları dıı. olacak
tır. Mesela ufak bir "başlık: 

"Bütçelerinde münakale yapı-
lan vilayetler." • 

Bu batlıktaki "münakale" keli
mesinin artık gözümüze df!f kula
ğımıza da yabancı ve ahenkıiz 
geldiğine dikkat ediyor musunuz? 
Bunu atmamız ge'rekiyor. Bura
daki münakaleye aktarmak mas
tarından pekala hir karııhk ıe
tirebiliriz. Aktarma diyebiliriz. 

Aktarma başka manada dilde y~r
letrnittir diye itiraz ederıeniz, 
ben de Türkçede mastardan . tü
reyecek birçok tekiller vardır de
rim, aktarıt diyebiliriz; aktarım 
diyebiliriz. 

Gözünün ,u on aeokiz puntuluk 
"davet" kelime5ine takıldığını 
farkediyorum. Haklııın. Fakat 
aynı sütunda aynı puntu ile di:r.il
miş Çağrı kelimesini .ıörmüyor 
musun? işte o çflğrı kelimeııi pek 
yıakın bir gelecekte o "davet" ke
limesini Suriye ıınırmdan dıtarıya 
koğacakhr. 

Sözün kraaaı, bir teyler olmuı
tur; bir feyler olmaktadır ve pek 
çok ~eyler olac,.,ktır. 

Yeter ki yapmak İ&tiyelinı ve 
yapmak iatediiimiz feyi naaıl ya
pacağımızı bilelim! 

• • • 
Evleniniz ! · 

Evlenmeie dair konutulan bir 
mecliıte Sokrat'ın cıu .özünü tek
rarladılar: 

41Ne o]uraa olsun, evleniniz. E
ier iyi bir karıya düteneniz pek 
bahtiyar olunmnaz. Eter kamus 

Münakalat Vekaleti müfetti 
Kurmay hlnbuıtıtından mtiııtata S. 

Gtsktekln MUnakat.tt \'e1:1letl teruı 

kedrn!lunda ıı.cık bulunan 70 lira aıll "' 
ikinci ıınır mütettı~ı.~e tayin ecııımıitlt· 

Ankara cezaevinde bil~ 
atölyeler kuruluyor ti, 

Adliye Vekaleti yeni ce:-a ve ;,ı, 
kifevle:-i nizamnamesinin ilk ti 
katından olarak Ankara ceı:ae~ 
bulunan bütün nuhkfımların Y3 
rılması :mkanını temine !iaıışrn• 
dır. ~alet bu çalıştırma işini ~ 
rabİii• -.ı: için Ankara ceza ve tt 

1 
ev1Ufe geniş atölyeler yaptırını>' 
rıı. vermİ§tir. 

ÇAGRI 
Mlllt :Mtidn!aa encUmenl 22. 

:zarteai günü heyeti umumlyedell 
toplaııaeaktır. 

kötü çıkarsa filo:z:of olurtııı' 
Her ikisi de insanlar iç;n rerı• 
iildir." 
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Oç o y l ı k 
Alman - Rus harbi 

CENUP'TA 
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• AJınan-Rua harbi yarm üçüncü e!i:" bitirip dördüncü ayma basa
b~ll'. Ha~iranm yirmi ikinci gü
l'Ö •• •berı, dünya, tarihte miaJi 
dl!'l'lltnedik bir boiuıma kartıamda
~a; e yalnız Almanya'nm ve Ru.
hat.,.!'1 ~eiiJ, bütün Avrupa'nm •• 
Ölçü~ dunyanın mukadderatı büyiik 
...:ti-~ bu boiUflllanrn neticesine 

her ıeye rağmen 

vaziyet 
tehlikeli 

-1!'. 
...... ~Jnıaıı-Rus harbi bafladıfı za- bu haVZAda bulunan ve Rusya'dakl kömür 
~ rus lllUkaYemetİne azami aJtı lstlhsalAtının mühim bir Jwmını temin eden 
le ~~Jıtr hir mühlet YeriJmitti. Böy- kömür madenlerini de kaybedeceklerdir. ..._-11' kanaatin ileri sürülmesine se- Ancak. memleketin pek ırenıa otan ırerı kı· 

( Başı 1 inci sayfada ) 

~ Al ' b~ A 11mlarında ve harp sahasından uzak mınta -
la' lhanya nm aar 1 vrupa ve kalarlla Rusya mtıhlm miktarda tabtı ve 11-
) a11larda ve Rusya'nm da Fin-
~~~. a aldıkları notlardı. Fakat nal zenstnlllclere maliktir ve Donet.z ha,·za -
.. ~ sının mllmlt1in olan kayıbıru miltalea eder
~ I• dofnı çıkmamıttır• Al- ken Ruaya'nın muazzam sınai kudretini he· 
lro ar, önce orta cenahta Timoçen- aaba .katmak lAzımdır. Filhakika ruslann en 
~dulanna kal"'fı fiddetli bir ta- mühim thtlyatlan orta mıntakadadır. Bun-
1- -:-'~ l'~itler •e Minak, Smo- dan maada Ural ve ırarbl Slblrya nın sınai -
;:::'!C derilerine kadar gelmeie mu- ıuurtlmHI W henüz Donetz havzımnda elde 
:-ı-a)r ohnu 1 d F k b h edllmtı 01.tn nettı-eler kadar olamamıua da Irat L• far ır. a at u are- mühim bir derecede artml$1ır. ı.ıoskova'nın urr ay kadar devam ettikten 
~a a rıaaların muka•emeti •ttrtlaati, 1ım11ııntte Tula yakınında ve Kııtkasyıı'nın 
~ -s- ıtmallnde de kömür madenleri vardır. Karııı-

a.;j Üzerine, almanlar cenuptaki Uklı kömür ve demir lhtlyaçlannı temin e -
~eni ordularına karp taarruza debllmek vaziyetinde bulunan bu mıntakalar 

~alw. Nikolayef alauualarm elle- müatAkll bir aınaı lstlhsalAt merkezi te$kll 
~ l'~ti ve Od ... muh ... ra edil-
1-. ı. 41..ia.ıar Dnieper neJ.rinin boy
lr .._. kadar selip dayanc:lrlar. Fa -
t at L~nları geçmek için ciddi bir 
~~e giriflftediler. Budyeni, or

a'l'l!u Dniepw'in ıar'kma geçir
~i• nuıvaffak oldu. Cenup cephe
lllcleJcj harekat larsmı almadan fİ
::ı cephesinde Leningrad' a doğru 
~ l'l'ua batladr. Bu cephedeki taar-
41~n inkipfı azıeık müphemdir. 
l' l!la11lar, tehri çember içine ala
r,.~~ kara ile mUYasalaaını kestikleri-
t 1 ~ddia ediyorlar. Ruslar ise bunu 
~t •tm-.kteclirler. Fakat ai
ti •11.larJft ıehre pek yakm celdilde-

J!ıulıalrkaktır. 
le ~ç lıaftadanberi dünya timalde 
-~IJlRrad'm mukadderatiyle met
.... olınalrta iken, almanlar, cenup
?'~ .l.ir hamle için haaırlanmak
ıdılv. Bu hamlenin hedefi, Ki-

•ri timalden ve cenuptan Herliye
I lrrtaların kııkacı içine almaktı. 

edlrorlar. 
Memleektln ırerl taranannda bulnan bu 

muazzam menhalan dolayıslyle Ru~ya 1yl 
tııohlz edllmlt muazıı:am bir orduyu dalma 
ıllAh altında bulundurabilir. 

Petrol kuyularını her ne pahasına cılunıa 

olsun ele ırec1nnelc tein aımanlnnn her ıey1 
ıröze almaları, HIUer'tn motörlü ordusu lc:ln 
petrolün ne derecede hayati bir ehemlyet 
almıa oldufıunu ıröıterlr. 

KiJ muharebni hakkında 
T aymi•'in tahminleri 

Londra, 20 a.a. - Klef mıntakıuında çe -
vtrme hareketinin bltırlldll'rt hakkındaki al
man Jddlasını münakasa eden Tlml'S·ın aske
ri mubarrlı1, harekAUn vuku bulduA'u cevre
ntn sıkı bir eurette ihata edUmeslntn henüz 
mümkün olamırncatını ve binaenaleyh bu 
çe\•re dahilindeki rus kuvetft.rlnln imha hu -
ıuaunua bahla ınevzuu bulunamıyacaı::mı kay
detmelctedlr . 

Poltavıı'nın zaptı haberinin bu ct>vlrme 
lddlalannllıı.n ınnra vertlmle bulunması, çe -
Yirme ha~kettntn b tlrllebllme1I için da'l)a 
blrı:ok tf'h trlertn hOMI?T1l11 zııptedllmt'll llzım 

l'eleceA"lnl hatıra ıretlrmt>ktt>dlr. Almanların 

KİYEF'TE 
111111111111111111111111111111111 

ıemberl kırm~k 

teşebbüsü 
akim kaldı 

(Başı 1. inci saylada) 
zayiat verdırılmlştlr. Bolşevikler, gecmefe 
çalıstıklan blitiln noktalarda, bU)-11k zayiat
la geri püskürtQlmtl$tUr. Alman ıtuka tay
yareleri, kara ordusunun hilcumuna mü
es..qr sur~te yardım etmisttr. 

Kwef'in sarkında muhasara edilmiş bu
lunan sovyet kıtalan; 19 eylill gecesi, çem
beri kırmak tesebbUsUnde bulunmuşlardır. 
Alman kıtalarmın teyakkuzu ve teksif edil
miş atesi sayeılnde bu t"ebbQı akim kal
mıştır. Bolşevikler, bliyUk zayiatla gen 11Us
kilrtillmfi&Ulr, 

Almanların tel•irleri 
Bertin, 20 a.a. - D.KB. askeri kaynak-

lardan bugiınkü tebliğ hakkında ~aı:tıdakl 
mütt>mmtm malumatı almıstır: 
Dnleper'ın :;:arp kıyamdaki kuvetll lstlh

kAm1ara rağmen Ukrayna'nın merkezi Ki
ye!. aynı zamanda hem cenuptan hem sı
maiden hlıcumla alınm~tır. Bu, bolşevtk 
muka,·emetlnin, ıebatkAr bir tarzda 11erll
yen alman piyade tümenleri tarafından kı
rılabildlğ,nl ispat etmektedir. Klyef in zap
tı ile, sımalt Uknı.yna'da bütan sovyet mü-
dafaası takmüştlir. Moskova ve Lonilra'da 
bu mUdnfaaya bllyük ümitler bağlanhıı$ bu
lunuyordu. Ru &On hattalar i~lnde, her iki 
hükümet merkezi, alman !.i~kumandanlığı
na, alman kıtalannın Klycf'I almar:a mu
vaffak olmadıklanru istihza ile hatırlat
maktan hiç fariğ olmamıştı. 

Sabık Şah 
İran dışında 

ıarkt a bir yere 
gönderilecek ! 

( Başı 1 inci sayfada ) 
Tahran, !ıO a .a. - Para aJansı bildiriyor: 

Yeni aahlnaah. sabık ıahtnaahın bUtUn mal -
lannı hülrllmete terketmete karar vermıt
tlr. 

lrandan 130 alman daha 
~ıkarıltlı 

Tahran: 20. a.a. - Royter'in hususi mu. 
hablrl bildiriyor : 

"Buglln ıso Alman'ın daha memleket -
ten çıkanlmıuıiyle İran en tehlikeli sabo
tajcılardan ve beıtnd kol mensuplarından 
kurtanlmıı oluyor. Şimdi çoğu tehllkeıılz 
olan 250 kadar .Alman'ın toplanması tıi 

kalmııtır. Alman tabiiyetinde bulunan bir
kaç yahudl ile birkaç Avuıturyalı'nın Tah

ran'da kalmalanna milsaade edilmittlr. 
Bundan maada Sovyetler Blrllği'ne yapı
lacak sevkiyat!a hizmetlerinden istifade 
edilebilecek olan 200 Çek d0 İran'da,kala

caktır. 

Almanların 

ne 

kuveti 
kadardır? 

Bulgaristan'a 

SOVYETLER 
paraşütçü 

İNDİRMİŞ! 
( Başı 1 inci sayfada ) 

rın aynıdır. Şahısların l!Ucvabı \'e müsadere 
cdUen vesikalar ve malzeme, bütün bu ıa
huılann, Bulırartıtan'a, memlekette nornıaı 
hayatı bozmak maksadl.)le aabotaJ hareket. 
!erinde bulunmak, YIYeC'ek ve dlıter malzeme 
depolannı YAlmıak 'e kö>lerl atete verm~k 
tein ıreımtı olduklıınnı ısbat etmlatır. 

Zamanında alınan tedbirler ve poll&ln ve 
halkın teyakkuzu sayesinde, bütün sabotaJ -
cılar tevkif edllmlatlr. 

Bu münuebetıe, bulırıı.r hükümetı aovyet
lerın Sofya elclll{ıı vasıta ıyle ın\") et hükü -
metinin nazarı dlkkaunı celbetmlatır. 

Bulgarların proteıto notan 
Sofya; 20 a .a. Sotya radyosuna göre, 

Bulgaristan hUkUmeti, Dobrica'da Dibrlt 
mıntakaaına inen parll§illc;Uler hakkındaki 
protesto notasını bugUn Sovyetler Birliği 
hUkUmetıne göndermi§tlr. Notada, para -
§ilt~Ulertn 115 eylUlde Bulgar topraklarına 
indikleri ve Uzerlı>rinde mükerrer ateşli 

tabancalar, radyo verici clhazlan ve Bul
gar parası bulunduğu tasrih edilmektedir. 
Bir Bulgar müfreslyle paraoUtçUler ara -
sında müsademe olmuıtur. Bir Bulgar ını
bayı ile birçok asker 6lmUıtUr. Par.,Ut
çillerin bir kısmı oldilrillmUı. bir kıımı da 
esir edılmiıtır. 

SorJyetleJ' yalanlıyor 

Romanya' nan harp gayeleri 1 
• • WWW ··~~......,. ........... ,,.,, ....... _ _,,,,..., -

Besarabya'yı 

kurtarmak 

Bolıevik lehlikeslnl 
ortadan kaldırmak 
Btikreı: 20. a.a. - Rador ajan.aıııuı li

yaaı muharriri yazıyor : 

' 'Romanya'nın harp gayeleri açıktır. İU· 
raz götürmez ve malQm bulunan realite
lerle teayyUn etmlttir. Bu sayeler fU • 
lardır : 

1- SovyeUer Blrlltl'nin 1940 hazira • 
nında Romanya'dan cebirle aldıfl Romea 
araziıılni ııilAh kuvetJyJe ve Almanya•ma 
milselllh yardımlyle geri almak, 

2- Boloevfk rejiminin teıkil ettltt ınW.. 
ilk tehlikeyi ortadan .kaldırmak itine 19ti
rlk etmek. 

"MllleUer arasında ümitalzce cereyaa 
eden bu muhaııemat devrinde bile Rom.u
ya·nın Beaarabya'), geri almak huınıauzı,. 
dakl hakkına hiçbir iliraa aeeı Yilkaeım .. 
mlotır. 

"Beaarabya, mazide tarih bo>'Wıca de
vamlı surette Romen araafııl Jeli. Bu a.q,, 

zlde yqıyanların hepsi Romen'dir. Btltvtlk 
devletler, Beaarabya'nın Romanya'ya &ldl
Hlınl teke!lill etmtılerdf. l:lutde k1Jftt.M 
§imal komıulanmız tarafından birkaç 41.._ 
g.aapedllmiı olduğundan Beearabya U.. • 

Amerika harbiye müsteıara 
mühim beyanatta bulundu 

Molko\a, :20 a.a. - Tau aJanaı bUdlrtyor: 
ltalyan radyosu, cenubi Dobrlca üzerinde 
ucan ıcıvyet tayyareleri hakkında >eni bir 
balon ucurmuıtur. İtalyan rad>·osuna ırl>re, 

bu defa, ıov)l.'t ta)')lareıerı, sözde bulırar a -
razlslne Yll\iarlalt hesap allı paraıüt.ç11. lndlr
mla ve bu paraeUtcUler, bul.:ar kıtaları tara
fından ku1&tılm11 \'e kı ıı ıu~en •lddetıı bir 
mtll'adeleden ıonra öldU UlmıJetUr. ltalyan 
radyoları. bulırar kıtalarlYle attı aov>et pa -
raıütçüsü arasında, • kuı tııma.tı müteakip 
şiddetli bir mUcadele., 'ukua l'etınnete mu-

rındekl hak, ıayet mUnak••ay 1 - a yo &Ol • 
yorsa, A vusturya'dan tevarUa ettlfimia 

Almanlar1n 100 taze 
tümeni daha var ! . 

Nevyork, 20 a a Unlted Press : 

vaUak olmuıtardır. 
"°''Yetler B rııcının 

reler ~e ııuaıUtctııer 

sönderembecetını tabata 

Bu ırın~tan'a taY>a
ırlindennedlllnl ,., 

dahi lhtl>ac yok-
tur. Roma rad)·osunun h\1 t11hrlkl, ancak ııu 
tahriki 1 ııt edenleri ıruıunc ~e mnna8ız bir 
Yazlyetc sokar. 

) !ilanlar fİmalde Çernikof ıehrini 
ddar. Cenupta da Dnieper nehrini 
~erek Kennençuk'u iıgaJ ettiler. 
lılldan 10nra ruslann vaziyetleri 

bu ce' !rme harPketlnl ııall:lamlaıtırmalanna 

t>lddl bir ıurette mıınl olabllmıık üzere rusla
nn kııkıı.cın dlalPrl haricinde lhtıya tkuvet -
ıertne mallk bulunduklıırını dalma tlımlt ede-

Bugün Klyef'ln şarkında nlhayetlt>ndiril
mlş olan bUy\ik muhasara hareketJ ve ha
len Dnleper in şarkındaki düıman kıtalan
mn içindi" bulunduğu ~emberın daralması 

dolayısl:,;le, bütün &imali Ukrayna. alman 
kıtalannın eline geçmiştir. Bu suretle sov
yeUerln elınde yıılnız Harkof endUıtri mın
takasını ve Donetz havzasını ihtiva eden 
ııırkl Ukrayna kalmıetır. Kremençug köp
rUb:ışındı:ın şlmalişarklye doğ"ru yapılan al 
mnn ll"rl hnrekE'11 "e Poltava.'nın zaptı, şıır
kl Ukra~na'dakl bu mühim mıntaka.lann tlıı 
&imdiden kuvetll surette tehlikede olduh
nu ispat eylemektedir. Krlvoyrog mAden 
mıntakasının ve aıatı Dnleı>er'deki elektrik 
santrallannın kayıbı neticesinde Sovyetler 
Blrllft bu endilıtrl mıntakasındakl lmalAt
t:an istifade edemiyordu. Simdi de, Donetz 
havzasındaki mAden kömUrü tehlikededir. 

Birle lk Amerıkn harbive m1lstl' arı 
Mac Cl-ıy, dUu beyanatta bulunarıı.k bil

Bulgaristan'cla hükümet asayİ§ -
ıiz.likle mücadele ediyor 

hiçbir 7.aman Ruııya'ya Alt olmamı, ol: 
tlmall Bukovlna Uzerfndekf hale, daha U 

mUnakqaya meydan vereblllr. Eauea 
Sovyetler, bundan dolayıdır ki, BukOVUıa. 
nın !f88pını mazur göstermek lllZllJnun 
hissettiler ve 1940 haziranındaki talepı: 
rıude buro.sını, Besarabya'nın 1918 de Rua. 

ya'dan alınmasına mukabil bir t&vta ola
rak istedlklel'lnl teytt ettller. Ka)'tıedilditf 
iddia edilen bir vllt\yet yerine bu k&Ylbı 
tdAfl için iki vllAyetln Uhakını lıtemete 
kalkı§mak blltUn tarihte teeadut edilea 
tek bir vakadır 

•'iı;tımai bir nizam için ve hattl. nıU.. 
t akll bir Romanya'nın mevcudiyeti loiıı 
dainıl bir tehlike teşkil eden Boltevtkllti:ı 
imhası i§loe ittlrlk hulltlaundakl Jrarazoa 
gelince; bunu asırlarca muazzam Rua teıa.. 
llkeslnin yakın tehdidi altında bulumn

111 
olan bir milleUn derin köklerinde G'Anıak 
icap eder. Millt mevcudiyetin muhafuaa 

sevkitabllsl bunda bir lmll olmakla bera
ber, bir .an .. lecektfr ırı. bUtGa sarp .._ 
deDfyetJnln kurtanlmuı d&•umcla ftonı• 
mllleUDin de kanım akıtmıf bahlDdıJh 

haklkatı herke• tarafından tanınacaJttır 

•• l&fb, Kiyef, mühlik r-Jerden hlllrlz. Ruslar, aıtuatoe bidayetinde Kett ct -
ı -r vanna kadar l't'lehllmlı olan almanlan mat

't ~İn içine girmiı bulunuyordu. IGJ> ve lruvvetlertnı imha etmı.lerdl. Fakat 
• ~ kiyef'i tahliye ederek bu kıskaç ılmdl daha mühim harekAt ile karaıl8!Yllak 

1
.!'<fea kurtulmak, yahut da tehri ururetlnde bulun<ıuklan A.atkflrdır. 

1r lldafaada d-.aın edip ıde bütün 
.~~lerin ihata ve imha edilmesini 
•
0 :t• almak tcabediyordu. Ruslar 
1...... ... '1Ul'nrn merkezi olan Kiyef'i 
:'llA!ılara tnetmelr iatemediJd• 

Yeni bir plan tatbiki mi ? 
Londra, 20 a a. - Almanların Klef'e cır -

dlklerı ve alman kıtalarının Klerın 210 ki -
ı«netre 1&T1D9da JraYlMtaldan lddlaJan laü
Jand& Londra'• hiç bir te.Ylt m..cut detıl -
dtr. Almanlann ıddlalannın IH uU bir kı7· 

metl y0ktur. Belki de aovyet bqkumandan -
ııtı. bir cılnntı dahilinde mühim kuvvetleri, 
yeni bir pltn tatbiki ıcın bırakmımr. 

Bu es:na<la, Baltık adalarının alınması ile 
Baltık sahlllerl üzerinde bllyUk ehemiyette 
bir hareket hazırlanmaktadır. Slmdlden 
~ edllelıtlfr Jet bu harekttm lehte ne
ticesi, aovyetlerln Baltıktakl vaziyetinin ka
ti ıurette yı)nlm- ~elr olacaktır. Bu a
dalan tahkim etmek niyeti, sovyetlerin 
1939-1940 genl&leme projelerinin st>heplerf
nln blrlnl teşkil etmlı bulunu:ırorclu. 

ilden tehirle heraber bu mmtaka
a)Q bütiin kuntlerini tehlikeye 
·ı)'aaUf)ardrr. Filhakika dün neıre-
1 eıı •lnaan tebliiine göre timalde 
•~ikof ve cenupta da Kremençuk-
~lerliyen almanlar Kiyef'le be
t' 1" dört rus ordusunu da ihata 
1klerini bildirmiıtir. Bu, en aşa-
200.ooo nas ukeri demektir. 

ier etrafJarmdaki çemberi ya
da tarka doiru ricat edemezler-

• hu kuvetlerin hepsi de imha edi
ek~r. Bunu yapabilecekleri de 

ftipheli görünüyor. Cünkü al-
e ~ar, ıarktaki rical yolu üzerin
~lunan Poltava tehrini de İşgal 
ltııler ve Harkof üzerine yürü-

• htedirler. iki gündenberi gelen 
•herler karırsmda cenup ordu

;11ııra büyük bir felakete uğradık
ir l!ıa hiilanetmek lb~elmekte
i ·t..\rtılı Dnieper ile Don araamda
u,.::rak1ar, almanlarm ellerine 
ıl?ı t demektir. Bu yeni inkitaf 
~ • 11-rua harbinde yeni bir aafha 
~· -1ctadır. Rusların Don nehri ü 
lıt_1ı1'd~ ınukavemet edip edemiy~ 

·il bl"İ' Keriterde ihtiyat kuvetlen-
11', t" 1lllup l»ulunmamasma baflr
•a:) ier bu nehri de müdafaa ede

~flr •l'le, alınanların kıttan e•el 
İt, &alara kadar gelmeleri bekle-

lt\lala ı . 
ll~Jc rın mukavemet kudret en 
lf 1ı.;::a harbin ilk aafhaamda yan
İt.f llller verilmitti. Hın-ekat in
e def!ti~çe yavaş yavaş kanaatler 
~ bttı. Fakat son inki~af karşı
~,: .. •iki. bu yeni kllnaatleri de 
~. lf t•ahıh elmt>k laznngelecek
t~~ .. ~rbira talihi almanlara. ·~e~.e 
lib.G, '1111'1 •h:neğe başlamış gıbı go

:.~•1l .:· ~!'nıafih sürpriz}erl~ do~~ 
:~ ~ lllucadelede nihaı bır hu-
•11ı1 bet't"iyerek 'hadiselerin inkiıa-

111... 9 !!iek en doğru bir hl'lreket 
A. Ş. ESMER 

l.oııdra · Royter'in hayatı 
... lıt aa.: 20. a.a. - Royter ajansının mU
l,\ ıı..:ratı 011 Jutiuı, Royter'ln yUkaek mea
ite:y~) nı rnevzu olarak alan ( Thls-Man 
t\•cıa '\\ r &dıııdakı film, dün ilk 'defa Lond 

lto)t aner sinemasında gösterilmiştir. 
toı ti' roıUn 

ltl'le U, tariht filmlerde aldığı 
\ıllao11 0

16
hr-tt kazanmıt olan Ed"ard Ro

lıı.ı11 ~ııtır. 

Almanların kayıpları 
Moıkova, :ııo a.a. - Kraana>a Zve!ıda ıra -

zeteslne l'öre. alınanlar, K 11! kapılarına yap
tıkları hücumda on ta:vlare ve yüzlerce tank 
kaybetmlalerdlr. Klet civarlarında tevkallıde 

.kanlı carpıımalar olmaktadır. 

Lonclra gazetelerinin ümitleri 
LOndra, 20 a.a. - Gazeteler, Uknıyna'da 

uıcerı vaziyetin \•ahim oldutunu bildiren ha· 
berlerden bahsetmektedir. 

Time! sazetetlnln askeri muharriri ıöyle 
yazı:vor: 

Son alman ktdlalan dotnı cıktıtı takdir -
de ırecen haftalar esnuında cereyan etmıa 
olan muharebelerin neUcesl Almanya'nı.n 

rı.ıs seterinde buırüne kadar elde ettlf:I en 
büyük muvaftakbetl teakll edecektir. 

uıcrayna'da hu~ule ırelen ve ıüphMl2 pek 

ciddi olan vaz!)'et hakkında lefalrlerde bu -
ıunmak katlyen isabetli detlldlr. Ruı kuvet
lerlnln lmllaaı hatltletllmecutı takdirde, ba -
rekAtın vuku buldutu cevrenln takviyesine 
ımkAn katmıyacaktır. 

Kıakat bar11'1nde bulunan rua Uıtlyatııı.n -
zıln harekete zeclP cevrenln takviyesini ko • 
laYlaatırmak ıcın kAfl derecede lruvetll ol· 
dutu Umlt edilebilir. 

NeWI aıronıcle de diyor ki: 
MUnnslp zamanda harekete ırececek olan 

ıtrateJlk ihtiyatların nıs <'epheılntn bir ma -
hallinde bulundutunu ümit edebUlrtz. vazı -
yetin tehlikelerle dolu olmadıtı iddiasında 

bulunmamakla beraber soV)'et kumandanla -
nnın kendilerini tPhdlt eden fe!Aketl hatlt
letmek tein önUmüzdekl ırUnler içinde heııap. 

11 bir aaıırtma hareketi yapmalarına emnı

)eUe intizar edtblllr1z. 

Bir alman - Rumen %ırhlı koluna 
hava hücumu 

Moskova, 20 a.&. - Odesaya doğru .ner 
liyen ve refakatinde 70 tank ve piyade te
$ekkülü bulunan bir alman ve rumen zırh
lı kolu kıtradenlz Sovyet donanmasına men 
sup tayyarelerin hücumuna utramııtır. 

Sovyet tayyareleri düşmanı bombalamış 

ve aloaktan uçarak mitralyöz ateıine tut
muşlardır. Bombardıman tayyareleri 60 
dan faz.la tank ve zırhlı otomobil tahrtp

etmlı, iki s{lrıde soo den faz.la ıuıker öldil· 
rerek iki avcı tayyaresi dllfUrmUtlerdir. 

Alman tayyareleri Moıkova'ya 
akın tqebbühincle bulundular 

Geçen hafta, Almanya'nın muhasımlan, 
yenldPn ve dalma, Klyef ve Lenlngrad'm 
bılnassa ehemlyetli noktalar oldutunu ha
tırlatmışlardı. Kl)·ef, simdi almanlann elin
dedir ve Lenlngrat, muhasara ve tecrit e
dilmiştir. Sovyt:'tlere kartl acılan seferin 
başlangıcından üç ay sonra, alman kıtala
n, altı bUyük imha meydan muharebesin
de hasımlarının büyQk kütlelerini yenmiş
ler ve aynı zamanda tarka dotru milmkiln 
oldutu kadar flerlemlılerdlr. 

Kiel'te aolıttık muharebeleri 
Stokholm, 20 a.a. - Tidningerı gazete. 

sinin muhabirine göre, Kief' te aokak mu
harebeleri devam etmektedir. 

Cenup bölge.inde vaziyet 
Ruılar i,in vahim 

Stokholm, 20 a.a. - Ot! : 

Cenup bölsesinde, mareıaı Budiennl or
dusunun vazlyett İaveç askeri mtltahltle
rinin kanaatine g6re vahimdir. Stokholm
da zannedlldltlne ıröre Budtennl Donetz - Don 
hattında Yeni rical hareketi yapmııtır. 

Sovyet kıtalan Smolenık bölgesinde 
hücumlarına devam etmektedir. 
Aynı mtlşahltlere göre, bu soVYet taar

ruzu cephenin umumi vaziyeti Uzerlnde 
müeaaır olacak mahiyette değildir. 

Sovyet Karelllllnde, Ftııler Petrozavuk 
lıti~etinde Yeni terakkiler kaydetmit· 
lerdır. Bu tehir tlmdiden tin bataryaları· 
nın ateşi altına alınmııtır. 

Diğer taraftan, Helainkl'de:ı bildirlldl
tıne göre, Lf!nlnarad'da vaz.i~·•t gitg!dt 
vahlmleşmektedir . .Alman kıtıılannıu ~t
tlkçe artan tazyiki kartıs1nda, Leningrad 
<'skerl kumanları muntazam fuılalarla 
radyo vaaıtaatyle aovyet or~uau bafku -
mandanına hitap ederek Leningrad'a daha 
fazla yardımda bululltnl!.auıı lalep ediyor
lar. Bu Yardım talepleri açıkça ifade edll
memıı fae de, bunıanıı mlııuı kolayca 
anla,,ılmaktadır. 

Bu radyo nt!friyatından blriııine bala -

~:~ al .. ~~~ tayyare ve toplarının devam· 
om.....-uımaıu Le.ntngrad'da feci bir 

vaziyet husule cetlrmiıtır. Cocııklar ve 
ihtiyarlar gece &tindUz sıtınak ve mah • 
zenlerde kalmağa mecburd 

BUtUn mUhim binalar k~ 1 tahvil 
edilmiıtı D e ere 
hazırlan:;akt unnadan baraj ve siperler 
mektedlr. a ve bunlara mayn dökill • 

hassa 6Öl le demiştir : Sof~ a, 20 tı.<t . - HllkOmet biitlın memur 
Almanya'nın d0 rhal Sovyet Rusya'ya tara gönd ı·diğl hlr emirde memurların 

karıı harekete geçmeğe hazır bulunan 100 sadakatine muracaat ederek, a~aytşslzllte 
taze tümeni vardır. sebep verebilecek biltun uruıurlann kabil 

Alman ordusu mecmuunun 9/ 10 milyon 
&!kerden müteşekkil 800 tümene baliğ olduğU kadar Bllratle ortadan kaldınlma -
oldugunu tahmin ediyorum. 

1

. sını talebeylemltt1r. 

Alman ha~·a ~veUert insan adedi ba- Nazırlar heyeti içtimaı altı •aat 
kımından Bırlt:'şık Amı>rlkı.ı.'nın bugUnkU ·· d ·· 
ordusu k adar bUyuktUr. ıur u 

.Alınaııy9'ma halthuırda maHJc ""1un- Sofya, 20 a.a. - Nu.ırla.r heyeti dUn &k-
dugu tank •• ~ m.Urtan .. oea .11arp 1&m bir toplantı yapmı•br. fçt1111a ... t 
te bUtUn muharipler tarafından kullanıl- 11 den 21 e bdar aUrmU.tOr. 
Dl19 olan tank ve tayyare miktarının ay. 
nıdır. 

M. Mac Clay, mUstakbel harp ııahnele
rinln İııpaııya, Akdeniz, ıimall ve garbi 
Afrika olacatını söylemlıtir. Amerika limanlar1nda 

... 

Manı üzerinde 
hava harpleri 

Berlin, 20 a.a. - D. N. B. ye veri
len haberlere göre, alman avcı tayya
releri, bugün öğleden sonra Manş ıa
hiH >Uzerinde 31 İngiliz tayyaresi dii
şürmüşlerdir. Yalnız iki alman tay -
yaresi kayıptır. İngilizlerin bütün 
hlicum te§ebbüııleri, şiddetli hava mu
harebeleri neticeıinde, tamamiyle 
akinı lralmıttır. 

lngilizlerin verdikleri malumat 
Londra, 20 a.a. - Hava Nezareti -

nin tebliği: Bugün Manş denizi ve 
düııman işgali altındaki arazi üzerin
de çok büyük hava faaliyeti olınuı -
tur. Bu hususta tafsilat henüz alın -
mamıştır. Fakat iptidai bir rapor, öğ
leden sonra Hollanda sahili açıkla -
rında bir düşman gemi kafilesine mu
vaffakiyetli bir hücum yapılmış ol -
duğunu bildirmektedir. Asgari dört 
gemide yangınlar çıkarılmıştır. 

Londra, 20 a.a. - Bugiln gündüz 
Blenheim tayyareleri, Hazebrouck 
ve AbbeviJle'de demiryolu merkez -
!erine, Rouen civarında deniz yapı 
tezgiblanna, Cherbourg'da havuzlara 
ve Emden'de muhtelif hedeflere hü • 
cumlar yapmışlardır. 

Hollanda Hindlsfanı 

taarruza uğrarsa 
1 ngili.:ler derhal 

yardıma koşacaklar 

İngiliz harp 

gemileri varmıı 
(Başı ı. inci saylarla) 

linde Bremerton tezgahlarında bu -
lunmaktadır. "Formidable" ve "İllus
trious" tayyare gemilerinin her ikisi 
şark sahilinde Virginia'da Norfolk'ta 
bulunuyorlar. Delhi ve Dido kruva -
zörlerinin her ikisi Nevyork'ta Brook 
lyn tezgahlarında bulunmaktadır. Li
verpool ve Orion kruvazörlerinin her 
ikisi Kalifornia'da Marieisland'dadır. 
Asturias kruvazörü Newports -
mouth'da, Masturtium ve PrimrQ!le 
korvetleri Charleston'da bulunmakta
dır. Daha cenupta Baltimore'da bir 
sahil mayn tarayıcısı vardır. 

Bahriye Nezareti basın dairesinin 
Royter'e bildirdiğine göre, bu yeni 
neşriyat 11jyasetine Britanya hükü -
metiyle istişare edildikten sonra ka
rar verilmiş ve Britanya harp gemi
lerinin Birleıik Amerika limanların
da mevcudiyetlerinin ne gibi ha]]er -
de gazetelere bildirileceği hususunda 
mutabık kalınmıştır. Gemilerin em -
niyet altına alınmaları şartiyle bu 
gibi haberler ilerde de neşredilecek -
tir. 

Vlchy Amerika büyük 

.. Buenos-Ai res' de 

Halk Alman 
elçiliği binasını 

taşa tuttu 
Buenos - Aires, 20 a.a. - Halk, dtbl aı. 

man bUyük elçilltl blnaııını ı.,a tutm111-
tur. Muzibin biri tarafından atılan bir k .. 
tane fiıJeti ıeyircilerle bUytlk elçlllti mu. 
hafaaaya memur polis mllfreH81 an.aı11• 
da kargaııalık çıkmaııına ııebeblyet ver • 
miıttr. Reımt makamlar al'aştırma eana
sında büyUk elçilikte yangın bombaları ve 
yakıcı mayilerle dolu §iteler bulmuılar • 
dır. Bir ki§i tevkif edllmlftlr. Polis mUdQ
rlyeti elçiliğin himaye edllmeal için sıla 
emirler \'t>rmiıUr. 

Dlfer tar ftan Hitler in yaveri ve s..n. 
franslskodllki sabık alman bq konaoloau 
Fritz Wledemann Maru Bamaru japon 
vapuru ile dUn Buenoı • Aires'den Kobe
ye hareket etmııtır. Son zamanlarda 
Wiedemann"ın Almanya'nın Tlençin bq 
konsolosluğuna tayin edildlti bildirilmek
tedir. 

Almanlar Kahireyi 
bombardıman 

etmediklerini söyliyorlar 

1 • • • d i fi • 1 Berlln; 20. a.a. - Yan reaml bir me e llSIDI el J r1JOr mu • l badan blldırıliyor : D-

vaşington, 20 a .a. - Vichy'nin, Va- in~illz istihbarat dairesi, Alman tana-
fington'dalri büyük elçisi M. Henry r~ler'.ııln gQya Kahlre'yl bombardıman et
Haye'ı geri çağıracağı haberi yeniden tiğiru iddia ediyor. CtırUnUıe gHre, bu ,._ 
dolatmaktadır. Söylendigine gore, yta, Almanların bu oehir hakkındaki mev. 
büyük elçi hafta başında M. Cordell hQm tedbirlerine kartı iııIAm Aleminde bir 
Hull'la yaptığı müHlkatta bu kararı nefret uyandırmak maksadlyle çıkarıl • 
Amerika Hariciye Nazırına bildirmi§ mııtır. 

ite a ı· 
:rtel"lıı ıııeına yıldızı Edna Beııt ise, 

»'tıııı &e•ceaı roıunu oynamııtır. l.t.. ' Jttev CJı.I> zu olarak, Bnıxelles ile AiX-ll.... :~ eıı, . 

Moıkova, 20 a.a. - Haber almdıima 
göre aıman tayyarelerlnden mUrekkep bir 
gnıp dUn gece ı.ıoskova'ya hUcum teıeb

bil.!Unde bulunmuştur. Hava dafl batar -
yalan ve gece avcılan dilııman tayyare. 
terini dafıtmıttır. Şehre ancak bir tayyare 
varabllmlıtir. Bir kaç bomba atılmı§sa da 

haıı&r oımamııtır. 

Baltık lilo-.ı • • 
stokhoıın 20 nan va:zıyetı 

' a .a. - ıs bin kltllUt mü -
rcttebatıa takriben 30 . 
dan mUteıekkll denb cUziltamın· 
k rua Baltık 1t!01unun lsvec 

ara sularına ırtrdıtı ve Stoldıolm clvannda 

Batavia, 20 a.a. - M. Duff Cooper, 
gazetecilere ıu beyanatta bulunmut
tur: 

ve Vqington'da ingiliz taraftarı ola- Alman resmt menbalarından b'ldirild1fi 
rak tanınan M. Charlea Rist'in ken- ne göre, bu, kaııten uydurul 

1
b • 

d • i ...: dil ~· d H mut lr yalanı yer ne tı.r.n e ece5ınl haber ver- ır. Ucum, Kahire'ye d ""il H i 
• • Ca , el potta tq. 

.mıştır. Yare meydanına '-'apıl tı V 
B . " mıt r. e bu hUcum 

u hususta reımt malOmat alına - mühim bir muveffaki . u b 
~r'iıı araaında karısının yardımı ıle 
il.~ teai:a4ıı güvercinlerle seri muha -
~~ !lal ettıtıni, böylellkle aarl surette 
~~I lçlıı bir servlı teais etmek 
;,.,_"~ arzu.unu tatbik mevldlne 

,,. 'tkıı itte ntevau olarak almaktadır. 
ıı.....~ıCU:tUıı raJti.plerUıi nuıl sec;tiğini 
...::~ ur Llııcoln un katli haberini 
~. ~eı na.ıı verdllinl bize pter-

Fin ilerleyifi 
MOlkova, 20 a.a. - Finler, Lenlnırrad'ın 

ıtrnıllnde Kareli berzahı üzerinde rualara 
kartı bOy(lk terakkller kaYdttml'mt>ktedlr. 
11d alayın bir nehri ırecmek 1cln yaptıtı blr 
tetebbUı. llcl eovYet taburunun mUteklalf a . 
tetl ıcanı.nnda akn bırakılmıt ve bu iki rın 
aıayı pU.kürtUlınüıtUr. Finler, 200 ölü ve da
lla ~ ıntktarda yaralı vermı.ıerdir, 

:öz altına alındıtı hakkında dolaan ta,Ylalar 
svec hariciye nezareu tarafından telcz1p edil~ 

mittir. 

Bulgar ziraat num Viyana'ya 
aitti 

SOtya, :acı a.a. - Bulaar ziraat nuırı M. 
Kueet, Alman hükUmeUnln davetı Gserlne 
\'!yana ruannı ziyaret etmek ıera - aabalı 
taware Uı Vb'ana'>' 11tWlur. 

" Hollanda Hindistanı taarruza uğ
radığı takdirde, Singapur'daki kıta -
lar derhal yardımına kopcaktır. İn -
giltere'nin büyük süratle harekete ıe
çebileceğine kaniim." 

Japonya hakkında M. duf Cooper 
fÖYle demiştir: 

''Vaziyet şimdi Sf kindir, fakat bu, 
tehlikenin geçtiği manasını tamzam -
mun etmez.'• 

mamı- d M R._.,. . • . S. H e aıarılmııtır. :r-• a · •·~ ın tayınının bu- ıivey k l b.. . . 
rada iyi kartılanacağında kimsenin f ana ı olgeııne bır hava 
tüpheei yoktur. Bu haber doğru ise Kahi akını yapıldı 
Vichy'nin nihayet Amerika ile müna- tinin ~:;.:. a.a. - Mısır dahiliye neare-
aebetlerini düzeltmiye karar verdi~· c ı · 
anlaşılmaktadır. Vichy hüküme • ~1 

uma aabahı erkenden SUveyt kanalı 
Vaşington'daki fransız bü "k 1 t.ı~~~ mıntakaaına bir hava bUcumu }"llpılm11" 
memurlarından diğer biri~ de çıl:gı bombalar atılm11tır. Uç kiıi yaralanın~ 
feden aff etmit 1 bu . . e vazı - tır. Hasar ehernmiyetaladlr. Kahlrede ve 
uı ._ ............... 1 ° maaı ıntıbaı te - birçok villyetıerde aı&rm if&l"eU verumı. 
"te~r. tir. 
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Finlerin Mavi 
kitabına Ruslann 
verdiği cevap 

Paris'te sokak başında 

cinayetler oluyor 
Londra, 20 a.a. - Vichy radyosuna g!i· 

Avukatlık kanununda 

değişiklik yapılıyor 
Adliye V ckalcti, avukatlık kanununun 

re alman ordusu tarafından dün Parlste bugüne kadar olan tatbikatında ıı:örülen İngiliz hava hücumları 
Lor.• 20 a H. \ 'I z •etln.n tebll· 

{:!: O n ır lnıı llz tan are erı, dJs!llnnın 
Baltıl• uz nd enmtlhım Umanı olan stet. 
t 'de doklara, antrepolara, eu·ıı ıstasyonlnn
na hUcum ctmısıcrd r lk! tny;rııremlz dön. 
mcm stlr 

Libya'da evelki gUn başlıyan kum !ır- ı 
tınasının de\•nm etme.si yUzllnden dün bti
tlln glln eUkOnet içinde geçmiştir. Kum 
Cırtınnsının ke ildiğı kısa bır milddet zar
fında topçumuz, Tobruk'dakl dııs müdaCaa 
hatlannın ilk mevzilerinden biraz ötede 
görUlen bllyllk bir dilş111an müfrezesinı 1 
tesirli blr ate§ altına almıştır. Duşman 

bombaların hUcumn kalkışmamıştır. Hu
dut bôlgeıılndc devriyelerimiz faaliyetle
rine de\'am etmişlerdir. 

lolo ko\'a, 20 tı a, - l·'lnlıımliyanın A - ne§r<"dllen bir bE'yannamede, Parla clva- bazı zorlukları ~!dermek üzere a\·ukatlık 
merikadaki elçiliği tarafından neşredilen ı·ında Argrntenil de komünist propagan- kanununun bnzı madrlP!erlnl dPğistlrmeğe 
mavi beyaz kitaba cevap \'eren istihbarat karar vermiştir. Hazırlıı:mn baslnnlımıs o

dal!lı ynpnıtık SUN!tiyle dUşnıana yardım et 
bllrosu reis muavini ıı.t. Lozovski demiş- lıın ttıdil projesi en kısa bir :r.amıında Bil· 

tlğlnden dolayı iki franaızın kurşuna di- yük Mıllet Meclisine sevkolunacıiktır. 
tir ki Sovyct Rusya'ya alman tecavUzU zildl~i bıldlrılmektcdir. 
başlar başlamaz Lenlııgradırı deni?. ll~sU 

Sovyet tebliğleri 
S h 1 muhatnza tııyynrclerl ise, hlc bir ka· 

yıp kıyde•m d n, d n ~ ce Nante~ clvannıl:ı· 
k h cı flerl ho:"tba rnı tardır. 

Moskova, 20 a.a. - .SOVl'Ct lstlhbarat dal· , . 
resinin dUn eece nı:şredUen tebll~i. olan Kronstadt a karşı yapılan ılk hnva n 

İngiliz ha\·a tebliği 

J9 eylUl eOnU, kıtalarımız, bUtun cephe. kınlan fin topraklnnnclan ha\·nianan tay. 
boyunca dulmanlıı ('arpısmata de\am etmi.-;· yareler tarafından yapılmıştır. 

!erdir. <:arınımnl r b lhun Klet lstıkııme - Alman kıtnları ve malzemesi mayısta 

Londraı 20 a.a. - Hava nezaretinin tcb. 
ligi 1 

tinde ı ddetll oımustur. Flnlandiynya gönd.:ı ilmiş \'e Finlandiya, 
Hava kU\'etlerımız 45 dilsınıın tayyaresi 

dUsOrmUstUr. nızım ka>,ı>lıırımız 23 tııyyıı _ alman harbi b. şlnmadnn evel se.ferberllk 
redir. llt\.n etmlıı:tır. 

Bombardıman servisine mensup tayya • 
reler, avcı tayyareleri refakatinde, bugün • * * SovyeUcr birliğinin mlltırcaviz oldug-u 

l\losko\"a ~ an. - Son·et istihbarat dal- hakkındaki iddia bu itibarin güli.ırıı:tur 
geniş taarruzi h:ırcketlerdc bulunmuşlar - b b h rc•ln.n u sa a ki tebll~l: M. ı.ozovskl geçen Rovyet • Fin harbi 
dır. Norveı;tc, şımali garbi Al:nanyada, iş- 9""' ı ıı ı ı •v ey 1 ~ecesı, kıtalarımP biltı.n ceı>· eı:nasınd:ı İngiltere ve Ameıilm'da !inlere 
gal alt ndaki Fransada b;ılunan hedeflere he bo>unca cıırpıımata devam etmlslerdlr. 
ve aynı zamanda Hollanda sahilleri açık - merte bllh!l a eldde•ıı carııı$maıar oımus - kargı l!lempatl hissedildiğini lrnbul etmekle 

• tur beraber sözlerine şöyle devam etmiştir: 
larında di.ısman gemilerine karljı hücumlar ı Cc h 

1 
P enin &imali ~arbı blllıreslnde, bir sov- Fakat İngiltere ve Amı'rikn, Sovyetler 

yapı mıştır. . yet blrlll':l, 16 top, 20 otonıobll \'e ıo mitral· Blrli"'lnln Finlancllya tarafındaki hudut-
Öğleden biraz sonra, avcılar refakatındc 1 yliz almııtır. eı 

lıu ını \'aktlnde emni\•et altııın almakla 
hareket eden blcnhcim tayyareleri. Hollan- Karadeniz hnva kuvetıerl, Ode•a <"l\'arın. 

· k da l" d • ne kactnr haldı oldıı"ıınu ıınlanııalıırdır. da sahili açıklarında bir düş~an ı:cmı ·a - " Lısman ta>·yarcııt dilşilrmUştUr. " .. 
filesine h.ıcum etmişlerdir. En büyük ge • So\~·ct Rusya şayPt o 7.nman tedbir nl-
milerden birine isabetler kaydedilmis ve Alman tebliği . mamış olsa idı Almaıwn llo harbin ilk gU-
mlisahcdc gi.ıçhiklerinc raimcn dort vapu _ cU alman ve fln kıtaları Lcningrndın ~O 

kilometre yakınında bulıına<"aklardı. Sov· 
run yanmakta ve diğer bir vapurunda iki- Bcrlin: 20 a.a. - Alman orduları başku-

ye bölurun
. u'ş olduüu .,

0 
.. rulmu"ctu'·r. yctler Birliği Finlandiya lıı~lklAllni mah · .. • ~ mandanlıtının tcb}i~i : 

Avci refakatinde seyreden başka blcnhe- vt:tmek istememiştir. Bunu yapan Hltlcr 
Fcvkatade bir tebliğle bildirilmiş olduı:u •Je !in hfıkOmetidır. 

im tayyareleri, Hazcbrouck ve Abbcville'- veçhilc, hava ku\·ctlerinin yardımı ile ha • 
deki dcmiryo}u merkezlerine, başka bir rckct eden alman piyade tümenleri, gün -
tc§ekkiıldc Roucn civarında deniz yapı tez- lcrcc slircn mUeadelcdcn sonra Kiyef'in Avusturalya gemi inşaat 

proğramı hızlandırılıyor ıahlarına hücum etmişlerdir. Dnieper nehrinin garp kıyısında kuvctli 
Yl'ne avcılar him~ycsı'ndc başka bir Jru. ..elburne "0 a n Avıısturaı~·nda gc 

u surette tahkim edilmiş çenberini yarrnağa "" • .. · · - " · 
vet, Cherbourg'daki havuzları ve Emden'· mu\'aHak olmuştur. Bu alman tiimenleri. mi inşaatı pro~ı nmının taclllne çalışıl -
deki he1cflcri bombalamış ve başka Blcn- cUretkir bir hücumla, dün, geri çekilen düş nıaktntlır. J>roğrnının tatbiki tahminlerin 
hcim tayyareleri, Norveç sahillerinde bir mania beraber şehre eirmiıs ve kaleye al • tevl:lnde 111'.'rleml'ktt>dir. Hıı proğrtıma gö-
... al kyaT-ı fabrikasına hücum ct."Iliştir. re destroyerler de dahli olmak llzerc 50 
u "' man harp bayrağını dikmiştir. Buradaki · 

Bu akınlar hakkında tam tafsilat henüz hacp gemisi 194:? senesluln bitmesinden sovyct kıtalarının en büyük kumandanının 
a}mmamıı;tır. Fakat avcılarımızın 15 düıı • evel inııa edilecektir. 

kaçmasından sonra, Kief'i müdafaa eden 
man tayyaresi dü,urmuş olduğu tesbit cdil-

kıtalar, mukavemete devamdan vu geçe -
miştir. Bizimi kayıplarımız, 7 avcı ve 3 rck ıilli.hlannı bıraktıkları dün yine fcvka
blenhcim tayyaresidir. İtalyan tebliği 

Vlchy rndyosıınun spikeri, Almanya ile 
işbirliği yapmıyanlara karşı tedbir alın · 
nıasını mar al Pctnln'den istemiş ve baıı 
halk klıtlcleri orasında Fransanın imar ve 
ihyaınnn çalışan bir klşıye karşı aksi Is· 
tlltamcttc çalışan 10 kitinin bulunduğunu 
söylemlgtlr. 

Spiker §Unları UAve etıniotır: 

Her sokak köte.ıılnde cinayetleı' olmak
tadır. Yer altı trenleri bir tuzak yeri ol
muştur. 

Alman!ar 'bir ayda 3.339 
tayyare tahrip etmiıler 

Berlin. 20 a.a. - D.N.B. ye bildi • 

rildiğine göre. alman hava defi top -

çusu ağustos ayı içinde ceman 714 

diişman tavyarc•i tahrip etmiştir. Ay

nı ay içinde tahrip edilen düşman tay

yarelerinin adedi 3.339 olduguna gö
re hava defi to~umuzun bu tahrip -
te hissesi ~r 20 nisbetini tecavüz et -
mektcdir. Bütün harp müddeti için
de hava defi topçumuz ceman 3.'180 
di.ışman tayyaresi tahrip etmiştir. 

Vladivostok'a yapılan petrol 
nakliyatı kar§ında Japonya 

Tokyo, 20 a.a. - Dahlllye nezareti naını 
na beyanatta bulunmnğa mezun bir §ahııl
yet yabancı gazetecilere deml§tlr ki: 

Senelik iştirak hisselerini 
Belediyeler bankasına venniyen 

belediyeler 

Dahiliye Vekaleti, belediyeler ka -
nununun bir maddesini tadil eden ye
ni bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Bıı layiha ile belediyelerin, Beledi -
yeler Bankasına vermek mecburiye -
tinde oldukları senelik iştirak hisse
lerinin daha kolay bir usul ile tahsili 
derpiş edilmekte ve sene sonuna ka -
dar iştirak hiE~esini Bankaya gön -
dermiyen helediyclerin bu borçlarını 
Dahiliye Vekaleti emriyle% 10 güm
rük hisselcrinılen ayrılarak Bankaya 
tevdii esası kabul edilmektedir. 

Layihadaki muvakkat bir madde i -
le, iştirak hissesini zamanında yatır
mayıp da hakkında faiz talebi sure -
tiyle takibat yapılmakta olan beledi· 
yeler için de bu takibat durılurul -
maktadır. 

Layiha fikir ve miitaleaları alınmak 
üzere alakadar Vekaletlere gönderil
miştir. Önümüzdeki ay içinde Büyük 
Millet Meclisine takdim edilmek için 
Başvekalete sevkolunacaktır. 

BursC\' ela ocak kongreleri 
Bursa, 20 a.a. -- Ciimhuriyel Halk Pllr

tisi ocnk krıngrclerl toplantılnrına baş -
lemışlnrdır. 

Sonja Henie Amerikan 
tabiyetine alrndı 

Ortaşark hava tebliği 
!ide tcblifle bildirilmiş olduğu vcçhilc, 
Harkov'un 120 kilometre cenubu garbiı;in
dc Poltava şehri 18 eylülde zaptedilmiştir. 

Slokholm, 20 a a. - A!tonblndet•ın Nev 
Roma: 20 n.a. - Jtnlyan umumi karar· Japonya, Vladivostok'a petrol ve harrı 

gahınm tebliği : york•taıı aldıg-ı bir habere gıire Sonja He· 

Kahire, 20 a.a - Ortn-şark lngillz hava 
kuv ti ; n n umumi karargflhınm tebliği: 

malzemesi nakliyatı yapan gemilerin ttı-
ŞlmaU Afrikada Sollum bölgesind~. düş nie Amerikan ttıblyrtıne geçmi,şlir. Tlıbi-

blyetı ne olursa olsun blgAne kalanını:. 
man birlikleri tankların rnüzaheretiylc hat- yet değiştirme muamelesi Stanıforda A -

larımıza yaklaşmak tcşebbijsündc bulun • Japonya sularında dolaşan serseri mayn m rlkan makamları tarafından yapılmııı:-

muş1arsa da, duııman puskurtı.ilmüştür. lar hllkkındıı Jnpon hllkQmrti tal'afından tır. Sonja Henle gazetecilere beyanatta 
tnıiliz tayyareleri Tralılüsgarb'a ve Bin Ml•Skovaya yapılan protestoyu bahis mev- bulunarnk: Amerikan U'lblyetine gcçmekln 

gazi'ye hücum etmişlerdir. Arap mahalle . zuu eden s!izclı Tokyodaki Sovyet bUy!i'{ çok bahtiyarım .• \tuvaCfakiyetıerimln ço. 

( RADYO ) 
Türkiye Radyo Dlfüzyon Postalan 

Türkiye Radyosu Ankara Radyosıı 
--l Dalga UzunluğU )--

1648 .M. lf.2 Kc s 120 K"· 
31.7 M 9465 Ke s. 2U K" . T . A. P. 
19.i4 :M. 1519~ l<:c s 20 K,\ , T. A. Q, 

PAZAH : 21. 9 1941 

8.30 l'rn~rnm ve Memleket Saat Ayarı. 
8.33 M!h:ık : Hnfıf Mtl?.ik ve llnııııar 

(Pi), 
8.45 AJANS HAil~H.LEI.1 
9 00 MJzlk : hııfif mUzik ve marş1al'• 

(devam) ıPI). 

9 :m 9 45 ı:VİN SAATİ. 
12.30 Program \'ı: M mi ket Saat Ayartı 
l2 33 M ızık : Knrı ıl< Şıırkılar, 

12 45 AJANS HABERLERİ. 
13.00 TurltUlrr, f,;nrlnlnr '*" oyun ha\•alııf1 
13.30 14.30 Müzik : Hndyo Salon Orkest-

rası (Vıolonist Nccıp Aşkın) : 
ı R cktC'D\\ nld : Neşeli kaça • 
maklnr, 
2 GOd'.lrd : Ninni. 
3 Sehledcr : Şu kemanı dinle 
4 - Kreiıder : A~k sevi:ıci, 
5- Kro'lıe : IJn Pııioma, 
6 Köpp : Yaz akşamı. 

18.00 Prrıı::ram ve :Memleket Saat Ayart. 
18.30 Müzik : Hadyo Caz ve Tango Of" 

kcstra (İhrnhlm Özgür ve .At.el 
B!iccklcı ı ), 

16.40 MUı.lk : Muhtelif. Şarkı ve Talt • 
simler, 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve AJ~"., 
HABEHLEB.1. 

19.45 SC'rbcst 10 dakika, 
19.55 .Milzlk : Hııydn • Kuartet (Pl), 
20. 1~ I<ONUŞMA : ( Meslekler Koı:ıU ' 

ıuyor ), 
20.30 Mllzlk : Fnsıl Sazı, 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak y.ıı' 

eQllC'ri Borsıı.sı, 
21.10 :M lzlk : Karışık Şarkılar, 
21.15 .Mlb:lk : Bcrlloz • Senfoni Fanta" 

tik (Pl 1. 
22.30 Memleket Snıı.t Ayarı ve AJ~~S 

HAilERJ,EHİ. 

22.45 Anadolu Ajansı Spor Servisi, 
22.55/ 22.30 Yarınki Program ve Kapanıt-

Oğuz nahiyesi merkezi 
Erzincan vllhetlnln Kemah kazaaına bllt 

lı OCruz nahiyesi merkezi l'ıkJbOrt ko)UnJtO 
Otuz ko>üne nııkledllml.sUr. 

_, •........•........ , ..... , ..........•.• ~ 
• 

Cşl'.ME COCUK lC'JN TEHLlKEL!DlR' : 
' Kııın yıpratıcı ıotuklannda!l yardı- : 

ma mı..hlac yavrulan koruyabtlınelC : 
• • 
' • , 
• 
' , 

Inııt :z: h"lva ku\ctlcrlne mensup bombar
dım n tayyar !eri 18-19 eylUI gecesi Trnb· 
lu garp \ B n a:z:l llmanlannn \'e bu liman· 
lar1akl düşman gemllerlne hücum etmişler· 
dlr. Trablus arp'te bombalann. b!r bü~·Uk 
grml llc d ğer vapurlamı ya üzerine veya 
yanlarına ve aynı zamanda İspanyol ve Ka
ramanlı rıhtımlannn dilsUliü görülmüştOr. 
T~ablusgarha sabahleyin erkenden dlfer 
b r bombardıman tesckkOHl tıırafındnn ye
n b r akın yapılmıştır. BU~ilk blr vapura 
Qç t m lsab t "·c blr bll;ı.1.lk ticaret ı:emlsl· 
n iki isabet o muştur. B!ngnzJ blrlblrl ar· 
d nca iki g ce bombardıman edilmiştir. Bom 
balar doğrudan doğruya merkez nhtımına 
ve d nhtıro nra sabet etmiştir. 

Kara ordusuna mensup kıtalar, donanma 
ve hava kuvctlcri teşekkülleri ile işbirliii 
halinde, ıs eylülde, Riea koyunun aı:~ında 
Vorms ve Moon adıılarmı işgal etmişler -
dir. 16 eylülde, zati teşebbüsü ile hareket 
eden yüzbaşı Pankow, kendi bölü~ü ile, 
Moon adasından. düşmanın kısmen tahrip 
ettiği Mendirek yolu ile Ösel adasının şark 
kısmına ilerlemiştir. Bu baskın ile, Ösel 
adasının zaptı yolunda muvaffakiyetle de • 
vam eden harekat için lazungelen vaziyet 

sinde birkaç evde hasar olmuştur. elçisine verilen notaya Moskovanın henU1l ğ\ınıı scvdh'tım bu memlekette 
Bingazi'de hava dafi topları bir ingiliz C'cvap vermedi~ipl sllylemlııtır. demlgtlr. 

kazandım. 

!cin cocuklarıruzın kullanılmıı ııer 

türlü euaıarını Kuruma vermenizi CO
cuk Eslrıreme Kurvmu ıayeı ne tıe}C· 
ler. • I 

"\ ,( 

tayyaresi dtişürmüştı.ir. 
Bir ecmi kafilesine mensup ve asker yük 

1ü iki ıcmimiz Trabliisgarp açıklarında 

torpillenmiştir. Gemilerde bulunan asker· 
yaratılmııtır. lcrin hemen he.men hcplii ve mürettebat bu 

Hava kuvetleri, diin cece de, Odeaa ve kafileyi himaye eden gemiler ve _diler cü-
Moskova•yı bombardıman etmictir. 

~ zütamlar tarafından kurtarılmıştır. 

Donanma:ı;a mensup tayyareler. Gam
b t ta ta3''3iarc mr~·dnnmıı ve Bnrdla lima
nına h cum ctmlslrrd r. Yapılan hasarların 
ehe yeti hakkında bır fikir edinllemcmts· 
tir. 

Yine donanmaya mensup tayyarelerimiz. 
18 19 eyhil gecesi mcrkezl Akdenlz'de iki 
ticaret ve brş refakat gemisinden mürek
kE'P b r kaf leye hücum etmişlerdir. Bir 
dJman tn~aknsı hücumun neüceıılnl l;ı.ice 
g rm ğe mdnl olmustur. Fakat bir ticaret 
g m n aabet o'duğu ve geminin durdu-

İnıiliz iase ıemilerine karşı mücadelede, 
sava1 tayyareleri, 20 eylül eccesi Hull'un 
şarkında giden bir ıemi kafilesinden, cem· 
an 17 bin tonilito hacminde bir sarnıç ve 
bir ticaret gemisini batırmıştır. Gündüz. 
İngilterenin cenubu şarki sahili açıklarında 
diğer bir şilep. bombalarla ağır hasara u~
ramıştır. 

Şarki Afrika'da birliklerimiz cüretli hare 
kiitta bulunmuitur. Uolşcfit mev:r.imizdeki 
kıtalar bir düşman mevkiinc cesaretle hü -
cum ederek. Bu noktayı işgal etmişlerdir. 
Anu\lane bir mukavemet gösteren düşman 
ağır zayiat vermiıı ve kaçmnğa mecbur kal· 
mıştır. Sılihlar, miihimmat ve çok miktar· 
da diğer harp malzemesi iğtinam cdilmi,. 

tir. 

~u m h d cd im stlr. 

Şimali Afrika'da, alman sava1 tayyare • 
!eri, 19 eylül ıeccıi, Süveyş petrol depo -
Jarına ve Port - Said ve İskcııderiye liman 
tesisatına ı;ok müessir hücumlar yapmış -

lardır. 

İtalyan ve müstemleke kıtalaruxlan mü • 
teickkil bir kol Cclga civarında parlak bir 
ilerleme kaydederek kuvetli bir düşman 
grupunu muharc~cyc mecbur etmiştir. Dü~ 
man, çetin ve liiddetli bir muharebeden 
sonra darmadağın bir halde geri çekilmiş 
ve muharebe meydanında 300 den fazla öl• 

bırakmııtır. 

Ta) yar !erimiz n hepsi bütün bu hare· 
k t tan sa m olarak üslerine dönmfişler· 
d r. 

Libya'da kum fırtınası 
Lon.ılr 20 a.a. Ortasark İngiliz 

v ti rı umumi karargAhının tebliği 

ku-

Düşman, hafif kuvctlcrle, dün eecc ,ima· 
ti Almanya üzerine akın yapmıştır. Bir kaç 
tayyare, Berlin'c kadar ilerlemiştir. Stet· 
in'dc sivil halk arasında az miktarda ölü 
ve yaralı vardır. Tayyare defi topçusu, iki 
ineiliz bombardıman tayyaresini düşürmüş -
tür. 

Şarki Akdenizde tayyarelerimiz küçı.ik bir 
düşman ticaret gemisine hücum ederek bu 
ıemiyi ağır hasara uğratmıştır. 

B i ı i ~f;~s~ ki.. 1 
~==-==================================PJ 
Yazan: Vicki Baum Çeviren: Burhan Belge 

Alçak sesle: 
- Ayrılmamız çok zor olacak, sevgilim, dedi. 

- Evet, dedi Evlin. 
Frank Evlin'i ısıtmak, korumak, kocaman bir şey • 

lcre sarmak istiyordu. 
Birden aklına bir şey geldi. Hemen odasına ko!?tu. 

Çantasında,Amerika'dan gelirken karısı için satın al· 
dığı bir deniz ilacı vardı. Vakıa Perl, hiç bir şeyılen 
hD talanmıyan cinstendi. 

Dondü ve getirdiğini Evlin'e uzatarak: 
- Al canım, dedi. Tayyareye binmezden önce, bun

lardan iki tane alırsın. Hatta, şimdi yaparsan, içim 

rahat eder. 
Evlin, Frank'ın gözü önünde, iki hapı yuttu. 

Saat, yediyi yirmi geçiyordu. 

Yavaşçacık: 

- Sevgilim, hazırlanmak lazım, dedi. 

E" lin odasına doğru yürüdü ve: 

- Şimdi, şimdi, dedi. 
Frank bavullarını kapadı. 
Sıra evrak çantasır:a gelince, "Merva İthalatçılar 

Birligi" ile imzaladığı mukaveleyi bir miiddet tetkik 
etti. Kırk bin dolar. Sandık başına iki dolar beş sentı 
ilaveten, gümrük, ilaveten, nakliye. Bir de aynada 
gördü ki, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor ve 
kaşlarını çatmış bir takım hesaplar yapıyordu. Hemen, 

mukaveleyi çantasına soktu ve kilitledi. 
Sonra, Evlin'in odasına girince, bir de ne görsün: 

ayakta, oJanın tnm ortasında, elinde bir potin ve pe • 

rişan bır halde: 
- Potinin tekine bir türlü yer bulamıyorum. 

Frank, giildü. 

- Vay! dedi! lşte felaket buna derler 1 
Ve hemen elinden potini aldı, ufacık bavulun içine 

koyc4ı ve kapağını kapattı. 
Evlin, gayet ciddi, Frank'ı seyrediyordu. 
- Bir şey unutmadın ya, dedi Frank. 
Hep aynı ciddi tavırla, Evlin ağır ağır etrafına ba

kındı. 

Güller, gece masanın üzerinde; porsumuştu. Renk
leri kapkara olmuştu. Başlarını eğmişler ve ekşi bir 
koku neşretmiye başlamışlardı. 

Tuvalet masasının üzerinde de bir tabak meyva du
ruyordu. Gece, bunları gidip salondan getirdiğini, 

Frank, hatırladı. 
Frank, gene elini saçlarına götürerek odadan çık

tı. Ötedeki odada Andre, kaiıvaltı sofrasını kaldın -
yordu. Briyantinden saçları pırıl pırıl, terbiyeli hiz
met ettiği, yılışıklık etmediği ve agzını pçıp kimseye 
bir şey anlatmadığı ve bütün parisli garsonlar gibi 
zeki ve sevimli bir servis yaptığı için, dolgun bir bah
şiş bekler gibi bir hali vardı. 

Frank, masadaki tabaklardan birinin altına bir kaç 
banknot iliştirdi ve derhal o dakikada, masa ile gar -
son ortadan kayboldu. 

Frank, apğıya telefon etti ve eşyayı indirsin diye 
otelin hamalını istedi. Sonra, şapkasını ve pardesüsü
nü almak üzere kendi odasına geçti. 

Saat yediyi yirmi sekiz dakika g.cçiyordu. 
Döndüğü zaman, Evlin, salonun balkonundan, dal-

gın ve şaşkın, aşağıdaki sokaj!a bakıyordu. 
Frank usulcacık: 
- Vakit, canım, dedi. 

- Biliyorum. 
- Bana geldiğine pişman mıstn? 
Hayır demesini bekliyordu. Fakat Evlin, yüzünü 

kendine çevirmekeizin: 
- Daha fena oldu, dedi. 
Frank, ellerinden tutarak içeri çekti ve ısrar ede -

rek: 
- Yapma canım, dedi. Bak sal\a söyliyeyim. Sakın 

zannetım ki, benim için senin gelişinin bir ehemiyeti 

···································~ 
Yerli ve bütün dlllerdcn ı:evrllınif 

~:===============================================~ EN GÜZEL HİKAYELER 
Sebzelerin günlük azami toptan 

ve perakende satış fiyatları 
Yirmi büyük sayfa , Renkli bit 

kapak - 10 kuruş. 
Her cumartesi cıkacak, ılze zevkli. "D~ 

hisli bir edebiyat ha!tası eeı:lrtecektlt• 
tlk ııa:rısı 4 blrlnclteırlnde cıkı)'or .~ıf 

Cılcaran: Hayat Neırtyat Yurdu - >.J\l';t 
caddesi Adnlet han No. ıı Posta :KUt 

1atanbul 432 - Telefon 22283 

Belediye Reiıliğinden : 
21 Eylül 1941 

Cinsi Mentei 
Toptan vasati 

Fiyatı 
Perakende 

Fiyatı 

l .ahana 
Praııa 
Domate. 
Sivri biber 
Dolmlllrk biber 
Semizotu 
Kabak 
Kemer patlıcan 
Yuvarlak patlıcan 
Ayte faısulye 
Çalı fasulye 
Barbunya fasulye 
Bamya 
Kuru •oğan 
Patate. 
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,, 
,, 
., 
» 
., 
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Adap azar 
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4.25 
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7.50 
7 
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23 
33 
10 
11 

BU GÜN 

ULUS Sinemasında 

2 Film Birden 
10 • 14.30 - 17.30 

1 - Genç Krzlar Pansiyonu 
(Max Dearly) 

12· 16 19 da 

2 - Casus Avcıaı 
(Jean Murat - Mlrelle Bnllnl 

GECE 21 DE 
GEXC KIZLAR P.A...,.SIYO~-U 

~=============================================-~ 

yoktu. Hayır .• Eğer gelmiye idin hayatım natamam 
kalacaktı. Harikulade ve çok mühim bir şeyi kaybet
miş olacaktım. 

Ve içinden "doğru da yani..." dedi. 
Ve ita.ve etti: 
- Ya sen? 
- Ne demek, ya sen? dedi Evlin. 
- Sen de, eğer gelmiye idin çok mühim bir eksik-

lik hissetmiy.ecek mi idin? 
Evlin hemen Frank'ın elini tuttu, avucunda, yüzü

nü ve yanağını gezdirdi. Ve Frank'ın parmaklarında, 
busenin harareti kaldı. 

O da Evlin'in elini yüreğine bastırdı. Tatlı ve usul
cacık .. Bunu yaparken, hiç bir hissi harekete gelmedi. 

Saat y:di buçuktu. 

Asansör tesadüfen işliyordu. Otelin sahibi ile ve -
dalaşı1dı. Hesaplar ödendi. Bahşişler verildi. Taksiye 
binildi. Allahaısmarladık, Allahaısmarladık 1 Güle gü
le! Güzel seyahatler! 

Etraf güneş içinde idi. Burbonlar sarayı meydanın
da, güvercinler biribirini kovalıyor, aralarında utanç 
veren harfendazlıklar vaki oluyordu. Sokaklardan sa
tıcıların sesi geliyordu. Sen nehri. Kastiglione cad -
desi. Vandom meydanı. Evlin'in elleri Frank'ın avu
cunda. Evlin, eldivenlerini çıkardı. 

- Ne tuhaf şapkan var, dedi. 
Frank, bu mütaleadan pek memnun olmadı. Yuvar

lak şapkasının sert kenarını yokladı. 
- Nesi tuhaf şapkamın, dedi. 

- Hiç. Alışmadığım bir biçim de, ondan. Seni bu 
şapka ile görmemiştim de ... 

- Bak bak §U adama bak ... 
Köşede bir adam saksofon çalıyordu. Her halde, 

sabahtan beri. 
Evlin: 

- Zavallı, ama. dedi. 
Kulaklarına kadar gelmi1 olan melodi, az sonra, 

otomobil kornelerinin arasında kaybolup gitti. 
Frank : 

- Geldik, dedi. 

Grand Hotel'in öniinde iki araba duruyordu. Bun
lar, otobi.islerden bira· daha giizel, hususi arabalardan 
da biraz daha çirkindi. 

Frank, Evlin'in ~anta~ı:ll arabalardan birine koy .. 
durttu. Kendi de, Evlin biletini çıkarırken yanı ba .. 
şında durdu. Emindi ki, ayrılırken, Evlin, sükuneti" 
ni muhafaza edecek ve bir çığlık filan koparmıyacak
tı. Fakat bir taraftan da ayrılmlarının bu kdar az acık
lı cereyan etmesine üzülüyor ve acınıyordu. 
-Uşümüyorsun ya ... dedi. 

Sonra: 
- Yanında paran var mı? 
Ve nihayet: 
- Saat beşte Berlin'desin dedi. 
Evlin: 
- Bir cıgara verir misin, dedi. 
Frank cıgarayı verdi. Bir tane de kendisi yal<t1• 

Sonra cıgara palcetini Evlin'in el çantasına yerleştir· 
di. 

Evlin, hep öyle dikkatli ve ciddi idi. 
Başı kasketli ve memur olduğu anlaşılan bir adan'• 

nezaketle: 

- Hanımefendi, gidiyoruz, dedi. Lutfen biner ı:ııi· 
siniz. 

Evlin, buz gibi elini uzatarak: 
Goad bye, dedi. 

Frank bu eli öpmek istedi. Fakat, arabaya bineıı -
lerden ve bir de deri ceketli t<>förden utandı. 

Almanca: 

- Auf Wie<lersehcn (Allahaısmarladık) dedi. 
Evlin cevap verdi: 

Lebwohl und danke (elveda, teşekkür ederim) l 

Frank, söylenileni pek anlamadı. 
Son dakikada: 

- Evlin, dedi, bana yazacaksın değil mi? dedi. 

Evlin, ayağı arabanın basamağında ve gayet metı'' 
nun, ba~ını salladı. 

- Hayır, dedi. Bu iti burada kesmek daha doğf1J
(Sonu vaır), 
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Bugünkü n1açlar 
BugUn llk maçlarına 19 Mayıı ıtadYO

muncla başlanılacaktır. .Maçların proça· 
mı GUdur : 

Harp okulu - Kırıkkale 
Saat 12.30. Hakcm Cemalettin Kankır· 

Koordinasyon heyetinin 198 sa;,lı karan 
Ue clmento rıyatlan kACıt torbalar ıcınde ve- mızı, AnkaragUcU - :Maskeepor 
l'a çuvalları bllAhare iade edllmek eartı.vıe Saat H.Hı. Hakem Nezih 1nclli, Demir
Pamuk veya JUt cuvallar !cinde olmak Uzere spor _ Gen"lerbirll""I ııaat 16. Hakem Fa-
Portıand cımentosu tein 20.70 \'e cabuk sert- .. e 
leeen Poruand cımcntosu tein "'sUpen;lmnn lk Kllbay. 
23.70 ııra olarak tesb!t cdUmlıtir. ·Hu fi)'alla" J.Tn.çlera i§tlrak edccrk tf\ktmlar1n va· 
22. 9. ı941 tarllt!nden ltlbaren mPr!Cllr. r zlyEUcrlnde utak bir at-ı;iııtkllk olmuştur. 

Koordinasyon neycunın a>nı kararın Harp okulu idman yurdu, mensup oldu· 
Ueüncü maddesine lstlnaden a a~ıdııkl husu~~ ı ğU makamdan, Ankara gRmlzonuna da
lar kararlaıtınlmıstır. hil subay ve erlerden gaı nlr.on komutan-

ı - Asgari toptan ıatıı hnddl bir tondu ı hı'.\'ınca hu okula ilhak edilenleri takımın-
2 - Fabrlkalarca tesblt edilecek ebat :· da oynatabilmek mUsaadeıılni almıştır. 

tnukavemette torba veya cuvaııar mUıte ~ ı ötrendiğımıze göre, aynı okul, ordu spor 
taratından fatırtkaya "bndertld klert tıı.kdlr: te,ııldlAtına dair olan tallmatt11 tAdıl olu-
k••r .. •- h 

1 
c ı nacıı.k bir hUkme istinaden benUz kıtada "" ...... asyan eyet nln lDS gayılı knrannın 

btrtncı maddesiyle her iki nevı cımento ıcın stajda olan nsk!!rl liııc~cr mezunlarını da 
t.!sbtt edilen tlya.Uardan tıcer lira tenzil olJ· ' tıı.kımlarınn ıı.labilccck~ır. 
llur. 

8 - Ticaret maksadlylc kendi hesaplarına Atletizm dchatlon müsabakası 
labrlkalardan cımcnto alan tUt'car ve mücs· yapılı.vor 
&eseler, Portlant nev1 ıctn 20 70, SUpc .mnn Ankara Atlellzm AJanlıkından: 
nevı tein 23.70 Ura olan rtyata, te\•slk \e be- 27 ve !.? • 9. 041 cumnrıesl "e pazın ı;rUnlc· 
led1Yelerce kabul edilecek fabrikadan satı• rt 19 mayın &tadyomundıı. blrlncı ve ikinci 
:Vezlne kadarki naktı masracıarının llAveılyle kateııorl atletleri araaınJa on müsabakadan 
haaıl olacak yek1lna, mnt:aza \'e depo maı· mürekkep dekatlon blnnclllklerl )apılaca;c
ruıartyle zaYlat ve krır knrsılıCı o!arak auı- tır. MU1nbakal11rda atletlerin yaptıkları dere· 
ırıı YÜZde 8 llAve edilebilir. · cclcrıı ıoöre puvan cetveline• ınyı verilecek 

4 - Müıterller tarıırından tabrtkalare iade 'e her atlelln on mU&abakada toplııdıtı sayı· 
tdllecek .ıut ve pamuk torbalara !abrlkalar- ya ııore de blrlncl, ikinci \'e UcUncU tayın 
e.: edilecektir. 

a) Birinci defa ola lstımallerlnde-ı- Birinci gUn: 100 M. 400 M. yüksek A. uzun 
b) İkinci defa olarak lstımallerlnde -2-- A. gtılle atma. 
c) UctıncU ve)a daha fazla defald tstlmal- lklncı ııün: 110 M. enı:elll l&>O H. disk ..\.. 

lertnde -a- clrtl A. sırıkla A. 
takamını havt damı:alar vurulacaktır. 

15 - sıııart~ı verenler, Jilt ve~a pamuk f · il korunması 
tOl'balarla yapılacak aevklyat !cin ton l>ll.&lna Çi tÇl m& llrJnlll 
alu lira depozito vereceklerdir. sevkıyat, nı Knstnnıonu, 20 a..a. - Çıftı;ı mallarımn 
nuınarıılı .ıut veya pamuk torbalarla yapıl1ıf:ı korunmııııı kanununun tatbik mevkilne f;'lr 
4ıatırde del)()zltoıar torbaların ı;ı;ert ıı!!nde- mcsi dolayıe!yle merk"Z kazasına bağlı 
11ltnelerlne kadar aynen muhaCıı.za edilecek - köy muhtar ve ihtiyar heyetleriyle koru· 
lerdır. Sevklyat -2- ve)a -3- numarall 
JUt veya pamuk torbalarla yapıldıf;ı takdirde ma mecliııl azalarının dtin hA.lkf'Vinde yap. 

ULUS 

DAH1L1YE VEKALET! 

Yangın tuisatı yaptmlacak 
Oahlllye \'ekAletlnı:l,.n: 

l - Veka.Ietımlzln bulunduıtu vllrıyetıer 

evine lllve edilecek : an•ın tesisatı acık ek
ıalltmeye konulmuıtur. 

:ı - Muh.amml'n bl'dell 2310 l!radır. 
8 - Mu~akkat temlnııt miktarı 173 lira 

2S kuruıtur. 
4 - Eksiltme 7.10. 9.U talı ıtllnU aaat 15 

te vektılet levazım mUdUrlUQ'Unde toplanacak 
aatın alma koml!yonunılıı yapılacaktır. 

5 - bteklller bu ıse alt prtnamert leva
zım mQdllrlUtünden ı:ıarasız olarak aJabU1r. 
Jer. 

6 - Ekgııtmeye &lreceklerln muvakkat te
minat makbuzu ve 2400 sayılı kanunun 2 in
ci madde•lndc yazılı ve•alkle birlikte eksilt
menin YaııılarııA-ı ~Un ve saatte komisyona 
müracaatıan lltzımdır. 

(6:335) 16SS:; 

ANKARA Lv. AMIRLtCt 

Odun alınacak 
Ankaro. Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Pazarlıkla 1200 ton odun satın alınacak· 

tır. Beher kılosuna tahmin edilen flyat 3 
kuru& olup kaU teminatı 54.00 llradlr. 1he
le1!1 23-9·941 salı günU saat ırı de dir. Talip. 
IE"rln komisyona milraca.atları cvııııf şart. 

namesi her gUn Ko. de görUleblllr. l65Si 
16649 

Ya§ üzüm alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Kapıılı zar! usuı~·ıe 40 um Jaı uzum •a

tın alınacaktır. Beher kilosuna tahmin edllen 
fiyatı 16 1..-ııruı olup muhammen bedeli 6400 
liradır \ e ilk temına tı 480 llrndır. lhalesl 
2. 10 9n ı:ıerıembe E'UnU na t 115 tedlr. Tallıı
ltrın tekıır r.ıf'ktupıannı ihaleden bir saat 
e\el Ko. na ~ermeleri ıarttır. Evı;af ve ıart· 
naınesl her gUn Ko. da eörU!eblllr. 

(67:19) 

Talebe alınacak 
Harp Okulu Komutanlığından: 

16685 

1 - Askeri liselere askeri otret.men ye
tiştırılmek uzere ıkı tabiıye, uç fızik, dcirt 

kımya, altı riyazıye bir fransrzca, iki ingi

liıce, iki al'l'lanc:a olmak lizere ceman 20 ta
lebe alınacaktır. 

ANKARA Lv. AMlRLlGINE 
GELEN iLANLAR 

Sadeyağı alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher kllmu 110 kurut 

!36.000 kilo erlmlı ıadeyat kapalı zartla aa • 
tın aıınacaktır. 

:ı - Muhammen bedeli 61200 lira mu\•ak
kat teminat 4590 lira. 

3 - lhalesı 25. 9. 941 pertembe aünU saat 
ıs da Samsun Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
l&teklllerln belli ııon ve aaatten b!r saat eve! 
teklif melctup!arını Ko. na vermeleri. 

c - şartnamesi Ko. da ~örUIUr. 

(6390) 1635:1 

Sade yağ alınacak 
Balıkesir Sa. Al. KO. Basi<anlı~ındıın: 
ı - Beher kllcııuna 151 kurua rı:vat tah • 

mın edilen 50.000 kilo aııdeyaa kapalı zart 
uau!lyle ck5ııtme>e konuımuıtur. 

:ı - lhalesl 3.10. 941 cuma günü ııaat 16 
dA S."tlıkeılr Sa. Al. Ko. da yapılacakUr, 

s - Muhammen tutan üzerinden muvak -
kııt teminatı 5025 ı•radır. Evsaf ,.e eartna
meyl eormek LSLl)enıer her &Un Ankara. lı · 
tanbul ı.v. Amirlikleri Sa. Al. ıı;:o. lannda ve 
Bal.kesirde Ko. da gôrUlebl1lr. 

4 - t&tek1ller!n belll gün ve ıııa tten btr 
saat eve! ıekllt mektuplarını Ko. na \'erme
leri. Bu &aatten sonra verilen mektuplar ka· 
bul edilmez. 6711) 16633 

Buğdny üğüttiirülecck 
Balıke:;lr sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher klloııu 3 kurus 70 eantlm fiyat 

tahmln edilen b1n ton butday un yaptırılmak 
üıere kapalı zarf usul!yle ekslltmeye cıkıınl· 

mı.ur. 
2 - EksUtmesl 4. ıo. 9..ıl cumartesi günü 

&anl 11 de oaı.~:esır Sa. Al. Ko. da yapılıı· 
caktır. 

3 - ll!uhnmmen tutarı üzerinden muvak· 
kat teminat miktarı Zi75 liradır. Şartlarını 
görmek uıtıycnler Ankara, 1'tanbul Lv. Amir· 
ilkleri Sa Al Ko. ıannda \'e Dalıkeıılr Sa. 

Al. Ko. da tı:• HebU.r. 
4 - Taliplerin muvakkat temınatlf\rlYlt 

blr.tkte tek ır ırektuplannı ~.;90 Hsılı kanu· 
nun ıstedlf:I vesalkle blrl kte ihale eaatlnden 
bir gaat e,•el yani Eaat ona kadar Balıkeş\r 

Sa. Al. Ko na makbuz mukablll'lde verme• 
ıerı. Bu gaatten sonra verilen mektuplar ka· 
bul edllr.ıez. tsmı 167115 

Odun alınacak 

-5-· 

eu.t lS te yapılacaktır. ı.teklU~n bell1 sün 1 tap veya :makbuzlarlyle, ticaret odası vesika· 
ve ıaatten bir ıaat eve! teltllf mektuplannı lannı ve nafıa müdürlU4"ünden bu Jt ıcın 
Ko. na müracaatla. Bu miktar muhtelit par - a.ıacakları :tennl ehliyet vesikalarını hAmll~ 
calar hallnde anı am kısımlara da ihale e. yultanda adı tecen ı:tın ve saatte daimi e:ı· 
dllebUecl!'kUr. (6920) 16S7S cümen relsll~lne müracaat etmeleri. 

Nohut, f aıulye alınacak 
Girll!un Sıı.. Al. Ko. dan : 

4 - Bu ııe alt keııt ve ortnamcY1 her ı.rtıD 
nafıa müdUrlfi~nde 6!irebllecekler1. 

(6931) 16SG4 

l - .ADll#ıda yazılı maddeler satın alı-
nacaktır. Beher kilosuna tahmin edilen Muhtelif in.saat 
fiyatlarla muvalcknt teminatları hizların- Ankara Vallllttnden: 
da g!Ssterllmiııtlr. Evııa! \•e tartnameler Merkez onuncu yıl ilk okulUllA pas!! ko-
her gUn Ko. da gôrUllir. Eksiltme her runma itin yapılacıık tesisat ve ıiper inşaatı 
mad1enln hi:ı:alıırında gosterilen gUn ve <MS) lira 47 kurus keılf bedeli üzerinden a • 
saatte Gıreaun garnizon binasında vapıla- tık ekslltmeye konulmuatur. lıiteklller\n eart
caktır. !etcklilerın tekli! mektuplarını i nameyi ıııırmek üzere her &iln maarif mUdill'
belli gUn ve sna!ten bir ııııat eve! Ko. na IQf"üne ve ihale ~unu olan 6.10. 941 pazartesi 
vermeleri. Bu saatten sonra verilen mek- E'Unü aaat ıs te ve yüzde ?!i teminat akcest
tupla.r kabul edllmiyecektir. nl hususi muhasebe mUdUrl04'U veznesıne ya.-

Cinsi Nohut miktarı 17.4oo kilo fiyatı urarak vll&>·et daimi e:ıcümenlne müracaat· 
20 kuruş, muvakkat T. 261 lira ckaıltme !arı llln olunur. (6002) ı6567 
30. 9. Dil gün saat 10 d& Kapalı zarflıı.. 

Cinsi K. fasulye mlktan 26.tOO kilo 
fiyatı li kuruş, muvakkat T. 261 Ura 6 
kuruş. Eksıltme 30.9.9U ılın ıaat Hı de 

kapalı zarna.. (6921J l68i6 

Sama;n alınacak 
Karo.köse Sa. Al. Ko. dan : 
l - Aıağıdn miktarları yazılı Uç kı • 

11m saman 8. 9. tıu de kapalı zarfla yapı
lo.n eksiltmt>ainde talip çıkmadıgından pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin bedelleriyle ilk temlnatıa
n ve pazarlık gUnU ve saatleri qagıda 

her blrınin hizalarında göıternmıııtir. Ev· 
at kolordunun bıltUn garnlzonlarında 

mevcuttur. lsteklilerln belh 'tfuı ve saat
te temınat nıakbuzlariyle Ko.na müraca-
atları, (6!192) 

Cıosi ııaman miktarı 64:.!,000 kilo tah
min B. lGOW lira ilk T. 1203 lira 75 kuru~ 
!he.le 23. 9. 941 aalı gUnU saat ı de. 

Cınsı saman miktarı 486,000 kilo tah
min B. 1 iOlO lira ilk T. 1276 lira 75 ku· 
rug lhB.le 23. 9. 9U salı gUnU saat 1 de. 

Cln61 sanıan mıktarı Mcı,ooo kilo tah
min D 205SO lira ilk T. 1532 lira ~ ku
rut ihale 23. 9. 9U salı gtlnU aaat 1 de. 

16877 

Şilep duba alınacak 
Topane sa. Al. Ko. dan: 
1 - ııos tonluk bir adet ıllep duba Z3. 9. 

!?41 Ealı euniı saat 14 te pazarlıkla ıatın alı· 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 69.000 liradır. Katı 
teminat 9400 liradır. Şartnamuı her ailn Ko. 

ANKARA BELEDiYESi 

Kereste almacak 
Ankara Beledlyeıinden : 
l - Belediye lhtiyncı için alınacak olan 

(2~) metre mlkAbı kalas ve kadran ile (8) 
nıetre mikAbı kaplamalık kereste onbeı 

gUn mUddeUe açık ekalltmeye konulmut
tur. 

2 - Muhammen bedell (1820) liradır. 
S - Teminatı (13G) lira. (50) kunıJtur. 
' - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

iııtlyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de SO. 9. 9'1 salı gUnU saat 
10,30 da belediye dairesinde rnUte:ekkil 
encUmene mUracaaUarı. 

(6658) 

Boya saire i~leri 
Ankara Belediyeslndeu : 

16642 

.1 - Ankara hipodromunda yaptınlacak 
trıbUn ve peyke ve ısir tealaatın ıııçiltğl 
ıle boya ve ha.da.na ve nakliye i§leri oı:ıbef 
gUn mUddeUe aı=ık eksiltmeye konulmu,
tur. 

2 - .Muhammen bedeli (6075) liradır 
8 - Teminatı <•65) lira (68) kuru ~ 
' - Şartname ve keoi! cetvelini ~r • 

mek l11tiycnlerin her gün en Um • 
mine ve isteklllertn de so. 9. 9~ ,:;ı kale
saat 10,30 da belediye daireatnda myt ~U 
kil encümene mUracaatıan. · eoe • 

(6659) 166•8 

altı liranın uc liran depozito olarak muha • tıklnrı bir toplanUda \'1lliml7
• kanunun ana 

fazıı edilecek ve bakiye üc llrası, torbaların hatları ııe tatbikat §~kll etrafında kendile
rerı göndertlmclerl beklenmeden derhal iade rlne izahat vermİ§Ür. Diğer kar.il ve nahi· 
'dllecekttr. 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni ye

ti~tirilecekler Ankara Dil, Tarih ve Coğ
rafya fakulteı;ine ve digerlerı İstanbul fa. 

o. Bayazlt sa. Al. Ko. dan: 
1 

_ 
500 

bin kilo kuru odun pazarlıkla a· da ıı:örülür. lsteklllerln bclll C'(ln ve uatte 
Fındıklı Si\. Al. Ko. na ııelmelert. 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 

l - Belediye ihtiyacı i~in almacalı: olaa 

34 x 7 ebadında 63 det i~ ve 83 adet c!ı 
lbtiklcri on beş gün müddetle ?e kapa~ 
zarf uııuliyle ckailtme:ye komılmu$tur. 

IS - (ı> ve (2) numaralı Jüt ve>'ll pamuk yclcrde bu kanunun tatbikatı etrafında a· 
l<ıttıalardan iade olunanların ısUınalden mu- IA.kadarlar tenvir edileceklerdir. 
teveıııt acılmaları. delinmeleri ve eskimeleri 
fabrlkalarca ıayanı kııbul ı:örUlecek ve de· Mug~la tütünleri 
t>oııtolan a)"nen iade edilecektir. Ancak tl'k· 
rllr istimal edllmlyecek ıekllde yırtılma vryıı. Muğla, 20 a.a. - Viltıyet dahilinde tu-
ba.aka maksada kullanılmıı netll'e•lnde el· tUn kırma iDi bitmek ,U:ı:eredir. Kuruyan 
lllento lml&.ııına tamamen gayri sallh bir vıı· tUtUnlerln ve.T.iyetl evsaf ve renk itlba • 
t\yetı s:elmıs olan torbaların (lepozıtolan ta 
111 ecııım~ecek ve bu ka' il torbalar ııetıren: riylo çok iyidir. 
lerı E'erl ,·ertlecclctlr. --.... - .... - ..... --... -.-.-,.-,-•• -.. -,-.. -,-.. -.. -.-.... -,-.. -,-, ,-,-.. -.. -....... -

? - Gert gönderilen --3- numaralı 1ilt ve ( l 
>t tıamuk torbalar, htr ne halde olurlar~~ 8 ,. 8 L İ Y O G R Af YA l 
~uıııar kabul edilerek depozltolan tamamen t .) 
la.cıe ed.llecektır. '-. .... , .................................... ,. •• ,.. •••• 

1 - Eahu ve husu.sı mUeıııeselere &!inde • 
tlleıı clmentoya alt .ıut veya pamuk torbalar, 
'*Vk mahallen: 

İşitilıneıni§ hikayeler 
1
,.,. a - lstanbul ve Kocaeli \1JAyeUer! dahi· . "k ~-de bulundu~ takdirde Aza.mı bir bucuk Çok rağbet gören ve bUyUk bir ala a 

'1-, toplıyan t1tlt11memlf hik~eler) in üç~-
b cU forması dıı. çıktı. Bu formada ıu ne!ı!I 

•· - Samsun. Ama~'ll, Corum. Ankııra, 
"ltde ve ScYhan vllAyetlertyle bu vll!>etle - hlktıye \'e fıkralar vardır : 
~ tarbında buluna.n "btanbul ve KocaPll 1 - Parg"alı İbrahim ağa nasıl .ıuı.dra-
G •rıc., dl~er trlltün \'lltlseUer dahilinde bulun· zam oldu ! 
Utu tnkdlrde ll:r1mı Oc ay, 2 - 1'~mwllah efendinin garip bir Vft-

1' c - (b) tııcruında isimleri yazılı vllAyct- kası, 
l ?in tıı.rktnda bulunan dlıter bUtUn vllfl)et· 3 - Bir hllklimdarın mutbak takımı 
t~ dablllndo bulundu4'u takdirde Azamı ıııtı 4 - Robııiplyer'in mezar lafı •... ve ıa.-

a,., 
Z&rfında fabrtkıılara iade edileceklerdir. 

lre .•.. 
Gl'çml!J sayıların nereden tedıtrlk edi· 

lın acaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20.00Ô liradır. Mu· 

kültelerinde Harp o;ruıu talebesı olarak vakkllt teminat 1:500 liradır. tsteklller her 
yetişeceklerdir. gUn Ko. da ıartname;1 eöreblllr. 

8 - Pazarlırıı 23. 9. l.l41 ıaat ıs ta O. Ba· 

A ) Harp Okulu kayıt, ve kabul ıartlarını yazıt Sa. AL Ko. da )"apılacaktır. 
tGS4~) 16793 

8 - Kabul şartları 

;ıynen haiz olmak. 
B) lsteklilerın branşlarına ı;öre yabancı 

dil ve fen bilgileri iyi derecede olmak. 
4 - İsteklılerin seçilmek suretiyle alına

cak talebeler fakültelerin 941-912 tcdriaa-

tına iıtirlk edeceklerdir. 
5 - Kayıt ve kabul günleri 1 Teşrinievel 

941 de sona ~recektir. Bu tarihlerden son

raki müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

6 - hteklilerin evrak ve ve!aiki ile 

f n.tJ11 ı:ıhnocak 
Erzurum Sa • .\J. Ko. dan: 
ı - ıo bin c!rt :otlnln 6. 9. 941 tarihinde 

yapılan ııazarlıl!ında ıst<"kll cıkmadıfıındnn 

tekrar pazarlıkla aatııi alınacaktır. 
:ı - Pazarıırıı 6.10. 941 pazartesi &'tlnü 

saat ıo da Erzurum Sa. Al. Ko. da >·apılacak· 
tır. 

3 - Muhammen bedc11 92500 lira, kati te· 
mlnat 11750 liradır. 

• - Fot!nleer a\t evaat ve •artr.ame Ko. 
da sıar!llUr. 1&teklllerln teminat makbuzlarty· 

Harp Okulu komutanlığına derhal müraca- le Ko. na mo~ncaatları. 
(6878) atlan. (6707) 16700 

Cibinlik yaptırılacak 
Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. dan: 
Komlıyonda mevcut bez ve cibinlik numu

nesine ııdre 185 adet cibinlik yaptırılacaktır. 
ihalesi 25. 9. 941 ııeracmbe ırünU ınat 14 te • 
dlr. Taliplerin teklif edecekleri tbııt üzerin· 
den lcanunl temlnatlarlyle birlikte Ko. na mU· 
racaatlan. NUmune•I komisyonda her ırün 
ııörüleb!llr. (6786) t67W 

Sığrr ti alrnacak 
Topane Sa. Al. Ko. dan: 

168M 

ı - Beher kllosuna SS kuruı flyııt konu· 
lan 219 ton eıf:ır eti 2!1. 9. 941 pereembe gü
nü saat 16 da :ıı11zıu·lıkla ıılltın alınacaktır. 
Sartnam"81 her ırUn Ko. dıı eörUlUr. Muham
men bedeli 7G6!i0 lira olup kati temlnııt ı16S 
liradır. 1ateklllertn belll gün ve saatte Fın· 
dıklı Sa. ,\J. Ko. na ı;ı;elmelerı. 

(6SSO) 16555 

le SIPıı.rt•ler re!!ml daireler veya bu daireler 
~ert mUteahbitlerl tarafından \"erllmlılerse 
ı.;lcarıkı fıkt'alarda )azılı müddetler yüzde 

lcccği sanılmaktadır. geçmi~ eayıları al
mak lsllyenler (Poııta kutueu :l-49 Anka- Süpürge alınacak 
re.) adresine be;, kuruııluk pul gönderereic Ankara L\•. A. sa.. Al. Ko. dan: 

Çadır dfüfmesi Rlınacak 
Tophane Sll. Al. Ko. dan : 

nl.s!ıetınde uzatılııblllrler. 
le. 9 - Sevkl)•at kA~ı torbalarla yapıli1'f:ı 

0 
kdlrde tabrtka veya tAc'rlcr hlc bir suretle 

~?>ozıto talep edemtyeceklcrı s;lhi bu nevi 
ııı:'ktvata alt ıtıııı.r!ıler tein dl\ha evet vcrll
lt" depozitolar varaa onlar da iade edllecek· 

:dır. 

1 
lO - Fabı1k11l11ra verilen depozito Ucrct • 

c 1 tüccar tarafından aynen müsterııerlndı.-n 
ıı. ! talep olunab11lr. Bu detıozıtoların ladesin
~ <le fabrtkalar tarafından alınan depoztto-

!'ılt iadelerine alt hUkUmler tatbik olunur 
,_ 11 - Jllt veya pamuk torbaların fııbrlkn· .... r, ı t Rde ücretleri ve verilen deııozltoların 

0:1~1trt rlbl ayrıca bir masrar, Ucüncü mııd • 
ltt l'l'l:ıcıbınce cımento bedellerlne 11~\·e edl· 
ııt:lt nttkll. matnza ve depo mıuraflarına 

e edilemez. 

~1uğ)a civannda yer sarsıntıları 
~uııa. 20 a.a. - Merkezin KavakdE're 

~~l:vuıııe bağlı Belanya mıntakasındıı 
~ ClddeUi bir yer sarsıntısı olmuştur. 

arar Yoktur. 

.............__~---------------------~ M. v. Hava Müstet'arlığı . . 

l.t Pamuk çorap alınacak 
l. · l.I. V. Ha\·n Sa. Al. Ko. dan : 

~İtt - ~Uteahhit namı hesabına 10 QOO 
Caıtt Pamuk çorap pazarlıkla satın alınR· 
ltttı ır lluhrunmen b deli 8000 lira olup 
lll1 teınınatı 460 liradır. Pazarlı~ı S. 10 
lıa\'e.çar§amba gUnu saat 10 da Ankarada 
tı: ~&atın alma komi~;,'onda yapılacak • 
t'tlıtbı~rtnamrsi her glln ltomtsyonda gö
ll'ı~:,o ır İstekl!lerln ıhale saatinde ko • 

0tıda b~lunm11.ları. (6695) 16860 

Elektrik tesisatı 
).ı ' 
1173"

1 V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
~.,, ti lıra tahmin edilen bedelle Ankara 
l i1 CU 1ktrnevinde elektrik tesısatı 26. 9. 
~' t(! 1rna gUnU saat 11 de pazarlıkla ıha· 
C lltıqt:cekttr. Katı temınatı ı 75 lira 95 
C' t6~· Şartnamesi her giln komisyon· 
e ltorn lebıiir İsteklllerın muayyrn gün· 

' 6Yonda bul ınmalan. (6905) 
16Sc0 

t. ıı 
İnşaat münakasası 

~~ .._ .\. \"ek!Jetı Hava Sa. Al. Ko. dan: 
~ ı: be11.nkaı"a clvannda 3i06 lira 74 kurııs 
lı ı::~ ~ .. ~ııı bir ln$aat ısı acık eksiltmeye 

~nu 
~'l 

1 
r. Ihaleaı s. 10. 941 c:ı.raıımt:a gü-

ı., •trıuıı: de Ankarada hava satın alma ko
ttı~ il l<:ur • Yapılaca kur. İlk teminatı T..s 
Ilı ~ Uatur Sartnamesl 20 kuruı muka
~, '~•ıı 1' lnlBYondan alınablllr. İsteklilerin 

ı,tı. Riln ve saatte komisyonda bulun-
iUl04l l6S69 

ıstıyebilirler. Komisyonda mevcut numunesine ~öre 2000 
.Arzu edenler yine poııta kutusuna gön- adet çalı ve 1000 adet he.sır ııüııilr•e satın a

dcreceklerl l2) lira ile 40 se.yı için abo· ıınacak:ır. 

1 - Bcherıne 1 kuruş flyRt tahmin edi· 
len 12,500,000 adet alimlnyum çadır dUğ
mesi mUteahhit nam ve hesabına alına -
caktır. Panrlıklıı eksiltmesi 2. 10. 9'1 
P"rııembe ı;Unll sa.at 111 te Tophan,. İstan
bul Lv. amırliA"i Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. İlk teminatı i500 liradır. NUmnne 
ve şartnamesi Ko. da görUIUr. l!teklllerio 

ne olııbllirlcr. !halesi 2'.l. 9. 941 pazartesi ~unu aaat 14 
Hakıkaten lş!UlmcmiJ ve 7.atlf hlklYe· tedlr. Taliplerin tekllt edecekleri fiyat uze • 

!erle dolu olarak çıkan bu formaları bU· rlnden )ilzde ıs temlnatıarly!e b!rllkte ko -
tUn okul talebelerine, münevver gençlite, misyona müracaatları. 
ve halktı. hararetle tavsiye ederi7.. (6537) 16783 

Muhtelif malzeme alrnacak belll ııaatte l{o. na gelmeleri. 
Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: l6tl15) l68il 
Paurlıkla aıdıda cins \'e mıktan :.-azılı Me!e odunu alınacak 

bea kalem malzeme satın alınaco.ktır. Bolayır Sa. Al. Ko. dan: 

MALiYE VEKALETi 

İhaleııl 22. 9. 941 pazartesi ııünü saat 1 - Beher kilosuna 2 kuruı 25 santim 
Maliye Vekl'ı.leUnden : 115.30 dadır. Tallplerln tahakkuk edecek tıyat fb·at tahmin cdllen 720000 kilo mece odunu· 

1 
_ Maliye meıılck mektebi yatakhane· üzerlnıten kanunt temlnatlarlylc birlikte Ko. nu pazarlıkla 11Stın alınacaktır. 

yatak takını alınacak 

si için alınacak 40 adet yatak 40 adet yu- na müracaatıan. 2 - Muhammen bedeli le200 lira, katı te-
tık SO ye.tak ı;ar§afı 80 yorga.D kılıfı 80 NUmuneeı komls~nda •örüleblllr. mlnatı 2ı30 liradır. 
adet yastık kılıfı a~ık eksiltme usuliyle Mlklan Cinai 3 - thalcıl 26. 9. 941 cuma r;QnU saat 16 

20 :SlkelAJlı musluk 1/2 da Bola)"Jr clvarı Ae. Po. 700 Sa. Al. Ko. da 
ı;atın alınacakt:r. 

2 - MuMmmen bedcll bin dört yüz el-• 
il iki liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 108 Ura dok-

san kuruştur. 
4 - Eksiltme 6. Teırtnievel 941 ~azıı.r-

teel gUnli saat 14 de levazım ~UdilrlU -
~imde miltetıekkil eksiltme korrusyonunca 

yapılacaktır. . 
5 - Numuneler ve şartnamesı levazrm 

mUdilrlll@nd" görlllebillr. 
6 _ tııteklllcrln 2490 ııayılı kanununun 

2 ve 3 UncU maddelerindeki belgeler ve 
muvakkat teminat mRkbuzu veya banka 
kefalet nıcktubiyle birlikte tıı.yln olunlln 
sUn ve saatte komisyona mUr11cıııı.Uarı. 

(n9t3> 16~63 

43 San musluk ın yapılacaktır. tsteklllertn mezkQr ııUn n na-
8 Kilo !Astık levha :ı M/ M te kadar Ko. na müracaatları. 
3 Kllo musluk itin kllsele (6916) 16872 

2 Kilo kalay Et, ot ''e saire alınacak 
(6887) 16841 Bandırma Sa . .Al. Ko. dan: 

Satılık beygir 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Arttırma ile bir adet beyırlr ntılacakUr. 

thaıcsı 23. 9. 941 aalı ırUnü ıaat 10 da Lv. A· 
mırlltlnde yapılacaktır. Ta1lplerın komıo·ona 

müracaatları. <6885) 16S56 

ı - 96 bin kilo sıtır etı 1.170.000 )dlo ku· 
ru ot. 700.000 kilo odup ve l .OS0.000 kllo ıa
mandır. 

2- .l\fuhammen tutarları sırul.Ylc 38476.!50, 
17500 ve 35100 lira. temlnııUan ınraalyle 

2880. 3703.:50, 131~ ve 2632 lira :50 kuruştur. 
3 - Pazarlıkla ekslltmılert 29.9.041 pazar

tesi E'UnU nat sıraalyle 11, 16. 17, 18 de 
Şubeye davet Bandırma sa. Al. Ko. da )apılacaktır. Talip-

Ankara Askerlik ISubeılnden: !erin belli e;!ln ve saatten eevl teminatlarını 
1 - lktııat Vekaleti aanayt tetkik relsll~I yatırarak Ko. na müracaatları. 

hlrlncl mümeyyizi iken 1. 9. 9 H tarihinde ıs- (6917) 16S78 

tlfa ederek vazıtcslnden ayrılan yedek plya<!e Ko run eti alınacak 
tetımen kULahyalı ı:;,rvet otu! 8:29 dotumlu Sarıkamıı Sa. Al. Ko. dan: 

MOJJ M\)DAFAA VEKALETİ ve 47741 Ukı:rJ kayıt numaralı Ali Arıo~lu 1 - 100 ton koyun eti kavurması kapalı 
talim vazifesi almııtır. Acele ıubemlze mil • zarna elaılltml'Ye konutmuıtur. Beher kilo -

Araba yaptırılacak 
.M. M. VekAletl sa. Al. Ko. dan: 
l~tlllk ,.e 32 kalem malzemesine 802 lira 

tahmin edllcn bir fayton nakliye arab1111na 
tahvil edllel'cktır. Taliplerin muvakkat teml
natlarlyle blrllkte 25. 9 941 ııenemhe ı;ı;UnU 
ııaat 15 te M. M. v. sa. Al. Ko. na mUrnı:aat· 
lan (G92f;) 16S79 

M. M. v. DEN1Z LEVAZIM 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. v. Deniz Levazım S&tın Alma 

Komisyonundan : . 
1 

_ Tahmin edilen mecmu bedelı 15200 
lira olan 4noo metre erat kaputluk ku • 
maoının, 211 eylUI 941 perşembe gUnU aıı.at 
15 tc pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ İlk teminab 1140 lira olup Dartna.
mesi her gUn komlsy dan alınıı.blllr. 

3 _ isteklilerin be ıl &11n ve saatte 
Kasımpqada bulunan komisyonda hazır 

(8266-2836) bulunma.Iarı. 

raceatı lüzumu !!An olunur. 

1 
sunun tahmin bedeli ıoo ıcuruıtur. Muvakkat 

(6919) 16574 teminat 6250 liradır. 

·----- :ı - Ekıılltmul 6.10. Dü pazartal günü 

11 Kalem erzak, yem ve mahrukat alınacak 
Kills Sa. Al. Ko.dan : . 
1 - A§ağıda yaz.ıh 11 kalem erzak, yem, ve mahrukat eks;ı.tmeye konulmuııtur. 

Şartnameleri komlsyondııriır. htıyenJer tarafından okunabılır •. Açık eksiltmeler 
için muvakkat lt>mlnat makbuzu ve tıcaret odıı.ııı ~eslkaları geUrılm~ll. 

2 - Kapalı :ıartla eksiltmeler için yukarıdaki. vesikalarını tekl.f mektuplarını 
belli gUn ve saatten bir ııaat eve! Ko.na vermelen. (6819 16771 

Miktarı Bedeli Teminatı 
Cinsi 
S. Eti 
Saman 
K. Ot 

Kilo Lira Kr. J,tra Kr. 
150000 42000 3150 
4~0000 16000 18110 
öOOOOO 35000 2625 

20000 31.200 2340 
1800000 51000 4050 

S. Yat 
Odun 
Sabun 
Nohut 
Mercimek 
K. Fasulye 
Pirinç 

laooo s100 eE2 so 
45000 0000 6i5 
23000 6290 396 76 
45000 13050 978 85 
40000 20000 1500 

K. Bota.zı 20000 1600 1200 

Tarihi CUnU 

'0-1941 Cuma .. .. .. .. .. " .. " 
" " 
" .. 
" .. .. " .. .. 
• • 

Saati Şekli 

9 Kapalı zart .. .. 
" .. .. .. 
il .. .. .. ... " .. .. .. .. .. .. 
• Açık ~keiltmt 

(6023> 16878 

ANKARA V ALlLlGl 

Muhtelif okuiların tamiri 
Ankara Vllllllğinden : 
1 - Aeağlda isimleri yazılı olnılların 

tamirleri ayn ayrı açık eksiltme suretiyle 
) aptırılacakt.ır. 

2 - 1ateklllerın ııı.rtname vı. X"tUna • 
melerlni görmek Uzere her güıı maarif 
mUdUrl!lğUne ve ihale gUnU olan 22·9-1941 
pazartesi gUnU aut 16 te ve %7.~ temi • 
nat akçesıni husuet muhuebe mUdUrlUgil 
veznesine yatırarak vU!yet daiml encü • 
menine mUracaa.Uarı Uln olunur. 

Okulun adı 
Kalecik mrrkez birinci 
n ikinci okul 
Haymana merkez okulu 
Keskin merkez birinci 
ve ikinci okul 
Beypazarı merkez birinci 
ve ikinci okul 
Şrrefllkoçlaar merkez 
okulu 
Polatlı merkez okulu 
Kurtuluş ilkokulu binası 
ve Dumlupınar ilkokulu 
ııubesi 

(6372) 

Malbaacılara 

Ke§fl 
Lira Kur111 

1659 
1278 

1569 

1796 

00 
99 

75 

25 ' 

10 
16366 

2 - Muhammen bedeli (20034) liradır. 
3 - Teminat (1502) lira (55) Jı:u ......... 

ı 
• '"il"olUr. 

4 - halesi 7-10-941 salı günü aaat 11 d 
1 

• o 
yapı ac:agmdan ~artnamesini görmek ve be-

delsiz almak isteyenlerin heraün Encümcıı 

kalemine ve isteklilerinde ihale ~nü olan 

7-10-941 salı günil saat ona kadar usulü da. 

ire1inde tanzim edecekleri kapalı zarf tek

lif mektuplarını Belediye dairesinde müte

iekkil Encümene vermeleri, (6800) 16853 

VİLAYETLER 

Tabip altnacak 
l - Eskişehir tayyare tabrtka11 kadrosun. 

da milnhal tababet yerine blr tabip aıın •• 
caktır. 

:ı - Bu tababete istekli olanlann dtı>loına 
ve Yetlertndekl veaatkl hAmllen dllekce u 
tabrlka ııeneJ dlrektörlUttı makamına -u • • .. ra-
caat etmeleri llAn olunur. 16807 

Lôstik ustası alınacak 
E6kUehlr Tayyare Fabrikası Genel Dlrek

törlü~Und('n: 

0-..omobll l!stlk tamiri ustaaı alınacaktır. 
Ankara \ 0 al1Uf:lnden: Talip olanlann aıa~ıdakl e\Tak Ue be be 
Hipodromda yapılacak at :varışlarında tı· ve h1c bir taahhüdü taz ra r 

Umaı edllmek Qzere bastırılacak olan ve ammun etmemeıc 
muhammen bedeli (7750) Uradaıı ibaret bu- ı 1&rt1Ylue imtihan olmak üzere tabrllcua mü. 
ı 

35000 
racaa arı. 

unan < > elit bahsi m!lıterck ve (50000) 1 _ l'\U!u! hUvt.vtt cüzdanı 
adet kapı duhuliye blletı kapalı zart uıullyle 2 _ Hüsnühal kA""dı 
eksiltmeye cıkanlmııtır. •• <mahalli emniyet 

lllu\"akkat temlnatl (581) lira (2S) ku• 
nııtur. 

Taliplerin ıartn11.mfde ya:nlı vesaiki• bir· 
ilkte tekllt mektuplarını ihale ırünü olan 
25. 9. 9il perıembe ırfJnU Hat 14.30 a kadar 
vlllyet datnıı encllmenlne vermeleri ,.e &art
name~1 görmek lsUyenlerln de her gün dal• 
mı encllmen kalemine mUracaaUarı ııan o. 
lunur. (6483) 16450 

Okul tamiri 
Ankarıt Valiliğinden : 
l - A§ağıda lııimlcri yazılı okulların 

tamirleri ayrı ayn açık eksiltme ııuretly· 
le yaptırılacaktır. 

2 - İsteklilerin ıartname ve keııifna -
melerlnl görmek Uzere her gün Maarif 
MUdUrllif;'tine ve lhıüe günü olan s. 10. 
1941. pazartesi gUnU l!aat 15 te ve % 7,6 
temınat akı;esini husuııt muhaıııebe mu -
dUrluttı veznesine yaptırarak vUl'ı.yct da· 
im! encUmene mUrac:e.atları ilAn olunur. 

Okulun adı K~fi 
Lira Kr. 

Nallıhan merke.z ilk okulu 1150 GO 
Merkez İsmet İnönU, Çankaya, 
Ulus, .Mimarkemaı ilkokulları 372-i 88 

(G835) 16857 

mUd!lrlU4"ündcn) 
S - \"nrsıı bonservta 
4 - .Ukerllk \'eslkası. 

2 atölye inşaatı 
Bursa Nafia Mudürluğiınden 

16S81 

1 - Bursa sanat okulunda yapılacak 

(28800 lira 35 "kuruş) kesif bedelli iki tes _ 

viye atülyeleri inıaatı kapalı zarf usuliy}e 

ekkiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10-10-941 cuma güniı saat 

on altıda )3uraa Nafia Mudi.ırlıifu eksiltme 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Bu iee ait evrak ı proje, vahidi fiyat 

listesi., keıif ve mesaha cetveli, Bayındırlık 

i~leri ıcnel eartnamesi, yapı iıleri umumi 
feMi ıartnamesi, hus.usi fenni ıartname 

ve eksiltme oartnamesiyle mukavele proje
sidir. Talipler bu evrakı Nafia Müdürlü • 

ğlinde görebilirler. 

4 - Taliplerin münakasaya iştirak ede • 

bilmeleri için (2160 lira iki kuruş) muvak

kat teminat yatırmalan, bu iıi için Villyet 

makamından ili.n tarihinden sonra ehliyet 

ve6ikası almaları, 941 senesinde ticaret oda 

Kaldırım in,aatı sına kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz ey. 
Ankara \·allllf:lnden: lemeleri ve üçünciı mi.ıddede yazılı mün• • 
ı - .Ankara - Sivrihisar )'olun<lakl Bryllk .. 

klSprUnUn Ankara cıhetlne olan i<ıamında ya. kasa evrakını görüp kabül ettiklerine dair 
ııılacak tesvtyeı tUrabbe ve kaldırım lıl.nln imza et:neleri ve 2490 ra,'tlı kan , una uygun 
1haleııı 6.10. 941 tar!hıne raatlıyan pazarte~ı olarak hazırlo.dıl~ları teklif zarflarını 10 .10 
.Unü ııaat ıs te vt!Aye tdalml encümeıllnde 941 cuma ·• ·· 
)"aııılmıık Uzere acık eksiltmeye konulmuatur. gunu &aat on be~e kadar Burs:ı 

!l - Ktlf\C bedeli <SSSS> Ura 74 kuruı ve Nafia mlidürlütüne ma\.;buz mukabilinde 
muvakkat teminat (649> lira <Ol) kuruıtur. vermeleri lazım olduğu ilan olunur. 

3 - lıteklllcrln muvakkat teminat mek· Po~ta.da vukubulacak cccikmelcr ka-
------------- bul edilmez. (6S70) 16859 

Muhtelif meyve satışı 
Hatay Defterdarlığından: 

Muhammen kıymeti Nevi 
Lira K. 
1788 25 
H5 55 
174 40 

87 60 
2 60 

Portakal 
Limon 
Maı:ıd&lhıa 
Z. tanel!i 
Mur: 

2198 20 Yekfın 

.Miktan 

2576SO A. 
1'5!55 A. 
23240 A. 

Si.5 K. 
ll K. 

KöyU 

Zeytuniye, Lev iye 
Zeytuniye, Lev§iye 
Zeytuniye, Levşlye 
Zeytuniye, L~vşlye 
Lev§lye'de 

MUIA.hazat 

4i6i ıığıı.c;ta 

122 ataçta 
177 ağaçta 
620 ağaçta 

2 ağaçta 

Yukarıda cln.s ve m.!.kta.n Y&r:ıl ah 
Talip olanların yüzde 

7 5 
t 1 m 11';1ller açık artırma ile satıta cıkarılmı~tır. 

darlı""& mUr&C&&tlan ' eını~Uyle b.ırllkte 21. 9. tın gUnU saat 10 da Defter-
• • ~6766) l6i26 
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Ankaı·a elediyc eisliğinden : 
Ha~crde ve geferde kırk be§ günden fazla müddetlerle &ilah 

nltına alınanların ailelerinden muhtaç olanlara kanunen yapı -
lac;,k ynrduna kar~ıhk olmak üzere 423 numaralı belediye vergi 
\ "C rcrim(cri kanununun 91 14, 22 ve 28 inci maddelerinde be • 
yan ve tarif olunan : 

1) Lubiyat, ) 
) 
) 
) 
) 

2) Levha, 
3) Dellaliye, 
4) Mcv ddi mÜ§teile istihlak, 

ve 19 uncu maddede yazılı 
5) Konturato, 

28 inci maddede bahsolunan 
6) ( Mevaddi miışteile ardiye ücreti ) nın 

bugün meri tarifelerine ( yüzde elli 
nisbetinde ) zammiyat icrasına ve : 

7) Belediye hududu içinde i§liyen otobüs-) 

8) 

9) 

10) 

11) 

terin beher yolcu biletinden, ) 
Banliyö trenlerinin beher birinci mevki) 
yolcu biletinden, ) 
Müessesatı &maiycde kullanılanlar ha-) 
riç olmak üzere b elediye aınırları için-) 
de istihlak edilen elektrik ceryan~ın) 
beher kilovatından ) 
Belediye smırları İçinde sarfolunan) 
havagazınm beher metre mikabından) 
1076 ve 1111 numaralı kanunların hü-) 
kümler:ince askerliğe alınmıyanlardan) 
beher mücelliyet senesi için defaten) 

Resimleriyle 

Birer kuru: 

Yimi§er para 

be§ lira 

=: alınmasma ve : 

--------------------------------------
----------------------------------------------------:= 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 11 inci paragraflarda yazılı %50 zam - _ 

E: larla be~et liranın : E: 
S 1 inci te~rin 1941 tarihinden itibaren, asıllariyle'° birlikte, (Be- = - -= lediyece), = 
E: - 7 ve 8 inci paragraflarda yazılı (bir kuruş) un: keza 1 - 1 :;: 
E: inci teşrin 1941 den itibaren: (baluedilen vasıtaları İ§letmek - =: -= te olan müesseselerce), ·-=: - 9 ve 10 uncu paragraflarda yazılı olanların: alakalı müea- := = sueleree yapılacak eylül 1941 tahakkukundan itibaren fatura- = -= }arma zam suretiyle (§İrketlerince): --E: Tahakkuk ve tah~il ettirilmesine. --:= 4109 numaralı knnun hükümlerine tevfikan belediye mecli _ 
=: sinin 18 - Eylül - 1941 tarihli fevkalade içtimaında müttefikan -
E karar verilmiş ve icaplarına tevessül kılınmı§ olduğu ilan olu- = -= nur. (6896) 16847 -- -
~ıııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
T ek'"l1ik Okulu Satın Alma Komiıyonu Başkanlıimdan 

Cl.ıı!l 

Patates 
Kuru eotaı' 
N ohut 
Toz cıeker 
Kuru UzUm 
Mercimek (y~il) 
Kuru fasulye (çalı) 
Yumurta (adet) 
Kuru barbunye 
Sirke 
T uz 
Salça 
Limon (adet) 
Gaz (litre) 
Ça.y 
Y 8l!Sı kadayi! 
Ekmek kadayif ı:m 
Tel kadıı.yl! 

Ekmek 
K~ar peynir 
Beyaz peynlr 
Un 
P irine unu 
Şehriye 

1rmik 
l!akarna 
Zeyt!o 
Z eytin )'&tl'ı 
Sabwı 

P irinç 

'Miktarı 
10000 

9000 
2500 

10000 
1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2000 
3000 
1200 

24000 
500 
200 
500 
500 
500 

50000 
2000 
2Ml0 
6000 

250 
300 
500 

2000 
2500 
4500 
4000 
9000 

:Muhammen 
12 

7 
26 
48 
48 
26 
28 
2.~ 

20 
10 

7 
28 
• :5 

20 
760 

5.3 
•3 
30 

13 
1 20 

70 
23 
35 
40 
40 
45 
42 
94. 
56 
50 

Lira K. 
1200 

630 
61!0 

4800 
480 
260 

HOO 
1875 

tOO 
200 
210 
336 

1200 
100 

1520 
265 
215 
ı:so 

15891 
6500 
2400 
1750 
1380 

87 50 
120 
2no 
900 

1050 
4230 
2240 
4500 

18857 50 
İstanbul B~lktas Yıldızda bulunnn okul un l!Hl mall yılı lhUyacı olan yukarda cins 

ve m!ktarlarlyle tahnun bedelleri yazılı erzak kapalı ı.arf usu!U ile Gllmtissuyunda 
Yüksek Mühend.s mektebi muhasebesinde 29.9.1941 tarıhlne rartlıyan pa::artcsl günü 
ı;nat 10,30 d:ı 11 kalem ve saat 10,45 °te 18 kalem erzak \'e saat 11 de ek :nek ayn ü<: 
ıartnamede eksiltmeye konulmu,ıardır. Ilk temlnnt 1191 lira 25 kuruı ve 1414 lira 32 
liıl'\1$ ekmdln Ok teminatı 487 Ura 50 kuru tur. lsteklllerln ısrtnarr. tyl görmek ve 
Jlk teminatı yatırmak 1sUyenlerln eksiltme den bir sün evellne kadar okulumuza ve 
eksiltme ~nil de Yüksek Mühendis mekte bl muhasebesine aelmelerl, teklif mektup
larının ektlltmed<>n bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde koml!yonumuz baş
kıınlıtına verllmls olmıılıdır, postada vaki olacak gecikmeler kabul edllmez. 

(7925-643~) 16478 

aa ı 

Toprak Mahsulieri Ofisinden : 
1. - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak 

memur lojmanları ve buna müteferri it ler götürü olarak kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Tekmilinin ke~if bedeli 56994.88 (elli altı bin dokuz yüz dok
nan dört lira seksen &ekiz kuru§) liradır. 

2. - Eksiltme 3-10-1941 tarihinde saat 15 te Ankara'da Ofis 
Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3. - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofia Umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

4. - Muvo.kkat teminat 4099.75 (dört bin dokaan dokuz lira 
yetmi§ be§ kuru~) lirad ır. 

5. - İstekliler ihaleye iıtirak için, ihale tarihinden nihayet iki 
gün evci Ofisten alacakları ehliyet '\'e&ikasını teklif evrakı meya-
nına koyacaklardır. 16862 

U L lJ S 21/9/1941 

P. T. ve Telefon U. Md. HARTA U. MODORLOCO 
~11111111111111111111111111111111111111~1 

= 30 Ev yaptırılacak ~ -----·----
- Plançete çantası alınacak Memur alınacak 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Münakasa tenıdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruli 

Revir Amirliğinden : 

Ankara P. T. T. MUdUrt:ıtUnclcn: : 
ı - ldarcmlzde münhal maasıı ve Qcreuı : 

mernur1yetıerle Ucreuı ııtaJ)Crllklcre orta : 
mektep mezunları mllsabaka Jle alınacaktır. : 

C.H.P. Vilayet İdare Heyeti ~ ~ıa~aHu~:ı~:~!~::ı:::\unanılm \k uze-

Reisliğinden : : rto dnlredekl nUmuneıerlne ı;:1>re 15 ao:let bü-

1 
2 - AIUsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak 

ıuretıyte pek b1 derecede kazananlar ıs lira 
maaılı veya 60 lira ücretli memuri)·ctıerc 61: 
vo 5 numara almak ı•ıretıy!e orta dereeeılı? : 
muvartak olanlara da takdir hakkı idareye : 
all olmak üzere 20, 25. 30 lira aylık ücretli 1: 
ıtaJyerllklcre ta>·ln r.ı:rneccklcrdlr. : 

ıı - StaJ dcvrcılnde muvartaı.: ot:ınlar : 
maaılı veya ücretli memurtuıcıare ııecırmr- : 

1 - Kalaba'da yaptırılacak = 
şimdilik 30 ev eksiltmeye konul- -

muştur. : 
2 - Malzemeden taş, kum, ki- : 

remit, çivi, kerpiç ve kereste ta- _ 

rafımızdan temin edilecektir. : 

3 - Şartname ve planlar vila

yet nafıa müdiirlüğündc görüle- : 

ler~ - Tnllplerın 78'i ıaırılı me..-nurtn kanıı· : bilir. : 
nunun 4 üncıı maddesindeki ıartıarı hıılz ol· ı :; 4 - Evlerin muhammen kıy • : 
makla beraber devlet memuriyetine ilk de- : meti (60165,30) liradır. Muvak - :;: 
ro. cıreceklertn 80 )'aıını ııecmemls olması ı :: kat teminat ( 4512,40) liradır. 
ıtız:ımdır. :: 

~ _ !tlUsabakaya srlrmek ı..-.tıyenler 29_9. : 5 - ~ilinakasa 1-teşrinicvel-941= 
:: tarihinde ve saat 15 te kapalı : 941 pazarte~ı ;:QnU akşamınn kadar dllekı;c 

'~ evrakı müsbltelerll'le oeraber Ankara P 
T. 1' hıürt ilrllltlinc müracıı.al etmelldırler. 

zarf usuliyle yapılacaktır. : 

- 6 - Taliplerin 2490 numaralı : 
6 - Müsabaka 80 9 · 41 ıalı gUnU saat ıo :; ekriltme ve ihale kanununa tev - _ 

da yapılacaktır. (63S7) lô3S2 

ENSTİTÜLER 

Elbise diktirilecek 
Yüksek Ziraat EnstltllsJ Rekt.örlU~Undtın: 

•. - Kurumumuz. hadnnıelert tein yaptırıla· 

cak elbLscıerın ıcumaeı td&re."lllU!en ventmek 
ıartty!e maU:eme ve dikimi Tıcareı odaııından 
alınan muhammen bedel UzP.rlnılcn lhalea1 Ya· 
pılacakUr. 

2 - İhale 26. 9. 941 cuma t'UnU ıaat U de 
rekt.Or!Uk tılnıllıında yapılaralttır. 

0 
- Dlk11ecek rlhlse uf!edl 125 takrm olup 

ölcil üzcrtne bir oantalon bir de yakıı.sı kapa· 
lı cakclten lbaretUr. 

_ fikan hazırlıyacakları teklif E 
.. zarflarını münakasa ı;aatinden : 

: bir saat evci Ankara1 da Ycnişc - : 
: hir'de C H.P. vilayet idare he -
: yeti binasında müteşekkil ko - :: 
- misyon riyasetine makhuz muka- _ 

: bilinde tevdi etmeleri ilan olu - :: 
: nur. 4420 -., 111111111111111m11111111111111111111 r" 

O~ULLAR 

Talebe kaydı 

yuk 25 aılet kücUk pUAnceıe cnntası acık ek· 
ılltme ıuretlyle satın alınacaktır. 

!2 - f.k lltme 22. 9. 941 pazartesi ııünU sa
at (10) da Ankara O<!bed harta satın almıı. 
komisyonunda yaııılııcaktır. 

ll - C'antatann muhammen tıede!I (605) 

llrn mu\·akltat teminatı (45) lira 3S kuruı -
Lur. 

4 - Taliplerin ıartnameyl ı;:örmek Uıere 

her ı;:ün ve yukarıda yazıtı muayyen eksilt -
me gaatlndcn eveı )'atırıtmıs teminat mak • 
buzlarlyle birlikte komisyona ırelmeler1. 

( 637:'i) 16319 

Yataklık ot al macak 

thalcsinln 4 <'' ıuı 94.t ı:Unllnde yapılaca'1 
Ulus. Son l'osı.a l'BZetelcrlnln 2Z 23, 2S, SO 
a'1JRtos, Yeni Asır ı: zetcstnın 23, 2ô• 28, SO 
nl':ustos 941 ınr- il nushatarınıta llAn olunıııı 

ısır, adede muadil 313 metrck~p 244 dcstıpet• 
rekUı> !Adin kalasına mezk{lr ı;:linde talip ı:u· 

hur etmcd tinden lhnlc aynı ıeralt tahtındJ 
30 eylıl 941 snıı ı;:UnUne tıırakılmııtır. ll!n o-
lunur 7'J14/6489) 165.."'7 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman işletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
th:ıle6lnln 4 e>IUI 941 gününde yapı!AeaJI 

ı - Harta kıtuı lhtly;ıratından (5.000) Uluıı \'C Son Posta ı:nzetcırrlnln 22, 25. 2S. !D 
kilo yataklık ot satın alınacaktır. 1 arıu~tos. '!leni As.r ıı:nzcteslnln 23, 26, 28, SO 

Harta Umum MUdUr1Ul:Unden: 

2 - Pazarlık 25. 9. 941 pereembe ııunU sa- alıustos 941 tar hll nClıhnlarında llAn oıunaıı 
al (10) da Cched harta salın atmıı. komı.ııyo· 308 adede muııılıl 139 metreküp ısı des!Jnet· 
nunda yııpılacaktır. ı rekUp !Adin tonıruC:unıı mezkQr rinde ta111 

3 - Muhammen bedeli (800) Ura muvak - zuhur etmedlfı ııdcn ihale aynı ıcralt tabuıt• 
kat teminatı (22) llrıı 50 kuruatur. da 80 c::rlul 941 " 11 ı;:,tnUne bımkılmıatlr. !lAll 

4 - lstcklllt'rln yazılı a-ün ve ııaatte temi- oı.ınur. l'79J" ' 6490> • 16l5ZS 
natlaı1yle komlsrona o:clmclrrl. l690Sı 

16861 

Münakasa temdidi 
DEVLET DEMIRYOLLARI Devlet Orman İşletmesi Çoruh 

Revir Amirliğinden : 
Ihalcslnln 4 e.> uı 941 ı:UnUnde )'apıiacaP 

llluıı \'e Son Postn r1tzetelertnln Z!, 23, ZS. 
l>evıc 1, ın.r)J ı •"I 4. ltlelr.11: nıuı.IUrlU- so ntustos, Yeni Asır a-azctcılntn 23, 26, ::ıSo 

Elbise diktirilecek 
tünden: so a4"ustos 911 tarihli nüshalarında 11An olll" 

4 - Muha.nmen tıeı'lel beller taı.-ım elb!se· 
nln dikimi ı2 liradır. 

Yalnız 'kunuuı idarece \'erllmck ınrtıyte nan (733) adede muaı.111 (123) metretcill' 
hletmrıle me\·cut bulunan astar, tel!, kazc- \576) dc~ımclrekUp IAdln kalasına meı:ıcOl' 
tın, dlitme ve alllmetl rartkıı. numuneleri ı:Unde tnl p zuhur ctmedlf:lnden thale a>~ 
\'CChlle mUlııahhlt tarafından tedarik edllmek ıera t tahtında so t') ıuı 941 ııalı ailnUne bl' 

Yüksek Muıwnu~ Meıcıenı l\luııurUJ:Onden: nzere 1450 takım eltılse \e 320 adet palto ve rakıtmıstır. ltltn olunur. 
1941 • 1942 ders sene.ııı talebe kn>ıl nıua· 400 adet ıca111Cctln dlkllrllmcsl kapalı zarf u- ('794G/G.ı'.lı) S - Muvakkat ..cmlnat )'(izde 7,S dur. 165~ 

meleaı ı eylülden itibaren 80 eylUle kadar •a· sulb1c ekılltmcye konulmuştur. Ek ııtme 
Ci - Hare nUmunclertJ\t ırönnek \'e daha nahları yaı:ıılarıııctır 6. ıo. 1941 paznrıesı ı:ı..nu nal 15 le Ka).ııe-

razıa lzah11t almıı,lt btlyenıcrln daire müdür· Münakasa temdidi 
lü~une mUl'llCB.lltlan. t6533ı 16400 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Hasanof;tan Köy EnstıtUııU ve Et'ltmen 

Kursu Mll<tUrlUlıUnden: 

En'tıtU ve kurs talebe.,ının ihtiyacı lcln 
satın alınacak otıın 15. 9. 1C41 tarlhtnde ııcık 

eksiltmesi )apılan ekmek, koyun eli \'c ıı -
tır etine tallı> cıkmadıl':ından 10 ailn mürt· 
detle temdit edllmlı ve ihale 25. 9. 194 ı ııer

eemhe ııuntı ımat 14 e bırakllmııtır. f:kmel':ln 
mlktıın S'.'1500 Ki'. fiyatı 14 lturuı. mu,•akkat 
teminatı 72 lira, ~ıll'ır etınln miktarı 3000 Kır. 
fl)atı 35 K. teminatı 78 Ura, koyun etinin 
mHctarı 2000 Kıı:. fiyatı 55 K. teminatı 82 ll
rartır. Sartnıı.meler enslltU ldareıılnde ve 
C'ankaya malmUdürliltünde görUleblllr. 1halc 
Çankaya malmUdUrıur:u blnRSında >"RPt'lıı.cuk· 

tır. 

(6903) 16~61l 

alınacak 

Faz;la tarstU.t lcln me,;tep ldaresıne müra· 
ı:aa ı edilmesi l7~2ı6033ı 16001 

Giriı müsabaka imtihanları 

şu tarihlerde yapılacaktır 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Müdürlüğünden : 
l Tcıırlnlevel carıamba ;:UnU: 
Saat dokuzdıı cebir ve trl;:onometrt. 
~an l on dörllo Jeumetrl. 
2 Tetrlnlevel 1941 ı:ıcıııembc ı>ünU: 

Saat dokuzda llzlk. 
Saat on dortte kimya. 
S Tetrlnlevel 1911 cuma l'linU: 
Saat dokuzua ecnebi dl\. 
\'akUnde lmllhan yerlndı- hazır butunmı-

rldc dördUncU işletme mlıdür!Ufni b nasında 

)'ar•ılaraktır. ~ 

Muhammen bedel bir takım elblsenın 1:ı Devlet Orman İşletmesi ÇorıJ 
ve bir paltonun ı:ı liradır. 1 Revir Amirliğinden : 

Tek tılr pantnlonun 2Sl ve bir kaaketln 

1 
C$11 

150 kuruatur. lhnleslnln 4 eYIUI 941 ı:UnUnde yapıta flJ 
Bu ın elrmek isli> enlerin 1638 liralık Clus \'c Son Postn gazetelerinin 22, :ıs. 2S. fi' 

aı:tu~tos, Yeni Asır eazcıesının 2S. 26. ::S. 
mu\akkal teminat vermeleri \e kanunun ta- atuslos !Hl tnrthll nüshnlnnnda ııtı.n oıuıı•~ 
yln etti~! \'eslkıılarl)'le ekslllmeye ıılrmını 1887 adcıle mu dıl r.6 metreküp 900 desınıtl' 
mani! knnunı bir hali bulunmndıA'ına dnlr be- t' 

rl'KÜP ince kalas 2402 adede mundU f'7 m~.e )'annamelerlnl havl tekil! mektuplarını 1ha- r.ır 
le o:UnU muayyen olan saatten bir ıııat e\e - rckU:> 424 ıleslmetrekUp kadron kl cl!~f 
tine kadar koml~yon rclsllf:lne vermeleri lfı.- 124.324 mctrcl{Up ltı~ın kercstestne mc ~ 
ıımdır. ıı:Unde Lallp zuhur etmecll'11ndcn lhnle a> Dl' 

scraıt tahlındn 30 eylill 941 salı ı;:ünUne 
Postada olacak ırectkmeler kabul edllmez. rnkılmıatır. l!An olunur. 
Ru işe alt mukaHel \·e ınrtname proJele-

rl Haydnrpn a, Anlorıra ı:nrlarl)llc 4 lıktınc 
müdUrlUl':Unden parasız olarak verlllr. 

(8173/ GiG3) 16725 

(7!l 17 /&t::>2' 16530 

Münakasa temdidi 
yan, kn)'ıt karnesini yanındn bulundırmıyan 

talehe lmllhanlııra kfthul e<tllmez. Imllhanıar Motörlü tren 'garajı yaptırılacak 
yazılıdır. Yazı t-;ln ancak kopyn kalemi )'ahut 
mavi mürekkepli kalem kullanılmasına mUsa-

Devlet Orman İşletmesi ÇorıJb 
O. D. Yolları Sa. Al. Ko. danı 

Ankara 1 stasyonunda yapılacak motörlü 
Revir Amirliğinden : ~ 

nde edilir. (8228/6804) 16780 
Kızılay Cemiyeti Urnuml Merkczlnılen: tren garajı inşaatı kapalı :ıad usuliyle ve 
Tek direkli ve cm dlrtıkll beser yüz adtıt Teknik kitaplar alınacak vahidi fiyat üzerinden eksilt:neye konmuş-

lhateslnln 4 C)IUI sn ı;:ünUnde yapııae sS 
CJlus \'e şcın Posta ıı:nzctelerlnln 22, :ı!fo p 
80 nı::ustos, \'eni Asır 51: z trslnln 23, 26. o1' 
30 o uıııos 941 tnrlhll nJsh lnnnda t!An fl 
nan S.118 adede mundıl 384 metreküp 05!l ti 
s'mrtrcküp ltı.d n kalasına mezkQr ıründc 
llp ı ıh ur ctmcdl~lnden ihale aynı ıeralt tJ' 

cadır alınacaktır. Taliplerin kuıım kısım ve Ankara Bolı;:e Sanat Okulu MUdUrlui:Un -
tur. Bu in~aatta dci3eme ve lentolar için 

her kısımdan elllolen ıuaıl:ı olmamıık üzere den: 
teklltl kabul edlllr. Teslim mUrtdcUerı \'e rı- Bölı:e ııınat okulları ihtiyacı tein :.?5'46 llra mukte zi demirler İdarece verilecektir. 
)'aUannı \'e mallanntn evııa tını bir mektup- t kuruı tutannıtakl 394 kalem ecnelıl tt-kntk 1 - Bu işin muhammen bedeli ( 130.000) 
ıa ıe blrlncltC6rln 941 tArlhln lcadar Anka· kitaplar acık eksılllme surP.tlyle alınacaktır. liradır. 
rada umumı merkczlml.uı bildirmeleri. 

2 - ht ekliler bu i~e ait şartname ve sair 
nu ıılbl kitaptan verebllecek olantann kitap 
listeleriyle" ıartnameslnl cıırnıek üzere her 
gün okul mUdUrlUtUne ve eksiltmeye ı:tre- cvra:Cı D. D. yolları Ankara vcıncı;inden 

,:! il il il l 1111111111111111111111111111111 !::, crklertn de )'(izde yedi bucuk temlnatlarlyle (650) kuru& mukabilinde alabilirler. 

43SO 

: - birlikte ihale ı:UnU olan :29. 9.1941 pazartesi 3 _ Eksiltme 6-10 941 tarihinde pazar -

§ Radyolarınızı : ~unu ıınat ıı> te Ankara mektepler muhııse - tesi ıunu saat (l 6 ) da Ankarada D. D. yol 
beclll~lnde toplanacak olan alım ıatım ko -

dairesinde toplanacak merkez birinci ko-: muUaka bize tamir ettirin. Zira tarnl· : misyonuna mllracaatlan. 
: ratımızı blr ıene aarantl edtyoruz. -- misyonunca yapılacaktır. ---· -

Radyo Teknikevi 
Yenlaeh!.r Uluı ılnemuı yanında = ..:& 1 ı ı 1111 ı 111111111111111111111111111111 !:. 4 - Eksiltmeye ıirebilmek için istekli • 

!erin teklif mektupları ile birlikte aşağıda 

Bir dahiliye mütehassısı - Tl. 5622 4335 - -- -..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır- :: -
aranıyor ----: ~lahLt.ya Bez ve lpllk Fabrikaları 

: Türk Anon!m Şirketinden: -

-_ ve vesaiki ayni gün saat (15) e kadar kcr 

: misyon rcisH~ine vermeleri lazımr.lır : -- a) 7750) liralık muvakkat teminat. 

h) 2490 sayılı kanunun tayin ettigi vesi· --
kalar ile bu i~c mahsuo; olmak Uzcrc Miina· 

E katat V ekli elinden alırnnıı ehliyet vcslka-

...... 
tınıl.ı. SO l'YIUI 9-ll ııulı gQnUne bıraıct .. ··~ 
tilin olunur. (7<'148 6493) 1 

Münakasa temdidi 
Devlet Orman İşletmesi çoıJ 

Revir Amirliğinden : ~ 
lhalcıılnln 4 c::rtuı 941 1:unUnde )'aı:ıı!J 

Ulus, Son Pos•a ıı:azctelrr!'lln 22, 2!5, ZS. 
nı:ıı•lol!' Yeni Asır s;azrteslnln 23, 26, :ıs..,,, 
nı::u~los 941 tarihli nüshnlnnnda llAn ~ 
(ll!IS!I) adroc muadil <275)) rne ~ 
C491ı deslmctıckUı> Ilı.din tah•aııına ııı _, 
eUnde talip zuhur etmedli::lnden lhııel 
ı;rrnlt tahtında 30 C)'!Ul 941 salı ~nllııt 
rakılm~tır. 11.rm olunur. 

~ ~~~~~~~--':::;,/ 
(7919 G49'1J 

En idareli 
LAMBA. 

--- Malat)a Fabrikamız bıuıtanul lcln hl' 'k · · 'h J t h' d 
- 111, e ıyct vesı ası ıçın ı a c arı ın en Bed""'n Terbı"yesı" 200 llrıı. aylık ücn!lle blr dahllb e mu- __ ._ 

e.,., az sekiz gün evci bir istida ile Münaka-
U. Müd~ 

Za)'I - 2031 numaralı kamyona alt SS sa
)111 benzin karnesini ku·bettım. Yenlalnl ata-

: tehassm alınacaktır. Tallplerln Ankn· : 
- ra'da Yenlaehlr Lozan mıwdanı Erdoı::an : 
: rıokak lS numarada Şirket umum mU- -
: dUrlUtUne bizzat veya tahriren mUra- : - -: en.alları. 4356 --..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Fotoğrafçı aranıyor 
Atranı1\aman )'apar ve iller, tyl blr pozöre 

lht!Yacım vardır. 25.000 kllleden onar adet 

lit V ekS.le tine müracaat olunması. (6597) 
16774 

GENERAL ELECTRIC 
Radyo \"e llmbaları aatıs yeri 

Nurettin Mergen 

RADYO tômir edilir 

Spor gazete ve mecmua}nl'• 
kolleksiyonu satın alınacıJ< 

lleden Tcr))lyesl Umum MUdUrlü~Qrıdeıı f 
Umum mUdür!Uk kUtUpııncııı lcln, Tll', 

de f md )'e kadar lntıur eden 'e netrU1,ıı 
tnt 1 etmıı olan 11par ırazetc ve mı:cnıua 
nın kollelul)onları ~nlın alınııcaktır. fi!' 

Satmak !Jtbenlerln bir mektupla ııtf ı:' 
ve propnı;n.ndn. mUdUr1'1~UmUze murac~ 
n. (G938J ~ 

\'.eni sinema üstü :-;o. 9. Tel. 3344 
veslkalık reıılm yapılacaktır. S 1 k k 1 tO 

Kendi nezarettın altında 1)'\ bir tapcıya lh- Zayi - GUmUıhnctkn)'ündcn 1939 da aldı- Q tJ 1 • Ü f ( m an 
tıyacım var. Arzu edenıe atelye isi de verile- r:ım hU\1Yet cüzdanımı \'e l1 .-ı jandnrmn ;', 
cektır. Acele mektupla mllrıı.caat edllınetl. mektebinden aldııtım terhis tezkeremi kaybet· F~vkal!de lslenm ı haklk1 Buhllrıa 

tim. Yenlırtnl alacaı::ımıtnn eskl3'nln hUkmü 11schun.l'tz m r'O!IU s:ıtılıkttr. Görtnel' 
Zonguldak Singer yanında )'Oktur. Yenıs,.hlr .Atatlı k Bulvarı 168 ıapka ~tf 

Kırık1<nle ııamlzon fırını Ekrem Tekı.:Urel na müraı:nat. FOTO KEMAL 

Belsoğukluğu - idrar ?.orluğu Böbrek hastalıklarına kaı1J 

BELSAMİTOL kullanınız 
caı::ımdan cıık!slnln hükmU )'oktur. A k K k 1 

Haııt eını:ıııı. 4418 nıt öy = üçü ev er 

I' Yapı kooperatifinden : 

Uluı - 23 üncü yıl. - No. 7232 
İmtiyaz Sahibi 

l&kender Arturo 

Umumi Ne~riyatı İdare Eden 

Yazı İşler i M üdürü 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaseae Müdürü Na§it Uluğ 
ULUS Baaımevi ANKARA 

- DİKKAT -
Gazetemıze cOn<lerlleD her nevi ya· 
z:ılar. oeıredllıtn edllmeıın cerı vı· 

rllmez ve ka)lboıuıundan dola)'! htç 

t>lr me&ullYet kllbul olunma:&. , 

126 ya dahil ortakların tapularına 

ait vesikaları almak üzere 20. 9. 1941 
cumartesi günü saat 15 ten itibaren 

kooperatif merkezine müracaat et • 

meleri. İdare Meclisi 

YENİ Sinemada 
Buı;:Un bu ııeec 

Hatıruını ıobedl.yetı unutamıyacatınız 

ılhane bir mm 

BU KADI~ BENİMDİR 
Baı rollerde: 

Heddy t.ıı.ma!T - Spencer Traey 
Seanslar: 

10 - 12 - 14.30 - 16.30 • lS.30 &'ece 21 de 

Hamamııno Acık Hava sınema.cı 
KAHVECl GOZELİ 

Tilrk tılml 

ııı• 
Belsamllol klrar yollarını temlzltycrek hıı•tatı~ın ileri mcslnc ve kana kavreıa:::,.ı· 
mani olur. BllQmum idrar )'Ollnn ha•tıılıktarının teda\•ls ndt> tcı1rl kati ., ... 
ılz bir mU•tahzarl'lır. l-:Czııneden ara~ınız. 0 
Satıı deposu: Sami .Aksu, R3h<:ekaııı le Bankası arkuında Rahvanı:ılar ıokak ı'l" 

Sus Sinemasında 
BuırUn bu ırece 

Saat: 16 30 "' 21 seanslnnnda 

NEŞELi SAHA 

Bnı rolde: Luclen Rarroux 

!aat: 14.30 ve 18.30 ıeanelannda 

marnıı. L\Z BtR BALO GECESi 

Baa rollerde: Zarnh Leandıor - Marlkıı Rllk 

Ceııecı Yenldof:an Slnemaın 

KADL" İHMAL EDİLİNCE 

Sü 1E • S;nemasmda 
Bu:: n bu ııcec 

1kl rıım birden 
1. LO ·oRA n~TAKllANELERİ 

Baı Rolde: Jnı:k de la Rue 

2. StHIRLl YllZl'K 
TUrkce ıllzlU 

Seanslar: ti 
ıo - 12.15 - l4 ııo - 16.30 - 18.SO ııece ııı 

Ismctııaın Sakarya sinema&! 

AKASYA PALAS 
Türk !ilmi 

~ 
KT adyolarının 941 Modellerini Görüp Din' m\Jden Radyo Almıy,a Karar Vermeyiniz 

Adliye Sarayı yanıtı~,., ~ 
ta aparumanı 1ktııCI I> ~ 
6 KA7.nn RQıtU Telc!oı1: 


