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B. Millet Meclisi Cümhurreisimizin 
vereceği bir nut la bugün açılıyor 
Cümhurreisimizin nutukları ve 1 

l J' ........ . . .. . . ....................... '"' 
: . . 
~ Mareıal (akmak'ın . . 

hlüzakereler radyo ile verile<ek1 

Bugün Reis ve Reislik 
Divanı seçimleri yapılacak 

Büyük Millet Meclisi bugün aaat 15 te altıncı dev
reeinin üçüncü içtima yılına bqlıyacaktır. Anayasa
mıza göl'C davetsiz yapılan bu toplantıyı Cümhurrei
simiz senelik nutuklariyle açacaklardır. 

Tıatil dolayısiyle seçim dairelerini dolapnak ve 
müntehipleriyle temas etmek üzere tehrimizden ay -
rıJmış •bulunan mebuslarımız, bugün kil toplantıya iş
tirak etme'.k üzere Ankara'ya dönmü1 bulunmak
tadırlar. 

Milli Şefimizin, dolan Cümhuriyet yılının çalıı -
malarını ve e-serlerini toplıyan ve gelecek yıl için di
rektifler veren !9Cnelik nutukları, geçen yıllarda ol -
duğu gibi, bu sene de pek büyük bir alaka ile lbcklen
mckrteodir. Ankara radyosu, saat 15 ten itibaren, Cüm
'hurreiaimizin nutuklarını ve Meclisin bugünkü ruz
nameaine dahil bulu.nan 'Seçimleri nakledecektir. 

B ugün. Cümhurreiıimizin nutku dinlendikten 
tt0nra Meclis Reisi ve tıunun ardından da reiali'k 'di • 
'Vanı ıeçimleri yapılacaktır. 

Büyü'K Millet Me:cliıinin ıon tırtili aıra'91nda ge
len evrak araeın<la aşağıdaki kanun liyihaları vardır: 

1 - Askerlik kanununun 39 un.c:u ve 61 inci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun hiyihası. 

2 - Devlet memurlar·ı aylıklarının tevhit ve tea
~ dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna e'k kanun layihası 

,,illi Sel imiz. geçen seneki toplantıda 3 - Hudut ve sahiller sı•hat umum müdürlüğü 940 
.............._nutuklarını irat buyururlarken malt yıh kati hesabı hakkında kanun layihası. 

f iil 4 - Noter kanununun bazı mad'de· 
f J'Q 1 c H p M•• t k• ı Jerini~ ?eği§tirilmeıi hakkında ka • l ..... n . . . us a 1 nun layıhası. 

'C()hıtı~umu%a -'aı·r G•llp toplantısı 5 - Orman umum müdürlüğü 1941 • • ıy aj 11 mali yılı bütçesinde değişiklik yapıl· 

C.Ii:P. Müstakıl OruP." .,.;. • .velril
liğinden b'ildirilmiıtir: 

Cümhuriyet Halk Partisi Mü•ta
kil grupu umumt heyeti, dün, reis 
veıkili İstanbul Mebuıu Ali Rina 
Tarhan'ın reiıliği altında toplanmı§ 

ve bu içtima ıenesi için müsttakiJ 
grup idare heyeti batığına: Konya 
mcıbuau Ali Rıza Türel, Muğla me· 
buau HU.nü Kitapçı ve Rize mebu
su Fuat Sirmen'i aeçnıiıtir. (a.a.) 

masına dair kanun llyihaaı. 

,, 
Milli Jelimiıle ıran $aln 

ırasanda teati edilen telgraflar 
l r1n Şahlnplıı'run dolumu yıldönlimü 

mllnuebetiyle Cümuhrreiıi hmet İnönü l· 
le Majeste Mehmet Rıza Şah P ehlevi ara
ımda tebrik ve teıekki1r telcrafları teati 
edilmiıtir. (a.a.) 

İstanbul Üniversitesi 
dün törenle açlldı 

Fevkaltıde şartlara rağmen 

Üniversitemiz verimini 
düşürmeden çalışıyor 

İstanbul, 31 a,a. - htanbul Univer.i • 

8Qfvelrilimiz Dr. Relik Saydam ıergiyi açıyor 

Üçüncü devlet resim ve 
heykel sergisi açıldı 

Maarif Vekilimiz güzel bir nutuk söyledi 

Bu sergiye 68 ressam 285 tablo ve 8 
heykeltraş 14 heykelle iştirôk etm iılerdir 

o 

Üçüncü devlet resim ve heykel ser
gisi dün saat 14 te, Başvekilimiz Dr. 
Rdik s.y.._ ... .bu&urıyle ••MM• 
rif Veldlimis B. Ha•n. AH YUceJ'in 
bir nutkiyle Ankara Sergievinde 
açılmıştır. Güzel sanatların rceim ve 

:.:JI heykel gibi iki mümtaz kolunda Türle 
T ,,.. sanatkarlarının bir yıllık çalışmalı -

rının ol'gun eserlerini toplıyan re
sim ve heykel sergisinin açılı§ töre
ninde 'bazı Vekillerimizle, birçok me· 
buslanmız, sivil ve asker ileri gelen -
lerden birçok zatlar, şehrimizin sa • 
natseverleri de hazır bulun.muılar -
dır. 

Üçüncü devlet resim ve heykel ser
gisine 68 ressam 285 ıtablo ile ve 8 
heykeltraş 14 heykelle iştirak etmiş· 
}erdir. Muhtelif birliklere dahil olan 
ve olmıyan sanatkarlar bundan evel
«ilerinde olduğu grbi bu sergide de 
:ranyanadırlar. Bu haliyle sergi, Ma-

l Sonu S inci sayfada ] 

B(lfvekilimiz ve davetliler ıergiyi geziyorlar 

Cümhuriyetin 18 inci 
tesi bu sabah saat 9 da mera1imle açılmıt-
tır, Univeraite rektörü Cemil Biıel. Uni • ld d 1 • 1 
versitenin ıeçen ders yılına ait çalı11"aları yı önümü o ayısıy e 
ve durumun bu çılıtınalara yaptıiı mad • 
dl ve manevi tesirleri anlatmıttır. 

İnönü ile yaban<ı 85 profesör, doçent ve a1iıtan aekere a· 
hnmrıtır. Bununla beraber 'Milli Şerin • 
zak ve iyi rörürlüillne inan içinde talebe 
ve profesörler çok çalıtmıtlar n J1}m ve-

rimini düıürnıemhlerdir. devlet r• 'ısler·ınln teati 
Bu yıl Oniverıite'den 719 kfıl meıan .. 

olmuttur. 322 si tıp, 157 al hukuk, 71 l fea, 
86 ıı edebiyat, 66 ıı iktısat n 'l7 ıl dit ta
babeti mektebindendir. 

Bu yıl basılan ve ba1kıya sen.dilen 
eHlklerl telgraflar 

• • • Genelkurmay Baş.kanı iMar~ : 
• şal Fevzi Çakmak, Cümtıuriyet : 

Bayramının on sekizinci yıldö- i 
nümü münast.lbetiyle aldığı tel>- i 
riklere ve bu vesile ile gerek or- : • du, gerek kendi hakkında bildi- : 
rilen iyi temennilere karşı te - i 
ıekkürlerinin ibJiğına Anadolu ! 

E Ajanaıının delaletini rica etmi) - ! 
a lerdir. (a.a.) i 
"'······································-' 

Eıya ile kirayı 

verilecek binalar 
lJYı kıymetleri lleledlyece 

tıkdir edilmeden 

kirayı ıam yapd111111 
Ankara Belediye Rfyuet:ıinden 
Sayın Ankara halkının nann dik

katine : 
1 - 20-2-941 tarihinde y(lriirlüp 

giren 166 sayılı lrooı-dinaıyoıı heyeti 
kararına göre efyalariyle !birlikte 
kiraya verileceok gayri menkull• 
(içindeki eşya kıy:nctleri belediyece 
tayin v~ hi~te lmade kılınan he • 
ye~e takıclir ettirilmeden) tst yılı 
kira bedellerine ... yapıı.n.lr •ure . 
tiyle kiraya verilemez. 

2 - Alikatıların kanuna aykırı mu. 
amelelere girişmemeleri ve müşkill 
durumlarda kalmamaları için kanua 
ve 'kararname icaplarına uyarak be • 
lediyeye müracaat ~teri ve bu• 
bil eşyaya kıymet takdir et:ıtiın:nelerl 
lizımdır . 

3 - Hilifında hareket edenler nın. 
li korunma kanunu hükümleri daire • 
sinde takibata tabi tutulacaklardır. 

İlk okullara devam 
mecburiyetindeki 
~ocukların sayımı 

Ankara Valiliiind• ı 
Sayrn Ankara hal1nnm nasan dMat1-
1 - 8 ıontqrin 1941 cumartesi ı6DI 

llkolcullara devam mecbarı,..dnd• ola 
7-16 yaımdaki çocuklann aa7lllD 111P11a • 
caktır. 

2 - Sayım, bu iıe memar edileını.ia 
evleri birer birer ıemleleri aantiJ'l• • 
ni (Ünde bitirilecektir. 

3 - Çocukların aaJllll sUnillld• ...S. • 
turmalan •• memurlan beklemeleri mec • 
burt delildir. 

4 - Memur eYi ıri:raret ettiii n1lll8 
ıa1ımı yapılacak çocuklar, orada ot.an ol
mum memurun ıoracaiı suallere evde bll
lunanlar tarafından karıılıiı verilecektir. 

5 - Evleri zi1aret edecek olm memuP.. 
lara kolaylık ci:ııterilmesinin, suallere t .. 
cevap verilmesinin 1&yımın Jrolayldda ..,. 
liyikiyle baıarılma11 balnanndaa rerekH 
olduiunu HJm Ankara halkının nazarı clüp.· 
katine arzederim. 

latanbul Oniuerıiteıi Rektörü 
B. Cemil Bi..ı 

eserler 44 dür. Şimdiye kadar ba111anla • İnciltere Kıralı Majeıte altıncı Georre. 
nn sayıeı bunlarla 212 ye varmaktadır. Bu Cumhuri1et'in 18 inci yıldônümü mUna.e
yıl Oniversite'ye :razı!m talebe .. J!Sı 22441 betiyle Cumhurreiti l11net İnönü' ye sön
dür. Bunlarla talebe .. ,.., 9400 ti bulmak- derdiii bir telcrafla tebrik ve iyi dilekle-

ileri ltatlaTdo.ki alman aalıerleri alman tayyarelerine lıemlilaini 
taıutmd ~in bayralılarla ilerliyorlar 

1 Soau S lad wtaa 1 1 l 'lllll S iaci •a7iad• 1 .(B&1ıerı.ta1a a. G11C11 ...caaıtll\i 
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! Konservaluvar1n temsilleri dolayısiyle ~ 
.J•···············································································\ 
• • • • 
~ GÜNÜN İÇiNDEN i Türk ceza kanununun 

~ . 
················································································" 

İrlanda • J. M. Synge 

"Milli giyim balosu,, 

hazırlıkları ilerliyor 
Her yıl Ankara'nın en gilzel !bir 

eğlencesini teıkil eden millt giyim 

baloaunun lbu sene 6. illclcanun pa -

zartesi akşamı verileceğini cvelce ha

ber vermiştik. 

. , umumi hükümlerinde ~ .................... :·· .. ·:···:· ............................................... . 

yapılacak tadiller Gözlerını lnönü öpenler .. . 
-ve-

''Denize giden atlılar,, Öğrendiğimize göre önümüz~eki 
hatta içinde lbu balonun hazırlıkla -

rını ilerlel'Ccek olan hususi bir ko -

mite Çocuk Esirgeme Kurumu Ge -

ncl Merkezinde toplanacaktır. Bir 
çok değerli şahsiyetlerin iştirak ede
ceği bu komite bu sulh yılı giyim 
balosunun yeniliklerini hazırlıyacak
tır. 

Proje üzerinde calıımalara 
devam edilmektedir 

Anglo • Sakson medeniyetinin çok ağır 
basan tesirine ragmeıı, on dokuzuncu asrın 
aon çeyreğinde, İrlanda aydınları arasında 
- hem eski, hem memleketin özU olmak 
bakımından - Kelt medeniyetini yeniden 
canlandırmak gibi bir arzu kuvetle hlsse
dilmlye ba,,ladı. Bu arzunun mahsulü olan 
hareketten edebiyat tarihleri Celtic Re
naissance yahut Celtic Tu iligbt diye bah· 
sederler. Sanatın her türlU tecellisini gö· 
rllp geçlrmiı olan A\TUpıı, bir züppeleşme 
hastalığına tutulduğU sırada tek bir mem
leket, bu hareket Ba)'cslndc, kendi topra -
tından ve kendi tarihinden hız alarak gUr 
bir edebiyat yaratabllmlııtir. Bu edcblya • 
tın hususlyeUeri: İrlanda'nın mazisiyle, 
yahut, dış medeniyetlerin tesirinden ko -
runabilmiıJ, ücra eyaletl<'rinln haliyle meıı
gul olmasının; vasıta olarak da İngiltere 
inglllzcesini değil, ya Kelt dilini yahut da 
İrlandalı ağzının ve zihninin damğnsını 
taşıyan Irlandıı İngilizcesi kullanm::ısıdır. 
Bu vasıfları dolayısiylcdlr ki Ccltfo Re • 
naissance hareketi, millt bir edebiyatın 
lmklnları üzerinde dUı;ünen, araııtırma -
larda bulunan Turk sanatklu'ı için misline 
az rastlanır blr örnektır, ve yakından ta-
11ınmıya değer. (1) İrlanda'dakl bu uya • 
nııa ılk vesile lılr tarih kitabı oldu. Ir -
landa'nın kahramanlar ve destanlar dev • 
rlnden bahseden, \'esikalardan çok, hnlk 
efsanelerine dByanan bu tarih kitabı, onu 
okuyan meml<'ket aydınları için, sadece 
bir bilgi kaynağı olmakla kalmadı; onlara 
geçmtıtekl bUyUklUklerlni duyurup yeni 
hamlelerde bulunmak ga)Tetıni 8.§ıladı. 

1rlanda'da bu asrın hemen başında gö -
rUlen sahne hareketi, Kelt medeniyetınln 
bu yeniden uyanıı hareketinin blr, hattA 
en mUhlm, cephesidır. Daha doğrusu son
radan böyle olmuıtur. ÇUnkU daha önce, 
mlııı bir edebiyat yaratmak hamlesinden 
ayrı olarak, .A.vnıp:ı.'mn muhtelif mem
leketlerinde edebt dramlara karııı bir alO.· 
ka uyanmııtır. Skandinav ve Rus dram 
,Yazıcılarının uerlerl, tiyatroyu bir Uca -
ret mUesseseııt haline sokmU§ olan on do
kuzuncu aınr zihniyetini reddeden zümre
lerin teııekkUlUne yol açmış, Parla, Ber • 
lin, Londra gibl ıehlrlerde b6yle edebi e
serlerin temsilini gaye edinen "serbc~t" 
tiyatrolar kurulmuııtu. Bu tiyatrolardan 
biri de 1899 senesinde Irlanda'da Dublln 
ıehrlnde kurulan lrisb Literary Theatre 
- lrlanda Edebi Tiyatrosu idi. İrlanda'
nın edebiyat ve fikir adamlanndan bir 
<;otu bu harekete al!ka duyup ~·ardımda 
bulundular. Fakat bu tiyatro, belkl de ga
yeııt hudutsuz olduıtu iı;ln, çok yaşamRdı; 
üç ııene sonra yerini, mevzularını IrlRn -
da'dan alan dramlar oynamak üzere kuru
lan, Irisb National Theatre - lrlanda 
Mil11 Tiyatrosu adlı teıekkUle bıraktı 
Bu yeni teıekkUlün bqında bulunanlar 
"Hareketimiz halka doğru bir dönüştür," 
diyorlardı. Halkta zevk uyandıracak bir 
eııer "ya ona kendi hayatından, yahut ııi
rln yarattığı ve içinde insanın kendi ha • 
yallnl g6rdllğtl hayattan bahsetmeli" idi. 
TeııeklrlllUn sabneııi olan Abbey Tiyatro
sunda yıu:ıcı Ue oyuncu yanyana çalış
tılar; biri mevzuları, öbürll dili için halkı 
kendine örnek tuttu. Bl:Sylelikledir ki Yu· 
nan. Elize.beth devrindeki İngiliz, bir de
receye kadar dıı. xıv. Lul devrindeki 
Fransız tiyatroııunu andıran ve yazıcı o
yuncu, seyirci arMındakl Ahengi iııpııt 
edecek surette milli olan bir sahne ede -
b!yatı çağdaş Avnıpa'da yıı.lnız Irlanda'ya 
nasip oldu. !ete, Synge (Sine) de bu sahne 
hareketiyle beraber meydana çıktı; ş6h -
retlnl de bu tiyatro için hazırladığı eserler 
aayel!!tnc!e kazandı. 

* 
Synge (1871 • 1909), otuz iki yaşında 

Orhan BURIAN 

Aleni teşekkür 
Babam esbak Samsun kadısı İstan

bul avukatlarından Ali Nevzat Pı-

Adliye Vekaloti ceza kanununun 
tadilatı üzerindeki çalışmalarına de
vam etmektedir. Bugüne kadar ceza 
kanunumuzun umumi hükümleri göz
den geçirilerek yeni esaslara bağlan
mıştır. Genişletilen ve ikmal edilen 
hükümler 124 ma'ddeden 183 c çıka
rılmıştır. 

Yeni projede en mühim değişik -
liklcrden biri şudur: siyasi mücrim
lerin iadesi haıkkında'ki hüküm tadil 

başka türlli kabil değildir. Eğer halkın 
konu~tuğu dil zcnglnlığtni kaybetmlıJse, 
sahne için kull mılınca sunt durmıya mııh· 
kfimdur. Synge kendi günlerinin lrlanda'
sını, halkının muhayyile.sini ve dilini bu 
bakımdan "at<'şli, muhte3em ve munis'' 
buldu. Bu his ve ifade ha:r.ineslnln en ka
tışıksızını i'!lde ed<'bllmek için daima halk 
arasında vakit geçirdi . .İrlanda'nın İngillz 
tesirinde kalan doğu merl yerine batı 11-
lerinl ve hattA batı kıyısı açıklarındaki 

adaları da bu dll§Unce ile kendine tetlcik 
sahası seçti. Eserinin kuvetle mlllt - Bi
naenaleyh kuve l milletler aruı - ol -
maınnın sebcı,lerlnl burada aramRlıdır. nar'ın vefatı dolayısiyle acımıza işti-
Hastalık kendisini erken öldllrmeseydi tr- rak, taziye ve teselli etmek lutfunda 
lnndıı.'nın bu en bUyllk dram yazıcısının bulunanlara teşekkür ve minnetleri -
sanatını daha da yüksek bir zirveye erio· mı' arza 

edilmekte ve bunların iadesine ait 
memnuiyet kanundan kaldırılmış bu
lunmal,tadır. Muahedelerde sara -
hat bulunduğu takdirde mücrim olan 
Türk vatandaşların dahi iadesine ce
vaz verilecektir. 

tireceğl muhakkaktı. gazetenizin delaletini rica 

* ederim. 
Diğer taraftan hafif ve ağır para 

cezalarında hakimin tayin ettiği mik
dar suçlunun iktısadi vaziyeti dola
yısiyle tesirden uzak bulunduğu ta
hakkuk edecek olursa hakim bu para 
cezasının yukarı haddini üç misline 
çıkarabilecektir. 

Ş:üısiyeti de, eserleri de memleketiml:ı
de çok daha iyi tanınmıya değen Syngc 
altı sahne eseri yazmıı:ıtır. Bunlardan ikisi 
birer, blr tan('Si iki, üçU de llç<'r perdelik· 
tir. "Denize giden atlılar" bir perdelik bir 
dramdır ve ikinci yazdığı eserdir. 1904 se· 
nesinde Dublin'de ilk temııil edildiği glln
denberl, son çağların, Yunan trajedilerine 
yaklaşan, en pllrllzsUz en asıı bir dramı 
olarak kabul edilmiştir. Hattl ya:ııcıın, 

diğer es('rlerl için, milliyetçi olmak iddia
sındaki bszı Rğzı • kalabalıkların ı:ılddetli 
hllcıımuna uğratlığ"ı halde, bu eseri için is
tlsnnsız h!!rkesln takdirini kazanmıştır. 
(3). Eserin mevıuu, doğrtıdan doğruya, 
otmu, bir vakadl\11 alınma değildir. 

ikl genç kıziyle birlikte ihtiyar bir 
anıı, denize giden ve dokuz gündür 
dönmlyen oğlunun cesedini sular 
getirsin diye beklerken aıuncı ve 
sonuncu oğlunun da - denizin fır
tınalı olmasına rağmen - karaya 
geçip bir at pazarına gideceğini öğ· 
renir. Genç adam onun israrlarına 
aldırmadan gider. Ana için, aklından 
fena dllşUncelert kovmak imkluısız. 
Bir ömllr boyunca, sUren mUcade -
leııiyle deniz - belki de, bu kılıkta 
görllnerek, kadP.r - ondan kocası
nı, beıı oğlunu birer birer almııtır. 
Bu gidişle muhakkak sonuncuııunu 

da alacaktır. Netekim, uğurlamak 
için yolunu beklediği sırada, !Snde 
kısmğın llstllnde onun; arkada, 
tayın Ustllndeyse ölen beıılnci oğlu· 
nun geçtiğini görUr. A:ı sonra kom
oular, ''"Kır tay çarpıp onu denl:r.e 
yuvarladı,. haberiyle birlikte oğlu -
nun öll\sUnU getirirler. 

Synı;e notlarında, hallunın hemen hep
si bnlıltçılıkla geçinen Aran adaları için 
bu türlU facinlann olağan ıeyler olduğU· 
na işaret ediyor. Tabiatın gurünmez ku • 
vetlcriyle cenkederken yenilen insanın fa· 
clası sade bu adalar için değil, bütün dün
ya için ezelden ebede uzanan bir facia -
dır. Bundan fazla olarak, dUnyanın bUyUk 
edebiyat eserlerinin hemen hepai için mile· 
terek olan bir kaynaktır. Bu kkımdan, 
- bazı mllneljkltıerin yaptığı gibi -
Synge'de Maeterllnck tesirlerini aramak; 
"Denize giden atlılar" ile ''Körler", 
lcr"Evin içi" gibl eserler ara11ında benzer· 
ilkler bulmıya çalıonıak yersiz bir gayret 
severlik olsa gerektir. Bu iki dram yazıcı 
arasında esaslı ayrılıklar gösterilebllece -
ğt gibi ııuna da ayrıca işaret edilebilir ki: 
tablatin insan hayatı üzerindeki kör ta -
hakkUmUnü canlı bir ıekllde ifade eden 
son ıanatkAr Synge olmadıtı gibi, ilk 
sanatktµ' da Maeterllnck değildir. 

Bu dUıUncelerl bir tarafa bırakarak • -
serin kendisine bakarsak görUrllz ki : 
Synge, ihtiyar ana Maurya'nın ıa.tısında 
kaderin her darbesini, ne kadar ezllııe ge
ne tevekkUlle kabul eden insanı canlan -
dırmaktadır.(4) Son oğlunun da gldlılyle 
erdiği huzur korkunç takat gerçektir. "Ar· 
tık hepsi gitti, denizin de bana yapacak 
bir ııeyl kalmadı.... Sanıhaln yortusu pe
ıılnden gelen uzun gecelerde iyi bir uyu • 
rum," diyor. Biliyor ki, insanlık için, mU
cadeleden kaçınmak imk!nsızdır; fakat ge
ne biliyor ki, onun için, bu mUcadele •o
Dl\ ermiııtır: "Kimsenin ömrll ınrUp git -
me:r., bahtımıza razı olmak ~rek . ., Bu 
ruh, Yunan trajedlıılnde h&kim olan ve o
nu ebedi kılan aynı ruhtur. İhtiyarın yir
mi yqlarındakl kızı CathlHn, otu:a ltırk 
sene evelki ana."lının yerini almııtır; tim
di evi o çeviriyor. Bin bir mihnet ve mah-

Milli Müdafaa Vekaleti Hu
kuk Müşaviri Salfilıattin 

Nevzat Pınar 

rWlllyetin çoraklığı içinde yava§ yava.:l 
kunıJMl gençlik . .l<'akat henUz, hayat ug • 
runda, her şeyle çıırpıııılııblleceğıne inıın • 
maktadır. unun için, durmadan sızlanan 
ana.ııına karşı talıammUıu yoktur; bu hu • 
susta erkek karue~lyle birliktir: "Genç 
bır adam hayatını denize gıtmekle kaza • 
nır," fikrinıie. Bartley de onun gibi. Evde 
kendinden ba§ka çalışacak erkek kalma -
dığı iı;ln omuzundaki yUklln ne kadar a
ğırlaııtığ"ını biliyor; fakat nılicndele ede· 
cek kuveti de kendinde buluyor. Bu sc • 
beple, hiç bir gôrllnUr tehlike onu ~·olun
dan alıkoyamaz. Bu dertli aileden, kade· 
rln kür gazabını henüz öğrenmemi§ olan 
t.ek kişi on be§ yaıılorındaki Nora'dır. 
Onda, milletler destanlar yarattıkları, 
insanlar ömre yeten ihtisaslarını topla • 
dıkları gençlik çağının bir remzini bula
bilirler. Nora, iyiliğin var olduğuna ve 
dulların mUııtecap olacağına inMan ço
cuktur. ''Ama genç papas, kadir Tanrı 
nineyi oğulsuz eli böğrllnde bırakmaz, 
demedi mi?.. diye dUşUnllr. I..!\kin ergeç 
o da bu r(iyadu.n uyanarak; o da oğrene • 
cek ki kader ne ha)'al kabul eder, ne is
yan. "Bahtımıza razı olmak gerek . ., 

İ§te Synge'ln kudreti birer reml:ı ola -
rak alınacak kadar beşeri olan bu tipleri 
İrlandalı heyetiyle cnnlandırnıı§ olmasın· 
dadır. Hem, bu İrlandnlıhk yalnız vaka
nın geçtiği yer ve kahramanlarında değil, 
dilindedir de. ''Denize giden atlılar,. mev· 
Z\lUnun be,erillğlyle ebl!ldlyen 4\lmT,ıı.mn 

malı olurken, (tcrcUmeııinde hazan nahvi 
parçalıyarak bellrtmiye çalışılan) pür~z
lll fakat ılir dolu halk diliyle ebediyen Ir· 
landa'nın malı olarak kalıyor. 

(1) Dil Fdültesi Jngiliz Edebiyatı 
Doçentlerinden Sallet Korkut bu mev
•uu her tarafından kavrıyacak geniş 
bir tetlıilı baıırlamalctadır. Synge ve 
nerleri balılıındalı:i biricik yazı da ge
ne kendisi tarafından ''Yurt ve Dün -
ya" derıisinin 1 ve 2 numaralı sayıla
rında çılımıstır. 

(2) Eserleri : 
"ln the Shadow ol the Glen - Ya

macın gölgesinde'' : Komedi (1905), 
"Ridtrs ta tbe Sea - Denize giden 

atlılar : Dram (1905), 
''Tbe Well ol tbe Saints - Erenle -

Yeni projede emniyet tedbirleri 
de tevsi edilmektedir. Bu suretle ak
li maluliyete duçar ı0lan, uyuşturucu 
madde kullanan, yaşı küçük olan 
kimseler doğrudan doğruya salıve -
rilmiyccek, bu gilbiler tedavi mües
seselerine, devlet idare ve müraka -
besindeki ıslah ve tcı1lıiye müessese -
lerine konulacaktır. 

Devletin şahsiyeti ve ammenin ni -
zamı aleyhinde veya siyasi maksat -
larla işlenen cürümlerin failleri ha -
kim tarafından bir veya birkaç vila
yet ve kaza hududunun içine gir -
mekten mcnedilehilecektir. Bu su -
retle yeni bir enmi}''!t tedbiri mahi
yetinde •bir sürgün ortaya çıkmış o
lacaktır. 

Halen mevcut olan hükümlere gö
re suçların içtimaında bi.r suçtan do
layı tam ceza verilmekte ve diğerle -
rinclen muayyen niabetler altında bu 
esas cezaya itavc yapılmaktadır. Ye -
ni tadille her suç için verilecek ceza
lar cemcdilerek çektirilecektir. 

Bundan başka diğer bir değişik -
lik. hakim cezanın asgari ve azami 
ha di cırasındakf-mikdarı tayfn"'Cder· 
ken suçun vehamet derecesine ve 
suçlunun suç işlemek istidadına ba -
ıkarak hükilm verecektir. Suçun vcha
ımct derecesini ve suçlunun ahlaki ri
'(}aeıti derecesini tayin edece'k usul 
yeni layiha ile toplu bir halde te5bit 
edilmokıtc'dir. 

Tadile tabi tutulan maddelerde a
ğır hapsin hapis ile olan karıJık va • 
ziyetini bertaraf etmeık ve i~e sadelik 
vermek !bakımından cürümler için 
verilecek cezaların aınıfları değişti
rilmektedir. 

İnhisarlar fabrikalara isilerine 
rin lıu;,usu" : Dram (1905), k k • 

.. Tinlıer'• Wedding - Tenttlıecinin paraSIZ Sl(I yeme Yerlf0i 
düğünü" : Komedi (1907 ), 1 

"Tbe Playboy ol tbe Western World İnhisarlar darcai, iıçilcrinin sıhi 
_ Batı illerinin bbadayısı" : Dram durumunu düzeltmek, çalıpna kabi • 
(1907 ), liyetini arttırmak için yeni ve güzel 

"Aran lslands - Aran adaları" : bir teşebbüse girişti. Yurdun muh • 
llemlelıtt notları ( 1907 ), telif köşelerindeki İnhisarlar idare-

"Poems and Translations - Şiirler si fabrikaları işçilerine parasız olarak 
ye tt"rcÜmt'ltr" : (1907 ), 

"ln Wiclılow, West Kt>rry ınd Can- sıcak yemek vcrmiye başladı. 
aemara .. : Memleket notları (1910), Memnuniyetle öğrendiğimize göre, 

"Delrdre ol the Sorrows - Derdi inhisarlar Umum Müdürlüğü Anka-
•onsuz Deirdre" : Dram (1910). ra'da bulunan fabrikalar işçilerine de 

(J) S;,nge'in çolu eserleri baklcında sıcak ycımek vermiye başlamıştır. İlk 
çılıarılan Jıavgalar, ''Böyle bayatı şab- sıcak ;yemek bayramdan !bir gün evcl 
ıi;,etltt Jrlantfalı olamazlar," gürül!Ü· ı verilmi'!rlr. Şehrimi~eki inhiearlar 
ıü de ayrıcı ıbret alınacak derslerdır. işçileri idarenin bu haroketini bü -

(4) llaurya ile "Yaban" romanında- "k b"' 1 kl k 1 1 
l:i ana birbirine, nerde olsa, aşina çıh- yu ır memnun u a arşı amıı ar-
cal: aynı rultta i1ıi insandır sanıyorum. dır. 

Nurettin ARTA1" 

Sayın Başvekil, evelki gün Harp 1 ği için... ıİİ-
Okulunda ikinci sınıf mezunlarına O gözlerıden göz yatlarınm 
hitap eden &Özlerine şöyle batladı: züldüğünü değil, alevlerin ve ~,. 

"Bu törene gelirken ordumu:ı:un vılcımların fıtkırdığını göreceğ1!! 
Bafbuğu, Milli Şefimiz, Reisicüm- gözlerini birer birer öpen bÜY'.:' 
hurumuzdan, lnünü'den fU vazife- Ba~buğun gözleri Metristepeleı;u' 
yi aldım: o alevleri ve o kıvılcımlan tarıb• 

"Genç aubay evlôtlarıma selôm- örnek ve emanet olarak brrakt1i' 
larımı götür. Hepsinin ayrı ayn 
gözlerinden Öperim. Yeni girdikle
ri ordudaki §erelli oa.:zifelerinde 
muvaffak olmaları ıçın dileğim 
kendileriyle beraberdir." dediler. 

Ordulara zafer kumandası ve
ren büyük Başbuğun ~u çelik gibi 
parhyan ve küçülmüş birer volkan 
gibi kıvılcrmlanan gözleri birer bi
rer Öpüşünü, gözümü kapıyarak, 
seyrecliyorum. Bu, kahramanlar 
babasın.n kahraman çocuklarına 
kahraın.tnlık .için izin vermesidir; 

Bu, çelikten yaratılmış vatan 
yavrul.•rının zırhlı gönüllerine en 
büyük usta tarafından su verilme
sidir; 

Bu, Öyle bir emanettir ki şu bı
yıkları yeni terlcmit genç yiğitlere 
birer Atatürk, birer İnönü olmak 
umut ve gururunu verecektir. 

Barışm §-en yuvası olan Türk va· 
tanını da, günün birinde, savaş 
yangını sararsa bütün silah kar
deşleri, bütün vatandaşları gibi, 
lnönü'nün bu "genç subay evlat
ları" da kahramanlık deııtanları
mızda en az birer sayfayı - birer 
köprübaıını tutar gibi - tutacak
lardır. 

için... .ı.. 
Onlar, kahramanlık pota&~ 

yıllarca kaynamış ve evelki 3": 

yiğitlik kalıbına dökülmüt a"rll 
Türk cevheriydi; büyük Baıbu~ 
dudaktan onların hepsinin gösle'!' 
ne, bir sanat eseı-inin son düz•'!d 
mini yapan kudretli birer usta 
gibi, değmiştir. 

Onlar, binlerce asrııdan bu Y~ 
gelip bir Şef'te, bir Batbuğ'da bit" 
ken kudretler ve mucizeler t~ 
mını kutsal birer emanet gibi •.:Jı 
lerj;yle içip gönüllerine aindi,...--
okullarının kapısmdan çrktrlar• 

O kapının önünde vatanda§ ~,. 
labalığı arasında, dikkat ettirıİ~ 
Tarih ve Coğrafya da vardı: Kaı:. •• 
orada'ydı; Pilev:ne oradaydı; Y 

naklkale oradaydı, Sakarya ora~ 
dı; Dumlupınar oradaydı, Me1•~ 
tepe oradaydı. <ti 

Genç aubaylarnnız, TarihİSI , 
Coğrafyanın alkışları arasmd•~ 
kullarının kucağından ord1J111 ... 
kollarına atıldılar. 

Yiğit delikanlılar, eski bit ~ 
arkadaşı ve adsız bir ~ğabe! fa-° 
bu satırları yazan da aı·ze ~.,, 
den ve içinden gelen en iyi dP 1 
lerini iletecekti; eğer yap~-' 
ise bunu heyecandan ve gu~ •11 
titriyen kaleminin aczine verı~..;, 

Rütbelerinİ'z kutlu, ödevleri""' 
ve antlarmrz kutaal olsun! 

Onlar va.tanın yıkılışmı, bayra
ğın indirilişini, istiklalin ve şerefin 
zincire vurulu~unu görmiyecekler
dir; lnönü'nün birer birer Öptüğü 
gözler buna tahammül edemiyece-

~----------------------------------------------._./ 
Türk İ ktısat Cemiyetinin 

ilmi toplantısı 
Türk 1ktısnt Cenılyctlnln bu hattaki top· 

lnntısında, lktısat \'ekfılctl HnR>"I tetkik he· 
)'('ti reı.ı Şe\kct Silrcyya A)'ılcmlr tararından 
"Tüı1tlyc'ılc demir ve ccllk 11nnnyil., hakkın· 
da bir lchllti :yupıln<"nıiı <iıtrrnllmlstlr. 

Mllnnlcn531ı ol:ın bu kcnrcrnns, 7 lklncltet· 
rln cunın :ıkvamı. nnt 21 ıle c. H. P. Ycnl•e· 
hlr mcrkcı:lndc vcrllcrı-ktlr. 

Kongre ve konferans 
Ciimhuriyet Halk Partisi Cebeci nahiye

si kongresi yarınki pa:r.ar gunü saat on bu
çukta Cebeci'deki Siyasal Bilgiler okulu 
salonunda toplanacak ve kongre esnasında 
mebuslarmıızdan Hasip Aytıma tarafın -
dan partinin hizmeti ve kongreler :konusu 
üzerinde bir konferans verilecektir. Bu 
toplantıy11. herkes ı:elebilir. 

Mesut bir evlenme 
Müzeler müdürlüğü emekli me • 

murlarında.n Hasan Tahsin Çiloğlu
nun kızı Münevver Çiloğlu ile Dev • 
Jet Dcmiryolları makine mühendis • 
!erinden Orhan Günenç'in evlenme 
törenlui dünkü cuma gilnU Ankara 
belediyesinde yapılmıştır. Genç evli
lere saadetler dileriz. . 

Ölüm 
Ergani Bakır Şirketi Dirc-ktörü 

mühendis Hilmi Erel, lnhiııarlar Kal
dırım tuzlası müdürü ve Bayan Me
lahat ÖzyUrekli'nıin babaları Konya 
eşrafından müteahhit Bay Mehmet 
Ali Erel'in tedavi edilmekte olduğu 
Nümune hastanesinde 29-X-1941 gü
nü Urcmi'den vefat ettıiği tcegsürle 
haber alınmıştır. 

Kederli ailesine R>~ağılarımızı su-
narıı:. 

Piyanist Bayan Ere" 
Sürel vefat etti 

Malatya Bez Fabrikası erkanı~ 
B. Safder Sürel'in zevcesi JP~ 
Eren Süre! pek genç ya1ta ba~' 
birinci günü lbeyin kanserindetı r. 
fat ct:tiğini teessürle haber a:ld1 ~ 

Bayan Eren Sürel muhitinde f 
disini çok sevdirmiş, aanat'kir ili~ 
dındı. Konser piyanisti olarak. :i 
konservatuvarıodan mezun ~ 
ayrıca List'ten ders almıştır.];(. 
Eren Sürel bundan sonra meffi' .JJ 
yanist Konrad Ansorge'nin """!"'ı' 
mektebinden "Mcistenclıule- .I' 
de çok iyi derecede diploma a!JIP11 

Bayan Eren Sürel memlck~ 
ve Çekoslovakya'da, İtalya'da ~, 
cemiyetleri menfaatine bir çak~ 
serlcr vermiş, gazeteler vaılcit ~' 
kendisinden alaka ve takdirle,\~ 
setmişlerdi. Bayan Eren SUrel t:Jff.6 
ra ve İstanbul radyolarında ...N I 
piyano konserleri vermişti •• ~';~ 
manda birçok eserler bestclı~~ 
sanaıtkar, bilhassa İstiklal ~ 
rinc bir va_ryasyona bir ~ 

Jpek_.çok itakair toplamıştı. '-...• 
B. Safder Sürel'in büyük. bif 1 

paylaşır, genç yaşta kıymedı. 1' cf 
natldrın kaybedilişi ooıayı•11 
essürlcrimizi bildiririz • 

Mevlut i 
Zonguldak Mahrukat P~~j 

'bi meı hum Refik Halit Ged16~ 
hu için 2-11-941 pazar gUnii Ct"') 
sonra Zincirli camide Hafı~ll ~-, 
Soydanses tarafından me'\"1 ·ıı f9" 
okunacağından arzu ede.n~ 
melcri rica olunur. 

Evlenme ~' 

sahne için yazmıya bqlamadan önce de 
yazı yazardı; fakat bunlar seyahat yazıla· 
rı, yabancı memleket edebiyatlarına ve 
bilhassa Fransız edebiyatına alt tetkikler 
tercUmelerdl. Esasen, Dublin ünlverııite • 
sini bitirdikten sonra Avrupa'ya geçmiş; 
Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da seyahat
lerle vakit geçiriyordu. Fakat. Irlıında e
debt kalkınııının ba1Jı olan büyük şair 
Yeata ona Parlıı'te rastladığı zaman asıl 
kabtuyetlnin hangi sahada olduğunu se:r.
miı bulunmalı ,ki bu ııakln ve mUnakaşa 
sevmea adama Irlanda'ya d6nüp memle
l<etınt yakından tanımıya çahıımıuıını, 
yazıcılıta sonra girişmesini tavsiye etti. 
Synge eöhretinl, tabiat vergisi olan kendi 
dehası kadar, bu irıada da borçludur. Pa
ris'ten birdenbire, oraya tamamen zıt bir 
çehresi olan, Aran adalarına gitti. Bu a
dalar lrlanda'nın garp kıyısında kUçük, 
tabiat zenginliğinden mahrum blr takım 
adalardır; tenhadırlar, halkın çoğu da ba
lıkçılıkla geçinir. Synge uzun zaman bu 
adalarda yqıyarak, asde, dıı tesirlere u
zak değlımeden kalmıt Irlanda'yı tanı -
dı; onu, dramlarında canlandırmak U
zere içine sindirdi. Avrupa dil ve hars A· 
lemine A§ina olmak kendisine, memleket\ 
halkının kendilerine has olan his, hareket 
ve sözlerle - gayrı ıuuri olarak - mey
dana koydukları ıahsiyetlerlnl - §UUrlu 
olarak - ~arketmek, anlamak fmktlnını 
verdi. Doğuıtan ıahlp olduğu kabiliyet de 
onları yeniden yaratmaınnı mllmkün kıl • 
dı. (2) 
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rarlıyamıyorum. Önce kendımı 
yetişmit bir gazeteci saymadığım 
için, sonra üstadımız Hakkı Ta
rrk'ın yapıcıhk ve tamircilik me
rakı yüzünden Vakit, •rk ark ta
van değiştirdiğinden ..• 

IMerJ'Nm binbaşı Abdur:--ii• ~ 
zı Bayan Mukaddes Tü:ı:e~ 
rük Muhafaza Genel 1' ,ı~ 
muamele memurlarından • ıP~ 
Polatkan'ın nikah törenJert oeıti 
belediyesinde yapılmııtır· 

Synge bUyUk denmiye lAyık bir sahne 
edebiyatının ncak muhayyllesi zengin; 
ifa.de kudrett bUyUk olan bir millet için
den c!oğacağlna inanıyor. ÇUnkU, hem 
"btıtUn ıilrln kHkU olan hakikat" anlatıl
mak, hem tabtllitlni kaybetmeden bu ha
kikat! anlata<. ı, bir c!ll hazinesi bulmak 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Çankaya Eczanai 

Dilden çıkan deyimler 
Bazı yazarlar, bir takım Türtc

çe kelimelerden yapılmıt deyim
leri yazılarında aayıp döküyor
lar. 

'#AN l~l ILAR 
Acaba, uzun zamand.r, bat 

konwnuz olan "dil" den ne ka
dar deyim çlkmıthr? diye merak 
ettim ve Türk Dil Kurumu tara
fmdan hazırlanmakta olan "Türk 
ıözlüğü" nün "dil" maddeaine 
baktım. 

Burada yazıldığına göre "dil" 
den çıkan deyimler tunlardrr: 

1) Ağzı var, dili yok. 2) Dil 
dökmek. 3) Dile dÜflllek. 4) Di-

mek, bulmak. 24) Dilin persengi. 
25) Dilinin ucunda olmak. 26) 
Dilini tutma.k. 27) Dilini yutmak. 
28) Dili tutulmak. 29) Dil uzat
mak. 30) Dili uzun. 31) Dili var
mamak. 32) Dil kavgaaı. 33) Dil
lerde dolatmak (gezmek). 34) 
Dillere destan olmak. 35) Diliyle 
aokmak. 36) Dil tutmak. 37) Dil 
uzatmak. 38) Dil yarası. 

Btr "dil" kelimesinden kırka 
yakRt deyim. Bat, göz, el gibi ke
limelerden çıkan deyimler ise ay
n ayn yÜze yaklatmakta hatta 
geçmellteclir. Bunl~rı da ele ge
çirirsem, bir gün siyar, dökerim. 

Bir arkadCJfımızın çeyrek aarı! 

le gelmek. 5) Dile getirmek. 6) 
Dili açılmak. 7) Dili çalmak. 8) 
Dili çözülmek. 9) Dili dıtarı çık
mak. 10) Dili dolatmak. 11) Dili 
döndüğü ·kadar. 12) Dili dönme
mek. 13) Dili enaeıinden çekilain. 
14) Dilinden dütürmemek. 15) 
Dilinden kurtulamamak. 16) Di
linde tüy bitmek. 17) Diline do
lamak. 18) Dili.ne ıağlam olmak. 
19) Diline virdetmek. 20) Dilini 
etek arııı eokwn. 21) Dilini ke .. 
mek. 22) Dil~nin altında bir t9Y , 
olmak. 23) Dilinin belumı çek· 

lıtanbul'daki "Vakit" arkada
fHDIZ yinni bet yılını, yani yayın 
hayatında çeyrek a&rı tamamla
dı. Bu yıldönümü, bayramlara 
raatladıiı için bundan bahaeden 
tek bir fıkra btle yazmamıt oldu
fumu ba7ramerteai hatırladım ve 

utandım. 
lstanbul gazetelerinin en y-.. 

lısı olan Vakit, bir bakımdan da 
birçok gazetecilerimizin uğrağı, 
yahut ilk veya orta okulu olmak 
bakımından kutlanmağa değer. 

Kalbur üstü ıazetec:ilerden bir 
çoğunun adını aayabiliriz ki hep
si orada çalıpnıf, cwada meslek 
melekelerini ilerletmiılerdir. 

Kalbur üs.tü olmıyan bir gaze
teci, yani bu aatırlarm yazan da 
uzunca yıllarını o ıazeteye ver
mişti. ilk defa "Toplu iğne" im
zasını orada kullanmıthm; bu 
imzanın üstünde yazdığım "geli
ti güzel" fıkralar orada çıkmıttı. 

Rahmetli tair lamail Safa, Da
rüşşefeka için yazdığı bir manzu
mede: 
Ben aôyft .aklında yefİftİm bu 

binanın 

der. Şimdi Vakit'in yirmi betinci 
yılını düıünürken benim aklıma 
da afDı mıva ıeliyorı fakat tek-

Eskiden günü geçmiş haberler, 
gazetelere "gecikmittir" ıkaydiy
le konulurdu. Bu kutlama yazrsr
na da aynı kaydı koyabilirsiniz. 

Davula dair ! 

latanbul'un ~ki orta yaılı mu
harriri, Refik Halit ve Hakkı Ta
rrk Us, bayram günü radyoda Ç&• 

lınması dolayısiyle davulu öğen 
iki yazı yazdılar. Aynı radyoda 
zurna da çalındığına göre bugün
lerde birer fıkra daha yazmaları 
beklenebilir. 

Bu münaaebetle hatıra bir ata
lar sözü geliyor: "anlıyana aivri
sinek aaz; anlamıyana davul zur
na az!" 

Şu halde "aivriainek" mu.ikide 
minor'u, davul da major'u temsil 
ediyor, demektir. 

Refik Halit'e bir diyeceğim 
yok; fakat Hakkı Tank üatadı
mız, majüakül düpnanı olduğuna 
göre, ilk hkraamı aiwi.inek hak-

lere saadet dileriz. 

Acı bir ölün1 

Eski 
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kop berzahının zaptı hakkında cepheden 1 • 
~ağıdaki raporu almııur : 1 
Kınm yanmadaaını kıtaya yalnız birkaç 

kilometre genişliğinde bir berzah bağlar. 
Bu, pek mükemmel bir müdafaa mevziidir. 
Bu berzah Uzerinde 8 kilometre uzunlu • 
ğUnda, l~ metre derinliğinde ve 50 metre 
geniııliğlnde ( Tatar çukuru ) denen blr 

HARBE 
Berelendi mi? D A i R 

Yaralandı mı? ezildi mi? 
kanal Karadeniz ıuları ile Aznkdenizl su-

A.lrnan - Rus harbi bnşlıyalı dört 
•YJ geç.ıni§tir. Ruayn'nın ezilmesiyle 
lleticeleneccği bildirilen sonuncu al
\:'a~. saldırı§ı da tam bir ay önce 

Orel ve Tula'ya karıı 
alman 

Kremlin yakınında 
askeri 

hedefler 

lan arasında muvasaıa ıemın etmektedir. ~ rL 
Sovyetler. bu gibi müdafaa imkanla - ~QTRasya 

rından faydalanmışlar ve So11~ı·::1entakblaatardranya, ı mevzileri önunde, beton ., 
toprak istlhkı'l.ınlardan, zırhlı siperlerden 
ve demir engellerden mürekkep blriblrl 
ardına beş çember kurmu§lardır. Bin • 

için harp Uguıı ba§.amı~tı. Bilindiği gibi ta
~l'ruza başlandığını alman Führer'i 
""dolf Bitler 3 ilkteşrinde haber 
h:rrniş ve birkaç gün r.onra alman 

.srn şefi Dietrich artık Rusya'nın 1 

taarruzu 
siddetlendi yakıkh lerce kara maynından derin barajlar ku • 1 

ru1mu~tur. Ağır sahıı bataryaıan çok ıyı Kmm' a yapı an taarruz 
> bzılrniş sayılabileceğini söylemişti. 1 glzlcnmiıı bulunuyordu. Bunlar, sahilde 

b U sırada Tokyo'daki alman elçiliği aldatmak üzere kurulmuı sahte mevzilerin 

dasın .ata.şe~i Dictrich'ten bir ad.ım ı Cenupta alman hamlesi Sima ide bir sovyet yanlarına yerleı;tirilmiııti. Perekop koyun. 
b~ha lerı cıderck artık Rusya dıye da, adacıkların himayesinde demırıemış 
ır devletin mevcut olmadığını ja- h ld tecebbu""su·· ok"'ım kaldı olan hnrp gemileri, Alman kıtalarının ileri 

PonJara bildirmifti. tehlikeli ma İyet a I ~ mevzll~rine obUstcrinl yağdırmakta idi. 
Şirndi aradan bir ay kadar za- 8 ıın 31 0 N 8 ı Alman komutanlığı, havadan ve kara • 

bı Londrıı; 31. n.a. - Dally-Telegraph ga- er • a.a. - · · · a ans.nın ıa!A • 
,..,an geçtikten sonra bu defa ... ,elli bir kaynaktan hab a dı"ııın "ö dan yapılım ve günlerce süren istikgaftan 
u zetesi '' Karndenlz'de tehlike ., baıılığı al- •u# •• • • re, 
[) tetric.h'in muavini Südcnnnnn, alınan &avaı t!lyyııre.ı<>rınııı -9·30 llKtcorln sonra dUısman mevı:llerl h!lkkında tam bir 

8 
· N: B. ajansının bildirdiğine göre, tındn ııöylc yazıyor : g.ıcrsı Moskovıı .ı rınde Y ·~ıkl.ırı h.ıcum. fikir edinmlı;tlr Bu eıınada, her c;apta bn-
erlın gazetelerinden birine bir ".hloskovu ıstikaınellndeki Alman ham· !arda, Kremlin ı;aıu>• Yanında sxerı ehe· tııryalardan muazzam bir tahşıdat da hu 

l:ba.Jca.le yazarak "Doğudaki harbin lesi yeniden ılurnıuş ise de, cenuııtakl ham- mo>eti oı.ın ncu tlt:r y.ıK nı..s ·• .rç:.m ehe· esnada duman tarafından hiç taciz görme
)eni bir safhaya" .,.irdigw ini bildir- le d ıha tehlikelı bir mahiyet alnııotır. H.us ıııl)etll blnndaıı ua$k& ııu " n .. ~oıu ıs~aıı-
bı k ., )onun da ı.~abctıcr ol ı.uatu.. den bitirilmiş btılunuyordu. 
... e tedir. Basın §cfi muavini bu ye- basını, tehlikenin bUytik olduğunu kabul .. ı fh l\iosko~ıı cllrmc on t.. d m yo>.u ba~lı. 

sa ada da "bütÜn servislere etmektedir. Doııetz havzasında., Alman bı ılır \O bunların 9 sondu ah , t.ıs:ron.ı ~ardır. 
t" ensup ıkahramnn alman askerle- ilerlemesi, henüz duı durulmamıetır. Rus- Atman uırerlerlnıJcn oonra L n nıırat. mııa, 
.:den daha epeyce çetin gayret- ya'nın ıstihslıl kudreti gitgide daha fazla i\llnsı< ve Kıer e ı:tden dJrt de nır:roıu 60v. 
t " istenileceğini söyledikten son- tahrip edilmektedir. Bu, lnkAr edilemez yellerin elinden cıktıı<tan .:e olman hava 
ta nıakalesini şu sözlerle bitirmek· bir vakııdır. ku\etlt?rlntn bircok bo nh rrtun nlnrı yuı:un-
edir: den Mo k"' .ı dı•ındaK\ ı, şk 1 lln •• r blrcok "B " DUn Almanlar, Kırım nıUcJafaa bolge-.. u §artlar altında nlmnn halkı- )·erlerde kesildikten sonrn, aım-ın bo obaları-

... I sine girdiklerini söylemekle ôvUnmlışler- n t 1 1 ı d k d 

1 
.... a. ınan kıtal arının yeni ilerleme· 111 es r n U)ınn ıırnu a~ ro:ı aıtı lkı ehe-
et- • b'l • dlr. Almanlar, Kırım müdafaa bölgesinde mlycUl IS'l.aBYona ııelmlıtı: .Moskova•yı ce-
~i ı~ı ı dırmekte devam edece- bir gc<l k açtıklannı blr hafta önce blldlr- nupta K'lıl'Bk'a ba:Iıyan Kurskaya demlryolu 
~ z. Basm cefi muavininin bu ma· 
ııı; ) '"' ml!ilersc de, nıUtcarrız almanlar, gerile - ile do:uda Gorkl'ye ıılden G:ırkovııkaya de-
~ esi, Önce kendi şefi ve ondan ırıck zomnda knlmışlarc!ı. Bu dr.fl\ da belki mtryotu. Bu iki llat, aellrl'l rto:ıJ unda Kure· 
~ ra da propaganda teşkilatı vnkitı:ıiz bir coşma kar1tsındıı bulunuyoruz. kı--.;na al ıs,ıı.sNnun<111n ba ı'll ktn ı r Al. 
bı .. ıısupları tarafından ileri sürülen Bununla beraber, .Almanların Kınm ya- mnn bombaları bınaı •ı ve rayları Caka-
..._1ubal8.calı iddiaları tevil için ya- d lovsl<aya ıokntında tahrip eL'!1lılerd r. ' ' rımrıdnsınıı göz diktikleri ve yarıma aya 
• nu, olacaktır. Südermnnn, aynı girmek için uzun ve büyük gayretler PP· 
d •nıa.nda ortada Rusya diye bir tıklnrı teslim olunmalıdır. 
d~J 1.etin kalmadığı resmen ilan e
, ı daği halde hala Moskova'nrn, .. sıvastopol, KaracJeniz'deki Sovyet do-

Karadeniz. limanlarındaki 
Sovyet gemilerine hava 

ıuicumu 
Berlln, 31 n.n. - /urkerl k.ı>-naklardan 

D. N. B. ye blldlrlldltılııe ıı.ır~. ulnıan ıa\as 

Hücum baglıyor 
Bunun üzerine, uç gUn suren hücuma 

gc\;ıldı İki yüzden fnzl:ı top, So'lryet mev
zilerine ateıı pU3kUrmeğe başladı. İstlh · 
klım kıtalarınn mensup askerler, dikenli 
teller arasından yollar aç,nakta '\'e alev 
makineleri htıll'ı. ate§ etmekte olan sıgı • 
naklnra kndar ilerlemekte idi Sovyet na· 
keri, inanılmıyacak derecede inatla mü • 
d;:ıfaa edı) ordu. L -kı u m nlı Kal 1 r ıud 
içinden çıkılmaz u r c d geni§ \ r .ırlft 

koridorl:ır yapılmıştı. Bunlar, mazgal -1 
!ardan 40 hatta. M b"mba atılmasına rağ-
men, hilA garnlzonhrın bır kısmına hima-, 
ye temin etmekte idi. 

JIUcum Lopçu unun ıoblrllği ile ileri ta
burlar, istıhka.m sıstcmyıın ıklncı ı;:enbe- I 
rıni yarmı§ınrdır. Hnva muharebelerlnı ı 

topçu ducllosu, topçu duelloııunu hava mu· 

K ırnn'a kar§ı yapılan taarruz, 
almanların yeni hedeflerini 

açıkça meydana koymaktadır. Bu 
hedef bir an evci Kafkasya'ya 
ulaşmak ve bunun için de geride 
hiçbir tehdit unsuru bırakma· 
maktır. Bizzat D. N. 8. muhabi
rinin vcrdifi tafsilata göre, bu 
taarruz çok şiddetli olmu§, ve 
almımlar Perc.kop'ta bazan her 
biri istihkam &eklini alan evleri 
bile tc1< tek almak zorunda kal
mıtla.rdır. Alman ajansının al
man harckot üslerinin cok defa 
sovyet toplarının tehdidi altında 
bulunduğunu söylemesine bakı
lırsa, alman knyıplnrrnın yalnız 
son hiicumda 20.000 e baliğ ol
clufu hak!iındn sovyet knynakla
rınm verdikleri haberi izam e· 
dilınir. te-lnkki edemeyiz. Alman
lar, taarruzun iltinci giinü o ka
d-:r büyük bir mukavemetle knr
şıln,mı~lardır iti, bu kesimdeki 
alman ba~komutnnı bile taat'ru· 
zu dnvnm ettirmek ve yl\hut or
dularını geri çekmek hususunda 
tereddüde dü mü~tür. Fnkat son· 
radnn iki gün içinde ba§arılanla
rı elden l<açırmamak için bir de
fa daha taarruz emri vermeği 
dnha muvnfrk bl'lmur.tur. 

i)~ingrad'ın alınamamasından ve nanmnsının b~lıcu üsslldUr. Gerçi Alman
~ııruda harbin devam etmesinden tnr Sıvastopol'n kndar gelmemı,.lerse ve, 
~ ~anya'da doğan endişeyi gider- yanmııdanın istlhkl'unlnrı ve tezgQhları 

11.e~e çalr,mıştır. Basın şefi muavi- uzun bir zuınıın dayanmak kudretin! haiz 
{'tın anlattığına göre şimdi Doğu· ise de, Alman huvn kuvetlcri, Huı donan
h • harbin girdiği yeni safhn 1870 ınnsını daha doğ·uda yenl bir Us arıı.mağa 
,."t-binde Sedan meydan muhare- zorladığı takdırde, bu donanmaya ağır 
~~en sonraki duruma benzemel<- bir darbe indirllnıiıı olacaktır. Bununla be· 
~ 1~· Fransa'nın o zamanki duru- raber, Almanya bu cepheye derhal deniz 
'r U ıle Rusya'nın bugünkü durumu yolu ile asker göudcremlycccktlr. Blnacn
t'h~rnda bir benzerlik olmadığı nlcyh, Almnnyu'nuı zaferi kazanması im· 
~ ı, iki harekat, kıyaslanamıyn- k~nlan pek u?.aktır. Sıvastopol düııse bile, 
S\i k derecede birbirinden ayrı iken, Rus donanması uzun bir zaman tutunabi-

tan•arelerl dun d~ K"r~d.n z lıın.ı.nhrında 

bulunan &O\)et ı;eınıı .n K"ııi' ınuvatrakı· 

)elli hücumlarda bulunm.ı l.ı dtr 

hare belen takip etmekt<' idi. '1 'd ı., h r.,.. , k' f' 
İlk .,Uulın akş.ımı, komutanlık mtihtnı 1 illrfm a!'\I iiienaftn in ııa 1 

bir karar almak zorunda bulunuyordu. 

.. derrrıann'ın 1870 harbi ile bugÜ· lecek ve Hitll'r'in kr.ndisine karşı g5nde -
ll-u İzah etmcğe çalı~ması alman rcceğl herhangi bir denizaltıya meydan o-
'fltAr .. • • .~ t • ' b'l kumnk ve alman kıtalarının naklini tehdit 'le ı uzkerıdne en ıyıt fesır lyaplad ı • r ctmtye yctrcek derecede kuvetll olacak -
~ ma sa ına mn u o ma ı ır. 

~· kü almanlar, en iyi 1870 har· tır . ., 
1 anlarlar. RU11lar almanların Kırım' da 

~Bu propaganda manmrraları bir ilerlediklerini. kabul ediyorlar 
A~llfa bırakıldığı zaman Rusya ile 
~anya arasındJıki harbin biliin
'ı1"l ve bugünkü durumu hakkın
d, ~elırcn hakıkat şud\ır: evClce 
,) ~Ylediğimiz gibi, Rusya bu dört 
~ 1Çİnde çok ağır zayiata uğra
!-ti~t!r· Genit ve zcn~İn toprnkları 
l't' a. edilmiş, mühim sanayi bölı;e
t,!'lrlden mahrum kalmış, milyon
~~ Ölü, yaralı ve esir insan zayi 
>t 1f, on binlerle top, tan1' ve tay
lı "esi ınahvolmuştcr. lnsnn zayia
aj ··~anların bildirdiklerine cörc, 
t, aguatosa kadar dört milyonu 
l'd~7k,te idi. Bu, yapılan son ham· 
"'-. ~ı ınsan zayintmı hesaba kat
'tl ._,aktadır. Harp snnayiinin de 

Kulblşef, 31 a.a. - Q!pheden &elen 
aou -t.cıJrriif'larfa g re, "llılllivtır• XuVt!U<M"I, 

Kınm istikametindeki mütehevvir ham -
lelerine devam ediyorlar. Bu !!On beı &"Un 
içinde Almanların 20.000 aeker kaybet -
tikleri söyleniyor. 

Sovyet mUda!aaları, Almanların Ros • 
tof, Mojnisk, .Mnloyaroslavets, Voloko • 
lıınuık'a knrsı yaptıkları taarruzları dur
durmuşlardır. Bununla beraber, Mosko -
va'ya knrşı cenuptan gelen tehdidin git
tikçe arttığı knbul edilmektedir. Huslar 
adım ndım ırsrııcmr.l{tedlr. 

Orel ile 'J.'ula arasındaki çevrede 5000 
ve V olokotnmsk çevresinde de birçok Al· 
mnnın öldUğli kaydedilmektedir. 
Kızılordunun organı olan Krasnaya

Svezaa, Almanların Kırım'da Uertedikle
rını ka.uuı etnu•kl.I\ ve fakat Perekop'a 
karşı taarruzun başladığı ta~nttn y.ııü_.24 
cylilldenberi 50.000 Alman askerinin kay
bedildiğini ynzmaktadır. 

Orel ve Tula'ya kar§ı 
Moskova, 31 a.a. - Pravda gazeteslnln 

muhabırine göre, Moskova cephesinin cı; 
nup çevresıııdcki iki yere, Orel ve Tula • 
ya kar11ı yapılan alman taamızu ıılddet • 
lenmektedir. Almanlar bazı yerlerde rus 
kuvetıerinl gerlletmlye muvaffak olmut • 
!ardır. Cephelerde kanlı muhareb&lar ce
reyan etmekte ve dUoman tank n tayya· 
relerinin faaliyeti artmıı.ktadır. 

Sovyet müdalaa mevzileri 
tehditte 

t tk'ıt.iı yarısını kaybetmiştir. 
d,__,1a.kat R .. ,Ya'nın ezildiği, bir 
~I et olarak orta..ı..... kalktığı 
~} ~e de söylediğimiz gibi hanı 
~il\ •iden ibarettir. Henüz Rusya
'-' 8'ukavemeti bile krrılnmamış
'-'~ Unun delili meydandadır: al
~ ,ar henüz Leningrad'ı ve Mos· 
~ Yı bile alamamı§lardır. Eğer t,,. a Yok olmuşsa, bu şehirlerin İş· 
dil 

1'-e ınani olan nedir? Son neşre
~,;'1 alman tebliğleri çetin rus mu
~iı.:.nıetinden bahsetmektedir. E
"ı~ 1f Ye yok edilmiş bir kuvetin 
~)~Ye.met edebileceğine akıl erdi
~ t'dez. Rusya'daki alman zaferle
~~. den büyüktür, şümullüdür, e· 
ti\· 'Yetlidir. Bu zaferlerin olduğu 
~~ f Östcrilmesi, alman siliihlnrı 
"'ld afi bir §eref tetkil edeceği 
~h-e alman propaganda teşkilatı 
._iti etkeşlikle, alman halkını ü
>,ı:ıtre düşürmekte, dünya t>fkiı.rını Kuibi§cf, 3. na .. - Merkez cephesinde
~, 1f Yollara sevketmekte ve için· kı SO\)et mukavemeti son hatta içlnde 
l"ı:ı. Çrlcanıadığını gÖrÜnce tevil yo· gittikçe inatlı bır ockllde devam etmııse 

.. ı de sovyet mlidafaa mevzileri hlıllı tehdit 
.\t a.pnıaktndrr. altında bulunmaktadır. Almanlar hamle • 

~"' ltıanya'nın çok çabuk netice !erini yapmak içln külliyetli aaker kulla· 
~i~~ İçin bu Doğu harekatına gi- nıyortnr ve kayıbı hesaba atmadan ileri 
d\ ht•rıe §Üphe yoktur. 22 haziran· hureketlcrinln hızını idame etmiye ga)TCt 
~'it :ılıyan hareket bir bAskın ola· ediy,,rlar. H.ostof'a kııroı vı Donetz hav -
l~~ ~rtip edilmişti. Almanya'nın zasında Stallno·dan Doneta nehri istik&
... , ~ Ja'da ve Frnnsa'da olduğu gİ· metine yapılan alman hücumunun başlı -
tıbi ~IYa'da da en çok altı hafta en hamleleri cepheden yapılmaktadır. ~a
~lltı ısa bir zaman içinde netice gıınrog'un ötesinde bir köy aynı glln ı • 
-~"Yı Ümit ettiğine şüphe yoktur., çınde Uslüste Uç defa bir kısımdan öbil· 
~~ 11.t bu netice alınamnmıştır. On- · ıilne geçml§ ve nihayet nuıtarda kalmıo -
~~ '?ıtra alman taarruz hamlesi tır. 

~ ttın .. ı kAh b d w t Sovyet hav'\ kuvctlerl bu kesimde mU-
ıı .ı "' e n ccnu a ogru ev- v · -'l !Uk ~"ild' V "h k I ılm bir rol oynamakl11dır. e ıki ,,. n 

)i:~~~-tı ı. ~ nı ayet • ı~tan ev~ '1ar kfl.t esnasınrlıı 21 dllşman tayyaresi 
~~ t11.a.r tasfıye etmt"k ıçın son bu· tahrip edilmiştir. Bir dU~man tayyare 
\ ~'tı ru7 yapıldı. Bu taarruzla mrydını da C'lddt surette hMara u~rnnıış
~ t, Ya'nın Rusva'yı yrkabileceği- tır 
~!~~"ettiğine, biıszat B. Hitler'in 
~ Ytrıden başka delil nrr.mryn Jü. Sovyet mukavemeti 
~· bi\kktur. Fakat bugünkü duru· Kulblsc!, 31 n.a. - Royter: Bütiln bu 
f"iıı ıldığı zaman böyle bir neti 
'dlJo elde edilmediği de meydan- hafta içinde cenup cephesinde soVYet mu-
'r . 

~t.~1'- ne olacak? Onu bilmiyo· 
~l~i ~hrnin etmek de istemiyoruz. 
~;' Usya şimdiki cepheyi tut
~d•1 'ttuYaffak olur, belki Lenin
s~· lch-ıoskova'yı ve Rostof'u ter
~ ~et hu hattın arkasında bir 
\~lııt dUtar. Belki Volga hattına, 
\..~ ha Ural dağlarına çekilir ve 
~~ &kikaten alınanların mev

ol•rak iddia ettikleri gibi, 

ezilir. Fakat basın §ef muavini Sü
dermann'ın da söylediği gibi, al
man askerleri henüz çetin mücade
lelerle karşılatmak zorundadırlar. 

Hulasa Rusya, rusların iddia et· 
tikleri gibi yalnız berelenmit ıayı
lamaz. Almanlarm iddia ettikleri 
gibi ezilmit de değildir. Belki ya
ralanmııtrr. 

4 Ş. ESMER 

Kırım•ın batı kıyısı Uzcrlnde Evpartorı ı 

limanının b11mbardıınanı efina&ıntla Uc bin to
nıııı.toluk bir naklıye ı:e.nısl ile se tu: yüzer 
tonllAtoluk iki ıa~c ııemlsl b tırıl n tır. 

Bln:ok ım\•na tayyaresi, aynı cün, Kırıın'ın 
duQ'u Ul"ırnda kfıln Kere llmanını bombala· 
mı~lar \e iki blni!r ton.IAtoluK l.ki sovyet tı

ı:-.ıırct ııemlslyle 500 tonıııı.tolu!t bir tlcnreı 

ıromlsl b:ıtırmışlardır. lkl biner tonll~toluk 

iki bnıkn ticaret ı:emlsı de attır 11 ı& ra u~ • 
ramııtır. Ba ka bombalar, il nan te.tslerlne 
ve bir mühimmat ııc11osunn dU"'nua ve ıld · 
deUl lnrtlAklnr ve bU>tık ynn5:ınlar cıkmı& · 
tır. 

Alman hava ku\'Ctlerl, dUn, ııırk cepllcsl· 

DUşm.ın hatlarında derın bir gedik açıl· 

nuııtı Butun dUşman topçu unun at ııi Al· 
man kıtaları li:ı:crıne çevrilmıı; bulunu . 
yordu. Duı;ıııanın Uç karşı hucumu ıreri 

püsktlrtUlmu11tu. Alman kıtaları dıı.yanın:ııı 
ve yeni hUcumıarn mı kalkmalıdır, yoksa 
geri mi çağrılmalıdır ? Fakat bu !kıncı 

ııık, blitun tetıebbUsU sarsabllecektır. Bun· 
dan dolayıdır ki, ertesi sahah yeniden hU· 
cum emri verilmiııtir. 

luinci gün 
nın cmup bötıreslnde rtemtryotu tes1alertne İkinci gün, sovyet tankları, Sovyet 
knl'l!ı hO.cumlıı.rın.a teslrll surette devam et· Martin ve Rata bombardıman tayyareleri 
ml&lerdlr. Oc mühim demlryolu, blreok nok-

çok §lddetıı karşı hilcumtar yapmı11tardır. tada tamnw.b le lnkıtaa uğramı~ır. 

Suya diifen bır "Sbvyet hü,..ufhu 
ncrlln, sı a.n. - D. N B. nln askeri kny. 

naklardan öA"rendlC:lne ı:öre, cephenin etm:ıl 

bölı:eslnde SO\•yetler. 30 llk:tearlnde, alman • 
ların kurnı:aC:a m~vaffak oımus bulunduktan 
bir köprü basını yeniden ıu:ale teıebbUs et -
m1ılerdlr. Düşmanın bütün elddetll hücum· 
ları pU!!kürtülmüştür. Sovyrtler muharebe 
meydanında 60 su!bay ve 600 er ölü bırak· 

mıılardır. 

Perekop berzahının zaptı 
hakkında Alman raporu 

Berlin; 31. a.a. - D. N. B. ajansı, Pere-

kavemett glttlkce daha inatlı olmakta de
vam etmiştir. Fakat sovyet müdafaaları 

hAlll. tehdit altında bulunmaktadır. Alman· 
!ar, ileri hareketlerinde büyilk miktarda as· 
ker kullanmakla ve kayıplara bıı:kmııdan 
1len harek~tıerınhı ,ı,,,..ru muhnfnzaya cıı.lıs
mııktadırlar. Alman ileri hareketinin esas 
hattı, cepheden Rosto!'a ve Stallno üze· 
rlndç.n Donı~t.z iıehrl istikametinde Donet.z 
havzasına hücum olıJnakla bcrde-.•amdır. 

Avusturalya Rusya'ya ııhiye 
malzemesi gönderecek 

Cıınberra, 31 a.a. - Avusturalya başve
klll Curtln dün beyanatta bulunarak harp 
kabinesinin, drrhal gönderlleblle<:ek fazla 
bazı sıhiye malzemesini Rusya'ya gônder
meğe karar verdiı-Inl b!lıUrmlştlr. Bu kn· 
rar, Sovyetler Bırllği tnrRfından istenilen 
sıhlye malzemesine alt listenin gelmesi Ü· 

zerlne ittihaz edilmiştir • 
Kabine sovyetler lehine yapılacak para 

yardııru ta!Prılerln de tanzim ve tasvip et· 
mek hususunda aiti.kadar komisyona ııal6-

h1yet \'ermiştir. Bu para Avusturalya'nın 

temin edemlyecefi ve Rusya'nın başka 

memleketlerden satın alaca(:ı sıhlye ma).ze
mesının ödenmesinde kullanılacaktır. 

Berlin'e yapılan hava akını 
hakkında tafsilat 

Moskova, 31 a.a. - Geı;:en gece Berlln 
üzerine yapılan hava akını hakkında Tass 
ajansı şu tafslltıtı vermektedir: 

Harekt'ttl'n bnce hlr sovyet filosu kuman· 
danı, "biz .Moskovıı.'nın llcilnO nlarağız. on
lar her hııldc bizi beklemiyorlar" demişU. 
Kuınnndanın bu sôzlcri haklı idi. Hava 
şartları fona oldui::undan sovyet tııyynrelc· 
ri Bt'rlln üuır!nc vardığı zamnn, onları kar· 
şılnmn b:ıtaryal:ınnın hiçbir ntt"şl karşıla

mamıştır. Sovyetler, en ziyade nerlln'ln şi
mal batısında bulunan celik ve maldnc fab
rlknlarını bomb:ılamışlıırdır. Yüksek lnflltık 
bombaları, yangın bombalarını takip et
miştir. Bunun üzerine alman ışıklı mermi· 
terin izleri, havada gözükmeğe başlamıştır. 
Sehlr Uwıine almanca ynzılmış bt»'anna
melrr ntılmıstır. Alınan kar.ıı koyma bn
t11ryalnn hız ve şiddetini artırıruş, fakat 
sovyet tayyareleri tok yüksekten uçtuğu 
için bunlara lsabı;_t olmamıştır. Bütün sov
yet ta)')·arelerl saf ve salim dönmüşlerdir. 

Bu muvaffakıyeUI akından dönen subay· 
laman biri ıu sözleri s5ylemlştlr: 

Alman topcwu. at lui, Perııkop un UçUn· 
cü müstahkem ı;embcri ıizerlnc çevir -
mıotir. 1stıhkam ve pıyndt. kıtulnrının ı;e. 
risınde, hücum topları ve karşıkoyma ba
taryaları, mııyn tarlalarından, siperlerden 
ve kuvetli sığınaklardan mürekkep mUs
tahkem hatlarda geni§ bir gedik açmıııtır. 
Sovyetlerln lnaUı mudafaası karııısın -
da, hUcum, çok yava3 bır tarzda arazi ka
zanmaktadır. Stuknlar, müthl~ bir kuvetle 
Uçlincli mlrstahkem çenber Uzerlne hUcum
tar yapmışlar ve biraz sonra bombardıman 
tayyareleri ve tanklar hUcuma kalkmı11tar
dır. Sovyet tankları, Almanların <'enahla
rına girmeğe çalışmışlardır. Tanklara 
binmiş olarak ilerliyen avcılar mevzile -
ri işgal eylemişlerdir. Topçu, temerküz 
cttlr!lnıl§ kir tarzda ate§ etmektedir. Fa
kat bu hUcum geri pliskllrtUlmU11ttir. 

O~üncü gün 

Kati netice günil olarak uçuncü gün, 
tayyarelerin, topların ve öteki harp alet -
terinin glırültUlerl ile bUtUn bölge inl&
mektedlr. F.n büyllk çapta havan ve oblll 
toplarının tarrakalariyle yer 8nrııılmakta 

ve bllyUk mermiler huzmeleri Perekop 
üzerine dü11tüğU zaman bir yanar dağın 
faaliyete geçtiği zehabını vermektedir. 

Alm:ın piyadesinin önünde, ( Tatar çu
kuru ) ua kadar son 400 metrelik bir me
safe kalmıetır. Son kati hücum bqtamıo· 
hr. Hr.roey, bu hücumun muva!fakıyetine 
baClıt'ır. İstlhktım kıtalarımn lağlmları 

ile bir gedik açıtmıetır. Aııkerler, buradan 
müstahkem mevzie hücum etmektedirler. 
Stuıtaların bombalan ve bataryaların ~ 
büsleri, muazzam çukurlar açmaktadır. 

Muharebe meydanı, ifade için kelime bul
ması imkansız bir tahrip manzarası göster
mektedir. BUtun çiftlik evleri müstahkem 
mtidafna mevzii haline getirllmiıı olan bir 
köy saptedllmiıtir. Biraz sonra da başka 
bir alay, Perekop'a glrmiıtir, Perekop'ta 
her ev ayrı ayrı hllcı.anlarta zapledllmi11-
tir. 
Almanların ileri hareketini durdurmak 

için dil~anın yaptığı son limitsiz gay -
retler muvaffakıyetsizliğe u,tramı§ ve Kı
rım kapıııı zorıanmııtır. 

Ukrayna cephesinde 
Budapeşte, 31 a.a. - Macar ajansı bil

dlriyorı 

Ukrayna cephesinde faaliyette bulunan 
müttefik kuvctler, düşmanr daha geniı bir 
kesimde Donetz nehrinin ötesine sürmek
te ve nehrin sağ kıyısını ele ıeçirmekte -
dir. 

Macar kıtaları, son muvaffakiyetlerini 
genişletmişler ve Donetz boyunca yeni 
mevkiler iuat eylemişlerdir. 

ÇOCUK DAV ASI 
CÜMHURİYET 

DAVASIDIR! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi "- Berlln yolunu hlllyoruz. Oraya daha l 

birçok defalar ıldecetız. n ----------------

D ünkü alman tebliğine göre, 
Kırım'da mağlup edilen 

nıslar takip edilmektedir. Bu ta· 
kip nereye kadar inkitaf etmit· 
tir? Bu hususla alman teblicin
de bir kayıt yoktur. Fakat kızıl
ordunun organı olan "Kızılyıl
dız" gazetesi, almanların Kırım· 
da ilerlediklerini kabul etmekte
dir. Londra'da Dnily Telegraph 
gazetesinin de Kırrm harekatın
dan bahsederken, nlmanların Si
vaslopol'a kadar varmadıkları
nı söylemesine bakılırsa, alman 
harekatı, Kırım'da oldukça ge
nişlcmi tir. Çünkü Sivastopol 
hemen hemen Kırım'da aon mer
halelerden biridir ve yarımada
nın Karadeniz'e saplanan bur
nunun tepesindedir. Zaten bu
rası, muhtelif dağlarla, şimalde
ki steplerden ayrıldığı için, al
manlarm ilk hücumlarını bu li
mana karşı şiddetlendirecekleri 
tahmin edilemez. Öyle anla§ılı
yor ki, ilk hedef, timdi yarıma
danm doğuda şahnişi telakki e
dilebilen, ve Azakdenizi'ni Ka
radeniz'den ayıran Kerç boğazı
dı-r. Zaten alman hava kuvetle
rinin burasını da sıkı bir surette 
bombardıman etmelerinden bu 
neticeyi çrkarmak knbildir. 

t\afkasya'ya doğru 

K erç boğazı ele geçince, Kı

rım yarımadasmın batıda
ki diğer büyük limanları belki 
muhasarada kalacak ve alman
lar doğ-rudan doğruya Kafkaaya
ya doğru istikamet alacaklardır. 
Eğer İngilizler Kafkasya'da ha
kikaten Rostof'a kadar, kuvet 
göndermişlerse, alınanlar Kerç -
boğazmdan atlıyara'k, bu kuvet
leri ankadan da bir baskıya al
mak gayesini güdüyor, gibidir. 
KaR<asya'nın ele geçirilmesi, 
Sovyet - Alman harbi üzerinde 
Moskova'nm sukutundan daha 
büyük bir tesir doğuracaktır. Bu 
suretle sovyet harp endüstrisini 
ve harp maknnizmasını besliyen 
petrolün yatağına varılmış olu
nacaktır. İngiltere ve Amerika
nın yapacağı malzeme yardımı
nı, petrole yapılacak bir hücum
la ııfıra düşürmek de düşünül
mÜ§ olabilir. Almanlar belki ilk 
hamlede Baku'yü alamıyaca'k
lardrr, çÜTıkÜ buranm alınması 
hem zamana, hem de büyük fe
dakarlıklara ihtiyaç gösterir, ilk 
hedef olsa olsa petrol borularını 
ke$mektil". 

Rosfof etrahnda 

R ostof etrafında da çok aı· 
kı ç.arpı§malar olduğu xnu· 

hakkaktır. Almanlarm ıehrin 
çok yakınma vardıklarını rus 
kaynaklanndan gelen haberler
den anlıyonız. Eğer Rostif dü~e
cek olur.sa, almanlar Hazer de
nizi sahillerine gelen ilk petrol 
borusunu burada ellerine geçire
ceklerdir. Donetz havzasında 
Stalino'dan daha doğuya Voro
§İlovgrad'a yaprlan alman taar
ruzundan, almanlarm Rostof Ü
zerine ve bilhassa bu tehrin do
ğusuna fimalden de bir baskı ha
zrrladrklan anla§ılmaktadrr. Bel
ki de, Harkof'a alan ku.retJ., 
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Uzak-doğu' da 

Japonya tarihinde 

benzeri olmıyan 

bir bu ran g f (yor 
Tokyo; 31. a.a. - Başvekıl general Tojo 

milli hizmetler birliğine mensup 300 tıı:aya 
hiuı.ben bir nutuk söyliyerek, Jap<ınya'nın 
tarihinde b nzcrı görU.medlk b.r b hr nı 
yenmesi için azami gayret yapılmasını 

istcmiatir. 
Başvekil, bundan sonra, Asyn'nın ve -

rimlendlrllmesl federasyonuna bir me~aj 

göndermıo ve bu mesajda ounlan soyl&
mlotir : 
"Dllnyanın karışık b r dıırumdq hu! ın

masına rağmen, biz Japonlar bi.ltün engel
len yıkmak için demirden bir imde ile 
birlcşmellyiz. .. 

Hindistan'cla bulunan japon 
tebaasının çoğu memleketine 

dönüyor 
Bombay; 31. n.a. - Hlndistan'da bulu· 

nan Japon tebaalannın çoğu Jap<>nya'ya 
gitmektedir. Hindıstan'da ve Orta-doğu • 
dakı Japonları memleketlerine götllrmek 
Uzere Japon hükümetl tarafından kirala
nan Hlyemaru vapuru ne önUmUzd ki ay
ba ında 215 ktglllk yeni bir grup hareket 
edecektir. Japonya'nın Kalklita'daki baı 
konsolosu ile Karaşi ıkonsolos vekili Kİ -
denler arasında. bulunmaktadır. Söylen • 
dlğine göre, bUyUk ölçüdeki bu tahlıye 

hareketinin başlıca sebepleri, Japonya ile 
Hindistan arasında iş hacminin azalması, 
Japonya ile münaknlenın gü~ tc-min cdll· 
mest ve Japonya'ya para gönderilmesinde 
güçluk olmasıdır. Bombay Kalkiita ve 
Kara~ı konsoloslukları munmclelcrine de
vam etm ktedirler . 
Bu ay Japonya•dan Hind stan'a mutat ta
rihten önce gelmiş olan Hiyemanı Bender.. 

1 şahpur ve Monbasa'ya gllml§Ur. Vapur, 
Orta-doğu'dan 80 Jnpon'la Bombay•a d~ 
neccktlr. 
Hollanda Hindistanından bine 

yakın japon ayrılıyor 
Batavia; 31. a.a. - Unlted-Press : 1000 

kadar .Japon kadın ve çocuğunun Holltuıda 
Hlndl!tanından ayrılmaları beklenilmek -
tedlr. Bunlar 7 ıonte3rtnde Batavla'ya ge
lip oradan Surabaya ya hareket edecek 
olan bir Japon vapuruna bineceklerdir. 

Şanghay'daki ingiliilere de 
harekete hazırlanmaları için 

tebliğlerde bulunuldu 
Şanghay; 31. a.a. - Vaziyette görületa 

son inki,atlar Uzertne Brttanya makam -
lan, burada esaalı igl olmıyanlann ve bfl~ 
hassa kadın ve çocukların hareket etm .. 
!eri lc;ln buJ:1}n yeni tebliğlerde bulun • 
muştur 

Hitler Won Papen'in doğum 

Vildönümünü kutladı 

Be:rlin, 31 a.a. - Alman devlet rei
si Hitler, Almanya/nın Türkiye bii
yü'k elçisi M. von Papen'in. doğum 
yıldönümü dolayısiyle kendisine pek 
dostane bir lisanla yazılmış bir teb-

1 rik telgrafı göndermiştir. 

Donetz havzasını temizlemek 
için, Voroşilofgrad'a bir an eve) 
timalden varmağa çalışacaklar 
ve burada cenuptan yukarı tır
manan kuvctlerle bir irtibat ku.,... 
mayı dütüneceklerdir. SözleT'i
mizi hulasa edecek olursak di
yebiliriz ki, durum, cenupta bil
hassa Kafkasya harekatını ha
zırlamak bakımından çok nazik 
bir safhaya girmittir. Rus muka
vemet derecesinin alman taarru
zunu ne deı eceye kadar durak
latacağı hakkiyle sorulabilir. 

Moskova etrafında 

M oskova elrafınaaki tazyı'k 
bilhassa cenupt11.n, ve ba

tıdan çok artmıştır. Almanlar, 
Tula istikametinden yuruyup 
Moskova'yı bir de doğudan sar
mak t~ebbüsündedirler. Fakat 
Tula kimlerin elindedir? Alman· 
lar bundan onbeş gün evel Tula
nın alındığını bildirmişlerdir. 
Ruslar, bu çevredeki hareketler 
hakkmda malumat verirken Tu
la'nın kendi ellerinde bulunduğu 
zahabrnı doğurtmaktadrrlar. Fa
kat Oka nehri üzerinde çarpıt
malar olduğu göz önüne alına
cak olursa, almanların Tula'nın 
çok üstüne çrktıkla.rı anla~ıhr. 
Diğer taraftan Moskova'nın gar
binde de Rjev - Moskova hattı 
Üzerinde Volokolamsk istikame
tinde sıkı bir alman taarruzu ol
duğu bildirilmektedir. Kalinin -
Volokolamsk - Mojaisk - Maliya
roslavez - Tula hattı Moskova'yı 
batıdan doğuya doğru çeviren 
yarım çenberdir. Almanlarm bu 
çenberi, he.r bet noktadan yar
mağa kalktıkları anlaşılıyor. Fa
kat en büyük baskının nereden 
yapıldığı hakkında sarih bir fi
kir edinmek kabil değildir. Çün
kü taarruzun tiddet derecesi 
dört bet gündür, başka baıka 
kesimlerde toplanmıştır. 

Dün gelen telgrafa]ara göre 
sovyet cephesindeki harp duru
munu lbu suretle hulasa etmek 
kabildir. 

Mümta:ı Faik FENiK 



Kadınllk ilemlnde 

Kadın mahkumların 
kurtuluş yurdu 
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KIZILAY 
mecmuası 

Nnalaet Nurettin EGE Kmlay Cemlyetı tarafından a7da bir de-
ıa ııetredilecek olan mecmuanuı tik .__ 

Bir Amerikan 
destroyeri daha 
torpillenip battı 

Amerika Almanyı Ilı 
Dllinllellefterl kesmek 
ldn sebep aönnlyor 

.1•···················· .. ···············~ • • 
Bugünkü maçlar 

Gençlerbirliii - Mukeapor 
Saat: 13.30 

Harp Okulu - Ankarasücü 
Saat: ıs.ıs 

• • • • • • • • . 
• • • • • . 
• • • • • • . 

~ ...................................... ... 

R A 
Tllrkiye Rad70 Difibyoa 
Tiirki7e RadyOK - Ankara Ra 

- ( Dalca Uzuııluta) 
1648 il. 112 Kc/L 120 Kw. 
31.7 K. 9463 Kc/L 20 Kw. T. A. P. 

CUMARTESİ : 1. 11 19'1 

7.30 Program ve Memleket Saat 
7.33 Mllzlk : Hafif Program (Pl). 
7.45 AJANS HABERLERİ, KaHforniya eyaletinin zümrilt or- toplantı alonuna gBtürOr. Orada gil· cltln C'J)rtı. MecmU&71 hayret ve takdirle 

maııları arasoıda yepyeni kirgir bina- ul bir t&nlnenin etrafım yerletti • kariıleıbk. H~ eebebl IU idi: bu· 
Jarı, göz alabildiğine uzanan yemye • rilmit rahat koltuklarda yan yana SOne kadar baa kurwnlar adına ~atı mee
fil çimenleriyle bayındır bir ülke oturarak düıriya yüzündelııi her mev- mualara 6rneık ve denk bir eaerle kal'tlla
yülmelmektedir. Çayırlar tberin.de zu hakkında istediği, dilediii ıibi pcabnrn umU70l'duk. Halbuki bua11nk8 

k eftk lbi 1 · ı d mapZin teıknlttnla en atır bqk Te en mu· ren r e se erıy e Uzgiln tıa - ıerbeltçe IDolıupbillrler. Yalnız ko • vaffak bir ~e kaJ."11181tak. Mecmuanın 
rmuıut aaçlariyle genç kızlann, orta nuflDlya izinli olmadıklan bir tek k&P&tı. tertip ve dOzenl ~ dzeldlr. İçlnla 
)'8tlı kadınların kollannın altında ki- menu vardır: •niçin bti mUeaıeeye zenstnHiinl takdirle s6zden ~nllk. 
taplariyle sağa sola gfdfıtlerint- gören rfrmek zorunda kaldınız? .. " ıualini Kmlay meeımUMa, baklklıten benırerle
ıriyaretçiler burasının zengin çocuk- hiç Jdıme eoramaz bu ıırrı Mdece rl:yle kı:yMlan.anılyacak bir nefMette, mak· 
Jarinın bir yatı okulu olduğunu u - suçlu ile milesseae müdürilnDn doe • l8ıdma uysun bir suur içinde muvaffak ol· 
narlar. Halbuki buraeı sadece Kali - yasından bqka hiç kiDJH aonnıya ve mut bir .erdir. Uç renkli Hfts bir kapak 
fomıya eyaletinin kadın hapiıan.eei- bilmiye i.ıi.nti değildir. içinde, tanmmJt birçok &mzaıann :yualan 
dJr Milnseaede çalıtma uati aıbahle- silzel reUmlerle dalenmlf bir vazbtettedir .. 

Vutnston. 81 a.a. - Bahriye nazırlıjınm 
b1141rdll1ne söre, amerikan "ReubeQ JamN., 
d.V0>'9rl 80-81 IUGtelrln s-ı torpillenerek 
batmıttır. ~ ıtmaU AUanUlt'te hlan· 
da'nın batıeanda blr semt katileatne rttlalcat 
etmekte Jdt. 

lhca ·Palamutluk hattı 

işletmeye açıldı 
Edremiıt, 31 LL - Edremit körfe

zi kıyısından baılıyarak Edremit'e 
ve Havran kaaabalarından geçerek 
Palamı.ııtluk'ta nihayet bulan 30 kilo
metre uzunluiundald Ilıca - Pala
mutluk hattı üç günden beri itletmi· 
ye açılmıı bulunuyor. 

8.00 Mllzlk : Senfonik Prosram ( 
8.15 EVİN SAA Ti, 
8.30/8.f5 Müzik : Senfonik Pr 

devamı (Pl). 
13.30 Program ve Memleket Saat 
13.33 Müzik : Türkçe Pllklar, 
13.45 AJANS HABERLERİ, 
H.00 Müzik : TUrk<;e PlAklar 

Tebachopi ismindeki bu mUeuese- yin 7.30 da baflar. Suçlular meyva ve Bu arada "Bayram a1lnlerl ve KmlaT" 
nkı altmtf, yetmif dönU:mlWr arazi.si- aebze bahçelerinde, ıilthanede, ça • Kızıl&Yın bir ctımhurtyet :yılı içindeki bala· 
nln etrafına tel çekilmittir. Burada a.tırhanede, mutbalıcta ve Kaliforni· nlan, F.ema Deniz'tn "Kızala:y ve Kızalhac 
Kaliforniya'nın 180 tane en müthiı 1 ti . ba nuıl doldu?" ve "HellJlfrellk" :yazılari:yle 

ya eya e nın yraktannı hazırla - Ekrem Senoun'ın "Kızılay" ıHri, c. A. nın 
Ctlritmleri iştiyen mahlri\mları Y&fll • ım.k:la mıefgul olan dikif atCSlyesinde "Kızılay hatıralan", Sallhattln Gilnsör'iln 
a.ktadır. Bunlardan 40 tanem adam çalıtmaJcla ödevlidirler. Bu tubelerin ''Kızılay blr zamanlar bana da elini uzat
IJdiinnekle, diğerleri de diikkln soy- her birinde üçer ay sıra ile çalıtırlar. mıttı", profNl:ir Vufl Ratlt Sevls'm '"Te
smk, adam kaldırmak, çıocok kaçır • Ve çabıtıkları için Ucret alırlar. Bu l&Jlilt ve Kızılay'', profell6r doktor Sadi Ir
llMrk ve aaire gibi çok atır cürümler- itlerin dıtmda bazı genç kızlar ofis mak'ın ''Hayır ltlemenm ıeklllerl" :yuıla-
1• ..ııkQm olarak buraya g&ıderil - kiti.belifi, haatabakıcılık, röntgen riyle Ferit Zahir Törilmkiln.Yln "Beklen
~r. Bu ~rin yar,-ın - miltehanısları yanında teknisyen, ml:ven IUdet" adlı bQ)'{1k hlk&ys vardır. 
a.a Solu otus ~ndan lrilçil'JctUr. ditçi ofislerinde vuife almak, tele • Bunlardan balka Cemal Nadlr'ln nefl8 
~eı.chopi hapl9haneeinde • ealrin- fon memudup, fotoğrafçılık gibi bir karlkatüril, reelmlerle r6portajlar, Kı-
._ en wı-n.1. cilrGmlerle mahkOm ol· "'-i 'f 1 :...; '--- , ___ , ..... _ zılhac dilnyuından ıwlmll llktilallte ve dl· 

,, .. T.... muu m vazı e er ~n ~·r~- ter yazı ve resimler vardır. Mecmua bQtiln 
~ ralmen • caniler içim ayrı dırlar. bu zensinlttine, libelllttne ve 28 büyük 
~ hkreler, demir parmaklıklar, Eğer suçlular alüadar olurlarsa lll)'falık baemtne ratınen 20 kun11 slbl çok 
......,. ail&hh naıbetçiler, koyu rmk ki·% 68' i olmaktadırlar· biz.zat seç· ucuz bir fiyatla Alcba KltabeYlnde 18blmak· 
fııltlq.iz OniformaJar, ~ bir kor· tikleri killttir derslerine de devam tadır. Mecmuayı bütün oku)'UCUlanmıza 
Jm W ıltınıp hİlli wren H99izllkten edebilirler. Edebiyat, realm, muaiki, harareUe taVIQre ederiz. 

.._.)'Oktur. Abine, hÇi.hane bina- ev idareai, moda reuamlığı, stenog - Ne için ımıf ve ikmal kalıyorlar? 
Wnnııı banin kiremitleriyle etraf - raft gı"bi derıler bu kadınların en çok ve PuikoloJ"iden eelen bir tahsil 
flıld ormmlann d1ımrGt ımnzaraaı aevdiklerl mevzulardır. Bu Mnler • 
al.-L•- --ı.... _ __._ -!-P.+"'i• teorisi -... .. ,..,.__ •-n:& :u,,.--.,, için dıprdan gönUIHl muallimler bu· 
lere, prek mlcrimlere dllnyada. ra • lunduiu cibi •uçtular araaından da PsikıoJ.oji doktoru Ziya Talat Ça • 
ilet ..,. ı•ıletin ~M olarak lii • arkadatlarına muallimlik edebilecek iıl'ın Ankara'da 1930 - 1938 arasın • 
Jt1e r ıwktecllr. ,absiyetler çıkmaktadır. dai orta okul ve liselerde 20.000 ta -

Ba ı.pilılmleDln ilk temelleri 1930 Cuamtesi atleden IOllra milewe • leıbe iizerinde yaptıiı .arattırmac:la. 20 
Mneüiıcle J1W11 waıı.ce ROM tara- aede sinema g&terilmektedir. Cumar- kadar muıvaffakıyetııslik sebepleri 
fıacla .,,_...,r. Bu ytllaaek ruıtııu tesi akpmLarı kendi aralarında dans- Cbı.ılmuı ve bir de ortaya mu.bet ilme 
tıldın emelerd811beri 'ttime' dtvalara l•r tertip etmektedirler Pa.ıarteei dayanan bir terbiye teorisi ko1'DUI • 

!!'111 .... llllr oıa,ort fenahldann dıt cCS- alqamlan t.lmmbil oyun~na mU... • tur. Orta okul ve liselere ak bid Uzen 
trllnlf8yle delUt fllllmt mıı Mbeple • de edilmektedir. Çarıunba ....,ta- rU9lüklerin çofu çözillmllı ve aydın
d;Je mtlcaclele etm1Je plıfl)'ordu. n da mi1e11e.enin kıilçflk ..mı.inde lanmı~ır. Kıymetli eMri okurlarımı
lllr alin KalH91'1llya bcbn haplaane- çok defa suçluların kendi yudıkları .za tnlıye ederiz. 
Ofthıı ~ etmlf mflıcrlm bdınta • piyesler ytıbut çok bejenilmit her - Fiyatı 125 kUnlf. Satıt yeri Akba 
- ya 1 , • ta oWaklmı amıevt yal • bingi bk piyes aüneye konulmüta- Xıitabevi ve Gui Terbiye EnatitUsU 
...ıık w lllbnp llutıtada IOb dere- dır. Buı aJqamlar da bUttın mUe91e • talebe kooperatifi. 

T arila telıerrür eıli)'OJ' 
vuınstoa. 81 a.a. - Royter: Amerikan 

dl9U'o7ei'Jer1 Ue .WC.b hl41Nlerde tarih 
telc9rrtlr etmektedir. Reu«ıen .ıam-. aoeoen 
barp\e bir alman deıı1zaltlll tarafından tor

P llealp batmlan llk amerııcan semı.t olan 
Jacop Jonu•ın aynı aınıtındandır. Jacop Jo
n-. 8111ılclnun 1911 de ln&'lltere acllelarında 
batınlnuı ve 64 klll kaybolmuttıur. Bundan 
önce, cu.ta amertıcan destroYerl de 15 ilk • 
telrln 1911 de lzlanda acıklannda torplllen. 
ıı ıe. takat batmamıttı. C&•tn'e 1917 de ya. 
pılan hücum, 17 llkteırtn l!Nl de lzlanda l'U• 

J nnda Keame)"ye yapılan lıllcuma benıeu
leblllr. 

Alman7a ile miüuuebetler 
lıuilmi7ecelı 

VHlnaton. 31 a.a. - ?ııL Ruzveıt, sazete
l'ilerle yaptılı aörUtmede, Almanya ile dlplo
maWk mllnUebetıerl ıcemıeıc lcln hlc bir im· 
Un s&'medltlnt ve Reuben Jamea destroye-
rlnln ka:rıbı ve amerikan semllerıne kMlı 

10n aamanJarda yapılan öteki hllcunılar U.· 
r ne, amerikan •l)'uetlnde hlc bir detııtkllk 
olmıyaca&ı fikrinde bulwıdutunu blldlrmlı • 
tir. 

Alman söxüii ne 4i70r? 
Bertin, 31 a.a. - Reuben James 

amerikan deetroyerirı.in tıorpillenme
si baJıtıkında, ahnan hüldimeti .özcii&U 
lbu akpm gazetecileTe demiıtir ki : 

"- Bir alman denizaltısının bat -
mıı deiil fakat bir Birletik Deıvlet -
ler dHtroyerinin toTpillenmiı olma -
sından dolayı memnunum. Amerikan 
destroyerlerinin harp sahasında hiç 
lbir itleri yoktur." 

Fransa'da ku11una 
dizilenler için 

londra ve Kahire' de 
tezahürler yaplldı 

Bu hidise muhitimizde derin bir 
memnuniyetle karfılanmı1tır. 

Gü.zergihında kesif bir nüfuı ve 
muhtelif fa'brika ve ticaret müeue-se
leri bulun~ 'bu hattın ıslah edilerek 
~alıftırılmıya başlanmasının bu böl· 
gelerde gerek i'ktısadi ve gerek zirai 
ve ticari bakımdan yaratacağı faa· 
Jiyet gözönüne getirilecek olursa hü
kümetimizin bu isabetli hareketinden 
halkımızın duymakta ıolduğu sevin • 
cin ne kadar ehcmiyetli ve yerinde 
olduğu pek güze 1 anlatılır. 

Çeltik mahsulü 
Adana, (Husust) - Bu yılın çel -

tik harmanına ba1lanmıttır. Ceyhan, 
Omıaniye ve Bahçe kazaları bereket· 
li pirinç mahsulünden ve koordinu -
y.>nun te9bit ettiii fiyattan çok mem
nundurlar. Bu yıl mah9Ul dekar ba -
tJına 300 - 400 kilodur. Yeni inahaul 
bu ay sonunda piyasaya çıkacaktır. 

Onuncu sayısı çıktı 

ANKARA Lv. AMIRLICI 

Pirinç alınacak 
Mıkara Lv. A. Sa. AL Ko. elan: 
1 - 10 ton ptrıno puarlılda ekllltmelıl 

nın ikinci kısmı, 
14.30 Ankara Sonbahar At T 

Tahminleri, 
14.40/15.30 Müzik : RiyaııetıcUmhur 

dolU - ıŞef: İJıaan KUneer) 
1 ~llenlck : Hint Kartı, 

2-G. MaqUiı r Güzelim (V 
3-R0881nl : Huıns 
pera-Komij'fnden U'ffl'ttlr, 
'-- Verdi : Kaekell Balo 
aındaıı Fantezi, 

S-...•. , Şafuli (Şam). 

18.00 Prosram ve Memleket But 
18.03 Müzik : Çifte Faaıl, 
18.40 KUzik : Radyo Cu n T 

ke•truı (İbrahim Öq1lr '99 
Böcekleri), 

19.00 KONUŞMA : (Kahramanlar 
19.lG Müzik : Radyo CU n T.,O 

keatraııı Procramuwı dnalDI. 
19.30 Memleket Saat A7V1, ft 

HABERLERİ, 
19.45 KONUŞMA : ( İap lluıU ), 
19.M KUztk : Kal'lflk larkı Te 
20.lG RADYO GAZETESİ, 
20.'5 Müsa'k : Muhtelif )ıfalr.,,,.,. 

kılar, 

21.00 ZİRAAT TA.KVtıd, 
21.10 KOsJk : Dtnle)'ict t.teklerl, 
21.4S KONU8KA : (OUDUD K 
22.00 Mllstk : Radyo Salon 

<Vlolonlat Necip Atkın) : 
1-Wlnkler : Domıa Çı'Jdt9, 
2-Godard : Nimıl, 
3-Tezldor : Carrucosa. 
'-- Strauu : Banatk&r H 

22.30 Memleket Baat Ayan, AJ 
BEKLERİ; Ziraat, ıı:.ham
Kamblyo-Nukut Bonuı ( 

22.4G Müzik : Radyo Salon Ot 
ProgT&mllUD lkİDcl kımıs : 
~ Ztehrer : Potpuri. 

22.M/23.00 TaruıkJ frogram ye K 

Sebıeleriı glalük flJ 
Belediye Reiıliiindea 

SebulerlD sUnlllk bam! 
ce mltee•ir --.-. G6rd8k1erinl M ..ıdaJerinin lfti.r&Jdyle halk .-r · 
...ıa ~!_. ••'N ~ 1nı.n ..,ıeamelrtedli'. 
......, • WliltAihi'.,l~ 1tiliMluWt Ml.....enld her 1ll1fllt' "' ....... 
.....,ı.nna ve mebuslanna izah ede - bir radyo mevcuttur. Suçlular Ame -
i'eıld ba bmtas mlerimlere, fn111Dca rika'nın befyü.ı radyo ietalyonundan '* ..,_ ndet isin fırat verilme - herhangi bir proaramı dinlenmekte 
il ııu..-dıa 'b8dtn ımhataplarını aerbesttirler. Milasesenin kütilpha • 
"*""- ~. ip. 1ııa fuUeıtli bdı • nnindeld en aon netrfyat, roamılar, 
;w.--.ıı ph.....,le Kalifomiya içtima! iktıladl, terbiyevi eserleri a • 

hııiltere'de yeni nazi 
ıahsiyetleri paraıütle 

l.ti••'MI ••llıl• lllll...İI- &.U.Ml ... , 11 de Altllara L•. Jt.,. aa. AL xo. __ ._ ................ . 
ve perakende atıf fl)'at1aft 

--( 1 Soııtefl'fn 1941 
Toptan --....... -

karaya inmiş değil 

~ - Şartname ve nllmuneal her ıııin ko • 
mlQ'Onda sOrllleblllr. htekWerın tekllt ede
cekleri ayata nazaran )'ilzde a temha&Ua • 
rllrl• kom18Yona mllracaatıan. 

(7968) 1TllQ8 

Iıpanak Uıl) 12 
LahaDa (A) 15 
Pıra.la (A) J 

Tet.dlopl mll-•esim 1ra • hp olrumaJan l~in billlwa tıepik e-
1 4\ Nif ft o_. ...ataherl Ü ha mtl· dilmektedlrler. llilnl•enin pyesf 
'-.ta idin ı.,.tl riJ9etlnl Mi- ıuçlulan im1rh dereceefnde dıt ba • 
.. w.u.cnn 411rayetlne w kudretli yatla tetmlta bulundurmak ve sanan 

Londra. 11 a.a. - 'rmı.ek nut memurla· 
rmıa fnsWere'de bra1a 1ndUderl bı.....,a· 
ld lıaberler ~ )'&1&1llanmaktadll'. Bil' 
~ san mQlıJm bir DU1 l&lıll7.U tana· 
redlll IMU'UOtle atbnrak 1We ımnıt •• 
~de buhnım111t111'. 

Nob ah 
___ ı_ Yerelmuı (A) ~ 

Parh, Sl a.a. - Stefanlı General Von ut D...a Kerevls (B) 15 
Stilpeusel fımam ahaliliM bir bennna· Ankara Lv. Amlrlitl Sa. Al. Ko.daD : PatatM san (tt) 10 
me aetreclerelr. JPibrer'ia Hant• n Bor- 1 - 5000 kilo aohudun p .. vhlıla •k • Patateıl be)'U (U) ı 
deau Ml7kudi &zerine ftrtan& disilmeı.. allLmeıll ı-ıı-ıNı ..at H te Ankara L'9. Havug (Bey.) • 

Bu eamnm caraamba sQnll Aımaııra a • 
serinde papıJan bir alan d&ıOIQnde ile bir 
YulFete dOlell bir Brttann bcımıba tanan-
11 ma.rettebatmdan lld81nla ,......_ atla• 
muı Ftldndıllı meıdana cıııatı IUIJJmüta • 
dır. Banana beraber tanare llllae IMbll· 
mllttr. 

ri .-edilm. diler rehinelerin kursuna eli· A. 8L AL Ko.da yapılacaktır. Kabak (T) 11 
zilmemeleriae brar -.erdilini bildirmittlr. 2 - evtıwnui komlayoDda sörWebl • Ane fuu17e (T) 20 411iae bınhmfbr. içinde fikir ve vicdan bakımından 

~ ....ı mlc1irelİ de bliytimelerini temin edebilmektir. 
Bu IUl'etle lMı alçakça saJkutlcri tuvip lir. Elulltmeye streceklerlD teklif edecek· Barbuııya ,, (K) ll 
etmediklerini n tekerriirilıle m.ıel olmak leri fiyata nazaran yüzde 15 temiMtla - Domatea (A) T 

PJoreaee lloalll• ildınck halden an· Mil-ede hl1dm olan ruh Self • 
lir fadletll 1* _.Ulmdif. 1ı1ı. Mo- pemment ~endi kendini idare• 
.ı.a ba ~ W ttmedaı an- .-.mdir. Her k6fk auçbılann ken
ce ........... put ıalü merlni di aralarında se9t1kleri bir komite ta
lclılre ederek ı- raJamda bulunan rafından idare edilmektedir. Bu lDo • 
eouaa ,ımı.ekıı-. 1mk1nJanna laan • mite haftada bir tıoplanarak prek 
_, ~ltit ilaal u.U oı.n çok de- menaııp oldukları kÖfkiln 1J!!Mımt lt-
letli 1J4r .._..r. illa lfaaıham'ın leri prek euçluların buemt ha19tla
~ ~~ hapl.haneniiı n bUlnnda ctDf\lncelerini anlatır ve 
dlmk '* 1 1 hldan anmada,, bolu· yeni yaıi kararlar alırlar. 

içia alman mabmlariyle iıbirliii yapmaia ri:yle komlayona mOracaaUan. Kemer n (Kek.) 20 
huır balaadaklaruu saeterebilmeleri için <7991> 17188 Yuvarlak " (Ad.) 20 

Rldtaenln cerenn etıt.111 bOlse lulCnde 
llJo bir alman tanrared aornam_... 

fran11slara fırat nrilmlt olmaktadır. Bul-•• alınacak Bamya (Ad.) G.I 
·- Dolmalık biber <B>-' Gaıen1, be1UM1Detitıcle bandaıı böyle Ankara L-.. Amlrlitl sa. Al. Ko.dm : sım 1'f,l:lfr p;,-'liil"""lO 

ba slbl ılıi.Ul .... tedbirleri almak soran- 1 - 615 toa 1ıWauf pu&l"l._.~nİs-~ı·ı·f;i~f"~~!•~otan (K) T 

Arfoyı' dl yeni llaklmel 

ballı lrenle tpldı 

da bl•amelda bahti7U ohıcıl1111 il&n n- nat» , 4r•-:wwjijjji"'ili (A) ADkara, (Ad) Adw, (11) 
moktedlr. -AI. Ko.da J'&pılacaktır. .., (Be)'. l BeJpaz&1'1, (JI) JI 

Lomlrtl 4alıi hı 4alıiltalılt 
dlait taahiirii 

ca bir 1111f 'lbr ~ w. kıyafet- llU-eeede cea pek u 18tWk e • Arto'9a, H a.a. - Kuum hUdlmet-. Londra, 31 a.a. - Bugilıı bütün 
1er IPltf- ,...... m-. yemekler yi· dilmektedir. En mUNmml aipra is • aalmm acıht t6rml dtln l'&Pllaut .,. ti - framı.zlann -bet da.kJıkalık 4>ir eilkQt 
19rek~ fbı cirmi yldne vuru· mek )'Wlı, llnema ve koaaerlere ri· rmde ~ •e '9llbet erklnı De lrua • muhafaza --k auretiyle yaptık1arı 
,_.~~ Wr felöeaede dememek rfbi cezlardır. Vakıa bUyUk am halkı buır t:ıalummat1arclar. tezllbilrler Londr.'daki hil.r frwız 
,...,...~ llavqr.c;ak oluna ta- auçluları tecrit için hanrlammt iki umum brargilunda bqlamıftır. Ge-l&..,., iti* w.u delil yerini ldiçtık hllıcre mevcuttur. Fakat aene- lece llU9tıurmı mawffak olmlıkta- ne~al de Gaulle, milU fraıutız mecll-

E
lılr ima RYlclyle mu- le!denberl oraya kimle hapledllme - dır. ya sio11ı1n bet baaı yanında olduğu halde 
ıt.ır -ntan&ıı, oı.nu. mıı~r. MUelHHnin hdlnden an~r •Bizim felaefemhe gtire her eaçlu buciin saat 15.58 de çalıwma oduın • 
~ lııendieitıi ımdtıin m6direai, "ı:Jia ba bütaızı.ı, lııendi· bir butadır. Cina etinin korlmn~u- dan a~rıkmı ve tam uat 16 da ar-ka

~4olayl cesalanchrmü lerial bu.raya .ıanderen lneanlardıan fu ni8betinde m.ı: çok tefkate, aev. daılarıyle birlikte odasının dıtında 
~--~ f*t letlkıbalin me.uliyet- daha bllyflk bir milkemmeliyete erif- . hi muhtaç bi hutad bet dakikalık bir tevaldtuf yapmıf -
...,..tlbıdiııa .. pyesiyle dtlnnle- tirmek niyetinde delili&. Blnaena • ~wy':'d~~ndülU:mtız\•e ~ tır. General ele Gaulle'e hür franaız 
...., Qeıt defa bUıgilnln bti)"Wr leyh her hılanın ,..,.wiecel' k.uMır· ~mları bayle bir ruhla ihataya doaanmaamın kumandanı Amiral 
..,.,.. ... iBçi1c6k suçlardan lan ~ rariiyor. Zmwnla ~ • çalıfbtunu: içindir ki bizim mileeae· .Muselier, hür fraıuuz hava kuvetleri 
.... ~ ~ " mlthif c:mıi • nı iyiJettinD17e çalıpJOrm. et.Dek- Mmlızdea çılran kı.ılardan analı: C'/o kuman~ı reneral yau!'- hilr fr~ 
&lfii yqı ~ cinayet llemlnde tedir. Hapishanede TMatt cea mOd - 6 11 tekrar poliıin takibiyle lrartılat- 11z ~ıciye ~serı Deıean, ~ıye 
.... adan lkrl,._, eli lrmtçıb, 1ıııe- deti on iki yıldır. 'MMmafiıh .-.çhıla· tıfı halde iman ruhuna sincir wran ve. tıca,retof~H!,~~.even,f::;eed~ 
~. .ı.ncalı, nmlu tnNnla " na mUhim bir Jmma bet yıla ımblrOm nah hastalıklarını demk parmaklık • mııer pr ..ur -111 re ı • * &ıiAde nammktr hayata brp bir kızlardır. Bu uun yıllar. bu bütlız lat, .Jneirler, kelepçelerle tedllri et• yorlardı. 

ı.,_ ve intikam hı.l MIUıven inaalan namuslu ~lar yap - mi denm ed ki üstem Mpia • H11r framız amam Ir.-aq&hında 
ll'::f.'lllltt8ulardır. Tehacbopi mın..•ıli- mıya lrifl plecek bdar ~ders- ı.!!lerde auçı..:S.: cı;': 25 i tekrar ve bOttla lngiltere'de Mbr, tayyare

ldn fellıefeaine rare her feilbtsecle lerle, faaliyetlerle dopdolu geçmek • polfain tllldbine u~ mıihb- d ve bahriyeliler dahil otdufu hal -
mj111y& kendi ruhunun derinlilfacle- tıecllr. lılUeaaeaenln altaut d&ıilmlak melerl, hapianeleri doldurmakta _ ıcle blltlin fruular bet daktlralık eü
W Jııldal1d benlilfni keffetmeel f9n topnıklannm etr_&fındaki tel 8rsller, dırlar. Bbim bOdia terbiyevi ftllta· ldltu muhafaza eıtmiflerdir. 
-lllllln verilmelidir. Mileaeaeye in- her çnlr, becerikli kızın apbllme • lan kullanarak tedavi ettiğimıls mç- •uır'Jllltl taalaiirler 
lıııiMhn her aıçlu altı hafta sıh! mU· ılne ~lveritli olmaına rapea hemen lulanmınn yılda her biri bet yUs do- Kahire, 31 LL - lociUs AWeniz 
~en IOllra hapiabaneyi tefkil hiç bk ~lu bu MteaU.t inunlanıı lua mal olmaktadır. Eski aiatem ha· fila.mıa mensup hötün pmilet. müt
..... Wr çok zarif ka,klerden biriain- ~dutu lapiabUed~~ya kal • pl.&anelellde de masraf aynıdu. BU teflk deniz llrirlilderi ve lacikere 
• bn&ine ayrılan huwt odaya ,,,,.,abadır. Mab.IWllUAI" ineanlan muaIUme. kitaba para harcamıyonu. büy(tk elçilıili uat 16 dan itlıbaren 

:.~-lde:tilir. Her yatak odwnıo ıenit bilrl:._et; 1amıftman yolun ancak na- Onlar, prdiyw. para "Rriyorlar. karanlık buıncıya bdU' bayrakta • 
-ınliılldere, dallara. ormanlua ba· ~r ık ile kendi Mim w pyret • Ranrfei cemiyet lçüı daha uc:mdur? rım yarıya indimniflerdir. Bu IGl'etle 

Mlylk bir pençereei wrdır. Her lerlyle bnaılabllecefhıe lmlD et • Sis mulıayeee ecl1ni.ı !" cevabını ver- almanlar tarafından Jımıuna dizilen 
me .. eaede çalıtmıdc b•rıdı· mitlerdir. mektedlrler. lranau rehinelerinin llMııaaı aml • 

JIUÜl'Ia ba odeeılım badi .w • Buna lııutı • Kallfornl,a pou. tnaan ruhunun d'erialltincle .,.... llllfbr • 
... ,ere d8feml,. bil1-a tefrik tefldlAtı cea mMcletlnl wıwNıyan -1m1uın abli bulundutua her idam ecU1en fra'llaslann latlnılllltı 
~- ber ima mU111eaedea aynbmdua an- wmn dolrulıatm. gUııelHlint iyili- ruba için, 2 aonteırinde 1Caıbire'de 

lll111111c1ekl clenler, pua ı.ı.u· ce dı,arda fhtiwlyle uypa bir ftd· tin htiin ohtileceiine iman eclen dint l>lr iyin yapılac:aktır. 
-'r fti;n ftııdfe Mitleri w yemek ıa• fe huırhyaraık aon Wr ~ bu· kadın mllllayyeleainin inaanlıpn ea Alımuılar tarafından bl'fllna dl.ıi
amılan hariciadeld \'lddtleriıd her lummyı l:zıerine altmftır. betlJaht auufı ~in yarattıfı ba Jmr. len frannz rehineleri için tertip e -
qJa ietedili fNUde lDll!lemmlr Uk· ı Blrgolr m6ııekldtler llW. W. ve tul ut yurdu L un taribinıl ba Yeei- dilen tezahlldere lftirak etmek Uaere 
111-. ..ıikdr. Her Migla w bndWnl ıo. il. in hudıatau tefJr:atleı:lnf le ile tetk1k ederken kadım Jlyık ol• orta prlrtali bilr İtalyan, bulpr ve 
.._. plea ~ dmir pllr- IDljtW olan bu mU11ı•tde cmllere dutu mnJd ve aaıab.lyet:l nren eeml- rumenler bet cWdkall.k bk ll&kGıt mu
~ •••_.., ,...,._ so • JU.-• ... n fule teflııat ....,u.ıt- ,.tıertn ne Jııuudıtını bir me .. haf._ etmlflerdlr. Aym a1k6t tllth 
.... (de_l'Jllr. )llR ı ı JımMlleeW llm ldtM eılmektetUl'ler. 1hl _.. t.a ..,.... .......-a• .,.... oıu,.m. llımr w lartye'cle de w Jllr fnn -

.. ~,,. ~·[ ................ flro \ı ,,..,.. .....WıuadaJdan.tılflaJJldlr•• 

2 - 8artnamul her stlD koml17oncla (Kek.) Kekece, (T) Tanu, 
sörUJOr. İstekllleriıı tıeklit ecleceklerl fl • Urstıp, me11191l mallardır. 
yata nuaran ytlzde JG temlaatlariJ'le belli 
vakitte komisyona mOracaat.lan. 

(7998) 17987 .aıııııııııııııııııııııııııııııı 

Çeıitli yiyecek almacak ----Ankara LT. Amlrlitl Sa. Al. Ko.daD : : 
~da clna ve mlktarlan )'Ullı iqe : 

maddeleri puarlıkla aatuı aluuıcakbr. t - : Sıhatll olmak için ..._.. 
baleal 6-11-1941 Ç&l'f&Dlba stlDll saat H te 5 burun. bolu ve bademcikl~ 
Aııkara Lv. A. Sa. Al. Ko.da :yapılacaktır. : bir tarzda temis bulaa 
8artııamul her sün Ko.• sörOlebllir. 5 sımdır. 

!eteklilerin belli cUn ve ea.atte tl'kllf ede· : Ba ıollarla sir• uaJ 
celderl ~at IRt1nden lraU temlnaUa· = asıl. mamdr, difteri. 
riyle birllke Ko.na 1t1lmelert. : çi~ek eaçi~li. nteneDJit • • 
Kilo CIJW = balqıcı hutalıklarda 
1000 Kuru kll)'n Jlalatya -
1000 Kuru erik 5 
1000 C&maftr aoduı = 

10 Llmoıı tuzu. (8046) 18003 : --Boru Ye aain alm&cak 5 B61le butalar ile temasta 
Ankara LY. Amlrlilt 8L Al. Ko.daD : 5 ...Sarı IDonır, tabsl ihtl,ai 
Aptıda clu Te miktarları ;rualı mal - : biri alcbnr. Ecunelrde 

amel_. puarlıkla atın alpgaqktır. : utıhr. 
Puarııtı l-11·1941 ~ ı;QDll saat : 

11.80 da A.DJrara LY. A. 8a. Al. Ko.c1a ~· ,1111111111111111111111111111 

pılualltır. 111•• 
ı.teklllerl• belli sDıı ve ....ıte teklif 

ecleoeklerl fl:vat tllıerbı4u k&Duıd temtnat
lariyle ballkt. Ko.u p1iDelerJ. 
Adet Cbı8I 
IOO Bora 
2'IO Dirsek 
120 Soba tahtaa 
90 KUrek 
90 Kap 
7G Gelberi. (8080) 1IOJ8 

muhafaa eclilmlftlr. 

,,,...,,, ltltlı.. o1.-. 
Vlclıy, 31 a.a. - Uıüted PrelS: Da

hiliye nuırhlt tarafından nemen 
bildirildipne ı&re fnnudaraa ba • 
cD.n bet daJııUrıı• bir ·~ muhafa
sa etmılik ıuretiyle fran11z Tebinele • 
rintn idamım pı'oteeto etmeleri lçlıa 
de Gaulle tarafıadm Terilen tali -
msta fraıtllz tıoprakJannda l'ia,.et e
cHMlll halrlnmta hif bir a1tmılt ~ 
w. IHs Wr Mclı. bdıet" nll • 

*· 

Kraliçe 
Kalbı 

< MARIE STUV 
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Cümh.uriyet piyangosunda ('RESMi'TEBLiGLER'l . ı 
•••......•........................• _.. 

lngiliz Ortoşark 
hava resmi tebliği 

~e; 31. a.a. - Orta-doğu'daki Bri
~ hava kuvetleri umumi karargahı 

8 
.111dan dUn ak§am ne~redilen tebliğ : 

'bo rıtaııya hava kuvetlerine bağlı orta 

Büyük ikramiye kazanan 
Kayserili Yusuf usta 

anlatlyor • • 
· sevıncını 

• 

lllba t .... 
lı.t ....,·yareler!, çarşamba gUnU cenubi 
'ek Ya'da Siderna, Soverato ve Locrl'dekJ 
lıu trl hedeflere bır sıra rnuva!!akıyetll 
tikl:Uı:ntar yapmışlardır. Locri'de bir !ab
~I •Ya ve binalara tam isabetler kayde -
~~ııu.r. Slderna'da gaz fabrikasına ve 

ilk işi orkoda_şlarına 10 kosa gazoz iki 

damacana su ve kahve ısmarlamak olmuştur 
>'llıı a hır fabrikaya isabetler olmu~ ve bir Cümhurl;yel bayramında ıs mil>on vatan· 
dıı llıı 'i;ıkarılmıştır. Buhıtlnrı kaplıyan • daı; blr baılı 56\lndl. Kauerlll Yıaut usla 
ttıı~lar, kilometrelerce mesafeden gö- başta oldu~u h11ldc bazı yuruaolar da bu se· 
~eltte idi. vinci iki katlı duydular. 

~--QQVerato'da da bUyUk yangınlar çıkmış- Kayserili Yuıut Gon>-c. mıııı p!yaııııonun 
"I' .\ait bayram ıı::ilnkU te\'kall'lde tekll!find:mb~r! ar-
ftb . erı binalara, garaj yollarına ve bir Lık hıc kimseye yaba.ne• dc~ıldlr. Bu ccklli3ln 
) l"iltaya bombalar dlişmU3 ve bir istas- bll>uk Ucramlyesı ulan 50 bin lira, bu bahtı 
O!ıla b! Gtcı· r demlryoluna tam isabetler kay. 

•lnıtılir c . 
'kı ataıızaro • l\lnrlno Uzerlnde yapılan bir 

aı:ık \"atandaaa vurmuetur. Bu htıdlseden 

Ankaramız da kendi payına bir övünme 5C

bebl ı:ıkarablllr. Keıldclerln illiyi.ık ikramiye
lerinin dUstUiiO ıchlrlerl rad)odan dlnllyen, bı. llda bir fabrikaya ve istasyonda duran 

... ~ ll-eııe isabetler olmuş ve mitralyöz yu- ı:azeteden okuyan vatandaeıarın, ~alnız ta· 

. •..,ar llh111ere def:ll, lallh111erın oturduadarı achlrle· 
~ 1 ıuaturulmuııtur. re de nasıl ıı::ıpta duyduklarına cok kere ıa • 

ta lınaıı A!rika'da Brıtanya ağır bomba hlt olınuıuzdur. 
~lr~lerı tarntından 27-28 llktc~rin ge- Dun sabah ıııc ısıerlmlzdcn biri Samanpn· 
ltı._~Bıııgazi Uzerlne ertesi gece de Trab- zarında Uğrak ıı::ııeslnl arnmak ve ondan 
.::._nrp lizerıne akınlnr yapılmıştır. Bin· Ka:rser111 Yusur ustayı bulmıık !\:in bize >Ol 
·~l'd ıı .... _ e bombalar Katedral mendireği ve ı;:os•errncslnl rica etmek oldu. Tahhll ,·atan-

-""11 t daıı bu ~oldan aramaf:a tılanakla hlc de h.:ı· 
ı... esısatı Uzerine dUıımllştllr. Trab -
""'hrp ta elmcmıaız. Scvlntlen hAIA tltredl'=I belli 

ıte11 'te ise gUmrUk binalarına ve as· olan bir ses bize: 
tu,. levazım depolarına isabetler olmuıı - _ Yusut usta mı, dedi, blraz evci bura -
tı · l!ellaha tayyare meydanına ve Bar- daydı. Tabi\ biraz tc!Aaıı, ıuraya buraya ul!:· 
a.Tb · 1 d 11\U • o ruk yolu Uzerlndekl benzın ve rı: or. Şimdi banka>'a ıı!Ltl, ama b raz an iC· 
hirnınat depolanna dn hücum edilmiııtır. ne ııeıecck. 

\o 2g İlkteşrinde Bueralhusn ordugihı - Kendi.siyle konu6mak lstlyoruz, dedik, 
,,,.111lbaıanmış vo iyi neticeler alınmıştır. acaba bir 1>01 vaktinde bize uC:rar mı? 
G !la.tar t Hem aor<luk, hem tereddüt ettik. öyle ya, 
!atı Yıkılmı§sa da kum ve toz bulu - 50 bin uranın ardmdan Ka;yscrııı Yusu( usta- Kayserili Yusuf usta llıa YUıUnden hasarın genişliği anlaşıl • nın baeına 60 bin Ilı acılmıetır. Bu arada ı;:a-

.;:_ınır. zelccJlerle koııuımaC:a vakit ayırmak, cidden, j - Aman babıı, bUJiü.k lkramı:re sana vur· 
ta 29 İlkteırln gecesi donanmaya bağlı bir meseledir . .Mamatl, talihli henıschrlmlz, mus. dedi. 
ıı .. Yyllreler, hudut çevresinde motörlU nak- ı;:oı1lıLUC:UmUz zaman kendısının de soyled•itl Ben: 

•e ve ı . ıı::lbl, birdenbire ne aklını, ne ı~ıerlnl ıaıınms - ııeıe bir daha b:ı.k, dl)e zor:aııım. liılc· 
t>o a,,e kollanna hUcum etmlşlerdır. deC:ıldlr. OI:lcden sonra bir aralık hatırıQlızı ti tıkardık, numaraya bir daha oakWc. Halk 
~· llaııınaya bağlı tayyareler, 28-29 ilk· surmnC:a ıı::eldl. Halinde blrcok ı~ıcrı kısa ba$ı.ınız.a toplandı. Unlar da hep bir aC:ızdan 
ille ırı &'ecesi Sicilya'da Comiso tayyare zamanına ıııadırmnı:ta mecbur kalmıe ıns.ın. dediler ki: 

GırYdaııı lizerlne yenl bir akın yapmışlar- lnrın acelesi ve te!Atl sczlUyordu. Kendıslnl - Yusut usta vurdun PoStayı, aldın bil· 
ı.-be l!eydana a.ıt hangarlara ve binalara tebrik etUk: yQk ııcramlYe>·I." 
tUı tler olmUf ve yangınlar çıktığı gö • - sen, dedik, >·Uz binlerce vatanılaa itin· Ben ıoylc t.ıır he' Uklcdlm; ama kcn<llml 

....,l'rıllttUr. de yıldızı en parlak olanımızsın. Herkes ta - ka)bctmedlm. Hani Bey, 00 bln değil, 100 bin 
<ı&be1· nuna.k tstlyor. Kısaca hayalını anlatır mısın? de cıksa aklıma zuan ıı::elme:ı:dl. GltUk hemen 
~ d •Slan'da Ambrazzo'nun cenubun - - Simdi bankadan ııellyorum, dedi, aıa - parayı aa>dılar. Allah devlete, millete, cüm· 
~l 11•nıan mevzllerl çaroamba gllnU te- itıda da arkadıular bek!Iyorlar. Ama madem· hurtyete zeval \'ermesin. 

"1 lllırette bombalanmıştır. ki sordunuz, söyleyl\'ere;ylm. Ben taltskan bir adamım. Skndlye kadar 
~ h&rekAta ve diğer baı.ıka harekAta Ben Kayııerl'nln Gezi nahlYC9lnln lıılcUbll aanatınıdan cok para kazandnn ama, do(:ru· 
L....... edeıı tayyarelerlmizden yalnız biri köyündenim. 41 ;yaeında;yım. Oc aylıkken ye· su bu kadarını bir arada ııörmemlıtlm. 
~e d6nmemııtir. tim kaldım. o zamandanbcr1 talihim bana Ama, tok eskilerden bana bir clncene ka· 

l 
ıı::ülmedl)'dl. ı.tanbul'da, Eeklıehlr'de talll· rısı tal baktıydı da "'.ana kırkından 90llra 

ibya cephelerinde um. Sekiz ay önce de buraya ııeldlm. Kendun db
0
lr ,..;u'll

0

dl% doC:aeak,, dediydi, yıldı% daha yeni 
ıır.. bO>acı ustasıyım, ;yeni yapılan kUcOk evıerde •u 

... """-litre 31 ııo•ıırü •• aldım. - Pclcl bu parayı nasıl kullanaeak8ln? 
~ ... • ıı.a. - Ortaaark lnıı::lllz umu • • .. 

-lrıı:•~ Bir karım, bir kızım, bir damadım, lkl \o- - Bcylm ooırruaunu l.ster mı.sın, bir a· L. - .... ının tebliği: 

liran 
komşumuza dair 

(Baıı 1 inci sayfada) 

dan kalkmaaınr istemek laznngelen 
ınilletlerin yardımına layıktırlar. 
Eyi bir garpli, lkendi idealine hıya
net etmeksizin, bu ideali benimsi
yen ıbir devleti ve bÜyük bir insa
niyet parçasını ona kazandıran in
kılap ıkuvetlerini zafa uğratamaz. 

Hür ve inkılapçı lran, şark niza
mı için bir sulh inancasıdır. Türki
ye, gerek beynelmilel davası, gerek 
milli menfaati bakımından, yantba
tmda, ileri, zengin ve kuvetli kom
ıular bulunmasını ister. Harp cilve
lerinin talihsizliğine uğrıyan kom
fumuzun, bu imtihandan sarsılmak
sızın kurtulmasını arzu ettiğimiz 
kadar, müstakil ve yeni lran'a vü
cut veren müesseselerin zayıf düt
memesini ve bilakis, bu tecrübenin, 
milli kalkmma hamlesini, halk şuu
ru içinde, daha fazla kökleştinnesi
ni, kurtuluş ve yükseliş gayretleri
ne daha büyük bir hız vermesini 
dileriz. 

Oıüncü devlet 
1 

resım ve heykel 
sergisi a~ıldı 

{ Başı 1 inci sayfada } 

arif Vekilimizin de nutkunda belirt
miş olduğu üzere, son yılların fev -
kalade §artlarına rağmen :kemiyet ve 
Jceyfiyet !bakımından zengin ve ol -
gun sayılır. 

Maarif Vekilimizin nutku 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - AH 
Yücel, serginin açılışı münasebetiy
le aşağıdaki nutku söylemiştir: 
"- Sayın Başvekilim, değerli mi -

~afirlerimiz, 

"Devlet, Resim ve Heykel Sergisi" 
nin, bu yıl, üçüncüsünü hazırlamış 
bulunuyoruz. Sanat, hayatında ve -
rimli bir süre ve mensupları tarafın -
dan riayete değer bir anane kazan . 

Falih Rıfkı AT AY dıkça kuvet buluyor. İnsan - yaratma 

1 İstanbul Üniversitesi 
dün törenle a~lldı 

tarihinden bile delil getirmiye ihti -
yaç duymadığımız 'bu gün gibi aydın 
hakikati şunun için söylüyorum lci 
medeniyet değeri olan hiç bir i~te 
baslamak; yeter olmuyor; devam et
mek gerektir. Başlamak, her zaman 
çok güçtür; fakat devam ede!bilmek 
hiç bir zaman daha kolay olmuyor. 
Biraz sonra gözlerinize açılacak mü-

(Başı ı inci sayfada) ' tevazı renk ve şekil atemi; bir k1sım 

ta ise de. terkler ve kayıt silmelerle bu sanatkarlarımızın ellerinden fırçala· 
rakkam a:ı:alacaktır. rını ve demir kalemlerini bırakıp si-

Rektör, talebe artışının doğurduğu güç-: lah~ tuttukları .. bir .~i.lek mahsulü ol -
ilikleri tebarüz ettirerek yeni yıla ferahlık- dugu halde guzellıgınden, hatta zen
la girış sebeplerini anlatmış ve maarif ve ginliğinden kaybetmemiş görünüyor. 
kilinin himmetiyle yeni kliniklerin açılma- Sanatkar, bin türlü engel içinde ru
ıı, .klinik ve yataklarının 400 e arttırılma· ı hundaki yaratma kudretinin 'bu en
sı, kadroya 7 profesör, 18 doçent ve 30 a- gelleri delip fışkırmasına her zaman 
sistan ilavesi. talebe yurdu açılması ve ge imkan bulan bir insandır. Ressamla -
lecek yıl talebenin imtihanla üniversite-! rımızı ve Heykeltraşlarımızı bu ba -
ye alınması kararlarından şukranla bah - kımdan başarılı görmekle büyük 
setmiş ve sayın Başvckil'in bu işlere ver- l k d B k . memnun u uyuyoruz. eşer eme -
diği önem üzerınde durmuştur. 1 • • ·· ·dd•l · el b" 

ermın en guç ve en cı ı erın en ı-

~niver.si.te'~e bu y:l yeni ~~ ec~cbi !'~0:' ri olan giizel sanatların yolcuları, 
fesor ıetırılmış, eskı profesorlenn ıkısı verdikleri eserlerle Türk ruhunun 

ayrılmıştır. bu yöndeki kabiliyetlerini meydana 
Rektör, bu yıl, yüzde 50 fazla çalışma- koymakta ve Türk milletinin duy -

yı parola olarak kabul etmiı ve 9000 genç- gu ve düşüncelerini bize açmaktadır. 
ten disiplinli olmayı istemiıtir. İnsan ve ta'biat huzurunda varlığın 

Rektör milli ismetin milli kudretin, sırrını bulmıya çalışan yaratıcı ceht 
milli dehanın öz ömeği olan Milli Şef'e 

lbu &c'bepledir ki medeni olmanın 'bi
en derin aaygılarla alkışlar içinde sözünü 

rinci amilJerinden sayılıyor. 
bitirmiştir. 

Bundan sonra ilk dersi 
Adnan vermiştir. 

Halide Edip Milli Şefimizin son gezilerinden 
birinde söyledikleri şu sözleri tek -
rar etmekte, onların anlatmak iste"ıı ..._.,&'da 'l'obtuk'ta dUn hilkUm suren bü· runum, oC:lum, otullutum, anam, kardesl· partman alacağım. Basımı içine aokacaC:ım. 

r~tınnsı, duşmnnın harckAtına en· mln toeukları, sizin anlı;yacatınız 15 nüfus bir yanını "ıraya vereceğim. Geçinip ıı::ldece· l 
lll r • v ~~ ba.l<aruıı. par&.-'-&an :a. u --lilm41-.ha.nkaJ."a ·aurdun aclıilm CÜ h • t diği hakikati her zaman dile getir -

bayramında mek ]Üzumunu hatırlatmak bakımın
dan, büyük fayda görüyorum: 

a... li1i4ı.. bl b 1 ' ·ana "Urın~•dı ua, Alllh baıımdakl fakir (Cebinden bankanın deClerlnl tıkarıp ıı::öeter• m urrye ...,., ~- ~!etle karsılaşmadıın ııcnıı r u • u • - ı 
ı. ~~lt ı ı dlr fukaraya acıdı. dil. Hlrkat bin lirasını )'anıma aldım. CRa· .. llQ euer.ne devam ctm a er . 
'' ~t boıııesJndc !ng11ız kesit kolları, ye- - Gelelim pl;yanııo !aslına- kamlan ııortı:rorııunuz ya, binden aıaaı ko -
'• ''ll.rette bulunmuslardır. Blitlln he· - On dört yıldanberl alırım. Şlmdlye ka - nuımuyoruzJ. Bunları aileye ııönderecetım. 
•- "' dar lkl kere ""•ktı. Biri ~ecen ay, 50 kuruı On bcı nUCusa daA'ıUlınlar. Blr yandan da 18· --ıı r.._ _ fll.nııı ve ınıılllz kU\'etlerl dQşma· ~ 
- ... -~ .. lt amorti, biri de ıate bu- tUık ev arıyorum. Var mı blldlQ:lnlz yer? 

-...ııı ı. ateılnden hlC' bir ka:rıı> kaydet· 
._ili keş rıertnl yapnrak donmU~lcrdlr Zaten ben ieccn ay ta!Uılmln ııayrl don· 

(' _ dUttinU anlamııtım. :50 kuruıu hlc almadım 

"OYYet resm"ı teblı·g .... ı· bile, dU.ilndum. baktım benım ıaıme yarıya· 
\. eak bir para deAll bu, ilaeye \'&rdıım, dedim 
"'lC)•lt 

\uı.o... Ova; 31. a.a. - Sovyet hnbcrlcr ' ' : le ··11 t - Elli kun14u \·erme de, o numaradan blr 
btıt . &!"atından dUn gece ne3redilen bilet kes ıııı.aını 

\ı 3o ltk - Kazandığını ilk deta kimden duydun? 
llı'-a te§rlnde btitUn cephe boyuncıL ve - Ha, bakın bunu anlatayım ılze .. o ak· 

,_,°"•! 'Voıokolamsk. Mojalsk, Malo • ıam lıten tlkınca damaUa eve ~lttlk. Ertesi 
'ı '"ets ve Tu istikametlerinde şid • sabah erkenden damatla lıe tıldlyorduk. GI· 

1hareh lrr devam ctmi,.tlr. aenln !inUnden ııeterken, damıtt ı!lyle asılan 

~'illan resm"t teblı'g'"' i ~~:a:;::ı,baktı. Bende okur yazarlık ;:..vk. 

~n -~~~~~~ 
~~a.nı' 31 a a. _ Alman orduları lııısku· Damat bir baktı, bir daha baktı, ııöz\erln1 

- Yo'k val!Ahl Yusut usta, dedik, ıen ki· 
ralık yer blllyonıan bize haber ver. 

Pekl -ama parayı alınca hiç ml tıelAs 
etmedın, bu kadar 90ğuk'kanlılık da dOtnuıu .. 

- E talıll lnsan bir tuhaf oluyor 11.ma, ha· 
nl fazlası ınzla .• Derhal raklr rukara)'a, ıı::lıe 

ıahlbl ile birlikte, 10 kas:ı. ıı::azoz, iki damaca· 
na su, bir o kadar kahve ısmarladık. 

Hayır kurumlarını da unutmadım. 175 11· 
ra Hava Kurumuna, pardon parayı nereye 
;yatırayım, kurum nerededir, 50 llra Kızılaya 
verl;yonım. DoQ:ruını kurumlan unutmamalı! 

Yuıut Gönye usta, haLınmız ıcın konuıu • 
)-Urdu, daha da konuıacakU ama, pek allamak 
istemedik. Tekrar tebrik ettik: 

- Parayı sUle auıe hara da dönen yuvar· 
!aklara dua et, dedik, ırlttı. ... ~ı111,~a-llıın tebliği: sildi bir daha baktı, sonra: 

~~ ft nm~ bta~n ~~fi~~~~-------------------------------------.. .. -· ı:ı:aıanan d~an Kırı.ın'da kacmak· 
ı:'411areb •uretıe uıun sılrcn elddelll yarma 
.... elerı 't llıııv,r ınuvarrakıyetle netıcelenmıstır. 
~ lU lakı>ettn ııcnernl \'on Mansteın·ın 
ı..;;taı ;:ıenı ve onunla lsblrllAl yapan kor
llıı tarı tluı:bell kumandasındaki hava rı-

Bordeaux'da siyasi 1 Rusya boyun 
i:... ,.. ~adaya ı:tdcn boiiazları zorlamak 

lııı..-..ıı•tı azannııstır. 
"- 1-ıı hav:ı:asındn da nlman ve mütletlk 

:ıı. ııı~enıınıı. duşm ın kuvcllerlnl kovala· 
sıı...ııı~rcakıyetJe dc\·am etmektedir. 

bir cinayet mi! 
Eski hariciye arşiv 

müdürü öldürüldü 
..._"'il kırın lf Olan Lcnlnıı::rat'ta ahnan cem -
.;~ teı ak ltln dü&manın yapmıa oldu~u 
Ilı~ ~t.\rıre~biiaıcr JlüskürtülmUstUr. Afnr top· 
~1'ttı.a arıınız Lenlnıırat aehrlnln askeri 

b'rcı1ııı olan hede!lerlnl muvactakıyetıe Paris, 31 a.a. - Son ıünlerde, Bordeaux 
~ "I\ an etrnııterdlr. yakınında Escoire §atoeunda yapılan bir 

·~tı c:eııheı;tnın otckl kctılmlcrlnde askeri 

eğmİyecek 

Stalin'in B . 
söylediği 

Hopkins'e 

sözler 
Nevyork, 31 a.a. - M. Harry HOPklnı 

~~'cı:::e~aın etınektcdlr. 
~ -..1 Öp cevreslnde alman aavaı tayyare 
' 11\ıtın atorııı ve Kere liman lcsl.slerlnl 

cinayet meydana çıkarılmı§tır. 
Şatonun sahibi Fransız hariciye ncza- amerikan mecmunlannın birinde neırettlA'I 

t . 1 d · 1 UdU U ''. Glrard'ın, bir makalede M. Stalln ile yaptıtı konu8'!Ila· 
11 Ve b "1 rıuıı b u tcvredc ceman 13 bln ton 

t1ı1.:·lt.~ eı ıı.ep tıaurmııtır. 
\ı~~ llenı laıe eemııerlne karsı mücadelede 
~ l 6 Zılltılnrı topyekCın 27 bin ton hac· 
~~t ve :ıtanya ticaret ııemlsl, bir des· 
~ııır, l r devriye ııcmlsl baurmıstır. Dlr 
~ ' ııtrOJ>teıcl't"I bir torıııı ls.ıbetlyle aQ-ır 

'-> llarıtılt aınıstır. 
a.:~.. 'te 
:"it ttıerı uzun mesafeli alman savaı 
~ l:ııt tıc C:ad z ın e mal batısında 2000 Uwı· 
~ ltıı darcı ırcmı.sı b:ıtımııslardır. Dl&er 
~ lı ~ l>oınbalarla hasara ucramıstır. 
... ~rı ~ erınrıe •llAhlı keılt raall~etlnde 
it~ 1" 11.,a/>'areıer dün eece RU;yUk Brttan· 
it lı.ıttıb.\I "e •imal docusu kıyısında liman· 

l• tı1aınııtır. DU3man alman toprak• 
1 e Utınamıetır. 

~~1Yan resmi tebliği 
· aı 

' ~ lı 111 a ıı.. - .talylln urduları wnuml 
~'llıtıı 11 tebııa-ı: 
• '•aı~ltlka·da topı:umuz Tobruk cephe

._ ~ ril!~~e bLtlunmuıtur. 1nıı::lllz tayya -
Cltıı lı n T ablusııarp a \ c Blnıı::azl -

, 'e Ut'uın ect l:n~tır. Blrkat klıl ya
.._.., t e 111 11

1 ır r n B ır olmusıuı Düsmıın 
.. °""ı rı lı d nk tcbllCd blld rll('n 26 
~ ~ntı Uınu •nas.nda ııır' ta;yyarenın 
\...~a. d:n batuyaıarı tararından Bınıı::azı 
. , "tı-ıı/~e dU$ür .. ldOtil ııörUlmOtlUr. 
~- bııı11 a da llerı miltrezelerlmlz :taa • 
ı....'""' ınuııardır. 

'-lrııtnde lcıtalanmız. dQımanm 
1eil1aana. ~ltrlnl pQıa. 

re l ar§ v aıres m r .... yı anlatmakta ve ıunu yazmaktadır. 
kızkardeşlnln ve hizmetçisinin !eci surette 
parcalanmış cesetleri ııatoda bulunmuştur. 

M. Glrard, Fransız hariciye nezaretinin 
son umumt kt'ıtlbi M. Leger"nin hasmı· ol
duğundan polis, cinayetin siyasi bir sui
kast neticesi olup olmadığını tesbite te· 
şebblls etmiştir. 

Fransa'nın bozgunu esnasında M. Leger, 
arkadaı;ıiaı:-ını tehlikeye ko;> abilecek ve 
mesOliyete sevkedebilccek olan ve arşiv 

dairesinde bulunan bir miltdar vesikanın 
yakılması emrini vermişti. Halbuki M. 
Glrard. nıümkUn olduğu kadar çok vesi
kayı muhafaza etmeği kendisine vazife 
biliyordu. 

Fakat bOtfin bu deliller, bu heyecan u-
yandırıcı hAdiseyt aydınlatmağa yarama
mıştır. Polis, M. Girard'ın, cinayetin vu
kuu sırasında ıatoda bulunan oğlunu suçlu 
telA.kki etmektedir. Tevkif edilmiş olan 
genç Girard'ın suçluluğuna hükmettirecek 
emarelere istinat eden kA!I derecede de
liller bulunduğu söylenilmektedir. }J. Gl
rad. biricik varisi olan oiluna şatodan 
bıuı"ka ayrıca mlıhim bir eervetl de vaslyPt 
volu ile bırakmıştı. 

kilrtmllılerdlr 

Slcll;ya tcıy1lan yakınında bir dQsnan tay
yareli denl.ze inmek aıorutıda bırakılımlstır. 

Bu tayyarenin kanadalı Uc ınıbay olan mQ
nıcıtlb&tl ... edllmtlt.W. 

M. Stalln bana dedi kt: 

"- Muharebe hattı Moskova'nın ıı::arbında 

knlac~ ktır. Biz ruılar, harbi kazanacatız ve 
darbemizi b1 vuracağız. Rusya bQyük bir 

RllSYn'dır. Boyun eı::mcz bir Rusya'dır. Ve 

biz yeniden esarete alınamı)·acak olan bu 
Rusya !cin harbcdl;yoruz.,, 

l\l. Hoı>klns ıunu na.ve etmektedlr: 

"- Hlt bir zaman Stalln'ln ttlllor'dcn 
netrct elUIU tılbl bir nefrete uarama.k iste
mem. Stalln Hltlcr'e karıı aldatılm11 bir a • 
damın du;yacaı:tı litkeden daha tazlasını du·:Y· 
maktadır. Bu, bir makam ıuaı eden bir ktm
sc tarafından ltııde edlldltlnl az ıeıttıQ:lm 

aalıııt bir kindir. Bu bahse blr dmrn tekli 
vennck lstemtyorum. ZLra bunu ynpııbllece • 
timden emln deC:lllm. Fakat ıunu aöyllyebl • 
lirim ki Stalln'ln alman l-'Uhrerlne kanı duy· 
duğu sol':uk ve amansız kini yarı burutmus 
lrt ellerinden acıkca okumak kabildi. Oyle 
sanıyorum ki Stalln'ln o anda ı;ok arzu et· 
tıtı teY Hltler'l kanısında benim oturıtutum 
yerde ll'l:irmektl.,. 

Stalln'le d!irt saat konuımut otan M. 
Hopkıns l\lnU il!\ \'e etmektedir: 

.. _ Stalln, kıtalannın dilsmana ııert blT 
ateıle ve ı:vı nlıan alarak mukabele etUttn· 
den emin olan bir tavırla kmı111u10rdu. St&· 
lln, Amerlka'd•tı tal$, atır tap, ta)'J'are ve 
tank ka!'lı JııomıA topları. petrol •• t* llllr· 
tank "' lr .. ~ .. 

Budapeıte 

bir kabul 

el~iliğimizde 

töreni yaplldı 
Budapeşte; 31. a.a. - Macar ajansı bil

diriyor: '!'ürk CUmhurlyeU kuruluşu

nun ıs inci yıldönlimU mllnasebetiyle, 29 

İlkte§rinde, Türkiye elı;lliğlnde bir kabul 
töreni )''apılmı§tır. TUrk dostu olan birçok 
.Macarlar ve TUrk kolonisi törende hazır 
bulunmuştur. Birçok içtimai teşklla.t ve 
cemiyetleri temsil eden heyetler, Türkiye 
elçisi B. Ru§en Eııre! ttnaydın'ı tebrik et
mi§lerdir. Elçi, kendilerine teşekkllr ede
rek Macar milletine karıı olan derin duy
ırularını izhar etmistir. 

l.zmir'de turistik yollarsn 

Bornova kısmı açıldı 
İzmir, 31 a..a. - İzmir turistil< yol

larının Bornova kısmı dün törenle 
işletmiye açılmıştır. 

Törende vali, müfki ve askeri er -
kan ile kalabalık bir halk kütlesi ha
zır bulunmuştur. Turistik yollar mü
dürü tarafından söylenen nutuktan 
sonra vali turistik yollar inşaatı hak
kında lkııa bir ıtarihçe yapmış ve ha
yırlı olması temennisiyle kordelayı 
kesmiştir. 

Alman tayyarelerinin 

Mısır' o yaptıkları akınlar 
Berlin, 31 a.a. - Alman savaş tay -

yareleri 29 ilkteşrinde Mı-sır'da in -
giliz Fuka tayyare meydanına hücum 
etmişler ve birçok lbomba atmışlardır. 
Hedeflerde şiddetli infilaklar görül
müştür. 

Nil deltasına yapılan hava hücum
larında İskenderiye liman tesisleri
ne birçok bombalar isabet ettirilmiş -
tir. 

Alman savaş tayyareleri 30 ilkteş
rin gündüz Mısır0da Marsa - Matruh 
civarındaki •bir ingiliz hava üssüne 
hücum etmişlerdir. Hedeflere bom -
balar düşmüştür. 

Çocuk Esirgeme Kurumu ço
cuı'k davasını elinde tutan bir 
Cümhuriyet kuruludur . 

"Güzel sanat, güzel sevgisi deyip 
geçmeyiniz. Bir milletin terbiyesin -
de, seviyesinde, yiikselmesinde, en 
maddi alanlarda cok kudret göster -
mek için güzel sanat seviyesi yük -
sek olmalıdır." 

Son yılın sanat tezahürleri 

Son asır tarihimizin büyük bir par
çasında bu hakikatin tam zı<ldını gör
müş olan Türk sanatkarı, Cürnhuriyet 
devrinde en geniş :bir nisbette eser 
verme imkanını kazanmış bulunuyor. 
Cümhuriyet Hü'kümeti, Halk Partisi 
ve Halk, başında bulunan Büyük 1n -
sanla beraber Türk sanatkarının üs -
tüne titremektedir. Türk sanatkarı 
takdir etmelidir iki layık olduğu şe -
refi bugün tam kazanmıştır. Cümhu -
riyet rejiminin içinde sanatkarın ça
lışması ve yaşaması, yarın için bize 
ümit ve güven verecek haldedir. Bü
tün bu dikkatlere sanatkarın mu~a -
belesi, ancak vereceği eserler ola -
caktır. Bunun güzel emarelerini ya -
kın ilgi ile görüyotuz. Güzel Sa
natlar Akademisinin talebe tarafın 
dan yapılmış Resim ve Heykel Ser -
gileri, memleketin her bucağında 
halkevlerimizde açılan sergiler, İz
mir fuarında Maarif Pavyonunu süs
liyen orta okul, lise, öğretmen oku -
lu, köy enstitüleri, -ilk okul ve sanat 
okulları talebemizin eserlerinden ya
pılmış olan sergi, son yılların sanat 
yolunda övünmiye ve tekrara değer 
olanlarıdır. Hiç bir bilgi ve hiç bir 
hüner milyonların içine yayılmadık
ça, ne ıkadar özlü olursa olsun, köklü 
değildir. Bu yönden bütün yurda 
yaygın bir sanat havasının doğmak· 
ta olduğunu sevinerek görüyonız. 
İnandığımız ve gerçekleşmesine her 
an emek verip gönül bağladığımız 
btiyük Türk hümanizması hareketi -
nin bu cephede kuvetlendiği mey -
dandadır ve bu, bize balh.tiyarlık ve -
riyor. 

Derece kazanan eserler 

Sayın misafirlerimiz: 

Üçüncü "Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi" inde birinciliği, Güzel Sa -
natlar Akademisi öğretmenlerinden 
Cemal Tollu'nun 58 numaralı (Son
bahar), ikinciliği değerli r•sim öğ -
retrnenlerimizden Hamit Görel'in 
140 numaralı (Heybeli Ada'd.ın) tab
loları, üçüncü1üğü genç sanatkarımız 
Bayan Melahat Ekinci'nin 190 ,ıı -
maralı (Portre) ıi kazanmıştır. Hey -

Yurttaı sen de lza ıol ve bu 
davaya katıl!. l 

keltrqlarımız arasından, birinciliğe 

çallıfkan öğ"retmenlerimiııden Nueret 
,,, ....... _,..,_.,_.,W ..... 'N°""'''"'"W'''"''"'1'"""'"''W0 

... 

0 '1'"W"-""""_"____ lwnan'ıa. ikinc:J.lite ftlimli eanatklır 
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Cümhuriyetin 18 inci 

yıldönümü dolayısiyle 

İnönü ile yabancı 
devlet reislerinin teati 

ettikleri telgraflar 
(Başı 1 inci say/ada) 

rini bildirmiş ve Milli Şef bilmukabele 
gönderdiii bir tel&'rafla teşekkürde bulun
muıtur. 

* Cümhuriyetin 13 inci yıldönümü miin.a--
ıebetiyle Arjantin Cilmhurreis vekili ıtı.. 
selans R. S. Castilo ile Cümhurreisi İsmet 
İnonü arasında karıılılrlı tebrik ve te~ 
kür telgraflan teati edilmiştir. 

* Lehistan Cürnhurreisi Rajzki~itz cm. 
hurreisi İsmet İnönü'ye cönderdiii bir 
telgrafla Ctimhuriyetin yıldöni.imünU at
lamış ve Milli Şef bilmukabele te,ekkürde 
bulunmuştur • 

* Şili Cümhurreiıi Ekselans P. A. Serda 
ile Milli Şef İsmet İnönü ara!!ındı CW. 
huriyetin yıldönümü dolayııiyle tebrik " 
teşekkür telgrafları teati edilmiştir. 

* Romanya hükümet reisi Mareşal Anto-
nesko gönderdiği bir telırafla Reisicum • 
hur İsmet İnönü'ye Cümhuriyetin yıldôd 
mu münasebetiyle tebriklerini bildirmiı ve 
Milli Şef karşılık olarak bir teıekkür tel. 
grafı ıöndermiştir. 

* Yemen İmamı İmam Yahya ile Ciimhllllo 
reisi İsmet İnönü ırasında lrartılTkh tebrik 
ve teşekkür telgraflan teati olumnu9tur. 

(ı.a.) 

BcqıJekilimizle Maretal 
Antoneıko araınJa 

Romanya hükümet reiıi Mareıal Anb 
nesko ile Ba$vekıl Doktor Refık Saydam 
arasında Cumhuriyetin 18 inci yıldonuml 
münasebetiyle tebrik ve tetekur telgraf • 
!arı teati edilmiıtir. (a.a.) 

* Hariciye Vekilimizle Mihai 
Antoneıko araınJa 

Cümhuriyetin 18 inci yıklonümü mnıı. 
sebetiyle Romanya bqvelrll vekili ve ha
riciye nazırı Mihai Antoneslı:o ile harici,. 
vekili Şükrü Sarıcoilu arasmda tebrik .,. 
tetekkür telgrafları teati olunmuıtur, 

(a.a) 

B. Ruzvelt bir fabrikayı 

muhafaza altına koydu 
Vaşington. 31 a a. - M. Ruıvelt, or • 

duya verdiği bir emirde Air A.sociadlıe 
1ncorperated'in Neujersey'de bulunan Ber
dix fabrikasını muhafaza altına alınması • 
nı istemiştir. hçıler tarafmdan çıkanlaa 
bazı karışıklıklar 20 eylillden beri fabrika
nın istihsalitını müteessir etmektedir. 

Bu tedbiri alırken M. Ruzvelt ayni .., 
manda toYle demiıtir: 

"Memleketimiz tehlikededir., müdafaa 
endüstrisınde patronlarla iıçiler arasuıda 

ki anlaşmazlıklarda M. Ruzvelt üçtincu ~ 
fadır bu gibi ıiddetli bir tedbire bııvur • 
muı bulunuyor. 

1Af ganistan' dan ~ıkarllın mihYer 
tebaası Hindistan' ı geldi 

Pcşaver; 31. a a. - A!gıuııstan'dan hu
dut dışı edilen Mihver tebaasından lOI 
klılden mllrekkep ilk kafile, dlln öğledea 
sonra Torkarn hudut karakolundan Hin. 
dlstan'n girmiş ve Brltanya makamlan ta
rafından muhafaza altına alınmııtır. Irak 
ve TUrkiye yoluyle memleketlerine aide
bllmeleri için bir anlqma yapılıncıya ıca. 
dar Mihver teba.uı Peıaver'de kalacaktıl', 

Almanlar Jönüı yolunda 
Berlin, 31 a.a. - Yırı resmi bir 1ra~ 

naktan bildiriliyorı 
Umumiyetle iyi haber alan Bertin mah

fillerinden öğrenildiğine gbre, Afcınistan
da bulunan almanlar. Almanya·ya döntlı 
seyahatine ba$lamı1lar ve Berlin e rel• 
haberlere göre, Hindistan hududunu geç • 
mişlerdir. Afgan kaynaklarından alınan bir 
habere göre, İngiltere, bu almanlara ser -
best ıeçiı vadetmiıtir. 

Kenan Yontunç'un eserleri aeçilmit
tir. 

Kendilerini huzurunuzda tebrik et· 
mekrtC' büyük bir zevk bulmaktayım. 

Sayin davetliler, 

Serginin açılma töreni ne gelmek 
IUtfunda ·bulunarak Türk sanatkar • 
]arının gönlünü aldığınız için onla • 
rın ve bütün Maarif ailesinin adına 
sizlere en sıcak teşek:ıtürlerimi ıu • 
rıarım.'' 

Maarif Vekilimizin nutkundan son
ra Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
kor.dclayı bizut kesmiş ve hep bir -
likte resim ve heykeller tetkik olun
muştur. Ba~vekilimi:z sergide derece 
kazanan eser ıahiplerini ve ittirak 
eden diğer sanatkarlarımızı tebrik 
etmiı ve çalıtmalarında muvaff&ki • 
yetler dilemiı, Sergievinden ayTılır
ken de Maarif Vekilimi.e memnuft

luldarını '" teflıkkllderiai bildiılı
ıniıti-. 
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dede muadil 359,114 metre miktp çam tom
nıklan açık arttırma Rretiyle aatılıia ça
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1/1171941 
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hatlara kalkacak olan vapurların isimleri, 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlat 
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ANKARA Lv. AMIRLIC1NE 
GELEN 1LANLAR -

Sabun alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

it 1 - Kapalı zarf usulıi ile mUnakasaya 
tıorıuluı 14400 kilo sabun satın alınacak -

r. Muhammen bedeli 7200 liradır. Mu -
"aklca.t tcmınat 540 liradır. 

2 - İhalesi 10-11-941 pazartesi günü sa
~t 14 te İzmır Lv. A. Sa. Al. Ka. da yapı
ı'ca.ktır. Taliplerin teklif ve teminat mek· 
~Plarını belli glin ve saatten bir saat evci 
d 0 • na vermeleri. Şartnameler her gi.ın Ko. 

l goriılür. (7886) 17849 

Haciz kararı 
1tacız kararnamesi 
l. - Kıtaatından izinsiz aynlmaımd n do

la)'} aleyhine hukuku O.mme davueı aç.!mıı 
"• hakkında ;ııoakaiıımıı müı:ck.-eresl çıkarıl· 
~ıı Ol.an Yedek hesap memuru (3.G61) ve A· 

l>azan bankası eski memurLı.rıntl n Ada • 
&ıtınrıı Ahmet oA'lu 312 do~J.mlu H ı,ı Me • 
t lt Pırnıının )"apılan aram !:ıra rar:ı ıen 
lÖg• 
ııı. •ercıırıı adreslerde bulunmam ı~ı ve h len 
tıı ~kenının de bilinme nesi tıa~e:.ı yle askeri 
lllıakeıne usulu kanununun 212 inci mad • ::1 nıucıbıncc kayıp sayılmasına ve 216 cı 

1._ ~deaı hUlar.Une tevtlkan d:ı Til"k ye dahi· 
:~elet mallar1nuı haczedllmcs ne knro.r ve· 
""'11. (7Sl65) 

A.d. Alnlr 
Tın. JCm. 
Tın. Gn. 

'lı'oııuıu Creııın 

Mllstantlk Aı. Ad. 
HM. Ommn Sevki 

Clçc.ıcdal': 

17Ô24 

Sadeyağ alınacak 
1at. Şiı;ll Sa. Al. Ko.dan : 
~ - Pazarlıkla 22 ton dcynğ alına • 

11 tır. Beher kilosunun muhammen bede· 
l{ l 7a kuru§tur. EvBıı.f ve hususi ı;arUar 

O.ela. g!SrUlUr. 
2 

- İhalesi 6·11-1941 perşembe gUnU 
~t 1f le Ko.da ynpılacaktır. Tallplerın 
au teınınatıarlyle Ko.na mUracantlan. 

(7955) 17984 

Odun alınacak 
lialkatı Zıraat Mektebi bahçesindeki 

, A.1. Ko.dan : 
:!&2 - Kapalı zarfla mUnııkasaya konulan 
tk O ton oduna talip çıkmadığından açık 
it t'11tıne Ue alınacaktır. Tahminen bt:her 
b~~u 1 kuruş S5 santimdir. :Muhammen 
lir eıı 52170 llra muvakkat teminat 3913 

adır. 

Odun alınacak 
Topkapı Sa. Al. Ko .dan ı 
1 - Pazarlıkla 2225000 kilo odun ntm 

alınacaktır. İhalesi 10-11-941 pazartesi rtl· 
nü saat 9 dur. İsteklilerin % ıs temi • 
natlariyle mezktlr giin ve saatte Topkapı 
Maltepe Sa. At. Ko. na müracaatları. Evsaf 
ve şerait her gün Ko. da görülür. 

(8048) 18005 

Odun alınacak 
Topkapı Sa. Al. oK. da ı 
1 - Pazarlıkla 4.S00.000 kilo odun 111-

tın altnacaktır. İhalesi 10.11.941 pazartesi 
günü saat 9 dır. İsteklilerin Topkapı Mal
tepe Sa. Al. Ko. na mUracaatları. Şerait ve 
evsaf her gün Ko. da görülür. 

(8049) 

Sadeyağ alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. dan ı 

111006 

l - Beher kilosuna 170 kuru:s tahmin 
edilen 10 bin kilo sadeyağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 17.000 
lira kati teminat 2550 liradır. 

2 - İhalesi 3-11 941 pazartesi glinü sa
at 15.30 da Bolayır civarı As. Po. 700 Sa. 
Al .Ko. da yapılacaktır lsıeklılerin mez -
kur ı:ün ve saate kadar Ko. na müracaat 
etmeleri. (8060) 18013 

Arpa şehriyesi alınacak 
Ezine Sa Al. K1.1. dan : 
Cinsi arpa şehriyesi miktarı kilo 10.000 

muhammen bedeli lira 5900 kati teminat 
lira 393 kuruş 33. Yukarıda cins ve mik
tariyle muhammen bedeli ve kati temi
natı yazılı arpa şehriyesi 7-11-941 cuma 
ı;ünü saat 15 te Ezine Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin mez
kur gün ve saatte teminatlariyle Ko. na 
müracaatları. (8061) 18014 

Bakır kazan alınacak 
Erzurum Sa. Al Ko.dan : 
l - Beheri 80 liradan 200 a<let beyzi 

bakır kazan pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıfı 4-11-941 salı günu saat 10 da Er· 
zurum Sa. Al. Ko. da yapılııcaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16.000 lira kati te 
minııt 2400 liradır. kazana ait evsaf ve 
ııartname ve numune Ko. da görülür. İs
teklilerin teminat makbuzlariyle Ko. na 
miıracaatları. (8062) 18015 

lta.~ - İhalesi 5-11-1941 saat 14 te Hal Bolayır Sa. Al. Ko. dan : 
.\• 

1 Ziraat Mektebi bahçe 1 içind(kl S:ı. 1 - Kom&iyoncla teslim şartları ogre· 

Meşe odunu alınacak 

le~ koda yapılacaktır. İsteklilerin mez • nilmek üzere 1.000.000 kilo me~e odunu 
r ıun ve saatte Ko.da bulunmaları. 1 pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 5-11-941 

(7962) 17055 çarşamba günü saat 16 da Bolayır As. Po. 
B ... d k d 1 k 700 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Pazarlık 

~ ug ay ır ırı aca sonunda % de ıs kati teminatları alınacak-
tzurum Sa Al. Ko dan : tır. isteklilerin mezkur gün ve saate ka· 

lia. - Kilosu 2 kuruştan 1000 ton buğday dar Ko. na müracaat etmeleri. (8063) 
lır."'nkale teslimi paz:ırlrkh kırdırılacak· 18016 

lt~: - Pazarlığı 5-11-941 çarşamba günü 
t~ ıs te Erzurum Sa Al. Ko. da yapıla 
llıi ır. Muhammen bedeli 20.000 lira te • 
~ llatı lı:atiyesi 5000 liradır. Şartname her 
t ~ R::o. da görül Ur. İsteklilerin muayyen 

Ve saatte Ko. na mıiracaatları. 
(8047) 18004 

Pirinç alınacak 
~l'zıırum Sa. t-1· Ko.dan : 

~-ı ..... Kilosu 48 kuruştan 44 ton pırlncln 
~lt().1941 tarihinde kapalı zarfla muna · 
baı,'uı. istekli ı;ıkmadıgından tekrar ka • 

2 lartıa mUnaka.ııaya konmu.,tur 
t'-!ııu- ıtUnakasası 20-11·1041 perşembe 
>•ıııı 8aat 11.30 dıı Erzurum Sa. Al. Ko.da 
r, ıı:Caktır. Muhammen bedeli 21120 Ji -
~ tC!ninat 1584 liradır. Pirince ait ev
tiı:ı tve ıartnaıne Ko.da ı;ör.ihlr. 1 trklllc
~t tklır mektuplarını ihale saatind"n bır 

eveı Ko.na vermeleri. (8050) 18007 

Odun alınacak 
ı.rııtts Sa. Al. Ko.dan : 
l - 'l'ahnılncn beher kilosu 1 kuruıı 50 

santimden 340 ton oduno. talip çıkmadı
ğınd11n paımrlık suretiyle satın alınacak· 

tır. Muhammen bedeli 500 lira muvakkat 
teminatı ., .5...Lf.ra.dır.-1.tınlc.sij)·ll-ıRU.tar· 
:ınıbıı ı;llnU aııat ı:; te ~rnns sa. Al. !{o.da 

ynpılncaktır. istl'klilcrln mczkOr gUn vo 
saatte Ko.nn mlirncnatıarı. (8064) 18017 

Kuru ot alınacak 
Babaeski Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Komisyonda mevcut evsaf dahilin· 
de ve gösterilecek mahalle teslim ıartiy -
le ve ayrı ayrı pazarlıkla 600 ton kuru ot 

satın alınacaktır. Pazarlığı 12. 11. 941 çar
şamba günü saat 10 da yapılacaktır. İstek
lilerin Lüleburgaz Sa. Al. Ko. na müraca· 
atları. (8067) 18018 

Makarna alınacak ' 

u c " s 

TÜRKİYE iş BANKASI 
Küçük 

1942 

tasarruf hesaplan 

ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkincit~rin 
tarihlerinde yapılır. 

........................ 
f 1 Adet 
i 3 Adet 
i 2 Adet 
ı 3 Adet 
1 10 Adet 

40 Adet 
50 Adet 

200 Adet 
200 Adet 

1942JKRAM1YELER1 ..... 1111111111111111111 

2000 Liralık = 2000.- Lira ı 
1000 Liralık = 3000.- Lira 
750 Liralık = 1500.- Lira 
500 Liralık = 1500.- Lira · 
250 Liralık = 2500.- Lira 
100 Liralık = 4000.- Lira 
50 Liralık = 2500.- Lira 
25 Liralık = 5000.- Lira 
10 Liralık _ :ooo.- - Lira ................................................................................................... 

.1 

ViLAYETLER 

Kuru ot alınacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satın 

Alma Komisyonundanı 
Cinsiı kuru ot, miktarı: 334.000 kilo, tu

tarı 26720 lira, yüzde 7,5 teminatıı 2004 
lira, ihalenin gün ve aaatiı 10. h. 941 pa
ı:aretsi ıO. 

A) Üç yüz ohız dSrt bin ıkilo kuru ot 
ıO. 11. 941 pazartesi günü saat ıO da Urfa 1 
giimrük muhafaza kıtası satın alma komis- 1 
yonunda kapalı zarfla ihale edilecektir. 

B) Şartnameyi okumak istiyenler Urfa 
ve Istahiye gumrük kıtalarında her gün 

okuyabilirler. 
C) Talipler teminat akçesi olan iki bin 

dört lirayı Urfa gümrük kıtası veznesine 
yatırıp vezne makbuziyle ljartn;:meııin 
dördı.ineü maddesinde kendilerinderı iste
nilen ves;kalarla birlikte ihale natından 

bir saat evel teklif mektuplarını komis
yona vermi~ bulunacaklardır. 

-1-

SATILIK 
Haltlld Buhara siyah artraıran ktlrk 

manto ve ayrıca 939 modeli (ll) Um· 
balı (12) plMt de~lştlrlr otomatlk ıı:ra• 
moronıu (RCA) aaıon radyosu yedek 
l~rnbalarlYle. AtatUrk bulvarı ?\lfıdeJ 
;.p, ?\o. 5 Ontuevt kars1S1nda. l5079 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Yozırat 1'ııcı.ı. h.ıa..ır.u;;uncı n 
ı - Elkııiltmc) e konuıun ıı. 179!'17 1 rıı S3 

lkuruı keıır tutarlı ha5,ane bahce tanzlnl ve 
s.ı te.:.ls tı ısı, 

2 - Bu ise alt sartname ve evrak ıun• 
ı rdır: A - Lıti;!ltme ıart.na nesi, B - Mu· 
lraveıe proJcııl, C - Narıa ili eri c nel ı , t • 
n.:ımc;;J, D - Fenni \IChusual aart.1.ı nt', E -
Kes t cetveli proJc. 

(9369·794S) 
lsteklllcr Yozo;at dnlml encümeninde bu ev-

179o9 rak \ e şartnamele:-ı ırureblll:ler. 
3 - Eksılt.me 15. ıı. 1041 c..ı n:ırtesl ı;:J.nü 

Tamir işleri &nat 10 da ):o a:at aaırnı encümeninde > pı. 
İstanbul Defterdarlığından: lacaktır. 
Vilayet hükumet konağının (39905) lira 4 - Ek!iltme>e S::rebllmek ıcın ısteıd ln 

(34) kuruş keşifli c;atı tadil t ve tamirat 1349 lira 60 ıturu& rnu~akital teminat "" e· 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul- ıert ve bundan baıka neatııdakı vrsa ki ı.ı.lz 

muştur. Eksiltme 17. n. 94ı paza:rtesi gii-1 buI..ınmaları llzırndır. 
5 t t t b l"d 'll' ı·k .. A - lha.e tarlhlnden Uc C'Un eve! mu a-

n~ saat I c s an u a mı ı em .a mu- alin vl!Ayetten cksl.t.meye ııırcb cer rme 
durhig!inde •oplanacak olan komıııvonda 

yapılacaktır. Muvakkat teminat (299290) 
liradır. 

Mukavele. eksiltme. bayındırlık işleri u. 
mumi. hususi ve fenni şartn'\mele~i pro
je. ke~if hulilsasiyle buna mü•eferri diğer 
evrak iki lira mukabilinde 1st~nbul milli 
emlak idaresınden alınabılir. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ve en az bir taahhiittc 
(30.000) liralık bu ise benzer iş yaptığına 

dair vesika almalan. 
5 - Tekııt mektuplnn ücUnı-u mııdctı-de 

>az•lı s:ıattcn bir saat evclıne kad r d tml 
encu:ncne ı:etlrllercg cnc.ımen relallC: ır ık· 

buz mukablllnde ver le kllr. Posta 11<' ı: '.1 • 

dcrllecek mektuplar nıhııyct UcUncü ma ' e -
de yazılı saate kadar ı:elmtı olması ve dıı 

zarfının rnühUr mumu ııe iyice kapatılmıs ol· 
muı Hrttır. Post.ada olan ı;:ee'k:ınelcr kabul 
echlmez. 

(94l'l S034) 17997 

1 
dair idarelerinden alınmış vesikalara mlis· 
teniden İstanbul vilayetine müracaatla Qd 1 k 

1 eksiltme tarihinden (tatil günleri hariç) un a ınaca 

1 
iıç gün evel alınmı~ ehliyet ve 941 yılına Urfa GUmriık Muhafaza Ala>ı .,atın A ma 
ait ticaret odası vesikası ve muvakkat te· ı Kom!syonundnn: 
minat makbuzu 2490 numaralı kanunun ta· Cin.si odun, miktarı S6Glfiv kllo, tatmln 
rifatı dairesinde hazırlanmış kapalı zarf tutan 34647 Ura, ilk teminatı 2WO lira, ihale 
derununda ihJle günü saat 14 de k"Jdar ko- ~nü 6.10. 941 ~n nden lt bar n bir ay znr
misyon rcisli.:,ine makbuz mukabilinde tev- tında paz:ı.rlıkln 
di etmeleri Jazı'lldır. Yukarıda miktarı yazılı odunun ihale ıtuntı 

(9363-7947) 17914 olan 6. 10. 9-U ııünt.r.je t kıl! en ıen tıyat ı;:a
ll ~orUldüiı'Unden rnezkOr tarı.htcn lttbnren 
bir ay müddetle 1h .e>e ıac.k L'ıa.eı bırakıl· 

mıştır. !ı;teklller od.ını.n temln:ıt akçe olan 
Cezaevi yaptırılacak 

Tokat Xafıa :ı.ıuııurıucuncıcn: ~dllc<"ck 2600 lirayı Urt.ı. ı;:..ım. t.k kıtası v zn<"sinr ya-
Res:ıdbe kn:z sıncll Hnlden lnıa ~ 

tınp vezne mak :.ı~ yl aartl' m n n dor· 
olan (600ol lira brdt'll keıını ceza evi lnıa- dUncU madde 1e kend • rı1'1l'n g en len ve• 
atı 28 10. 941 ta lhındcn itibaren 20 s:un :...8 

&.kalarln btıW .~ e her ııJn sat.n aımn komla· 
mı:h:~~:ı ;~'.~ı <':1

1ı;:;:rı::ınu:ı:~~tu:~at 15 yonuna m rnc at cd lirler. 
te Tok.ıt nafıa dairesi btnuınd.ı. yapılacak· (9415 37> 17009 

tır 

Talip! r n ehli> et veslkalarlyle tlc;trct o· 
dası \ ealkasının ı:e yüzde 7.5 nlshctlnde 
(4!50l liralık ID\l\Rkknt teminatının mal san· 
ılıl':ınn )alırıldıC:ına d~lr makbuzunu ihale 
kotnls)onuna ibraz ede cklenur. 

Bu hususa nlt proJe ve kesıtıert ııönnek 

lstıyenlcrln Tokat nafıa dairesine müracaat· 
ıarı nrrn olunur. (8Y.!9) li993 

Cezaevi yaptırılacak 
Tokat Nafıa l\IJdUrl tünden: 
Tokat rncrkczlnd_ m ceddcden lnıa edilecek 

olan 100 kl&llık cez ı evinin bll!ıhare )'apı!an 

tadlUit neticesinde t39999) lira (48) kurus 
bedii keııt Uzerlnden 2S. ıo. 941 tarihinden 
itibaren 20 ı;ıün muddetle knpnh zarı \lSU· 

l!)le eksiltmeye konuknustur. 
!halesi 17.11. OU pazartesi ıı:ünU saat 15 

te Tokat nnrıa dairesi binasında ;ı;apılaeak· 

tır. 

lsteklllerln 2490 sayılı kanunun bUkürnlerl 
dairesinde icap eden veslkalarble blrllkte 
tekli! mektuplnrının ihale saatinden blr saat 
evcllnc kadar ihale komlsyon.ına teslim ede· 
ceklerdlr. 

Taş hazırlnma işi 
Kırşehir Nafıa Mu1urhı~unden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kırşehir

Kayseri yolunun kılometre 2'57 + 000 276 + 
000 ayni kılometrelerı arasından (14448) 
metre mikabı ham taş ibzaratıdır. Bu itin 
ke,if bedeli 43921,92 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardırı 
a) Eksiltme ~artnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık ışlerı genel $art'lamesi, 
d) Şose koprUler fenni ljartnamesi. 
h) Hususi şartname, 
f) Keşif hulasa cetveli mesaha cetveli 

seri döperi, vasati mesafe: 
g) Grafik. 
1stiyenler şartnameleri bedelsiz olarak 

nafıa müdürlUğUnde görebilırlcr. Evrakın 
suretini 220 kuruş bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 10-11-941 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 te Kırşehir viliyetl 
nafıa müdürliijhinde yapılacaktır • 

t Kuru incir alınacak 
l ıt. Şıııu Sn. Al. Ko.d.ın : 

Ezine Sa. Al .Ko. dan ı Bu hususa alt proJe ve kctlflert 1.:önnek 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istek

linin 3294 14 lira muvakkat teminat ver • 
mcsi bundan başka g41 yıh ticaret odaın 
vesikası ve eksiltme gu:ıündcn (Tatil gün
leri hariç) üç gün evel Kırşehir vilayetin
den alacakları ehliyet vesikası haiz olup 
teklif mektuplariyle birlikte vermeleri 

lııctr - Kapalı zarf usuliylo 200 ton kuru 
lııııı.._eatın alınacaktır. Beher kilosunun 
~ı.ı.a-...ınınen bedeli 30 kuruştur. Evsaf ve 
lı.~ ıartıar Ko dıı gör.ııur. İhnlesi 18-
1~ l salı günU saat 11 de Ko.d:ı ynpı. 
lıı'lı.btır. İsteklilerin muvakkat teminat 
~tı~u_ııarıyle tekllt rnektuplannı ihale 

- Cinsi makarna kilo miktarı 10.000 nu ile (445) kilo yağlı çıraya istekli çık- lstlyenlerln Tokat nnfıa dairesine müracaat· 
mııhammen bedeli lira 5900 kati teminat MİLLi MÜDAFAA VEKALETi madığından eksiltmesi on giin uzatılmış - lan 11&.n olunur. (8030> 17094 

""Qen bir saat evet Ko.na vermeleri. 
(8051) 18008 

~ltı Sıuır eti alınacak 
l a.ltkaıe Sa. Al. Ko.dıın : 

' ..... 75 ton sığır eti Uç ny m•lddctle de· 
~tı:trnek üzere pazarlıkla satın alına -
~il ~ :Pazarlığı 5-11-1941 çarşamba gU -
!'.11~ t l4 tUr. Evsa! ve neralt Ko.d:ı gö· 
~ıııı~ ıruhamrnen bedeli SG.000 lira kati 
)e aa:t 5400 liradır. istP.klilerln belll gUn 

tte Ko.na mllracaatları. 
(8056) 18009 

tr Sabun alınacak 
11 

ı ~ru~ Sa. .Al. Ko.da.n 
illi 13 J.>ılosu 66 kuruştan Hasankale tes

'ql:ı.d ·0oo kilo sabun 25·10 941 mıinaka -
~-rı 11' talip olmadığnı:lan yeniden kapalı 
~ ~ 'tılu ile münakasaya konmuştur. 

~ ~ J\1·· • 'aa. unakasau 15 11 941 cumartesi gu-
~~c,lct 11 de Erzurum Sa Al. Ko. da ya
ltıııiıı, tır. Muhammen bedeli 8580 lira ilk 
~\r'rı.;ı. t 644 liradır. Sabuna ait evsaf ve 
1 ltıc~e Ko. da göri.ılur. isteklilerin tek· 

t)tl I<: •uplarını ih:ıle sa:ıtinden bir sıat 
0 

na vermeleri. (8057) ısoıo 

tr~ı.ı Bakır bakraç alınacak 
\ l ...._ l'Unı Sa. Al Ko dan : . 
I ~·~ç Beheri 11 lira<.lan 2000 adet bakır 
t Q, t.ıtazarlıkla satın alınııcaktır Pazar 
~ l\J •941 salı gun 53at 14 te Erzurum 
~ 1t 1 .. l<:o da yapılacaktır. Muhammen 

• ~2 rıo~ •· k • · 3300 l' t ll . · ıır:ı, :ı temın:ıt ıra • 
,, T\rlaı :ı ::.: t c•·s !! ve şartname ve 

~ e •· 
"" , ı~.o tl:t ::' .:-Lihi:-. lst"klilerin temi-

-ı.~.ı~:ır:~ le Ko. na muracaa•ları. 
(8058) 18011 

393 lirn kuru 33. 
2 - Yukarıda cins ve miktariylc mu -

hammen bedeli ve kati teminatı yazılı ma
kama 7-11-941 cuma günü saat 15 te Ezine 
Sa. Al. Ko. da p:ızarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin mezkur gün ve saatte temi -
natlariyle bfrtikte Ko. na müracaatları. 

(8068) 18019 

Zeylin yağ alınacak 
Erzurum Sn. Al. Ko.clan : 
ı - Beher kilosu 105 kuruştan 7000 ki

lo zeylin yağı pazarlıkla satın alınacaktır, 
Pazarlığı 21-11-941 cuma ıfinü saat 11 de 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 7350 lira olup teminatı ka
tiyeııi 1102 liradır. Şartnamesi Ko. da gÖ· 
rütür. İsteklilerin teminatlariyle birlikte 
Ko. na müracaatları. (8069) 18020 

Koyun eti alınacak 
Tophane I•'ındılclı Sa. Al. Ko.dan : 
l - Yapılun elrnlltnıeslne talip çıkmı

yan 40 ton koyun eti 5-11-1941 çarşo.mba 
ı;UnU saat 15 te pazarlıkla satın alın~cak
tır. Şartnamesi her giin Ko.da gllnllllr. 
Muhammen bedeli 22000 lira olup kati te
minat 3300 liradır. isteklilrrln belli gün 
ve saatte Fındıklı Sa. Al. Ko.na mUra • 
c:ıatları. (80i5) 18021 

Nakil işleri 
J<~rzurum Sa. Al. Ko.dıı.n : 
1 - Erzurnm'dan Tuzluca'ya kilosu 10 

kuruştnn 23 ton ve dönüş ayni miktar 10 
kuruş Erzurum'dan Orkof'a kilosu 9 ku • 
ruştan 23 ton dönliş ayni miktar ve fiyat
tan olmak üzere malzeme pazarlıkla sev· 
kedilecektir. 1 

2 - Pazarlığı 4-11-941 salı günü saat 
9.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
ıır. Muhammen bedeli 18160 lira olup te· 
minatı katiyesi 2724 liradır. Şartnamesi 
Ko. da gorü!Ur İsteklilerin Ko. na müra· 
caatları. (8076) 18022 

.J 111ı111111111111111111111111111111111 ı~ 

Mevsimin her nevi ~ 
ll~ba Odun alınacak 

~ 1 -.... ~ki Sa At. Ko. da."l : 
1 b~~ Otnisyonda mevcut evsaf dahilin- 1 -
; tıı ~11kıa ek,iltmcsi 21.10 941 pazar· Kürk Manto arını -
t. ~ Yapılacagı ılan edilen 900 ton O· ı: 
>. tc~ 'lQ tonuna talip zuhur etmedigin - : ve garnitür kürklerini : 

'I tar " T l' - k • -, tri 1-: ınunakasaya konmuştur. e- ım - Abdürrahman Ba~ardı ürk magaza- : 
~J~ı.ıı. o. dan bildirilecektir. Münakasa- : sında bıılacaksınız. Ankara Anafar- : 
, "'t'~t 941 Perşembe günü saat 11 de ya- : talar caddesi yeni açılan postane ;: 
~ \~~- latekliterin mezkur gün ve sa- : karıısında.kl eokak baeında. l5074 : 

tlı.Jlr 1
lla.t1ariyle Luleburıaz Sa. Al. Ko. - 11F 

ac"-Uan • .<8059>. 18012 1;: 11111111111111111111111111111111111 

Kanalizasyon ve su tesisatı 
111. ?.L Vcktılctl Sa. Al. Ko. dan: 
Çankaya po.vyonlarında 744R lira 32 ku· 

rus keeır bedelli kanalizasyon ve eu tesisatı 
ııazarlıkla yııptırılncaktır. Keur ve ıartno.· 

rnesl 37 kuruı mukalılllnde nlınnbl!lr. TallP· 
lerın 1117 Urn 25 kurusluk katı temlnatln· 
rb·!e birlikte 4 lklncltesrln 941 ııalı s:UnU sıı· 
nt ll ııe .M. ı.ı. V. sntın alma Ko. na rnllra • 
cnatınrı. (7929) 17906 

Elektrik tamiratı 
:\L M. V. Sa. Al. Ko.dan : 
Çankaya pavyonları pompo. istasyonuna 

elektrik tesisatı yaptırılacaktır. Keııif be· 
deli 2101 llrn 68 kuruııtur. İlk teminatı 1S7 
lira 63 kuruştur. Açık eksiltmesi 17-11-941 
pazartesi gUnU saat 15 tedlr. Taliplerin ek
siltme glin ve saatinde :M.M.V. Sn. Al. Ko. 
na mUracaatlan. (8004) li970 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko.dan : 
Beher metresine tahmin edilen f!yaU 

(27) yirmi ;ve<ll kuru, olan (90.000) dok • 
san bin metre (D) tipi cnmaıırlık bez ve 
beher metresine tahmin edilen fi)·ıı.tı (80) 
otuz kuruş olan (90.000 ı doksan bin met· 
re (E) tipi ço.mnşırlık bez pazarlıkla mU· 
nııko.saya konmuştur. İhalesi 3-11-1941 
pazıı.rtesl ı;UnU saat 11 dedir. Katı temi • 
natı (7630) yedi bin altı yUz otuz liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 257 kuruş mukabilin· 
de :M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale gUn ve saatinde komis • 
yona gclınell'ri. (i92i) 179G5 

ANKARA BELEDiYESi 

Asfalt işleri 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Samanpaznn meydanı ile Ulus matbaa· 

ııı ve Hacıbayram camii önlerl ve Olkunlnr 
ııokaf:ı uraıt kaplama tslerJ on bcs ~n ınüd· 
dctle acık ekstltme.ıre kon'Ulrnuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (8340) lira.dır. 

8 - Teminatı (625) lira (50) kul'U$tur. 
4 - Sartnnrne ve keşif cctvcllnJ ~umum 

lsUyenlerln her gün encümen kalemine ve ti· 
teklllcrln de 7. 11. 9tl cınnn gUnü saat 10,30 
<la belediye dnlrcslm1e rnUtr~ckkll enc!Jrnene 
mürııcaatlan. (7866) 17833 

Odun, çıra alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - Belediye ihtiyacı iı;ln alınacak o

lan (33,50), ton keailmiı kuru sürı«ı odır 

tır. 

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

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

her gün encümen kalemine v-e isteklilerin 
de 4-11-941 salı günü saat 10,30 da Beledi
ye dairesinde müteııekkil encümene müra-
caatları (8040) 18000 

MALİYE VEKALETi 

Pencere tamiri 
Maliye Vekaletinden ı 
Yapılacak i:ıin mahiyetiı Temyiz mah· 

kemesi binasının pencere panjurlarının ta· 
miri, 

Keşif bedeliı 330 liradır. 
Muvakkat teminat miktarıı 24 lira 75 

kuruştur. 
İhale tarihi ve mahalli ı 10-11-941 tari· 

hine müsadif pazartesi günü saat 14 te Ma· 
!iye Vek81eti milli emtak rnudürlüğünde. 
Keşik evrakını görmek istiyenler Maliye 

vekaleti milli emlak mlidürlüğüne müraca
at etmek ve ihaleye iştirak içinde ticaret 
odası vesikaslyle ehliyet vesikasının ibrazı 
Iazımdır. (8011) 17991 

Kalötifer tamiri 
Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak işin mahiyetiı Maliye Veka

leti binası kalorifer tesisatının tamiri: 
Ke~if bedeli ı 750 lira 50 kuru$tur. 
Muvakkat teminat miktarı: 56 lira 45 

kuruştur. 
İhale tarihi ve mahalli: 10-11-941 tari -

hine müsadif pazartesi günü saat 15 le Ma
liye Vekaleti milli emlak müdürlüğünde. 

Keşif evrakını görmek istiyenler Ma· 
tiye vekaleti milli emlak müdürlütline 
mliracaat etmeleri ve ihaleye iştirak iı;in 
de ticaret odası vesikasiyle ehliyet vesi· 
kasının ibrazı icabeder. (8012) 17992 

Dahiliye Mütehassısı 

Dr. Alôettin ERKMEN 
Hastalanın her gUn 8 ten 7 ye kadar 
Anafartalar Caddesi Hanef Ap. No: 

10 daki muayenehanesinde kabUl 
eder. Tel: lMl. 

Şose inşaatı 

Samsun Valilii:inden : 
ı - Samsun-Bafra yolunun 38-+-140-39+ 

580 kilometreleri arasında 1440 metre tu
lünde toprak tesviyesi ljose ve sınai imalat 
in:ıaatının kapalı zarf usulü ile yapılaca

ğı evelce ilnn edilen eksiltmesinde teklif 
edilen bedel muvafık görütmediğıntıen bı.ı 
inşaatın ıhalesi 20 ilktc§rin 1941 tarıhın • 
den itibaren bir ay içinde vilayet daiml 
encümeninde pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 27032 lira 75 kuru:ı ve 
muvakkat teminatı 2027 lira 46 ıkuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak: ıkeşH defteri, pro

ljarttır. 

5 - Teklif mektuplan yukarı-la 3 üncü 
maddede yazılı saatten bir evetine ka -
dar Kır~ehir daimi encumcn riyasetine m_ak 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ıle 
gönderilen mektuplar 3 Uncu maddede ya
ıılı saate kadar gelmi<ş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice lı:apatılmış ol • 
ması lizımdır. Postada olacak gecikmeler 

kabul edilmez. (8032) 18001 

Cezaevi yaptırılacak 
Tokat Natıa Mt;d~rlufıUnden: 

je, silsilesi fiyat cetveli, hususi §artname, • . nıden ln•a edilecek o-
.1 . d 1 k . 1 . Niksar kazasında ye 

cksı tme şartnamesı, Bayın ır ı ııı erı ge· 
0 11 bedeli kes nı ceza e~ ı lnıaatı 

. . 1 . ı ıan (GOO > ra 
nel şartnamesı ve mukavele proJeS nden ı- 2S. ıo. 941 tarlhl"d<'n ttıbıı.rrn 20 ırun rnud-
baret olup Samsun, Ankara ve İstanbul na· deUe açık cksl!tmeye konulmuı•ur. 
fıa müdiırlıiklerinde ve Samsun daimi en· ı lh.alrsl 17. ll 941 pa:zartrsı g nü ımat lll 
clımen kaleminde bedelsiz olarak gorille· te Tokat natıa datrcsı bln~ında yapılaC" k • 
bilir. ur. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin bir ı Taliplerin chll~P.t veslknlarlylc ttrarı>l 0 
• 

mukavele ve en az 5000 liralık bu işe ben- das.ı veslkas nın \'e Y~ de 7·5 nl~~::ft:~ •: 
d · liralık mu\lakko.t tcmtr"\tının m .~ 

zer bu iıi taahhüt ve başardıklarına a~r , t rıldıf:ına dair makbuzunu lhnle komlsyo-
i5i yaptıran müesseselerden alacakları. vesı- ~:~a ibraz edeceklerdir. 
ka ite Samsun valiliğine istida ile mliraca· Bu hususa alt proJe ~e keeınerl ııönnek 
at ederek talimatnamesine tevfikan verile- ıstıyenlcrın To'kat nntııı ııaırcstne rntlracaıı.t • 
cek ehliyet veslkasmı cari seneye ait tica· ıarı ııtı.n olunur. (8031) 17995 
ret odası vesikasmı ve muvakkat teminat 
makbuzunu ibraz etmeleri şarttır. 

(9417/8033) 

Yapı işleri 

17996 

İstanbul Nafıa MUdUrlllğUnden 
:!0·11-1941 perşembe gUn\l saat ıs te 

tstanbul'da Nafıa MildUrlUğU Eksııtme 
Komisyonu odasında (11205,16) lira keşi! 
bedelli İstanbul Teknik Okulu makine la· 
boratuvarı inşaatı kıı.palı zarf usu!lyle ek· 
slltmeye konulmuı;ıtur. • 

Mukavele, eksiltme, bayındırlı~ ışler~ 
genel, hususi ve fenni ısartnamekrı, proj.., 
keşl! hUIAıaslyle buna mUtc!errl dlf:er evrnk 

dairesinde görUlccektlr. 
ı.ruvakkıı.t teminat (841) liradır. 
İsteklilerin tellllf mektupları ve en az 

bir teahhlltte (10.000) Jiralılt bu işe ben -
zer iş yaptığına d:ıir idarelerinden nlmııı 
olduğu vcsiknlarn istinaden İstanbul \•llll· 
yetine mUracaatıa eksiltme tarihinden ta
til gUnleri hariç (8) gün evel alınmış eh
liye ve 1941 yılına ait Ticaret OdMı vesi· 
kalarını havi kapalı zarflarını 20·11-1941 
per§embe gUnU ııaat l!l de kadar Nafıa 

KQdürltıttbM J:emıeJeri. .("80·8036), 18002 

ASKERİ FABRİKALAR 

8600 adet başlık ve 7420 adet 
ispit alınacak 

AB. Fab. Satın Alma Ko.dan 

Tahmin edilen bedeli ( 45530) lira olan 
8600 adet başlık ile i420 adet isp,t Askert 
Fabrlknln.r Umum MUdUrlUğU :Merkez Sa· 
tın Alnın Komi yonunca 12·11-19C c:nr • 
aaınba ıı:UnU ıaat 14 te pazarlıkln lhnle e-
dllecel{tİr. Şartname (2) lire. (28) kuruş -
tur. 
Katı teminat(6S29) liradır. (i82S) 17989 

3000 Kg. asfalt lak alınacak 
As. Fab. Saun Alma Ko.dan : 
Tahmin edilen bedeli (3600) lira olan 

8000 Kg. asfalt UUc Askeri Fabrikalar U· 
mum MUdUrlUğU :Merkez S:ıtın Almrı. Ko
misyonunca 12·11·1941 çarşamba gtınU sa· 
at 14.SO da pazarlıkla ihale edilecektir. 
şartname pa.raısızdır. KaU temln:ıt 540 

liradır •• (78291 17990 
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Koyun ve sığıreti alınacak 

Sümerbank iplik ve dokuma fabrikalan müessesesi 
Kayseri bez f abrikaSI müdürlüğünden : 
ŞARTNAME: 

1 - Satın alınacak koyun eti 3 yaşından büyük olmayıp erkek v e 
tam semiz olması ve Keyseri mezbahasının damgasını h avi bulun
ması, kısır inek ve sığır etinin kart olmaması, semiz bulunması ve 
keza Kayseri mezbahasınca kezalik bu şeraiti havi olarak damgalan
mış olması veya bunun tevsiki şarttır. 

2 - Koyun eti bir ayda asgari 4.000 ve azami 5.000 kilo olarak m ü
bayaa edilecektir. Bu miktardan 4.000 kilosunun alınması mecburi 
olup 5.000 kiloya nazaran aradaki farkın alınması ihtiyaridir. Yev
mi alınacak koyun eti asgari 100 ve azami 2SO kilo olacak ve bir ay
da alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmiyecektir. 

3 - Sığır eti ayda askari lSOO ve azami 2.000 kilo alınacaktır. L ü
zumu halinde yevmi alınacak sığır eti miktarı asgari 100 ve azami 
300 kilo olacaktır. Alınacak et miktarı bir gün cvelinden müteahhi
de bildirilecektir. 

4 - Hafta tatili ve sair eyyamı resmiyede et vermek müteahhit 
için mecburi ve fabrika için de ihtiyaridir. Yani eyyamı rcsmiyed e 
alınmıyan etler mecmu aylık asgari et miktarından düşülecektir. 

5 - Etler, ciğer, İşkembe, dalak, baş, ayak ve sair bilcümle sakat
tan ari olarak günlük ihtiyacın müteahhit tarafından Bez Fabrika
sı mutbağına makbuz mukabili teslim edilmesi şarttır. Lüzumu ha
linde ciğer, baş ve ayak müteahhitten alınacaktır. Bunlar ayrıca 

pazarlığa tabidir. 
6 - Fabrika idaresi tarafından talep edilecek asgari ve azami 

miktar koyun ve sığır etleri müteahhit tarafından vaktinde teslim 
edilmediği takdirde günlük ve aylık ihtiyacı için hariçten mübayaa 
edilecek et bedelinin farkı belediyenin narhı dairesinde müteahhit
ten alınacağı gibi taahhüdün yerine getirilmemesinden mütevıcllit 
zarar ve ziyanı karşılamak üzere müteahhit tarafından fabrika vez
n esine vereceği bir senelik etlerin tutarı üzerinden yüzde ıs temi
nat akçesi üzerinden kesilerek yapılacaktır. Tminat akçesi veya 
Banka mektubu mukavele müddetinin hitamında taahhütname ya
pıldığı takdird-c aynı müteahhide iade olunacaktır. Alınan et mik
tarı her ay sonunda hesap edilecek ve bedeli ödenecektir. 

7 - Mukavele müddeti bir senelik olacaktır. 

8 - Fabrika müdürlüğü ihalede serbesttir. 
9 - İhale 10. 11. 1941 pazartesi saat 10 da Kayseri Bez fabrika-

sında yapılacaktır. S034 

Muhtelif malzeme ah nacak 
P. T. T. Umumi Müdtirlüiünden ı 

Cinsi Miktarı Vahi.dl Muhammon Muvakkat 
Çift nikilli llstili bedeli teminatı 

Eksiltme 
rün ve saati 

bronz tel 
Bimetal tel 

Çift ntkilli listikll 
broııs tel 

Kur111nlu kablo 

Font boru 
2 No. lu porselen 
izolatör 

500 
500 

.... 
500 

38 

12 

100.000 

kilometre 
,_,

1 
200.000 L. 

~ ometre 11.250 L. 

kilometre 80.000 L. 5.250 ı;, 

kalem 63.7-49 L. 4.438 L. 

kalem 53.960 L. 4.047 L. 

adet 50.000 ~ 3.750 L. 

11-11-941 

Salı 11 de 

11-11-941 
Salı ıs de 

11-11-941 
Sah 16 da 

12-11-941 

Çar5amba 11 de 
12-11-9.U 
Çarıamba 15 de 

12-11°941 
Çarıamba 16 da 

13-11-941 
Perıembe 11 de 

13-11-941 
Perıembe 15 de 

13-11-94-

Perıcmbe 16 da 
1 - İdare ihtiyacı olaralc yukarıda miktar, cins, muhammen bedel ve muvakkat te

minatları ile münakasa cipı ve saatleri yazılı malzeme ayrı ayn kapalı zarfla eksilt• 

meye konulmuştur. 

t on 25.000 L. 1.875 L . Bronz tel 25 

Deveboynu demiri 40.000 adet 10.000 L. 750 L. 

100.000 adet 10.000 L. 750 L. 

57.000 adet 5.700 L . 428 L. Bakır manşon 

2 - İsteklilerin. muvakkat teminat makbuı: veya banka teminat mektubu ile b 
muü vesikalarmı muhtevi lı:apah zarflarmr belli günlerde eksiltme saatinden bir 11-

at evetine kadar Evkaf apartmanmdaki Levazım müdürlüğünde müteıekkil satın 
alma komisyonuna vereceklerdir. 

3 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. Levazmı mUdilrlüfündcn, lıtanbul'da Je
ni Valide hanındaki P. T. T. levazım deposu ayniyat mUhasipliğinden parasız veri -
lir. (6889) 17073 

:!11111 111111111111111111111111111111111!:. - -
§Antika merakhlanna : --

Hayvan pancarı alınacak 
Etllk'te Veteriner Bakteriyoloji ve Se

rolojl l\1Uenesesl DlrektllrlüfrUnden: 
ı - Mücsse8emlzde mevcut tecrübe hay • 

vanlan 1cln 20000 kilo haYVan pancan acık : Hakild e-pok, al can.fese kaplı be- -
: - eksiltmeye konul.muştur. 

yaz tllld. ve umur n!dlde blr boy :; 2 _ Tahmin edılen bedeU 1400 llradır. 

u u u s 

MAHKEMELER 

Ankara UcUnctl Sulh Hukuk HAklmlltln· 
den: 

JANDARMA 

Sadeyağ alınacak 
Ercle Jandarma Okulu Satın .Altna Xoml• 

1'()nundan: 
7:J()() kilo aadeyat kapalı zarf U11ul1yle ye

niden eksiltmeye konuıımuetur. Muhammen 
bedel1 klloeu )'Uz yirmi kuruttur. 15 ikinci· 
tenin 941 de aaat 13 te ihalesi yapılacakbr. 
Taliplerin zamanında teminat makbuzlartyle 
komlşyonumuza müracaattan 11An olunur. 

18029 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Erclı Jandarma Okul Satın Aha Ko. dan: 
27.10. 941 de ihalesi mukarrer iken talip 

cıltmadıaından on ıı:Un daha temdldlne karar 

Ankaranın Lebleblcl mahallesinde Pala 
90kak 117-ôl numaralı evde ikamet etrnekU 
iken 20. 10. 941 tarihinde vefat eden ka)"llla· 
kam 1lhamlnln emvaline mahkemece vıılMyet 

ed!lmll ve kanunu mednlnln 532 Jncl mad· 
desl mucibince defter tutma muamele.! ikmal 
oıunmut oldutundan kefaleti hueblyle ala • 
caklı olanlar da dahil olduğu halde bllcüm· 
le alacaklı ve borclulann kanunu mezkilrun 
561 Jnd maddcal mucibince bir ay zarfında 
veaalkl remılyeiertyle birlikte Ankara tlclln • 
cU sulh hukuk mahkemesine müncaaUarı 

ve aıacalçlıı.ruu vaktiyle kaydettınntyenlerln 

mlrıuıcıya ne eahsen ve ne de terekeye 1zate· verilen asnıtıdakl clna ve mllctan yazılı on 
ten takip cdcmlyeceklcrl ve mlraacılannın bir kalem erzakın acık eksiltmenin eksiltme 
dahi kanunu mez.k~run 1534 üncü maddesi ııureUyle 7 lktn~ltcşrln 911 de saat 13 te 
muclblnce Uc ay zarfında mQracaatlan lUzu- ihalesi > apıl:ıc:ıtından tallpleı1n vaktinde 
mu 11An olunur. :;o.&9 Uınllnat makbuzlnrlylc koml~)'t'numuz1 mU -

Mnhkcmesl Reisli. racaatlnrı illin olunıır. Ankara Asliye Ticaret 
tinden: Muhammen bcılcllcrl kilosu 2.t; kuruştan 

lltüddelalc)'h Ankarada Yenlıehlrde Tuna 
caddesinde 8 No. ıu AW:ın evinde mukim zı -
~·a o~ıu Rlfat, 

l3''i00 kilo bulgur, kilosu 20 kurustan 4000 
kilo mercimek. kilosu 30 kuruııtan 4000 kilo 
notıut, kilosu 70 kuruıtan 1500 kılo seker, 
kilosu 8 kuruıtan 6600 kilo kunı soann, ki. 
losu 8 kuruştan 6ıl00 kilo patates, kilosu 50 
kurustnn 5400 kilo pirine, kilosu kırk kurus· 
ta-ı 2:500 kilo kuru üzüm. kilosu yQz. ytnnl 

Müddei Sümcrbank umum mUctürlü~U ta -
rafından alcYhlnlze ikame olunan alacak da· 
vasının ~yaben cari muhakeme sonunda a • 
leYhlnlze sadır olan 12. l. 9t0 tarihli hUkUm 
nakzen iade edilerek mahkemenin 941/447 kurustnn 1200 kilo Z<'Ytln>ntı. kilosu altmış 
No. suna kaydedil mis ve durıısma !cin 7.7.9H kuı uıtnn lSOO kilo schrlye, kilosu 60 :ı..-uruıı· 
~Unu saat 9.30 da yapıl.maııı tensip edilerek tan l200 kilo gaz. 18030 

mUddclaleyh Rlfnt namına davetbe çıkarıl -
mıısa da gösterilen adreste bu namda bir 
klmse ol.madıf;ı ve tanıyan da bulunmadıtı 

beyıınlyle b!Ul.teblll!: iade cdllmls ve müddei 
\'ekili müddelnleYh hakkında eveıce de >a -
pıldıtı gibi llltnen tebllı:at icrasını talep et· 

KAZALAR 

Yapı işleri 
Askalc l\lnlmUdUrlUği.ınden: 

mle oldur:undan mu~arık ı:örlllen tnlep vcc- Yeniden ınsn ettırıımıs olan Aıkale kazası 
hile mUdde1alerh Rıfat hakkında tırınen teb· hUkUmet konatının (17852) ııra 24 kuıus be· 
llı:at icrasına ve durusmanın 1. 12. 9-U pa- dl••I ke&ltll ınşaatı kapalı zarf usull)•le yeni. 
zartesl s:unU saat il 30 da icrasına karar ve- den ekslltmere cıkarılmıştır. 
rıımıs olduQ'undan muanen srUn ve saııtte ı - Eksiltme 17. l ı. !'41 paaı:ı·tesı ~Unu 
mahkemede bulunmanız aksi takdirde usulıtln sn ıt 14 te ,\~kale mall)c dairesinde toplana-
338 inci maddesi mucibince hakkınızda 2ı)a- cak olan koml•~on tarafından yapılacaktır. 
ben muamele yapılacaaı tebllf: olunur. 50:52 2 - Bu ısc alt kesif evrakı, sllsllel fl)"at 

Satıhk kereste 
Zong uldak Efes Bank Mü
dürlüğünden : 

Ebadı: 3 ilR 15 x 2s ila 32 san
tim, •boy: 8, adet 400. 
Ebadı: 3 ila ıs x 2s ila 32 san

tim, boy: 7, adet : 4SO. 

cetveli. ve ıartnıımelt'r Erzurum nafıa mU· 
dur!Uf:Undcn \'e Askalc maımudUrll<{:Unden 

bedelsiz alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat (133$) Ura 93 ku · 
ruıtur. 

4 - Taliplerin 7. l5. 937 tarih ve 3297 sayı
lı Resmi Gazete ile neırt'd len tal!matname • 
ye göre vesikalarını hazırlayıp ibraz etmeleri 
v. ta) in cdlll'n mtiddı-t zarrında tekllt mak· 
buzlannı koml~yon rlyas~tlne vermeleri ırı -
Zlmdır. l 02 

ANKARA BiRA F ABRIKASI 

Yukarda miktar ve ebadı ya • Hayva·n y e mi 
zıh çam keresteleri Eskipazar İnhisarlarAnkara Bira Fabrikasındanı 
istasyonunda teslim satılıktır. Arpaların filizlendirilmesinden elde edi-
Alınak istiyenlerin keresteleri len filizler fırında iyice kurutulmuş ve u-
mahallinde görmeleri. Pazarlık zun müddet muhafınıaya elverişli bir hal-
için Zonguldak'ta Efes Bank'a de sat ılmaktadır. 
müracaatları. SOS3 Bu filizlerin hayvan yemi olarak kulla-

,~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' nılmasrna ilgilileri alıştırmak ve bu yemin 
- kıyme t ini tanıtmak üzere !!İmdilik bunla-

FAKÜLTELER 

V itrin yaptırılacak 

rın ucuz olarak kilosu otuz paradan sa
tılması kararlaştırılmıştır. 

1sıekli l er her ıün Gazi Orman Çiftli
ğinde inhisarlar bira fabrikasına müraca-
at ederek bedeli mukabilinde derhal ku
ıttu1mU~ ftllzlert a lr er.~~~~~-.. -

(7952) 17913 

.111111111111111111111111111111111111111!:. 

--- ------

.ılllllll1111111111111111111111111111111L.. _ Kooperatifimizin lbir senelik 
: : ihtiyacı olan aşağıda cins ve _ 
: : mikdarları yazılı erzak açık ek- : -- Dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. Şakir Çobanh - = siltıme suretiyle satın alınacak- : 
- tır. -

---
Evi eski yerinde kalmak : : ı - E ksiltme 17. ıı. 941 pa- : 
üzere muayenehanesini : : zart esi günü saat ıs te Şirketi- E 

Ankara Anafartalar : m izin Malatya'daki merkezinde E 

--------- caddesinde E M E K : : yaf1 lac~~~~lerin ticaret odala - E 
: apartımanına nakletmiştir. - : rından alacakları vesikaları v e : 
- Muayenehane Telı 2243 - -
: Ev Telı 5395 :; _ teminat akçelerini tayin edilen : 
- - : saatten bir saat eveline kadar : 
"111111111111111llllllllllllllllllllllllr' : kom isyon reisliğine tevd~ etmiş : 

: olmaları lazımdır. : 
Mobilyeli ev 

Bahçeli evlerde bes odalı blr ev mobUyeU 
olarak kiralıktır. Tl: 3485/20 ye ee.at 8-9 \'e 

- -- 3 - B u işe ait şartname şix1ke- : 
: tin Malatya'daki merkezinde pa- : 
: rasız olarak verilir. -

l i'ıt/1941 

TÜRKiYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARI H l : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve A jan ade di : 265 

Zirai ve T icar i her nevi Banka muameleleri 

" 

w 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız T asarruf heaapla• 
rında en a z 50 lirası bulunanla ra senede 4 d efa çekilecek kur'a 
ile a§ağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ade t 1000 Liralık 4000 Lir• 
4 u 500 H 2000 ,. 
4 ,, 250 ,, 1000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4000 n 

100 ,, 50 ,, 5000 .. 
120 " 40 ,, 4800 ., 
160 " 20 ,, 3200 " 

Kur'a lar senede 4 d efa , 11 Mart, 11 Hazir a n, 11 E ylül, "f'e 11 
Birincikanun tarihin d e çekilecek tir. 

DiKKAT : Heıaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/r,20 
lazlasiyle verilecektir. 

~·==========================================::::=:=, 

il 

Çeşitli yiyecek alınacak 
SJmerbank iplik ve dokuma fabrikaları müessesesi 

Kayseri bez fabrikası müdürlüğünden : 
ŞARTNAME: 

a k-Ka eri ez.Fabrikası Müdürlüğünden muhtelif f ab-

rikalarımızın ihtiyaçları için dört kalem erzak aşagıdaki ş rait -Oa· 

hilinde mübayaa edilecektir. 
1 - Erzak nevine göre taliplerine ayrı ayrı ihale edilebilir. 
2 - Taliplerin iştirak ettikleri malların teklifleri kıymetinin~ 

10 unu muvakkat teminat akçesi olarak ihale tarih.ine kadar Kayse
ri Bez fabrikası veznesine veya İstanbul Sümerbank veya Ankar• 
Yenişehir 1smetpaşa caddesi No. 15 te İplik ve Dokuma Fabrikaları 
M üessesesi veznesine yatırmış bulunmaları ve Kayseri Bez Fabri• 
kası Müdürlüğiine parayı yatırdığ ı müessese vasıtasiyle telgrafla 

bildirmeleri lazımdır • 

3 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sümerbank Kayseri Be' 
fabrikası erzak eksiltmesi ibaresi yazılacaktır. 

4 - Kapalı zarflar 12. l 1. 941 çarşamba günü saat 10 kadar erıalc 
nümuneleriyle birlikte Kayseri Sümerbank ~ez :Fabrikası müdür• 

lüğüne tevdi edilmiş bulunacaktır. 
5 - İhalede fabrika müdürlüğü serbesttir. 

6 - A1ınacak hububat miktarları ve teslim mahalleri aşağıda giW 
terilmiştir. 

N azilli Basma Fabrikası 
Cinsi 

Çalı veya horoz fasulye 
Barbunya 
Nohut iri 
Yeşil mercimek 

Bakırköy Bez Fabrikası 

kOrJt &atlhk1.ır. Bankalar caddesinde : 3 - Muvakkat teminatı l05 lira olup ban· lZ.14 arası mUnu:aat. 5020 --- - -: 4 - Eksiltmeye kon ulan erzak E Çalı veya horoz fasulye 
Nohut iri "Erci" matazasına müracaat. 5029 :; ka. mektubu veya vezne makbuzu ve hazine ---'=İııııı ıı ıı ı ı ııııııııııııııııı ı ııııııııır"' 

tahvW ve bone teminat olarak alınır. 
4 - lhale 7. 11.1941 cuma sUnü saat 15 

tedlr. Şartnamesi müessese dlrektörlilıtündcn 
bede1-'lz olarak verilir. 2~00 sayıh kanunda 
yazılı aartları halz olan lstokllterln muaYYcn 
olan ıı:tın ve saatte Ziraat VekAıetl mııhase· 
be müdllrlUtOnde toplanacalc olan satın al -
ma komisyonuna mUracaatlan. (7932) 17671 

KaYlP - Ankara belediyesinden aldıtım 

2942 numııralı bisiklet ptAkamı kaybettim. 
Yenls nl alacatımdan eskls!nln hllkmü YOk · 
ıur. vasn Gürsu. 

.... 

DAKTİLO KURSU 
88. inci devresini de % 50 tenzilatla açtı. 

Bir ayda diploma verilir. Tahsil aranmaz. Memurlar Kooperatifi 

karşısı No. 3 Tel: 3714 5038 

ULUS iSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Yayinevidir 

lstanıbul, A nlkara caddesi 36 

ULUS'un eski sayılarını da burada bula1bilirsin iz. U L US'u n 
günlük sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bu lu nur : 

Köprünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - E min
önü ve Galata meydanılarında - Kadı1cöyünde vapur iskelesinde -
Haydarpa"'a'da gar ve is'kelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 

gazete satan dükkanlarda. 

~:==========~================================~~ 

KİRALIK 
Telefonu \'e metnıaattyle oaraber 

Soda kiraya veı1lecekUT. Odalar ayn 
&)Ti olarak da \'erlllr. Müracaat yeri 
Tl: 1297 ısoıs 

Ulus - 23 ünc ü yıl. - No. 7270 

lmtiyu Sa h ibi 

l akender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İtleri M ü dürll 

Mümtaz Faik Fenik 
Müeaaese Müdürü Natit Ului 

ULUS Basnne vi ANKARA 

-(DİKKAT)-

Gazetemize ıı:ander11en ber nevt :va· 
zılar. nesredllıln edllm11ın ıı:ert ve
rilmez ve ka)·bolııtundan dolayı hlc 

bir meaullyet kabul olunmas. 

Sayın Ankara halkına 
Yeni a~ılmıt olan 

• • Bursa Mobilya Pazarı 

: münferit surette de verilebilir. -- -- 5 - Şirketimiz ihaleyi yap - : 
: makta serbesttir. : 
: İhtiyaç: S ı ğı r eti 67.500 Kgr., E 
: fasulya 15.000 Kgr., mercimek : 
: 15.000 K gr., nohut l S.000 Kgr., :; 
: bulgur 3S.OOO K gr., pirinç 10.000 -
:; K gr., sadeyağ 7.SOO K gr., soğan : 
: 14.000 Kgr., salça 2.SOO Kgr., so- : 
: da (çamaşır için) 2.000 Kgr., pa- : 
: tates 10.000 K gr., zeytinyağı : 
: 1.500 Kgr., tah in 2.500 K gr., pek- : 
: mez 4.000 Kgr., tahin helvası -: 2.000 Kgr., kuru üzüm 2.000 : 

= 50Sl = -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

YEN 1 Sinemada 
Burtın bu ıı:ece 

Göz kamaıtıran yıldıs Brenda JoYcı 

Vaher Brennan ile b&raber yarattıklan 

SON YARIŞ 
Tamamen renkli 

seanslar: 10 - 12 - 14.30 -16.30 • 18.30 
ııece 21 de 

Tel: SMO 

Bulgur Karaman 
Y.eşil mercimek 

Ereğli Bez Fabrikası 
Kuru fasulye çalı v eya horoz 
Nohut iri 
Mercimek yeşil 
Bulgur Karaman 

Kayseri B ez Fabrikası 
Fasulye barbunya 
Çalı veya horoz 
Nohut iri 
Mercimek yeşil 

j{)35 Bulgur Karaman 

Sus Sinemasında 
Bu$:ı.ın 14 ten it.haren 2 tllm 

1. BEYAZ PERİ 
nn, ro de: Ju.ın C'rnvtord 

il. ROSALİE 
Baı rolde: 

Nelron Eddy - Eleanor Povell 
Seanıılar: 14 • 16 - ıs gece 20 30 da 

lO ve 12 ııeanslarında 
Haplsanc Kncııklnrı. l<ıınun Ku\'eU 

SOMER Sineması11d0 
Buı:On bu ııeoe 

lkl mm birden 

1. P osf a Soyguncuları 
il ' rollerde: 
Hk ırdo Cort<'ı - Bela Luııosl 

11. Ölüm Saati 
Bu rolde: Robert Palge 

1
sJIJ 

Stanslnr: 1'l - J:?.15 • 14,30 • 
18 30 ı;reee 21 de 

~------------------------------:;;/ 
nda ehven fiyatla her Çetit mobilyalannızı tedarik edebilirsiniz. Salonumuzu bir defa 
meafaa•mn: icabıdır. İkinci Anafartalar caddesi No. 198 .(Mki müzayede u.lonu) ·~ 


