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atlık Kanunu VaziyetÇok 

Karışıyor 

• Değişiklıklere Aif 1 Japonya, Hindiçini'ye 

•h ı• v •td•! YenidenAskerÇıkardı ec ıse erı I~ Siyam'm Bir Hücuma 
Uğrayacağı Sanılıyor 

Ankara, 28 (TAN) - Avukatlık kanununun 
25 maddesini değiştiren layiha, bugün Büyük 
l\lillet Meclisine \'Crilnıiştir. 

Bu Jiiyihaya göre, avukat olmak için 23 yaşı
nı ikmal etmiş, Hukuk Fakültesi ve Siyasnl 
Bilgiler Okulunu bitirerek noksan kalan ders
lerden Hukuk FakiHtesinde imtihan \·ermiş ve 
ya l abancı bir memleket Hukuk Fakültesinden 
mezun oluptn Türkiye Hukuk Fakültelerinin 
programlarına göre noksan kalan derslerden 

imtihan vermiş olmak lazımdır. Ayrıca st::ıjı mu· 
vaff akıyetle bitirmek, avukatlıkla birleşmc~;i 
caiz olmıyan bir meslekte bulunmamak, yaş tah· 
didinden başka bir sebeple vazifeden ayrılma
mak da şarttır. 

MüddeinmumilerJe hakimler hizmet ettikleri 
mahkeme ,.e yerlerde vazifelerinden ayrılma 

tarihinden itibaren iki sene müddetle avukatlık 
edemiy«eklerdir • 

(Sonu: Sa: 2: 80: 2) 
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Çocuğunuzu Mekte· Gönderirf:cu ... . 

Çocuk Ansiklopedisi 

Flyıtr 8 llrıdır TAN 

Alınız. ÇUnkO bu Anılklopccı• 

onı mektep lejtabı kadar ve 
belkl ondan daıil ziyade tlzımdır 

mDtuesesln~ e ve l<ltapci'fırdı bulunur 

ı===::::ı::====ı Km. 
AFRiKA _ CEPHESi Amerikan fabrikalarında İngiltere hesabına ynpılmaktn olan ''Uçan kale,, lerden biri 
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Britanya 
Kuvvetleri 
İlerliyor Uzak Şark İngiliz kun-etleri 

ba~kumandanı General 
Brooke Popnhm 

/ı Amerikada 1 ~t•lTiiiiN!@I 
Rostofta da Ayda 3500 Almanlar 
Muharebe Tayyare 

ALMAN TEBLiGi 

"'"'' 

J_ Vaşington 28 (A.A.) - Akşam 
Sidi-Rezeg' e Doğru gazeteleri, Japonyanın Siyama 
. karşı harekete geçmek üzere ol. 
llerliyen Bir Mihver duunu yazmaktadırlar. 

Şiddetli )' I k 
apıaca 

Çok Malzeme 
Kaybediyor 

* Kolu Dağıtıldı Ankara, 28 <Radyo gazetesi) -
Son gelen haberler Japonların 

Kahire, 28 (A.A.) - Orta şark Hindıçinide büyük hazırlıklar 
İngiliz kuvvetleri umumi karar. yaptığını bildirmektedir. 
gahının tebliği: Tobruk'un cenup Vaşitıgtondaki kanaat 
doğusunda dün doğrudan doğru -

Cephenin Her Yerin
de Şimendifer Hatlara 
Boyuna Tahrip Ediliyor 

ya temas tesis eden İngiliz ve Ye Vaşıngton, 28 (A.A.) -! Hindi
ni Zelanda kuvvetleri kuvvetli çiniye Japon takviye kıtaları çı
bir mukabele karşısında ilerle _ karıldıgın? da~r olan :tvayetlere 
mektcdirler. Ayni zamanda ilti • rağmen Bırleşik Amerıka ile Ja -

Libya cephesinde iki tarafın hücum istikanıetlerini gösterir harita sak nokttıları~ın .. şarkında keza pony~. arasında bır lia.rbln patla -
fazla kuvvetlı duşman müfreze. mak uzere olduğuna ıyı haber a· • • • • M E c L • ST E 1 ~:1'i~~m~~~1::s~~~~:z:~r k~~r:~~ ~~kiaj1i~:~~n mahfilleri inanma 

duşman kolu Halfaya ıle Sidi 0-U 1 l si~le daha büyüyen ~ir ak~cı (Sonu: Sa: 2: su: 41 

mer arasındaki müdafaa mevzi- G 0 n dar da 
!erinden gelen bu takviye ile be-
raber, garbe doğru dün ilerlemi-

• • D ve ı· ·ı . ye ba"şlamıştır. Maksadı, Sidi Re- Zapted·ııd·ı er ezının enış ırı mesı zeg garbinde harbe tutuşmuş o-
~ lan Mihver külli kuvvetleriyle 

lnd ki La"yihalar Münaka- ~r~ib;at _ıe_sisine çalışmak olduğu 
1 aşıkar ıdı . Şarki Afrikadaki Son 

İtalyan Kalesi de 
İngilizlere Geçti 

d S R dd d•ıd• J Garba doğru yapılan bu hareket, r an onra e e 1 1 1 bc~li başlı iki teşekkül halinde idnre 
edılmektedir. Dünkü Perşembe günü 

Ankara, 28 (TAN) - Büyül\. 
~illet Meclisinin bugünkü toplan 
tıs nda, Çiçekdağı kazası merke • 
Zinin Y erköye kaldırılarak Yoz -
gada, Koçhisar kazasının da An -
karadan alınarak Kırşehire bağ -
lanması hakkındaki kanun lfıyi -
hası göriışülürken münakaşalar 
olmuştur. 

Dahiliye encümeni yol yokluğu 
ve iktısadi sebepler dolayısiyle bu 
kaza merkezleri hakkında böyle 
~ir karar alınması lazımgeldiğini 
lleri sürmüşse de umumiyetle 
butün Ankara mebusları, Koçhi 
sar kazasının Ankaradan alınma 
sına muhalif kalmışlardır. Eski -
§ehır mebusu Emin Sazak da 
her iki kaza merkezinin değiştir.i: 
nıesine ıtiraz etmiş ve layihaların 
reddini ıstiyen bir takrir vermiş· 
tir. 

Kürsüye gelen Dahiliye Vekili Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
Faik Öztrak, demiştir ki: 

"Kazaların kaldınlmalan hak----
kındaki teklü dolayısiy1e arkadaş Napoli'ye Siddetli 
lnrın mülahaza ettikleri noktaları ~ 
dıkkatle ~inledim. Büyük ekseri- Bir Akın y aplldı 
Yet Koçhısann Ankaradan kaldı- ı 

r1;!znas1?a muarızdır. Ta!_ıminime Hasar Önemlidir 
~o~e Çıçekdağının Y erkoye nak-
ını e~seriyet muvafık bulmakta: Roma, 28 (A.A.) - "Tebliğ,, Bu 
dır. Çıçekdağının Yerköye naklı gece, İngiliz tayyareleri Napoli 
hakkında söz söyliyen ar~a~aş - üzerinde bir akın yapmışlar, tay 
lnra .b~n de iltihak eder ,hükumet yare karşı koyma topçusunun ve 
t:klifınin kabul edilmesini temen avcı tayyarelerinin şiddetli ate -
nı ederim.,, şiyle karşılaşmışlardır. Maddi ha 

Dahiliye Veklllnln beyanatından sarat mühimdir. Bir iki ufak yan 
sonra kifayeti mOzakere hakkında gın çıkmışsa da çabuk söndürül -
bir takrir verilmiştir. Bu sırada söz müştür. Ahali arasında 5 yaralı 
nlan Ziya G<'Vher Etili, yol olmadı!!ı rd 
için k va ır. 

(Sonu; Sı: 2; SU: 3) 

Başvekil 

Deniz Lisesini Bitiren 
Tal ebeye Diploma
larmı Kendisi Verdi 

Ordular grubu kumandanı 
l\farcşal Falkelnhorst Nairobi, 28 (A.A.) - Bugünkü 

Cuma günü neşredilen resmi teb 
u~: Berlin, 28 <A.A.) - Alman teb 

g27 Sonteşrin akşamı, Gondar liğinde .e~cümle deniliyor ~i: R?s 
kumandanı, kaleyi kıtalarımıza tof yakınınde ve ~onetz .~ırseğın 
teslim etmiştir. Hücum, şafakla de hava kuvvetl_erı ve hucum. a
beraber iki cenahta başlamış ve rab~ları yardımıyle. yapılan şıd
mevcut kuvvetlerin heyeti umu. d~tlı Sovy:t mukabıl taa:ruzları 

· · l b .... k b" · 1 duşmana agır zayıat verdıtilerek 
mıyesıy e ve uyu ır azım e .. k .. 1 .. 1 ··şı·· c h · b 
devam etmiştir . Askerlerimiz pus ur u mu ur. ep enın azı 

• . . .. . noktalarında muharebeler devam 
Mcr.sın, 28 (A.A.) - Denız h· çok mukemmel hır surette har • t kted" ., ... 1 k ı...esı·mı"nde 
. . b·t· t l h • d" 1 b t . 1 d" B tl d.. e me ır. n er ez ~ sesını ı ıren a e enın ıp oma e mış er ır. u sure e uşma - d .. k tl" ·· d f 

tevzii töreni bugün Meı-sin deniz nın altı aydanbcri tahkim etmek ~l~atnıhn . uvdv;1 
1
• mt. u An ~a mt ev 

h k 1 d 1 
~ · Af · zı erı a rıp e ı mış ır. gır op-

arp o u un a yapı mıstır. Bu te oldugu şarkı rıkadakı son p t b d · hcd fi · e 
tQrende Başvekil Dr. Refik Say • kalesi düşmüştür. Alınan esirler tcçu,. 1 ~ etrs urg tenızs··ı·· e ere ı.nhe 
d h b 1 1• • b" · h kk d h .. taf . sır ı a eş açmış 1r. u un c p am azır u unmus ve ıseyı ı - ve ganaım a • ın a cnuz sı· ·· · d · a·f h tl 

1 
tirenlcre diplomal;rmı kcndbi lat mevcut olmamakla beraber \ut zher~bn. ed şıment 1

• er ·~ ~- arının . . ' a rı ı evam e mıs ve uuşmanın 
vcrmışhr. (Sonu: Sa: 2: SU: 5) ~ 
------------------------- (Sonu: Sa 2· SU: 7l 

aza merkeıinl bir yerden di~er Denizaltı karşı koyma vasıtala 
bir yere nakletmenin doğnı olmadı- · .. · 1 
i;mı öylemiş ve "yolumuz yoksa bu- rımız Ak~~n~zde 3 duşman denı-
nu y pm lıyız Kaza merkezleri bu zaltı gemısını batırmışlardlr. ı 
~beplerle nnklcdilıpc.mclidir,. ~~- * 

· Londra, 28 (A.A.) - Malaya znh- JI 
Daha sonrn ltıyihalann reddJ !)ak- lısmın hasara uğradığı haberleri ya. 

kmd ki teklif reye konmus ve knbul landır. BugünkU İtalyan tebliğinde S 
cd lmi r. İngiliz denizaltı gemisinin baurıldıcı 

Bundan sonra Mcclla, mücbir vo hakkındiıki iddiayı teyit enen hlç bir) 
(Sonu; Sa: fi 6U: 5) haber 'CCYCUt dei:ildir ., . 

~:ırk cephesinden resimler: ileri hatlarda Sovyet topçulH'I 

Nevyork, 28 (A.A.) - Aviation 
Magazin mecmuası Amerikanın 
halen ayda iki binden fazla harp 
tayyaresi inşa etmekte olduğunu 
ve haziran 1942 ye doğru ayda 

Buzdenizin~~- Sovyet 
Denizaltıları B Alman 

Gemisini Batırdı 
3500 tayyare imal edecek bir va- Moskova, 28- (A.A.) _ SovYet 
ziyette bulunacağını yazmakta - öğle tebliği: 
dır. Tayyare fabrikalarına harp 
için yapılan siparişler geçen ay 27 Sonteşrin gecesi, kıtalan • 
400 bin dolar kadar .artarak 8343 mız bütün cephelerde düşmanla 
milyon doları bu)muştur. ç:ırpışmışlardır . . 

Amcrikada imalata nezaret e- Cenup cephesinde harekat ya • 
den şefler 15 aya kadar bu müd pan tayyarclerimız, bır gün için. 
detin sonunda şimdiki imalatın de 10 Alman tankı, 300 den fazla 

<Sonu: Sı· 2: so: 6\ kamyon, mühimmat, harp malze 
mesi yüklü 90 araba, 9 sahra to. 

r ............................ -...... -. ....._ pu tahrıp etmişler, 1000 den fazla 
' düşman asker ve subayı öldur • 

Akdenizde müşıerdir · • 
bloskova ,ev~esınde ---

Bir Ayda 41 Mihver 
Gemisi Batırıldı 
Londra, 28 (A,A.) - Sonteırln 

ayı zarfında Akdenlzdc 24 dUt· 
man gemisi batırılmııtır. 4 dOt· 
mın gemlılnln daha batınlmıı 
olmııı kuvvetle muhtemeldlr. 

12 gemiye de IHbetler olmut· 
tur. Bu suretle bir aylık yekOn 
41 e varmaktadır. ilkteorlnde ise 
27 gemi batırılmıştır. 

····---···· ............................. _._.ı 

Moskova, 28 (A.A.) - Pravda 
gazetesi, bu sabahki sayısında Al 
man kıtala>mın cenuptaki kuşat
ma hareketi, Moskova için ciddi 
bir tehlike olduğunu, buna mu • 
kabil Alman muvasala yollannm 
son derece uzadığını ve çok daha 
zafa uğradığını yazıyor. Gazete, 
bUI)dan başka son 24 saattenberi 
Klin ve Volokolamsk kesimlerin.. 
de muharebelerin bilhassa §i.d • 
detli olduğunu söylemekte ve gün 

(Sonu: Sa: 2; SD: 6) 

·l 
Ölüm Tarihi mi ? Doğum Tarihi mi ? 

Na~~ Kemal~ Birinc~fınun 1888 de fil .. 
1 

du; kırk sekız sene once yine o ayın 
HA L 1 D ~1 .. ind~ ??ğm~ştu. ~u varlığı aDil\ak, ululuğunu 

' 

oğup ıyıliklerıni soyleşmek, yazdıklariyle yap-
KARAY tıklarım gözden ve gönülden geçirerek kendisi

ne karşı beslediğimiz saygıyı belirtmek ıçin biz 
doğurr. tarıhmı ~eçtik . Oysaki Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret' 
Akü gibi birkaç büyük adamın mezar taşları başında, onlar~ 
•oprağa verdiğimız tarihte toplanıyoruz; adlarını, sanlarını, 
~~erlerim o gün yükseltıyonız. Ataturk'ün yası da • dinmıyen 
bır sızı ve durmadan artan bir ıçlilikle • öli.ım tarıhinçle tutulu
yor. !Biıyüklerı anmak, büyüklüklerin> eJ çırpmalarıyle değilse 
rle yurek çarpıntılarıyle alkışlamak, törcnlcmek içın doğum 
~·cya öliım, artık btmlardan bırı uzermde durmak, bunlardan 
f,:ı ırinı hepimizin uyması Iiızımgelen bir Kural haline getırmek 
lnğru olmaz mı? 

Bence ne ulu, ne yüksek erece'ye ulaşırsa ulaşsın bir adam 
ıoğduğu gün her çocuğun benzerıdir; herkes biribirme eş do

..,ar, fakat, öldüğü gün onun tek ve eşsiz doğduğu anlaşılır; baŞ
-rnlarından büsbutün ayrıldığını Küme ve yığından sıyrıldığını, 
1yr1 çamurdan yaratılıp başka usta elınden çıktığını mezaı~ gir
lıği gün daha ıyi sezeriz. lrnnh bir şair der ki: "Doğduğun za· 
ııan sen ağladın; herkes güldü. OyJe bJr hayat geçir ki, olduğlin 
1 uman herkes ağlasın, sen gül!,, lnsan beşikte değil. tabutta ccv-
1crim bellı eder; kundağa değil. kefene sarılınca uı::ğerinı verir; 
.üt damlasını emdığı zaman değil, ecel şerbetinı ıçtiğı giın ke:ı. 
!ısını gosterır; varlığa ayak bastığını sandığtmız gün d ·~ıl. vok· 
uğa karıştı denildiğı vakit varlığını meyanna koymuş~ur. Ki~
·tik adamlar. öldükleri tarihtede yine küçüktürler, ki.ıQük ka!· 
nışlardır Büyüklerimıze, buyuk olarak olc!ı.:!derı 1.;ı..:11 s<ı:,;g:mızı 
ııldırmek akla daha uygundur. 

Oylelerı ıçın ölüm tarihi, önccsb.li'-e \·e sonrasızlığa biı· gi
rı ulci..ığu için artık, hiç kısalnıaz, eksilmez, tiikenme·ı bır hay~
tın bM1angıcı demektir. Kutlulamnğn ancak bu değe:. 



LEn GözLER ffi]!iJ~nhi Bebek, Yedikule ' 
Tramvayları Ekmeğin Vesika 

Satılacağı · Asılsız 
• 

ile 

Maksat, U11 Kapkpllğl• Onlemektir 
Böl1elerdekl Dtlfas aiktan

bl Hjremnlye yuıpeak fi ..... 
l"atih ve Eminöntl ludalarmdıa 
evlere dajıblmuıu hqlanm•ı· 
tu. Fit clairtabnua lııaa idame 
tanfuadan ekmelin "8ib ile 
•tılacaiı pbi Yanht dedikoda.. 
lan aebeblyet vennlftb. Vali 
ba hasuata bize taalan liyle
mlftlr: 

,,_ .. ..,.. .... eı ...... 

blJplerde kaç kiıinin bulundu
iuna ijrenmlye yanyacaktJr. 
Ekmetln ftSika 8e atılacatı 
baherl dolru olmadıtı ıibi, bu 
beJaımameierlD ...... itler 
için kallanılacaiı da yanlıştır. 
Beyannameler ayrıldıktan son· 
n haql ı,aı.eye ne kadar un 
veriJecellni ö~, ve böy. 
lelikle - ~akcWlım önlemlt 
balaa.e-tıs.,, 

Pasta ve Tatil 
Sattlmıyacak 
Karar Dün ilgililere 

Bildirildi 

Saatlerlmizin 
Ayanna Dair 

Y a.ıcın. Nact Slldullah 

Çofumm r ndevalamu tlıte ve
r r - Saat 16 ile l7 arum-

blll Ama o bet Ftnni c1a .. 
ı k m, be m Uk et-

m hal,,, 
SU aoraraanu, bir eoldan *1• 
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YURTTAN ROPORT AJ: 

Denizli, As ı Denizli 
Değ· , Fa at Ağaçlı 

Bürhaniyelilerin kurduğu şirket-Nafıanm teşebbüsü -
Deniznnirı bıraktığı tesir - Kaklıkın emzikli destileri 
Denizli yolu üzeı-inde bulunan J Güzel bir tesadiif neticesinde, o ha-

Bürhaniye köyiindek· vatandaş-ı valide tefti5 gezisine çıkan ceza ve 
lar bir şirket kurmuşlar. Maksatları tevkif evleri umum müdürü Baba A
§uymuş: 19 kilometrelik bir sulama rıkan'la yüz yüze geldim. Bana, Ay
kanah ac;mak. Ameliyata geçilmiş, dına gıdeceğini, oradan da iş esası 
fakat Menderesle irtibat temın olun- üzerme müesses yeni ceza evlerinden 
madan sermaye tükenmiş, Bu suretle, b!.ri olan "Dalaman,. çiftliğine inece
civar ic;in çok faydalı olan bu giızel fini anlattı ve sözlerini, bu müessese
teşebbüs yarıda kalmak tehlikesine lerin çok müsbet neticeler verdiğini 
uğranuı;. Lakin, Nafia Vekaleti; adı izah etmek ile bitird!. 
geçen tesise, kôylüler ile anlaşarak el 
koymuş. Böylece 10.000 dönümlük bir 
sahanın sulanması mümkün olmuş. 
Kanalın başlangıç noktasi, Büyük 
Menderesin kaynağı, .. 

Bu havalinin ziraat bakımından ge
lişmesinde Çürüksu ırmağı da büyük 
bir rol oynuyor, Büyük Menderesin 
mühim kollarından biri olan ~ı.ırüksu 
Sarayköy ve Denizli ovalarını dolanr
yor. Fakat, ırmaktan tam manasiyle 
fayda elde edilemediği ic;in randıman 
veren bir sulama yapılamıyormuş. 
Halbuki toprak, pamuk ekimi için çok 
clvcri§Iİ. Civar kazalarda ise, geliş
me halinde bulunan bir endüstri şu
besi var: Dokumacılık. Tavas. Buldan, 
Acıpayam birer dokumacılık merkezi 
halinde olduğuna göre, günün yapıla
cak işi, kalitesi yüksek ilk madde ye
tiştirmektir Bu iş üzerinde de duran 
Nafia Vekileti 70.000 dekarlık bir a
lanın sulanmasını esaslı bir pı:oje ile 
tahakkuk ettirml:ı. 50 kilometre uzun
wğundakl kanal, Bciceü'den başlıyor. 
Regülatör, bitmek üıere Tesisler, bir 
yıl içinde tamamen işletmeye açıla
cak. 

* 

Ertesi günü Denizliden ayrıldık. 
Öğleden evvel Kaklık'a vardık 

Böylece tren yolu ile buluşmuş olduk' 
Şimend fer yolcuları, bu istasyonda~ 
yiyecek, içecek alıyorlar. Köyün pi
desi, kızarmış eti ve beyaz peyniri 
mc~hur. Fakat, her nedense Kakhk 
kelimes!, mahalli lehçede "Gahk,, ol
muş ve köylüler bunu da a harfini u
zatarak söylüyorlar. 

Kaklık'tan aldıktan az sonra Çar
dak'a 'geldik 

Dinar kazasına bağlı bir köy olan 
Çardak, çam ağacından yapılan çifte 
emz.:kli testileri ile meşhurdur. 

$imendıfer güzergahından tekrar 
ayrıldık. Eğer, şimal istikametine dön 
meseydik, yüksek dağların eteklerin
de uzanan ve rengi giih mavHeşen, 
gah beyazlaşan Tuz gölünü görecek 
idik. Fakat, seçtiğimiz yol da bizi gü
zel bir tabiat dekoruna mütehassir 
bırakmıyacak kadar Iatif idi , Gözleri
mizin önüne çamlar ile örtülü tepeler 
seriliyor, aydınlık bir sema ufkumu
zu kapbyO'l'du, 

Semih ACLI 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

29 - 11 - 941 
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ŞIŞ.E ve CAM FABRIKALA 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

ZÜCCACİYE TACİRLERİNE 
Esasen zliccaciye ticaretiyle iştigal etmiyenlerin mübayaalar için 

Şirketimize beyhude yere müracaat!ıırı tevali etmektedir. Bu glbilere 
mal satılınıyacaktır. 

Satışlarrmızda gecikmelere sebebiyet verilmemesi için alfı.kadarla
rın züccaciye ticaretiyle iştigal ettiklerini ve mağaza sahibi oldukla
rını bildiren resmi vesika ibr;ız etmeleri şarttrr. 

Tevziat sıra ile cereyan edeceğinden alakadarların bu srrayı temin 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRJLARINIZI DERHAL KESER ::ıne:r.için Şirketimize her seferinde tahriren müracaat etmeleri mm 

İcabında Günd: 3 Kaşe AJınabilir. Her Yerde Pullu KutuJan İsrarla İsteyiniz. '-~----•m ______ __ mrz:ımıız~imiiimlrl' 
...: . t.. - . - - - - ~ -·- - • J ; 

fstanbul Levazım Amirliği ' - . ·- . • __ , 1 
Sahnalma Komisyonu: İlanlara 

Beherı on bır buçuk metreli · -lO,OUıl 

adet ambalajhk ip alınacaktır. PazaT
lıkla eksiltmesi 2/12/941 Salı günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacak- \ 
tır. Tahmin bedeli 52,000 lira, ilk te
minatı 3850 liradır. Evsaf ve nümu- 1 
nesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
beli saatte komisyona gelmeleri. 

(391 - 10231) -
Beherine 275 kuruş tahmin edilen 

12,000 adet yün fanile alınacaktır. 
Pazarlrkla ekdltmesi 2/12/941 Sah 
günü saat 14 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 2475 lira
dzr. Nümunesi komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (396) (10307) -

............... _ .. _________ __ 
Hallaç Altı Pamuğu Müzayedesi 

SÜMER BANK 
Y'ERLİ MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Bakırköy fabrikasında mevcut takriben 13,50 ton kadar Hallaç altı 

amuğu 15/12/1941 tarihinde ;aat 14 de Müessese merkezinde müuı
ede ile satılacaktır. 

Nümune ve şartnamesi her gün saat 13 den sonra Katırcroğlu hıı 
ınd., beı;:inci katta Mile~sesenin Pamuklu servisinde ıtörülebilir. 

~------------------------' 
Yüksek Mühendis Mektebi 

Alma Komisyonundan : 

Satın 

Mektebimize açrk eksiltme usuliyle 20,000 kilo et alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 65 kuruş ve ilk teminatı 975 liradır. Eksilt
me 1.12.941 saat 10,30 da yapılacaktır. Fazla malumat için mildilriyete 
müracaat. (9922) 

iş Çi ARANIYOR 
; stanbul Elektr~k. Tramvay ve 

Umum Müdürlüğün İşletmeleri 

ünel 

en 

idaremiz Şişli Tramvay Tamirhanesi için imtihanda gösterecekleri 
ıblliyete göre günde azami 3 liraya kadar ücret verilmek suretiyle 6 

rnrangoz, 6 tesviyeci ve 2 döşemeci ustalarına ihtiyaç vardır. 
Askerlikle alakası bulunmıyan isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, 

ıisnilbal kağıdı, aşı raporu ve şimdiye kadar çalrştıkları müesseseler
lcn alınmış iyi hizmet vesikaları :le birlikte 2,12.941 tarihinde Şisli 
l'ramvay Deposu dahilindeki Müteharrik Malzeme Müdürlüğüne miira-
aatları lüzumu bildirilir. (10500) 

,_ ASKERLERiMİZ E V ERiLECEK ENİYi KJŞL.IK HED~':E • ' 

BOZ ŞA Y AKTAN AVCI YELEGIDIR 
Müessesemiz geçen sene olduğu gibi bu sene de halkmıızdan resmt 

ve nim resmi müesseselerimizden görmüş olduğu yakm alakalan cesa
ret alarak askerlerimize toplanan kışltk hediyelerden önü ve arkası boz 
şayaktan yapılmış avcı yeleklerini uygun bir fiatıa satışa !;ıkarmıştır. 

Teşkilatımızın mühim bir kısmını tamamen bu işe ayırmiş bulundu
ğumuzdan haftada beş bin yelek teslimi mümkündür. Tekmil Türkiye
den kabul edilen siparişler en krs:.ı bir zamanda teslim edilir. 

TOPTAN SATIŞ F IATI 300, PERAKEN DE 320 KURUŞTUR. 
Satış yeri: Türkiye Köylü ve İşçi elbiseleri toptan satış yeri. 
İstanbul: Sultanhamam İrfaniye Çarşısr No. 18 - 19. 

Beher giyimine 90 kuruş tahmin e
dilen 6000 giyim ökü:ı: nalı alınacak
tır. Mliteahhit nam ve hesabına pa
zarlıkla eksiltmesi 2/12/941 Salı gü-

................................ iıııııım .... , , ......................................... ,~ 
D enlzl!, ana hatta blr şube kolu 

ile bağlı. Kavuşma istasyonu: B U L M A C 
- nü saat 15 de Tophanede Lv. Amir

A liğl satın alına komisyonunda yap1-
lacaktrr. İlk teminatı 40!\ liradır Nü
muneleri komisyonda görillür. İstek
lilerin belli vakitte komisyona ~el-

lstanbul Fiyat Mürakabe Komi syonundan 
Goncalı, Burası da bütün kavuşma is
tasyonları gibi nfacık bir yer. Mede
nıyet nişanesi olarak, yalnız ıar bi· 
nası mevcut. Memleketimizde faali
yete geçıni5 bulunan bütün yabancı 
sermayedarlar ı;ırf ticari gaye güt
tukleri için, yurdun imarı ile alaka
dar olmamışlar. Misal mi istiyorsu
nuz? İşte Denizli! Ana hat, vilayet 
merkezinden geçmiyor. O civarın dü
ğüm noktası olan şehir, kavuşma ko
lu ile munakalesini temin etmek mec:
buriyetinde kalıyor. Aydın hattı, bu 
baknndan emsalsiz bir örnektir. Mü
temadi ıubeler ile, münakalenin esas 
gayelerinden biri olan sürat mefhu
mu, kaplumbaijl gidişi halini alıyor. 

Bereket versın biz, otomobil ile se
yahat ettiğimiz için, zamandan bir kaç 
ısaat tasarruf ederek Denizliye vardık. 

Geceleyin, şehrin üzerimizde bırak
tığı ilk tesir liU oldu: Aydın ve Na
zilliye nisbeUe daha serin bir muh:te 
gelmiştik, V'C civarda, afaçlar, ı;ok 
mikdarda vardı ... 

Filhakika, Nazillide rakım +65 ol
duğu halde; bu mikdar, Denizlide 
+350 ye qdar yüksellyordu. Sıcak, 
boğucu deği'ı idi. Şehre girerken, şo
senin her iki yanı ve etraf gümrah 
ağaçlarla süslü idi. Yol arkadaşım şu 
latifeyi yaptı: 
"- Burası Denizli mi bilmiyorum 

ama, her halde ağaçlı!., 

1 2 3 4 5 6 7 9 

SOLDAN SACA: l - Umit eden - Bir 
renk 2 - Bir kasaba - Iran! 3 - Erkek in
san - BGyük baba 4 - Yol - Mükemmeli
yet S -:- Sen değıl, o del!il 6 - Bir "iiliyeı 
merken - Yemek kabı, su kabı 7 - Nefer· 
ler - Bir t•Y dikmefc yarar 8 - Den ba~· 
ka - Aramaktan rm '9 - Es\l - Hllen ce
çen, riayet olunan 

YUKARIDAN ASACI: l - Uu.maktan fi
il - Gok 2 - Bir baıim cihazı - Gelir 3-
Tcrsi: Baba kardcıl - CofraE! bir tabir 4 -
RGtubet - Batmıı, çıkmaz 5 - Keamei:ten 
emir 6 - Toprağın altından çıkarılır - Ek
sik defi! 1 - Innl - Iplik 1 - Aynlrı -
Aramaktan fül 9 - Teni: Bir cri:ek ismi -
Silratli. 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SACA : 
1 - Baba - BilA 2 - Imal - Ada~ 3 -
Re - Atk - La 4 - Al - Bua - Er 5 -
Eti - Ba 6 - Alaim 7 - Müdellel 8 - I· 
ran - Elek g - Ter - Ani. 

Denizlide, bir ahbabın rehberliği YUKARIDAN AŞA Ol: 1 - Bira - Amit 

il d • d f 1 k · 2 - Amele - Ure 2 - Ba - Tadar 4 -e um ugumuz an az a onforlu bır Alabilen s - Su - Al 6 - Bakabilen 1 -
otel bulduk. Id - Amel! 8 - Ule - Le g - A,arak-Ki -

Türkiye Cüm huriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulıı' T arihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zil'ai ve T icari her nevi banka muameleleri, 

'\>ar a biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ver iyo 

,~--

~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!.! 

&ırut Bankasında ktımbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesaplarında en 
u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekilecek kur'a ile aşağıdaki plft
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 'I 
4 • 500 • 2,000 • 
.. • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 .. 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 
20 • 3,200 

DİKKAT: Hesaplarmdakı paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir , 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey liıl, 11 Bi.rincikfıntın 

11 ·---:-..,,, hır· ",rin • ...... ı ., .,. l<fi• 

f 
Türkiye - l!'ranko - HelenıK - uuı et d m ı~o dare.eı ı arnsmda 

<ioğnı eşya nakliyatına mahsus olmak uzere 1.8.1937 tarilıinden mute-
ber tarüeler, 1.12.941 tarihinden itibaren lAgvedilmiştır. ( 10483) 

CV'"' ~ 

( Yeni Müsteri Bulmak Sanatı 

~ Dr. Gasson diyor ki: 
"iter tacir bu kitapta göst~rdiğim usulferi tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanat1 öğretivorum.,, 

Fiatı 50 Kuruşı ~ 

meleri (397) (10308) -
Beher kilosuna 75 kuruş tahmin e

dilen 7000 kilo Hindi eti pazarlıkla 
satm alınacaktır. İhalesi 1/12/941 
Pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
Lv . .Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 5250 
lira, ilk teminatı 393 Ura 75 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (398 - 10409) -

20 ton saman alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 1/12/941 Pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amlr!iii satın alına komisyonunda 
yaptlacakhr. İsteklilerin teklif ede
cekleri fiyat üzerinden kati teminat · 
latlariyle belli vakitte komisyona 
gelıneleTi, (399 - 10410) -

Beher kilosuna 425 kuruş tahmin 
edilen 15 ton kadar kundurahk va
kete alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 5/12/941 Cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al
ma komlsyonundıı yapılacaktır. Şart
namesi komisyonda görülür. İsteklile
rin teklif edecekleri miktarda alınır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelıneleri. (406 -- 10517) -

İl.An No. 128 l' • 

İstanbul şehri dahi~de canlı, toptan ve perakende et fl1atıan asa.c 
gıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

Bu fiyatlardan fazlaya satış yapanlar hakkında 
nununa göre takibat yapılacağı illin olunur. 

Canlı klloıu Toptan kilosu 
Kurut Kur u{ 

Milll Korunma Ka .. 
(10488) 

perakende kiloıl( 

Kuruı 

Karaman 
Dağlıç, kıvırcık 

33 
35 

17,50 
62,50 

-67,50 
'12,50 

, ............ - ..................... lll!ııııı~ 

SERUM VE ASILARIN SATISI 1 
Türkiye Kızllay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZiNDEN : 

1 
Sıhhiye Vekaleti Hıfzıssıhha Enstiltiısünce hnzırlanan Serum ve 

aşılar 1.12.1941 tarihinden itibaren Kızılay İstanbul Depo ve mağaza~ 
larında satılacaktrr. Alakadarlara illin olunur. 

Adres : İstanb ul Ye nipostano civarında K.ızılay Hanında Kızılay 
Deposu M üdür l üğü. T elgraf adresi: Depo -- latan bul. Telefon No. 

' 22653 ,, 

1 Tahmin olunun becieh !HU\l ııı·a ol•ın 40,000 kilo nohudun 1(). • 
BİRİNCİKANuN 941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zar.na eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 630 lira olup şartnamesi her gün komisyondan a .. 
lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka11unun tarifatı dahilinde tanzim eda-. 
eekleri kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilin-
de vermeleri. (1025l) 

Pangaltıda eski Harbiye O:tulu bi
nasında bulunan bulaşık yrkama ;na
kinelerinden biri sökülerek Ankara
da Yedek Subay Okulu binasına iş-

ler bir halde yerleştirilecektir. Pa- ı 
zarlıkla eksiltmesi 3/12/941 Çarşam-
ba günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Bulaşık yıkama maki
nesi mezk:Ur binada bu f§e ait şart
name de komisyonda görülür. İstek
lilerin teminatlariyle belli vakitte ko
misyona gelmeleri, (407 -- 10518) 

25 adet dış lastik 32 x 6 

25 adet iç lastik 32 X 6 
1 -- Tahmin edilen bedeli (5190) lira olan yukarrda cins ve mfktan 

yazılı lastiklerin 1/12/941 Pazartesi günü saat 11 de Kasımpaşada bulu
nan Deniz Levazım satm alına komisyonunda pazarlığı yaptlacakttr. 

lata nbul Birinci Ticaret Ma hkeme· 
sinden: İstanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Ticaret Dairesinden: Artin, 
Rıza Luş ve Kemal ortakları tarafın
dan İstanbulda Çarşıkapıda kasap 
Serkis ve Faik aleyhlerine 940/300 
numaralı dosya ile açılan 631 lira Gl 
kuruş alacak davasından dolayı ika
metg<lliı meçhul olan müddeialeyh
lerden Serkis hakkında ilanen tebli
gat ifasına karar verilerek muhake
menin 26.12.941 Cuma saat 14 de bı
rakıldığı davetiye yerine geçmek ü
zere ilan olunur. 

TÜRKiYE 

2 - Kati teminatı (778) Ura (50) kuruş olup §artnamesi iş saati 
dahilinde komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 -- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte belli 
gi.in ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilftn olunur. (10403) -1 -- Tahmin edilen bedeli (12598.74) lira olan 9999 kilo 10 ve 12 
•1umara Çinkonun 2/12/941 Salı giinU saat 14 de Kasrmpaşada bulunan 
rıeniz Levazım Satın alına komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

1 Ş B A N K A S 
''. 

2 -- İlk teminatı (944.91) lira olup şartnamesi her gün iş saati da-
' ~J"uıl ıııan tanltı tahrip eou· ı ,.0 k ir~Ei'hiJ.ir. 

f .. e "' b" ok 
K.. ··k T ruf H 1 .. ~ ~1suetı"e sayısı az olan e - miştir. . cwn arabası, ı zırhlı tren. ırç 

UÇU asar esap aı;, bazT müstemleke birliklerinin Leningrat ccphesınde Sovyct top- il mıtr \yöz ve birkaç mtlhimmnt ,;ı.C'-
Keşideler: 2 Şubat, 4 ~ayıs.' 3 östermelerine ve kesif kara ve çuları Almanların altı sahra bntar- 0 u i t'nnm E'tmlştir. 

tarıhlcrındJombardımanlarına kaJ"3ı daha vasını, sekız mitralyöz mevziini. 20 •• 
1942 lkrafkavim olmalarına rağmen. öğle- muvakkat kaleyi tahrip ve bir pl!a- Bava lıuczımlan 

mraya kadar her mevzii ayrı ay- dhe bötın' lüiğuşl··nddrn frzln bir kuvveti un- Bcrlin, 26 (A,A.) - D~~· ~jan: 
---ıa müdafaa ederek çarpışmışlar, n e er ır. k • bir kaynaktan ogrenıyor. 

düşman müteaddit zırhlı vesa- Sovyet tayyareleri, Al1T1anhrm ~a- Al~ nen avar. tayyareleri dün Mosko-
1 a det 2000 liralık-2000,- Lira va persone1lerinin yan.,mı. kaybettı - b 

1 
. d k"ı büyük hava meyda-

3 1000 3000 ıehre girmeye muvaffak olduk· 1 ... ed ı v o g s n ,, ,, - ,- " . lcrinl tahmin eyleme" ır er. 'dd tli bır alon yapmışlardır. 
İsta n b ul İk i nci lflh M emurl ufı u n 2 750 - 1500,- " ıonra da savaşa devam etmıııler- d nına fil 1 1 rdc bulunan 

1 dan: 941/2 - Müflis Avunduk uıd; ı 3 " 500 - 1500,- " Muk~ve~eti i~am~ için ~lzem o- [(alinin istikametin e Hiı;:k ~rkda~da a:ayv:S,r~~er tahrip e-

l 
Biraderler şirketi ile ortaklar ala-1 .._ 10 250 -2500.- ıer türlu ve.salt tı~k~n~ll~md~nh;e Moskova, 28 (A.A.) - Bıldiııl1i "l''miştir, .. 
caklılara konkurdato teklif etmekte- -. •an ve yerlı aha ıyı 0 uı;ı ~. ı- ine göre, Sovyet kıtaları Kaimin is- Bir Alman tnyyare subayı ezcumlo 
diıı: Bu teklifin müzakeresi için ala- ne maruz bırakmamak lc;ın bolse tikarnetinde bir taarruza bas~amışl r utıları anlatmıııtır: . 

caklrlarm 18/12/941 Perşembe gunu tl! ~:ı~ r.! • m~fP~~umandam. saat 14 te muhasemn- VC! dUşmnn hatları ar:sn:ıda bır ed k 1 "Dikkntll bir k if hareketini mü: 
saat 11 de Dairede hazır bulunmafa •• l J • • • tatıı:nı emretmiştir. Gondar•ın ya- çmışlar ve birçok koyü yeniden ış- te 1· p çok muvaff l· o!muş bir kn 
rı ilan olunur. (8278) ~ ~· . \ mu.~~ri~leri v?tamn kendilerine al etmişlerdir. , mun ja rağmen hedefımlzl kolayca 

- - -• • - - -- rı 1 ettıgı agır vazıfeyi aerefle ve tn- bulab!ld k Mute:ıddit defalar taarru-
l ıtan tı uı ikinci iflb M emurluğun - ;,vıotörlu vesaıtııı Lamirmae Kuıı:nen ifa etmişlerdir. • umuzn 11·r yan Moskovanm hükiımet 

dan : MU!lis G ö z e m Eskenazi te, vidala vesair seraciye malzemesi A erıka a l h 1 1 d'ğc binalal"Jn ş8yle bir 
Negı-in Limited şirketi işinde teklif, muştur Tahmin bedell 1249 lira 95 öz :ınra hava me nına ta. 
olunan Konkurdatonun müzakeresine ~ustur .. Şartname Zabıt ve Muamela Dünkü Mecli s t e • (Baştarafı ı ıncldo) rruz lduk Sovyct t yyare ker-
devam edilmek üzere alacaklıların !hale 9/12/941 Salı günü saaı 14 d üç misli olan ayda 12.500 motor ko ma top':ırrnm şiddetli ateşi al-
27 / 12/941 Cumartesi günü saat lO da Taliplerin ilk teminat makbu:ı: vey. (Baıtarafı 1 incide) imal edebilmelerı tçin mator fnb nda bomb 1 nmm hangarbr, lmıl • 
Dairede hazır bulunmaları il<in olu- caret Odası vesikalariyle iha le gün\ rikalarınn kolaylıklar gösterecek 1 r ve )'erd M tayyareler Uzerine at-

bulunmaları rurf sebeplerle tahsillne imktın bu- tık Bu hedefll're sayısız bombalar ~-
(8320) · ıamıyan 286,000 kusur liranm tııh- lerinı bildırmışlerdir. Bcygır kuv t'lmı ur Dot'İİStf' bir yanm daıre ç•------------'--- ...._ -

1 
. i nin terkinine ait 11\yihayı muza- vetı olarak kuvvetın artması du· eı ken, biıyL k h va meyda ınrn alev· 

nur. 

KAYIP: bt. Ticaret ve unayi odasından t 1 tab 11 dil kt G e h"'7) ld ~ e m ş ve s e ememe se- ha çabuk olaca ır e,. n w• ter ve dum nl la sal"ılmııı o uı:::unu 
almış olduğum 3998 sayı lı 31 .5.940 tarihli 1 WJ -....• ı ı • • • - ı • 1 1111 -.. ~ menşe 9ahadctnımesi zayi olmuştur, Yenisini ıTll "ı 1 ıj [·l .P J ı ı l' I 11 !erinin. i~ahmı istiyen mebuslara randa ceman 3 milyon 700 bın orcb"ld k ... 
alacaitmdan nkllcrln hükmü yoktur. __ ,. m• 11 • • ıııı!- • 1 1 11 _ııye Vekıli Fuat Ağralı cevap ve- d 4000 t re -----<ıı------

Davld Bauer Halefi Ivor Bauer beygı'r kuvvetin C nyya 

KAYIP: latanbul liman rlyuetinden ıı.ldı • 
ğım 56 /232 numaralı ikinci sınıf, ikinci kap
tan ,ehadetnımemi kaybettim. Ycnislni alaca
ğımdan ukiıinin hükmü yoktur.Mustafa Aydın 

Sahip •e NeenJat mtıdürU Emhı 
UZMAN, Ga.zetecihs •e Nqriyat 

T. L. S. TAN matbaam 

•ek, bu paraların toplntılnmryacağı- lııgı"liz Talamı İle tıı~ ı - Maltepe Tutuıı .l!;nstıtu~u m kanaat getirilmiş olduğunu teba- motiirü imal edilmiştir. Motor 1
- ·y 
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