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~İlli Müdafaa Vekilimiz 
eneral Ali Rıza Artunkal 

Münakalat Vekilimiz 
Amiral Fahri Engin 

Yeni Milli Müdafaa ve 
ünakalôt Vekilleri 
ün işe başladılar 

~I M"ll" M"'d f V k"l" . M . l il ll lll lll il il l il il l il lll il lllli'iil ı ı u a aa e ı ımız anu;a 
f'ı• l 1 Mebusu emekli korgeneral Ali Rıza 

ln andiya 'nın j Artunkal ve Münakal~t ~ekilimi~ 
Samsun mebusu emeklı amıral Fahrı 

'1ofa h kk d Engin dün vekaletlerine zidcrek ye-S l a ın Q ni vazifelerine başııunıştardır. uıus, 

Falih Rıfkı AT AY 
f;'irıl d. 
~ an ıya'nın amerika,. notası-
de "ekdiği cevap dünkü gazeteler
~e .. :Z Ft!· Bu cevapta görüldüğü ü
ct~1~ ınlandiya harbe devam ede-n ır. 
iti k.ı ~arbin öyle bir devri oldu, 
tC)..s,~k fin milleti, bilhaasa Ang
İyat •on nlcıninde bir destan ede

toıı ~k~ vücut verdi. Oç buçuk mil
h- ~ 1 1 YÜz milyona kar~ı, e§siz h'll ~hra_ınanhkla dövü,tü. Birçok 
~ah hır hayli toprak vermekle 

O "ll...k~r, hür bir millet olarak kaldı, 
!'ıiJı t~t İngilizler ve fransızlar fin 
~~er 1~~ Yardım etmek ikararında 
=ll.lıtı~ Llllkan bulamadılar. imkan 

a 1.,laalardı, belki, bu yüzdt!n, 
~ ı.J e harp haline girmi, ola· 

1• A. ınanya, Finlandiya ve 
~la devletlerine karşı rus taar· 
lı.ıı bild~ın kendi aleyhine olduğu
ti bit- ıği halde, o devirde, herhan
~d l'rıÜdahalede bulunmak gÜ· 
~ idf teğildi. Fransa henüz ayak
~14! · akat Führer'in ne fin har-
jll~~e de kendini Baltık memle· 

~ lıta~nden alman halkmı söküp 
~~aııe ~0rundn bırakan ilhak ve 
•!~t r-.ı, gönül knnı~ı ile kabul et
~_İ.tittj~!d~üunu 22 hazirandanbe
~lttayRırnız nutuklarından anla
~· liat ı~. 

yeni veloillerimize muvaffakıyetler 

dH• • 

*** Korgeneral Ali Rıza Artu.nkal, 1323 
de mümtaz yüzbaşılıkla harp okulun
dan mezun oldıuktan sonra ikinci or
duya tayin olunmuş ve 327 de kur
maylığı tasdik edilmiştir. Balkan 
harbine ve büyük harbe kurmay ola
rak iştirak eden Ali Rıza Artunlral, 
Kurtuluş mücadelemiz başlar başla

maz milli orduya katılımı' ve garp 
cephesi emrinde, garbi Anadolu men
zil müfettişliği kurmay başkanlığına 
tayin olunmuştur. 

337 de yarbaylığa, 338 de ikinci or
du kurmay başkanlığına getirilen 
Artunkal, 341 de tümen tuğkomutanı. 
926 da tümen komutanı, aynı yıl için
de kurmay a Y1 olmuş ve 927 de 
Milli Müdafaa Vekaleti hava dairesi 
başkanlığına 928 de harbiye dairC$i 
ba~kanlığına tayin olunmuş 930 da 

( Sonu S inci sayfada } 

Erzincan'daki yerdepreminden sonra 

yarahların hastaneye 
taşınması işi başladı 

Erzincan Kızılay hastanesine 
şimdiye kadar 76 yaralı geldi 

Yerdepremiyle bozulan Erzincan - Kemah 
demiryolu haltının da tamiri e baıl nıldı 

Erzincan valiliğinden ilgili makamlara yerdeprcmesi hakkında ye
ni malUmat gelmiştir. Bu matnmata göre dün gece sa.baha kadar çalışıla-ı 
rak sıhi imdat otomobili hasta taşıma otomobili haliıne getirilmiştir. 

Amerika Hariciye Nazırı 
Mr. Hull 

Bitar lı 
konu u 

değiş cek 
Kongre değişme 
teklifini kabul etti 

Grevlere karı 

tedbir ah .cak 
a 

D~bü~n gün, bu o~m~illekE~r~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~.,Fin notasının ~acington 
zincan'daki Kızılay hastanesıne öy- '!f 

lerden 67 yaralı getirilmiştir. Yaralı 1 MİHVERE GÖRE ı ı ı LONDRA'YA GÖRE 1 L d 'd k. k 1 ~=~:d~r~ taşınmasına devam o- j 1 V~evy~~ 1;~.a. a ~:~ı~a ;ir:: 
Yeni Erzincan'ın Seromhane yakı- ---------------- Devletleri Reisi Mr. Ruzvelt'i zıyaret e--

nında bulunan mahallesinde hasar K 'd den Mümessillu !t!eclisi Reisi Mr. Ray • 
bilhassa önemli olmuştur. Şehrimiz- 1 rı m 0 Ke rc'te burn. meclisin bitarallık kanununda deği-

• · d şiklık yapılmasını kabul edeceğını söyle • 
den açıkta kalanlar içın yem en ça- .;, miştir. 
dır istenihniştir. Merkeze bağlı köy- Tahminlere göre bu husustaki kanun 
lerde hasar önemlidir. Bütün mektep- K h d projesi bugün saat 21 ile 22 arasında Jrn. 
ler şimdıilik tatil edilmiştir. Kızılay ere se rı• urum bul edilecektir. Mr. Rur.velt'Jn kanun pro-
memur evlerinin mühim bir kısmı ha- jesinin kabulünü kolaylaştıracak bazı ud-
rap olmuştur. Kemah kaza merkezin- ~ ., birler aldığı hakkında rivayetler dolaş • 

maktadır. 

de yer depreminin şiddetiyle kaleden d u·· stu•• .. "\ dd ' Kongre de kabul etti düşen bir taş 2 evi yıkmıştır. Kemah m u t' c 1• "ı 
kaymakamı Gemerik nahiyesine git- • • Vaşington, 13 a.a. - Me'bu-

_, san meclisi 194 muhalif. reye 
miştir. Bu nahiyenin içinde 30 ev, kar§ı 212 reyle bitaraflrk kanu-
Tclımisi köyü ise tamamen yıkılmış· { Sonu ı üncü sayfada } 

~~1u~::::u~~ şimdiye kadar 
9 yaralı Alman ve Romenler 

Alan kar21\:ol binası da yıkılmış, 
fakat insanca bir kayıp olmamıştır. 
Kemah kazasında telgraf ve telefon 
konu~maları tamamiyle durmuştur. 
Fen memurlarının başkanlığın•da ku
rulan imdat ekipleri köylere gönde
rilmiş bulunmaktadır. Alman tebliğinde 

Ölü ve yaralı sayısının ne kadar b k f 
olduğu köylerden gelecek haberler· buna dair İr teyit yo . 

( Sonu S inci sayltlda } 

Vekiller Heyetinde 
İcra Vekilleri He:reti bu6iin ıaat 15,SO 

da BaşvekAlette Başvekil Doktor Refik 
Saydam'ın riyasetinde haftalık toplantısı • 
nı yapmıştır. (a.a.) 

.- . 

[ Dünkü alman tebliğinin, alman kıta -
larının Kırım'da Kerç müstahkem mevzi
lerine hücum ıttmek üzere olduklarını bil
dirme~irıe mukabil, Stelani ajansının Bu -
dapqre'dtm verditi bir haber. ı~ritı düş
tütünü bJldirmdtedir. Krnm'da alman sa
vaş tayyareleri faaliyette bulunmuşlardır. 
Lenir.grad, Moskova tayyareler, Leningrad 

( Sonu S inci say/ada } 

Polonya ordusu ba1kumandan1 
61. Sikorski Kahire'ye geldi 

Ortaşark 'ta 

15.000 kişilik 
bir leh ordusu 

kurulacak 
Rusya' da bulunan 60.000 

kiJi silahlandmldı 

Moskova önünde 
değiıiklik olmadı 

Almanlar 

kayıplar 

çok oğ1r 

veriyorlar 
Kuybl.şef, 13 a.a. - Tass ajansı bl.ldlrl

yor: 
Almanlar Tula'nın her ne bahnsına o

lursa olsun zaptı tein mtr 'l."erm erdtr. 
Şlmdl muhnrebeler Tuta nın dışınıia ecre 
yan etmekte ve alman komutanlıtı yeni 
ihtiyat kuvetlerl geUrmektedlr. 

Almanlar Tula'nın cenup ucundaki k6y
lerden sUrülmUslerdlr. Yeni hatlara cekl· 
len almanbr 61mdl cenupta ve $1maldekl 
sovyet mildafaa hatlannı cevlr.meğe çalı

şıyorlar. Almanlar Tula'ya sık sık hava 
al..,nlan yapıyorlar. Tula sakinleri tara
fından son haftalar zarfında kurulan ba
rikatlar ve tank kanıkoymn tertibatı mil· 
kemmel olduklannı ispat etmişlerdir. 

Tula ve Orel ·muharebeleri esnasında 
almanlann birkaç alayının verdiği kayıp. 
lar mevcutlarının yllzdc ellıslnl bulmuş

tur. 
Almanlar Moskova'ya yeni 
bir taarruz yapacaklar mı ? 
Kuybl$ef, 13 a.a. - M. Lozovski bug(ln 

gazetecilere eu beyanatta bulunmuştur: 
Almanların bu :>'11 Moskova cephesinde 

baska bir taarruza ırlrlslp glrl$mlyecekle
rinl söylemek zordur, fnkat knyıplan cok 
yüksek olduf;u ıcın daha fazla adam kaybı 
tehlikesini göze alacaklanndan fiÜPhe edll· 
mek caizdir. 

lrlanda Ba§vekili Mr. V alera 

Fırsat düıerse 
1 

lrlanda sulh 1 1 

ıun 
.:> 

araul k yapacak 
Dublin; ıs. a.a. - Aesoclated·Press b11-

d1riyor : İrlanda başvekili ır. De Valcnı. 
mecliste bır suale cevap vererek, İrlanda 
hUkUmetlnln, fırsat dllş•Uğil takdirde, ba

no için aracılık yapmakla dalma bahtiyar 
Yabancı memleketlerde, almanlann olacağım blldtrmiıtlr. 

:Moskova cephesinde havanın bozukluf:un· İrlanda hUkUmetinin muharip devl tlere 
müracaat ederek, bu d vletleri barış mü
zakereleri açılmruıı hakkındaki görilşlerlnt 
bildlrmcğe dtlvet mi ettiği. yoksa bu me
selenin Vatıkan"la ve yahut başka bitaraf 

dan mı yoksa generaller tarafından mı 
durdurulduğu merak ediliyor. Hiç bir harp 
sadece ha\·a sartıan sayesinde kazanıla
maz. Harp aynı zamanda ordu, tanklar. 
tayyareler tarafından ve bilhassa sovyct 
ordusunun mülhem olduğu azimle kaza- devletlerle mi münakaşa edildiği hakkın-
ruhr. dakl suale başvekil cevap vermemlıtir. 

Alman kayıpları Almanlar sulh için efkarı 

tı 1 h'tllardadır ki Rusya, fin har
~tr)llr,:;ığı vakit, bu memleket 81· 

~~İ.i?l\ ~ bir Kuusinen komünist l 
) t, tj lı kurmuıtur. Bundan mak
~ ttıttrnlandiya'yı ba,tanbaşa sov
tı.~tl\ 1l'rnekti. Rusya'nın bu harbi 
t"'<lla?l\.Yarıda bırakmıf olduğunu 
~~'hı ı.Yle bilmiyoruz. Fakat fin 
~it ti.iıılddia ediyor ki Rusya ancak 
~bıı Yeniden ha~amak Üzere, 
~)'<>rı &on venniştjr ve 3 buçuk 
~ Çe~ kendi kuvet itibarını sar· 
~İ-rl~ 1/n ... ~avnşını affetmemiştir. 
~· İıti~!'lluyor ki Finlandiya, yeni 
~~ I(] a. tehlikesinden korunmak 
~~ "~rtınn rnüdahalcsine dayan· 
~il), ı firı 0n~ istemek zorunda idi. 
dı:_a, b C~ınhurreisi, harp ırrala· 
~~1 i e.rlı~~~ gidip Führer'in ya~· 
) '•?ıta. Slcdıgı vakit, ruslarla bır 
lj~ A.t?l\ ~Irk çıkarmağı vakitsiz sa
~,b lltitı ~!'.Devlet Reisi kendişine, 
Ilı "fere ını ümitlendirici bir ce
~ıı..t~. ~eınck mevkiinde bulun
~~ tore ın notasından anlaşıldığı· 
ı~1 il ~ l'llslar barı,tan sonra da
tı-d~de brnlekettcn yeni yeni is

•,11 '"· t· ~lunınağa devam etınit-

Habeıi•tan'da italyanlardan alınan ıilah ve cephaneler 

Kahire; ıs. a.a. - Pat ajansı bildiri • 
yor : Polonya bqvekill ve ordu ba§komu· 
tanı general Slkorski, tayyare ile buraya 
gclml5tlr. Bıı§vekil gelir gelmez Mısır kı· 
rah lle hUkUmot Azasını ziyaret etml§tir. 
General Slkorski, Yakın:;ıark'takl mUtto -

( Sonu 3 üncü sayfada } 
Londra, 13 a.a. - Londra'nın seltlhlyet- denediler mi ? 

( Sonu S inci sayfada } Londra, 13 a.a. - Bir alman sözcil-

~ h\c1· 1nlıleri kabustan kurta
~'ltıll ae~ae,. fark seferidir. 
~ İlk hın başlıyacağı hakkm
~t\ k aberlcri, Moskova'dan, 
~'fi ~te ıtnlarmın Finlandiya'ya 
\_ ıtl'd olduğunu bildiren tel-
~~· ıtn ög~ . "k ş· d" d~ h "l~"inı· • renmıştı • ım ı, u-
'-i l°ıtlllll·ı~ı bir nokta üstünde 
tıoj~del\ k l\lınanya, Rusya tehli· 
'ıı!' ıı.çllı Urtulmak üzere şark se
'~d ~lc:tı.a.k için, iki §eyden birini 
ttt it otd '~Ya, Norveç ve· Balkan
~! hııı~gd gibi, yanlarını emnİ· 
. , eıt tin. urrnak maksadiyle bu 
I)' tl ebı' •tgal edecekti; yahut 
~ hıı hn olacaktı. Eğer Finlan
~~~it arp içinde ruslarla dö
'ı llıi§, 'ton binlerce finliyi fed" 

~laıı.l'd 0ı>rak kayıhına uğrama· 
~ ~~ h~ ~ belki denebilirdi ki 
d~ . ftı " al'be almanlarla birlik-
'~ı::~i A neden i~gale razı olup, 

ı;'"ll&.dı '> ll~lo-Sakson zaferin e 
q de"ild• Fınlandiya yalnız ala-

• ıJlttnd ı: .Yeni ihtiruların kor-
1 ~, ,ili "a a. ıdi. Bu, Finlandiya-
~h~ıl'~ti ~•Yetidir; bir de coğra· 
~ )' "•rdrr. 

•nde.n, Mister Ruzvelt 
( So.ııı.ı 3 ü..ııcU şayfada} 

Gondar 
çember 
icinde ! _, 

İngilizler Cibuti'nin 

boşaltılmasını istediler 
Kahire; 13. &.&. - Doğu A!rikasında 

İtalyanların son müdafaa noktıuıını teşkil 
eden Gondar, tamamiyle çcnber içine a -
lınmıştı . 

Cibuti'de yeni bir şey yok ! 
Lon<ira, 13 a.a. - Cifouti'nin duru

munda yeni hiçbir gelişim yoktur. 
İngilizler tahliye teklifinde bulun

muşlar, fransız makamları bu teklife 
cevap vermemişlerdir. Fakat 'l3ritan
yalılar fransız kararını bekliyerek du
nımlarını muhafaza edeceklerdir. 

-~ - -- sil, alınanların bu harbin sulh yoliylc 

Yükıe~ Sıhat Şurası dün •aat 14.30 da Sıhat ve içtimai Munvenet Vekaletinde toplanarak 
gündeminde yazılı adli, idari ve fenni meaeleleri görüpnü§tür. Yukardaki resim, Şura',ya İ§tirak 

nen Ül_eleri göıtermektedir. 

halledilmesi için efkatı denemi ol
{ Sonu 5 inci sayfada } 

Pi in~ fiyatları 
Ankara Valiliği 

(Fiyat MUrakabe Komisyonu .Keisllğlnden) 
( 2S No.lu ıı:ı.n ) 

Anknra'da p.rınc !ıyatları aııagıda gös • 
terlldlğl ~ekllde tesbit cdilmııtir. 

ı - Fabrıka pirinci : 
Fabrikada çeltiklenmış, parln" ılmış, un

suz pırincln bir kilosunun çuvalsız tı.zanıi 
satı§ fiyatlarıdır. 

Tnptnn Perakende 
Kuruş 

37,50 
34,50 

Beypazarı 33,50 
2 - Dink ve dibek pirinci : 

Kuruş 

42 
3 
87 

Dink ve dibek pirinçlerinin bir kilosu -
nun çuvalsız hamt satış fiyatlarıdır. 

Taptan Perakende 
Kuruş Kuruş 

S2M 86 
30 33 

Beypazan 29 32 
Ya'banabat 2i,M sı 

3 - Bu fiyatlar 10·11·1941 tarihinden 
itibaren meridlr. 
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Sanat bahisleri 

Gündelik Haydtımızda 

SANAT ESERLERİ 
Bua:lln .anat eserler! arasında a:Undellk 

laa,ıratımızı bOIUsenlerıne raaUamak çok Jr(lç 
ıaemen hemen 1mltAnsızdır. Sanat eseri çesıt 
çeelt sebeplerle ve m&.zeretlerle kendisini mU· 
temacUyen Jrllndellk ha.ıra tın akıaından kur. 
ıarmıt mev.ıılmlerln, )'llların, aıırların aıo.ı 
k.adar aR'!r tempolu bir Omrü tercih etmlsttr. 

Su ve elanek a:lbl Jr(lndellk haya tırnıza 
refakat eden ıeklller arasında aanat e.serl 
olmalmda hiç bir mahzur bulunmı,yan ıeyler 
vardır, blr iskemlenin, bir klllmln, bir maıa· 
nın. b1r masa llrtUsünün, bir pencerenin. llh. 
allzel olmalan her zaman bir ıervet ve lırtldat 
meeeıesı detlldlr. 

Zamanımızda hem zevkı hem de ııervett o· 
lan tnıanlara ııık ıık rastlamak a:OçtOr. Fa· 
kat her naıılıa bu lldslnl bir araya a:etlrenle
rln zevklert ve· ıcrvetlerl ayarında mOkem • 
mel bir yuva dllseylp dayadıklarını a:Grmek 
lmktıruıızdır. 

SUrdllklerı hayat, ııerveUerlnı ve evlerin· 
den eksik olmıyan blrcok kıymetli unııt eser· 
lerl de zevklerine de!Alet eder. Fakat duvar· 
larında Koro•dan Jr(lzel bir re.sim. ıalonların· 
da Deıııplo'dan bir büst bulunan bu evlerde 
aynı e!heserlerln yanı basında o kadar ze\1<• 
• z. o kadar sahte ıeıer yer aımıılardır ki 1n· 
ıan hayrıUnden dona kalır. Fakat bu ze\1<. 
ı zllkten mesul olan ev sahibi de[ılldlr. Bir 
ev eayaııı ıcerlılnde bütün teferruatın bir 
aanat luYmett tatıma.sına buJr(ln tmkln Yok· 
tur. Zamanımızda bilhasııa ıröze hitap eden 
muhtelit ıanat eserlerine toplu bir halde an· 
cak mUzelerde tesadüf ediyoruz. Sanat eııer· 
lerl tenha kösolerden h!lflanan Atıklar a:lbl 
müzelerde buluımatı tercih ediyorlar. lnsan 
otıunun içinden, Jr(ln ıeıtına çtkana kadar 
akla karayı seçen bir suru IAheserı ne :yapıp 
:ırapıp Jrene muzelerln karanlıtına atıyoruz. 

Sanat e9Crlerlnln müzelere iltica edlılnde 

~k haklı ıebepler olmıısına ratmen mllzenln 
her zaman kuvet verici bir taratı var. 

S hrln ortasındaki bahçelerden birinde 
her &Un binlerce lnıana ıcüten bir heykelln 
a1111deUy e mllze'erın loe salonlarına diri diri 
1römülen bir IAheserln Akıbetini düıünün! 

AUAha çolc atıkUr ki birçok büyUlı: Abideler, 
birçok mlmart IAheserler müzelere a:lrecek 
kadar ufak tefek ıeyler detlllerı 

AllAha çok ellkür ki müzelerin bir SülcY· 
manı:ve'ıı1 minareleriyle birlikte ıcer1Blne ala· 
c:ak aalonları yok. 

Bulutlarından, ırök.Yllzünden, ırtıneılnden 

•0Y11larak müze salonlarına a:ıımuıecek bir 
Slnan•ın isyanını tasavvur edin! 

••• 
Gündelik hayatımıza kanaan ııanat earle· 

:rint, 111.nat knnıldayıslarını dütllnüyorum. 
Evlerimizde, sokaklar mızda. çalııtıtımız yer· 
lerde ırtınde lk hayatımıza refakat eden aa. 
nııt eserlerini h'l'tırlamak l.atlyorurm. Evimin 
penceresi, kanı dntları !Una tle çerçevelemek 
1c1n en utak bir a:ayret urtetmlyor. Oturdu· 
tmn lııkemlentn tahtalarını olctuyorum. Avuc· 
larıma en ufak bir ıekll ııc:aklıRı. bir bicim 
~zellltl dolmu,ıror. ?.tasamın üzerlndeld eı • 
:va:ıra balcıyorum, fincan yalnız kahvenin dö • 

.;"~:~~.~ıı~:~~~~,e!~.~ · j 
Orke.stramızın 1941 • 1942 yılı halk kon· 

ııerlertne yannld cumartesi a:ilnll saat 15.SO 
da Devlet Konservatuvarı konser salonunda 
bulanacaktır. Konsere ırlrme bUeUert ıı. 11. 
1041 aalı ırününden itibaren her a:Un ıaat 9 
dan 1~ ye kadar Bankalar caddesi Mlll1 Pl • 
:yanıro ırlteslnde, ll5 ten 16 e kadar Yenlsehlr 
MllU PlYanıro ırtı inde, koll!cr Jr(lnlert de 9 
dan 12 ye kadar Bankalar caddeal Milli Pi -
yanıro a:lses1Yle 14 ten 15 e kadar da konser 
aalonunda ınuıacatını sayın halkımıza btıdl· 

rlriz. 

Birinci konıer 
Set: Emst Praetortuıı 
l - H. Marsc:hner (1795·1861): 
Hanı Hellina: operasından uvertür 
2 - P. J. Ca)icovskl (1840·1893): 
Franıl7.ca da Rlmlnl (Dante üzerin.. .n· 

lret!tra ıcın bir tııntezl) op. 32 
a - Dvorak'ın 100 yıldönlb:nll münasebe -

tb'le 
.Antonln Dvorak (1841-1904): 
4 tıncU tentonı eol maJör, op. 88 
•> Allea:ro con brto 
b) Adagio, 
c> .Allegretto ırraztoso, 

c) Allegro ma non troı;ıpa. ' 

Bedri Rahmi EYÜBOCLU 
külmemeel, ıla:ara tabluı yalnız kOllcrtn 
etrafı klrletmeml?.'l için çırpınıyor, bundan 
baska en ufak bir endlıeterl Yok. Kütllpane· 
mln ratlanna bakıyorum, bu raflar mQthlı 
blr tarzda evimi komıunun evtnden ayıran 

duvarlan hatırlatıyor, ıotuk bir cızııl kitap. 
tarımı tasnif ettikten sonra durup dinlenme· 

,,den, ııelllmaız, sabahsız çekip ırldlyorl 

Hayatımın yartBı çatııtıtım yerde, bir kıs· 
mı evimde, bir parcaıı da sokakta a:ecb'Or. 
Fnkat ıınnat eserleri ben onları aramadı!':ım 
takdirde hiç bir zaman zahmet edip benim a· 
yaıtınıa kadar a:elmck tenezzUIQnde bulunmu
yorlar. Den onları aramak ıcın çırpını.ırorum. 
Fakat hayatımızın kuruluı tarzı buna vakit 
bırakmıyor. Gön!ll isliyor ki o ara sıra benim 
yoluma çıksın, Yolumu kes,ın, benim kendi. 
ıılne hasret cekUtlml blbln, saadetlmde payı 
oldutnu unutınasın. 

"'** Halbuki bir umanlar sanat eserleri 111.!!ln 
o:Ullarının ayatına Jcadar a:eıırmıı, Jc1Un1 
olur ayaQının altına ıerlllr, nnkıı olur nna. 
larımızın cihazlarına detıı. ıründellk elbise -
!erine tezyinat ıanatının ebedi bahannı el. 
zer, bakır ırüıtümlerlmlzde tehvetll boğum. 
lar kabartır, ellmlzJn ve a:üzümüziln defıdlf:I 

en mütevazi esyaya slhlrll parmatını deldi· 
rlrmte. Uzerlnde nakıs açılmıyan, tekil ve bl· 
çim gUzclUfılnden mahrum bir tek eeya evle
rimizin kapı.sındnn içeri a:lrmezmls. leln in • 
ııanı ııcvlnc:lnden çıldırtan tarafı bu nak11la· 
rın, bu blclmlerln hcpelnln tam manaslyle bl· 
zlm oluılnrı, ve ot kadar lddlaıız ve mlltevazl 
ve bol her yerde tinUmOr.e cılanalandır. 

Tezyini 111nat kollarının blltiln ıubelerln • 
ııc mükemmele varan ve ıı:llndellk hayatımı· 

zı böJQşec:ek kadar cllmert bir ıekllde inkisar 
eden sıınat eserlertnln bln>Mblre ortadan 
kaybolmalan, ıolutu mllzelerde almal:ln in· 
ıranı çlleden çıkartıyor. 

Dilimiz, ıı:azete, mecmua ve kitap gibi me· 
denbetln ıayılı kuvetlerlnden l!tıtade eder· 
ken, memleketimizin en kuytu yerlerinde yer 

yer muazzam ıı:Uller a:lbl açılan tUrkülerl rad
yo en umulmadık bucaklara kadar tasırken 
tez)1nl ıanatlarımız niçin hayatımızdan elini 
ayağını çekip müzelere sığınsın? Nh:ln KU· 
tnhya çinileri acemi bahçıvanlar ellnde'kuru· 
yan bir toprak elbl körl\!UIP &itsin? Niçin ki· 
llmlerln yeryüzünde hiç bir mlllete nasip ol
mıyıın nakıtlnn çür!lmUs pannaklar ır!bl <111· 
kül~Un. Nlcln c:rsmrll'!rlml:r.ln Uıer1nde Jcahn· 
ran Jrllller ve meyvalar kurusun, ve yerlerini 
tahut k1111nr ıın!':uk ııeklllerP. bırak.sınlar? 

Teıylnl tıannt eserleri vaktiyle ıı:ündellk ha· 
)·atımızı holUsUrmu,. Her yerde kartımıza cı· 
kamus. Hela. lbrll!lnden tutun da hokka ta· 
kımına kadar en umulmadık yerlcr<ıe kartı· 
mıu cıJ<ar. Ve ta mezarımıza kadar arkamız
dan gelir, mezar tuıarımıza çlzlllmıl3. 

Biz Jr(lnden Jrllneıten uu.klaıtıkca evleri • 
mlze. CAlıatıtımız yerlere her ırtın bir parça 
daha sokuldukça unat eseri haaretlnl Jr(ln • 
dellk hayatımızda a:lt.ıı:lde artan bir ıııcıntı 
ile duyacntız. 

04 
Anadolu 

. 
aıansının 

telefon haber servisi 

gene i_şlmeğe başladı 
.Anadolu Ajanın a:ecen Hne batlamıt oldu· 

tu telefonla haber ya)'lna aervlllnl, makine. 
lertnl. yenlleallrdl'kten ıonra, yeniden ele al. 
mıştır. Her sabah saat 10 dın itibaren tele· 
!onla aramak suretb1e eon ıon haberleri ııt • 
reneblllralnlz. Bu haberler saat baelarındft 
Türkce, ,,.e ıaftt yarılannda transızca olarak 
verı:tmektMlr. 

Tele!onla <04> numttrayı arayınız. 

K11 Enslitülerine ahnacak 
paras11 yallh talebeler 

Bu ders )'llında kız enııtttülertne alınacak 

parasız yatılı talebeden imtihana a:lrmlt o
lanların lmUhan kAtıUan Maarif Veklllltlne 
ıı:elmı.stlr. lmtıhan k!tıtıan üzerindeki ince· 
lemeler ISnUmUzdekt hatta ıona erecek ,,.e 
kazananlar belll olacaktır. 

u ~ u ! 14/11/1941 

(
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GÜNÜN GÖLGESİ Belediye 
meclisinde 

/Seyahat notları : 1 (Türk hukuk kurum ............................................ 
Bilmece, bildirmece 
Bilmece, ne eğlenceli fCydir. Söy- Belediye Meclisi dlln reis veklll B. lh-

lerler, bilemezsin-iz. Soran. söyle· .rahim Rauf Ayaşlı'nın reisliğinde toplana· 
mez, nazlanır, pazarlığa girişir: ı ·rak ruznnmede bulunan işleri görüşmll!f 

- İstanbul'u ver de .c>yliyeyim. 'Ve kararlar vermiştir. 
Ol 

İlk Is olıu·ak clftcl mııllannın korunma· 
- maz, ver.ernenı. 

1 
. ,. Ct hakkında.ki knnune. göre teşklll lcııhe-

- Ztlllr ı... d k l" . " ı . ı • en oruma mec ısı aza an seçım yapılmış 
- Hele hele bıraz daha in.. ve bu secime ticaret odası mümesslllerlı 
Pazarlık uzun sürer, Türkiye har- <le ıotırAk etmişlerdir. Gizli reyle yapılan 

tasını - .zihinden - önünüze serer, ~u scı:lmde Musllhllttn Tunca, Bekir, Os

dolaşır durun;unuz. Nihayet, diye· .ınan ôntllı<k, Kalaba köyünden lbrnhnm 
lim ki, Konya üzerinde anlaşır ve pa- Özkul, Abdurrahman Eskler Azalıklıırıı; 

zarlığa son v.eri:rsiniz. Konya, çifte- Muznfrer F.sln, Kalaba köyQnden Halil Bu· 
minaresi ve Alaeddiniyle bilmeceyi yurıın, Solfasol k11yUnden Sıtkı Arslan, 
soranın olmuştur. F.şref oğlu Tevfik, Yusuf Urns da. yedek 

_ Peki söyle şimdi... -Aznlıklıırn secllmlşlerclır. 
Bilmece çözülür, "A, ben bunu bi- Bundnn sonra encümenlerden gelen ba· 

zı ınnzbntnlnr mOznkere ve kabul edilmiş, 

Eski Malatya' da 
İncelemeler 

Malatya, (Hususi} - Yeni Malatya'yı 
eski tarihi Malatya'ya bağlıyan on .kilomet
relik şoseyl faytonla geçiyorum. Sonbaha 
rm son ayındayız. Şosenin iki tarafında 

göklere baıı kaldırmı$ ııralı kavak ve bah
çelerdeki kayısı ağaçlarının yaprakları sa
rarıp kısmen yere dökülmilş; tabiat, ı;anki 
renk renk 1ıüslü elbiselerini birer birer so
yunup derin bir uykuya dalmak üzere, sarı 
geceliklerini giymi5e benziyor. 

Çifçiler çiftlerini dehliyerek tarlalarını 
sürüyor, yeşil yamaçlarda otlıyan koyun • 
lar meliyor, şakrak nağmeleriyle kuşlar cı· 
vıldıyor, ağaçların yaprakları tabiatin bu 
çeşitli son zevkını son bir gayretle tat • 
mak ister gibi titrek titrek harekete geçip 
heyecanlı ihtizazlar yapıyor. Musikinin en liyordum" dersiniz ama, iş işten geç-

mif, Konya elden uçmuştur. 
mezbnhn cırnklnnnın Ueretlerl hnkkındn tatlı ını, en gilzelini terennüm eden tabi • 
dnlml en<"OmPnden ıı<>len tekllC bütçe en· 1 aile bacb~•ayım A ·· 1 

Kapıdan içeri hay ettim, 
Bir elmayı kırk kişiye P.ay ettim. 

• .. .., . m:ın ne guze manzara, 
cUmenlne; su isleri tahsil mcmurlnnna. ne ilahi musiki! .•• 

Bilin bakayım ne'1ir? Bilemezse· 
verilecek prim ile U7.nk mahallere gide· Dünyayı saran kanlı savaş içinde yurdu-
<'"klere verilecek yol pnrnst hnkkınıln ay. 

niz dilediğim yeri verece{ksiniz. Be· 
reket versin gönlü büyük değilim· 
dir. Kendi köyüm bana elverir: 

Bilmecenin cevabı "selam" 
Dostum Naki Tezel'in son çıkardı· 

ğı "Bilmeceler ve maniler" (1) adlı 
kitapta, bunların daha nice niceleri 
var. Ötedcnberi folklor üzerindeki 
çalışmalarını takdirle takip ettiği· 
miz Tezel, bu son derlemesiıyle de 
Türk halk e-debiya.tına ddden fayda· 
1ı bir hizmet görmüştür. Muharrir, 
kitabına bilm~celerle başlamı§ ve çe· 
şitli konu üzerine 315 bilmece ver
miştir. "Bir §ey ifade bakımından. 
halk zekasının kıvraklığını, bu sü
tunlatıdalki becerikliliği gösteren" 
bu bilmecelerin içinde, ustaca söy
lenmişleri, ve çözmek için düşünür
ken hayalinizi güzel renkler, güzel 
sesler arasında dıola§ttranları da çok· 
tur. Şunun gibi: 

$ıpıl ııpıl sudan geçtim, 
Şıpıltısını duymadım. 

Yeşil çimen üstünd11 kumaş biçtim, 
Kırpıntısını bulmadım. 

Bildiniz mi? Cevab'ı kolay: rüya ... 
Bir kısmı da, eğlenceli ve güldürü-

oüdür. 
Altı mermer, üstU mermer, 
içinde bir buruşuk Ômer. 

Tanıdığınız bütün "Ömer" ter gö
zünüzün önün~ gelecektir. Fakat bil
mece onlardan hiçbirinin üzerine de
ğil. Sorulan kaplurnbağadır. 

Kitapta 458 tane de mani vard'ır. 
Muharrir bu manileri, doğrudan 
doğruya İstanbul halkı arasından 
toplamı, ve bunlara baıka bir yerıde 

Dil köşemiz 

nı encUmenden gelen lC'kllf kııvanin ve 
tarife !iP biltçe eneli-menlerine havale o· 
lunmuştur. 

1stim1Ak komisyonuna bir mimar seçil· 
mesl hııkkındnkl teklifin müzakeresi ge· 
lecek toplnntıya bırakılmıı, Ankara ııeh • 
rinde İnebolu'nun bir 1ıokağa ad olarak 
verilmesi dolayıslyle İnebolu belediye mec 
!isinin belediye relsliğimlze ve belediye 
meclisine teı,e\ckUrllne dair olan t"l~a!ı 

da okunarak toplantıya son verilmiştir. 

BC'ledlye ınecllsl yarın saat 12 de topla
nacaktır. 

Kefalet parası kesilmiyecek 
ambar memurları 

Gümrük anbar ve antrepolarında· 

ki kaçak ve flahipsiz e~yayı eli altın
da bulunduran anbar memurlarından 
kefalet parası kesilmemesi kararlaş· 
tınlmıştır. 

rastlamamıştır. 
Aşk, köy delikanhsiyle köy kızı 

araısındıa bu zarif kalıplar içinde dile 
gelir. Kızlar, bir araya gelince bir· 
birlerine mani yakarlar. Mani de, bil
mece gibi, kış .gecesi hoşbeşlerinin 
wzu biberi ıgib'idir. 

Mini miniyi açar, 
Mini bilmiyen lcıtçar. 
Kızlar mini söyleyin, 
Ml.nJ çok dertler açar. 

Na.iki Tezel'in bu derleme kitabını, 
okuyucularıma tavsiye ederim . 

Kemal Zeki GENCOSMAN 
(1) Bilmeceler ve manUer - Naki Tezel-

98 aa:ırta - ııo kuruı. 

lngiltere Kırılının nutkunu veren telgrafın daha illı: satırlarında şu lı:o7u Os· 
manlıca karşımıza çıktı: "diler kim". Dıba doiru olmalı: için "lı:im" dılı:i 
''gel"' i de göstermeli idi. "Hodbin veya hodılm" ı "bencil vqı ö:ıcül" diyo -
ru:ı. Eğer kılavuzu açarsak "özgecil'' in"dilerbin veya dilerglm" ı lı:arşıladıiı· 
nı gorürüz. Kılavu:ı 7ınımızdı olmasa bilı, "ga7rıcıl" diy11meı miyiz l 

* «· Gene aynı telgraftaki "muavin kruvazör • yardımcı kruvazör", "imba 
mele - yok etmek" delil midir? situati on minasına "durum'' denir. 
telgrafta "durum" yerine "vaziyet'' kelimesi kullanılmıştır. "Mahır11t" in ve 
"metanet" in Türkçelerini aramasak bile biç olmazsa tasrillerini "mahirlik ve 
metinlik'' gibi Türkçeleştirebiliriz. Kaldı ki "mahir • becerikli" dir. 

Bu 

* Çörçil'in nutkundaki "Meclise tevdi edilecelc" yerine kullanma dilimizde 
"verilecek yahut sunulacak" diyoruz. ··Mazur görülecelimi'' nin konuşma di· 
lindeki tabii karşılığı "özürümün bağışlanacalı" dır. "ltham edilmek - suçla
mlmak." dır. Telırafta üç delı geçen "vakıa'' nın karşılılı olarak Milli Şef'in 
son nutkundaki "olay" adeti gelip Jcalem ve dilimizi zorlamaktadır. "Memle • 
kete yapacalımız ithalatı tahdit etmek" yerine ''memlekete getirecelimiz veya 
sokacağımız maiları kısmak"' diyebiliriz. "ikameti esnasında • oturduğu 
sırada" dır. Bu telgraflarda bir Jcaç defa "zorunda olmak" kullanılmışken bir 
başka telgrafta "mecburiyetindeyiz! .. denmiştir. Halk ve konuşma dilinde ol
mıyan şu "ihtiva etmek" yerine kılavuzd,1ki "kapsamak'' ı geçirmek sırası 
gelmiş olsa gerektir. 

* "Zelzele" karşıllğı olarak tek kelime olmak üzere "yerdepremı~· ni kullan
mamız daha doğru delil midir? Bu yeni karşılıklıırı, onların şiirlere de 
girecetini düşünerek daha klsa ve daha toplu seçmeliyiz. Hatti kullanıla kul· 
/anıla, bu tlbirin sadece "deprem'' sadeliline de kavuşması imlcinı vardır. 

* Bir okurumuz diyor ki: ''dünkü yazmızda "sual,, ve "soru" ;ya dokunmuşsu-
nuz. ''Soru'' yu "mesele°' yerine kuilanmamız hakkında ne dersiniz? Bu su • 
retle, eter gerekirse, "'questlon" un ''sual'' minası gene "sual'', ''mesele" mana
sı "soru''. ve "probUme" in karşılığı da "mesele'' olur. Zaten kılavuzda me
sele kelimesi Türkçe olarak b1rakılmış tır. - DİLC'İ 

muzu silsliyen barış manzarasını gözleri • 
me, tabiat musikisini içime 1ıindire sindire 
Milli Şef'irnize ve kahraman çelik ordumu-
za minnet ve şükran hislerimi tazeliyerek 
beni eski Malatya'ya ulaştıracak mescfeyi 
kısaltıyorum. 

Solda bir tepenin üstünde duvarları yı
kık türbemsi bir yapı ve bir ağacın gölge
sine sıf. ınmış bir metfen görüyorum: Sa
rılık. Mutekitler vaktiyle sarılık hastalık -
!arını bir çaputla bu (Sarılık) dedeye ha
vale ederlermiş. 

Daha ileride Ali Baba, saida da Kara 
baba metfenlerinin harabeleri göze çarpı
yor. Asırlarca evet metfenlerine kavuşan 

bu baba ve dedelerden yine asırlarca asır
larca şifa dilenilmiş, dertlere derman ara
nılmı~tı. 

Sağ tarafta Arslan tepe göze çarpıyor. 
Bu iepe başlı ba$ına bir antikite hazinesi
dir. Rivayete göre Etiler :zamanında me$
hurların metfeni imiş. Kırk katı varmı$. 

Şimdiye ıkadar ancak üç katının kazısı ya. 
pılmış ve hayli mücevher bulunmuş. 

Bilindigi gibi, eskiden ölen zenginler en 
süslıi elbise ve en değerli mücevherleriyle 
sandukalarına yerleştirilerek bu yer altı ka
birlerinde muhafaza edilirlermiş. 

Eski Malatya'ya artık gittikçe yaklaşıyo
rum. Daracık yamrı yumru sokaklar, köhne 
ve sağlığa zarar veren havasız, alçak ker -
piç evler arasından geçiyorum. Bu şartlar 
altında burada trahom hastalığı salgını ol· 
maz mı hiç~ ... Bereket versin ki bir trahom 
miica•lele dispanseri var. 

Evela kale <lıvarlarınılan hiç hayır kal -
mallığını hemen söyliyeyim. Bu surların el· 
birliğiyle muhafaza edilmeyişi yeis verici 
bir haldir. 

Demiyolu inııantı zamanında tarihi ıtıy
meti haiz kapı büyüklüğünde mermer vesair 
hlenmis taı ve kitabelerin sökülüp müze 
yerine yolunu şaşırıp inşaat malzemesi ara· 
smda mevki aldığını malatyıılılardan öğren 
diın. Hattli Selçukilerden kalan ve mimari 
kıymeti olan Ulu Cami'nin kıymet ifade e
den enkazından da ayni şekilde istifatle e-
dilmi:s. 

Edir Be<!ir, Beş ve Kırk kardeşler hara· 
beterinin işlenmiıı güzel taşlan da inljaata 
hayli hizmet etmioler. 

Bunları duyup da üzillmemek elde değil. 
Bütün bu rivayetlerin yalan olmasını te • 
mennt ederim. - A. B. 

İngiliz 

kitap 
kültür 

1 1 

sergısı 

heyetinin 
a~llıyor 

Serırle\•lnde Devlet Rcshn ve He>1cel Ser • 
ırlll ile birlikte halka ıı:öeterllecetlnl yazdıtı· 

mız lnglllz kültür heyeti. CBrttlsh Counoll) 
kitap scra:lstnln açılıı töreni buıtUn aaat 14.4:1 
te yaınlaeaktır. 

!ki harta ıUrecek olan ıerırlde muhtelit 
mevzulara ve bu arada tıbba, ııüT.el sanatla· 
ra ve diğer ilim eubclerlne alt 1500 cilt kitap 
bulunacnktır. 

Ambalajda kullanılan 
maddelerin yurda sokulması 

Dış memleketlere yo1lanan ma1la· 
rın ambatajlarında kullanılan çuval, 
ıkanaviçe ve sairenin tekrar memle· 
ıkete getirildiği takdirde İthalatçılar 
Birliği tarafından değil, doğrudan 
ıdoğruya sahipleri tarafından yurıda 
ıSokulması kabul edilmiştir. 

konferanlar1 
Geçen ~n kendlsl»le bir mü!Akat y 

mız Türk Hukuk Kurumu - c ı 1-1uı..-u1' 
mini Yayma Kurumu - başl<anır1an bu 
nekl calıımalarına alt ı>roırramı lst l ~ ' 
diler. Bu proıırnını hakikaten çok z_nııtn 
!a)'dalı bulduk. Yerimizin mUs;ılt olmaJ'!l 
yüzünden her gün blr tanesinden bahll d 
cız. 

Konleranslar 
Bu sene verllceck olanlarla s:ıyısı • 

ı.:l'cen ve bundan (67) sı baıııtmıı bulunan 
konreranslnra bu sene (Dil • Tarih ve CO 
) a) Faklı it ı nde 6. 12. 041 tarlhtnden ıtıbll 
on bes ırunde bir c:u..-nartesl ırUnlerl ıaat l 
da devam edilecektir. Umuma acıktır. 

feran.slar buılm ktn, Ankara'da Alcba, 
tıu! da Vnlverslte, Clhnn, Hant kltabevlt 
de satılmaktadır. Bu ıeneld 'kon!eranstarı 
recek olanlarla mevzularını aıa~ıya k 
ruz: 

G. 12. 1041 B. Q?mll Dlsel: Protesıır. 

bul Cnıvenltesl RektdrU, mevzu: nevi 
hukukunda harp. 

20. 12. 1941, D. Abdülhak J{emal 
l'rotesor, Avukat, mevzu: Hukuk ve ahıtl'-

3. ı. ı 912, B. Nwrret l\lctyn: Prote.tıör, ııı 
zu: ~:cnelıl devletlerin kaza! muafiyeti. 

17. 1.1942, B. SUheyp Nizami DerbU: 
fcsör, mevzu: ldare hukukunda iptal dil',. 
nnın mahüeU. 

sı. ı. 19~2. B Tahsin Bekir Balta: prof 
me~zu: ldarl davalar mevzuu mesetesL 

14. 2.1942, B. Hüseyin Avni G~Q~: 
tesör, me~zu: Aekert kaza ve umumi ıca 
güre huııu~lyetlerl. 

2S 2. 1942, n. F\ıat Hul1ls1 Demirelli: 
ylz rclalertnden, mevzu: Müellıt halda v• 
ıtr muka velcsl. 

14. 3. 1042, B. Daha Kantar: Prot~ısr, J!I 

zu: Ceza hukukunda bava aahaaı. 
28. 8 . 1942, D. Mustara Reslt Bclı:e8a:ı'~ 

tcsör, mevzu; )"azılı dclll1er. 
11. 4. 1042, B. Sab?'.I Saklr Ansny: 

mevzu Kanun yapma sanatı. 

Orduya kıı hediyele 

toplama ~~ leri 
Kahraman urduya kış ııN!,yc>sl toPl~ 

isini tanzim için kurulan Kmlııy ve \ 
dı.ınscvenler Cc>mlyc>Uerl mOştere'k ıco 
tc>sl dıln nksam lkınci toplantısını ya 
hn1.ırlıklnrını tamamlnmıık için pe!C 
kararlar vermiştir. Ôğrendl~•ımıze 

mU~terek komite 11rhrln muhtellf ıner 
!erinde kuracnf,ı teşk.111.t vasıtnslrle 
yirmi besinden ltlb:ıren hediyeleri ~ 
etnıeğc bıışlıyacaktır. Hc>dlyclerln 
olnblleccğl hnkkındn halkımız rnllfi 
komitenin cıkarncnğı beyanname il• 
dınlntılncaktır. Halkımızın hedlyelllC 
~'l kolnylıkla temin edebilmesi ıçtn dt 
-birler alınmıştır. 

Akköprü'de yangf / 
Eski Bcrlln Büyük Elcisi B. Haıı' , 

pa{:'ın sahibi bulunduğu Akköprll'~ -1 
tan'bul cnddeslndekl apart.manda dil' 
yangın cıkmıştır. ~ 

Apart.manın catuıınd:ın alevler ~ 
etraftan 5;6r0lcrek polise haber ve / 
polis itfaiyeye telefon etmiş ve 1tfal>" 
tııerek ate;JI derhal söndUrmUştQr. 

Türkiye -
Türkiye -

lsviçre 11 

RomanYO 
• 

ticaret görüşmelert ~ 
Romanya He yapılmakta o!~ 

caret görüşmelerine devam eıd~ 
tedir. Türk - Romen ticaret aıı1.ı' sının müddeti sona ermiJ "'' ~ 
uzatılmıştı. Görüşmeler bu ııı'l~ 
bitmeden sona erıdirileceık .,,e ":.J 
vadeli mal mübadelesi esası 6'' 
yeni bir anlaşma imzalanacak't~ıt·~ 

Türkiye ile İsviçre arasında 
cut ticaret mukavelesinin ~~ 
sona cıme!lt Uzcredir. Bu ~.I 
bu ayın 26 sında TUrkiye'ye 7 
olan İsviçre ticaret heyeti il• 
melere başlanacaktır. 

Adana'da (ocuk Esirae" 

Kurumuna leberrOlef"" 
Silôh altında olanların 

kimsesiz çocukları 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııiııııııııııııiiiiiııııııııııııııııı 

Çocuk Esirgeme Kur~ rl.. 
Merkezinden bitdirilmi9tlr=,. Of 

Silah altına çağrılan askerlerin 
kimsesiz kalan çocuklarının Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve tubeleri tara -
fından himayesi ve bu çocuklara ya· 
pılacak masraflara karşılık olarak as· 
ker ailelerine yardım kanunu gere -
'ğince mahalli idare heyetince tayin 
~lecek en azla geçinme mikdarınca 
paranın adı geçen Kurumjl verilmesi 
ciheti Dahiliye Vekilliğince dÜ§Ü· 

nUlmektedir. 
Silah altına çağrılan aske'rlerin 

kimsesiz kalan çocuklarının sayısiy
le idare heyetlerince tesbit edilen 
en azla geçinme mikdarının her bele· 
diye için ayn, ayrı gösterilmek ıar -
tiyle hazırlanacak cetvelin acele gön· 
derilmesini Dahiliye Vekilliği vali -
Iiklerden istemiştir. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Merkez. Ec:r.anesi 

Çamur ! 
Oamanlı idareai zamanmtla 

tehirlerin içinde ve dıtmdalci yol· 
ları trkadığı, geçilmez bir hale 
getirdiği için olacak, "çamur" 
kelimesi dilimizde kötü manalar 
almııtır. 

- Ne çamur adam! deriz; 
"Çamurlatmak" mastarını fe

na manada kullanırız. "Çamur
la arvamak" gerçeği örtbas et· 
mek demektir. "Çamur sıçrat
mak" ne demektir, bilirsiniz. 

Bir tairimiz, eski İstanbul ao· 
kaklarından birisini anlatırken 
ıu beyiti yazar: 

SaiımJa latife .ahip çılaan 
.alınlı çamur 

Solumda airı .. tutmuf çıltık 
karınlı cluc>ar 

Son günlerde fark cephesin· 
deki duraklamanın aebebini ça· 
murlara yüklüyorlar. 

Her ne kadar, aiyaaet nüktesi 
yapanlar buna "general çamur" 
diıyorlaraa da almanlarm ve al
mancanm böyle diiıündüiünü 
aanma.m. 

Z-'Nl~l IL~R 
Belki bir gün gelecek, "ça· 

mur" kelimeai alman dilinde de 
.kötü kötü manalar alacaktlf'. 

Yoksa Adem oğullarının aya. 
ima vaktiyle r numaralı baba
larınm yaratıldığı nesne olan 
çamur ket mi vuruyor? 

··~ Bir ıiirin ilk mııraları ! 

Stephen Vincent Benet'in 
New York Timea dergiainde çı
kan "Öile Kabusu" bathklı tii
rine fÖyle batlıyor: 

"Henüz parltta lrcuılmq a
perler yoktur;" 

"Henüz gök yüzünden clü,.n 
askerler yoktur;" 

"Parkta güzel ue Juru bir 6Ün; 
parlak ue sıcak." 

"Aiaçlar yazın alır ve yeril 
yapraltl«riyle dolu." 

"Tepemiztle bir taıyyare tlol.• 
ııyor, lalıat lıimu lrorlrmuyor'' 

"Çünlrii bu pzel ve büyülr p-

hir, harp için kurulmamııtır." 

. B~ğ~~·~;!; :ı.t? • Ga.lib;, artık, 
ılham penaı de ilhamlarını Mar.-' .. .. 
• m sansurunden geçirerek gön· 
deriyor! 

••• 
Bur•a aelvileri hakkında 

Kay•eri'den gelen ae• ! 

Okurlarımızdan Kayaeri yon· 
ca ıalah istaayonu tefi Ferit Od
man gönderdiği bir mektupta 
Buna aelvileri hakkmda yazdı
ianız yazıyı içi arzlryarak oku
d\ığunu aöylüyor. 

Bu ziraatçi okurumuz diyor 
ki: 

"ltalya'da ve ba,ka memleket
lerde yeni açılan parkları süs
lemek için bin bir özenl, ağaç
lar yetittinneie önem verilirken 
yefll Bursa'mrzı yaz ve kıı koyu 
yeıillikleriyle aü.aliyen o aelvilere 

kıyılması gerçekten acı bir şey." 
Okurumuzcn mektubu, bun-

dan sonraki satırlarda daha ıid
detleniyor. 

Ferit Odman bir ziraatçi ol
duğu için Bursa'nın güzel ağaç
larını müdafaaya iki defa hakkı 
olan bir vatandaı olmak gerek
tir. 

••• 
Almak, vermek mastar/arı ! 

Bir zamanlar "almak" masta
rını yeraiz, §İvemize aykırı kul
lanır, dururduk; ıimdi de "ver· 
mek" mastarmı kullanıyoruz. 

Önceleri banyo almak, oto
mobil almak, tTamvay almak, iç· 
ki almak yersiz kullanılıyordu; 
timUi de: 

"Nutuk vermek", "beyanat 
vermek" kullanılıyor. Bunlar da 
yerinde değildir. Galiba bu iki
sini, "vaız vermek", "konferans 
vermek" mastarlarına benzete
rek ele alıyoruz. 

Her ıeyde olduiu gibi, dilde 
de aldığmııza, verdiğimize biraz 
daha dikkat etmek zorundayız! 

T.1 

Adana fabrikatörlerinden ıtJI' .il 
tarafından kurumumuza taŞl~ ~ 
reti de verilmek ısuretiyJe 1,, ı1 
pe ve Adana borsası tarafı ııdcll ·' 
kilo pamuk, tüccaroıan Dar~,ıı r" 
Mehmet Sabuncu tarafı.111 f11itti'~ 
100 kilo pamuk te'berru edıl b'J 1"',j' 

Çocuk Esirgeme kurwtıu er. l 
sever yurttaşlara teıeJclcür ed 

İstanbul' da ihtikar y•~i 
on bir kişi adliyeye ~e o~ 

İstanbul, 13 (Telefon.la) - ,a~ıı. 
bak müdürü ıbavul ihtıkar~r b'(ll ti: 
Suhanhamammda başka ~;er "' 
aynı suçla adliyeye vcri!dı ıca5'P' 
kif edildiler. Ayrıca bl:1" 5t,cl' f 
sivici, bir kunduracı, ik~ P;u,c" 
kırtasiyeci, bir fırıncı, bır 
ci adli!}'eye verildiler. 

D·k·ı· ı· ez11ed'''ı' ı ı ı ma lye v k 1ı:,o ıi1' 
8000 lira ile beraber.1c"~i ffı1JI 
İzmir, (Hususi) .-- D1

• 
1 oc<7 

v~.znedarı Kıenan sezgııt ]it' 
kayboldu. Kasasında s.oOO 
vaııdır. 
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Polonya ordusu başkumandanı 1 Finlandiya 'nın 
GI. Sikorski Kahire'ye geldi 1 notası hakkında 

U 1 { Başı 1 inci sayfada } 

Hük. um·· etin İtun• f • o f k' için komünist Rusya'yı amerikalı-
d" l939 sonbnharındnnberi Finlan- T . k. M de ....., ,· a reyı r aşar ta lar kalbinde sevimli kılmak güç 
dlYa'nrn başından geçenler, büyük ur ye ve ısır ek 1 muhakkak olduğu kadar, amerikan hüriyetçi-

Filôndiya'nın 

-~vl~tlerin ne kadar kendi menfa- a acağı 15.000 kı.şı·ıı·k lerine fin kurtulu~ kavgasının ha-
f ~ne düşkün olduklarını, her Londra, 13 a.a. - Avam lcamarasında, hralarmı unutturmak da zordur. 
t~.Yi bu menfaat çerçevesi içinde mebuslardan Pilkington fUnları söylemiş- Londra, 13 a.a. - Dün Avam kama- Polonya lngiltere'nin müttefikı ol-
1°~diiklerini ve küçuk memleket- tir 1 Rucya kendisini §İIJdetle müdafaa et- Kongre eg'"' İşme rasında kralın nutkundan sonra •der- b. duğu. İ~gal altmdn bulunduğu ve 
ı::t de bu menfoatlerinc ve politi- mektedir. hal görüşmelere başlanmıştır. Görüş- ~eh ordusu Rusya Anglo-Sakson yardnnından 
h arına alet olarak kullnnmaktan Akdcniz'de Türkiye ve Mısır hüriyetin tek ı•fı• • 'ah ı e-IJ..tı• meler harbin sevk ve idaresini ilgıili- i medet beklediği ~çin, İngilizler bir 
h l1~a bir §CY düşünmediklerini kaleleridir. 1 ~ ı.. yen muhtelif safhalar iizerinde ecre- anln§ma ile lehlileri tatmin etmek 
;; 'ıt-tnıesi bakımından dikkate de- { Ba"ı 1 inci sayfada J yan etmi.ı. ve lbu arada M. C.örçil de ulacak ve zaten kurtulu~ talihlerini Al-
"''r F· l ı k d" • k"" lord Birdwood'un Türkive " y U • k b d ·· b ·1 çİÜt· ın er, 11 nn ınavyn nm u- " nunun değiştirilmesine ııit kanun söz almıştır. Sovyetler Birliği büyük manya nrn nyı ın a goren u mı· 
bir• ~aluıt çok çalışkan ve dürüst hakkında sözleri proj~ini kabul etmi}tir. elçisi M. Maiski dipl<ımatlar locasın- !e

1 
ti birkaç gün önceki dü~n11ınlıırı 

111 lnılletidirler. Uzun zaman Çar- ı e uzla§hrmnlı yolunu buldular. 
1( n ·· 1 d Londra; 13. a.a. - Roytcr : Lordlar Kn- G l k d:ı görüc:meleri dinlemiştir. F" 1 d. S k 

l "Uıya'smın tahakkümu a tın a rev ere arşı n I 60 QQO an an ıya ise bu harbi Anglo- a -
~ltnak felaketine uerıynn bu mil- marnsında verdiği bir nutukta, rnareıal İS'tihsal meselesine temas eden ha- HUSya'da bu unan • 1 scnlar kazanırsa Rusya'dan top-
ı~· 1914 harbinin sonun.dn istikla- j Birdwood, TUrkiyc'drn bahsetml§ ve ıöyle Nevyork, 13 a.a - Nevyork T~es ga- zı mebusların sözlerinden sonra baş- ' raklarmı geri alamamak, Almanya 
~e kavuşmnk ve kendi sınırları demlotır : zetesının Vaşinı on'J;ıkı muhabiri bıldirı- vekil M. Çörçil. bazı mebusların harp kiıi Silahlandlfıldl kazanırşa. vatanın kalan kısmını da 
~\de sulh ve sükun içinde çalış- "- Bakıslarımızı kendisine itimatla çe. yorı gayreti hakkında sualler sormak is- onlara terkclmek tehlikesi arasın· 
Cu .~an ba§ka bir isteği yoktur. virdi •imiz ve faktıt bazı kimsd r bazı Kongrenin selabiyetli mahfillerinden terliği takdirde böyle bir münakaşa { Bası 1 incı sayfada ) da, harekete g-c~mi~tir. 
lı\.\ rıun birinde harp çıl ıyor. Bu zn- kaygılar veren bir memleket vardır. Şim- ogrcnildiginc ~or~ •. M. Ruzvelt, ~itaraflık için iki üç hafta ayırabilece ~ini söy- fik kuvetıe>r başkomutanı general A.uchln- Ruslar, amerikan ve İngilizlerin 
l"ii rıa knd r iyi bir komşu gibi cö- dil.K Türkiye s~kin duruyor. Fakat tccer- ~~ ıunun de.,ı~tırılm~ı .m.ume _ıler mec- lediği zaman, ingiliz parliimento sis- leck ve Br,tanyn harp kabinesinin mU - Finlandiya'ya hnrp ilan etmesini 

dallen. Rusya, 1n-:ı.9 yılı sonbaharın- tidU 1 t"l.. .. .. et ı lısı t:ırafmdan kabul edıHı ı t.,kdırde, kon- . . . ·ı· L 1 b istemekle, "üphesiz müttefı"klcrı"nı" 
..., OJ~ r n s ı ııvı ....... v e>ttlğlne bırd n tazı temının kuvctiyle, hükümeti tcn~=ıt mcs 1 1 Ytl c tane ile de göriı$mustur. "' 

.. .l" ınlnndiya'yıı kar"'ı tnarruza greye grevlere son verılmesi b .kmda bir ~ı "d çok güç bir mevkide bıraktıJ .. r. "'" "' ornek bulunılugunu ve kendisini bizim sa- . etmek hususunda ananevi haldan • ımr ve I..ibya'd:ıki Polonya kı ala- ... it ~IYor. Gariptir ki Rusya'nın bu kanun !Jyihası vermek du,ı.ncesı.ıdedır. Kaldı ki böyle bir harp il~nı bu-
a\ı •~uz için bahane olnrnk ileri fınıızn ürUkliyecek ve kuveuı bir mti t • Bu la abanın m:.ıd faa s 'l yiin<le şimdi- kıymeti bir kere daha meydana çık- nnı t fti~ !<:in gelmiş olan ~neral Sikors- günkü askeri durumda hiç bir ~ey 
lo~dufrü sebep, Finlandiya'nın plü- fikimlz haline getirecek ıartların meydruıa ki ucretlerin muha az smı ve bu ucretlerin mı§otır. Çörçil böyle bir münkaşanın ki, bu kıtalnra kendilerinin ces:ıret \"C dcğİ§tİrmediktcn başkn, böyle bir 
tit·'"nt, kapitalist, emperyalist İn· çıkabllec~ğınl emniyetle biliyor." gerclnrse haya• pahalılıbını k:ırşılamak ü- sonuI'l'da mebusların istedikleri gibi kahra'Tl:ı.nlı'?ını medheden ve nihai zafere tehdit Finlandiya'yı da kazançla-
d' 1ılerc satılmış olmnınydı. Finlnn- zere arttırılmasını garantı e ece i bildiril- rey vermekte serbest olduklarını d:ı sarsılmaz inanını bildiren bir gUnlllk emir rından vaz geçip Almanya ile bo-
stYa kendisini müdafaa eder ve mcktedir Bu!l.ll ı arşılık, i çi şefleri m.ıda- 1 il:ive etmi-;tir. gön rmı tır. ğu~mağa sevkedcmez. 
~tık-~s harbi başlar. Hndisenin en M. R uzve lt'ı· n faa sanayiinde grev kararı vermeme~i ta- Başvekil bu suretle harp gayrctlc-1 Zorluk, bir ba kıı baknndıın da, 
itti ıbrct verici tarafı, bi1yük dev- ahlıüt deceklcrdir. rine dair bazı tenkitler yapıldı ~•ını General, Rusya' da lf!§kil Rusyalnın Almanya'ya değil, fa.kat 
'erin bu harp karşısındaki du-

50 
•• yled 

1
.
9
...., 

1
• n U tk Un belirtmiş, fakat aynı zamanda avam ' cdilmeı~te olan Polonya Almanya'nm Ru,ya'ya harp açma-

.\ !arıdır. lngiltere, Fransa ve Fin notası için lffr. Hull ne kamarasına karşı duyduğu emniyeti ordularını teftişe gidecek undan geliyor. Eğer aksi olaaydı, 
l'ii ?rıerika Finlandiya'yı haklı gö- diyor ? ve harp vaziyeti hakkında:ki itimadı- Kahıre; ıs. a.a. - Gazctecilen kabul pazarlıklar ve görüpnoler. bu tür. 
t·il'ler. Fakat ~imdi anlaşılıyor ki Almanya' dakİ Vaşington; ıs. :ı.a. - Gazeteciler toP- nı göstermiş bulunmaktadır. eden i' n ral Slkorskl, fimdl Rusyıı'da ~ü meselelerden çoğunu önceden 
h 

1klandiya'nın hareketini ayrı mu- le!il,il edilmek.e olan Polonya ordularını ali edecek, Anglo-Saksonlar • harp 
111~ eme ederek bir hüküm vermiş yan •;ısı lantısında beyan:ı.tta bulunan M. Cordell Hatiplerin sözleri teftiş etmek U:ı:ere cenubi Rusya'ya bir 1 bbual~ulanymınca ıdahıaı kodlayo vnk~ıtyFe:te 
l~ 1.ıldanndan dej!il, Rusyn lle ara- K Hull demiş ir ki : . uş o aca t ar ı. va ı ın-
"h... Ö . (ı d . Londrn, ıs na - Avam kamurn~ında, se'-""" tta bulunması lhtlmalınden dola - landı"ya•nrn Almanya yanı-..Ja d;.:,__ d~·ıırn nçık olmasından. le yan- "-Fikrime göre, Fınl n iya, Bırleşik harp durumu hakkında ~ur.ı eıere devam ... .... R nu ...-

i,-11 A.lınanyn':o.ın Rusya ile arası Berlln; 13. a.a. - D. N. B. : Deutsohe- Amerika Devletleri tarafından yapılnn edhmlı \u ıacı ı:ıarUaı namına ao:ı: aoııuen yısiyle bahs tmiş ve fakat bunun uı - VÜ§mes.İ istenmiyorsa, R~ya'dan, a-
dj1 °ldu( u icin bu devlet, Finlnn· Diplomaticshe - und - Politische - Korres- telkinlere, bir Rus • Fin sulhu lmkı!.nları- M. Grlttıths demlıtır ki: Polonya anl&§mıısı Uzerlne yapılnıııkta lınan toprnklarm geriye verilmesi 
~a'ya Italyıı'dnn bile yardım git- pondenz gazeteaı yazıypr : nan FlnlAndlyaca tetkik edilmekte olduğu ''- R. >a"ya kal"5 alman taarruzu Büyük ol n diplomn~ik mUznkerelerln neticesine İıtenecekti ve yurdunun tamamlığı-

•irıe Cn<Ycl olur. "Ölen "~kerlerln hıttırruıını anmak Uze- da ki 1 bahl Brltany.ı mllletlnln harbe devıım azmini ku· ı bağlı o\du""•nu söylemi"tir na kavuşan, hak ve ülke bütünlüğü 
1 " .... tarzın cevap verme e, ası B mcv- .,u ,, · . I . . . 
ıt· R veuendlnntsur D.ıhıı ilk öncelerden Dll)Uk . 1 . k" • ınancaıı a tma gıren F~nlandıya, 

~- ı YÜz milyonluk bir usya re Arllngton askeri mez!U'lıg'ında yapılan zuu olan meseleye cevnp vermekten ka • Brlı.an~a htıkUmeUnln harekeUerl Rusya'ya General Sıkar ki d m ştJr ı . belki saf seçmek için daha güç 
l~fl&!nda yalnız kalan üç milr.o~- 11 sonte~rin Ulrımıncfe, M. Ruzvelt, Ame- çınmı§'Ur. FlnlAncUyahlıır, Fin kuvetleri- ı yardım hususundaki blbiik arzusunu lllbnt 1 "-Bu anlnşmı:ılar, yüz yıllarca sUren mevkide kalacaktı. 
tiiı- Fınlnndiya kahramnnca dov~- rikn;ı. BCtJÇliğini körUklemek fırsatını bul- nin hnrbe iştirak etmiş olmakla Hitler'in eder... harptan sonrn aralannda dostluk mUno. • 

1 
Bugünkü §nrtlar içinde Finlan-

lt. Fakat demokrat devlctlcrın nus ve umumi harp.an bahsederken, bu d!l.vasına ne kadar mUhlm ve tesirli bir lvcı mebusu scxıon, Rusya ya mn~cmccc sebetleri kurabilen iki memleketin tar! - diya'nın §İmdi yaptığından başka 
t~l:İlcri Finlatıdiya'yı J.""ıdlmck-. harpta ölen §lmnli Amerika askerlerinin yapılan yardund n b:ııknea ln~Jtere bir hinde bir dönUm ooktnsım gösterir. türlil yapacaıı:.mı sanmakta anc '-
il~" kurt~maz. V 1941 senesı yardımd:ı bulunduktan hakkındaki sözle- miktar asker de verirse bunun &U .. cl bir hr.- ti K 

'<ltb .. h l l • b' hUrlyet ve demokrasi için çarpışını§ ol- rlmi anlnmıımı•lardır. ,, rcket ol.:ıcnr•ını söylemletlr. ·• RW!ya'dn bulunan askerlik çağındaki hayal vardır. Finlandiya'yı alman-
flıtL"' ~ı-maa rus ar a ynptıgı ır ,.. • 
~- •ı ınuahC'dcsiylc Finlandiyalılar, duklan fikrini verecek bir aekilde konuş- M. Hull, Fin notasını daha görmediği- MuhnraznkAr mebuslardan C"ampbell ,e bil!fuı Poloııyalılıır askere yazılmaktadır lar yanında bu harbe sokan şart-
Lır~ı Öncınli toprakları Rusya'ya mu§tur. nl ve faltat basındaki yazılardan notn Nunn Jnponya">"n karsı azbnll bir hareket ııı- ve §İmdiden Ruııya"da &lllUılandırılmıı 60 lar, ne kendi, ne de Almanya tara-
dİ)ıtkıyorlnr. Bundan sonra Finlan- .. Bu bahiste Ruzvelt, Vilson'un Vcrsaıı- hakkında umumi bir fikir almııı olduğu- t~:~e~?:~~l demlatlr ki. 1.ıin Polonyalı vardır. 150 bin ~itilik b.lr fmdan hazırlanmı~tır. Bir defa giı--
?'d. il fırs t kollnmrya başlıyor. A- es diktat'ına sebep olmakla Amerikan nu söyleml:;ıtir. Bununla beraber, demiş- .. _ Benim gibi dUsUn nıer batvt'klll kA!I ordunun kurulabileceği ümit edılmektadır. dikten sonra, çıkmak, Finlandiya-

t "' a.ıı bir buçuk yıl kndnr zaman askerlerinin fedakdrlıklarını cmperyalıst olarak tutmaktadır. ve tcra .... I cııı·-ııı uze. ı Britanya bükümeti bunları tes;hi:ı etmeli nın isteği de olsa artık elinde de-" tir, bahis mevzuu olan ltelimeler dc(:ll, "" ·~ ~ "ld. 
~ lıktcn sonra beynelmilel politi- garp devletleri lehine suilstim!U etml~ bu- meselelerdir. rinde mUendeleye Rusyn"nın yanında. dcvnm vadetmiştir. 150 bin askere yetiı;ecek kadar gı ır. 
t'j,.llanında durum temelinden de- lundu""• vakıasını saklamak suretiyle mll· ettıtı müddctcc de tutacaktır.,, malzeme §İmdiden Rusya'ya gelmi5 bulun- Falih Rıfkı ATA)"'. 
,ı;- bU Fin11ncliya'nın hudutları litesindc yeni Esf<I ı ı ı rd ht1 ı 
~hg oı-. Almanya haziran 1941 de ı ıetinl bir kere daha. aldatmnktndır. Vilson sc nnz:ır n an ve kUmeu tcnKıt m .. :.ı.ta.iiır. 
~" Ya' . askeri hnrekll.ta b~lıyacağı hakkında. A- eden erden biri olnn Shlnwel, eö~ıc dl'!llllttır: .• Amerikan hUkilmeti teQhizat masrat-
İttla Y~ karşı tn-ırruza geçıyor. gizli muahedelere vakıf bulunyordu ve bu mcrlkan gazetelerinin Berlln'den alıp ne§- .. _ H.tıcrclllA1 mahvetmek hu.usundaki . 

ndıya da bu fırsatı kaçırmak nlhr sulhtin mn•JOm milletlerce hl,.blr za- azmlmlz hlc gevsemem.ştlr. BlrllClınlz tnm Jıı.nnı, ödilnQ verme ve kiralama kanununa 
~ ....ı • h u:;• .... " ret tikleri haberlerden bahseden M. Hu11, 
•tgj .. ı"'\lıkğinden 1940 mart mua C: man kabul edilenüyeceğinl biliyordu. ve mutlaktır. .. •öre ödemeği vft.detmlgtlr.,, 
~ .. e aybcttiği topraklan gerı • . bu hususta Finlı!.ndiya elçisi M. Procope'n &hrtye nazın Alexander, hatıı;ııere cevap Al "k ' ·a Amerikan 
'' .a~ "e İstikbalde bu hudutları "Amcrika'nın, Umumı harba s-ı_rmemı6 soıı günlerde eunları aöylediğinl bildir • vererek dC'Illtıur Jet: rı a ya gı en 
• 

1 •tıkııı.· 1. . k 1 ı"çı"n Alman- bulunması halinde dUnya hUrlyetlnın orta- . t" Nutuklar gl:lste>rb"Or ki, 11,vam ka.marıuı teknisyenleri 
JN\ il b ını oruma t mış ır : p Ali 

e ı"rJ:ı,te Rusya'ya knr'"I hare- ı dan kalkmıa olaca"'ı hakkındaki lddiastyle d hUktimetıne pek b'.l:ı;\ik blr ıtlmat ııJ~ternc"•· N cvyork, 13 a.a. - earson ve en, 
• g""er. Tnrihte haklı bir mu- l\t. Ruzvel•, barba ttevlk eCllct1rir dayanç ı.c dovıı.m iyor. Hu um t hlc d l&e llt1 e· Ne •.yolr~ Mı'Tor gnzete.,\nae )"azıyorlar : 

Bir Amerikan pilotu 
Atlas denizini bir 

günde iki defo geçti 
Londra; 13. a.a - Atlas denızınl aşa-~ • ~ " " 6 " Asıl bahis mevzuu olnn mesele §U ur 

ub " ki, Finlrmdlya kendl mlld:t!aa zaruretle • 1 be 1 ı 
11,t ~ .e, Ye bundan daha iyi bir ör- bulduğunu sanmakta ve hakikattıı Ruz - > it emekte haklıdır. "Amerika"nın en mUhim ve takat en ralc tayyare tullm eden .Amr.rikan p lot-
~ k rinden ba,,ka, İngiliz ve Amerikan mal- ı - YııptıQ'ı ıate hOk mete ttlmat b.•yJtn 

ııı~: Roıtcrilemcz. Durup durur en, velt ajanlıırının tartılk"I plft.nlnrı yOzUn • _ .. 11mnJtdlr. nz proPftGanda.ııı ynpılmıı olan icraatı. !arından biri Atlaa den z nı 19 bu uk ıııat 
.ı""l()L " zemeslnln Murmansk ve Arkanjel liman- ~ ~ 
fıl.'~ 1~at. v. c d.e.m. okra. tlara satılm. ış den h"rba sUrUklenmi1' olan Polonya, Yu- engel 2 _ Han> ırııyretıcrtmtze samımı olarak :Mısır"d:ı, İran'da ve Ortqark'ta teçhizat içinde iki defa ıeçmek suretiyle bir ı~ ... ıı; b h l " larınd:tn Rusya'ya gönderilmesine 

~"-r gıbı gulunç hır a ane ı e, . tan Fr"ns" \'tl Sırbistan•ın Akıbet • . muzaha~et edenler yalnız tenkit cıctıı ınUsbct ve tamlra.t üs:;U kurmak mıı.ksadlyle Af· dünya rekoru kunnuıtur. Bir lngılız ha .. ""· d 1 • nanıs • •• •• olmak İ'"ln Almanların sarfcttlğı gayret-
~' ha~~a hedef olan . bir. ev etın, ht\tırlatmnktadır " ve kurucu tcklltler de yaınnnlıdır. rlka'ya maklnlst. tayyareci ve tekniıiyen va meydanından sabah kahvalt111 ettık • 
"'lt1·.:""sıe: taarruz netıcesındc kay- l<'rinl .. !ere iştirll.k suretiyle Almanlara çok kıy- ten sonra kalkan t yyıırec:i, ötle yeme: lnl 
"'' ~ kt d Avam Kamarası 1·ıı·madını g!Snderllmesi olmuııtur. Bu genç tekntsı. '"l)k":ı toprakları geri almıya te- Amerı"ka geren harbe metil bir ynrı\ımdıı bulunma n ır. ;, Terre-Neun'de yemiı ve derhal b ka bir 

"'-13 ;s- b ld yenler ordusunun resmi vazifesi Amerikan 
~."b·1· etmesi kadar tabii bir şey • a· M. Hull, sözlerini ıöyle bitlrmlgtlr : i irecek 1 tayyareye blnmlıtlr. Dönerken l'UzgA- ar-
Q .. ı gırmesey ı tank ve tayyarelerini t:ımır etmek ve n- m.-ı 
, 111,d ll' mi? Finlandiya 1939 har· ••• "Bununla beraber, Amerlknhlar, Fin Londra, 13 a.a. - Royter ajansının kasına alan la'"'areci hava karardı..... za-'d· ~ d h ki gillzlcre bunların kullanılmııaını öğret • "" ,., 

~ı. ı.. e 1941 harbinde de n ı "M. Ruzvelt, Almanya taratındnn en milletini dalma demokratik hisler ta§ıyan parlamento muhabiri yazıyor: m•w 0 ~'"ah hareke• ettfıH fnglllz hava "ak b 1 l · h · mcktlr. Fal•llt bu Amerikalı teknlsiyenler .... """' •• 

~)ıı.ı._ a.t üyük dev et erın epsı ufak bir tehdit bahis mevzuu olmııdığı bir millet olnrıık tanımıılardır. Flnl1indi· Bugün avam kamarası, kralın nut- meydanıw• döw-"• bulunuyordu Tavva • 
•11.17 F. l d' dA u k ordusu ayni zamanda ba§ka bir gayeye de ._ ...... _ "" 

-.. ın an ıya nvasını m - halde, İzlanda'yı l§gal etmıı bulunınasım ya'nın. bu dcmokr tik ananeleri gözliniln- una verilecek cevabın müzakeresine d ı ı· 
, ... ""'le d '" ·· h""k'" hizmet etmektedirler. Bu ordu Amerika - reci akıam yemetıul bura a yem" ır, 

~tele e ere .... on core u um tabil olarak sUkQtla geçtıJttrmcktedlr. A- de tutl!cağını ve kendıst irin hUrlyetırri- devam etmiştir. 
. leri yerde bütün davayı h f"krl al t ak 1 İlk ~·u ... ~klar, M. v~nston Çö·~ı·ı ı·n nın icabında kullanabllecetl rıbtımlann ~ ı :ıo; merlkan milletini nrp ı ne 1§ ırm nin ve kurumlarının kaybı manasına ıe e- "" •u: ,. • :r 

l~,Lıı.1•1tt ~:vniybelı·rend.nudruenm gaölrmduı·:lıılerrdiınri. için Ruzvelt tahriflere ve yalanlara git- celı: olan bir iı;birliğinı henüz kati surette harbin sevk ve idaresine ait hare- \'e salrenin tamirat atölyeııi U.lerini ku-
.1' ... • k · rıın bir 6ncil varltesi görmektedir. itte ~re A ·k F" 1 d. tikçe daha fazla bnş vurmaktadır. kabul etmemiş bulund'llğunu ümit cdıyo - etme parlamentonun tamamiyle yar-
L"' ı._ ~' ve mcrı a ın an ıya- d Afrikn'ya doğru akan insan dalguızıın 
"t~, "..,14.l(l ıız olduğunu ileri sürmÜ§- "Amerika, Umumi barba g!rmetnig ol- rum.,, ım etmekte olduğunu göstermekte-

""" d" B k"l' b' · · · l k b~lıca hedefi budur. Bunlard!ln bazılan 

~ .,,':., ·••anya ise, F:inlandiya'ya saydı sulhU, Vilson'un H prensibi Uzerın- Fı"n cevabı kapıyı katıA olarak ır. aşve ·ı ın ır ıturuıt reyı o ara 
i'4.lt "hs l d" •· ka · · lA Atlas kıyısı ortasında tam Dakar'ın ce • ~ dı~. llıaddi yardımda bulunmak- den yapmak belki milmkiln olacakU. Fa- k d ı as ey e ıgı rar suretını par a-~ ~ ~ apama ı mı ? nubund kalmaktJ.dırlnr. Amerikalılar ta-

~' 1939tısya'ya. gelince; bu devlet kat Vilson'un bizzat kendi prensiplerine rnentonun ittifakla kabul etmesi bek-
ıL." ı' • &enesınde tanrruza rreç- Londra·, ıs. a.a. - Daily-Telegraph ga- ı lenilebilir. Bu, bazı tenkitlerin artı'k rafından muhafaza edilmekte olan bu üı-:ıı o ihaneti yUzUndendlr ld hakiki bir sulh ye-
t iii Çın hahnne olarak ileri sür- rine dayanılması imkansız §artlar bS.dis 0 1. zetesinln dlplomııtlk muhabiri yazıyor : yapıliimıyacağına delalet etmez. Fa- lerln, İ:lltler'in A~rlkıı'yı ~~eulya'da_n ayı-

Zoe Louis yakında 

bir maç daha yapacak 
Ncvyork, 13 a.a. - Verilen malQ

mata göre, Joc Louis, 9 sonklnunda 
Buddy Baer'le yapacağı ıs ravndluk 
bir maçta şampiyonluğunu 20. inci de
fa olarak ortaya koyacaktır. Maçın 
hasılatı ta.m:ımcn Amerikan donan
masının yardım sandığına verilecc~
tir. 

ı.111.la.rı~C:heplerin yanlı§ olduğunu, du ve Boloevlzmin dUnyıının az çok her •· FinUuıdlyn'nın Birleşik Devletlere ce· kat M. Çör~il hiikümette mühim de-ıran kısa mesnfe) ı aşmak ıçın yapabıleceği 
f~ de~~~nın plüto~rat, demokrat- tarafında milletlerin hilrlyet ve medeniye- vabı, kapıyı kati olarak kapatmamı~ ben- ğişiklikler yapmak istemediğini açık- herhangi bir tcş bb!lac k!U"il ko;ı;mak için 
~"ti Rı ' hakikatte nazilere ve tini tehdit eden bir kudret haline gelme- Eemektedlr. B•ınun sebc'bi, belki de, Fin ça söylediğinden parl.i.mentonun bu , oldutunu söylemek bir sırrı lftıa etmek 
) ~~e satılmı§ bulunduğunu id- halkının mUhim b.r kısmının hiç de barba hususta israr etmesi muhtemel de- ol""ıyacnktır. Malftmdur ki, Ruaya'yn s1· 
~\j~ ~ğe ba§lamı~hr. Rus harici- si~.e:u~d:~tı~nndıı., Amerika'nın Umumi devam arzusund"l b ıl ırmndıt,ıdır. ÇilnkU ğildir.M. Çörçil'in dün de söylediği den malzemenin taı;ınması için 1ran'a İngi-
~~~ bl939 sonbaharında uyku harba gı"riııl, ekonomik sııhnda bir herc:U- Finlandiya, 1939 1940 kıılı tahriplerir.in al- gibi müzakereler eğer mebuslar ister- Jiz lokomotif ve vangonları gönderilmiıtir. Macar naibinin sıhi vaziyeti 
I~ ~İt- ~lunduğunu itiraftan baş- tından lmlkmak İ"İn fazla fırsat bülanıa· lerse uzıyabilecektir. Bu, mebuslara Bu scvkiyat, lokomotif fabrika ve atcilyele Budap~t.e; 18. a a. - Neoredılen ı ht 
l"' ~ ... l>'ııtna ifade etmiyen bu söz- merce sebep oldu. Demokratik sistemi ku- rinde rekor t kil edec k bir b ki ki bUlte " k 1 'bl i h tal ,. nd ki 
·~ıL "•-4ıg d 1 mı tır. Fin notnsının, Sovyetler Birllti'nln görü1lerini bildirmek imlı:Anını vere- • e ca u u a ne gvre, ıra nııı n n a ı,.ı 8 

~ :'~ t • tn a gülmek gerek i o- vetlendirccı:k yerde, milletlere radikal ka- k b •• 1 b" ' b n ynpılan i~a. im'll ve değl§iklikler saye. Eelah arızasız devam ('tmektcd'r. • T1.l n 
l;l~.ı Rer bu ynnh,. takdir ve rarln" "erdı"rdi ve kendi kendilerini biz· FlnH\ndiyn dışında knlncıığı hakkında tc- ce - ve oy ece ır emnıyet su a ı va-
'I , "ııı:e .. ... • zif · ·· kt" sinde mUmkUn olm~tur. anu.k bir kaç ilU1 daha dinlcnmc~e ihtıyacı 

'~la.ı_llle, kanlı bı·r muharebe gi- k ak zorunda mlont ve garantilerin mevcut olmadığı esı gorecc ır. 
,,Ş~· "it. ete acbep olmasaydı. zııt kendi vasıtnlıırlyle orum Müzakereler sonunda başvekil ten- "Kezn bunun için demir)'olu kumpan - vardır. Yeni billtanlerln ı:ı.eorl 11 u uz 
~ bıraktırdı. Yerleşmiş bulunduğU yerde meselesi iizerlnd<:? durm'lBı keyfiyeti be- 1 •>,, ı d.-- k . . t kitleri tartacak ve 0 zamın belki de ~·a arı arasında en sıkı bir emek beraber• stJrülmektedlr. 

~ - ... o t d 1 ti F 1 • demokra llrtilm ktcdlr. Bundan. bu tarzda temınn "ın h ra ev e er, ın an- bnlkın lhtıyacına cevap veren - icraatta bulunacaktır. liginin baianlma ı gerekmiştir. E\•ela 
•·. •'-

1
• • 8.rpten çekı"lme•ı"nı" ten1in k ld k ı .: ~n bir Alman ve garantiler verildiği takdirde, Fin hll-

"I• ""l Çı ... siyi ortadan a ırma s ... y" Tenkitler her ne olursa olsun. mu- Londra - orta İngiltere - İskoçya ve J"sfanbul'da k ir d f ~ ~ltl~ ~k t tebbüse girişmişler- tchllkesi ne o zamıınl'll" vardı, ne de bugUD kUmetlnln durumunun baoJm tllrlU olabl· ha-k'lrak olan bir şey varsa o da mebus- 11.ondra • Şimaldoğu kumpruıyalıı.rının ku· e me • f fğinl 
l~aı rı a ile Finlandiya ara· lccel,l'I ncti~esl c;ıkarılab lir Faltat Fin 
ı.:~ :~.IJ> .v rı'len notalardan an- vardır." ların hi.ikümete kati ·bir itim:ıt bildi- vetll lokonoUflcrinden 142 tane seclldl. 
.~ lll topra'tlan üzerinde be' Alman. tümeninin 
\ "~ ..\. bırkaç nydanberi, lngil- bulunduğu da dikkate; nlınmalıdır." recckleridir. 

1 
Srçllen mnkinnlar k6mUr yerine nıazo~ 

~ ~?td lllerika finlandiya'yı bu- nırları ıkadar da bu amırların gele- )'akac k şekle konuldu. Bunlardan bir kıs-
St~ıla 1rnuya çalışmaktadırlar. cekte emniyet altına alımnaaıdır. Finlancliya'ya garanti ., ngı·ı.·z 1 • • mı şimdiden fran'da hizmettcdir. Bqka 
~~"·it?\ teşebbüs Rusya'dan gel- Rusya bugün sıkışık durumda ol- verilecek mi J tayyare ertnın bir lnsım da yoldadır. Cenubi ing!ıtere 
~ •le, 1~lar, Amerika'nın aracı- duğundan benden aldığı toprakl.arı Nevyork, 13 a.a. _ Vaşington'un • kumpanyası da 9 haftada lm!ll edilen ce-

~f, ~lti1t1 ~9 harbi neticesinde el- bnna geri verebilir. Hatta daha ıle· diplomatik kaynaklarına göre. Birle- akınları ve M. de Brinon ilk lE'\hnlı 1000 vagon g-öndennıııtır.,, 
'"Mcrı topraklan geri v~r.ne- riye giderek muvakkat bir zam~n 

••. """ rk o. larak Finlnndiyn~nın ' icin dahn çok toprak vcrmeğe b.ı.le şik Amerika ile Büylik Britanya bil· 
) h-q "eı- 1 kum'" etler· S F" h atı Paris, 13 a.a. - D.N.B.: Büyük el- u·· ·· ·· \ı. 1Qtı tı-klı;·t ıne&ini teklif elmi,Jer- razı olur. Fakat siz Rusya'nın mut- ı ovyet - ın mu asam - r•~"'U 
• 

11
• e l f b h "ha et ·ım · · · tl rı· r.i M. '<ie Brinon, dün gazetecilerle )'1111 

''-• ~!tı 1 u kadnr nçık olarak tefiki11°"1i-:r:. Yani Rusya'nın arp;e n~ nı . ~ ~erı esı ~çın ~ayr: e • "' 
umumi 

vazifesine •,~•>'tık &.kla bernbcr, herhalde zafer kı-zanmnsını temin ctmege nı yenılıyebıleccklerdıT. Bırleşık A- yaptığı bir görüşmede, İngiliz tayya-
\~-!ldi n,'r't şartlarm hu olduP,-u çalmıyorsunuz. Eğer Rusya sizin, merika ile Büyük Britanya tarafın- recilerinin mütralyözlerle sivillere 

müf etliJimiz 
d"'nüyor 

önleme!t i~in fadbirler 
Istıınbul, 13 CTe>le!onla> - Buıt ·n va. 

llnln :re.sllflnde ~•all muavininin, C yat mu
rakabe ıcomlsyonunun, kayrruıkamlann ve 
b<ıledlye lktısat mfldürOnl1n 1ştlraklylP Yft• 

palan blr toplnnuda lhtlk!rla mtka~elt'nln 
~lddeUc.nmc.sl ve yer yer g~rükn ekml'k 
darlıtuu kail surette <SnlJ:rccek tedloılrler 
dUşünUldü. 

:-···························~·······-~·-. . 
· Halkevinde konferans ~ 

~.ta.d:n nın notasmdan anlaşıl- yardımınızla bu zaferi kazanırsa, dan Finlandiya'nın yeni ta:ırruzlara ve fransız tesisleri üzerine gelişi gü- Bir müddettcnberi şehrimizde bu-
~,. 'lıla · 1939 senesinde yapt_ğı cibi, şuna karşı emniyeti için bazı tatmin edici zel ateş etmekten ibaret olan yeni lunmakta olan Üçüncü Umumi M'il· Dil, Edebiyat şubesi tarafın- : 
\,ıı tı... lldiya'nın d·-· ve buna satılmış olduğum vehmine cr.:ırantiler hazırlanması beklenmekte- usullerini "gangsterler taarruzu,. di- . • "'f t dan (ingiliz edebiy.:atın•n :ı...a.,ı ..... _ : 

. . 
~ ı --ut ver ıı;ı uzun ce- k b k 

1 
l•- d t fettiş B. Nazif Ergın ıımumı mu e • ~ tıA ,... .... ~ ,. 

ı~~l>İl~&ı gösteriyor ki Amerika kapılara . ana_. arşı te ,'~ar? ta~- clir. Vaşingtıon'da sanıldığına göre, ye vasıflan ırmış ır. tişliğine ait işler etrafında il~ili ve- gıcından zamanımıza kadar ge- ~ 
\ ~\4 ~e tar f d · · ·1 b ruza geçmıyecegı ne ma um· e FinHindiya'nın Birle ik Amerıika'ya _ . • ·-· kilHklc.rle temaslar yapmaktadır. U- çirıddği biltiin ldeğişikHkler} hak--
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~'it ti~le ı ır. Finlandiya diyor daima değişebilecek olan bugün!tü ın an ıya nın mı;r~ a e .~ısı. . hareket etmesi Uzımdır. Amerika teııeb -ı fesörleri tarafından verilecek 
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t~,''ll~2!. ~akat bu sevgi heni tını birle~tirmek zorunda kalmıstır. . M: Precope mülakatın mahiyetini vcl biz açıktan Almanya'ya harp illiu etme- '·uruJUJ hazırlıkları Ilwraith tarafından İngiliz ede- : 
~s•·d~ '-· lınden kurtaramadı. Ve bu yoldan ayrılamaz. t~te dip- bıldırmckten imtin(I etmiştir. liyiz. Eı;er Hitler Amerika'ya daha önce A - biyatının ruhu mevzulu birinci : 

" b 11:ı RUs • · · "H b. ·· ·· ·ı · k' ~ ~) ~?tj k Ya ~un taarruzuna lomasinin ince ve gırıft lisanından ar ın onune ~eçı emıyece • •• harp ildn ederse bize ikinci derecede bir htanbul, 13 <Telefonla) - Kurulacak konferansını ve.recek'tir. K.onfe- : 
~.dt\. ~&.J'ly:~:;abılecck ku,•et an- lı:"J~m anlry:u:~S!ı ru·.rk dile çevril· Nev~ork, 13 a.a.-:- Herbert Yeu~ll, Nev- rol vermis ol~~~t~r. İna:ilt.erc. Almanya•ya mlllt tlcnret birliği kuruculan bug{ln tot>- ırans1ar Türkçeye çevrilec.e1ctir. : 
"1~etıe h" r. Mukadderat:mıı dı~ı Z<"mıın. Fınlandıya notasının lyork Tımes gazetesınde yazdığı bır maka- harp ilin ettığı ıçındir ki ılıhdi Almanya-,1 landılar. Eıızırlanan ni1.amnameyl gözden B-u :Jconferanslara giriş serbest- ! 
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Bir geziden notlar : 

Kışın gelen kaşınma ... 
Soğuk mevsimi yaklaştıkça hatırı -

nızda olsun, kaşınmanın bir de kışın 
gelen türlüsü vardır. Bu kış kaşınma
sı, yakın zamanlara kadar Amerika 
Birleşik Devletlerin şimal tarafları
na ve Kanada memleketine mahsus 
sayılırdı. Fakat, bir zamandanberi, 
kış kaşınması üzerine Avrupa'dan ha
.,erler geldiği gibi, bizim memleketi
mizde de havalar soğuduk~. kaşın -
maya tutulanlar sık sık görülmekte -
dir. 

!aylıkla yetişir ... Göğüste ve elin ye
tişemiyeceği sırtta, kışın kaşınma ih
tiyacı daha azdır. 

So ~ UKOLUK'TAN DEFNE 
CA ~ ll ANLARINA .. 

Adı kış kaşınması olan bu kaşın -
manın şanı sonbaharın soğuk devrin
de başlıyarak bütün kış mevsiminde 
devam etmektir ... İlkbaharda havalar 
ısınmc.a kaşınma kaybolur. Kışın çok 
kaşınan insan, bütün yaz mevsiminde 
kaşınmaktan kurtulur. Ertesi yıl so
ğuklar başlayınca kaşınma ihtiyacı 
gene kendini gösterir. 

Kış mevsimi içinde, kaşırunanın 
şiddeti bir derecede olmaz. Bu mev -
simde de hararet derecesi arada sıra· 
da yükselince kaşınma azalır, poyraz 
rüzgarları eserken soğuık, bilha~a 

kuru soğuk artınca kaşınma da çoğa -
Jır, kış mevsimi hafif geçtiği yıllarda 
kaşınma az olur. 

Kaşınma ihtiyacı, vakit vakit, nö
betle gelir. Kaşınma nöbetleri hazan 
birkaç dakika, hazan oa bir iki saat 
sürer ... Bu dünyada her şey gibi, ka
şınma nöbetlerinde de sebat yoktur .. 
Kış kaşınmasının nöbetleri en ziyade 
geceleyin, insan yatmak üzere soyun
duğu vakit meydana çıkar. Yahut, in
san yattıktan biraz sonra, fakat henüz 
uyumadan, birdenbire yatakta otu -
rup ka~ınmıya mecbur olur ... Hem de 
tatlı tatlı değil, tırnaklariyle cildini 
yırtmak istiyormuı gibi şiddetle ka
şınır. O vakit eline sert kıllı biT fır
ça geçirirse onunla kaşınmak ister ... 

Fakat bir kaşak bulmıya ihtiyaç 
olmaz. Çüünkü kaşımak ihtiyacı en 
2iyade baldırlarda, diz kapağının yu
karısında bacağın iç ve dış tarafla -
Tında, yatakta Üzerlerine oturulan 
yerJerde, diz kapaklarının altında, 

kolların dil'6ekten yukarı ve aşağı kı
sımlarında olur. Onlara da eller ko-

Sabahleyin, uykudan kalkıp giyi -
nileceği zaman kaşınma nöbetinin 
tekrar g-eldiği çoktur ... Bazıları gün
düz çokça sıcak bir odaya girdikleri 
vaıkitler yahut bir şeye üzülünce tek
rar kaşınmıya başlarlar. O zaman 
pantalonun paçalarını sıvayıp baldır
ları kaşımak pek de güzel bir hareket 
olamıyacağından, gündüz gelen ka -
şınma nöbeti daha ziyade can sıkar ... 
Bereket versin ki kış kaşınmasının 
kadınlara musallat olması nadir olur. 
Bu nöbetler en ziyade erkeklere, 
hem de yaşlıca erkeklere gelir. 

Bununla beraber, gençlikte çocuk
lukta bile ba~Jadığı olur. O zaman 
yıllarca sürer. İnsan soğuğun çok ve
ya az olduğunu, hararet derecesine 
bakmıya hiç lüzum görmeden. kaşın
ma ihtiyacının şiddetinden anlar. 
Kışın gelen kaşınmadan, insanın 

kurdeşen döktüğü de olur. O zaman 
vücudun üzerinde kırmızı lekeler 
peydah olur, yüz şişer, gözler büyü
lür ... 

Soğuktan gelen bu kaşınma sıcakla 
geçmez. Aksine, insan kendisini so -
ğuğa alıştırmak lazımdır. Bunun için 
de, günde iki, üç defa lbir kolunu, hat
ta yalnız bir elini soğuk suya batJr -
mak yetişir. İlk günlerde kol, yahut 
el soğuk su içinde pek az bir zaman 
tutulur, sonra bu müdoet gittikçe 
uzatılır. Böylece birkaç hafta devam 
edmrse insan soğuğa karşı adeta aşı
lanımış olur... Vakıa, birkaç hafta 
içinde tutan bu aşı hemen bir kış 

mevsimi kadar sürerse de, ertesi yıl
ların kış mevsimi düşünülünce, insan 
yalnız bir kış mevsiminde soğuğa 
karşı a§ılanmayı pek de uzun görmez. 
Soğuğa karşı aşı tutuncuya kadar, ya
ni soğuktan kaşınma nöbetleri kaybo
luncıya kadar ten üzerine giyilen 
gömleğin ince ve yumuşak faniladan 
yahut ipekten olması fayda verir ... 
Geceleri kaşınan yerlere gliserin ya
hut vazelin sürmek de fena olmaz. 

G. A. 

Geçen yıl yük•ek okullar ati§ müsabakasını kazanan Y. Z. E. 
gençleri rektörleriyle beraber 

Beden Terbiyesi Umum :\IUdürl!ltünün sre· ---- ------------
cen )'il oldutu clbl bu Yll da okul talebeleri 
1cln bir atı~ müsabakası tertıp ctUtını yaz -
m11tı.k. 

BUhln )"Urtta oldutu l:'lbl burada da atıs· 

lara yarınki cumartesi 
tar. 

ırünü baeıanılacak • 

Gecen yıl Ankara'da müsabakalara 16 
martta baılanmıa ve bea hatta .sürrnüatü 
MUıabakalara Ankara'da bulunan okullardan 
80 Yliksek, 50 lJse ve 60 orta okul talebesi 
s•rml$tl. 

Yı.lkııck okullardan: Yüksek Ziraat EruıU -
Ul.sU talebelerinden Nihat St:ıal'ıl, Ali Rıza 
Icer ve Mehmet Demtrnlı> tılrtncı. ikinci ve 
üctin<:"ü o:muıı ardı. Beden terbiyesi uınu.'11 

ın-01UrlUtU her Uc dereceyt muvaffakıyetle 

kazanan Ytıkıek Ziraat Enstıt!lsüne bir de 
takdirname venn1'\I. 

L selC'rde musabakalara ırırenler ara&ınl'la 
da Ga"I Us ındcn bir talebe tılrlncı. orta o . 
kullardan cıa bir uılr-bc birinci olmuııardı. 

Bu yıl umum müdUrlük tarafından hazır

lanıln musabaknlara ılmdlden yazılan talebe· 
nln ııayısı U50 yt ırecmlıtır . .Müııabakaıar ya. 
nn tam 16 da baıhyacak ve pazar ırUnü 16 
da srına erecektir Bölıto atıcılık aJanhtı mü
sabaka ınınn pollırona ırelenlerl de atışlara 
alaraıctır. 

Ankara'ya bir İngiliz 

ayaktopu takımı geliyor 
Haber aldığımıza göre, bu ayın sonla -

nna doğru Mıınr'dan memleketimize bir 
ayaktopu takımı gelecek ve Ankara'da 27 
tkinciteşrindım itibaren dört maç yapa • 
caktır. 

Gele<.'ek takım Yakınşark'ta bulunan İn
giltereli ve dominyonlu oyunculardan mU
rekkeptır. 

Arsuz gümrüğü kapatıldı 
Gümrükler umum müdürlüğü İs

kenderun gümrük başmüdürlüğne 
bağlı Arwz gümrüğünü lııaldınnı.ş-.r. 

Çocuk Esirgeme 

merkezi kıyafet 

Kurumu 

balosu 
Her sene verilmesi mutat olan mil

li kıy af et balosu bu sene de Sayın 
Bayan İnönü'nıi.in yüksek himayele
rinde l. ci Kanunun 6. ıncı cumartesi 
günü akşamı Ankara Palas salonla
rında verilecektir. 

Kurum merkezinde milli kıyafet 
tevziine başlanmıştır. 

Giresun valisi gitti 
Giresun valisi B. Muhtar Akman 

şehrimize gelmiş ve vilayetine ait 
işler etrafında ilgililerle görüştük
ten sonl"a dün akşam Giresun'ıa git
·miştir. 

i"' .................................. "'"'"""] 
i Kış geldi. Binlerce çocuk göz- ı 
f lerini sizden gelecek yardıma i 
ı 9evirmiştir. ! 
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H 
atay dllvasını milletçe ele aldığı
mız ve onun heyecanı içinde ya. 
ııadığtmız günlerde idi. Bir gece 

Ankara Halkevinde yeni yıla sevinç ve 
neıe tçinde giren gençler, benden ıby

le bir dılektc bulundulardı : 
- Hem yeni yıl, hem de Hatay için 

bir iki sı>z! 
O gece söylediklerimi ıöylecc kısal

tabillrlm: 
"Bahtiyar blr yıla giriyoruz; sevin

mek, ne§elenmek hakkınız ve hakkı
mızdır. Yalnız Ankara Halkevlnde yeni 
yılı kutlarken bir tek eksiğimizi ha
tırlıyorum: henüz Hatay Halkevlni aç
mılJ değiliz!'' 

Geçenlerde ufak ve kısa bir Anadolu 
gezisıne çıktığım zaman trende aziz 
dostum Hamdi Selçuk'a rastladım. Ben 
Bor istasyonunda inecektim; bu genç ve 
değerli Hatay mebusu da yolunu 1s
kenderun'a kadar uzatacaktı. Bana sor
du: 

- Hatay'a hiç gittiniz mi? 
- Hayır, diye itırafta bulundum. 
- O halde oraya da beklerim; gel-

meğe karar verirseniz, bana Soğukoluk 
adresine bir telgra! çekersiniz; sızı İs
kenderun istasyonunda beklerim. 

••• 
Benden önce giden telgrafın Bor'a 

gelen cevabı cebimde, cenuba doğru gi
diyorum. Toros ekspresi cenup sınırla. 
rımızı da aşacaktır. 

Onun için "Toprnkltale" de tren dc
ğl§tircccğiz. Oradan bir baıka vatan 
parçasına yöneleceğiz. Bundan ayn bir 
heyecan duymaktayım. ÇUnkü biraz 
sonra sınırlarına gireceğim vill\yet, 
bundan birkaç yıl önce yad ba)Taklann 
gölgesinde, yabancı idarelerin baskısı 

altında idi. Türk vilAyctıeri arasında 

kurtuluı zevkını en son ve en geç tat
mı§ bir bölgeye - biraz geç de kalmıı 
olsa - yapacağım ziyaret bana bUsbU
tUn ayrı bir sevinç veriyor. 

••• 
İskenderun'a vardığım zaman gece 

olmu§tu. Tren sıcak bir ikindi gUne
ıinden kırmızı bir batıya doğru manza
ra değİ§tirdlkten ve Akdenlz'in yavaş 
yavq serlnleıen kıyısını kovaladıktan 

sonra son durağına varmıştı. 

Gecenin bUyUk harmanisine bUrUnen 
İskendedun'dan ne görebilirdim? Fakat 
kuvetll elektrik ampulleri yer yer ve 
uzaklara kadar bu harmanlyi deliyor, 
benckliyordu. 

.Arkad&1lar istasyonda idiler: 
- Soğukoluk'a gideceğiz. 

- Uzak mı? 
- Tıt ka~ıda, yüksekte l§ıklan pı-

nldıyan yer_. 
Kıvrıla kıvrıla çıkan dUzgün ve çoğu 

asfalt oosesi yirmi beş kilometre "kadar 
sUrer. 

Temiz ve rahat bir otel yatağından 
ertesi sabah erkence uyandığım zaman 
850 metre yUksekliğindeki Soğukoluk· 

tan Akdeniz enginlerine gözUm daldı. 

F.nglnln ne demek olduğunu kavrıya

bilmek için buraya çıkmalı, buradıı.n 

bakmalısınız. Karşınızda Akdeniz'ln yer 
yer yeşil, yer yer mavi suları millerce 
uzanıyor. 

Limandakl gemileri birer kayık sana
bilirsiniz ve buradan İskenderun ancak 
bir mııhalle kadar görünUyor. 

Ben bu geziye çıktığım zaman, he
nUz gUz girmemiıti: fakat biz yazı ve 
sıcağı ıu a,,ağıda bir mahalle kadar gö
rllnen İııkenderun'da bırakmıştık. So
ğukoluk'ta serin ve tatlı bir ilkbahar 
vardı. GözUnliz bir denize, bir kıyıya. 
bir yukarıya doğru yılankavi kıvranan 
yollara dalıyor, ondan sonra etrafta 
çam ağaçlariyle kol kola bUyll)•en ııef. 

talllere, yemlıı ağaçlarına ilişip orada 
dinleniyor. 

Tabiat ve hava o kadar güzel, o ka
dar alıcı ki onunla doyuy(lrsunuz ve o
nun için bir an için tarihi de, siyaseti de 
unutuyorsunuz. 

Gerçi buraya ne tarih lncelemlye, ne 
de siyasetle uğraıımıya gelmiş değildi
niz. Fakat karşınızdaki kasaba, bir za
manlar, burr lan lstilA.ya gelen büyUk 
İskender tarafından kurulmuştu ve şim
di sakin gibi görUnen ou Akdeniz su
larının daha ötelerinde, klmbllir, d enl7. 
llstüntle ve altında ne kadar facialar 
hazırlanmaktadır? 

Birkaç günUmll ve gecemi geçirece· 
~im Turizm otel?, eskiden, fransız ra
hlbelerlnl::ı sayfiyesi olsun, diye yapıl
mııı kunt bir yapıdır. Soğukoluk, bir 
yamaç Uz ·indedir. İki oteli, iki lokan· 
ası ve bir de kulUbU olan bu yazlık 

köyU yer yer güzel vlllalar sUs!Uyor. 
- Kınahtı>pe'yi görelim, dediler, ku

!Upte birer kahve içeriz; öğle yemeğini 
de Ayvazyan'ın otelinde yeriz. 

Daha yüksekte bulunan Kınalıtepe-

den hem etrafı, hem de engini daha 
kaplar bir gözle görebiliyorsunuz. 

- Sağ tarafta bir kasaba var! 
- Belen! Yarın otomobille Antakya. 

ya giderken oradan da geçeceğiz. 
••• 

Ertesi gün, BclPn'de oluklarclan dur
madan akan çe§melerin yanı baııında 
birer kahve içtik ve orada dlkilmiıı bir 
anıtı ziyaret ettik. 

BUyUk harpte fransızlar buraya bir 
asker çıkarmayı denemişler ve burada 
şehitlerinin adına bir anıt dikilmiş o
lan kırk birinci fırka (tilmen) in kah· 
raman eri ~ındcn bUyUk bir mukave
met görmüşlerdi. 

••• 

A 
ntakya yolundayız. Karşımızda 

Amık ovası ve Amık gölU uza
nıyor. DUzglln, asfalt yollar bu 

ııefer, Akdeniz'e doğdu değil. bir göle 
ve engin bir ovaya doğru kıvranarak 
ul~ıyor. Yer yer tepelerin üzerinde 
tek baolann& duran kUmbeUer ~Oll-

Def ne çağlıyanları 

Soğukoluk'tan iki güzel görünüı 

! 
................ Yazan : '""""""'"i 

Nurettin ARTAMJ .................................... , ............. . 
sun uz: 

- Bunlar Alevllerln, Eti tilrklerinin
dlr. Buralarda belirli günlerde onlar 
toplanır ve yeni doğan gUne;,in karııı· 
sında eğilirler. Zaten bu kUmbetlerln 
hepsinin kapısı gllneBln doğduğı.ı nokta· 
ya bakar. 

Geçtil}'imlz yerlerde dönUmlerce top. 
rağa çeltik ekilmiştir. Bu bakımdan 
Hatay"ın pirinç UrünU gUnden güne ar
tıyor. 

Amık göllinde dilyanın en beğenilen, 
yılan balıklarının yeliştlğini, bilmem, 
bilir miydiniz? Harpten önce bu balık
lar, buradıın en uzak Avrupa sofraıa. 
rınn kadar gidiyordu; harpten sonra da 
gideceğine şilphe yoktur. 

Asfalt yollar, sürekli tamir halinde· 
dir. Hataylılar, cUmhurlyet nafıasının 
bu İfi için yUz bin lira kadar bir para 
ayırmııı olduğunu sevinçle söylediler. 

••• 
Antakya eehrlnde valiyi ziyaretten son 

ra ö{:leyl bulmuıtuk. 

- Öğle yemeıtını IIarblye'de ylyeltm. 
- Harbiye nerı!SI? 

- TA romahlnr znmnnındanberl bura
nın .Un a l"Tlıs ı: zlntı Y!!rl. E'lkl ismi Datnc 
idi Şimdi h em Dl'!ne, hem de Harbiye adı 
\'eriliyor. El!'er s:uzeı caflıynnlardnn hos· 
lanırsıınız. oraya glttll!'lmlzc p~man ol· 
mozsınız. 

Antakyn'nın aydın ı:-cnclcrlnden blı'kncı 

bcrnbcrdller. Gercekten Detne calılıyanla

rını ırördOtOme pişman detti, blht1yar ol-
l!lum. 

SlmdtJ'e kad.at" cal!lıyanın, caithyanın 

•etil, c:atlıyanların bu kadu auzellnl eıır-

mü~ ddlldlm. 
DNne"yc ı.ır zamanlar bil" mllyuna :va.

kın nürua bcıı.C'mhı olan tarlht Anlıı.IQ'a 

ıehrlnln tıarabealnl örten uzun bir dal::ı 
seyrede ede \'anyorsunuz. 

Kat kat dal::lardan, kayalardan inen bu 
ıı;Umüıtcn dereler, fuJerlerle örtülU kaya
cıklar Uzerlnde köpürüyor: basamak ba· 

. samak asatııda bir dereye iniyor. Asi neh
rinin durııun sularının biraz unco bu kıt· 

dar coşkunluk ııvstcrdlQ'lne, bir kere ı:c

llp o caı::lı.ranları ıı:urnıcmişsenlz, dun)·auıı 

ihtimal veremczslnl.ı:. 

Akan ve cal::lıyan sulara eıtllen ıofıüt 

dalları ııörUlmUstür. Defne caıl:lıyanlann
da bUyUk cınarlann bu ııumcıa sularda 
yapraklarını )'ıkadıı::ını ıı:örunce ze\'kınız 

ve hayrnnlıtınız da ayrı bir caCJıyan olu
yor. 

o ne renkli ıı;Blgel!!r, o ne ıerın ıııklar, 
o ne ısıklı ıcslerdlrl 

DUYıı:uıarımı en sade kelimelerle anla· 
tnbllmck istedim: 

- Benl ıaaUerce, tek baıııma, burada 
bırakabilirsiniz! 

Eski bir medeniyet, bu suların yanı ba
sında, bu ırl!lırelerln altında, bu atacıarıa 
beraber yaıamııtı . 

Kurtulan Jlntay'a, yeni medeniyet ve 
bahtiyarlığını da burada bulmak ırerçekten 
ıarn:sneaktır. 

Bir hatta bile sünnlyen blr yolculuktan 
~ıze ne .rauıbJUrl'm? 

••• 
Hnlkevlerı acılmu. Hatay'dan size iki 

tnblo ııetlrm~k taımrındaytlım. Bunlardan 
birisi SoAukoluk"ta camlnnn üstünden ırö· 

rünen bul!ulu Akdeniz: blrtııl de çınarla· 
rın dallarını )'!kıyarak defne yapraklan • 
Uzerlne tııkıran dUnyanın en ırüzel catlı
yantan olacaktır. 

Fakat t'ldıl de cılız bir kalemle cıxııe
mlyeeek kadar ırüzeidl. 

ar stın 9Öl11?'SIDD hak nr:tntnm. 
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R A D Y O 

Türkiye Radyo Difüzyon pos 

Türkiye Radyosu - Ankara Rady 
- ( Dalga Uzunlugu ) 

1648 M. 182 Kc/s. 120 Kw. 
8ı.7 M. 9465 Kc/s. 20 Kw. T. A. P. 

CUMA 14-11-1941 

7.30 Program ve memleket saat ay 
7.33 Miızikı Hafif parçalar (Pi) 
7.45 Ajans haberleri, 
8.00 Muzik: Senfonik parçalar (Pi.) 
8.15 Evin saati. 
8.30/8.45 Müzik: Senfonik parçalar 

ramının devamı, 

12.30 Program ve memleket saat ay 
12.33 Müzik: Karı5ık :ııarkılar, 
12.45 Ajans haberleri, 
13.00 M iızik: Karışık şark?lar porga 

nın devamı, 

13.30/ 14.00 Muzık: Karışık program 
18.00 Program ve memleket saat ay 
18.03 Mü:dk: Fasıl heyeti, 
18.40 Müzik: Karışık 5arkılar, 
19.00 Konuşma (İktısat saati), 
19.15 Müzik: Saz eserleri, 
19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans 

beri eri, 
19.45 Miızik: Klfisik Türk müziği pr 

mı, Şef Mesut Cemil, 
20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 M Ü7.ik: Piyasa §arkıları, 
21.00 Ziraat takvimi, 
21 10 TEMSİL. 
22.00 Müzik: Radyo salon orkestrası 

olonist Necip Aşkın), 
1. Schubert ı İnvocation , 
2. Puccini : La Boheme (Sop 
Bedriye Tüzüm'ün iştirakilye), 
3. Robrecht ı İnlime Plaudere 
5. Hruby ı Operet zevki, 

Z2.30 Memleket saat ayarı, Ajans hab 
ri: Ziraat, esham.tahvilat, kaın 
nukut borsası (Fiyat) 

22.40 .M izik: nadyo salon' orkestrası p 
ramının devamı. 

6. Löhr : Bavyera dağları. 
22.55123.00 Yarınki program ve kapan 

~11111111111111111111111111111111111 

~ Sebzelerin günlük azami -------
-----------

loptan ve perakemle 

sallı fiyaflan 
Belediye Reisliğinden 
--( ı4 Sontcşrln ı9n )

Toptan 

- Cjnsi ve men§el 
VasaU Peraıceııd 
Fiyatı Fiyatı 

- lspnnak (M) 12 16 --- Lahana {A) 6 8 -- Pıra.sa (A.) 4.5 6 -- Ycrelnııuıı (A) 6 9 --- Kereviz (B) ıs 22 

- Patates sarı (Ü.) 10 15 -- Patutı:ıı btyaz ctt.) 6,!5 9 
12 ıs Kabak (T) 

: Karnıbahar (E~. ) 25 85 
: Ayşe fasulye !T) 18 27 
: Çalı :fasulye (T) ao 89 

Domates birinci (A.) 12 - 9 - 9 - Domates ikinci (A.) ti -- Kı•mer - patlıcan (Mek.) ı5 22 -- Yuvarlak -- p11llıcan (Ad.) 14 2l -- Dolmalık biber (B) ıs 2.5 ---Sivri biber (B} ıs 2.5 -- Bamya (Ad.) 83 4S -
l~uı u suğıın iM) 7.50 ıO - (i4) Ank.ra, (Ad.) Adana, (B) Bur;" -- (Bey.) Beypazarı, (M) Mubt ) -- (M ek.) M ekece, (T) Tarsus, (~/· l 

: Ürgüp, (Es.) Eskişehir menşeli tJJ J 
: Tardır. 

1 ~1111111111111111111111111111111~ 

Toplantı ti 
Türkiye Hayvan Yemi Yetif~ 

Cemiyeti Umumi Katipliğindeıt~ ı' 
29, ı ı. 941 cumartesi günü '''el 

te Ankara Halkevi salonunda ~,r! 
y.etimizin senelik kongresi yaP''d 
ğından bütıün üyelerimizden btJ flıl 
lantıya iştirak etmeleri rica olıl 

1 
Kıongre ruznamesi: ıl'r 
1 - İdare ve murakabe he1e 

raporlarının okunması ~ı 
ı - Y.eni idarı~ ve murakabe 

y~tleri seçimi: • ~ 
3 - Yeni 6ene b'iltçesinın 

ve tasdikı. sz1' 
4 - Teklif ve dilekler . ..,.__.% 
~--BUGÜN 

ULUS Sinemasınd0 
Dünyaya yalnız şaheserler 1' i 
ratan büyük rejisör cEctr... 

DEMİLL'in harikası 0181' 

Baştan ba!a renkli 

ZAFER ORDUS~1a 
Her kalbi teshlr... IJer gbit 

hayran edecek büyiiık i 
es ... 

kahramanlık nümun dl 
On büyük artist bir ,.rı. 

Ba~ta Gary Coper ı 
Madeleine C~ 
Paulettı God 
Preston F oster 
Akim T anıirof cıatı 

Film büyük otduğtırt 
seanslarımız ~r 

14 - 16.15 - 18.30 ve 21 0.ejİ 
G · · rleriıı• ece ıçın ye ııııj 
.. d'' d kapat gun uz en 

Tel: 6294 



) 
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: RESMIA TEB .G ~ e rç te Yoksa Molkova'ya Jtarıı hazırlanmakta ve : 11 LER E bUYilk ölcılde yapılacak olan barekeUer1 alz-
\ : lemek lı:ın bir paravana mı oldutunu kestır-

•ıı '",, ,,: d m-•- h u ..,, • 11•11•1111• .. ,11 111111111 1 ı ca en z • .. ı;tUr. 

Urum Almanların ha\Bnın kölUIUA'unden aızlan-
İ ngiliz hava malan ve bunu RUlya'dakl ilerleyişin Y8\"llf-

lıtına aebep olarak orUl>'I. ıUrmelerı, alman 

C I
• d d Al ! makamtannın, her teYln arzuları \'ec:hlle aıt-ne za ret in in teblig"' i medltlnl kabul mccburlyettnde Olduklannı 

aöstermektedlr. Fakat bu bahane iki tararı 
Loııcıra 1 kuen bir kılıctır. CUnıctl hem alman halkı ,,, ; 3. a.a. - Hava ve dahill em-

..,Yet ar8Slnda Rusya aahlllerl korkusunu arttıra • 
.., nazırlıklıırının tf'bll ""i : cak h 
0 

6 • em de HIUer ıererlnl Napolyon ıererty-
dot:~o dil§man tayyareleri İnglltere'nln ·Moskova o" nu" nde le mukayese edenlerin eline yeni vesileler 
'lrrı ·ııınal kı.ı'ıaında blr yere bombalar vermıı olacaktır. 
b ıtlardır. Blrkaı; ev hasara ugram11 ve Y eni tip bir tank lıarııkoma 

rıtaç ki~! Yaralanmıotır . d ki k r • d tüfeği 
1.o • •e eg""ici i o ma 1 MOlikova, 13 aa. - Krasnaya Zvezda ııa-

tebl lldra; 18. a.a. - Hava nazırlıtının ! zetesının muhablrl, ıovyct tümenlerinden bi-
ti · rinde kullanılan yeni tipte bir tank karıı ko-

Kırım' da 
Kerç şehri 
düstü mü? 

~ 

Alman ve Romenler 

• 
ıehre girmiıler 

llan,' ma tütetlnln mUessırııtını bildiriyor. 
l't)' Uzerinde harekltta bulunan dev- Almanlar çok ag"'ı r l\toJalsk lstlkamellndckl cephede bulunan Al bl"""" d 
'OJ.'IJ. e tayYareıerlmlzden biri buglln dllşma- bu mUbabır diyor ki: ma n te ıg 1 n e 

Tunus kıyllar1.na 

7 .000 İtalyan'ın 

cesetleri geldi ! 

1Harbin bt;ışınclanberi 

1 Yeni Milli Müdafa 
ve Münakalat 
Vekillerimiz 

{ Başı 1 inci sayfada } 

tuğbaylığa terfi etmiştir. 932 d 
937 ye kadar muhtelif tümen 
tanlıkJarı yapan general, Q38 de 
nakkaleye müstahkem mevki ko 
tanlığına tayin olunmuş, 939 da 
korgeneralJige terfi etmiştir. 

bir av tayyaresini tahrip etmiftlr. k f • f "Kıtalar bu yeni ıl14hın büyük tesirini tes-

G ayıp ar verıyor ar bit fırsatını bulmuslardır. Bir SOV)'et eri ~-0- 'buna dair bir teyit yok ! 
ondar'ın çember la 400 metre mesafede bir pusu kurmuı ve 

İtalya 1 zırhlı, 32 
destroyer ve 33 
denizaltı kaybetti 

Nevyork, 13 a.a. - Ne~York Post ga
zetesinin Tanca'dan öğrendiğine gore. ltal
yan vapur kafllelcrlnJn tahribinden son
ra dalgalar Tunus kı) ılarına i'OOO ltalyan 
askerirun cesedını sürüklemiştir. 

Bundan sonra jandanna genel 
mutanlığına getirilen general Ali 
za Artunkal, geçen yıl, jandarma 
nel komutanlığı vazifesi de üzerin 
~~lmak şartiyle beş vilayetimiz 
ıİan olunan Örfi İdare komutanlığı 
tayin olunmuştur. General Artun 
16 ilkteşrin 1941 de kendi isteği üz 
rine tekaüt edildikten sonra Mani 

• { Başı ı inci sayfada } blrcok düşman tankı yolda aıırununce atea 
lr' aomııtır. Uk kursunlar tankın kulesini dele. 
~•ne OltnmOS• ljl bitti 11 mahflllerine, alman kuvetlerlnln Rus- rek ıcerldekl obüse llıİlbet etmıstır. Otıüs lnfl· 

ya'da u~radıkları a~ır kayıpları teyit eden lak eder etmez kule havaya uomuıtur. 

{ Başı 1 inci sayfada } 

ı..Loncıra ı;;ı malQmat gelmlıtlr. Alınanların 19 zırhlı Kıtalar uzun mcnzUll olan l>U Yeni tütek-
-..uıaı ' a.a. - Dotu Alnkuı komu- ten cok memnundur. Ve Sov)'el blr1lklerl ılm-ı.n t unıumı kararıc!hı taratından çıkarı. tümeninden 16 sının cok mühim kayıplar 

tbllt· dl bu yeni slltıhla tcı:hlz edilmektedir ... Satı · verdıgi anlaşılmaktadır. Motör!U, hafif ve 
lt~veu cenubundan Gondar Uzerlne ller11Yen blndlrilmış tümenler de dahil olduğu hal
bı:ll.l ertnıız. Ccrzo\a - Gondar ana yolunun de 70 den taı.la piyade tUmenlne de mU
tır. batısında knlan Glandıı')ı zaııtetmıaıer- hlm kayıplar verdirlldiA'I sabit olmakta-

Cl ı:~ orcıı.ısuna mensup bir birlik, ceUn dır. 
' 'llnaıar!a cıoıu olan bu harektıt esnasın- Kırım bozkırlarında binlerce 

R u•ya'ya İngiliz yardımları 
Londra, 13 a.a. - MUnakaltıt naıın Lord 

Leatherı dün ı..ondra'da verdltl bir nutukta 
Rus)u >a i:Ondcrllen harı;ı mnlıl'mcsı mcseıe
alne de temas ederek eöyle demiştir: 

ve Kro~tad toplar tarafından bombalan
mıştır. Harekit hakkındaki öteki haberle
rimiz aşatıdadır: ] 

Alman tavyareleri Sıva•topol'a 
hücum ettiler 

Berltn: 13. a.a. - D. N. B. ajansının 

askeri kaynaklardan ötrendlğine göre, Sı
vastopol'da gemllere blnmeltte olan Sov
yet kıtalarına karşı, 12 sonteıırlnde Alman 
hava kuve•Jeri bomba ve mitralyöz.le şld
dC'tli hllcumlar yapmışlardır. Bolşevikler . 
~ğır ve kanlı kayıplara uğratılmışlardır. 

Rıhtım tesislerine ve tasıma gemilerine 
birçok isabetler kaydolunmuştur. 

Bon burnu clvıırının arnplarını, alman 
askeri elbiseleri gl) inmiş olarıık kahve
rengi gömlekler, kUlrengl kısa pantalon
lar. asker ayakkapları, cellk başlık, gilneş 
gözlükiC'rl \'e askert madalyalarla görmek 
artık Adet halini alan bir manazra olmuş
tur. 

dan mebus seçilmişti. 

Amiral Fahri Engin' in hay 
1304 de İstanbul'da doğımu' 13 

de bahriye okuluna girmiş, 1322 
harbiye sınıfına geçmiş, 1324 de i · 
ci mülazımlıkla sınıfının birincisi 
la.rak mezun olmuştur. 

b a( llıaıııa kendln• ııustenn~Ur. nu birlik alman öldü 
" lcanba utro.mıatır. 

ııı.."~anın ku\etıı bir ıurette tahkim edl1- Londra, 13 a.a. - Royter ajansının Kuy-... e, blşef'tekl muhabiri yazıyor: , it z •Crıne kartı süralll bir hücum ya. 
lt bu ve 4 saat ıUrcn bir muharebeden son- On beı gUn önce Perekop mtldafaası ya
'~oıı llıe\:ı:ller ele ıccı:ırıtmıııur. ouııman anr- rıldığından ve düsmanın Kırım bozkırla
bır <I ll<!an kurtulutıııcnıcr tahkim edllmlı nna glrdiğindenberl binlerce ve binlerce 
l(;la~a a at ll.43 c kadar daynnmıslardır. alman ölmüştür. Almanlar, ıslmdlye kadar 

tftı b arınıız Glamlıı'yı dU~munın bekleme - kazandıkları mu\'affakıyetl elde etmek 
~ ~e~n bas1k.ın nellccslndc lşgıı.l ctmlıılcrdlr. lcin Kırım'a 9 pl;ırade tümeni, 2 zırhlı tü
·""ııı<lan a ınrnıı.sı Gondnr'ın k.ıtalanmız. tıı - men ve 2 atlı alayı getlrmlolerdlr. Alman-

4Jııı<1 ı:cvrıtmcslnl tnmnmlamaktaılır. lar Kerç'e, Sivastopol'a ve Yayladağ'ı ıre-
lıev,.11 1 ötrenlldl{llne ıı<lre, 9 sonteıırlnde 
°"'Dtır ııı boınbardı.manı ıırasında altı dil:ı: bir çerek kıyıya ulaşma{ia calısıyorlar. 
~llt batırıtmııtır. 2 ııabnn ve 10 yeril öl. Slmdlye kadar alınan taf.slllıtlı Uk ra-

"- Rusya ya mal verecetrız. Daha timdi . 
den blrı:ok mal nus>a')a varmıı bulunmakta· 
dır. Baıka bln:ok mnııar da yoldadır. Bunun
ı~ beraber daha pek cok ıcy ıı:underccettz. 
lllosko\'a •ya \'erilen suz tutulacaktır. Yapaca
tımız )'anlım blltün tererrUatlyle tesblt edil-
mıı bulunu)'Or. Bu muazzam ıı!An hakkında 

tatsııtıt verecek oıurııaın cesaretiniz. artacak
tır. Size yalnız şunu söyllycblllrlm ki bu ıs 

!cin lüzumu olan vapur sansını hesap ettim. 
Bunu temin !cin ne kadar ırayret sarretmck 
U\zım gelirse ııelsln vaıtıerlmlzl )'erine ıtctlr

mck hususunda vapur sıkıntısı cekmlyecelrlz. 
Rusya•ya verilecek mühimmatın ıüratle \'C 

emniyetle teslimi !cin mümkün olan her ee -

Akdeniz'de İtalyan gemilerinin 
batırılma•ı neyi ispat 

ediyormırf ? 
Mılano; 13. a.a. - D. N. B. : Popolo 

d'İtalia gazetesi yazıyor : 
"Akdeniz'de birkaç İtalyan gemisinin 

batması, İııgil:ere'de bUyUk bir heyecan 
ve sevinç uyandırmıgtır. Fakat bu, ancak, 

Karıı.denlz'ln Kafkasya kıyıınnda Anepa Akdenlz'dekl mUnakallltın fazlalağım is
limRnına d:t yeniden muvaffakıyetli hU-

pat eder. 

Şehrin liman yakınınnııkl maMlleslnde. 
veni bUyUk yangınlar görU!mUştUr. 

cumlar yapılmııtır. 

Alman ve Romen lutaları 

Birincite.şrin 326 da İngiltere' 
tahsile ve ingiliz donanmasına staj 
gönderilmiş ve 1327 senesinde fe 
kalade derece ile tahsilini ikmal ed 
reık memlekete dönmüştür. Asarı Te 
fik zırhlısı ile Hamidiye kruvaz' 
ründe İtalya ve Balkan harplerin 
iştirak eylemit ve bu gemileroe scyi 

...,0~e bırcok ktal de )aralanmıstır. POr Kerç yarımaduında durumun ciddi ol-'Ce e Ch kcıtm nde dusman toııı:uau buııUn duğunu itiraf etmekle beraber, Sivasto
'bl) taau)et 11:<lıterm1tse de hlc bir kayıba pol'a karşı ileri aUrUlen 5 alman tümenl-

YI yapı)·onız. Kerç'e girdiler 
Kullandıll:ımız yollardan biri Iran'dan ııec- Yunan adalarının işgalini yapmııı ve bU-

mektcdlr. Bu yolun verimini arttırmak ıra - Budapeııte; 13. a.a. - Stefanl : Yarı tün harp mUddetlnce, İngillz donanması 

" l\l. Çörçil'in sözlerine cevap olarak di
yebiliriz kl, İtalyan donanması, 100 bin 
.kisinin Libya')'a taşın.masını himaye etmls, 

subaylığı ve seyir öğretmenliği ya 
mıştır. Hamidiyenin Balkan harbind 
Karadeniz'dc torpillendiği esnıtda g 
mide bulunduğu gibi bu geminıin A 
deniz akınına da iştirak etmiştir. İl 
kanun 1326 da Türkiye hes~.>ına tn 
giltere'de inşa edilmekte olan Sul 
Osman zırhlısı se}ir subaylığına t 
y'n edilerek tekrar İngiltere'ye gö 
derilmiştir. Geçen büyük harbin ha 
langıcında lngıiltere'den avdet ede 
rck Turgut Reis zırhlısı seyir &uba 
ve donanma ikinci komutanlığı .eyi 
kurmaylığına tayin edilmiş Ye g 
Çanakkale yakınında batıncıya katl 
bu gemide vazife görmü,tür. İlkka
nun 1332 de Almaınya bahriyesinde 
tetkikatta bulunmak üzere Almanya
ya gönderilmiş ve aynı sene metin
de Hamidiye kruvazörü ikinci komu
tanlığır.' la, donanma genelkuıtmayh
ğında, teftiş şubesi balığında, genel· 
kurmay neşriyat şubesinde. istihbarat 
şubesinde muhtelif tarihlerde vazife 
gördükten aonra tıeaımuc 926 da Filo
tilla komodorluğuna w nisan 928 de 
de Yavuz komutanlığı uhdesinde bu
lunmak üzere donanma komutanlığı 
vakaletinde bulunmuştur. 

i> t et verınemı.tır. nln Slvastopol'a kilometrelerce mesafede 
9'ıaı der b tun bdb:elerde kuvetıerımız taar- durdurulmuş oldu~unu blldlrmektedlr. 

yeslyle ı:olc enerJlk ıınyretler sarCedlll.YOr. ln- .. 
resmi mahfillerden blldırıldiğlne gt}re, Al- en.,.el olamadan on iki adanın laseslnJ te-s-ııız demlryollan idare•! lokomotıt, vaaon ve • 

evr~ hareketlerine devam etmlılerdlr. muhtelit makineler vermek suretiyle bu yo. man ve Romen kıtaları Kerç berzahındaki min eylemiştir. 

Sovyet resmi tebliğle ri Mo•kova'nın ıimal bölge.inde 
Ruslar lıarıı hücumlar 

yapıyorlar 

lun ııılahına ıı:enlı bir ölcllde yardım etmek- ilerlemelerinde Kerç'e kadar varmıılar ve "İtalya ile Libya arasında, takviye kı
talarının iaşesi için çok bUyUk nakliyat 
yapılmaktadır ve başarılan nakliyata kı

yaa edilirse, önüne gecllmez kayıplar çok 
azdır. 

~08.lt 
t.ııı_ltı ~\111.; 13. a.a. - DUn gecelu Sovyet 

Q •o' 
Londra; 13. a.a. - M.oakova radyoıu, bu 

sabah erken ıaatlardaki neırlyatında, kı-

tedlr.,, bu ıehri ele geçirmişlerdir. 
Mo•kova cepheıinde 

değiıiklik yok M. Litvinof'u 
' llte111.nde, bUtlln cephelerde car • 

t\' &ta devam edllmi§tir. 

'~kl &Un 25 Alman tayyaresi d!i§U • 
' tür. Beo So\'yet tayyaresi kayıptır. 
'lıtoakova civarlannda bet Alman 

zılordu kıtalarının Moakova cephesinin ıi
mal bölgesinde muvaffakıyetll karıı hU

cumlar yaptıfını ve iki köyU &'eri aldıfını 
bildirmiıtir. 

Kulbioef, 13 a.a. - Royter ajansının hu
suıl muhabil'i bildiriyor : 

Altı haftalık alınan taarruzundan ıon. 

ra M.oskova cephesinde durum, Tula ke -
simi istisna edUlrse hiç bir değtıılkliğe 
uğramaınııtır. Alınan kumandanlığı zayıf 

bir nokta bulmak üzere bir çok yerlerde 
ıiddeUI hUcumlar yapmııaa da her taraf
ta mesu.t bir mukavemeUe karoılaıımıştır. 
Alman kumandanlığı oimdl Tula cevresin
de bir darbe indirerek cephe istikametini 
değlştirmiye ve bu maksadın temini için 
de Tula'nın ne bahasına olursa olsun zap
tına karar vermişe benziyor. Almanlar §e
h'. elratında bir çevirme harekeU yap -
mıya saşret ediyorlar. Almaıılar, toplu 
piyade kuvetlerl sokmak Uzere bir yol 
t\Çmak makııadlyle Tula'da Jlovyet hatla
rının Hğ kanadına kar§ı tlll ehemiyette 
hlicumlar yapmışlarsa da ıovyet kıtalan 
tarafından pilsklirtUlmUııler ve aovyet ku
vetlcri 5 ktiy istirdat etmişlerdir. 

taşıyan tayyare 

henüz Tahran' a varmadı 

••Herhalde, Akdeniz'dekl İtalyan hava 
kuvetıerlnln ve donanmasının hareket tar
zını, yalnız aayıca UıtUn bulundukları za
man muharebeyj kabul eden ve kuvetler 
müsavi olunca kaçınan İngiliz .amiralleri 
değil, fakat yalnız bqkomutanlık tayin 
eder ve bu tayinde eaıuı olan, harbın umu
mi durumu ve Mlhver'ln strateji pltl.n -
landır . ., 

eli tahrip edllmlıtir. 
Moııkova ra.dyoıu ıplkeri ıöyle demit

ıı.lcOl!tov • • • ·•- Hareklt esııasında birliklerimizden ~. a. 13 a.a. - Bu sabahki ıovYet teb-

tlr : 

~ blrlıl muvaffakıyetli bir hUcum yapmıı 

'\rcı;onıe.tuı ıcecesl kıtaıanmız bütün cep- ve (G) remzi lle bildirilen köyü alm11tır. 
CIU4ınanıa dötııımuııerdlr. Başka bir eovyet birliği, Almanları (L) 

........ . . . ... '1 ~a. ıa a,a, - Gece ırarw nesredllen remsi Ue bU4lrilaa bölsede m-lQp •tmlt 
'lebtıtıne ektir: ve muvaUaluyeUi karıı hUcumlar yapmıı-,01 tn ınıuetının, alınanların memleketi tır. Sovyet kılaları, cephenin bu keaimln

llılıı'tlt tarz.ann:ı. kanı duydukları ltblrar de taarruza geçmlılerdlr. HUcumun b&1-

11ıwı.. '1llıııektedtr. lamasından 20 dakika ıonra, birliklerimiz

Tahran; 13. a.L - Amerika Blrleıik 

Devletlerinin Moakova bUyUk elçlal M. 
Steinhardt ile Sovyetlerin yeni Vaıing -
ton bUyUk elçisi .M. Lltvinof'u ve İngiliz 
haberler nazırlığı ıeflerlnden Waller Mon
ckton'u ttl§ıyan tayyare henUz Tahran'a 

varmamıştır. Tayyarenin Kuibşef'ten 
kalktıktan aonrn fena bava ıartları dola
yısiyle herhaııgt bir mahalde yere inmıı 
oldtığ'u aanılmaktadır. 

I tal yan gemi kayıpları 
Londra, 13 a.a. - Londra'dakı denizci 

mahtUlerlnde bildrildljlne aöre ins!liz do
nanmasının Akdenlz'de yeniden altı mlh· 
'\'er eemlsl baUrmak ve dort tanealnJ de 
ağır hasara uğratmak ıuretlyle kazandığı 
muvaffııkı) et Hlller'e lngıltere'nln l.klncı 

bir cephede, deniz cephesinde de harp et
mekte olduf;unu hatırlntııcaktır. 

,~ Ce\Tcıılnde 32 ıarnıc vaıconundan 
~~ 'D bir tren )Old:ın ı:ıkanlmı~ur. Tren den birisi Almanları (G) remzi ile blldl-

8oıı llnııt ve ateı aımııtır. rilen noktadaıı geri atmıı ve mevziini ku-
~oı ttttının ilk ıcUnlertnde Buzau'da bir vetıendirmlıtır. Şimal kesimindeki mu -
:"'11111t ta&tı:ve fabrikasında bir ln!llltk vuku 
~111 Ve bU~ilk bir )'anıcın cık:mııtır. Mu. vaffakıyetlni istismar eden bu birlik, ikin-
..:"'lt »e lnllttarda petrol )'anmııtır. Tarau - ci bir köy daha iıgal eylemiı ve (K) rem
' ~roı ıahalannda :vanııın ıı:Unlerce de- zl Ue blldlrllen ınahallln civarlarına k&
~ıtıııı;eı 1-. 1000 ton petrol )"anmıstır. 
'8..,~ Petrol sabalan ile tasctye Cabrtka • 
~;o.tltı baltalama hareketleri almanlann 
""" erı Detroı mlktannın yüzde 15 lltı 20 

11
' •ebeıı olmUŞtur. 

/\iman resmi tebliği 
tıı.~Jlıı 
~ıı ' 13 a.a. - Alman ordulan baıku-

lıı.... ıcırı; ıtıııın teblltl: 
~~trıda •iman kuvetıerl Kere mllltahkem 
~il ile hUcum etmek üzeredir. Şehrin 
'111lbulldıı.kl aatıllde blrcok lltlhkAm

h.~"" lttır. 
a.~ ltııv ta~areıerlndcn mUteıckkll eheml • 
~, •tler Slvastoı><>l limanı ile Kerç bo-
~ .... " 
~-t"ıııı .,.arıı.<1enlz.ln elmat kıyıaında IOV • 

~· 1 erıne hücum etmlslerdlr. Oı: kru -
' 'lııııı!l!etroyer, 15 ticaret ıremısıne l11ıı.bet
'9ı.: ltın ur. Llmıın yakınında kaydedUen 

·:-rııı 1 l&abetıer de b~ Uk hasarııır vukua 
~~ r. 
"~tpheııının öbür taranannda mevzii 
~ ~llrı llenl muvartakıyeUer vermlıtır. 
~ttıı11ıı. •tır bataryalan Lenlnıcrad'da • • 

L botıı &lkerı hcdetlerle Kronıtad tez.ııtıh • 
~lııll' batamıalardır. 
~il a4·, ve Moskova':va tesirli hava 
~' Jaıııtnıııtır. 
' llcı b etrarındakl ıularda savaı tayya-

"tı-. 1111lıc ıllebl bomba darbeleriyle ha
'tıııı11ardır. 

ltaıYan resmi tebliği 
~ l8 &.a. - İtalyan orduları umu

dar varmııtır. Bu bölgede Almanlar bir
çok subay ve er kaybetmişler ve iki tank 
bırakmışlardır. Çarpıımalar, azalmıyan 

bir ıtddeUe (K) remzi ile bildirilen nok-
tanın altında devam etmektedir. 

".MoJalsk ve V olokolamsk kesimlerin • 
de, topçu faallyetl olmU§tur. Kıtaıarımız, 
mevzilerini kuvetıendlrmlılerdir. Alman • 
ların Nara ırmağını geı;nıek teııebbU.U, 

bir piyade bölU&U kadar kuveti ve otoma
tik silA.hla mücehhez -nUhlm bir çupu 
imha eden Sovyet t opcuaunun ateıi ile 
geri püskUrtUlmUıtUr. Birllklerimizden 
birisi, (A) remzi lle bildirilen mahallin 
doğu varoşlarını almıııtır. Bu mahallin 
tamamiyle ele geclrilmesi için çarpııma
lar devam etmektedir. DUgman topçusu • 
nun ve siper havan toplarının tilddetıi ate
şine rağmen. birliklerimiz, el bombaları 

ile dlltman tanklarına hücum etmigler ve 
Alman kıtalarını imha eylemiıılerdlr. 

" Sovyet hava kuveUerl, merkez cephe
sinde, düşman tayyare meydanlarını bom
lamışlar ve Alman piyade topluluklarına 

hücum etmiılerdlr . .. 

Leningrad etrafında ıitldetli 
çarplfmalar oluyor 

Londra; 13. a.a. - Alınan haberlere &'Ö-
re, kuvetli bir donun bqladığl Lenlngrad 
etrafında ıiddetll çarpı§nıalar olmakta • 

s;·ı~ &aJıınııı tebliği : 
..:.'~ b°11t~tln gecesi Napoli üzerine dır. • 
ı....~ ~\·a akını c nnsında tayyare kar- Londra'ya göre a•keri vazıyet 

Tula cephe•inde 
Moskova, 1:1 a.a. - Pravda gazetesinin 

harp muhablrl bildiriyor • 
Günlerce düşman otomatik tllfeklerinln 

ve mitralyözlerlnln ateşiyle karşılaşan 

Tııla'nın ba§lıca çevresi aimdl kısa men -
zllll toplann bile ateş aahıuıı dışındadır. 
Tula r;;evresir.de umumi durumun elverişli 
olmadığını kabul etmek gerektir. Fakat 
alınanlar tarafından şimdiye kadar ıehlr 
yakınlarına aokulmak için yapıaln teşeb
bllslerin hepsi akamete uğramıştır. Buna 
·•hep aovyet 1\'etlerlnln bu hııfta başın. 
da bUtun bir gUn sllren karıı hücuma geç
miş olmaları? -. Bununla beraber iki ce · 
nahtan ve şehlrin şimal batıaı yakınlarına 
''apılan baskı devıı.m P.tmektedlr. 

Almanlar rok miktarda tank kaybet • 
mişler ve ııovyet plvadelerlyle aovyet tanl
""""ıkoma blrllklerlyle teması arttırmış -
larfür. 

nuslıtrın Ylklara kerşıkoyma tılblyp]e· 
ri gi' tikl'e tesirli olmaktııdll'. Orel ve Tu
la <;evrrll'rinde bundan önel' yııpılan mPY
"ın muharebftlcrinde ııovyet topçu ve ha· 
va ''"'l'"tı .. ,.ı imanlara tank bakımındarı 

o kadar ağır kayıplar ''erdlrmişlerdir ki. 
UçUncU ve dörd!lncU alman tank tümen
lerinin artıklarından ancak bir zırhlı alay 
•""~il edllebllmlıstir. · 

Simdi almanlıır Tula'de 17 inci ve 18 in
ci tank tümenlerini kullanmakta ve yeni 
takviye kuvetlerl almaktadır. 

Ikllmln şiddeti ve bir a)•hk seferden 
sonra alman askerleri arasın<1a grip sal
gın halindedir. Paratlfo da kendini gös
termiştir. 

A•keri durum 
Londra, 13 a.a. - Annallst askeri \'BZI· 

Yet hakkında f(iyle yazıyor: 
Gerek alman gerek rus kay-naklanndan 

alınan haberlere göre merkez b51geslndA ~ at•r:vaları bir düşman aavas Londra, 13 a.a. - llltıcr, cumartesi ırünü 
"-ı:~ ili et MUnlh'te aö)ledıtı ve ilk defa oıarak boz- \'e bilhassa Kallnln \'e Tula')•a kadar uz.a· 
:"'ıo il '-Yıa u üt:nUşlerdir. Bu aKındıı 0 ırunculuk ırade ettlt nden dolayı umumi dik- nan yarım dal renin iki ucunda muharebe· 
' 3i !{ ı ~ dan 16 ya ı;ıkmış.ır. Ya. kati ı:eken nutkundan ıonra, Ru~a orman - ler şiddetlenmiştir. 

Tayyarenin akıbeti hakkında 
Londra'da kaygı duyulmuyor 

Londra; 13. a.a. - 11.oyter : M. Steın. 
Hardt, M. Litvlnof ve Sir Walter Monck
ton'u taşıyan tayyarenin A.kıbetl hakkın

da dlln akgam Londra'dıı hiç blr kaygı du
yulmadığı blldirilmektedlr. 

Londra'da kaygı baılatlı · 
Londra, 13 a.a. - Sorvyetlcr Birli

ğinin yeni Vaşington büyük elçisi \M, 
Litvinof'la Amerika'nın Moskova bü
yük elçisi M. Steinhardt'ı ve Kahirc
deki ingiliz haberler !bürosu şefi M. 
Monckton'u taşıyan sovyet tayyare
sinden epeyce bir zamandan.beri ha
ber alınamaması biraz kaygı doğur
muttur. Bilindiği gibi Tahran'a git· 
mek üzere Kuibişef'tcn hareket eden 
bu tayyare yolda gecikmit bulunu
yordu. Tayyarenin geçmek zorunda 
bulunduğu bölgelerde havanın fena 
olduğu Londra'da söylenilmektedir. 
Bu sebeple tayyarenin münakıale ko
laylıklarından mahrum bir yerde 
mecburi bir ini§ yapmış olması ihti
mali vardır. 

.-···· ·················· ·············-.. 
E KÜÇÜK Dl~ HABERLER ) 
..,. •.................................• 
San-Fransisco; 13. a.L - Japon hilkU

metlnln huauai mUmeaııili M. Kuruau'nun 
bu cuma gUnU san-Franslsco'ya varacağı 

sanılmaktadır. 

Kahire; 13. a.a. - fnglllz hava kuvet
leri, dün gece, ıiddetli ıurette Brendizi'yi 
bombıılanıışlnrdır. Diğer Laraflan Napoli
ye de çok §iddetll bir hilcum yapılmı§tır. 

Vichy, 13 a.a. - Hükümet general Hut
zinger ile V igan kazasında ölen diğer kim
seler için milli cenaze merasimi yapılma
sına karar vermistır. Merasim cumartesi 
günü saat 10 da Vichy'de yapılacaktır. 

'da Yı bulmaktadır. ıarında bir yerde bulunan umumi kart>rıı:tıhı- Kallnln'de de Tula'da olduıtu glbl ru• 
'- ~ttrdttı d '~a~k~eb~~~:r ~i~sl ta;;~~~ na donmUstür. Bazı haberlere ıcöre bundan lar taarruz vaziyetindedir. Yalnız alman 

l • sonra "~ko\·a'ya karıı yapılacak ilk taarruzu bask k k ki k 1 1 " . "il ~ \'e bu tay~·are d~nı"ze dü" •••v~ Si dl ısına arşı oyma a a mıyor ar a.,-
v " "' ., HIUer bizzat kendisi idare edecektlr. m • 

~ 'bıt IUruıen düşman tayyarelerinin U he boyunca muharebeler, aı- nı zamanda muvaffakıyetli karşı hUcwn· 
q 9 tıı~ e it edllmlıtır. Bunlar ara - !:.~~:: ıe:~:e hlc bir netice vermeden de- larda da bulunuyorlar. 

'ollt .. at~ "&rdır. Tula hakkında alınan malQmat burada 

Londra, 13 a a. - İsveç radyosu Hel -
ııinki'de bugün iki defa hava tehlike işare
ti verildiğini bildirmiştir. Her tehlike hali 
ıs dakika ıürmü$se de ne şehir ne de etra
fına hiç bir bomba ahlmamııttır. 

~ vam etmektedir. , > il hırı 1
b gecesi ke§lf tayyareleri • Lenlngrad kesiminde, aımanlar Tllcvln in da muharebenin cetln olduğunu eösterl-

~lıtı bı lfııtrlcane tipinde • tayyare alındııtını ve böylece Lenlnıcrad • Voloırda ıı- Yor. GöğUs göğUse muharebeler olduğu 
' 

111
1 il Ut rtıuharebede bir dllşman tay- mendltcr yolunun keılldlltlnl haber veriyor· sanılmaktadır. Böyle götüıı göğüse muha-

'l' ll .\rr/ll1UştUr. ıar Bu haberi rusıar teyit etmemıaıerdlr. rebelerde ruslar1n beden UstUnlUklerl ve 
ııı, ık kıı.ııında mihver hava kuvet- ~O!lkova kesiminde. dUınnan eldrtetıı. takat heyeC"anları herhalde kendilerini hlssettlr-

ltıi il.ki hı>def!Pre muvaffakıyetl,. uıı mahiyette hücumlar yapınata devam et- mektedir. 

Kahire, 13 a.a. - Dün gece Fayum ı;ev
resine yapılan hava akınında 64 kişi ölmüı, 
95 kiıti yaralanmıştır. Bu ıabah erken N il 
deltasının ııimal bölgesine bir kaı; bomba 
atılmı'8a da hasar ve kayıp yoktur. 

Hazlrandııı•beri Akdcnlz'de 111 alman 
ve italyan gemisi batınlınıştır. Bunların 

8 1 büyük ) olcu vapuru, 32 si ticaret ge
misi, 30 u iaşe gemisi, 4 l1 asker taşımağa 
mahsus vapur, 9 u sarnıç petrol &Milisi, 
15 l motörlil bil)ilk ma\'na, biri kücük bir 
vapur, biri tonılAtosunu tayin etmek mUm
kUn olamamıştır. Diğerlerinin t.op)·ektln 
hacmi 283.239 tonu bulmaktadır. 

Harbin b~ındanberl ltalyan don.anma
sı bir zırhlı, 32 destroyer ve 33 denizaltı 

kaybetmiştir. İtalyanların 64 destroyeri 
olduğuna göre bunların yarısını kaybet
mişler demektir. 

Fırsat düıerse 

İrlanda sulh l~in 
aracllık yapacak 

{ Başı 1 inci say/ad• } 

duğunu yalanlamaktadır. 

Alınan tekliflerinin Almanya'nın 
Viyana konferansına çağırmak iste
diği memleketler tarafn~dan soğuk 
karşılanmış olması, muhtemel olduğu 
gibi, bir takım şayialara göre de VJ
yana konferansı geri bırakılmıştır. 
Her halde i.ngiliz, Amerikan ve Rus 
tepkilerinin sulh teşebbüsleri için 
yaratmış olduğu hava pek ümit veri
ci bir mahiyette değildir. 

İlkkanun 931 de rütbesi a?lbayJığa 
terfi etmiş olarak deniz harp akade
misi müdürlüğüne ve eylül 935 de 'de 
harp filosu komutanlığına tayin edil
miş ve 936 senesinde tuğaınirallığa 
terfi etmiştir. Amiral Engin 936 yı
lında Mıoıntrö konferanaına mütehal
sıs olarak ittiıik etmit ve 937 ıtenal 
ağustosunda Marmara deniz üesü ve 
Kocaeli müstahkem mevk1 komutan
lığına tayin edilmittir. 

23 ağustos 938 de t~kaütlüğü yük
sek tasdika iktıran eykmit ve son
radan Samsun saylavı seçilmiftir. 

Erzincan' dakl yer 

depreminden sonra 
( Baıı 1 inci uy/•d• } 

den sonra belli olacaktır • 

Erzincan - Kemah hattı 
bozuldu 

Diğer ta.raftan Devlet Demizyolla
rı umum müdürlüğünden aldığıms.s 

malf1mata göre yerdepremi yüzün· 
den Erzincan - Kemah arMJndadri de-

miryolu hattı bozulmu,tur. Tmnirine 

derlial başlanan bozuk battıcı tamiri 
bitinciye kadar Ankara'dm ancaık 
Keml.h'a, Erz.urum tarafından da an
cak Erzincan'a kadar yolcu trenleri 
tahrik edilebilmekte ve yolcu bileti 
de Kemah ve Erzincan'a kadar veril
mektedir. 

Sfoaa'ta 

Çörçil'in Mension Housc'da, Ruz
velt'in de mütareke dolayısiyle söyle
mit oldukları nutuklar, demokrasile
rin hüriyeti kurtarmak için düşmanla 
her ıne pahasına olursa olsun mücade
le etmcğe ve onu yenmeğe ne derece 
azmetmiş oldukları hakkında hiçbir 
şüpheye yer bırakmamaktadır. 

Sıvas. 13 a.a. - Dün saat 12 de bu
rada 10 saniye süren bir yerdepreml 
olmuştur. Hasar y-0ktur. 

Yuguslavya'daki llfPIJlllllarda 

bir haftada 900 klıi öldü 

Fransa'da tevkif 

edilen komünistler 
t r Alman tayyar.dlı>rl bir Muharrbenln böyle $1ddetlenmeslnl ne-
'1 m .. , 1"n•nı bomh'llamı lar • • dUııUrUI u ye vrrmell? Bunun belki dP iki sebebi 
h '1_"1'l h ılıınan tav~·arelPrlP man tayyaresi alevler lı;lnde m ş • \'ardır. 

r "ıp f'dılmiş veva has:ıra tığ- il 
1 ı •- t ~otu Afrikuında Gondar bölgesindeki l - Almanlar o kadar llert ırıtml$1er-
"~1 ""~ar .. 1 dn. kar-.aa ve hava dlr ki, btlyUk kayınlardan sarfınazar. eh~ "'> ~ "' erı Bingazl Derne ve harp cephesinde ...,man .... - ... 
.._ı~lldeki bazı ıtaly~n köylerine da ukert barekAta yeniden bqlamııtır. m!yetU miktarda malzeme bırakmadan 

... ~ lıtl' ,~ır. Biraz hasar vardır. Kıtalanmız bUyUk bir ıiddetıe dayanmııl ıerl cekll~ezler. 
't ~ haataneaıne ııabet ol- ve düfman& bUyük kayıplar verdlnnlf • 2 - BQ)'llk bir zafer kazanamadıktan 

3'8ralamnıttır. Bir dU,• tir. takdirde Japonl.an harbe IOJııma.k projele-

rl akamete u~nyacaktır. Almanlar. Mo. 
kova'nın düsmpk fiU>rP oldutunu )apc:ınla
rıı temin f'tml!;ler \'e mevsimsiz zater ha
berleriyle Jap.,nya')'l haı'bln tA kenarına 
getirmişlerdir. Fakat simdi almanlar son 
anda akamt>te utradıklannı itiraf e~
cek olurlarsa Uzakşark hldlselerl !Atedlk· 
terinden bfisblltllıı bqka bir ;vola slrecek· 
ttr. 

Lond,.a: ıs. LL - BelSJ'Ad l'azetelerlne 
~lire, ııonttıtrln ayının ilk haftası lçlndt> 
vatansever Sırplarl• Alman taraftan 
Sırp bJ,veki·I l'eneral Nedir;; in ıntaları 

arasında cerf'yıır eden muharebelerde 900 

kifl lilmUt!t!r. Almanlar tarafından kur • 

ıuna dizilenler bu ra.kb.mın i~iııde deiil • 
dir. 

Vichy, 13 a.a. - Fransa'nm cemıbunda
ki Narbonne eehrinde ıs ki,itik bir komL 
nlst grubu meydana cıkanlm11tır Bu ınıı

ba mensup olanların muhakemesi çarf&lll • 
ba günü fevkalide mahkemede ıorillmtlt • 
tür. Suçlular bir yıldan 3 yıla kadar deii· 
ıen hapiı cezası ile S yıld.aiı 20 yıla kadar 
deflşen alır bapla oeaaauıa mahdm edll
miılerdir. 
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DÜNYANIN BiR BAŞKA ucu ____ _. 

SiNGAPUR 
Bu yarımadaya tehlike 
nerelerden gelebili r! 

Singapur tehlikelere nasıl hazı rlanıyor ! 
~ sya kıtasının cenup ucunda:ki 

Malaka yarımadasının birinci 
derecede stratejik bir vaziyeti var
dır, kauçuk mahsulü, kalay ve de
mir madenleri cihetinden çok zen
gin olması japonlar tarafından ih
tirasla bakılan bir yer olmasına se
bep olmuştur. Fakat buraya göz di
ken her muhteris dUşman, İngiliz
ler tarafından malzemece takviye 
olunan, kuvetli bir hava ordusuna 
malik olan ve imparatorluğun her 
tarafından gelen kuvetlerle gece 
ve gündüz Çindenizi sahillerini 
gözliyen büyük Singapur üssünü 
%0rlamak mecburiyetinde kalacak· 
tır. 

Burada her şey vardır, çeşit çe· 
§İt insanlar, fikirler ve eşya hepsi 
bol bol mevcuttur. Singapur, deh· 
'etli bir sıcak, insanlar tarafından 
çekilen küçük arabalar, Rolls-Royce 
marka lük5 otomobiller, yerli köy· 
leri, Çin şehri, afyonkeşlerin piı 

kahveleri, beyazlar için kulüpler, 
en güzel atlar, sakallı ve kavuklu 
Hintli subaylar, geniş kenarlı şap· 
kalar giymiş Avustralyalılar, 1ık• 

ingiliz subayları, beyaz ırktan gü
ze) kadınlar, semalarda dört dönen 
tayyareler, Malaka krallığı, buketi 
bir kuruşa orkide çiçekleri, üstuva 
nehc.tları, iftira, entrika, partiler ve 
nihayet harp tehditleri diyarı olan 
bir memlekettir. 

Singapur'un nüfusu 600.000 dir. 
Bu nüfusun yüzde 82 sini Çinliler 
teşkil eder. Bu güneş imparatorlu
ğunun oğullarının yaşadıkları şe· 
hir diğer her hangi bir Çin şeh
rinden farklı değildir. Yerliler 
"Kampango" denilen köylerde otu· 
ran Malakalı1ardır. 

Bu mıntakada kalay madeni 
~ıkar ve gözün alabildiği kadar sa
halarcla kauçuk nebatları uzanır. 
Her taşıtın geçebileceği yollar bu
rada geni§ bir örgü teşkil eder. 

Singapur'daki kanaat 

G ünlük hayatın her türlü karı-
tıklığından başka, Singapur

da hikim olan kanaat: harp için
deyiz kanaatidir. Fakat bu harp, 
doğrudan doğruya içinde yaşanan 
bir harp değildir. Harp bugün ha
kiki olmaktan eiyade, gizli gizli 
kendini hissettiriyor. Malzemece 
hazırlanma v~ hummalı çalı!fma onu 
daima ~t.clatıyor. 

Singapur civarında birçok hava 
&neydanları kurulmuştur. Bu hava 
meydanlarına her hangi bir taksi 
'oförü sizi götlirebilir. bulunduk
ları yer gizli değildir. Bu meydan· 
lardan biri şimdiki halde sivil tay
yareciliğe tahsis edilmiştir. Aske
ri tayyare pek çoktur ve her tip· 
ten mevcuttur: avcı ve bombardı
man olmak Uzere ingiliz mamulatı 
Brevusters, Buffalos, Loekheed 
Hludsons. Fakat bunların adedi 
malfım değildir. Malezya'nın içine 
girilmez ormanları arasında yeni 
kurulan hava meydanlarının yerle
ri de meçhuldür. Bu hava meydan
lariyle muvasala ancak hava yoliy
le temin olunur. 

Singapur'a deniz yoliyle yapıla· 
cak bir taarruzdan hiçbir muvaffa
kiyet beklenemez. Malaka yarıma
dasının garp sahilleri hem alçak 
hem de bataklıktır. Buralarda iki 
ıgüzel liman vardır. Şarktan gelen 
bir düşman filosu garp sahillerine 
varabilmek için Singapur müdafa
asını yarmak mecburiyetinde kala-
caktır. Bu müdafaayı tehdit ede
bilmek için yapılacak ilk i~ Hol· 
landa Hindistanı adalarına el at
maktu·. İngiliz müdafaası: daha 
ziyade Singapur'da MaJaka ile Tay· 
land arasındaki hududu teşkil e-
den şark sahilinin, zayıf noktala· 
rında toplanmaktadır. Şurasını da 
unutmamalıdır ki Malaka yarıma
dası içine girilmez ormanlarla ta
bii bir istihkam hattına maliktir, 
hiçbir yofun geçmediği bu vahşi 
ormanlardan aşmak iştiyen bir 
düşman ordusu tamamiyle mahvol· 
mağa mahkumdur. Burada nehir
lerin mansapları büyük kum yı
ğınlariyle kaplıdır. Şark sahilinde 
bazı giriş noktaları bulunur. Bu 
Jl!Oktalar arızalı arazide harp ıana· 

tına çok iyi vakıf kıtalar tarafın
dan müdafaa edilecektir. Denizden 
Singapur'a giden bütün yollar as
keri bir kontrola tabidirler. 

Singapur dünyanın en mühim 
bir deniz üssüdür. Ada çevresini 
lpphyan her hücumu defedebile
cek, büyük çaplı toplarla ve sahil 
bataryalariyle çevrilmiştir. 

Burada adacıklar, her hangi bir 
düşmanın uğraşmak mecburiyetin
de kalacağı birer anahtar vaziye
tindedir, ve bir kolye gibi Singa
pur'u çevirmektedir. Sulara mayın 
dökülmüş olduğunu söylemeğe de 
lüzum yoktur. 

imparatorluk orduları 

M alaka'da kışlaları dolduran or-
du, imparatorluğun her köşe

sinden gelmiştir. İskoçyalılar, İn· 
gilizler, Hintliler, Avustralyalılar, 
Malakalılar, topçular, istihkamcı
lar. havacılar bu bölge nüfusunun 
mühim bir ekini teşkil ederler. Bu 
adamlar hararetle harbi beklemek
tedirler. 

Avustralyalılar Singapur•a, dil
lere destan olan neşe ve şetaretle
rini de beraber getirmişlerdir. İlk 
kafile geldiği zaman, zarif ünifor
malı subaylar ve mühim şahsiyet
ler, onları istikbale çıkmıştı. Va
purun gilvertesindeki "Bı.ash" un 
yaramaz Qocukları, istikbale gelen 
heyetin üstüne paralar saçtılar. 

Bütün resmi şahsiyetler gülünç 
bir vaziyete düşmüşlerdi fakat Sin
gapur gülüyordu. 

Avustralyalı askerler subayları· 
nı seJamlamağı pek sevmezler. Bu 
gösterişi asıl şeflerine ve mensup 
oldukları birliklerdeki büyüklerine 
&aklarlar. Son zamanlarda, Singa
pur civarına bir Avustralya alayı 
gelerek İskoçyalıların kışlaları 
karşısına yerleşiyor. Highlander 
ler komşularının disiplinine pek 

·çabuk alıştılar. Fakat bu pek uzun 
sürmedi ve İskoçyalı kumandan 
meslekdaşı Avustralyalı kumanda
na, askerlerini daha disiplinli yap
masını tavsiye etti. Emirler veril
di ve her Avustralyalı askere yal
nız kendi subaylarını değil, bütün 
subayları seHimlamaları tavsiye e
dildi. 

Bir gün İıkoçyalıların kampında 
bir. kamyon kafilesinden bir İs
koçyalı subayın nezareti altında 
sandıklar boşaltılıyordu. Bu subay 
çok meşguldü boyuna Avustralya
lıların barakaları önünde nöbet bek
liyen bir nöbetçinin önünden ge
lip geçiyordu. Avustralyalı bir ke
re, iki kere, üç kere selamladı. Son
ra subayın dördüncü defa önün
den geçtiğini görünce silahını su
baya doğru uzatarak kendini tuta
madı: "Allah aşkınıza, bir daha bu
radan geçmeyiniz" dedi. 

Singapur her an kendini 
müdafaaya hazırdır 

B irleşik Amerika Singapur mah
sullerinin en belli başlı alıcı

Jarındandır. Malaka kauçuğunun 
yüzde 54 ü ve kalay madeninin 
yüzde 69 u şimali Amerika'ya ihraç 
edilmektedir. Harp vaziyeti ve ja
ponlara bu pazarın kapanması do
layısiy le Büyük Britanya ikinci 
derecede bir alıcı olmuştur. Hemen 
iki milyon tona yakın geçen sene 
japonların aldıkları yekftna müsa
vi miktarda demir madeni almıştır. 
Japonlar yarımadanın işktilmekte 
olan madenlerinden büyük menfa
atler temin edjyorlardı. 

Gayet tabiidir ki Malaka'ya va
ki olabilecek bir japon taarruzunun 
en esaslı gayesi, Çin harbine de
vam edebilmek için buradaki ham 
maddelere el koymaktır. Bir japon 
taarruzu, kendisi için bir felaket 
teşkil edecek olan Britanya kuvet
Jerinin, Hollanda Hindistanı'nın, 
ve Filipinlerin ayaklanmasını tah
rik edebilir. Birleşik Amerika, 
kendini Malaka'nın kaynaklarından 
ve Filipin adalarının kontrolünden 
mahrum edtbilecek böyle bir teh· 
dide kartı yabancı kalamaz. 
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Maliye Veklleti umumi 

tebliğleri tahlili fihristi 
1926. 1941 

Maliye Vekilliği mali kontrol 
fubeainde Muh. Müdür mua· 
vini Cevdet Erbek - 342 aay· 
fa - 250 kuruş. 

Arkadaşımız Cevdet Erbek Mıaliye 
Vekilliğinin 16 yıldanberi (Cü.mhu
riyet maliyesinin kuruluşundan bu! 
güne kadar) yaptığı umumi tebliğle
rin fihristini kitap halinde çıkarmış
tır. 

Bu fihristte umumi tebliğler baş
tan alfabe sırasiyle şu 45 mevzua ay
rılmıştır. 

(Arazi vergisi), (Arttırma, eksilt
me ve ihaUit), (Av \•ergisi), (Ayni
yat işleri), (Barem), (Bina vergisi), 
(Buğdayı koruma vergisi), (Bütçe), 
(Damga resmi), (Divana he.sap ver
me işleri), (Harcırah), (Hava kuvet
lerine yardım vergisi), (Hayvanlar 
\"Crgisi), (Hazine davaları - mevaddı 
hukukiye), (Hesap işleri), (İnhisar
lar), (İstihlfik resmi), (İskan işleri), 
(Kazanç vergisi), (Kefalet işleri), 
(Komisyonlar), (Maaş ve ücretler), 
(Memurin kanunları), (Milli Em
lfik), (Muamele vergisi), (Muhascbei 
umumiye kanunu), (Muhtelif vari
dat). (Muvazene vergisi), (Nakit iş
leri), (Ormıan işleri ve resimleri), 
(Pul ve kı.ymetli evrak), (Sarfiyat 
işleri). (Tahsilat işleri), (Tapu işle
ri), (Tekaüt ve zat maaşları), (Tayi
nat ve yem lbcdcli), (Teşviki sanayi), 
(Umumi muhaberat), (Vakıflar), 
(Veraset vergisi), (Vergi kanurnların
da müşterek hükıüm.ler), (Vezne işle
ri), (Zata mahsus, gizli emirler), (Zi
raat bankası). 
Bunların her biri de tahammülüne 

göre birçok mevzulara ayrılmıştır. 

Bu sudetle tahminle 5.000 umumi 
tebliğden akla gelen her hangi biri
ni bulmak hemen münıkün olabilmek
tedir. 

Mali işlerle uğraşanları büyük bir 
müşkülden kurtaracak ve işlerin da
ha iyi yürümesine yarıyacak olan bu 
kitap Ankara'da Haşet Kitabev~. İs
tanbul'da İkbal Kitabevi'nde satıl
maktadır. 

Bizde ilk defa çıkarılan bu kıymet
li eseri ilgililere önemle tavsiye ede
riz. 

Roma Hukukuna, eski hukuka 

ve medeni kanunumuza göre 

VESAYET 
Dcıterll hukukcutamnızdan h:mlr ticaret 

mahkemesi Uyelcrlnden Fe)'Zulltıh Uelu, Ro
mıı hu1<ukunıı, eski hukuka ve medenı kanu • 
numuza aöre vcsa>·et adlı mUtılm bir eaer 
nearet.mlıtır. Eeerde veııııyet mUesseseslne ta
allOk etlen prenılııler ve doktrinden mutııııııal 

ı;urcllc bahse<llldlltl ırtbl ırcrek Türk ve aerefc: 
lsvıcre mahkemelerinin lctlhııtlanna ve tat
bikatına ııents yer vcrllml1 ve rrıı.nııız huw· 
kiyle de mukıı.yeseler yapıtmııtır. Kitap 678 
sayfa, 4M kuruştur. ~at11 yerleri Ankara'da 
Akba, lııtanbul'dn Onlvenılte ve Clhan J<l
tabcvlerldlr. 

Devlet Şurası kanunu 
Yazan : Avukat Kemal Sirman 

Yeni çıkan ve de\•let eQrası teıkllAt ve 
vazifeleriyle tdarl dııvnlann acılıa ve y(1rt1 -

)'UeUne taaUQk eden bu kitabı tstanbul'da 
Unlvcrıtte Kitabevi ve Ankara'da Akba ve 
llerkalp kltn bcvlerlnden tedarik ecleblllnıln iz. 
Fiyatı 2 liradır. (Ankara Posu Kut\18u 418J 
adrNlno bedeli poeta havalesi olarak ırtinde· 

rlldlfcl takdirde bildirilen adrese taahhUtlU 
ııönderlllr. 

Elen kıralı Jorj 

Ameri ka'ya gidiyor 

ASKERi F ABRIKALAR 

Erat için 10.800 çift yün 901"ap 
alınacak 

M. J'ab. Satm .Al. Ko. dan: 
Tahımtn edilen bedeli (5400) Ura olıan 

10800 cın )'(in eorap aaker1 .fabrikalar umum 
mUdUrlUttı nM!rku satın alma komlıryonunca 
17.11. 941 pazarteal sUnll aaat 14.80 da pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname ı:ıaraus. 
dır. KaU teminat (810) liradır. (8Sn) 18Zr.2 

24,440 metre 90 santim 
eninde kaput bezi alınacak 

.Aa. Fab. Satın .Al. Ko. dan: 
Tahmln edilen bedeli (8065) lira (20) Jru

ruı olan 24440 metre kaput bezl aakerl :ta.b -
rlkalar umum mOdUrlUtll merkez •atın alma 
komisyonunca 17.11. 941 pazartesi aünll aa -
at 111 te pazarlıkla lhııle edilecektir. Sıırtna
me parasızdır. KııU teminat (1209) Ura (78) 
kuruıtur. (8323) 18Z7S 

Odacı ayakkabısı alınacak 

As. Fab. Satın Alma Ko. dan : 
Erkek odıı.cılar için 12 çift fotin ve ka

dın odacılar lı;ln de 16 ı;;ift alçak !ikı;eli 

iskarpin sntın alınacaktır. Taliplerin ıs. 

11. 941 salı gUnli saat 14 de Askeri Fabri
knl11r .Merkez Satın Alma Komisyonuna 
mliracnatlnrı. (8844) 18328 

Karaağaç veya kontrplak 
alınacak 

22:>0 ndet 2.1x1.25 x 0.012 metre ebadında 
karnal':nc veya beynz kontrplak 

ı:z::;o ndet 2 l x 1.25 x o.oos metre eb:ıdındıı 
kıırıııığ ıc ~e)a beyaz kontn>l k 

12 ve 8 mm. knlınlıklnrında vcrllcmedlf'I 
tnkdırdc adetleri iki misil olarak 6 veya 4 
mm. knlınlıklnrındn olnblllr. 

As. ~·ab. Satın Alnın Ko. dan: 
•rahmin edilen bedeli (21000) llrıı olan :vu· 

knrııln ynzılı knrnal':nc veya beyaz kontrplak 
askeri trılırlkalar umum mUdürlUG:U merkez 
satın nlmn koınl~yonunca 19 ıı. 9"1 carsam
hıı ı;:Unll saat 14 30 da pazarlıkla ihale edlle· 
C<'ktlr. $ıırtnııme pnrnsızdır. KııU teminat 
8100 llrnılır. (83241 18330) 

Oniki kalem ve ceman 4000 
metre mikabı çam veya köknar 

kereste alınacak 
Hc>·etı umumlyeııl vl!rllemcdl~I takdirde 

parca ıııırcn dıı. lha le edllebtıır. 
As. Fnb. Saun Almn Ko. don: 
Tahmin !!dilen bedeli (272.000) lira olAn 

)-Ukarıdıı yazılı kereste nskert rn brlkalar u -
mum mUdUrlUtU merkez satın alma komls· 
yonuncıı 10.11.941 cnrınmba eUnU aant 14 te 
pazarlıkla ihale edlll!cektlr. Şartname (18) 
Ura (60) kuruatur. Kntı teminat (29260) lira-
dır. (832:5) 18331 

75 metre mikabı 
4X0,10 - 0,25X0,025 metre 
ebadında çam veya köknar 

kereste alınacak 
.Askerl Fnhrlkalar Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (5100) lira olan clnı 

ve mıktan yukarıda yazılı kereste nekert Cab
rfkalar umum mUdlirlOıtU merkez utın alına 
kC911lııyonunca 21. ıı. 941 cuma ırOnU aaat 14 
te pazarlıkla Uıale edilecektir. Şartname pa
rasızdır. KaU tcmtnat (76:5) liradır. 

(8-419) 18408 

Memur alınacak 
Asker1 Fabrikalar Umum MUdUrlOtUnden: 
T!cıırııt eubcslnde istihdam edllmek Uzere 

aeatıdakl enrtlarıa bir memur alınacaktır. 
1 - Memurin kanununun dördUncü mad • 

deıılnde yazılı evsarı haiz olmak. 
2 - MUraCftnt tar!hl en aec 30. ıı. 941 dlr. 

MUracaat edeceklerin sarih ve okunaklı ad -
reslerl yıızııı dilekçelerine baltlı)'acaklan ve
lill.lk ıunınrdır: 

A) HUvlyet cUzdanı ven musaddak sureti, 
Dl lkl adet vesika toto{:ıutı, 
C) lyl dunıın mazbatası, 
D) Orta veya lise okul aahadetnames1 ve

ya musnddnk aureu, 
E) Evelcc çnlı$tTlışlnrsa bu yerlerden aldık· 

lan bonservislerin aslı veya musaddak suret· 
lerı. 

lmUhnnda muvnfCıık olnnlnrıı barem ka· 
nunu mucibince llcret verllecetl albl husuıı 
kanun mucibince aıhııt alaoı'tası ve tekaUdl)'e 
hnlc:kt vardır. 1mtıhnn gUnU ve yprt amca 
mUrncnat edeceklerin adrcslerlne mektupla 
bildirilecektir. (8468) 16408 

6 kalem grafit pota ve pota 
dipliği alınacak 

As. Fab. Sn. Al. Ko. dan: 
Tahmin edlll.'n bedeli (43!HO) lira olan :ıru· 

karıda )'lllz.ılı altı knlcm ırrarıt pota dlplltl 
aııker1 tabrlkalnr umum mUdUrlUA11 merkez 
satın alnın komlsyenunca 24.11. 911 tınzarte· 
ıl ırUnU aant 14JIO da pazarlıkla ihale edUe • 
cektlr. Şartname (2) lira (17) kuruştur. Ka· 
u teminat (lll501.) liradır. 

(8343) 18423 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığı 

Vinç alınacak 

Nevyork; 13. a.a. - DUn Yunanletan'ın 
Nevyork ba,,kon.soloeunun bildirdiğine gö· 

re, Elenler kıralı Jorj'un bu ay aonund& 

Birleşik DcvleUerl ziyaret etmesi bek • • 
lenmektedir. Kıral Jorj'un bu ziyareti, 

birkaç hafta ııUrecektir. 
M.M. Vektıletl Deniz MOstesarlıihndan: 
1,5 tonluk blokları kaldırmak üz.ere kul

lanılmak tein iki adet (arazi Uz.erlnıle aey· 
yar> vlnc veya eksknvııtı.ir ıaun alınacak

tır. Mevcudu olup da utmak tstıyenlerln el -
hazlara alt tcnnl ve huıusı eveat ve ıeralU 
ıı.. tıyatlarını bir mektup ile en ırec 20.11.911 
akeamına kndnr mUsteearlııta bildirmeleri. 

Devren satıllk ev 
Küçük Evler Kooperatif mahalle

sinde (F) tipi bir ev 4700 lira muka
bilinde devrolunacaktır. Telefon 
(3544) 5273 

ZiRAAT VEKALETi 

Memur alınacak 
Ziraat Vekaleti Zat İsleri Müdürlüğün. 

den ı 

Vekiletimiz merkezinde münhal bulu
nan SO lira Ucretli 1'ltip ve daktiloluia 
memur almac:aktır. Müsabaka imtihanı 
17·11-941 pazarteıi &iinü ıaat 14 te yapı· 
lacaktır. 

Aakerlikle ıılikası bulunmıyan ve me -
murlar kanununun 4 üncü maddesindeki 
cvnfı haiz olanların tah5il, askerlik ve 
hüsnühal vesikalariyle niifus cüzdanı ve 
zat i3lerinden alaeaklan nümuneye göre 
sağlık raporu ve it talepnamelerini tamam
lıyarak dört kıta vesika foto&'t'aflarlyle be
raber en ıeç 17-11-941 ıaat 10 a kadar i
daremize vermeleri ilin olumır. (8467) 

11371 

(8297) 18291 
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Di! Hekimi Hamdi Alagün 
avdet elmİJlİr. Yakında Yeni -
şehir' deki muayenehanesinde 
hastalarım kabule başlıyacak • 
tır. 5277 
111111111111111111111111111111111111111111 

İSTANBUL ve PARİS 
FııkUltelerlnden mezun 

Di' Tabibi 

HAMiT SAKABAŞI 
Adliye aarnyı karsısında Dökmeci Ap. 

dıı her ırun &aat 9-12 ve 14·20 arası 

tıaatalannı kabul eder. 
Rontıren ve ıerı mekanik tl!davS 

Tel: ~28 6278 

l.4/11/1941 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük 

1942 

tasarruf 

ikramiye 

hesapları 

planı 

KEŞ İDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 Jkincite!rİll 
tarihlerinde yapılır. 

r ..... ! .... fi:: 1942 İKRAMİYELERi ...................... .. 

2 Adet 
3 Adet 

10 Adet 
40 Adet 
50 Adet 

2000 Liralık = 2000.- Lira l 
1000 Liralık = 3000.- Lira 
750 Liralık = 1500.- Lira 
500 Liralık = 1500.- Lira i 
250 Liralık = 2500.- Lira ! 
100 Liralık= 4000.- Lira 

200 Adet 
200 Ad?t 

50 Liralık = 2500.- Lira 
25 Liralık = 3000.- Lira. 
10 Liralık = 000.- Lira 

ıııııııııııııuıı ıı tıuıuııı ı ıııııuuıuııııuuııııııııuıuuııııuı••••u•uıuıuıı ... 

Elbise diktirilecek 
Ziraat Maklnn İhtısns Mektclıı MUdurlUğlinden : ıl 

ilk tell' ' Cinsi 

Talebe harici elbise 
Talebe harici palto 
Hademe şayak ı:aket 
pnntolon 
Hademe ııayak pnlto 

Keten dnhlU elbise 
Keten ııı tulumu 

Fiyatı 

Lira 
18 
15 

12 
10 

8 
2 

Takım 

M 
54' 

8 
8 

M 
60 

Tutan 
Lira 

972 
s10 

95 
80 

1958 
162 
120 

J.,i~ 

, 
J-46 

2s2 rııl 
1 - Okulumuz talebe ve hademeleri için kumaşlıı.rr mektep idaresinden ·~~ 

üzere yaptırılacak harici elbi!le ve palto ile dahllt keten elbise ve iı tulUJTIU il't 
ları yukarıda yazıldığı veçhile imali ayrı ayrı olarak iki partide açık eksil_. ~ 
hale olunacaktır. ;ı 

2 - İhale 24·11-941 puartesi günü birinci parti saat 15 te ikinci parti de 
da Ankara'da mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. eJ>llırıl 

3 - Talipler şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaat ~ ~ 
4 - Talipler ihale gününde teminat makbuzu ile kanuni vesniklerini alarak ısı j/ 

ler muhasebeciliğinde muayyen ırün ve saatte toplanacak komisyona mUr•'.,ı A 
leri. (8424) 18424 ;;;:;;::(!. 

ANKARA BELEDiYESi BÜYÜK MiLLE~ 
Satılık lastikler 

Ankara Dcloolyeslnden: 
l - Otobllıı ldnreat levazım ambarında 

bulunan 84 x 7 cb:ı.dında (806) adet eski oto
bU.1 ctu lAstllderl Yeniden on t>eı ırUn mUddet
ıe ve knpalı zarı usuUyJa arttırmaya cıka
rıımııtır. 

:;ı - Muhammen bedeli ceman (9180) lira-
dır. • 

8 - Teminatı (688) lira (!50) Jcurustur. 
' - İhalesi 21. ıı. 9U cuma ıo:llnU ıaat 11 

do yapılıır.ııC-ından 111.rtnameslnl e~lrmek lııll

yenlerln her gUn encümen kalemine ve llls • 
Uklerı ııUrmek a~u edenlerin de otobUs mu -
cıurıo:u Jevnzım ambnnna mOracantınrı ve 
tı;tcklllerln de ihale ıtllnU olnn 21. ıı. U41 cu
ma günU ııaat 10 a kadnr 2490 numıı.ralı ka
nunun 32 inci maddcetndekl tıırlfat dairesin· 
de tanzim edecekleri te'k'llf mektuplannı be • 
Jedlye dairesinde mUtetekkll encilmene ver. 
melerl. (818!5) 11!136 

Alakadarlann nazarı dikkatine 

Memur alınacak . /. 
T. R. M. Mecıııs ldaro Hcyet1nde~~ı11' ",1 
Askerde bulunan DIU'Uk Millet ft rıııe ~ J 

hnscbe kalııml muıımclAt ectının 1' .ır ,ı' 
tılerlnden anlar vekfılcten bir rnelll ,,1 
caktır. ,ır"'; 

lııtlyenlertn mevcut vcsncnta~1et! .4' 
muhaııeb kalemine müracaat eYletıl ııı-'. 

olunur. ı•'" 
------------=-ı•'' ~ ~111111111111111111111111111111 J. 

; NEOSTERİ N ,,,~J 
: Sıhatli olmak için insanıı: ,ı;,J 
: 'burun, boğaz ve badcmc:iklerl;,,ı ıt 
: bir tarzda temiz bulundur 

: zımdır. .. ef• ,cı: 
_ Bu yollarla giren anııııl ~I~ 
: kızıl, kızamık, difteri, kil • i 
;: çiçek ıuçiçeği, menenjit • • 

Kadnstro ada No: 1144, 114:1, 1146 ve 1818 _ 

!mRr ada No. 2~, 2567, 2568, 2569, 2570, -

bulaııcı hastalıklardJ 

NEOSTERlN -2582. 
Anknra BclMtyesl !mar MUdUrlUğOnden: 

Ycn1ıehlrde Tclııaz clvannda bulunan ve :vu
kanda kadll5tro ve imar ada No. lan ıröste -
rllen ıahnın müetakbel imar vazıyet! tesbıt 
\'e vekiller heyetince taldtk edllmııtır. 

Bu Mhadakt sam menkul ıahlplerlnln 

caı>lannı almak tl2er• ~ar müd!lı'1Qtüne 

mQracutlan H&Jl olunur, .<SGI}. 18GI 

= .. 1 • garı•" 
: pu verızasyon veya .ti 
: ıifaya yardım edef· ~ 
: Böyle hastalar ile temasta ., · .ı1 
- nanları korur, ıahsi ihtiyat r;ettr 
: biri aldınr. Ec:zanelrde re 

: aatıltr. ff 
':11111111111111111111111111111••'' 
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ANKARA Lv. AMlRLlClNE 
ı..... GELEN lLANLAR 

Kundura alınacak 

Odun alınacak 
lzmtr Lv. A.. Sa. Al. KD. dan: 

l - Kaııalı zart usullY'le eksiltmeye kon • 
muı olan 996,000 kilo odunun ekııUt.ıne ve 
1.hale allnU olan 5. 11. 941 de talip ctıanadı· 

ltarıı, sa. Al. Xo.dan : C:::uıdan mczldlr mlktar odun 5. ıı. 941 ırü· 
l Ka nünden ltıbn.ren bir ay zartlnda pazarlıkla a· 

llac ';;' Pah zarfla 6Hl çift kundura alı- lınnca.ktır. Beher kilosu 2 kuruştan muhıım· 
mu: tır. .Muhammen bedeli 5706G lira, men bedel tutarı 19920 Ura olup muvakk.at 
l9tı akkat teminat 434.8 lira ihalesi 15·11· teminat 2!!~8 liradır. Taliplerin 13.11. 941 la· 
ler cumartesi g(lnU saat 10 dır. İstekli· rlhlnden IUbnren her ıtUn kanunda yazılı \'e • 
bir ili leklif m ktuplarını ih'lle saatinden ılknlarlyJc ve temlnatlarlyle Ko. na mUrnen· 
t\'a~t eveı ıı::o.na vermeleri. Şrralt ve attarı. (8309) 18216 
Sa, Al er ır:aman Ankara, İstanbul Lv. A.. 

· Ko.lnrınd:ı. gi.ırulUr. 
(6016) 170~8 

Esklsehlr Sa. Al. Ko. dnn: 

Koyun eti alınacak 

Sabun alınacak l - Kapalı zart uıullyle 12,5 ton koyun eti 
~rturum eVBıır dnhlllndc eksiltmeye konmuatur. Ekallt· 
1 Sa. Al. Ko.dı:uı : mest 27. ıı. !Hl pcr~embe ı:1lnü ııııat 15 te 

lltııi -;- Kilo.su 66 kunıı;tan Hasankale tcs- F.sklaehlrdc sa Al. Ko. do. raııılacaırtır. Ilk 
"'Ind 3.000 kilo sabun 25-10 941 munaka • I tcm1nau coo lira 38 kuruatur. lstcklllerln 
lltrf a talip olmadığndan yen den kapalı muayyen aün ve s.ıutten bir saat e\•ellne ka· 

Usuıu ile mu··nakn k dar tcmlnatlnrlyle tcklf! mektuplarını Ko n.ı 
ı saya onmuştur. · 

- Munakasası 15_11 941 . .. • 'licrml:; bu.unmııl.ırı c~s:ıt ve ucr:ııtl her ıılln 
ili laat 11 d E CUir! rtcsı gu mesai s;uıticrlnde suzU gcı:en Ko. da. ı:urtlle. 
Slılacak c rzurum Sa. Al Ko. da ya- blUr. <B311) ıs-ıs 
tllrıtina tır. Muhammen bedeli 8580 lira ilk 

Sıcrıreti alınacak 

" c " 1 
Bakır bakraç almacak 

Erzunım Be. Al. Xo. dan: 
l - 724 adet bakır ~krac yeniden pazar

lılda alınacaktır. Mllnakıuıuı 19.11. 941 car
eamba aüııtı ıaat ıa te ıtrzurum sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Muhnm:ınen bedeli 8326 Ura 
oluıı teminatı kat!ycsl 1250 liradır. Nüm'llne 
ve eartn:ıme Ko. da eörülUr. lateklllerın te. 
mlnatı kntb'elertyle Ko. na mUracaaUan. 

.(8456). 18396 

Kundura alınacak 
D. Bakır sa. Al. Ko. dan: 
l - Pazarlık surctb'•C eJulltme<le bulunan 

ıo bin cırt er kundurasının beller cıttıne tek· 
llt cdlll'n DC4 ıuırus rtyııt ııahnlı aörUldı.lAiln· 

den ıklncl pazarhtı 21. ıı. !141 cuma atini! 
saat 10 dn yapılııcaktır. tık teminat 6250 11 • 
radır lsteklllc. ın belli vnkıtte D. Bakır sa. 
Al. Ko. na mtiraeaaUan. (!H52) lSZ97 

Kuru ot alınacak 
l\llmanlnıın Sa. Al l<o. dnn: 
1 - T.ılunlncn beher k Jo u 5 kun11 50 

santimden ıııoo ton tel b ly ıı .kJru ot ıı:ızar
lıkl.ı. satın ıılın ktır. J\l<1hammen b ll il 55 
bin ıtr.ı, m.ı ak ıt tL,, 1 r dır. Iha
l.cs. 17. 11 ' il 

eama atntl IMt 15,30 da Tophane ta ı... 
A. Sa. Al. lto da )'&pılacalmr. Bchcrfnhı 
flyatı 7Ukanda gösterilmiştir. Katt teminat 
5753 lira 40 kuru!jtur. Nümunclerl Ko. da 
görülür. İetcklilerin belli vakitte Ko. na 
müracaatlan (8487) 18421 

Patates alınacak 
Krklareli Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - 13 muhtelif mahal için aşağıda mik 
tarı :yazılı patetcs eksiltmesi yapılacaktır. 
Kapalı zarfla cksiltmesı 1~12-941 tarihinde 
aut 16 da Kırklareli Sa. Al. Ko. da yapıla
cakhr. Şerait ve csaf Ankara İstanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko. laruida ve komisyonumuzda 
görülür. (8478) 18410 

l\rtktnn l\luh. Becl. İlk temınııt 
Cinsi 

işçi ve ressam alınacak 
itünden: 

Fabrika lcln btrlnd ve tklncl ıınıt ı..vın
ct. tornacı, rre.zecı. elektrtlCoJ. lüU'lr ~ 
ıl, s:ıa~1 ve maklne reesamı alınacaktır. Ve
ı1lecek gündelik ücret t.ne.klllerln imtihanda 
g~ereccklcrı muvatraltıyet ~ kabiliyetine 
glire 500 kurusa kaClar Y11.ksl!leb11.ecekttr. 

lsteklllerln lmUlıanda. nıuvattak olmaları. 
gelme, gitme yol rnasrntlarJyle bllumum za.. 
rurt masraflıınnın kendnertne alt o?dutn· 
run bilinmesi ı:ereklldlr. htekllledn autıda 
yazılı vl'salkl h!Unllen dllekce ile tabrtka ıı•· 
nel direkt r!U~Une müracaat etmeleri. 

l - Nütus hilvlyet eUzt!anı, 
2 - Askerlik vesikası, 
3 - Emniyet mUdllr!UitQnden tudlkll hüs-, Kilo Lim Kr. Lira Kr. 

Patates 10740 1074 00 80 55 nllhnl kQl"ııdı, 
17360 1736 00 130 20 4 - Okul eahııd tnameıı. 

" 
2680 2G 00 20 10 5 - Vaı:ı;a boıuervlL 
7200 720 00 54 00 CD56S·S2l2) 18265 

.. 6480 648 00 48 60 
10430 104~ 00 78 60 

:ssso 5.'<s:ı 00 44 10 MlLLI Mü O AF AA VE~ALETd 
13020 1302 00 07 65 
18140 lSll 00 136 05 

.. 
Lastik boru alınacak 

- T-

Zabıt cerideleri 
Birinci Büyük Millet Mcdi -

sinin .müzakeratına ait zabıt ce
rideleri birinci cildinden 23 iln

ı cü cildine kadar eksiksiz olarak 
satılıktır. Ankara 1. ci icra dai-

1 ırcainde Ziya Ercan'a müracaat. 

ANKARA VALlLlG1 

Tamir işleri 
Allkara vaııııttnden: 
Kwr; bed~ 1328 Hra 83 kurustAn ibaret 

olan zır nahiye.si merkez okulunun tamiri 
acık ekslltnıeyc konuımuıtur. istekli.er n 
nrtnnmeyl aörmek tızere her gOn maarif mU· 
dllrlütUne vtı ihale e-UnU olan 24 11 941 ııa· 
z:artesl EünU saat 15 te ve yUzde 7,5 t~lı::ıt 
akceııını huıusı muhas be mlldtırıat-a ,ez e
ilne yatırarak vllll'et daimi encUmenlne mi1• 
racantıarı lltı.n oıunur. (8305) 18:..'39 kr~ 644 liradır, Sabuna aıt evsaf ve 

lif ı:n k e Ko. d:ı görülür. İsteklilerin tek
tteı ~ tuplannı ihale saatinden bir saat 

::s.ı. Al. Ko dn )aııılac .t.r. ~ t 
Erzu.ı•m Sa Al. ı•o . d n: " •r,.rr. ktcd r 1 u ın rr. 41> r lı:• n \ e sn-
1 - 200 000 kıto sıtır eti Knpalı z:ırr u u- attc ı<.ı. nu mtirnca.ı ı rı. (&I J~) 1~38 

llyle munaknıaya konmustur. 111.ınakaıııı 25. 1 

61 O 64S r~ 4~ 60 
7200 720 00 54 00 M. Iı!. v~"aleti Sa Al. Ko. daıı: Tamir i şleri 

Beher metresine tahmın edilen fiyatı 60 Aııkaı:a \·alili.tinden: 11~40 ıi~4 00 86 55 
5560 556 00 41 70 

o. na vermeleri. (8057) 18010 

ıı. 1941 cuma EUnü sn t 16 da E:-z ırum ı:;a Ambalaj ip1 alınacak 
AL Ko. da yaııılacuktır. llluhsmmen bedeli j Toph uıe Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

48.000 lira muval<kat temin t s-;oo llrnJır 1 - B heri l l,5 mcırclık 40.00ıl adet 

YekCln 122.so 
kuruş olan 3000 metre lastik boru ile be· Ke~ı.r bedeli 1587 llrıı 94 kuruıtan lbar('t 
her metrcsınc tahmin edilen fiyatı 70 ku- olan KC!kln kazasına merbut Yahılhan ı k 
ruş olan 5000 metre lastik band csmark okuluuuı:ı tıuntrt acık eluıUtmey41 konuımus. 
20 ıkıncit-..rın 9 4 1 b . " tur. lateklllerın eartnamcY1 görmek U;ı: re iter 

O dun alınacak 
lırut1a Sa. Al. Ko. dan: 
ı._ K 

'dtı.zı apalı ztırt usullylc 2.000.000 kilo 
&:!ıGô satın altnaC'aktır. Muh:ımn.cn bedeli 
e lrtnallra :tnuvukkıı.t teminat 2-10 llmclır. 
'4ı ınesı Ko. da görUIUr. İhalesi 20. 11. 

teıcıiıcunıa R'Ünl saat ıı; te yapılacaktır. ts-

Sartnamcııı her E\lD Ko. da görJltlr. lsteklll · ambalaJlık ip alınacaktır. Pa rl •la e. ılt
rtn ııeouı aon ve san.tten bir saat evci teklif lrncsı 20-ll 941 enembc n sat 14 tc 

VİLAYETLER -------~--~------
~.. "' Pcrşem c g:unu saat 1 l il ıı ı 

d A k 'd M M V ~n maarlt m d r.UJl'une ve Jhnle ııUnU 01 n 
e n ·ara a · · • satın alma K o. da1 24.11 941 pazartes! &;UnU saat 15 te ve rtl7.de 

ııa arlıkta ıhale edıleccfinden isteklilerin 7,'5 tcmlnnt akceırtnl hususi muhasebe mU'1~r-
795 lıralık kati temınat mektup ve1a mak- Hll!fl veznesine yatırarak vlUtyet dıılml enl'ü

mcktuııtarını Ko na verme eri. p 
<8355) 18304 TC'p~ıe lst. Lv A. S . Al. Ko. d:ı y.:ıpıb-

ca tır. T hmin b--deli 52.0JO lir.ı ılk temı- Çeşitli tesisat buz ar,ylc bırlikte paz:ırlık gün ve saatin- menine mUrncaatınn llAn olunur. 

Zeytinyağı alınacak 18260 
1 ertn 

t\'eı :tnezkcır gUn ve snnttcn bir saat 
teklif :mektuplarını l{o. na ''ermeleri 

Tophane Sn. Al. Ko. dıın: 

n..ı• 3850 liradır. Evsaf ve n.ımu esi Ko. da 
gorülur. t teklilerin bellı saatte Ko. na 
gelmeleri. (8441) • 1840v 

Erıuruuı P · a l ı:t an • •• • ı.ı fit t l:; .. : 1 
de mez l.ur Ko. da bulunmalan. Nümu ne v e (830G) 

tartnamc i her gün ögledcn sonra adı g~ 
çen Ko da bedelsiz olarak görülür. Kiralık kantin 

(8081). 180;,,9 

Sadeyağ alınacak 
l!er ·r 
1 

lı on Sa. Al. Ko. dan: 

Kereste alınacak 
İst. Şişlı S.ı. Al. Ko d:ın : 
l - P.ız;ırlıkla 700 metre mıkSbı keres-

l~ap;ıb ~'1 u uııy. ~ıtm.y , uu • 
lan ış : Erzurum'da y.:ıpılmııı olan Hal t· 
evi ııi.n bııı.ı el ktrık. kalurıt - ve ıhi tc
sisut nokra larrnın i :malı ın..,a ... tıdır. 

ı rın ı:.~d •• ı:.: .t.~ lıra 

( 8085) 18095 

Atölye öğretmeni alınacak 

?.!. M. Vekô.leti Sa. Al. Ko. dan : 

Ankara Valllll'ılndcn: 

l - TarUı cotrwa. takWteıl binası dııht 
!tndekt .kantinin l.12. 941 tarihinden 31 5.942 
ııaycstne kadar olan icarı (25) lira ayl 'k icar 
Uzertnden acık arttırmaya konulmU$tur. 

- x S Ooo . •Palı zarfla alma cağı bildirilc.ı 
d.ııı b·kılo ıadcyagına ıstekli çıkmadıı;ın-

1 - Dcher kilosuna 100 kuruş hhm!n ed • 
len 30 ton ze;ytınyıığı pazarlıkl-ı satın alına· 

caktır 1hnl1?sl 17. 11. !lıt• paznrtl'sl giln;ı n
n t 14 30 dn Top ın de I~t. Lv A. Sa Al Kcr. 
dıı yaııııncaktır. İlk teminat 2250 llrd, ,_,rt. 
namesi Ku. da ı: rll!Ur. Talıııl rln b(!lll va . 
kitte Ko. nn ı:elmelerl. (1>356) l&30J 

le satın alınac ktır K r tenin ev f ve e
badı Ko. da •o ulur. Bu mı ıar bır talibe 
ihale cdilebıltcc: ·i sıbı kıstın • ısım da 1 a.. 
lesi için tcklıi a.bul olu r. Bc~~r m .. re 
mikap 1.crc n•n muh men be leh 60 li
ra ı r İl•ıl si ıs ı ı ?41 cu!I':ırtc i gı.. ı :ı. 

2 1 ıtıpler tıu ı,in evrakı f•nnıycsını 
r; zurum ı ti ro: lı nd mllt '.-kil ko
m,.,yontl olmy ıbllıı·lcr. 

Kınkkal As';:erf Sanat lisesinde mUn· 
h!ıl bulunan n.ız:ıri ve pratik motör öğ' 

2 - lh.aJe 25. 11. !l4l tarihlne nıt:ısaıııt cu
ma ırtıntı saat 15 te dencrdarlıkta yapı ııcak· 
ur. 

ır a"' f Sabun alınacak ~ _ t ' zar ında pa arlıltla alııucaktır. 
14 de halesi 28. 1 ı. 941 cuma gımu saat 
lir, ı:~Pılacaktır. Muhammen bdelı 8250 
llrtııa lı t.emınat 1237 lira 50 kuruştur. 
~ ınesı Ko.•da göriıliır. İsteklilerin ka-

"e ıkalarıylc Ko. na muracaatları. 

Toııane Sn. Al Ko. dan: 

1 - Beher K lo una 57 kur.ıs tnlun•n e
dilen 2!l ton s ıbun nlınncsktır. Pıut-ııktıı at 1 l de yapılacııktır. TaliplerİTJ mA ' ur 
ckıılltm~ı 17 11. 011 paz:ırtesl ı:Jnu nnt 14 Ko. na mu,.aca"ıları. (8444) 18 :>1 

S - Bu ı n ,., U\" l:t<ııt temın ıtı lSG7 Ura 
. ıJ kurı...,ıtur. 

r tm n u {:l için imtihanı Kırılt.kale Askeri 
Sanat olmlund:ı yapılmak üzere göstere • 
c ğl chlıyete göre (75·150) lira Oeretle ve 
a; ğıda.kı oanıur nltıod:ı bır a t ölye öğ . 
retml'ni ahnaC"aktır : 

3 - Muvıııcıı:at teminat 11 ııra 2!5 kurut-
tur. 

4 - lncklllertn muvakkat temln•t mıık -
buzu lle tayin edilen ı:Unde komtııyona ııeı . 

meler! ve fıızla izahat alınınk ı.tlyl"n!erın det· 
'terdarlık ınilll emlak mUdürlQHne mUrac~ 

(8150) 18103 

'I/ Un alınacak 

te Topnne.ııe 1st. Lv A. !l-ı. Al. Ko. da yaııı· 

lacaktır. tık l mlnnt 1239 lira 75 kurustur 
Sartnaml'sl Ko da corUlür. Tallplerln belli 
vakitte Ko. n:ı ııcım lerl. {83..ı9) ı 7 

Bu?-dnv h,.dı""II ccık 
Erzurum Sa. Al. Ko d n : 

l-Türk olmak, 
2-Askerlik vozife!!llni yapmı~ olmak, 

3 - M c si .t tahsil ve mesallerhıJ. g(iste· 

atlan. es :ıo) 18422 

~---, Doktor 

ln Sa Al K l _ 
13 

· o. danı Araba yaptırılacak 
%ııı· ehcr kılosuna 20 kuruş 50 santim • 

1 - 2000 ton bu dJy l:rrdı~l uı pa -
zarlıkla mtin:ıkasaya k" -n ı tur. PnY:ırlı-ı 

1-12 941 paz,.rte,ı gün s :ıt 15 te Erz:t:rum 
Sa. Al. Ko. da y.ıprlac-:ıkhr. 

r•r veı;ikaları ııa.nıı.ı ol.rııllk. 

4 - HU nJha.I sahibi olmak. 
:>-Sağlık d".Jrumu bu vazifeyi yapma· 

ğa milsalt bulunmıık. 

Emir Necip ATAKAM 
•• Ilı edilen 559 f b 'k k İstanbul Fındıklı Sa. A l. Ko.dan ı 

rrıa ton a rı a unu apalı i 
llttıı b ekııltmeye ko'l.:ılmuştur. Muham· 1 - Tekerlek taban demiri ile dingillik 
lSg5 1 ~elı 114595 lıra olup ilk temin t demiri verılmek §artiylc 2100 adet çift atlı 
~tr:ı 1/tadır, Evsaf ve ş~rtnamcsi Ko. da nakliye arabasının 17. 11. 941 pazarte ... i 

2 - Muhall'me.'1 bedeli 39.000 !ıra temi
natı katiyesi SSSO !im I:r. Ş:ırtnımesi her 
gün Ko. da gönilür. İsteklılerin Ko. na mü-

gününde muayyen sa"lt evci Talıpl rin ıo. B,rıncikflnun 041 tarihine 
kacl:ır yukarıd:ıkı veslk alartyle birlikte 
Kırık!. ıe Askeri Sanat llsuı mUdOrlU&ii 
ne m,ır C'!latları lifin olunur. 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Mütehassısı 

tdtlı! mt t ı 1 ı ı ı bırJıl,t m > ,. ı u-

~ • günu &aat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapı-
"ıt ~6 l~alcsı 20. 11. 941 perşembe gunu lacnktır. Şartnamesi her gıin Ko. da göru
tilıı " a Yapılacaktır. İstd:lılerin belli j lıir. Bu arabalar 500 arabadan aşağı olma
ltıpılt c •aattcn bir saat evci tel:lif mek-1 mak uzere ayrı ayn taliplere de ihale edi· 

racaatları. (&479) 18411 
kab!lı kom!aj'onn verm lerı L."ızımdır. Uu 
santtcn sonra VC'rllPn m ktupl:ır k'\bUI e. 
dllnediti & 1l r r ç kiı11'1 rt d ı•ıbııl (8231) 18216 

Büyük Postane arkasında Sana
yi cad. De.mir apart. No. 1. Has

talarını kabul etmektedir. 
edllm"z.. (r~~6 1 ,G) 1 1 Hi cak Elbiseli.K kum;ış ah 

Top.:ınc Sa. Al. Ko. d n: 
T elcfpn : 1816 

Yapı i, leri 
ını l{o. na vermeleri. · l ebilir . Muhammen b edeli 296,100 lira o lup 1 - Beher m tr ne 83J ku~ tahm n 

edilen 5000 metre .kah ve r~ nZ} kııılıJc elb.se • 
llK kumaı nlınncakıı::. Pnzarlıltia eltslltimes1 
17. ıı. 941 ıınznrtesl ırtınü san t 15.30 da To· 
pane 1st. Lv. A. 83. Al. Koda yapılacaktır. 
Kati tem,nat 2512 llrn 50 kurustur. Numilnc· 
si Ko, da ı:-orJ.ltır. Tallpler.n Ko n:ı muraca-

Taş hazırlama işleri 
l\I. M. V<'ktı.l!'U Sa. Al. Ko. dan: ANKARA Lv. AM1RL1Cl 

(8156) 18107 kaU teminatı 21188 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklı Sa, Al. K o. na Antnun Nann .l\füdUrlU~ünden: 

2245 Uru 05 kuruı keşif bedelli 1nfııat llA· 
vesi b. ıı. on cumartesi ~nu 11Aat 11 de pa

:ı:ıırbkla )"aptınla~akur. Tallı>lerln S36 ttra 89 
lrun.:sluk kaU temlnaUar1Yle birlikte ııazarlık 
ı:ün ve s:ıntın<lc M. M. V. Sa. Al. Ko. na mU· 

'I/ U n alınacak 
~ Sa Al 

\ · · Ko. danı 
ı .. '- B h 
~Ilı~ e er lulosuna 20 kurus 50 santim 
~tfla tdilen 453 ton fnbrıka unu kapnlı 
Ilı~ hetks'.Itmeye konulmu ıur. Muham
~r~r delı 92u65 lira olup ılk teminat 6965 

1 
~ -. .. .'~"&.af ve şartname i Ko. da verilır. 

~6 d.ı le halesi 21. 11. 941 cuma gıinu saat 
b_tıııı 0· da Yapılacaktır. İstckhlcrin bel
"""llltr;e saatten bir sa:ıt evci teklif mck-

1 ko. na vermeleri. 

(8157) 18108 

~teltik kömürü alınacak 
tıı l ..... ~ Sa. Al. Ko. dan: 
~ lQ ''&flkafede teslim 750 ton ccltlk k6· 

'ttıt. nu l'lrmı liradan paurlıkla atına· 
to ~ ..... 
lıt :ıo cıa!>~thtı 21. 11. !Hl eumn ı:UnU s:ıııt 

~urum Sa. Al. Ko. da yııııılncıık • 
a ..... 

tıı' 'l'a1ıın '-b 'tı ~ in bedeli ıasoo llrn oluıı kati te· 
'lı-. Ura1ır. Şartnnmcaı Ko. d:ı görU· 

~ 
Ilı ..... ı. 

'~a. te1tıııerın m.ı yyen ~nı.le Ko na 
illları. (8196> 16114 

Scı· Kuru ot alınacak 
•ll::ııy 

1....., c Sa. Al. Ko dan ı 

~~i ~lllısyonda mevcut evsaf ve !jart
llt gtliırı · hılın.dc 1000 ton tel balyalı kuru 
~ 'ıı. t~r,e'dc Harem veya Kavak ıı;kele
b clttır !ın ıartıyle paz:arlıkla satın alı -

~· . , ,~. tı ernınatı 8250 lira olup pazarlı-
>c s· 941 Pazartesı gunu saat 1 l de Se

il, Al. Ko da yaptlacakur. 

(82&2) 18228 

8tı Saınan alınacak 
ı •trıil'c Sa 

~-... l<o"tt Al. Ko. dan : 
" taı 13 h 1SYoncı.ı mevcut evsaf ve sarı
~ ıe 1 nde 700 ton tel b !yalı s muı 
~, llıllı•ı~'"arı ı.Jakı ıskcleden ı;ôsterile • 
'\ c rı al ere teslım ı;artıylc ve p;ız:ırlık· 
't 1 ~~iltiıırac kt r. Te~ınatı 4462 !ıra o 
lıt le S l:ı 24. 11. 941 pazartesi gunu sa-

elırnıye Sa. Al. Ko da yapılacak 
~ (8296) 18238 

~e2itl ' ~ ır ı yiyecek alınacak 
lt 

il' ~h. 
' Al. Ko.dan : 

it lt " 
1 

da mıkt rları y "'Ilı 9 kalem 
ı 1 z rt Uhu , ~ 1 .>1·10-1041 ta • 

il 1 ılm d 
ı ' t k r ıı.} uı 

·ıı.ı 
<l 1 J. { ı1 l 

• ı, t k U<: r 
l il' '

1 Y konu• u tu Mıı\ll ·k • 
/~ "tıı ~ tı 1619 ıını ı kuru tur. 

\ trı 1( h I< Eııuıtındcn bır saat t'vc 1 
~ ~ "-ilk ııı ırını Ko n'.l vermt:lcrt Şart-

r:ı cı, h a. 1 t:ınb ıl Lv ,Amirlik le · 
\ ~i er gtin g0rıl!Ur. 

l'.tlktvı :Muh:unmcn !iynt 
Rilo 1{ul'll$ Snt. 

2• 00 22 00 
74~10 52 00 
21100 ın oo 
11 oo 13 00 
sno 21 oo 

1?~r1 7 oo 
Hl .,_, 49 00 

407 9 00 
<&l83) 82550 12 00 

18242 

müracaatları. (8367) 18314 

tl rı. ( bO) l 1 

Odun alınacak 
Ynlov a Sa . Al. ICo. dan: 

racaatıan. (8378) 18377 

Odun alınacak S edye kolu alınacak 1 - Tahminl.'n bch r kilosu 70 san lm
d n 10'<:0 ton kuru odun knpnh zartla ah· 
nacaktır. Muvakkat teminat 567 lira iha
lesi !!5. 11. 04.1 ııııh gllnU saat 15 tir. Şart
namNıl Anknrn, İstanbul L v. A. Sa. Al. 
Ko. lariyte komisyonumuzda her gUn g!l· 
rtilUr İsteklilerin teminat ve teklif mek
tuplarını belli glln ve saatten bir saat 
evci J{o. nıı. vermeleri. 

Son POl!ta ve Ulus Gazete.siyle zı birin· 
cltcsrtnde kaııah zart usullylc th.ı· 
lesi Yaııılmak 1lzere llAn edl en An1al:ys 
Burdur yolu mebd lndl'kl parkt> '<ald rt-n t.ı
eı ırı:ıar ıııne lstl.'ıctt etln101ma•ın ı t'l sın l!ı'I· 

lc3ı tl'ırın ınının 20 inci pnf m ıe ıctınu 1111-

at 10 da yapılmak 11.ıercı paz:ı.rıtta bır •·ıı-
Toııknpı S.:ı. Al. Ko. d.ın: mııtır. 
l - lhal ı 10 11. wı p.ız:artcsı ııtınu ımat 

111. l\I. \'~il.leli Sn. Al. Ko. dıın: 

9 d:ı yıııııl.acak o n 3.900.000 Jt.10 odt.na tn· 
(9 15-8202) 

llıılertn verdiği fiyat komfsyonca yukselt ııö. 
rUld itünıkn mezk(lr odun lk1ncı defa pazar- Muhtellf yapı ı erı 

Bchc.r Cl!Une tahmkı edllen tb"atı 180 ku· 
ruŞ olnn mevcut nUmune ve sartnııııneslne uy
ı:un 500 cırt IC<lye kolu 17 Udnc!tesrln 941 ııa
uırtesı günü saat 11 de Ankara'da :r.t. M. v. 
satın nlimn Ko. da ııazarlık:la ihale edllecc
tlndcn lst !tl terin 135 llratık kaU temtnaUa· 
riyle b~llkte ıınzarlık ~ ve saatinde nws
kOr l<o da bulunmalan. So.rtname ve nUmu-

!ıkla IJıulcsl 21. 11. 041 cuma •lmü snat 9 dn Adana su isleri Altıncı şube :MUdUrlUr:On· 
~aııılacpktır. lstl'klt erin tem ııat makbuzla· den. 
rlyle lstanbul Tophpı 3:50 Sa. Al. Ko. rnı 

(8372) 18317 mOracant.nn. 8i.8:1) lS·tl3 

Çam odunu alınacak 

Adana ov uıda ve Ce)bun ırmar:ı kcna. 
rındn yaııılac:nk toıırak scd le \'il! tas knıılamn 
lnsaatının kesit bedeli elan (77914) Ura <6Sı 
kuruı muknbillnde ve slllılle1 tlynt cetvelin. 

ncsl Jeo. da Körl!lilr. )8418) 183S7 
Sığıreti alınacak 

Sllrt Sa. Al. Ko. dan: Erzurum Sa. Al. Ko. dan: de yazılı vahidi tlyatınrla on bcı aJn mud. Para, üt dolabı alınacak 
l - Tahminen beher kilosu 38 kunıstan 

lSO ton sır:ır cµ ııaz:ırlıkln sa tın alınacaktır. 
llluhnmmcn bclieıı 49400 Urndır. Muvakkat 
teminat S70S liradır. Şartnamesi Ko. da ve· 
rllmektcdlr. Pıızarlıtı 20. ıı. 941 ııcreembe 

1 - Kapalı zarcıa mUn;ıka na istekli detle ~ e kaıınlı zart usullyle cul!t n > e c ka· 
M. l\1, VekAlctl Sa. Al. Ko. dan: cılım dığınd.ın G00.000 ı..-ı10 c;un od.ıou bir ay rı!Mıstır. 

ıcıruıc pnzarlUtln alınacal:tır. Muhammen be- ı - Bu ise ıılt proJc ve kesit e~ rakl)-.e 
dell 21.000 ı.:ra kati tcıninat 3150 llrndır. Ta. mukavele vo eksiltme ve husus! ortname 
llplcrtn pazarlık lc1n her ~n Ko. na mura· suretler! <890> k.ırus ııedcl mukablllnJo Ada

ı - 40 adet pnraiUt dolabı ııaznrllkla yap, 
tınlacnktır . .Muhnmmen bedeli 1600 lira olup 
kntl teminatı 240 liradır Pazarlıtı 1.12. 941 
pazartcııl gUnu sııat ıo da Ankareda hava sa
tın nlmn komlnouunda yapılacaktır. Numu
ne ı her ııun ırörUlcblllr. Isteklllerln muay)'en 
gUn \e saatte komlsYotıda bulun:naıan. 

cunll a .. nt 14 tc Siirt Sa. Al. Ko. d:ı yapıla- cantlnrı. Şnrtnnıncsl Ko. 
caktır. lstcklllerln mezkQr ı:Un ve saatte lerl:ıı kaU teminatı rlyle 

dıı ııurulür. istekli. n:ı su lılert altıncı ıube mUdJrlllJl'ı.lnden alı· 

Ko na mUrac ııtln· nacaktır. 

Ko. da bulunmaları. (8408) 153Jl n. <84S2> JS-114 2 - Eksiltme 24. ıı. 041 Uır..hlne mUsadlt 

O dun alınacak 
ııaz:ırtl'sl allnU sant 15 te ı;u l&lerı dairesinde 
tesekkül edecek komisyonda yapı.Jncnkt1r. (6159) 18395 

Seçme sınavları 
Topknııı Sn. Al. Ko. dıın: 3 - Tallplcrln ihaleden s klz ırun evci nl· 

Dizel pompa grupu alınacak Aksehlrde bulunan l\lnlteı:ıa aıkcr1 lisesi· l - llıalcsl l0.11. 9-U pazartesi gOnU saat maları 1Azııı:ı ııelen ~et vcsıımsı ile l'ksllt· 
n~ gırmek ıcın mUracnnt edenlcrd n evraıcı 9 da yapılncak olnn 3.000.000 kllo oduna 
tnmnm \"e eerııltl haiz olnnııınn 23.11. !141 t4Uıılertn \Crdlı,;I !!yat ııahıılı ~orüldU{:tıoocn 
ı:UnU ıccme sınavları yapılııcaktır. l\IezkOr meZkQr odun tklnct deta pazarl.kln ıh leş 
ı:ll'ldc Akıchlrde t>ulunmaları. Daha eve! 21. ıı. 941 cumıı Eilnü saat o bırııkılmı~tır. 
gelmemeleri ll~n olunur. lsteklllertn temınnt m.ıkbuzlarlyle s;;o Sa. Al. 

(8402) l 83SG Ko. na mUrncantlnrı. (6483) lS41.3 

Odun alınacak 
Bolııyır Sn. Al. Ko. dan: 

1 - Kom y0nd.ın i:tlıl'crt'ecek yerlere tC8· 
Um wrt~ le '100, 400, 400, 400, 400, 200, 100 
ton ki rcman ~300 ton odun ayrı nyn ııaz:ır

lık ı;;,ureUylc •aUn allnacalmr. Pazarlık .ııı. 11. 
!l41 &alı EUnU saat 11 de 13oln)'ll' Sa. Al. Ko. 
da yaıııl ~ kt.ır. 400 er tonun muııanuncn bc
d<'ll 0000 lı.ru ilk tmıtootlan 675 ı;er Um 200 
tonun !"'luha.nımcıı ~eli 4JOO Ura ilk tun!· 
nat 337,5 ltr.ıdır. JOO tonun muha.mıncn tx.'dc-
11 :..20 ııra llk teminat 16S lira 75 kuru,tur. 
Şartnamesi her ı:Un Ko. dn aörülilr. 

(81~1) 18370 

işçi aranıyor 

Odun alınacak 
Topkaııı Sn. Al. Ko. dan: 
l - 10.11 9U pazartesi 5:ilnU sant 9 da 

YapıJac:ık olan 4!i00.000 kilo oduna taliplerin 
verd!CI fiyat Ko. ca yUksek ~orülmUştUr. 

MC"ZkOr odunun lktnd defa ııaurlılda llıal J 
21. 11. 941 cuma gUnU sant 9 a bırnkılmı&tır. 

2 -· lstekt.lcrln temlnnttarlrle mczkClr sa· 
attc lst. To;>kaııı Mnltcpes1ndekl ~ sa. Al. 
Ko. na mürncaatları. 8454) 18416 

Odun alınacak 
Topkııpı Sa. Al. Ko. dnn: 

l - ihalesi 10. ıı. 911 pazartesi 5:i1nU sıı· 
nt 9 dn yapılacak olan 2.400 000 kilo oduna 
taliplerin verdik! tlyat Ko. ca yllk:s<'k ı:örül • 
dütUnden mezkQr odunun ikinci defa pazar· 
lıkl 1hnll'ı;I 21. ıı. 041 cuma gUnU saat 9 a 

Telgraf telefon v e santral gib i muhabc- ı bırnkılmı~tır. 
re cıhazlannın tamiri i!jlerindc çalılitırıl· I 2 - lateklllertn temlnaUarlyle mezkQr s:ı· 
mak uzere ince tesviyeci ve ince tornacı j a.tto tstanbul Topknııı Maltcpcstndckl sa. Al. 
sanatkarl;ırn liızum vardır. Bunlardan as- ı ... o. na mUracaaUnrı. (84 ::i) 15417 

keri ımalathane}erde ça)ışabl}mek ljartla· 
rını haiz bulunan Türk sanatkarlarının bil· Aranıyor 

mc ınrtnames1nde rnzılı dll!er vesaiki ve l\t. M. VC'k~lcU sa. Al. Ko. da • 
teklif mektutıunun bulundutu knpnlı zarfları 1 1 n. 
ihale ııaatınd n bir snat evci komıs~on tcv· Polatl! ıı rn zonu isale ıu tesisatı lcln 4025 
dl etmeleri ve bu saatten sonra verllecC?k llrn keşif bedelli dizel ııompa ıırupunun 10. 
zartlar kabul edllmlyl'ı:e~l ıılbl postndakl te· u. 941 günü ikinci deta olnrak Yllı>ılan acık 
hll"!!!r de nazarı itibara alınmıyacnktır. <'kslltmeslne tallıı cılcrnndıQ:ından Ztl.1.941 

4 - Munyyen ol:ın sek ~n ~tfklcn cumnrıesl rllnU snat ll de pazarlıkla ıatın 
l!onra ehliyet vesikası nlmıı ol.ı.nlann elullt - alınııcııktır. Tallp11?rtn G03 llra 75 kuruşluk 
meye glrcm!ycccJderı meşnıttur k:ıU tcmlnntlarlyle blrllkte pazarlık cUn ve 

5 - Ke$lf bedelinin muv~kkat teminat s:uıtlnde M. M. v. sa. Al. Ko. na mUracaatln· 
miktarı (5145) Ura (73) kur111tur. n. CS4l!5) 18406 

6 - Tevdi edllecek zarfların 2190 mnyılı 

arttırma ve eksiltme kanununun 32 inci mnd· 
desine gfü-e hazırıarumısı ve birinci :urtın 
h:ertslnc eksiltme ı:ırtnnml'sl ve mukavele 
ve kc61! hüUlsa cetvelinin lm7.nlanmıs surl't • 
!erinin konulması ııtm olunur c 391 18206 

Muhabere sandığı alınacak 
M. M. Ve1'.ll.let1 Sa. Al. Ko. dan: 

Kom .syondıı mevcut nütnuncs! ııJbl 200 ta
ne muhabere mnlzcme s:ındıl!;ı 29. 11 941 cu
m:ırteaı ı:Unu &ant ıı do Ankarııda; l\l, M. v. 
satın nlma Ko da acık eksiltme usul1Y~ lba· 

Has taba k l c 1 oh n o c ok le -~dlol'l'ektır Beher sandığa tahmin edllen 

1 

n~at 10 lira 13 kurus olup llk teminatı 286 
lira !15 kuruştur. Sandık nUmunesl her ı:-Un 

Yozı;at Memleket Hastanesi B:ıetab'pllf:ln- ıartn:uncslylc blrllkt.e Ko. da s:iirUIUr. Sandık· ı 
den: lnnn tesıtm Yl'ri tstnnbul veya Ankaradır. 

Hastanemizde 30 lira !lcnılll h:ıstn b:tklC't· (8416) 16407 
lıklar açıktır. Harici>~ servisinde calu:nıs o-
lanların vesika ıuretlerlne hllsnUhııl Kll!:ıdı 
ve son cckllmls tkl vesika totol':rntını rapt,:ı. 

derek ya.zı ile mürncaatınn <9587..sa'.?!:J) 1825b 

Sığır eti ahnacak 

HARTA U. MÜDÜRLOCO 

Marangoz aranıyor 
Harta U. MUdilrlUtUnden: 

gı. ıc:çiliklerini bilamcl ı'spat ı·,.·ın ic.rılıkle· Harp Akkadd misi Ko. Qn: 
v .,. n llnrp n mısl mntb ınsı !cin 81 llrn üc· latnnbul Jan<Unna Satln Alma 

une aıt varsa vesikalarlyle en son 20 son rl.'tle bir tııshthcl vr 84 lira Ucrc•lc bir yazı 1 nundnn: 
Komlsyo-

Kuru ot alınacak 
Ankara Lv • .A, sa. AL Ko dan: 
l - 2iO ton kUru ot pazıı.r$ 17. 11 941 

saat ıo. de ~a. Lv. A. Sa. Al Ko. da >1l· 
pılaca.ktır. 

2 - .tswıkU!ertn katı t8nln&tlarlyte Ko. na 
müracaatlıın. (8401) 18382 

Kayıp kararı 
GUmrUk muhafaza. taburu lllerıc lqırakol 

komutıını Cd. bnıcavua Muradın laammUden 
katltnde Uskuyat köyll hıılkından Isa Kahra
man lle anlaaarak 26-27 haziran 941 allnU 
ııece.l aabaha kartı bu katli. erlerı PUS\Qa 

dUıUre.rek lıleınlt bulunan ı:ıurı~o tct>a.ından 

zor .körü bekcUerlnden Mıtbmut Sar), Meh· 
met Ando lamall Kürdlnln berhanı::ı bir TUrk 
askeri mo.hkemc15lne ceııııcrl mUmlcUn olama
dıtınd•n her Qc maznunun da ııalPlltlne ka. 
rar verdim. (8~07) 

Aa. Ad. Hll,klm 
Retet TUzUn 

Tilm. Ad. Amiri 
T,t. Gn 

ŞükrU Kanaua 
183"~ 

Okul eıyası alınacak 
Ankara Lv. A. sa. Al. K'l. dıın: 

ı - Aaatıda c m ve mllctıı.n ~v.ılı 4 ka -

l 
lom okul maJ.z<'mr.sl pazarlığı lR ı ı. !Hl sa • 
at 14 te Ankara Lv. A Sa. Al Ko d :nııı a

. cektır. 
2 - latcklllcrJn l(aU temlnatıartyle Ko na 

müracaauarı. 

Adet 
2 
2 
2 
:ı 

<ınsl 

denı sırnsı 

yazı tahta ı 

kürsü 
kıta hn rtan 

( ) 

Aranıyor 

l~ !')!'! 

Yfllteehlrde. k:ıl ıtcırıı, 4 '">'" :ı od ıı d.-ıl

re aranıyor, s n.f'I( ııt••ln Iu n ~nt: !'l "ırı k 
caddeııl. Park apartm ını d ıı. e 3 

DOKTn_ 0°ERATÖ 

ŞERİF KORKUT 
NUmune hastanesi aet oııerat r 

Balıkpazarı Alt Nazmi AP. No. :ı de he 
~n unt lf> ten sonrn h~stıııarını kabul 
eder. 

Satılık Fort kamyonu 
36 model rort k myonu uzun e; ~ 7 ı 17 

dıt ıaau1>ıcrt nıus.ıruncı !.}1 bl,. haJdroJt. sr. k· 
klU'U. Ytıllet'll llOkak !':o. 4 Salih F 
rneaat. te,.rin 941 gunünde Ankara İstanbul cad· ustaıu aıınncaktır. Taa!ılhd tıı: n Jtsnn bilen 1 - Janct:ırına lhtlyncı tein "62100,. k lo ısı· 

desi ıizcrinde muharebe park müdürluğune 1 tercih ed , c ktlr. ıst<'klllcrtn 20 ıı on nksa· ı Cır eti 25. 11. 941 salı gunu saat 15 te lstım
muracaatla ücret takclirinde csaa olacak iş- mına k:ıdar dllekc· tıc iki numaralı kıslada bul Takslm-Aırazpuad:ı lıınC!n.rmn mUrctttı • 
çılik ameli imtihanına girmeleri illin olu· harp akadem:s!ne müracnnUarı. ııı::ı dairesindeki lstnnbUl Jandarma salın 

Harta ı::enel mUdüı'lüıtü mnranEozhanes.n . 
de accıe yııptırılaC"ak masalann bir an eve! 
lkmall !cin )c,·m!J;c lle dCirt maranıroz tutu· 
lıırnktır. Isteklllertn lieraıu öQ'renmek 0%cre 
1!5. 11. fl·U cumutesl e-Unü aao.t 11 e kadıı.r 
Cn. Md. lülttc satın almıı komls)'Onuna müra· 
caatları. (8469) 18409 

~··••ttlt!ltllttııııııııııı ııııııııııııa.. 

84S
S) 

18394 
(S48G) 18420 alma komisyonunda kaııalı znrt usullyle ta . 

nur. ( ahhUdc bnClanııcaktır. 

Saman alınacak 

Mim3rslnan Sn. Al. Ko. dan ı 

Galvenizli saç alınacak 2 - Etin beher klloaunun tahmin bec1ell 
5S kurus ve ilk lt'mlnnt mıktan 2714 lira 40 

Toph:ınc Sa. Al. Ko. dan ı kurustur. 
1 - Miktarı, eb:ıdı, cinsi, beherinin fi. 3 _ Şartn:ımesl her ııiln komlıyonumuzd:ı 

ı - Tahminen beher kilosu 4 kuruş 25 yatı kuruı adet 10.000 43x70 onluk galve· ı: ırUlebııcccCI itlbl ısı kurua bedel mukabl· 

HARIC1YE VEKALET} 

Hurda eıya sahfl 

santimden 800 ton tel b.ı.lyalt saman pazar- nizli yeni saç 190 3200 43x66 onluk galvc- llndc alınabilir. Harlcl~e Vekillet! Satın Alına Kom!syonun-
lıkla satın alınacaktır. M uhammcn bedeli nizli yeni saç 175,4000 43xi0 on ikilık gal- 4 - lstl'l;.I 1 rln IııtanbuJ leva ım Acnlrllt' dan: 
34.000 lira muval:kat tcmınat 3550 liradır.

1
venizli yeni saç, 190 500 43x70 sekizlik gal- muhnıchccı.ı~ı Vl'zneslne yntıracakluı ilk Vl'kllette mevcut eski YftZl masası, dolap, 

. . • 1. . teminat m:ıkbu:ı: veyn banka kAraınt mektub11 kanana halı IUııtUr ve benzeri hurdıı ... 
lhalesi 17-11-941 saat 14 te Mımarslnan ko· venız ı yenı saç, 210 yek<ln 20,700 soba bo- t ,_.. 

11 
d 

1 
~ ~ ... -. • ~·Yll 

• ve e.ır ""ıtı ın a Yazı ı sair bA!zf'lPrl de ha 27. 11 1'>41 pr~mnbe gUnO saat 10 da müza-
yü Sa. Al. Ko. da yapıl acaktır. Şartnamesı I rusu ve dirsegi yapılmak ıizere yukarda e- \'I tekltr zarC::ı.rını ek• itme saııtlnden bir yede ı•e satılacaktır. Tnllplerln 0 ı:Un vekA. 
Ko. da veri lmektedir. İstekli lerin belli sa jbat ve miktarları yazılı yeni galvenizli saç l saat evetine kadar kom!syonumuzdn hulun- ıet satın ıılma komisyonuna mUrııcaatıan. 
a tte Ko, da bulunmaları. (8448) 18399 alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-11-941 durmaıan. (95G3/82Ul 18264 (6383) 18404 

Dahili hastalıklar mütchassı•q : - -
: Dr. Şakir Çobanlı ~ - -: Evi eski yerinde kalmal< : 
E üzere muayenehanesini = 
: Ankara An af artalar : 
: caddesinde E M E K = = = : apartımanma nakletmiştir. : 
: Muayenehane Telı 2243 : 
: Ev Tcl ı 5395 : - -.,,ıııııııııııııtıııııııııııııııııııııılr' 

ı·, 
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MEMUR ALI ACAK 

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Merkez ve taşra teşkilatımızda münhal bulunan (85) (100) (120) 

lira tahsisatlı memurluklara en aşağı lise veya buna muadil tahsili 
olanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve 
müesseselerde (3) yıl ve daha ziyade hizmeti bulunanlar imtihan
sız, memuriyette bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap edi
lecektir. 

Müracaat edeceklerin; fili askerlik hizmetini yapmış olmaları 

veya halen askerlikle ilişiği bulunmaması, 
Mektep şahadetname veya tasdiknamesinin asıl veya tasdikli su

retlerini ibraz etmeleri, 
Çalışmalarına mani halleri bulunmadığını tevsik etmeleri. 
Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan rapor 

almaları, 

lazımdır. 

İmtihan 15. 11. 941 cumartesi günü saat 14 de Ankara'da 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

İstekli1erin aranılan vesikalarını nihayet 14 cuma günü 
kadar zat işleri müdürlüğüne göndermeleri. (8238) 

umum 

öğleye 

18190 

~=====================================================~, 

ULUS iSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Y ayinevidir 

İstanbul, AnBcara caddesi 36 

ULUS'un eski sayılarını da burada bulabilirsiniz. ULUS'un 
günJük sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunur : 

Köprünün Kadıköy, Boğaziçi ve Adalar iskelelerinde - Emin
önü ve Galata meydanlarında - Kadıköyünde vapur iskelesinde -
Haydarpaşa'da gar ve iSkelede - Beyazıt, Taksim ve Galatasarayda 
gazete satan dükkanlarda. 

~=========================================~ 

..1ııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L. ----- Mücevherat müjde merakhlanna -----
_ 4 lbin lira kıymetinde 8 kıratlık elmas tek taş nadide bir çift .küpe : 
: almak istiyenlere fırsat ve her türlü mücevherat ihtiyaçlarını Anka- : 
: ra'da temin edecek el... -------- Mahmut SÜR lstanbul kuyumcusu 

------- -
: İnci Satılmııştır. E 
"=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

MÜNAKALAT VEKALETi 

Bir memur ve bir daktilo 
alınacak 

3-İmtihan ıs. ıı. 1941 sah gUnU saat 
15 de Zat İtleri 'MUdUrlUğUnde icra edile
ceğinden lııteklilerln vesikalarını dilekçe

lerine bağlıyarak 17. 11. 1941 tarihine ka. 
dar Vekfı.lete müracaat eylemeleri. 

llUnakalA.t VekAletlnden .: (8210) 18212 

1-Deniz nakliyat dairesine mfuıabaka 

tıe 25 lira asli maqlı bir memur ve 70 ARAN 1 Y Q R 
llra aylık Ucretıi bir daktilo alınacaktır. 

2- Memurluğa talip olacaklann desi· Bir 5irket için idare merkezi ittihaz e -
natörlUkten anlaması ve memurin kanu - dilmek üzere yeni veya eski &ehirde 4-5 o
nunun dördüncü maddesindeki eeraitl haiz dalı bir apartman dairesi veya müstakil bir 
bulunması ı:ıartıtır. ev aranıyor. Müracaatı Tel: 1218 5253 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - ---
~ Değirmenler i~in kontrolör ahnacak ·§ ---------------------

Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 
Ofisimizin emrinde çalı§an veya vilayetler veya belediyeler em

rinde işliyen değirmenleri ve bunların °istihsaJatiyle, kontrol una 
memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar 
dahilinde tanzim etmek üzere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık
lı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız -- alınacaklardır. -:= Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 

:= gördükleri müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
:= ve yevmiye de alacaklardır. -= Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 
§ ı - En aşağı orta tahsili bulunup valslı ve elekli büyük değir= menleri mal sahibi veya kiracı sıfatiyle bizzat işletmiş veya ihtisas - . = teminine yarıyacak vazifede asgari on sene çalışarak değirmen ve -

----------------------------------------------= un tekniğine hakkiyle vakıf bulunmuş olmak; - -:= (Bu bilgi gerek ibraz olunacak vesika ile ve gerek Ofisçe yapı- :: 
= lacak denemede isbat olunmak lazımdır.) = -- -= 2 - Fili askerlik hizmetini yapmıt veya halen askerlikle bir ili- =: 
:= şiği buunmamak; = := 3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri =: = gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulunmadığını tevsik = -= eylemek; = := 4 - Sıhl durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofis = = doktoru raporiyle tevsik etmek; --_ s - lsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se- = 
= kizine kadar Ankara'da umum müdürlüğe bizzat veya yazı ile mü- = 
:= racaat etmeleri. (8240) 18192 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

KAV ACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli
ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olması 
itibariyle Ankara için kıymetli bir au olan Kavacık Suyu} 
cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 
Telefon : 1634 5217 

u ı; u s 

lCRA ve 1FLAS 

Ankara lcra Dairesi Gayrimenkul Satış 
Memurluğundan : 

İpotlk olup satılmasına ka.rar verilen 
Ankara'nın Deliler tepesi mevkilnde ka
dastronun 16G3 ada 126 parsel numaralı 
bahçeli kA.rgir ev q:ıll'td:ı. yazılı aartlar 
dahilinde açık artırma ile satışa çıkarıl-

mıııtır. 

ESAFI 
Ev, bodrum ve zemin kattır. 
Bodrum kat cephedeki taras altında 

ayrı ayrı kapılarla glrlllr iki oda vardır. 
Zemin kat : arkada beş basamak mozaik 

merdivenle çıkılan bir serden geçilen ka· 
pıdan girilmekte bUyük bir hol vardır. 
Holün solunda bir servis koridoru üzerin· 
de ikt oda bir banyo ve salon.:ı. açılan bir 
kapı vardır. HolUn karşısında salon var
dır. Holün s:ığında bir kapı ile geçilen 
koridor üzerinde bir oda bir mutfak var. 
dır. Mutfaktan bahçeye geçilen btr kapı 
vardır. Evin ccı>hesinl tamamen kaplıyan 
bahçeden bir yan merdiven ile çıkılnn be
ton kolona llzerine plasl şeklinde yapıl -
mııı ve etrafı demir korkulukla çevrilen 
çiçek askıları bulunan büyük bir taras 
vardır. İki od!\ salondan tarasa geçilmek· 
tedir. 

Umumt vaziyet : Ev kO-rglrdlr. Doğra. 
ma aksamı yağlı boyadır. Elektrik su tak· 
slmatı vardır. Parsel 936 M.2 dir. Bahçesi 
etraf taş duvar çevrilidir. Bahçe içinde 
ekserisi meyva ağaç olmak üzere 60 ka
dar ağaç vardır. Bina üzeri alafranga ki· 
remlttlr. Heyeti umumlyeslne 14.000 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1- Satııı peşin pn.rn ile 8. 12. 941 pa • 
zartcsl günü saat 10 dan 12 ye kadar dai· 
reml?.de yapılacaktır. 

Talipler muhammen kıymetin yüzde ye
di buçuğ'u nlsbetlnde pey akçesi veya 
Banka mektubu ve tahvllllt vereceklerdir. 
DellA.llye ve vergiler satış bedelinden Ö· 

denecek ve tapu harcı ve tahliye masrafı 
müşteriye alt olacaktır. 

2- Satış gllnü nrttırmn bedeli muham· 
men kıymetin yUzde yetmiş beşini bul -
duğu tal(dlrde tam snat 02) de Uç de!a 
bağırtıldı'kt.an sonra birinci ipotek alacağı 
olan 4200 lirayı temin etmek şartlylc çok 
arttırana ihale olunacak ve yüzde yetmiş 
beşini bııtmadığı tııkdlrde en ço'( nrttırn· 
nın taahhüdü baki kalmak üzere 18. 12. 
941 per§embe gUnU sut (10) dan (12) ye 
kadar yapılacak ikinci s.rttırm!lda en çok 
arttırana ihale edil<!cektlr . 

3- İhale bedeli hemen verilmediği lak· 
dirde müşteriye yirmi gUnU geçmemek U· 
zere bir mehil verllebilec ktlr. Bu mehil 
içinde de para ödenmezse ihale bozulacak 
ve kendisinden evci en yliksek teklifte bu· 
lunan kimse arzetmtş olduğu bedelle nl
mağa razı olursa ona ihale edilecektir. O 
da razı olmazsa. veya bulunmazsa yedi gün 
mühletle çıkarılacak bir artırmada en çok 
artırana ihale olunacak ve evelki ihale ile 
bu ihale arasındaki fiyat farkından evelld 
müşteri mesul bulunacaktır. 

4-Altı.kad:ırlnrın bu gayrimenkullerin 
üzerindeki hak ve iddialarını evrakı mlls
plteleriyle birlikte onbeş gUn içinde daire
~ e blldlrmel ri ve nksl hrılde haklan Ta
pu sicilliyle sabit olmadıkça satıı bede -
linin paylnştmlmasından hariç kalacak -
Jardır. 

5-Arttırma ,şartnamesi buglinden iti· 
baren dairemizin 941-61 numaralı dosya
sında herkese açık bulundurulacaktır. Ta
lipler daha evel gayrlmenl..-ıılUn imar va· 
ziyetlnl ve satış şartlarını g6rmüş ve ka· 
bul etml§I addolunacağı i!An olunur. 

NAFIA VEKALETi 

Memur alınacak 
Ankara Nana leler: Yeni Ceza Evi ?J:Q. 

dtlrJUfıUnden: 

Ac:ık bulunan on Ura aıll manalı ktl.tlpllt:e 
tallı> olanların 15. 11. 941 cumartesi ırUnU ıa· 
at 10 da imtihanları tcra kılınmak Uzere me· 
murln kanununun 4 QncQ maddesinde yazılı 

vaeıt ıartıan hal:r: bulunduklarını ırösterlr 

evrakı mUııbltclcrl:vle birlikte imtihan saatin· 
den evel Natıa Vcktl.letl binasındaki mQdUr· 
IUtOmUze mUracaatıarı nan olunur. 

(8338) l8302 

TiCARET VEKALETi 

Benzin alınacak 
Tlcnrct Vckı\letlndcn: 

VekAlct otomopıı ve motosikleti lc:1n mayıs 
942 sonuna kadar ac:ık eksiltme ile 3800 litre 
benz n satın alınacaktır. 

Bu mlkUır benzinin toptnn veya mn;yıs so
nuna kadar tahakkuk edecek ııUnlUk veya 
hartııiık ihtiyaca göre par'a parc:a verilmesi 
t'alzdlr. 

MOte•hhlt vcrı;:lsl ile karar pulu vckAJcte 
aittir. 

Muvakknt tcmlnnt (~) Ura (7) kuruştur. 

Acık eksiltme 1. 14. on tarihinde mat 14 
te yapılacnktır. 

latekJllerln eksiltme g..ınU bildirilen s~atte 
t<'mlnnt mcktuplarlyln bi!"llktc satın alma 
ko.11lsyonunda hazır bulunm:ılan ıırm ,,ıunur. 

(8480) 18418 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7283 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik Fenik 
Müessese Müdürü Na~it Uluğ 

ULUS Basımcvi ANKARA 

-( DlKKAT )-
Gazetemize ıronderııen ner oevı ya. 
nıar, nearedllatn edilmesin ıren ve
rıımez ve kaYboluıundan dolayı ıııc 

bir mesuUyet ıtabul olunma.&. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Yemek takımları alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bcdcll (9000) dokuz bin lira o
lan 86 kalemden ibaret kromarı:an yemek 1 
takımları 24. ll. 1941 pazartesi ı:Un!l saat 15 
te kapalı zart usully1e An!aı.rada idare bina· 
smda ıatın alınacaktır. 

Hu ııc ırlrmelı: Jstıyenıerln (675) llralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin ett1Cl 
vesikaları ve teklltlerın.ı aynı ırUn ıaat 14 e 
kadar komisyon rclsllClne vermeleri lAzımdır. 

Snrtnamcler pnrasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden, Jiaydarı>ıııada tesellüm ve 
ıcvk ıetııG:lnden daCıtılacaktır. 

(8187) 18210 

Döşemelik keçi derisi alınacak 
Devlet DcmJryoll«n Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli (48000) kırk sekiz bin 
lira olan 400.000 desimetre murabbaı :v~ıı ve 
200.000 desimetre murabbaı kahve renı:t dl)• 
oemcllk kecl derisi 25. ıı. 941 salı gQnQ aa· 
at 15.30 da kapalı zart usul!Yle Ankarada 
ldnre b!n:ısında aaun nlınacakUr. 

Bu ııe ~lrmck fBtlyenlerln (3600> liralık 

muvakkat tcmlnnt ııe knnunun tayin ett!CI 
vesikaları ve tekliflerini aynı &ün saat 
(14.30) a kadar komisyon relsU{:lne vermele· 
r1 llzımdır. 

Şartnameler (200) kurusa Ankara ve Hay
darpaea veznelerinde saUlmaktadır·. 

(82ıi6) 18278 

Ay çiçeği yağı alınacak 
Devlet Demir.Yollan sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli (28600) .Ylrm1 ack1z b1n 
altı yUz lira olan 20 ton ay c:lce{:I :va{:ı 25.ll. 
1941 ıalı J:Un!l aaat 15 te kapalı zart usu
llyle Anknrnd idare binasında aatın alına· 
caktır. 

llu 15e girmek lstı:venlerln (~145) 1k1 bin 
yüz kırk bea liralık muvakkat teminat Ue 
kanunun tn)·ln ettl~I veslkalan ve tckltncrl· 
nl a)·nı ır!ln ıaat (14> e kadar komisyon re -
isli Cılne vermeleri l&.zımdır. 

Snrlnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden, Haydarpasnda tesellüm 
ve sevk ıetııCılnden daf;ıtılacııktır. 

(8257) 18279 

Travers alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan 

3. ıı. 19U tarihinde eksiltmesi yapıl -
mıeken tekrarına lUzum görillen ve mu -
hnmmen bedeli (180.000) lira olan 20.000 
adet kayın köprU traversi 27. 11. 1941 
perşembe günü sant 15.30 da kapalı zarf 
usuıu ile A.nknra'da idnre binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ıııe girmek lstiyenlerin {10.25CI) li· 
rahk muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yln ettiği vesiltaları ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14.30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lAzımdır. 
Şnrtnameler parasız olarak Ankara'da 

Malzeme dairesinden, Aaydo.rpll§a'da Te· 
sellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacak -
tır. (8299) 18324 

Çinko üstübeci alınacak 
De\let Demlnolları Sa. Al. Ko. dan: 

• Uhammcn bed 1 40.000 (kırk bin) lira 
olan 50 ton clnko üstübeci 28. ıı. 941 cuma 
ı:ünu saat 15 te kapalı zart usuıı:vıc Anka· 
rnda idare blnaınnda satın alınacaktır. 

Bu ıae ~lrmck lstıyenlerın 3000 (ile l>!n) 
liralık muvakkat tcmılnat ile kanunun taYln 
etti{:! vcslkıılan ve tekllfierlnl aynı gün ga. 

at 14 c kadar komisyon relslll':lne vermeleri 
Ut:r:ımdır. 

Şnrtnnmelcr 100 kuruıa Ankara ve Hay· 
dıırpalll veznelerinde ııatılmaktadır. 

(8332) 18332 

Metal ve kalay alınacak 
Devlet Dcmlr;volları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat 

ve mlktnrınn asa(:ıda yazılı lk1 liste muhte· 
vbntı malzeme 5. ı.1942 pazartesi ırUnli saat 
15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zart usu· 
Uylc Ankarada idare binasında saun alına -
caktır. 

Bu l$C ıtlnnek lsll>cnlcrln her Uste hlza • 
s:.nda yazılı mU\'akkat teminat ile kanunun 
ta~ln cttıı::ı vesikaları ve teklltlerlnl a)-nı ı:Un 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
me.crl lflzımdır. 

Şnrtnamelor 200 kurusa idarenin Ankara 
ve Haydnrpnsa veznclcrlnıle satılmaktadır. 

Llsto No. ı malzemenin ismi lokcımoltr me· 
tali, mlkt.ın 100.000 Kı:. muhammen bedeli 
450.000 lira, mu\ akkat teminat 21.750 lira. 

Liste No. 2 mnucmcnln ismi kalay, mlk -
tarı 2:1000 Kı:. muhanunen bedeli 120.000 il· 
ra, mu,•nkkııt teminat 7.2:;() l!nı.. 

(~2) 16402 

KAZALAR 

Hayvan ve balık satışı 
Karasu MalmCldUrlüCUndcn: 
Sakar>a bo~azı ve mu harıc Karasu ırlllU 

na\yar ve balık rO umunun 1 haziran 94ı 
tarthlncten sı mayıs 914 tarihine kudur Ut 
sen Jli':l ı. 11. 941 tarlhlnd~n itibaren 20 ıoUn 
mUi.ldetlo acık arttırmaya konulmustur. 

ihale 20 lklnclLc&rln 9U tarihine rastlıyan 
pcrscmbc ı;:Unı.1 saat ıs te Karasu maliye da· 
ircstnde top! ınaeak komisyonca yapılacaktır 

Uc: senelik rU umun muhammo nl>cdcll 
2000 lira olup muvakkat temlnnt akcesl H50 
liradır 

Şnrtnnm YI görmek lstıycnlerln İstanbul 

av vcr~ııcrl mUdılrıuı::u ile Ankara Kocaeli 
dcrtcrdarlıklarınn ve Adapazarı ve Karasu 
mnlmUdUrlUklcrlne taliplerin eösterllcn e!ln 
\e saatte komlRYona mUracaatları llAn olu· 
nur. C9S35·83!!3) 183-11 

YENİ Sinemada 
Buı;:Un bu ırcce 

Sinemanın yeni kıralı Hollvud'un en 
tazın Ucret a lan artlstl 

Mlck Roonny•nın )'arattıl':ı 

Tom Edison'un gençliği 
lltıveten M. U. l\L memleket haberleri 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 • 16.30 ırece 21 de 

Saat 12.15 te ucuz matine 
z A. z .A. 

14/11/1941 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARlHl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ilCramlye 
ZiTaat Bankasmda Kumbaralı ve ihbusız Tasarruf hesapla· 

rmda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'• 
ile aıaiıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
,, 
,, 
" 
H ,, 
" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

" 
H 

" ,, 
,, 
,, 

4000Lira 
2000 " 
1000 " 
4000 ,, 
5000 " 
4800 ,, 
3200 ,, 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül ve 1 t 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lirad.ıl 
aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyl• 
verilecektir. 

Kumaş ve saire alınacak 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. dan ..J 
Aıai'ıda iımi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayn ıfı':,) 

miş olan elbiselik kumaşlarla astarlık siyah saten ve kazalin 24. 11. 1941 P~/ 
günü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuliyle ve Ankarada idare binasındl 
ile ayrı ayn satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isityenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile ~ 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı riln saat 14,30 za kadar komisyon 
iine vermeleri lazımdır. J 
Şartnameler iki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılııı"" 

dır. 18213 i; 
Alınacak ııey Muhammen bedel Muvakkat tel" 

10000 metre licivert serj ( Lira Lir• 

ısooo " .. şayak { 166250 9562.SO 
8000 " rri ıayak ( 

30000 metre astarlık ıiyah saten { SO 
20000 ., astarlrk kazalin ( 43900 3292, / 

--------------------------------------------__.,~ 

Şef ve şef muavini alınacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

f 
Merkez teşkilatımızda a~ık (170) ve (140) lira aylıklı şef ve ~ıı 

muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sa1' 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha :ı:i1•; 
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihan•' 
tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri ge~~ 
mek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap e 
lecektir. 

Müracaat edeceklerin: ·r 
1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya halen askerlı 

le ilişiği bulunmamaları. 

2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tf1' 
dikli suretini ibraz etmeleri. . Je' 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tevsık eY 
mel eri. 61' 

4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorıııı 
rapor almaları. 

5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. r 
Hizımdır. •JI• 
(Hububat ve un işlerinin tekniğine vakıf olanlarla Ecnebi dı 

ni hakkiyle bilenler tercih olunur.) d-' 
İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrin on sekizine Jcll •,ı 

Ankara'da umum müdürlük zat işleri müdürlüğüne bizzat veya y 
ile müracaat etmeleri. (8239) ısı91 

SUS Sinemasında 
Buıı:Un bu gece 

BU:vük Valsin bile eöhret ve muvaffakıyet 
rekorunu kıran ve hlc bir fllme naalp 

olmıyan rafıbetl kazanan 

BALALAYKA 
Bat rollerde: 

Nel&on Eddy • nana MUll!'Y 

seanaıar: 14 - 16 - 18 ırece ~.30 da 

SÜMER Sinemasır1dO 
Buı:Un bu ııcce ,,~ 

ıı. eti"'·" 
BUtUn ıehrc delısoUor ı;aca urO ,,.. 
ahal!)1 harnca kC'SCn bir ~rııı:I 

naydutlanrun tU)ler il 
ını eetıcrl 

KANATLI HA vourıJI 
T~"J..µO,_ 

Bat Rollerde : KEI""T ,,J 
aeanıııar: 12.ı~ - 14.SO • ıe.30 • 

•ece 21 de 


