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Cümhurreisliği Filarmonik Orkestrası 

halk konserlerinin ilkini dün verdi 

e 
• 

Bn. nö •• 

e bu undul r 
Ciimhurreisliği Filarmonik Orkestrası tarafından her yıl veril

l'tıekte olan konserlere bu yıl cla dünden itibaren başlanılmıştır. 
Reisicümhur ismet lnönü beraberlerinde Bayan lnönü olduğu 

hQfcle dün saat 15.30 da Konservatuvarı teşrii buyurarak veril -
1ttekte olan konseri dinlemişlerdir. 
A ~illi Şef ve refikaları Konservatuvarda Maarif 

lı Yücel tarafından karşılanmı şiardır. 

· llitaraflı C. H. P. 

Vekili Hasan 
( a.a.) 

Genel 

Sekreterliğinde 

• • 

l 
Kendisini sarma§ıklarla 

maskelemi'J bir japon askeri 

ka 
değiş 

Falih Rıfkı AT AY Pasifik'te bir 
t ~İr tek rey farkı, Fransa'da bir M. Lilvnof'un in i"i.1 harbin onune 
tt~~ın değişimine malolmuştur. Bu ~ 
,:~mı 65 yıl yaşamıştır. Cenup Af- Çl• erek mı• ? 
t~ a da bu harbe bir rey fark ile layy e Ba ·· 'ye e 1 ge .., · 

Cümhuriyet Halk Partisi Umumi 
İdare Heyeti dün de bir toplantı ya
parak gündemindeki işler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuş ve gereken 
kararları almıştır. 

h~!'d i. Bununla bernber her tarafta __ _ 
.~tiin kuvetlcri ile çarpışıyor. Bi - 1 J d 1 • K d ·· 
~raflık knnununu tadil eden Moskova; 15· a.a. - Amerika Biri şilt • apon e e 8$1 UrUSU un 

0 r e f k k Devletlerinin Moskova bUyUk elçisi M. Çılt Y ar mı azımsama tan ne 
~a ar ? Reis Ruzvelt, davasını ka- Steinhardt, Sovyetler Blrliği"nln yeni Va. Vaşington' a vardı 
h tlınıştır; mesele bundadır. Kon- şlngton bUyUk elçisi M. Lltvinof ve İngi-
la e.deki rey farkı azlığı, daha faz- liz haberler nazırlığı şeflerinden sır wo.1. Va in et.on; ı.ı. n n - M . Ruzvelt, ga-

·~/r ~avalarn aittir. ter Monckton'u taşıyan tayyare Bakfi'yo. z t dlcr topl'lntı ında beyanatta buluna-
tor il.fıngton'dan gelen haberlere varmı§tır. {Sonu 4 üncü sayfada. } 
~a e, Atlantik'tc, İngiliz ve ameri
hi 'il elbirliği dnha geniş ve tesirli 
la~ ~aziyete girecektir. Amerikalı
f11 'd ıngiliz adalarındaki üslerden !çf alanncaklar, yahut, kendileri 
le

1
\ Yeni üsler kuracaklardır. Bir

ha 1 
·Devletler, Mısır cephesine da· 

İçjll Çabuk ve kolay ~ardım. etme~ 
~•l Akdeniz'den hımayclı gemı 
lıtt ~deri geçireceklerdir. Bitaraf
~a. B.nunundaki değişk~lerdv~n da-

;ası} neticeler çıkabılecegı hak
•ı,b~' a m cri an ynnk arın an 
i"- ıldi~ine hüküm ve tefsirler ya-
·ıo d "F-h ,. ~ r. Bunlar arasın a u rer ın 

it 1:1\lnun başlangıcı" gibi ileri söz
ıt:• hile var. Doğrusu odur ki Bir
drı-;İt·Devlctlcr harbin kucağında
fılııı ar, Hatta resmen harpte olup 
t ilt 11.tnalarr, kendilerinin değil, ln
l ttı er~'nin dövüşmekte< olduğu dev
~j1"1n elindedir. Birleşik-Devlet 
~ih arı, nasıl harp ilfı.nı olmaksızın, 
'lııı ""er teknelerini batıracnklarsa, 
~ ... an denizaltıları da, belki fazla 
~~- . 'ııı ~1llı kaygısına kapılmaksızın, 

Kırı m' da k i askeri' Maloyaroslaveç'te 

durum çok vah im on beş g ün süren 

erç yarım 
• a a ı ışga 

olundu mu? 
Almanlar denizden sallarla 
ve havadan paraıütlerle 

Ka kas a'yı ·s il "ya 

hazırlanıyorla 
(Yazısı J üncü say/ada) 

ebeyi 

r s ı a r 

z ndı ar 

200 tank ve 500 

kamyondan başka 

Alm r 35.000 
sk ~ay 

- Ynzısı 3. Uncu saytada -

1 

1 
Bitarafhk kanunu değiıince 

İlk silahh r caret 
gemisi k filesi 

gelecek haf ta 

yola çıkıyor 
Bir ayda yüz ticaret 

gemısı silôhlanacak 
Vaşington, 15 a.a. - Reis Ruzvelt 

.bitaraflık kanununun değişmesi hak· 
kındaki kanunu imaz ettikten sonra 
önümüzdeki hafta içinde silahlı ame· 
rikan t icarıet vapurlarından mürek -
kep ilk kafilenin İngiltere'ye hare • 
ket edec eği sanılmaktadır. İngi1iz 
memurl arı, amerikan mürettebatına 

·bir geminin nıe kadar büyük bir hız
la boşaltılması kabil o l duğunu gös • 
termek için tertibat almışlardır. İn· 
giliz limanlarında amerikan vapur 
kafilelerini karşılamak için ihtimam
lı tertibat alınmakta hatta Atlantik 
.ıeydan muharebesinrle bu vapurla -
rın cephanesi tükenmi§ olabilmıesi ih
t imali göz önünde bulundurularak 

{ Sonu J ilncü sayfada } 

Gl. Huntziger'in 
cenazesi dün 
kaldırıldı 

Harbiye Naurhğma General 
Dentz'in gelmesi muhtemel 

Ölen Fransız Har biye Nazırı 
General Huntziger 

Vdchy, 15 a.a. - Fransız Slmal Afrika· 
sı"nda yaptığı bir yolculuktan dönerken 
t8.Y>'aresi Vlgand yakınlarında dUşen ve 
yanındaki kimselerle birlikte ölen harbi -
ye nazın general Huntzlger'le arkada5la
rının cenaze töreni bugün yapılmı$tır. 

Törende Mareşal P~taln, nazırlar, alman 
ve ltalyan heyetleri ve kordlplomaUk ha· 
zır bulunmuştur. 

•• 

SlGORT A SOSYETESi 
Hayat - Yangın - Nakliyat -Kaza 

Ankara: Telefon: 2208 
Galata Telefon: 44969 • 40630 

.. 

Amerika'da yapılan yeni harp gemilerinden birisi 
denize in dirilirken 

lngiltere'nin Akdeniz Filosu 
Kumandanı A miral Cunningham 

A kde niz' de 
• • • ng ız 

ye i gemi erle 

kuvetlendirildi 
Ark Royal'den yalnız 

bir tek kişi kayıp 
Nevyork: 15. a a. - - Nevyork-Herald

Trlbune gazetesinde M . Eliot, ııôylc yaz-

Milli Piyang 

dün çekildi 
Büyük ikramiyeyi 

393849 No. kazand 
Mlllt Piyangonun 8. inci tertip birinci 

kll!ıl dUn saat 17 de Ankara Sereıevtnde 
pılmııtır. 

Kalabalık bir halk k Uesinln bulund 
numar bu cekll ıte 

ıunlardır: 

39:ı84rl 

l 117 
2:51048 

110093 

ikramiye kazan n 

numara 
numara 
numara 
numara 

:ıo.ooo lira 
1'>000 ı n 
ıuooo ı m 
scıoo ıra 

216787 numara 5 000 1 ra 
266922 numnra 5 000 lira 
321075 numara 5 000 11,.ıı 

2000 er lira kazanan numara/ 
Son brı rakamı 12565 Ue b t n 4 b 

ron beı rakamı 18206 ile bltC'n 4 bilet 
bt'I rakamı 3.'1741 ile bltC'n 4 b 'et, son be5 
kamı 55180 ile biten 4 bilet. son bet raka 
63228 ile biten 4 b!let, son bes r kamı 
ile biten 4 bilet. son bes rakamı 72430 il 

(Sonu 4 üncü sayfada. } 

Pirin~ liyatlan 
Ankara Valiliği 

(Fiyat MUrakabc Komısyonu Rei llğlnde 
-( 28 No ıu lli\n )

Ankara'da pirinç flyatlan ataftıda gös 
terlldlği §ekllde tesbıt edılmlştır. 

1 - Fabrika pirinci : 
Fabrikada çeltıklenmiş, parıa+ılmıı. u 

suz" pirlndn bir kilosunun çuvalsız Az 

dt\tttıkan gemilerini torpillemektc 
' arn. edeceklerdir. Bugünün du
~~ ıle, Birleşik-Devletler için 
•ıı" e, harbe girip girmemek, na
~t·İ lle kadar girmek değil, harbi 
)11. 

1 
tere ile birlikte kazanmak ve

~ir-ı0tı~nla beraber kaybetmektir. 
tiJı,efık.Devletlerİn talihini, yeni 
fı~İtll harbinin neticesine bağlıyan 
'İr j • amerikan efkarını gitgide tc
\ıı-. ' tıi~ayet hükmü altına almış· 
'İl~ Bırl~ik-Devletlerin haznesi, 
,,. ye tayYare fabrikaları, diplo
t'iı ıaı, ve en sonra amerikan bay
)11.ıı~aşıyan gemileri lngilterc'nin 
dt\.le da &af tuttu. Gerek İngiliz 
'i'lt·t> t adamlarının, gerek Birle
llltıa ~"lctler iktıdarı başında bu
~1 ll arın pek ustalıklı, uysal, va
lııı.ı1 "e kazanıcı bir politika güt
~.tl ı 01dukları söz götürmez. Ruz
·~d·e ~~lirnelcrini eyi seçerek, ye
t ~.. ttUllanarak, parmağını Ame
l ıı, ~.eclisinin nabzından ve kula
~Uft!0ğııünden ayırmıyarak, yürü-

Bu sabah ıaat 10 da bütün fransız okul
.,. lannda general Huntzlger'ln hAtırnsını an

maktadır r. 

"Akdenlz'deki İngtliz zaferleri ve İngl· 
ıız deniz kuvetlerinin bir kısmının Hint 

satı§ fiyatlarıdır. 
Tap tan 
.Kuruş 

Peraken 
Ku~ 

42 
as 
37 

ll:r, 
l lıı . 
"' fl:ıltere, Atlantik'te şimdi da
'd,tr-ah nefes alacaktır. Son defa 
l'ıtıı1 a:r halkının ekmek ve et tayı
~~ ... "rttıran, gemi kayıbını hayli 
o• 1lld' 1t lie· !ren tedbirler, amerikan el-

• 'ili ~ 

Kar ve yağmur §ark cephesinde 
' hareketlerini çok 

Finlandiya 
muharebeden 

vaz geçiyor mu ? 
~'hi 'nın daha tam ve tesirli bir 
t~eftet alınası ile, şüphesiz daha 
·~ fı fı ~ecektir. Fakat bu abluka 
~il e~ışi, bir taraflı değildir: al
d,be/'?kumandanlrğı da darlık 
~ •t. l\ı •nı knradan parçalamakta- Asker I ere 
11~ltı-.- rn n orduları, Rusya kay· 
~·~ i il 1111n içindedirler. Adala:rde· 

uzun 
veri 1 iyor , ttıllt e Karadeniz'in büyük bir • • 1 r 

~tftrj bkıyıları ellerindedir. Şark 1z1 n e 
d' .. llıtıd u kışa veya gelecek baha- Lonılrn. 15 a.a. - Finlandb-n hUkü-
1 fııı~ ... Ukları gibi sona ererse, rus ı · 

"Ilı met!, <'.ephedeki askerlerin f'n gene f'n-
ı,:l\.~lır-:~i~~7ar~:h,d~~~:~f :kı!r~s:~: ne uı.un rnUddetll izinler ,·crmeğe bnı;· 

t "lır. ln.nıı tı r. nu izlnler ilk önce, en c'\"'d si-
> Ctll\ lfıh aJhnB alınanlara '\"'eribnt'lrteılir. 
~ ~ lıit • en - lntin kavr,ası geçen nu Jaını.r Fin!andb-n'nın Rusyn lir 
fıva ta. Cerrnen-isliiv dövüşü Mos· sulh yapma~ idn Amf'ril<a ile t<'krar ı::ö · 

'lı,Hır-"e Kafkas kapılarına dayan- rll tnl'ler yapmak limltf rinl kmetlen· 
~İ t • N i\sıl b"t v • dlnnel. t e<llr. Ji'inlnndi.'-a ord!ısu hU~1llı ı llİ J .... ve ne zaman ı ecegı · 
~, ·•ııy ka)ıplar ,·r.rdiktf'n sonra sulh ümidi 01 

''lld Oruz. Fakat onun da ar- ınıısııydı fin başkumaml nlııtının hlr<:ok 
"11,, Lll Cermen-Anglosakson da- ııı .-Azrli ' • Qlll nskerlrre fz.ln verınrı;i i7.ah eu e~··~ 
~)~'lll lltlnrını yığıyor ve barış Fin hlikÜmPti. 80,-yet ha"kl~ı bliyük m 

t ~~eı Ümidini, karanlığı ıçıne <'iide o.zaldıl!"ı için hu lıinlr.rln , ·nildil!"i 

>1ıt. lltı biraz daha derin gömü· nl llrri siirmrkteıUr. lln.lhuki stmdJ çnl 

mil;;tıı.rda İl\S'lltcre'den harp nuılıem.eı;I ı 

motörlıi ve motorsuz kıtaların 
güçleştirmektedir. 

Odesa'nın şin1alinde Ruslar 
tarafından tahrip ed ilen bir 

tren katarı 
.-lrlil'll lı;in rusla.r ılnha ku\·etli bulunu 

lurlar, 

mak üzere blr dakika sükfit edilmiştir. 

Yeni Fransız harbiye nazırı 
kim olacak? 

Vqington; 15. a.a. - Sanıldığına göre, 
Alman komutanlığı, yeni Franeız harbiye 
nazınnın N'azl görüşüne s:öre, ~venl

lecek bir adam olmasında israr edecektir. 
Komutanlığın g~neral Dentz"i tav11lye e· 
deceğl sanılmaktadır. 

İran parlamentosu 

· toplantılar.na başladı 
Pcııaver. 15 a.a - Şah Mehm~t Rıza 

Tahran'da parlf!mentonun 13 Uncu devre
sini açmıııtır. 

Okyanoeuna. ve Pasifik'e hareketi haber -
leri, çok mlnahdır. Bu haberler, Amerika 
Birle§ik Devletlerinin §İmal' Amerika ile 
İ.ı:landa arasındaki deniz yollarının me;ıtı· 
Uyetini Uzerine almağa karar verdikten 

Tosya 37,50 

Nallıhan 34 50 
Beypazarı 83 50 

2 _ Dink ve dibek pirinci : 
Dink ve dibek p r nçl rinin bir kilosu 

nun çuvalsız ilzamı satış fiyatlarıdır. 
Taptan Pernken 

sonra ingiliz deniz kuveUerinin dağıtıl - Kur•ış Kuruı 
masındaki değiıııkliklere lşıı.ret etmekte - 32 50 36 
dlr. Tosya 

Nallıhan 30 33 
"Akdenlz'e gelince, amiral Cunning - "" 32 

Beypazarı "'" 
ham'ın filosuna yeni gemi ve tayyare ku· Yabanabat 27 50 31 
vetıeri gelm1$tlr. Bu yllzden amiral, ıt - 3 - Bu fiyatlar 10·11-1941 tarihlnd 
mal AfrLkn'dakl mihver ordularının iaşe' itibaren meridir. 

{ Sonu 3 uncü sayfada } 

_,_ 

Bu mUnasebetle beyanatta bulunarak 
iran'ın mU~tcrek menfaatlerle bağlı bu -
ıunduğu memleketlerle dostluk mUnase -
betlerini muhafaza etmeyi hedef edinen 
bir dııı politika. glltmlye devam edeceğini 
söylemiıtır. ı 
İç işlerden bahseden §ah demlııtir ki : 
- Hilkilme çok yakında lçtimRi ve ik· ı 

tisadt islıUıat yapmak niyetindedir. 
Ş:ıh bundan sonra mlllt birlik lUzumu

na i§aret etmiştir. 

Avrupa'nın bahsmı doğusuna 

bağhyan bir yol yapılacak 
1 Berlln, 15 a a. - Ofl: Batı Avrupa'yı do:U 

A\ rupa ya batılıyan bir otoınobll yolunun in· 
ıası tasavvur edilmektedir. :ı:;oo kilometre
den fazla uzun olacak bu büyük Yol Bruıcel -
les. Kolonya vıı Tuna üzerinde Llntz'ten ge· 

~~~~~n ~~~::h~~ a su~~:ect~~·la~u a:~1ia:a:t~; , / ngiltere'nin Akdeniz donanması na mensup zır/ılılar seyir halinclo 
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lisan bahisleri ı c::~·~:~:~:!:::~:~:~~~:~~::::J HAD!SELERİN ARDIND 

Kanunlarımızı 
Türkçeleştirme 

ilkokul öğretmenleri 
Bir virnyct gazetesinde gözüme ili

§cn bir fıkra, o sütunlarda bir müna -
kaşa geçmiş, bu münakaşadan bah~
di yor. Çekiştirilen mesele, ilk okul 
öğretmenleridir. Fı1kra sahibi, "bu -
gün Cümhuriyet Türkiye'sinde en 
ağır yükü omuzlarına alanlar ilk okul 
öğretmenleridir" dediğine göre, ken -
disi maarif ordusunun bu fedakarla
rından yanadır. 

TürlC HulCuk Kurumunu·n 

radyo konferanslan 
Xunun. radyo lı&11na ııecerek halka h1tao 

etmek vı bu sureUe de fa)"dalt olmak pro
ne.mını 11enelerdenberl takip etmektedir. Ge
cen 11ene aile hayatı halCltında hııkukt-lcUmal 
fikirlere dayanarak ııörUtmeler l'llPlln kurum, 
etraftan e<>k takdir vı teevlk siirmeslnden 
bu sene cesaret aldı. Ve aaatıda ııörUldUtU 
tekilde l>iltUn ırörilemelerlnl (aile) üzerinde 
topladı. Halkın daha tazla altka ııöstereee. 
Cini •le bu cok esaslı mevzulardan faydalana
catını limit ederiz. 

Bugünkü 
at yarışları 

Sonbahar at yanslannın scklzlnclal bu~ 
saat 14.30 da aehlr fı;ıodrom unda yapılacaktır. 
Proııramda bet kotu vardır. Bunlar !<:inde 
aat kan inırmzıerle arap hal"o·anlanna mah
sus iki handikap bilhassa almdlye kadar o. 
lanlardiı.n daha cazip ve ııuzeldtr. ;o.;euceıerı 

her halde cok merak uyandıran bu koııuların 

heyecanlı olncaaını tahmin etmek~IZ. 

Zaman 
Bazı kims~er, fe11iket ve acı 

anlar dışında da, "zaman" ı öldü 
veya onu savuşturmak için türlü 
lere başvururlar. 

Mflll Şef !n5nt1'ntın, yeniden hızlandır

dıtı, TUrk dıll dAvasını, hak ve ka.nunla.
rımız bakımından da mntaıeayı yeniz bul
muyorum. Vo a~·ol'U11l ki, işe bu yönden 
önrun vermek. dAvayı kestirme Yollardan 
biriyle yürlltmek ve bıtlrmek olacaktır. 

*** 
Modem memlekeUerln hemen heı:ıs!nde, 

kanunlar, elden reldW kadar o memleket 
halkının oofunlulunca konıışulan dille ya
zılır. Cünkü, kimse "ben kanunu bUflliyor
duml", "ben kanunu anlıyama.mıştım!" di
ye, hAklme kendlnl özürlü gösteremez. 
"Herkes kanunu bilir sayılır.". Dağın ço
ba.niyle, &ehrin aydını kanunu anlamakta 
hlklnı önünde birdirler. Bu, hak bilgisinde 
bh- prensiptir. Bunun lctn kanunu herke
sin anlıyacağı bir tarı.da yazmak, ka
nun yapana. düşen bortların başında gelir. 
Bu borcu ödemenin tek yol'll ise, bUyilk 
çof:unun söylediği dili kullanmaktır. 

ÜslQp bakımından en güzel kanun, her
kesm anlıyıı.catı, açık blr dUle, en kısa bir 
yo da yazılmış olanıdır. Çünkü coğunluk, 
acık dW anlar ve kısayı kolaylıkla kav
rar. 

Eski. Romalıların XI1 tablo adını ver
dlklerJ hak esasları, :faktlltelcrde, ileri sfir
mekte olduğumuz dAvanın m!.sali olarak 
eosterlllr. 

FJ"llnsız bilyük ihtllAUnin, en yüksek ve
rimi olan "insanlığın haklan beyannamc
al", bugünkü "İs.1çre medeni kanunu" ge

ne tezi.mlzin en cruılı örnekleridirler. Eski 
Roma halkının bugiinkil fransu:lann ve 
bugünkü tsvtcrelllertn cofunluf;u bu eser· 
leri e.nladılar ve anlıyorlar .. 

"İnsanlığın haklan beyannamesi" k8y 
kulübelerinin duvarlarına kndar asılm1$tı! 

Neden? 
Bu sorunun karsılıA"t, lclndedlr. CilnkQ 

btly{lk ~ğunun konUŞtuğu dıle en yakın 
bir Yolda yazıldıklarından. 

*** 
Bl.ılm kanunlan anlan)ak ltln. Hukuk 

Fakfilt.eshıi bitirmek llzımdır. Fakat bu 
da yetmez. B tlrdikten sonra ömrfin bir 
hölilmfinil l(ls,:at kitaplan itinde geçirmek 
~ereldr. 

Neden? 
Bunun da kar&llıA"t, IQ!ndedlr. CUnkil 

Türk kanırnlan Tllrkçe yazılmamıştJrlar. 
Bunun t.Qln. bu kanunlan h4llc anlama

dı. Yetıemekte olan nesil ise hiç anlamıya
caktır. 

Bunun ıcın. Jmnunlanmız da, D.lvan E
debiyatı kadar Tllrk mllletlne yabancı kal
mıştır. Cilnkil her ildsl de T!lrkce olmıyan 
bir dille yazılmıslnrdır. Ve bu hal TQrkı:e-

1 mn gittikçe zayıtlanuısınn sebep olmuştur. 
Benim zamanımda lstanbul Hukuk Fn

kfiltt'Sl dört yıl ldL Bunun lldsl muhakkak 
ki hocalann Türkce olmıyan ve bln blr 
mtı.naya gelen kcllmelerl öğretmeleriyle 

gecercll. O zamanın deyimiyle, idadiyi bltir
m1$ bir &'ene dört yıllık hak tahsilinin 
YP.ruını, kelime nnlamafa haret"derse, va
nn sız alt yanın hlı.ltnl bir dUsünün? .. 

Bu kadar d::ı değil, fııkillteyl bLUrdik
te-n sonra da, gene lı)gat kltaplan arasın
da kalmak zoru vardı. 

Kanun baştanbasa halk cofununun di
liyle yazılab!Ur mi? Yıızılsa bile halk, ka
nun hilkilmlerlre anlıyabillr mi? 

Bu soruların karşılığını vel'lJ'lelfyim. 
Yalnız halk deiil, fakat :fakülte b!tlrmiıı 

olanlar bUe, ne kadar sAde yazılırs.'\ ya
zılsın, bir kanunu anlamakta bir değildir
ler. Ve bu pek tablldlr. Cilnkil herkesin 
anlaY1$1 bir değildir '-"C olamaz. Gene pek 
tablldir k1. kanun ne kadar Türkce olursa 
olsun, halk onu, h:ık bilgisini, sanatını bl
Je-nler kadar anlıynmaz. Fakat bu böyledir 
diye, kanunlarımızı eld~ geldlfi kadar 
dde bir Tllrk~ ile ;o,"llzmn.ktan neden ka
eınmalı? Vakti') le tncll'I hıristıyan milletle
rin dillerine, Kurnn'ı Türkçeye tcrcfime 
fittlrmek istem yenler gibi, kanunlan an
lamak ısını dt> bir iki cerclnln elinde 
1tOYınınculuğıt Alt>t mi yapmalı? 

Mahmut Eıat BOZKURT 
sız b11Einlerlnce hasreti celdleı:ı mecelle~ 
den bazı misaller vereyıim: 

<Demahazaka) ne demek blliyor musu
nuz? 

.Bağışladığınız bir şeyden dönmek ister
seniz, (Demahnzaka> bulunmamalıdır. Fa
kat bunun mAnRSını anhyalım. 

Haydar mollanın şerhlnl aÇ'lyoruz. Şu 

yolda bir izah görüyoruz: 
Fıknha, hibeden rilcua mevanii seb'ayı 

Demahnzaka harfleriyle cemetmlşlerdlr. 

lmdl "dal" ziyadeye, "rnlm" vAhlb ve ~ev
hubu lehten b.rlnln mevtine, "ayın" fvaza, 
"ha" mlıllmevhubun nıevhubuleh yedinden 
hurucuna, "kaf" karnbete, "za'., zevciyete, 
"he" hclAke lşaretur. Bu mevanU scb'a 
bahrlklıntllde bulunan ebyau atlyel ara
bln•c lle cemedılmlşUr." 

Fakat nlt tarafı hop arapçadır. Okuya
madım, bırnkıyorum! 

Slm<U bu şerhin, okuyabildiğim kadannı, 
b r de bl'n şerh edeyim ki, maksat anlaşıl
sın. 

Bir b~şlamadan, eski terimiyle Chlbe> 
den dönebllmek lmkAnını kaldıran yed! 
hal vardır. Bu haller tahakkuk ederse, ba
~lamadan dönülemez; demeJ...-tlr. Bunlar 
mecellenin maddelerinde s;ôsterumlşUr. 

Bir de ('l'cva> \'ardır. 

Bu da nedir, blliyor musunuz? 
Bu blr haldir ki galiba vukuunda, şere 

hakkı kaybolur. 
Fakat işin tuhafı şu ki bu kelimeyi 1(1-

gat kitaıılann<ia dahi bulmak kabll del!'ll· 
dlr! 

Ben bu kellmeyl, eski arap harfleriyle 
ilk g!Srdü~fim zaman <tüy> diye okumUŞ 

ve kendimce mAnasını eu yolda vermiştim: 
Bu olsa, olsa Ctüymek>tır. Yanl blr klm

sen:n hakkının tüymesl, elden ka~ınlması
dır, deml:ıtlm! 

Hllfı. mahkemelerlmlzce eskt üslOba ı;;ö

rc yazılan Utımlan anlamak oldukta zor 
lr.r iştir. 

Blrı:ok d"fnlar mahkeme kararını dlnll
yenlerln, karar okunup bittikten sonra. 
bir şey anlamadıklanndruı olacak (amin?> 
ded klerlne sn.hlt oldum. 

Yalnız şahit olmadım .. Dofrusunu söyle
meliyim ki, duayn ben de ortak oldum! 

*"'* 
Ne yapmalı? 
Yapılacak &t'Y, pek sAdedlr. 
Kanunlan, Tllrkce yazmalıdır. Yalnız 

ka'de bakımından deZ!l, kellm~lerb·le, te
rimleriyle her &eyile Tılrkce yazmalıdır. 

Buna lmkAn var mıdır? 
Herhalde, eski ve şimdild yazılış tarzla

nndan ı:ok daha fazlaslyle. 
Gelecek yazılarımızda bunu ıöstermefe 

çalışacağız. 

Yüksek Sıhat ~Orası 
~alışmalanm bitirdi 

İkıi gündenberi Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında topla~ta o
lan Yüksek Sağlık Şurası dün toplan
tılarını bitirmiştir. Şura, dünkü top
lantıda adliye meselelerine ait dos
yaların incelenmesini bitirmiş ve 
memleketimizin sağlık durumu ve 
bilhassa bulaşıcı hastalıkların gidişi 
ve mücadele şekrncri hakkında veri
len izahları dinlemiş ve bugünkü du
rumun genel bakımdan memnuniyet 
verici olduğu sonucuna varmı§tır. 

Macaristan' dan gelen 

pamuklu dokumalar 

Ben asıl, o vilayetin başka bir ga
zetesinde ilk okul öğretmenlerini çe
kiştiren doktorun yazısını okumak 
isterdim. Merakım şudur: "Hakika -
ten kültürümüzün en güç davasında 
omuzwıa en ağır vazifeyi yüklenen 
ilk o'kul öğretmeni için - hele köy -
!erdekiler için - ne söyliyebiliyorlar? 

Endazesiz konuşmanın zararlarını 
görmüşüzdür. İddialarımızın, bilhas
sa geniş lbir kütleyi alakalandırdığı 
zaman, çok kuvetli kanaatlere ve 
olaylara dayanması lazımdır. 

İlk okul öğretmeninin nesinden 
yanıkıyoruz? Bilgisi, devlet öğret -
men okullarının verebildiği kadar -
dır. Yüksek okulları takip edememiş 
olmayı, onun kusuru sayamayız. O 
zaman, haklı olara'k, kendilerini çe
kiştiren doktor gibi, bir şehir mer -
kezini tercih etmekte elbetteki o da 
haklı olurdu. Bilgisi, ilk okul çocuk
larına yeter. Fakat asıl dava burada 
değildir. İlk okul öğretmeninin, en 
kuvetli cephesi, ülkü sahibi bir insan 
oluşundadır. İstisnasız diyebilirim 
ki, hangi köyde hangi öğretmene 
rastladıysam, onda, sıcak bir yurt sev
gisi, yurt meseleleri için çarpan bir 
yürek ve bu yurdun çocu!klarına bir 
şeyler "öğretme aşkı" buldum. Bunu 
övünerek söylüyorum. 

O öğretmenler ki, büyük şehirle -
rin nimetlerinden uzak yaşamak zo
rundadırlar. Gazetenin, kitabın, mes
lek bilgilerini ve umumi kültürlerini 
geliştirecek vasıtaların çok kere, 
mahrumudurlar. Neşriyatı takip et -
mek imkanlarından uzak yaşamayı 

göze almışlardır. Hayatta tek tesel
lileri, dar muhitlerine ışık olabil
me'ktir. Ve olmaktadırlar da ... 

Onlara saygı duyalım. Feragat ve 
fedakarlık örneklerini çekiştirmek 
haksızlık olur. 

Kemal Zeki GENCOSM AN 

Yerdepremi sahasında 

zararlar tesbit ediliyor 
Erzincan, Tercan ve Kemah'ta ye

niden olan dep'rem hakkında dün 
tehrimizdeki ilgili makamlara yeni 
bir haber gelmemiştir. Bu üç yerde
ki mülki teşkiller depremde yarala -
nanların Erzincan Kızılay hastanesi
ne taşınmasına ve depremin meyda -
na getirdiği zararları tesbite ve za -
rar görenlere yardıma devam etmek
tedirler. 

P. T. T. müdürleri arasında 
Qorum posta, telgraf ve telefon 

müdürü B. Galip Erlkle ve Muş pos
ta, telgraf ve telefon müdürü Bay -
ram Remzi Akdamar maaşlariyle yer
lerini değiştirmişlerdir. 

Dil köşemiz 
. •v ·• 

6. 1. 1942 1nlı, B. Rd!k İnce Manlıa Mebu.au 
Aile cemiyetin temelidir. 

lS. l.1042 B. H. Avni G!lktürlc, Siyasal bil· 
Eller Okulu ııroteıı!lrler:lnden: DUaun mu· 
raflarının aile haya tına tesiri. 

~.1.1942 13. Galip Gilltekln, Konya mebu· 
11u: TUI1ciln hak1kt aile hayatı. 

:n. ı. 1942, B. Btllent Ellen HulcW Fakül. 
teııl doccntlerlnden: aile hayatında eocuklar 
lçln 11lgorın. 

3. 2. 1942 B. Hidayet Sanal, Devlet Şuraııı 
munvlnlerlnden, Aile hayatında mlsatırııaın 
1ctımal ve nhll'tkı nellcelerl. 

10. 2.1942, B. Fehmi Kural, avukat: Eski ve 
yeni aile hayatımızın farkları. 

17. 2.1912, B. Hikmet Bclbez, hAklm: Alle 
hn>atında cocukların tatil zamanı. 

24. 2. 1942, B. Fazıl Sur: Siyasal Bilgiler 
Okulu ıırorcsörlerlndcn: Aile hayatında lktısat 
ve tnıarrur. 

3. 3. 1942, Bn. Enlııe Arat: Maliye \'ekllctl 
milli emlttk U. Md. aencrlnden: brt bir alle
nln mlll,I hayata temin edccetı taydalar. 

10. 3.1942, B. ZUhtU Vellbcae: Avukat, A. 
ile hayatında erkek cocuklann terbiyesi. 

17. 3.194:2, B. Nlhot Erhn; Hukuk fakülte
si prorcııorlcrlnden: Aile haya tında kız cocuk
lann terbiyesi. 

24. 3. 1942: Bn. Meltıhat Ruacan: Sulh hA· 
kimi, Aile hayatında muaaerct Adabı. 

sı. S. l!l42, B. Kemal Turan: Isparta :Me. 
busu, Bt'k"fır hayatı. 

7. 4. 1942. B. tmran Ökten, Ankar ticaret 
mahkeme~! Azıı~ından: Aile hayatında kayna
nalara dUs<'n vaııre. 

1'1;. 4. l!H2. B N. Cemal Nazlkoil:lu, Nafıa 

\'ekAlctl birini'! hukuk mliıavln: Aile haya -
tında karının ka)nanalara karıı vazifesi. 

21. 4.19-l.2, R. NcJat Sav. ;\\'Ukat: Aile ha
yatında hırı:ım ve akrnhanın mevkii. 

28. 4.1042, B. Sezal Erkut: D. Muhasebat 
milddelumumı mun\•lnlcrlnden, nlle hayatın· 

da muhnhbelln ve tcdakArlıf:ın roıu. 

5. o. 19~2. B. Rerık tnce: Mıinlsa Mebusu, 
Asker allelerlne kanı vazlfelertmlz. 

Toprak kanun projesi 
Meclise sevkolunacak 

Aldığımız haberlere göre Ziraat 
Vekilliği toprak kanun projesi üze -
rindeki çalışmalarını bitirmiştir. 

Proje, önümüzdeki günlerde Büyük 
Millet Meclisine yollanmak üzere 
Başvekilliğe verilecektir. 

1 • 

ÇAGRI 
X Dahiliye • encümeni 17-XI-941 

pazaTtesi günü Umumi heyetten son
ra toplanacaktır. 

X İktısat encümeni 17-XI-941 pa -
zartesi glinü umumi heyetten sonra 
toplanacaktır. 

X Ziraat encümeni 17-XI-941 pa -
zartesi günü umumi heyetten sonra 
toplanacaktır. 

X Maliye encümeni 17-XI-941 pa
zartesi günü umumi heyetten sonra 
toplanacaktır. 

X Gümrük ve İnhisarlar encümeni 
17-XI-941 pazartesi günü umumi he
yetten sonra toplanacaktır. 

X Attuhal encümeni 17-XI-941 pa
zartesi günü umumi heyetten sonra 
toplanacaktır. 

X Nafıa encümeni 17-XI-941 pa -
zartesi günü umumi heyetten sonra 
tıoplanacaktır. 

Birinci ko§u : 
Hlç koııu kazanmam!f üc yaıındakl saf kan 

arap tayları tçlnı11r. tkramJyeı;I ıso Ura me -
satcsJ liOO metredir. Bu kosuya ııtrebllecck 
evsafta ancak bir tay olduQ'Undan yalnız ko· 
ıacaktır. O da B. Hakkı Korkut un .SUlUnU'
dür. 

1 kinci koşu : 
lkt ynaındakl ve hiç koc;u kazanmamış yerli 

saf kan ınırııız erkek ve dlsl taylar !cindir. 
Kazananlara verilecek para 400 lira, koau· 
nun uzunluğu 1200 metredir. Bu kosuya dort 
tay yazılmııur. 

ı - Baron (F. Ozdemlr), 
2 - l>ualaclro \S. K. Osman) 
3 - Şenkız (K. Yıkılmazı 
4 - Saıon (Y.Unı 

Bunlar arasında ~imdiye kadar bir kosu 
yapan 11e o koııuda da kuvetU rakiplerle karıı
la•arak bir derece alamıyan B. Kadri Yıkıl· 

mnz'ın Scnkız lmnlndekl tayını dlf:erıerlne 

ııore ıanslı buluyoruz. Kendisinin tek rakibi 
Da~aıaclrodur. 

Üçüncü koşu : 
(Ha'ldlloap) Uç ve daha )'Ukarı >aıtakl .saf 

kan lnı:lllz at ve kısraklar !<:indir . .Kazanan· 
!ara 'erilecek pnra, 375 lira, koşunun uzun -
ıuı:u 2000 metredir. Koeuya )edl halis kan 
ynzılm.,tır. 

l - Dnndy (H. Alakus) 65 kilo, 
2 - Romans ıH. Saltı 61 klio, 
3 - KomlsarJ (Dr. SııtcroC) 60 kilo, 
4 - Karnntll (A. AtmıınJ 60 kilo, 
5 - ~ctls (A. A>naı:<ızı u kilo, 
6 - Ozdcmır (A. Atman) 56 kilo, 
7 - Gorıcu (A. Atmanı .,3 kilo. 
Bu koau &"ilniln ve bu me\ıılmln en &"Uzel 

~arı•larından birisi olacaı:a bellllYor. Mcm -
leketlmlzln en iYi ıar kanlnrını bir arada &'Ö

rcceClz. DUıUnllUCümUze &"ore bu >arıs B. 
Ahmet Atman ahırı ile Dancty arasındadır. 
Romansın bu aCır ı>lst üzerinde bir ICY yapa
cnCını dUeUnmUyoruz. 

Dördüncü ko§u : 
llıındıkap. Dört ve daha yukan yaıtakl saf 

kan arap at ve k~raklan !cindir. Kazananla
ra verilecek para 300 lira, k0$unun uzunluğu 
zıoo metredir. Koeuyn 9 hay,an yazılmıatır. 

1 - Borıı (R. n.ıı~snl> 65 kilo, 
2 - Mlhri<'nn (S. Akson) 62 kilo, 
3 - Cc:rlııntck (N. Sumer) 61 kilo, 
4 - örnek (ll. CüclU) 60 kilo, 
5 - Yel (K. O<lnba&r) 59 kilo, 
6 - Askın (S. BO"ke) 55 kilo, 
7 - Pa>ııza o-:. Köktcner) ~ kilo, 
8 - Yıldırım ıR. AlyUrUk) l50 k1lo, 
9 - Unal (M. Bayram) 47 kilo. 
GUniln en kalabalık kaşuunun sonunu bul

mak epey ırüctilr. Gecen harta hiç ümit edil
mediği hnlde 1800 metre)'! cok ırüzel koearnk 
cıknran Omek eıter ayatına bir ıey oımaz:sa 
bu kotu:vu dn kazanabilir. Kendisinin en ku· 
veuı rakibi olarnk eveııı. Mlhrlcanı, sonra 
Borayı ırörmekteyız. lkl hnttadır ikinci olnn 
Ceytanteke sahibinin blnecE:l;.nl işittik. Hc:r 
blrl aahnnın birer kurdu olan pro(Cll)'O!tel co
keyler aruında bir amatôr binicinin ne de -
rcccye kadar muvaftnk olıı.bllcce:-tnl yarışta 

görcceıı:ız. Sahanını fazla ı:amurlu olması do
layıslyle hatif kilo taaıyan hayvanlardan bl -
rlnln arn)'a kar!fmnsı da mUmkilndUr. 

Beşinci koşu : 
Dört ve ılnha yukarı ;ı.·astnkl ve sene zar· 

trndıı. hlc kuıu kazanmamı& saf kan arap at 
\ e kıırıı kları i<:lndlr. Kazananlara verilecek 
para 250 llra, koaunun uzunluğu 2000 metre· 
dlr. Ko:;uya dört hayvan yazılmı6tır. 

1 - Onal (N. Ekerı 
2 - Merzuk (R. özrancak) 
~ - Merzuk (R. özııancak) 
4 - Tuna <l. H. Tekcc). 
Bu "08Uda iki ha)"·an dikkati çelamekte

dlr. B\ınlardan birisi Tuna, diğeri Demirdir. 
Demlrl Ankara r;eccn sene yaııtıtı bir &Ur
prlZden ınnır. Tuna lse maıam Kosunun bu 
iki hayVandan blrl ta.rafından kazanılması 

ihtimalini kuvetll buluyoruz. 
Clfte bahta UcUncU lle dördünc:U kQlular a

rıısındadır. 

Halkevinde "Tarihten 

Çizgiler,, karikatür 
, Dairelerde ilin dilinin biraz düzeltilmesini ı"stemelc ıırısı •etm:•tir. "lkmali 

Ticaret ofisi Macaristan dan, pa - • "Y • • ld inşaat''; ''yapı tamamlama" demektir: '' .... Hülcümet konalı yap111nıa tamam- SergJSJ aCJ 1 
muklu dokuma getirtmektedir. Bun- /anma işi eksiltmeye konmuştur.,, "Elbise diktiril~elc,,: Niçin esvap delil de. .. 
lardan birinci parti gelmiş ve bu cins elbise! "Alakadarların nazarı dikkatine": Niçin udece ''alllcalıların dilclca - Re55am Salih Erimez'in vUcuda 
mallara en çok muhtaç olan otuz vila- tine" değil?. Bıllıassa iktisat ve ticaret işleriyle ulraun bazı tnislerimizin getirdiği yeni eserlerden mürekkep 
yete dağıtılması işi sona ermiştfr. 1- dilinde de lrenkçeye lüzumsuz bir kayış var. "Kontrolör" ne demek? Ya "kon- "k" . "T • 

Düşünülmez ki, "zaman" geli 
sana ve o insan cemiyetine gülü 
geçti mi, geri dönmesi §Öyle d 
arkasına bile dönüp bakmaz. 

"Zaman" ı öldürmek isterler 
bu ki zaman öldürülmez; onu öl 
düm sanmak, kendini aldatma 
!kendine hainlik etmekten başk 
şey değildir. 

O, durmadan geçen ve geçerk 
den geldiği kadar kendisinden 
dalanmak gereken en kuvetli, e 
ğerli bir yaşamak u.nsurudur. 
ki, "zaman", hayatın insana açtı 
bir defa harcandı mı bir daha y 
konmıyan bir ıkredidir. 

"Zaman" dan değerli hangi 
vardır ki? 
Yaşıyan insan, bu dünyada b 

şeylere tekrar kavuşabilir. Fakat 
bettiği "zaman" ı bir daha bul 
"An" hiiviyetiyle durmadan bi 
ardından gelen "zaman", bir d 
mahsustur; bugünün "zaman" ı 
nündür; bugününkü yarına ge 
diği gibi, dünkü de bugüne 
dönmez. 

"Zaman" ı hoş geçirmek, boŞ 
çirme'k demek değildir; onu ka 
na doldurmak, onun hakkını ve 
gerektir: "zaman" hakkını altt1 
kendinden sonra gelen zamanlar 
sandan ve insan cemiyetleri 
öcalırlar. 

Tarihe bir göz atılınca, görülU 
en büyük acıları, en korkunç fela 
leri "zaman" ı ihmal etmiş, onu 
dürmek gibi suykastlar düşünmU 
ya yapmış olan insan ve insan t 
lukları çekmiş ve görmüştür. 

Çok korlkunç olan "zamaı1 
öcünden kurtulmak için, insanı. 
insan topluluklarının bir tek &l 
vardır: 

Çalışmak ! 
İyiye çalışmak; durmadan, :11! 

.dan çalışmak; zamanla bidikte 1 

Jemek şıarı, kendi terbiyesinin t 
li olan millet ve memleketlere " 
man" daima gülümsemiştir. 

Hikmet rcJ 

İt sigortaları kan 

projesi B.M. Meclis· 
Aldığımız haberlere göre 1 

Vekilliğince hazırlanarak Büyil1' 
let Meclisine sunulmuş olan i~ 
gortaları kanun projesi nafıa er/
meninde incelenme'ktedir. !ş -;e 
bulma teşkilleri hakkındaki proje 
dahiliye encümeninde inceıenıt'erO 
dir. İş müddetleri nizamname P 

1 
siyle, hazırlama, tamamlama işıe; 
ıbiribirleriyle ilgisi olan işler :h3 
ıclaki nizamname projeleri !ktısı< 
ıkilliği iş daireleri reisliğince ı;' 
lanarak Baıvekilliğe veriJnıişt1'' 

Ankara dün hakiki 

bir kış günü geçirdi 

Dün Ankara'mız tam manasiY1~ 
kı§ geçirmiftir. Bir s'Oğuk d~! 
Orta Anadolu Uzerine aktnıŞ. ef 
doğudan soğuk rüzgarlar es.ııı f 
sebep olmuştur. Bu yüzden oil~I 
rimizde en yüksek ısı sıfırda 6• 
ve en düşük ısı da sıfırın aıutt 
ye inmiştir. Bu sebeple j\rıJcllıı 
dün sonbahar içinde kara J.cıf' 
gününU yaşamıştır. 

Ne de olsa, coğunlukca söylenen dilde 
yazılan kanunu, halk şUphe yok kl dlllne 
aylan bir yolda yazılanlardan bln kere 
daha ıyı anlar! KArın en büyilğü de budur. 
Ve ırene hlc det:ılse, aydınlanmız yaban 
yere IQpt 'kitapları içinde ömür öldürmek
ten kurtulmu$ olurlar. 

ı trol memuru", yahut kısaca "kontrolcü" diyebiliriz. ı ıncı arı ten çizgiler" karikatür 
kinci parti stanbula gelmiştir. Bunun * sergisi dün Halkevi salonunda açıl -
da ucuz fiyatla önümüzdeki günler - t1 H ü O d k "Zayiat., yerine "kayıplar", kullınmalwız. "Garanlı"' için "inanca'' diyoruz. mış r. eT g n saat l an 12 ye a-

Sivaı'ta kar ti' 
Sıvas, 15 a.a. - Dlin öğle<fetl 

fasılalı olarak şehrimize ıcar ya. 
tır. Böylelikle, hak ve kanun filcrl: halkı

mıza, yurdumuza bu&Une uymıyaeak ka
dar yayılmış 1&! mis. sınmi$ olur. 

Hem biz türküz. Nltln ve neden Türkce
den bnska bir dille, bLr QslOpl:ı kanun ya
zalım?! 

Dilimiz dillerin en zenginidir. Hem ke
llme hem de terimler bakımından. 

yazılanmızda, şı!rlerimlzde, bil(:! alanın
da, kanunlarda ve her şeyde, Türklt"r va
tAnında yalnız Türkçe şakımalıdır. 

Turk blrl!~ıne. ancak ve yalnız bu yol-
dan sı d lir. 

Türk dilme ihanet, Tilrklill:e hainlik o-
lur. 

Tann gecmlstekllerl hos görsün. 

*** 
"HerkPs kanunu bilir sayılır!"ı prensip 

olarak ortaya koyduktan sonra. halita 
- hem de Türkler vatanında - Türkçe
de-n başka bir dllle ı;öyl!)·en kanun yapa -
nın, böyle bir ı>renslpe dayanmda ne 
hakkı· vardır? 

Sizi biraz dilsUndilrmek ve biraz güldür
mek için o pek me$hur, \'e hllA, derman-

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
lıtanbul Eczaneıi 

de tevziatına başlanacaktır. Bunun Bizim için eslci hatırası pek iyi olmıyan şu "zaferi nihar• ısözünü de artık "so- dar ve 14 ten 18 e kadar 15 gün müd-
arkasından başka partiler gelecek.tir. nuncu zafer" e 'çevvelim. - DİL~! detle açık bulunacakıtır. 
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Halk ve yan • aydın ! 
Saym dostum ve Ü5tadım dok

tor Saim Ali Dilemre dünkü U
lus'ta çıkan bir yazısında diyor 
ki: 

"Söz uçar, ya.zı kalır" J.er&!r; 
bi.zde "ya.zı uçuyor, aö.z kalıyor." 

Gazetenin aynı sayf asrında 
DiLCi, aynı goruşu günlük ha
yattan almmış bir örnekle des
teklemektedir: 

"Gazeteler, vekillik yerine 
kullanılan bakanlığı bıraktıkları 
halde "tutmamıf" auçu • altında 
bulunan bu tabir halkın J.il.i.nde 
kalmıftır .... 

•••••. gene lwılk "mebua"a ".ay
lav" diyor." 

Bunun gibi "bay" ve "bayan" 
sözleri de, halkın aizma tutun
masaydı, ancak zarflarm üzerin
de kalacaktı. 

Kendisine anlatılan ve öğreti
leni gerçeğe alan ve İnanan ihalk, 
bizde köktür. Onda her şey kök
ten sürer. 

Kendine bir türlü yer beğene
miyen yarı-aydın ise dallarına 
kalem ••m zor tutan yoz bir fi
danı andırıyor. 

Ve aevdire ıevdire ! 

Dilin özleımesi ve durulması 
konusu Üzerinde güzel bir yazı 
yazan Peyami Sefa, fU önergede 
bulunuyor: 

"Seve seve, azar azar, yavaf 
yavaı" 
Eğer arkadaımuz 1bunu yazar

lara Öneriyorsa ıunu da katalım: 
"Sevdire sevdire" 
Çünkü timdiye kadar birçok 

güzel kelimelerin tutunmamı§ 
olmasına yol açan, kalem sahibi
nin onları sevdinneğe gİrİfllle· 
meai olmu~tur. 

••• 
Baltacıoğlu'nun ''parçalmı" ! 

Profesör Baltacıoilu, Tan ıa
zetesinde "Parçalar" batlıiı al
tında kısa kraa yazılar yazıyor. 
Geçen gün Vi-Nu da bundan 
bahsettiği bir yazmm üstüne 
"Baltacıoğlu'nun Parçalan" bat-

lığını koyınuttu. 
ealtacıoilu'nun "Parçalar" ı 

deyince benim aklıma kıymıklar 
geldi; sizin gelmiyor mu? 

••• 
Şiira - Danııak ! 

~ski ~i~ M>zlükte arapça fUra 
kelımeıını karıılıyan J.anııak aö
zü, Uluı .. sütunlarma geçmiıti. 
~ana .oyl~ _geliyor ki bu güzel 

k~)ımeyı yenıden diriltmek için 
Yukaek Sıhat Şliraamın toplantı
amdan faydalanabilir buna 
"!~k~ek Sağlık Danııafı'' diye
bılırdık. O zaman danışak gelir, 
yıllardanberi, yerini çalmıf olan 
ıurayı dil dııarı ederdi. 

Mademki • dil savaşındayız; 
bunu topyekun savat haline koy
sak fena mı olur? 

*** 
Şive kurallarını unutmıyalım ! 

Türkçeyi gayet iyi bildiği id-

· diaaında bulunan bir yabancı ta
nrdığnn, "bir çukulata kutusu" 
ile "bir kutu çukulata" terkiple
ri araarnda mana ayrıntısını kav
rıyamariuştı: !kelimeleri bildiği 
fakat §iveye, gereği gibi, akıl er: 
diremediği için. • 

Bizde Öz Türkçe söylemeğe ve 
yazmağa savaşırken §İveye say
gıyı da unulmıyacağız. Şive, be
lirli yerlerde belirli fiilleri kul
lanmayı, kelimeleri sıralarken 
kendi ı.kurallarmı göz önünde bu
lundurmayı emreder. 

İki kelimeyi, mesela, ele alı
nız: .zevç karşılığı koca ile .zev
ce kar§ılığı karı. :zevç .zevceyi 
Osmanlıca sırasiyle Türkçeye 
çevirecek olursanız, koca karı 
olur ki, bilirsiniz, bu, acuz;e de
mektir. Karı koca diyeceksiniz. 

lne~~u'dan gelen bir telgraf
ta şu cumle vardı: "iki gündür 
d!.vamlı olaNık yağan · yağmur: 
dun gece yarı•ı kara çevirilmif
tir." Halbuki cümle - tive ku
ralma uygun olarak - §Öyle bi
tecekti: "kara çevirmittir"; "ka
ra dönmiif tiir." 

T. /. 

Ankara şehrinin ~~, 
ihtiyacı tesbit edilıY0 

11eıtıl İaşe MUdUrlUğU ıehrln un iı:ıtlY' bt't 
bit etmek Uzere yeni tetkiklere ııcıı 
tır. Bu arada her aileye bir ve~tl' l 
mckte ve bu vesika lle o aııcntıı rııl,ı' 
yaısları ve irsleri hakkında b~ı ııo 
rulmaktadır. 16<' 

Bu hususta verilen maıomııtıı 1~ıll • J:ııl 
nıncular ekmek yapmak tcın 111 
yacını karaılıyacak miktarda ıı: )11 

halde bunların hepsinden ct<ırıe ,ıı 
makta, bBrektllere, tııtııcıııırıı unıl 
dırlar. !hı gibi harcl:;etıerin öıı 1ııt ~ 
,., her funıncuya bölgl'ııının )·ıır• 
kl\l"§ılıyacak miktarda ekmek t ti' 
sini t"mln edPbllmck lizere bil 
yapılmaktadır. 

-- J1d' 
Milli Korunma ~~n~11re' 

yapılacak değıfıklık beri' 

İlgili yerlerden verile~ 11~ııi 
göre, koorıdinasyon heyetı; de 
runma kanununda yapılaca ·ııi 1' 
liğe dair olan kanun projeS~i 
etmiştir. Proje önüınüıd.e ·ııe • 
içinde Büyü'k Millet Meclısı 
lacakt1r .. 
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A111erika'nın yeni adımı 
t,~rika mebuslar meclisi bita
"'ıı. 1 

• ~anununda değipklik yapıl
~ ıçın hüküm et taraf mdan ileri 
lift h-': teklifi kabul etmiıtir. Tek
titt~ . ukfunet §U iki maddenin de-

11l'ılıneaini istiyordu: 
tıl'hl Amerika ticaret gemilerini 
~ld •nnıaktan alıkoyan maddenin 

2 ırıtrnasmı. 
lıöl l Ticaret gemilerini tehlikeli 
•l.ı:e e.rdeki limanlara girmekten 

Akdeniz' de 

İngiliz fil osu 
yeni gemilerle 
kuvetlendirildi 

Ark Royal'dan yalnız 

bir tek kişi kayıp 
<Başı l. inci sayfada) 

B 0 Yan maddenin kaldrrrlmasmı. 
ll.ı: lneselede bir noktayı daima 
L ı. da tutmak gerektir ki devlet-
._ 11uLk yollarını keamek Uzere daha kesin olarak A. ..... ··~.,.u unun mnumi kaideleri, 
~ka'nın her iki §eyi de yap- hareket edebilecektir. 
~a engel değildir. Bita1'af bir "Amiral Cunnlngham'ın muvaffakıyet -
""-lı~~etin ticaret gemileri silah· leri, general Rommel orduııunun taıeııı 
ftcibi ı!ır. Silahlanma, bir ~orunma için ıa.zım olan merhale yoluna karoı ya
._ 1/1 olarak tanmmıJtır. Ve ge- pılan seferin ancak bir baıltmgıcıdır. 
ı,.~araf bir memleketin ticaret ''Birçok darbeler aımııı olan İtalyan 
~ 1 

eri, harp hukukwıun kayıtla- donanmasının gerçek kıymetine gelince, 

bu donanmanın vaziyeti, ııu haber1e ken
disin! gcistermektedir : İki ağır İtalyan 

kruvazörU, bunların yarısı kadar küçük 

z __ = 
1 Mo loya ros taveç"te 
on beş gün süren 

Muharebeyi 
kıtaları rus 

kazandılar 

200 tank ve 500 

kamyondan başka 

Almanlar 35.000 

asker kaybettiler 
~ "Yntak şartiyle, her limana 
\tltfabilir. Fakat Amerika, bu 
~•r Üzerinde fazla durmak yü
~ -b" 1914 harbine sürüklendiği 

. l,td ll defa kendi isteği ile bu hak· 
rı J.te ·~ kendini yokaundurmuftu. 

olan iki tng-ıltz kruvazörü kar§1111nda ken· 

Londra. 15 a.a. - Ruslar, Moskova
nın cenup batısına yüz kilometre me
safede bulunan Maloyaroslavetz'in et
rafında 15 gün süren bir meydan mu
hareb~i kazanmışlardır. Şimdi rus -
lar, 200 alman tankıyle 500 kamyonun 
tüten enkazı ve 35.000 alman cesedi
nin bulunduğu tepeleri ellerinde bu
lunduruyorlar. 

f~ "1 l 1ntdi hükümet bu kayıtl&Tın 
ı.15" ~~darı kaldmlmasmı teklif edi· 

li u. 
ğJ dttı ~kiirnet önce yalnız b_irinci k~y· 

"İıl • ~ldırılmumı, yanı genrıle· 
~l~~la.hJandırılmasmı istemiıti. Bu 
ltt~ mebuslar meclisi,.ııde görü~ü
~·ı ~abul edildi ve ayana go~
~dı •• ~Yanda görü~iilül"ken,v•h'!
~et ık1nci maddenın de degı§lı· 
' r'ine lüzum gördü ve ayan 
~~· ıaj her iki maddeyi de hükü
~ın .teklifine uygun olarak de
-il h~1: Mebuslar meclisi önce yal
~- 11'1nci maddeyi değiftirmiı ol•t ~~.an layiha, ikinci maddenin 
~l egıttirilmesi için telrrar me· 
'llra gönderildi. İtte fimdi me
~l •r meclisi de ayanın kararına 
~ J''k kanunun her iki maddesi.: 
~ e değiştirmektedir. 

~~· ehuslar meclisi bu karan on 
~t~. ltbi küçük bir ekseriyetle 
~~Ştir. Vaşington'dan verilen 

ıl 'b e göre, layihadan yana 212 
~tt-ı1~ rey vermi§, liıyihaya ka~! 
"11)"1 rı reylerin uyısı _da 1~ u 
'~ı llttur. Reylerin partılere gore 
~ltlaaı da dikkate layık olan bir 
·~ ~dil". layihadan yana rey ve
)'ıli eb~uılarm 189 u demokrat, 
~· ~2 c~hurreisinin partisin~e!' 
.._), 1c'1 de cümhuriyetçidir. Liıyı· 
~ ar,, :rey verenlerin 137 ai 
~ uriyetçi ve 53 ü demokrattır. 
l_.lte~iceye göre 53 demokrat li· 
~~enın ' • 1 rd" e lcartı rey vermıt e ır. 
~~ ~ bu, 22 cümhuriyetçinin Ruz· 
~ e birlikte yürümesiyle biTaz 
S:~ edilnıittir. 

:~-·~İye kada1' harp ile ilgili O· 

11~'ç bir layiha, mebuslar mec
~ çıL.. en bu kadar az bir ekseriy_e~
~ -""lbrı değildir. Ve Cümhurreısı
~!-~ dakikada meclis reisine 
"İl' 1tı ınektupla reyler üzerine 
~ hptığı göz önünde tutulacak 
~ ~· bu neticenin tümul ve ma· 
... yha açık olaTak belirmekle· 

~lltt, ~~tington'dan bildirildiğine 
~ ltıt ı~ter Ruzvelt bu mektubun
'1'111 b ~fı bir kararm İngiliz, rua ve 
~iı : it efkarı üzerinde hasıl ede
~eJ>kiye mebusların dikkatini 
4 llir. 

.ı.:--l'ih,._ k"" .. k b" 
~~l'İ -.ın meclisten uçu ır 
!tf ttı/_"lle geçmesi, Amerika ga
~'İl'J ti ta.rafından batka başıka 
\ııı ~re Uğramııtrr. Bazı gazele· 
t İl ol erika'daki grevlerin buna 
~~~~ 1duiunu iddia ediyor. Bazı 
\'>~t~ er ise, verilen kararın ehe
•~"ti1~de ~Şa.ret etmektedirler. Bu 
4.~lit 1 dıa daha doğru olmak ge· 
;~~it ~rçi mecli.ain bu karan, 
~'d • hükümetine bitaraflarm 
lı.:~~ ettikleri hakları geri ver
~~tllt··daha ileri gitmiyor. Fakat 
\ C\~ f tartlar göz önünde tutu-

ıı destroyerlerini ve muhafazaya memur 
oldukları ticaret gemilerini bırakarak 

kaçmı§l&rdır. 

" Akden!z'deki İngillı: ııtratejiei, Libya
daki Mihver lmvetlerine kar§ı yapılacak 

taarruzun ilk hazırlıklarını teşkil edecek 
oartların tesisini hedef almaktadır. Ami· 
raı Cıınnlngham'ın bu harekııtlerl ~lmdlkl 

hızla devam edecek olursa, general Rom· 
mel mahvolmucıtur. 

"Susuz ve yiyeceksiz bir memlekette, 
zırhlı nakliyat vasıtaları az olmtıkla be· 
raber, ötekt bakımlsrc\nn sayıca UstUn bu· 

ıunan ve sağlam bir !ate yoluna malik 
olan bir dilıman karşısında, ı;-eneral Rom· 
mel'in münakale yolları kesilecek olurııa, 

vaziyeti çok te.hllkl'll olacaktır ... 

Ark Royal'in mürettebatı 
Kurtanldı 

Londra; 15. a.a. - Resmen bildirildiği· 
ne &'öre, Akden!z'de batmış olan Ark-Ro· 
yal tayyare gemı11ı mürettebatından yal

nız 18 kloi kayıptır. 

Kuybişef'te bu mrydan muharebe
sine harbin en manalı zaferi olaratk 
bakılmaktadır. ÇUnkü bu zafer rus • 
ların, Napoly-0n'un hezimetini intaç 
eden hal ve şartlar yani bütün alınan
ların şikayet ettiği kar, sis ve yağ • 
mur içinde en güzel bir tarzda harp 
ettiklerini göstermektedir. 

Maloyaroslavet;.'in batısındaki or -
manlar<la tank tümenleri püskürtül -
müştür. Almanlar bu ormanlardan 
şehre hücum ediyorlardı. 

Cephede kazanılan bu S-On muvaf • 
fakıyetler, General Zukof tarafından 
hazırlanan ve ge~eral Golucef tara -
fından mükemmel bir surette tatbik 
edilen planların bir neticesidir. Ge -
neral Golucef verilen talimatı yeri -
ne getirmek için kar fırtınası olan bir 
günü seçmiftir. 

Almanlar bundan evci yaptıkları 
Yalnız bir tek kiti kayıp hücumlarda ormanları geçmiye mu -

Londra, ı:ı a.a. - Bahriye N'a:ı:ırlığının vaffak olmuşlardı. Rusların mildafa -
tebUği : . alan, her alman hücumunu bir boz • 

Ark Royal mürettebatından yalnız bır 
· dl a • guna çevirmişti. 

ki§ln!n kaybolduğu hakkında §ım m Almanların, Leningrad ~phC9inde 
ltımat gelmiıtır. 

teşebbüsün rusların eline geçtiğini 
Ark Royal'in ÖCÜ alınacak gazetelerde çtkmasına izin venni§ ol-
Llv&rf!OOl, 15 a.a. - Bahriye Nazın malarını gözden kaçırmamak gerek -

Mr. Alexander burada bir nutuk söyl\ye. tir. 

rek bilhassa demi§tir ki : •ibi Ark Moskova cephesinde de te~bbüsün 
"- Hood'un öcUnU aldığımız "' rusların eline geçmesinin gecikmiye-

:Reyal'ln ae 6cUntı alaea&"ıa. .. 

Lifleri uzun pamuklar 

hakkında verilen karar 
' Memlek~timiz pamuklarının aynı 

usulde çırçırlanması ve en iyi usulün 
tatbikı ötedenberi üzerindıe durulan 
mevzulardan biridir. Yurdumuzda 
Ziraat Vekilliği tarafından dağıtılan 
uzun lifli akala ve klevland pamuk -
ları için bu mesele ayrı bir ehemiyet 

kazanımı bulunma\ttadır. Ziraat, Ti
caret vıe İlrtıaat Vekillikleri arasın • 
da kurulan bir komisyonda bu mesele 
bir müddettenberi görüşülmekte idi. 
Haber aldığımıza göre komisyon ça· 
lışmalarını bitirmiş ve urun lifli ~a: 
mukların Amerika'da olduğu gıbı 
desterıel i çırçırlardan geçirilmesini 
karar altına almıştır. 

Bugünkü şartlar yüzünden 'imdi -
lik ihtiyari olarak tatbik edilen bu 
kararın yeni çırçır fabrikaları k:ı:~ı
ınası kolayıa,tığı zanıanlar geldıgın
de mecburi bir mahiyet alması bek -
lenmekedir. 

Kat adeniz' de hrtmadan 

ceğiıni g&teren allmetler vardır. 
Muharebeler §iJJetleniyor 
M~kova. 14 a.a. - Pravda gazete -

sinin harp muhabiri bildiriyor : 
"Dün cereyan eden muharebeler 

bilhassa Volokolamsk ve Narof-o -
min~k kesimleı:ıinde şidôetli olmu§ -
tur. Birkaç yerde Sovyet kıtaları kar
şı hücurrflar yapmışlardır. Moskova
nın sol cenahındaki muharebe her sa
at geçtikçe tiddetlenmekte ve birkaç 
kesimde almanlar yeni ihtiyatlar ge· 
tirmeıktedir. Bir alman motörlU piya
de atayı tankların yardımiyle per -
şu:nbe günü - V - ipretiyle gösteri -
ı~n yere kadar bir yarma hareketi 
yapmışlar ve - Sh - remziyle ifade e
dilen yere doğru yollarına devam et· 
mişlerdir. Burada Sovyet kuvetleri 
alınanların yolunu kesmiştir. Muha • 
r~ler devam etmektedir. " 

B~ heJef: Vakit ka%anmak 
Mogkova, l& ·a.a. _ SOvyet radyolu ('ep • 

hedeki askerler için yaptılh nesrlYatta e!Syle 
dmıtıttr: 

"Vakit kazanmalı, dil«nanın yeni manev• 
raıanna enırel olmak ıcın ne pahasına o!Ul"'!la 
oısun tutun.malım. 00$1'!1anı, bUtUn kıt acık 

aahada mttkezıerlm!zln kapılarında ıeçtrmı · 
ıte zorlamalıyız. 

Radyoya ıröre. almanlar Volkot bOyunca 
ve bundan sonra T11cv1n'e kanı b1r ta&rrııza 
baılamışlardır. Almanların ırayesı Lenınırrat 

lle le Rusya aruındakt irtibatı kesmektir. 

~,dt~ llra.a, Meclis kararı~ın. d~
>,aıı ... ..\; bır mana ifade ettiğı go· 
~~i~ lllanya bu hakları tanımı· 
~~il 1 ~çrktan bildirmitlir. Ame
~~I hıtaraflrk kanununu kabul 

~ı~.~ hu haklardan istifadeye bir vapurun pervanesi koptu 
~,~ill\"'n~~ tehlikeli bir hareket 
•, İ')I b ı ıtıraf etmif bulunuyor. 

Almanlar, Moslı:ova müdafaasını cevınnek 

fcln Xallnln • Modcova ve Tula - Mosı<ova o· 
tostraUarını ele ıreolnnerıe ve bu auretle ıov· 
:yet hUkUmet merkezini tamamlyle muhasara 
altına aıınarıa calıaı;yorJar. 

·~ >ii~.~Yalı itler bu çığır üzerin
\t". tie ll§tür. Şimdi an11ızın Ame· 
~lı~ l~ret gemilerini sili.hlıyarak 
~.'t~ 1"!anlarma efy& ve harp 
\\ !)., 8'1 ta,ıyacağını bildirmek
\ ... , l u hare.kette Almanya'ya 
~l~eÇrlt bir meydan okumanın 
~~iliaj:1eai mümkün değildir. ltle 
l'1 'eb tereddüt etmesindeki ha· 
~t , .. ~J> bu olmak gerektir. Me
~tı b ecJi i bunu Almanya'ya 
~ 'te(jilrp ilanına k'adar varacak 

~~t~et e ~enıli ve ıümullü bir 
fi'lı el"i aa.hnış olacaktır. Aylar· 
'> Ilı ; Rerek alman ve İtalyan 
\._\t~ı'• e terek Amerika'daki "in· 
~~le h~eteler tarafından bu 
\ ~)l:ll'~fında yapılan neıriyat 

B" k Sowet kıtaları Rostot önünde muharebe 
Zonguldak, (Hukust) - ır aç etmektedir. 

gündenberi Karadeniz'de oldukiCl Kırım'da btb'Uk taarruzlarını ırelıtt1reıı 
§iddetli fırtına devam etme~edir. alınanlar Slvaatopol ve Kero kapıJuındadır. 
Fırtına yüzünden Samsun'dan lıma • Burada kanlı muhareheler cereyan etmekte· 

nımıza gelmekte olan Altay va?u'..u • dlr~owet rad>'Olunun splkert sözlerını tö>'le 
nun Cide açıklarında pervanesı duş - bltırmıstır: 
müştür. VapuTun telsizle ya?tığı yar- "Kızılordunun tükenmez ıhtıyatlan var· 
dım isteği üzerine Karadenız posta - dır. Bundan baaka ordumuz müttefik devlet· 

E ru lerln. eheml)'etl ırltUkce artan yardımına da 
sını yapmakta olan rzur~~ .. vapud güvenebilir ... 
ve limandan Kozlu romorkoru yar ı-

Durum bir haf ta öncesine göre ma gitmişlerdir. Erzurum vapuru 
·· mükemmel Altay'ı yedeğine alarak Amasra on· Londra, l!l aa. - Annallst aaatıd.&ld as· 

!erine getirmi' ve vapu~ &0nr~dan kert mlltale{lları yürütmektedir: 
Kozlu romorkörü yedeğınde .ıı~n Vahtınllttnı lcaYbetmemıt olan Kınm mUs· 
iı--erisine alınmıştır. Başkaca bır zı • tesna olmak U%ere Sovyet eephHinde durum 

T blr hafta ön~ıne ıröre cok mükemmeldir. 
yan buhınmama'ktadır. Bu m1lrtdet tctnde almanlar dlk'k&te defler blc 

bir muvaffakıyet iMia edememl•lerdlr. Ve 
~'tbel> ır kanaatin yerle,me11i· 

~lııılllıl ()lınu,tur. t1 görmek istiyOT. Esasen Amerika, 
\~ ha il ~:1'aber, eğer Al"1anya son bir sene içinde harp kar§r5ında 
t\ t>.,:1> •lanı için bir vesile ad- aldığı vaziyet ile bitaraf devlı;tl 
'ıı.?ı:ıl' - ki edeceğe pek ben· hakları Üzerinde durabilecek hır 
~~ otd'~ J\ınerika'nın 1914 har· halde de değildir. Bitaraflrk hak· 
, .: dllrllgu gibi, bu haklar üze- larından istifade edebilmek ıçı~ 
' '"l lll'ak Al ·ı bitaraf olmak gerektir. Halbukı 

Tlkv1n'ln zaptı ve Lenlnrrat'ın dotutunda 
nn kuvetler!Yle temaı edll&tt hatoondald 
iddialan ile ruılar tarafından yalanlanmak· 
tadır. 

Londra'nın 1&1Ahtnt11 mahtlllertne bul'Üll 
aelen haberler hava N.rtlarmın yeniden aon 
derece fenalattıtına ııarPt etmektedir. Keytt· 
yet kısmen almanlar tarafından d& teYit ı • 
dllmelctedlr. Almanlar Mnııkova•nnı lt«all 1m· 
kAnıızlttını 1zah ırterken envyıt merkezine 
ııldeon )"Ollann durumunu anlatıyorlar. 

1 '"" ı_ manya ı e mese· ld ''\ . ç~" isteıniyeceğine §Üphe Amerika çoktan böyle bir yo an 
~~~ l\~-·~rık-ü Amerika hükümeti, ayrılarak her ne bahasına oluna 
~il d arı bu haklara ve bu olsun lngiltere'ye yardım yoluna 
~~\'-ti;ha ba$ka hakl,.,ra riayeti 

1 

ııapmıf bulunuyor. Meclisin son 
~it. ~Ceğini çok defa tekrar karan bu yol Üzerinde atılmış ye· 

' ~~elt nazari haklara ni 'bir adımdır. R 
a~:Jc Petinde deiildir. A. Ş. ESME 

Alman yazarlıın bu :voııardan birinin :vU• 
rll:ven plyadelertn cızmelcrlne yaııısan ha1Ç1lıc· 

la pctlmez bir ha\M oldutunu söylU>'OT'lıtr. 

Taııtıar bu >'&Pi.ikan maddeye sömülm-. • 
dlr. 

w~bor=.:.u:;-$:;;:-:: ı Kı rım'~i osRert \ 
ııa!ı: dovemh 8Ul'Ottıe znemll ..... ~tar l 
>'ııcınuoiardır. Bur&tarda eer.cıvaa eden car • d ok h • 
~ elddetil olmUI .,. aetebbUe )ter za. u ru.m c va 1 m 
- ruıııann ellndo lm.l.ımellr. 

Jle,kez. ııe cenup_ cephelerinde 
Londra; 15. a.a. - Moskova radyosu • 

eua vel'diği resmi habarlere göre, merkeı: 
.,.. cenup cephelerinde hs.rekAtta bulutıaJı 

Rua kıta.lan, 18 aonteırinde, 25 .Alman 
tankı, piyade ıuıkeri veya malzeme taşıyan 
300 kamyon, benz.in tqıyan dört sarnıç 

kamyonu, 25 tayyare karııkoyma tesisini 
tahrip ve bir piyade alayını imha ctmlttlr. 

Cenup cephesinde iki gUnlUk hareko.tta, 
Rus tayyarecileri, piyade ukeri veya mal-
zeme taşıyan 197 kamyon tahrip etmi§ ve 
600 kadar askeri öldürmüıtUr. 

Yine Rus resmi haberlerine göre, çete 
mUfrezelcd, cephenin bir çok kesimleri bo
yunca faaliyette bulunmuılar, 300 kadar 
Alman subay ve askerini öldürmüşler, 

benzin depolarına ate§ verm!ııler ve düıı· 

manın münakale hatlarını kesmtıılerdir. 

Alman - Sovyet harbi 
uz.un sürecek 

Nevyork, 15 a.a. Ne"s-Republlc, A-
merikan dergisinde M:ax~Wener, şö)le ya-
zıyor : 

'·Alman • Sovyet harbı muhtemel ola
rak uzun sUre('ek•ir. Sovyetler ı11c bütün 
harp mUddrtince demokrasilerin mUttefiki 
bulunmaktadır. Moskova düııse bıle, Lc
n!ngrad'da, Moskova'dn ve nonetz hav · 
zasında bulunan bütUn endllstri topl•ıluk· 

tarı Almanların ellnt? geçse bile. dot;u 
cephesindeki harp yınc devam edecektir. 

•· Kızılordu, uzun sUrecek bir he.rbı ba
şarmak kudre.inde bulunduğıınu !ebat e~ 
m!ştir Bundan b~ka, vasıfları ve mu -
herebe kabiliyeti bakımından hiç bir nokta· 
da Alman ordusundan aşn~ı bulunmadı· 

~ını dn göstermiştir. Moskovn mevziine 
doğru çekilmesi hiçbir zaman bir zayıflik 
delili olarak ele alınamaz Bundan baoka 
şunıı da unutmamalı ki, hnreka.t harbında 
istikrar, ancak hUcum eden ordu yorgun 
dUş .üp;U zaman hasıl olabilir. 
"Kızıl ordunun mUdafan kudreti is bat 

edilm!11 bulunmaktadır. Karııı taarruzc\akl 
kudreti ise muhtemel olarak Almanya'nın 
yorulması ve zayıflaması llfsbetlnde arta
caktır. Bü~Un muvaffakıyetlerine ve top
rak kazançlarına rağmen. Almanya bugUn 
nazik bir durumdadır ve dotu Almllllya-
dakl harekftt Uı;lerlnden 1500 kilometre 

Kerç·yanm 

adası İşgal 

olundu mu? 
Almanlar denizden sallarla 
ve havadan paraıütlerle 

'< fkasya'yı istilaya 
hazırlanıyorlar 

Lond.ra, 15 a.a. - Almanlar lngiltere
nin iıtiluı ıcın hazırladıkları aallan Tuna· 
ya kad&r kara yollyle taeımaktadır. Sim· 
dl almanlar bu sallan Katkaııy.a'ya knrJı 
yapscaklan hUcumda kullanmata hazırla· 
nıyorlar. Bunlar şimdi sovyet mildnfaala· 
nna karşı kullanılmak üzere Tuna ağzın
da rus donanmasının Kırım'dan aynlma
sını bekli) orlar. 

Hollandahlnrtn bildirdiklerine göre al· 
manlar, son derece hızlı giden kU<:Ok mo· 
törlü gemilerle altı dllz büyük gemUer in· 
&asına gece gündüz çal!iıyorlar. Annalls
t in mUtalealanna göre cenupta Kafkasya 
lstlkametfndl" alman zırhlı VI'! piyade tü
menleri blltUn Kere yanmadasını zaptet· 
mlşe benziyorlar. Ruslann telıHk~i tama· 
mlyle kavradlklan atıktır. 

Gelen haberler Brltanya tayyarelerinin 
bu cevrede faally~e bulunduklannı bil· 
dlrmekted!r. Bu tayyarelerin Ru.sya'ya ve· 
rllen ve rus milrettebat tarafından idare 
edilmekte olan Hurrlcane tayyareleri ol· 
ması muhtemeldir. 

Sovyet kıtalarının Kere yarımadasını 
boşalttıklan hakkında mihver kaynakla
nndnn ı.-er1len haberler Loındra'da teyit 
edilmemektedir. 

Kırım'Jaki 
fevkalade 

durum 
vahim 

Londra; 15. a.n. - Daily-Tcle1,'Tnph ga-
zetes!nın Stokholm muhabirinin bildirdi· 

kadar uzak dllşmllo bulunmaktadır . .Alman gine göı·c, Kırım'da Almanlar Sıvastopol 
ordusunun iaşe meselesi günden gUnc dJ.ha ve Kerç kapılarında gibi gözüküyorlar. 
karıeık bir hAl almakta ve kayıplarının Kınm'da vaziyet tevkalAde vahimdir. Beş 
.,...,rlı"'ı ise gı.tti

0

k"e kendlstni hiıısetttr -
.... e "' Alman tUmenj Sıvıuıtopol mtidafaalan~ 
mektedlr. 

" İlk Umumtharp esnaundn, Almanya, 
ölU, ağır ve hafif yaralı olarak topyeknn 
yedi milron aaker kaybetmi~tl Rusya cep
hesindeki Alman kayıpları, 1914-1918 de 

ıiddetli darbeler indirmektedir. Alma.n 
topçusunun daim! bombardımanı altında 

bulunan Sıvıuıtopol eehr:l ve Umanı ~ov • 
yet donanması tarafından artık 11s olarak 
kullanılamaz. Kırım'da, Sovyet kuntleri, 

btltlin cephelerde ayni bir devre iclnde ılmdiden geceleri, Kerç boj'aaının öte ta

uğrachtı kayıplara göre, dört de!a fazla rafına geçirilmekte •• orada Fontan ve 
bir artıı nisbeti göstermektedir. Taman'dakl tablt ve mU8tahkem mUdllfa& 

"Kayıplarının ılmdiki tempoıu devam mevzilerine yerleştirilmektedir. 
eder ve bu kayıplar iki katına çıkarsa, Diğer taraftan Dally-Mall diyor ki : 
lSyle görUnUyor ki alman orduııu, kudret· " Kafkasya'ya Kerç'den teeebbliıs edlle-
lertnin son haddine varmıg olacaktır." cek olan hücum için elli Alman paraşüt • 

Moıkova önünde sovyet karıı çü tümeni, Azak denizi kıyılarında \op • 
hücumları ~etinlqiyor lanmıı bulunmaktadır. Ayrıca von Run-

Stokholm; 15. a.a. - OFİ : GörUnUıe datedt de Rostof'11. kareı hUcuma yeniden 
göre, Sovyet kar§ı hücumları çctlnleımek- bqlamağa hazırlanmaktadır.,, • 

- -
Billrafhk kanunu değiJince 

İlk silahh ticaret 

gemisi kafilesi 

gelecek haf ta 
yola çıkıyor 
Bir ayda yüz ticaret 
gemisi silôhlanacak 

( Başı 1 ind sayfada I 
·hu limanfarıcla cephane eto'kları vücu· 
-da getirilmektedir. 

Ayda yüz amerikan vapuru silah -
landırılınaktadır. Önümüzdeki dört 
ay içinde 400 kadar amerikan vapu • 
runun silahlandırılacağı bunlardan 
.ıss inin İngil'tere'yıe 135 inin de Kı
.zıldeniz'-e işliyeceği sanılmaktadır. 

Berlin'deki yankılar 
Berlin, 15 a.a. - D.N.B. bildiriyoır: 

Djplomatische Kor:respondenz gaze
tesi, bitaraflık kanununun değiştiril
mesi i9in Amerika kongresinde veri• 
len reylerin net1cesini bahis meV211u 
ederek diyor ki: 

"Ruzvelt ve dostları son derece 
vaıhim neticeleri olabilecek kararlar
da ancak bas'ltt ve vaidlcrle küçücük1 
bir ekseriyet .elde etmiye muvaffak 
olmuşlarıclır. 

Bugün hanbe tahrik olan hedefe ıe-o 
rişmek için .her şey mubah görülüyor. 
Bu kararın Amerika'yı hiç biı- suret
le harbe yakın1aştırmıyacağına ame
rikan milletini inandırmak için son 
ana kadar hiç bir şey unutulmad~ 
Ruzvelt ve Hull, hüküme'tin projele
rföi kabul ettne1ctcn ıbaşka bir ~rı 
olmadığına, sipariş üzerine yazıJ.ımıı 
bir takım mektu.plarl.a halkı inan'dır
mı ya çalışmışlardır. 

Mr. Ruzvelt, Amerikan gemile -
rini dostlarına malzeme götürmekte 
ancak lürumu halinde ve acele du -
rumlarda kullanmak için serbest <>1 • 
mak istediğini öyliy erek kanun la
yihasının reddi gibi tehlikeli bir va
ziyetin önüne geçmek istemiştir. Haı
kikatte ise amerikan 'ticaret vapur • 
Iarını ve harp .gemilerini ıharp saha -
sının ortasına .gönderiyor ve gen~ 

amerikalıların ölümü olan meşum ne
tıiceleri sabırsızlıkla bekliyor. 

Reylerin neticesi hiç bir tlereddü -
de yer vermeden isabet etmişt-ir ki 
aımcdkan milletinin elcaeriyıeti Ruz
velt'in meşum cn'trikalariyle Hgili 
değildir. Ruzvelt, .hüriyet mücadelesi 
arkasında yalnız emperyali'st İng.il -
tcre'ye yardımı değil aynı zamanda 
bütün insanlığın öldürücü dü manı 
olan lbolşevikliğe ycrrdımı da gizliyor. 
Bu yardım ger'e'kirse 'kuve:te başvuru
larak yapılacaktır. Ruzvelt, resmen 
milletine yaptığı vaitllerd bir tarafa 
bırakarak aldatıcı Ç<l'Tel:erle milleti 
harp yoluna sürükliyecC'k adamdır . ., 

Grevlerin önüne geçilemedi 

tedlr. Sovyet kaynaklan, Volokolamsk ve Bir kelime ile bu ubahkl İngiliz ga· 
Mojal11k bölgelerinde bazı mevzilerin geri zeteleri, vaziyetin 11on 2' ııaat içinde va
alındığını bugün bildiriyorlar. SözU geçe,:l himletmle oldutunu söylemekte mUtte -
bölgelerdeki 'hu muvaffakıyeUerden balı- flktlrler. 

Vaşington, 15 a.o. - B rleşlk mo.d~nler seden mUşahltlere göre, datınık ve mu- Ru• tayyarel•rı· yeni bir •ilah 
"" lşclleri blrliltl He cellk fabrlkalnn kumPAn· 

vakkat mahiyetlerine ratmen, bu muvaf- kullanıyorlar yalan arasında 3 saat süren b r toı:ılantı-
takıyetıer yeni Alman hüt'umlarından e· Londra; l:i. &.1l. - Tankları tahrip et- dan ı;onra mMencller sendıkıı.sı rctst M. 
vel Rus müdafaa hatlarını hırpalıyacak mek için Ruı tayyarelerinin yeni bir allA.h John ~vıs fili beyanatı yapmıştır : 
olan Alman topçu mevzller!nin bertaraf kullanmaııı, Almanları hoea gltmlyecek "- Çel J.< fnbrlkalnnnın kontrolü nltın-
dll 1 ıh · · ı -" t rm kted!r da bulunan mldenlerc n!t anla.,.,,azlıkta e mes tımal!nı var t &us e e · bir hayrete dlltUrmUııtUr. Almanların aöy- __. .. 

G" l 1 ı b" virme hiç bir uyuşmıyn vanlmamıstır. Mühlet ur lnUşe g/Sre. A man ar, ır c:e lediklerine söre, Stormovik pike bomba 
bu gece yansı bitecektir. B rmlngham'daki t!biyest kullanmaktan ziyade, Rus kıta - tayyareleri 11on derece tehlikeli bir tor· 
mld(>nler 1.ştlleri b rl ğl, Vas1ngton'da bir 

!arının, Rus tanklarının ve kUçük teekil - pı"lle mücehhezdir. Bu torpiller isabet et· b anl114nuya vanlmndığı tn.ltdlnkı u gece 
!erinin devamlı surette nU!uz etmekte bu· tiği zaman tankın ı:ırhında bir delik aç- yarısı telerlne nihayet vermt>lcrl !cln C:<'lik 
ıunduğu çok seyyı.l bir cephe karııııında makta ve aonra arabanın içinde patla - fabrikalarının ko~trolil altında bulunan 
bulunduklarına dikkat etmek zorundadır· maktadır. mAdenlerde çal~ 8000 şçlyc ('mir "itt

lar. Bazan Ru11ları çevirmek f11terken ken- Ruslar torpilden bahsetmiyorlar. Yal _ ml&tır. Şimdi 53.000 maden ışç si grev hl· 
dlleri bizzat çevrilmlı vaziyete dil11Uyor· nız tankları delerek içinde pa1lamak üze- linde bulunmaktadır." 
lar. Ruslar lçtn Alman çevirme hareket· re 'huauıl mermiler yapıldığını söylUyor
lerlnden kurtulmak ve kUvetıerinl geri lar •. M. Ruzvelt bir ay sonra 

bir nutuk söyliyecek 
çekmek imkAnı vardır. Almanlar bi.l • Moakova'cla aöyl'~ndltıne göre, bu va. 
medikleri bir arazide ve aert bir ikhm 
altında harp ediyorlar. Bundan dolayı 

herhangi bir harekette bulunmak lktlda· 
rında g1SrUnmUyorlar. Şimdiye kadar aı. 
dıkları mevzilerde saplanmııı kalmıılar -
dır. Soğuk, kar, çamur, Ru11 tankları ve 
Rus cetelerlnln bir arada beliren baakııı 
altında çok defa karoı koymaktan bile 
a.cız kalıyorlar. Rus komutanlığının ııür • 
priz harekA.tına girişmesi imkA.ııları bugUn 
vardır. Yalnız §U var ki bu harekA.t 
büyUk ölçUierde oımıyacak ve Mmıkova -
nın müdafaa Uıblyeai harek!tına dahil 
bulunacaktır. Almanların hazırlıyecakları 

ıUrpriz harekAtı i11e eUpheııtz ki muvaaala 
yollannın mUsaade11i nlsbetlnde düıecek

lerl Umitslzliğin derecesine göre genıı 

olacaktır. 

Meçhuller olduğu gibi duruyor 
Almanlar, ı!mdiye kadar hiçbir Boro • 

dlno zaferinin açmağa muvaffak olama
dığı Napoleon'un me§hur yolu Uzerlne 
kUUI kU\•etlerlni yığmak 11urettyle Moıı -
kova'nın bUtun yolları üzerinde ayn! za
manda bir hamleye teıebblliı edecekler 
mi ? Ehemiyetlt bir mevki olan Tula'yı 
her ne pahasına olursa olsun ele geçirmek 
için Almanların elinde daha kUllanablle· 
ceklerl zırhlı kuvetıer vardır. Bu mevkie 
Almanlar devamlı hücumlar yapıyorlarsa 
da kullandıkları kuveı bir netice elde et
melerine kAfi gelmemektedir. Bazı müşa
hitlerin temin ettıttne göre, Almanlar 
fimdi mftmktl.n olan bttttln 7ollan kullu-

sıta ile §imdiye kadar yüzlerce tank tah· 
rtp edllmietir. Ruslar; bu harpte, mUnha· 
sıran t&nklara hUcum etmek Uzere yapıl -
mıı huauai tayyareler kUllanan ilk 
devlet olmu§lardır. Hızları sayesinde bu 
tayyareler on tanka birden ayni zaman-
da hUcum ederek oıılar tarafından dtl11ü· 
rtllml'kten korkmadan birlblri ardından 

tanklan tahrip ediyorlu. Bu tayyareler, 
hem cenahlardan hem de geriden tanklara 
hUcum edf'blldikler!nden tankların en za
yıf kı11mına isabet kRydedebll!yorl&r. 

Ruı tayyare lıayıplan 
Bertin, 15 a.a. - Şimdiye kadar alınan 

haberlere göre ru11lar, 1' aontqrinde 48 
tayyare kaybetmiılerdir. Bunlardan 36 sı 
ha\·a muharebelerinde, 8 i de kareıkoyına 
topları tarafından dtleUrUlmUıtUr. ' tay • 
yare de yerde tahrip edllmf§tlr. 

makta ve bll§lıca !bet bUytlk yoldan hUcum 
kıtalarını getirmektedirler. 

Fakat meçhQller ciddi mahiyetıerlııi mu· 
haf&zada devam ediyor. Buıılar heplll ayni 

meç-hQllerdlr : 

Vaıington, 15 a.a. - Pasif korun -
ma teşkilatı tarafınôan tertip edilen 
toplantı münasebetiyle Mr. Ruz -
velt'in 15 ilkkanunda bir nutuk söy
Hyeceği r,esmen bildirilmektedir. 

Aksaray'da Türk Hava 

Kurumuna teberrüler 
Aksaray, ıs a a. - Kazamıza bağlı 

köylerden Eskil köyü halkı Hava 
Kurumuna 4130 lira, Sultanhan 702, 
Yeşilova 600, Eşme kaya 501 • ..,Amarat 
400, Gelveri 350, Ağaçlı 342 Hicib 
315, İhlara 300, Demirci 294, Köstük 
260. Çimeliuzartık 237, Çimıeliveyis· 
fakıh 230, Saratlı 224, Kızılkaya 221, 
Taşpınar, Kırkıl, Apsarı köyleri hal
kı da ikişer yüz lira tc'berrüde bulun
muşlardır. 

Mutlu bir düğün Kıe, )•onar. Rus takviye kıtaları, ıwm
&'elen gUn ve 11aatta harekA.tın yapılma -
ısına imkA.ıı bulunup bulunamıyaca.tı. Enı!Ak \'fi E31am RanluLt;ı Ml'murJar 

5-efi B. Yusuf Enerırln'in km Gülg\ln F..-Bi erçek olarak kalmaktadır. Al· 
1:.r•e:e ~beye getirdikleri takviye kıta- nersln'le Tem>iz hasından B. c,.., dl't na,·

man • P d b akam 1 B bura'nın oilu C.-maltttln Rayhura'nm dil
larını kırda !b&yır a ır &Z ar. arın- ltlnlerl diln lrl'!cr. llalke~i 111Llnntarında lkl 

dınlmaları tçiı:ı klfi bir yer bulunmadı • tara.tın J"akınla1'ı '" ~kin dı\H'tlllPr ı;.. 
fından bunlan derhal kullanmak zorun • ı nUn&ı yaııılmııhr. ~nr. edile.re 11-0n!uz 

dadırJu. -..detlfır -ve cllrltk dilM>nlik c111erts. 
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Yeni terbiye cereyanları : 

Ameri l<an Ün iversi tel erinde 

Bir milyon dolarlık teklifi 
reddeden bir profesör 

- 1. -

Pasifik'te bir 
harbin onune 
geçilecek mi ? 

Japon delegesi Kurusu dün 

Vaıington' a vardı 
( Başı ı inci sayfada } 

rak Şanghay, Tiençln ve Pekln'de bulunan 

Amerikan bahriye piyadesinin geriye ah-

N ezahet Nurettin EGE nacağını bildirmiştir. Bu llc; §chrln glU'ni-

zonunda 750 kadar asker vnrdır. ~ hıma, maddl kaz.ıncı d:ı Unlver~ltede ıstık· 
balde kendi )crlnl tutacak olan b:ıska ı:enc 'M. Ruzvelt, bu karann Amerika lle Ja-
tıllmlcrtn tllm sahasındaki nraeLırmalarınn ponyn arasında daha iyi bir anlay111 mey-

alltlr. dana getirmek için Amerikan hlıkUmetl 
Doktor Steenboc.k vitamin D ın gıda mad· 

delerine llA'lle edlleblleceıtlnl kestett1ıtı eUn- tarafından yapılan teşebbUsle bir mUna -
d itibaren b rçok tekllnere maruz kalınmıs sebetl olup olmadığı hakkında mUtalAa 
ve hepsi rc.odded lm stlr. Mesel&., biraya, vt.skl· yllrUtmek istememiştir. 

la ı A)nı hasta fareler ~Un ·::ı z. yaaınd..ı. ke· 
rn k h tal k rından ı ta buldukları ı.:lbl, sun! 

ı \ lO.t't ıuaıarın maruz bırakıldıkları za· 
n da ~ n•e !Yll ıebll!)·orl rdı. H.ızı ı:ıda 
el el rl de ultra\ oiet ıual.ı.ra bir mılddet 

m ruz bırakılırsa bu •ıda nınddeıerlylo besle· 

~e. Amerikan sakızına vitamin D ıı~vesl leln 
teklifler > pılmıstır. (Doktor Steenbock keş· 

rıııdcn, ıı.ncak tnsanlnrın sıhatıerı tein istifade 
edilerek para ıtazıı.nılmasını arzu eden bir 
Allırdtr. Yoks.ı ne ıek ide olursa olsun halkın 
cebinden para çckllmeslne vasıta olmaca te· 
nezzüt edecek bir ıarıatan det.ldlr.ı diyerek 
Unlvenltell eencler Patent hakkının ancak 
l>Hk. dotruJuk )'Olunda kullnnıımnsını mUda· 
taa etmtsıerdlr. 

Bu &ene er ıırupu yani 'W. A. R. F.) Paten-

ı.r. Ruzvelt, şimdi Amerlka'da bulunan 

Japon fevknl!'Lde murnhhası M. Kurusu 

ile bir göt1.lşme henUz dıi§UnUlmediği -
ni IH'Lve etmiştir. 

Paslflk'tc harbin önllnc geçilip geçile-

miyeceğl sorusuna M. Ruzveıt, şu cevabı 

vermiştir : 

"- Dllnyanın bu kısmında harbin önüne 

muhakkak surette geçileceği Umldl var-

rı n h Y\ancıklıır d kemik hastalııtın kanı 

lı r n \I muavb·et kaz nı)orlar. Yah1.1t halen 
h tn olanı r d:ı tylles.yorlarcıı. .Mes IA süt, 
b s tıh Uzerlnden da mi bir cereyanı ukıtı· 
lırkcn uıtravlolet zlyalara maruz bulunduru· 
lursa s tün klnll' C\ ı terkibi oozulmaksl.Llll tel· 
n 'il tam n D UA\ e ed !mis o uyordu Bu sa
>ed ı. dereced ı: n s zb ı ebnned l':I ,ın 

v t m n D eks ·lı"lnden kemik hastnlıtına tu
t :ı l n cocuklann hu.> Uarını kurt..ı.rmak 1 kA· 
nı dotu)"O du lJltravlolet ıuaı rl.ı muamele 
E mus b r nevi bira mayasını inek e ;.n gıda· 

ıarın-ı llAve etmek suretiyle inek sUtUndc >ilk· 
11 k d recede vitamin D temin et.ıneıc .mkAnı 
me\cut old.ıtu lsbat edim ştı. Ultravlolet sua
ı~rlyle bir müddet tedul 1ıoren tavukların 

~umurta yumurtlama kablllyeU ,ı.ükscJct ti el· 
bl bu h yvanların yumurtalarının 8aynnı h:ıy
n• derecede v tamın D ihtiva. ettııtl de mü· 
ı hede ed ımıstt. 

ti kull nmalanna müsaade ettlkl'Crl b!.ltUn 
ılrk tlerl sık sık kontrolleri altındn bulundu· dır." 

Do tor Steenboek'un bu kesrı yalnız Ame
r n Um Alemi ıctn detll, takat bilhassa her 
t ür U ilmi kes1tlerı ameli ha)ata tatbik ede· 
rck Amer kanın 'ile dola}ıslyle bütün truıan-
1 rın ha>at standardını )Ukscıtmek ve bu ıa· 
> de d hudutsuz ıervetıer kazanmak )Olunu 
b n Amer kan s adamlan le n de revkalfı.de 

(CUnea zbaaı \ ltam.nl) maalesef kışın bu· 
lut 1.1, s l1 hn\al rd<L bulunması kabil olmı· 

rarak 1ııda madctelerını tamamen fenni •nrt· 
1 r U) eun bır ıcklldıe hazırlamakta olduk
lar nı tctk k bazan dn lalettayin perakende 
B t ılardan numuneler alarak tahlil etmek· 
ted rler. Bu sayede (vitamin Dl ihtiva ettltl 
etiketleriyle lltm edilen bütün gıda madde, 
!erinin hakikaten bu kıymeti lhtl\·a ettltl ü· 
nlverstte tarafından tasdik edilmektedir. 

19~0 senesine kadar sütlere vitamin D llA· 
v ı ea> nı ha)·rct bir vUsat kesbetın~tl za
ten slltcJ.Uk Amcrlka'nın milli bir sanntıı.tır. 
Fakat bu >eni PrUses ıaycsınııe barka1;l bir 
rnnnzarn arzetmektedlr. Takriben senevi bir 
mllyar klloııram sUttozu !cine vitamin D lltını 

edllmeıtt.ed.r. Amerlka'nın 400 muazzam süt 
elrketl 4 000 000 mini mini çocuıta ve gene va
tandn&a \ltnmln D ihtiva cden taze süt te\'Zl 
etmckt ctlr BUtUn ou astronomik rakamlarla 
it de ed ı n sut s:ırtıyatı , ... A. R. F. e bil· 
)Uk Rn> lt.Y hakları temin etmektedir. 

Bunların haricinde ıırıcıara llll \'e edilen 
(vitamin D> ve cocuk mamalanna ıırwe edl· 
1 n (~itam n D> Pruselerl lcln de bUyük 
Ra>alty hakları tedf)e edllmektedlr. Bu öyle 
lhyakdr b r ahı \'erı,ur kı alıcıya bUyUk b·· 
llkler lemin ettııtl elbl sntıcılara da yenl yeni 

)dn te\ka de ha>aU b r lht )dctır!. Ve ı:aneıı ilmi kestrıer y pnbllmek lmktınını bahşettı

z > sının Uıt.\n ett il bu v t ının evler mızın, t nden dolayı beıerbete bUyUk bir hizmet 
otısle.tmlz n pencerelcr.nl k.ıptl)an c mlar· ırıu..na ı.rsııt yaratmakta ve doınyıslyle alı
d.ı.n da nuruz edem )en esiri bir \arlıktır ... Bl· ı C..)a lsllkb Llde karvısına eıkncak büyUk ke· 
nacnale>h bu vitamini sat t scler.nln •cine ko· &l!lcrc yardım etmek mazhariyetini bahıet· 
:ııarak YRHUI rının sıhatlerlne itina eden anıı- mektedlr. \'elhasıl ne taraftan bakılsa müı· 
lnra, bab !ara blrkııc kuruslı.ık bir ücret mu· tesna bir ıotut olarak tecelli etmektedir. 
k blllnde muntazaman satabilmek' .. \'e bu ı;a- w. A. R. F. in tediye ettttl teberrularla 
~ede c1e mllyonl.:ır kazanabilmek! .. lııte Ame- ıaooratuvarlarda kanser tedavisi, ılnlr hu· 
rlkan 1 adamlarının muhllY)ele eMnl bir anda tallklarının tedavisi. aneıUıesla'ın muhtelit 
aıevıendlrcn bir ümit suıcsı olmuştu. BuyUk ecklllerl, toprak mahsulleri ve klmyal zirai 
ıüt alrketlerl, ıııda maddeleri fabrikaları dok· tecrübeleri, dizel motörlerl ıcın yeni mahrukat 
tor Steenbock a müracaat ederek bir mtbon maddeleri hakkında yeni yeni keıtner yapıl· 
dolar ihtira bakla tekil! etmı.ıer ve vitamin mıı.ktadır. 

D nın inhisarını almak istemi$ ercıı.. Fakat Mama!lh w. A. R. F. mesaisinin m!lhlm bir 
f.de:ıllst Allm bu teklifi nezukeUe reddetmls· 

kısmını bilhassa vitamin D üzerine teksif et
mek azmindedir. 1940 sene inde 150.000 dolar· 
lık bir taıuısaua vitamin D nın dlı oUrllmeııl, 
tUbcrkUloz arUırltls cilt hastalıklan ile mU· 
nascbetlerl tetkik edilmekte idi. Bilhassa vl· 
tamın D ile dit tedavisi arnsındakl mUnase

h k rını kend sine inhisar ettlnntstl. Şu hal· beUerl tetktk maksadtyle Vlskonsln haplsane· 
d tab bet Uemınde yepyeni bir utku fünlt sinde )"apılan tecrUbelerde, bu ilmi 1:ayeler 
ac:ın bu muazzam varlıktan betcrlyet ne su-1 u rundn kendi Uzerlcrlnde tecrUbe yapılması-

U. Halbuki bill' k b1r 1 boratuvar mllteh~ısı 
olan doktor kestlnt tıpkı madam KUrl gibi 
bc1erbetın iat.tu,desl tein serbest bırakmamı&, 
b Is derhal Amerikan Patent idaresinde tes
c ı ettirerek ilmi sahadaki bu kesrtnln blltün 

retıe müstefit olabilecekti?- Heçkes mUtc- t k b 
1 

t.ınl 
1 

dl 
nı mnhpuslar seve seve a u e s er r. 

h ~Ylrdt. lato bu sualin cevabını doktor Steen· U 
1 

bütU b ısı 
bock ö lece vermek aııcenaplıtında bulun- W. /'-· lt. F. m esseses n u mesa 1 

Y esnnsında tatentı alınmaıı:a deter :veni Yeni 
mustu. kestrıerle karıılaıırnaktıı. ayrıca onların da Pli· 

"ilen Wlaconsln Unlveralteslnln profesörle· tentıerlnl kendi inhisarlarına almaktadırlar. 
rlnden birisi bulunmak sıtat!)le k~t.mden Bu sayede Steenbock Pruseslnln kazancı. baa· 
ı; hsen dell: ı, takat mcns;ıblyetlyle t!Uhar et· ka kazanelara cı:ı yol aemakta ve Adeta zlha· 
t ~ım UnlHrsltem hesabına mUstctlt olmak ~at bir varlık olarak tınlvenııte mUhlUnde 
o re bu Proıı si Patent idaresinde tescil et· yasamakla ve bUyUmektedlr. 
tırd m. Cilnk s nelerce ml:ddet lllboratuvnr z.ıtayat diyorum. CUnkU bu teberru, oku· 
m a ı ı~ n u~as rken para tedariki husu- yucularımın da tasdlıl edecekleri veehlle her 
ıı;und ne kad mUskUAt ceklldlttnı bluat hanili eli.mit bir para kUtlesl detti, fakat bir 
k ndl h )atımdakl tecrubeler.mle biliyorum. zerre olarak dotana, zaman !cinde muhitini 
G a m dddertne vitamin D lllh·esl sistemi beslberek, ve muhitinden beslenerek katra 
p t nt nı tınıvers te 1$ etmeli ve temin edece· kalta bUyU)·en, hudutııuz ly111klere mastar o
tı Ra)alty hakk nd:ın unlvers le lfıboratuvar· lan ilmi, lktısadl, vicdanı kıymetler 1htlva 
ı rında d ha yeni yeni kcı Uer yapılm:ıııı lcln eden tamamım canlı bir uzviyet gibi serplllp 
1ıene ilim adamları istifade etmelidir." demi$· büyüyen bir tesebbUstUr. nundıın doln)'I da 
ti. her hanı:! bir tebcrrudan bambaska bir kıy-

Wl conaln ünh ersltesl ldeaııst Altmln bu bll· met Jhtlva etmektedir. kannatlndeylm. 
;yük tel.ıerruunu derin bir eUkranla kar51lnmıı· 
tı. Fakat blrkac sene ııectlıtl halde Patentin 
hasıl~tı h kklyJe tahsil ed.tembor ve ot.has a 
Patent hukkı mUdataa edllemlyordu. CLlnkQ 
tın \ı!rsltenın ld resiyle mesııuı olan zevat 
ı md )e kadar bo>·le ilmi taKat aynı zamanda 
Ce\ kal de t..carı b r mııhlyetl ha.z bir ıs der
uhte etmem ,1erdl. lsl Y kınd n takip eden 
P t or Steenbock un c nı sıkılı> ordu. Bir 
ıı n mesut ıtmalardan birisiyle acı acı d rt
le m • 1 Dolttorun llm ne ve b1!$er!yete hedl· 
) e ett Q:I bu kesrin kl)m tine itimadı olan bu 
ı ma doktora tamamen hak vermlstl. 

- P ki >le lae ne yapmamızı arzu ediyor 
aunuz P ot ı r? .. d ye sormustu. 

- nence bu Patentin haklkt sahipleri yarı
nın bU)'tik llmt k r nl y pacak olan gene· 
ıerdlr LAboratuvar tecrübest yapmak ıcın cır
pınan, takat bu sah da ıcabecl n parayı bula· 
madıklan le n kalpleri sızııyun ı:enc ilim a
damları, büyük emısyouı:ır ile c:ılııan mU•tes
na zcktılardır. Mı.lsaade ederseniz Wlsconıın 
Urh ersııesının 2enc mezunları bu ısın mesu
lb etini d ruhte e•sınıer." demlı ve bu tekli· 
tını llnherıltenın mesut şahıslıırına kııbul et
tlrmtst r. Bu suretle de Wlsconsln Alumnt 
R urch Foundallon•un llk defa temellerini 
kurm'!lk mıızharl~etl doktor Steenbock'a na-
alp o muetur 

Unlrn~sttc mezunlarından bir gnıp bu tek· 
llt b yı.ık b r m nnetJe kar5ılamıslar \'e arn· 
lıırınd 10001 dol r kadar bir para t'DPl1>11rak 
Stc nbock Pruıes ıcın müracaat eden kumpan· 
ya ara Patent hakkını satmak ve bunun d:ıl· 
mi lrndl>le Un!\ erslte ltıboratuvarlarındıı vasi 
mikyasta ıımı araıtırmaıar yapmak tınıatını 

elde etmtııerdlr bte bu müessese 1940 senesi 
nlhaHtlne kadar Untvcrsıte !Aboratuvarlarınıı 
1.200 ooo dolarlık bir servet teberru· etmlstır. 

Doktor Ste nboek elan kendi proresor!Uk 
mnaa .>le )nanmaktndır. Hayaunda en bUyUk 
mazharıatı, her sabah yllz binlerce allt! sof
rasına t \'Zl edilen mlbonlnrca sise sütün üze· 
rlndekl (\'itam n D • Stcenbock Prıx:cso) cüm· 
lesini ı: rm kt ctır CUnkıl bu sa>ede Yllz bin· 
ıerce m nl mini y \'ruya, gene hamile kadınla· 
ra ı;:llrbUz sıhatll bir ha~ata kavu$mak lmktı· 
nını bahıcdeh.lcl Cine .kanidir. Ve bundan do
k YI da ıevkalAdc meıı:ıt ve mUfte!ı.lrdlr. BU· 
ırtık Alimin mesalılnın bu mane\"l kazancı 

Çankırı' da köy 

birlikleri kuruluyor 
Çankırı. (Hususi) - \"lltı>et köyleri ara· 

aında müşterek lslertn zamanında )"apılması
nı ve dUzenlenmeıını temin maksadlyle vlltı· 
yetin ,ı.apm11 ol.1utu incelemeler neucestnde 
her nnhbe köylerinin bir "kôY blrllıtı .. kur· 
m.ısı en iyi bir yol olarak ı:örUlmüs ve bunun 
tatblkına n zamname )apılarak baılanrnıstır. 

Bu hususta aldıtun mal!Unatn ııöre her na
hlY• ko>·lerln n muhtarları aralarında bir re
isle dört aza scccrek bu "köy btrııtı .. nı vü -
cuda ııetırmektedlrler. 

Bu tcsckkUI eden b'rllıte, o nahiye köyle. 
rlnln bütçelerinden yüzde 15 mlktannda bir 
tahsisat a)rılaeak, bu tahsisatla birlik köy -
!er arasındaki mUsterek isleri baınracaktır. 

Bu eüzeı ıormül sayesinde müstereklltl 
)"ÜZUndcn köyler arasmda yapıJamıyan blrcok 
~!er yapıtmıı olacaktır. 

VllAyet merkez kazasının batlı bulunduğu 

Orta, Şabanözü, Kızılırmak, Yapraklı rıahlye
lertnı:ıe blrllkler te$ckktll etmletlr. 

Yakınd Cerkeş ve Ilgaz kazaınnmızın na
h!) ele rinde de bu kliy birlikleri te"~kkül ede
cektir. 

Çok ııUz 1 <nitUnUlerek \1lcuda ıtetlrllmek
te olan bu birliklerin kô:Ylcr eok taydatı ola
cnıtı muhakkaktır. 

Dakikada 1400 mermi 

atan yani bir mitralyöz 
Ncvyork; 15. a.a. - General Motors'un 

Syrncuse fabrikaları, §İmdi Brovvnlnı; ti· 

pinde yeni model bir mitralyöz lmAl edi

yo:-lar. Bu mitralyözler, dakikada 1400 

mermi atmaktadır. Mermilerin iptidai aUr· 

atl saniyede 800 metre ve men.zili de 5 

kllometredır. 

Amerikan tedbirlerinin 
doğurduğu yankılar 

Şanghııy, 15 n.n. - Mü ah"tlerin fıkrine 
gör<' am<"rıkan bahrb<" nsk<"rl<"rinın geri 
alınmru;ı durumun bOtün vnhımliğlnl gös
termekte ise df" bu tedbir ;ı. eni bir şey de
ğildir. 

Siyasi s::ıh::ıda sabımzhkla b<"klcnen şey 
Kıınısu hryellnin alacağı netice ve gene
ral Tojo'nun l apnt>ni'.;ı hükümct bcyanna-
mesldlr. 

Haber Şanghay borsasında kuvetll bir 
)'nnkı do •urmuştur, ıımerıkaıı dolan 40 
dan 33 e dUşmUştUr. Parlfi.mt>nto acılacağı 
zaman kwmPtler üzerlnde yüzde 20 bir 
dUsUs olacağı sanılmaktadır. 

Çinliler, amerikan bahrhe askerlerinin 
çekilmesiyle Japonların b<") nC'lmllcl lmtl· 
)'nzlı bölge üzerinde daha bü:,Qk bir baskı 
yapmasından kaygı du)uyorlar. Gecen s~ 
ne Brltnnyn kıtalan gittikten sonm nm<"
rlkalılar lıutlllzlere ait lmU:rnzlı keslınlc· 
rln müdafaasını üzerlerlnc nlmıslnrclı "e 
amerikan askerleri be) nclmllcl imtlynzh 
bölgede' asayişin temınl ıcın ııolisl" işbir· 

llği yapmakuı idiler. 

Kurusu San-F ransisco' da 
San-Franslsco; 15. a.a. - Japonya'nın 

husus! murahhası bUyUlt elçi Kurusu, dUn 
tayyare ile buraya gelmiştir. 

Assoeiated-Press"in bildirdiğine göre, 

M. Kurusu, gazetecilerin suallerine ver • 

dlği cevapta, vazifesindeki zorlukları tak

dir etmekle beraber, Pasifik şulhUnUn 
muh afaza. e>dlleblleceği Umidlni beslediğini 

söylemiştir. 

*** 
Nevyork, l5 n.n. - Vaslngton'a gitmek 

üzere bura) a grlmlş olan M. Kurusu A • 
merlka ile Jaı><>nyn arasında üzerinde 
uzlaşılamıyaı'nk cok az nokta olduğunu 

söylemiştir. 

Sulh ümitleri hnkkındn ne düsündilğü 
sorulması liwrlne M. Kurusu demiştir ki: 

"- Bir adamın gnyrMi şu anda QOk az 
bir şeydir. G:ıyrctkrlmlzl blrlcştirmemiz 

16zımdır." 

V a fington' da 
Vnslncton, 15 a.a. - M. Saburo Kurusu 

buraya grlmlştır. 
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İşitilmemiş hikôyeler 
Ankara 8 UncU orta okul mUdürü ve ta· 

rlh öğretmeni B. Zuhuri Danıııman tara· 
fından Uç aydnnberi haftada bır forma 
o larak neşredilmekte olan igitllmemig, za
rif, nUktl'?li hlktıyeler serisinin 11 inci !or· 
ması çıkmıştır. 

Her formasında, tarihin kenarda köşede 
kalmış zarif hlkt\yelerinl canlı bir Uslup· 
la nakleden muharrir, bu sayıda da Na
polyon'un başpapazı, Mübarek Havvnya 
Bekri Musta!a'nın bir cevabı, pastane, 
postane, mızro, Parmakoğlu Yahya•nın 

cariyesi adlı bir kaç gUzel hlkıl.yeyl top -
lamıotır. Tarihte ııd bırakmış bOyllk a • 
damların hususi hayatın!l, meşhur htıdl -
selere dair nlAka uyandıran ve böylece ay
nı zamanda bir tarih kUltürU veren bu hl· 
kAyelcrl okuyucularımıza tnvslye ederiz. 

Formalar her hnfta cumartesi gilnlerl 
çıkmakta ve her yerde beş kuruşa satıl • 
maktadır. Geçen formalar da, pul veya 
para göndererek "Pos•a kııtuım 349 • An· 
kara" adresinden istenebilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuk Esirgeme K urumuna 

üye olmak bir insanlık. yurttaş
lık ve nihayet Cümhuriyet bor
cudur. 

Çocuk Esirgeme K urumu 
Genel Merkezi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ':a 

Kızılay mecmuası 

1 Sonteırinden itibaren 
fevkalade nefis bir magazin 

şeklinde çıkmıya 
ba§lamıştır. 

Her yerde arayınız 

Ankara'da tevzi yeri: 
AKBA KİTABEVİ 

--·••• • •••••• • • •• • • •••• aaw • •• ı ıea ı ıaıı ıaf' 

SPOR 

Ya:dımsevenler Cemiyeti 

meni aatine boks ma~lar1 

bugün saat 16 da başhyor 

Milli Piyango 
dün çekildi 

Büyük ikramiyeyi 

393849 No. kazandı 

r \._ 

R A D y o 
TÜRKİYE 1 

Radyo Difüzyon Postal 
TÜRKİYE Hadyosu ANKARA 

( Dalg Uzunluğu ) 
1641\ l 1 2 Kc s. 120 Kw. 

T. A. P. 1.7 M 9465 Kc s 20 
T. A. Q. 19 74 M. 15195 Kc;s. 20 

( Başı 1 inci say/ada ) 
Yardımsevenler Cemlyetd menfaatine ten 4 bllct, son beı rakamı 7v267 ile biten 4 

l<?rtlp edilen boks mn<:lan bugUn saat 16 bllet. son beı rakamı sıı:ıso ile biten 4 b let, 
da Halkevl salonlarında yapılacaktır. E· son bcı rakamı oırı:m ile biten 4 bilet klşer 

PAZAR : 16. 11. 1941 

8.30 l'rogram ve Memleket Saat 
8.33 Muzllt : Hafıf Muz.ık ve 

vclce de ;ı:azclığımız gibi, maçlara Harp O
kulu boks takımı ile AnJmra'nın en tanın
mıı; ve 1)1 boksörleri girm<'kted"rler. 

Aynı zamanda m nfnatl hnyırlı bir lşe 
bırakılan maclnnn bllctlerı hC'men hemen 
tarnarnlyle satılmıştır. Ankara'nın sporu 
seven halkı bu güzel ve asil sporu he~e
canla se)rctmek ve Yarclımsevenler Ce
mlyclınln ha~ırlı tcşcl>büstinü kU\etlendir
mek arLuslyle maclanı ı:ok yakın bir ligi 

göstermektl'dir. 

Boks ajanlığı blzc gönderdiği bir mek· 
lupta ıııUımbakaya gireceklerin bugün sa· 
at 12-13 arasında Halkevl'ne gelerek tar-
tılanm yaplıı nınlannı 

gelmbcnlerin maclara 
bildırmektedi r. 

rica etmekte ve 
alınnuyacaklannı 

lPI.). 

bln lira kazannıı8lardır. 
8 45 AJANS HABERLERİ, 

1000 er l ira kazanan numaralar 
Son bcı rak ml 17036 ile biten 4 bilet, ııon 

9.00 MUzik Pro ramının devamı 
9.15 F.VİN sAA•rt. 
9.30 9.45 MUzlk Programının soıı 

bea rakamı W..ı7U l c bilen 4 bllet, son beş ra- I 
kunıı .5tmı ile biten 4 b ıet, eon bes rakamı 12.30 
28076 ile b ten 4 bilet, son beıı rakamı 37432112.33 
ile b ten 4 bl et. son l: ı rakamı 384\.11 ile b • 
ten 4 blll't, son b •:; r kamı 3S..ı.: ı lle biten 12.45 
4 b ıct, son b s rakamı 41tiUJ ile biten 4 bilet, ı 18.00 
ı;on bcı rak mı ııotl7 llelı,t~n 4 bilet, ı;on beı 13.30 
rakamı 99337 lle biten ı bllct blncr Ura kıı· 

zanmı~ıardır. 

500 er lira kazanan numaralar 
Son dort raknmı llO<J ile b ten 40 bilet be· 

ıer )UT. lira, ııon ı.tort rakamı 0559 ılc biten 40 

bilet bcser y,t..: lira k ·zanmıı.tır. 

100 er lira kazanan numaralar 
son uc rakamı .mo ile biten •100 numara 

) uz~r ı.rıı. k<ızanmıstır. 

50 er lira kazanan numaralar 

Pi.) 
Program ve Memleket Saat 
Muzik : Krmençe ve tanbur 
c rl rl, 
AJANS HABERLERİ. 
Müzik : Şarkı \'!' tilr;<üler, 

14 31! MUzık : Radyo Salon 
rnsı l Violonlst Necip .A§ 
1 Mnss net : Dramatik s 
2 Alettcr : Çobanın şarkı 
3 C'urzon : La Gitana. 
4-Artok : Kanzonetta, 
S- Dvorak : HUmoresk. 
G B) ng : Napoll"de bir gll 
7- Dehbcs : Çlç kll yol, 
8- KUnnck ıar§, 

9 Zlehrcr : Romans, 

Son Uc rakamı 578 ile bilen 400 bllet elll· 
kum ıle 7 llkklınunda bır temas fırsatı ve- ıer 1 nı kazanmıelardır. 

rccek olun macL'lrıı ı:ok iyi hazırlanmış o- 10 ar lira k azanan num aralar 

ÖS';rcndlğlmtze göre, harbiye! boksörler· 
le otckıı boksörll r, kendılenne lstanbul ta-

18.00 
1 .03 
18 40 

10- gchonhcrr : Flugs Umi. 
Program ve 'Memleket saat 
M ızik : Radyo Dans Ork 
:M lzlk : :Muhtelif mak !arak gırmektedlrler. Çeşitli kilolarda ~a- Sun iki rakamı 27 ile biten 4.ooo bilet onar 

pılacak maclar bu bakımdan cok celin, Ura kazıınmıslnrdır. Şarkılar, 

hE.'yccnnlı ve güzel olacaktır. llglhlerln 1_ l 
2 şer lira ~azanan numara ar 

söylediğine gore, bu maclar ku\etli bir Son rak MI 3 ile h tffi ıoooo bilet tklser 

19.30 .Memleket Sant Ayan, 
HABERLERİ. 

Ankara takımının ı;ecllmesini mUmkUn lira kaz nmııl ırdır. 
19 45 Scı best 10 dakika, 
19.55 MUzlk : Besteklı.r Simaları, 

ikişer 20.15 KOJ\'L'ŞMA : ( .Meslekler kılacaktır. son rakamı 5 ile b ten 40.000 bilet 

Qkulla_rm afiş müsabakalan 

dün poligonda baıladı 
Okullnr nrasında ynpılacnfını bildirdiği

miz atıs mUsabakalnnna diln öğleden son
rıı ntıs poligonunda bıı.şlanmışUr. 

Müsabakalara ı;ehrimlzln yüksek \"e or· 
ta okullarlylc ltsclcrındcn ve meslek okul
lanndnn b ne ;ı.akın gene girmektedir. Dun 
poligona gC'len talC'benln sayısı o kadar 
çoktu ki ntısh:ın sıra~a ko>mnk ve bir ne
tl~ almak işin n ıkı gUne 51ğmı;1-·acaın an
laşılmıştır. Bu sc\)('plc son atıslann gele· 
cek haftıı t>unıartl.'sı ve pazar günleri de 
yapılması dllşUnUlmektcdır. 

Yükuck okullar t.nlchcsl müsab:ıkalara 

22 caplı ı;por thfoklerlyle girmektedirler. 
Mesafe 50 metre, hedef bir santimetre a

' ralıkh dalrcll hedeftir. Atu; yatarak des
tekli olarak ~apılm.ı.ktndır. ücer mermi 
atnn mUsabıklann hiç bir m('Tmly! dokuz· 
dan tı."-'lğı düsilrmemderi ve 3 merminin 
atıs yckQnunun 30 olması şarttır. YOksek 
okullann kız talobclcri lçln at.ıs yapma 

rtı b r puvan ı ı ile kabul dUm k e
dır. 'Liseliler lcln de tüfek, mesafe, hedef 
ve atış vaziyeti aynıdır. Yalruz puvan sa
yısı 27 dlr. Kız talebcler le n de 26 dır. 

Orta okullar tal!!beleri attslannı aynı 

mesafe ve hedefe ayakta destekli olnrak 
yapmaktadırlar. Puvanlan da 24 dUr. Ge
ne kız talebeler lcln bir puvan eksiktir. 

Atıslara bu sabah ı;aat 9 dan itibaren 
devam olunacaktır. 

Adana'da askerlerimiz 

için kı_şlık hediyeler 
A dana, 15 a.a. - A skerlerimiz için 

kışlık hediye teberrüleri devam et -

mektedir. Dün de bu maksatla hem -
şerilerimizden Cela.Iettin Kızılay 

Kurumuna 1000 lira, Mehmet Şaş -

.maz 500, Cerci Yusuf 300, Mehmet 

Sabuncu 300, Cumal iöztürk 250, Ko -

ıkinaki 250, Mustafa A kkoyu nl u 150, 
Zekeriya Bakir, Mati lda Nayman 

Şıefik Tahir T oplaz, İsr.ail Eskinazi 

yüzer ve Sarraf Ta.hir Dönmez 75 li
ra tebenü etmişlerdir. 

' 
Üçüncü li• te 

Adana. 15 a.a. - Askerlerimize kıshk 

hediye alınması için yapılan t eberrUlerln 
ücUncU listesi: 

Alber Dl;yap ikinci defa 700, Rıza Avni 
öz.şahin 500, Mehmet Adil Bahri Giray 
300, İsmail Dülg<'r 200, Abdlllkadir Pek
soy 200, Fazlı Mcsto 200, Ahmet Turaman 
150, Mustafa Derlkman 100, Mahmut öz

erglıı 100, Mrhmet Yağlıcı 100, Şevket 
Tntlıtuğ, Edibe Özler, Naime Ateşok, Meh· 
met Musa Abıılı 50 ıer lira vermlşlerdir. 

Bir h:ı!tnlık teberrü yekQnu 20.000 lira 
yı bulmustur. 

Adana'da mühim bir 

suyistimal keşfedildi 

Adana, {HU&u 1) - .Adana'da mlllılm bir 
suUstlmal m~'dnnn cıkm11 ve .Adana belediye 
mütettıat Hilmi Savna'a isten el cekttrllmls • 
tir. Resmi ka~'llakların verdlf:I malQmata ııö· 
re, Hilmi Savue un tesbltl tıılnde .Adana'daki 
un tubrlkalan ve rınncılar !<?hine olarak rı • 
yat murakabe komisyonuna hnklkate uymı • 
yan ma!Qmat vermlellr. Bu sebepledir ki ay
lardnntıcrı Adana halkı elaneQ:ln kilosunu blr 
kuros fazlasına ııntın almııtır. Bu ~.n tah • 
kiki tein iki mUteuıe memur edllmlıllr. Vall 
B. Faik UıtUn mesele 11e yakından ll&llenmek
te ve dlter ıruelulıırın da meydana cıkanlması 
leln llkı emirler vennelctcdlr. Yapılan hesaba 
2öre, ıehlr halkının almdlYe kadar fazla ver· 
dit! ''lıtr kunıslar,. )1rml, otuz: bin liradan 
fazladır. 

lira ka .:ınmıslnrdır şuyor ), 
Bu ç~klllste c20.oooı lira kazanan a<:l3849 20.30 MUzlk : FnBll Heyeti, 

numRrnlı bllet Ada'ln'da, onar bin lira kaza- 21.00 Z1HAAT TAKVİMİ. 
n'in biletler Ank rn'd,ı, bcscr bin ilra ka7..a • 21.10 Mllzik: Karışık şarkı ve t 
nnn biletler de lslıınbul, nurım ve Adana'da 21 35 Anknrıı Sonbahar At yarı~! 
satılmı$tır 

1 klşer h n lira kaznnnn blll'1krln 8 tanesi 
tstıınhul'cln, Uccr tanesi Anknra, Bursa \e 
Adııııa'dn lkhıl'r paı-cası Konya e lT.mlr'dc, 
h rer parç ısı el Mal ıtyn, Turgutlu, Pasinler, 
Mardin, Torsu , Sı\n•. il ırrıı. Esklse>hlr, Bul· 
dan tskendl'run Antak:1- . M sutl )C. C"lhnn
be) il 'I: C' Zon~uldak'la ımtılmıstır. 

ı;ıın r llrn k znn n b 1 tlcrln 12 pareası 

lst nbul'd , 6 lnne• Ankua'da, 3 tanC'sl İz· 
mirde>, 2 tın si Sa'l11<un dn, birer tanesi de 
Trab1.0n. ~unı::urlu, tzmlt. Eskl~chıt', Nc\•se • 
hlr. ı.:mır~ C:. l'rfa, Gri bolu A)<lın, T ırııus, 

Kn>'Serl 'e C' h nbr> ll'dc satılmı tır. 

Yaratıcı küçük insan 
Yazan: Hilmi Malik Evrenol 

Clklncl t:ıhı) 

Ana, babalar ve mürebbiler: 
KUcil'k cocuktn yarnmazlı~ın. kıskanclıl':ın, 

knvımcıııııın, korkaklı(:ın, tembelllf:ln,, mUs· 
ht ve muktcsltll~ln sebeplerini ve <:arelerlnl 
bu eserde bulacaksınız. 

Dedeli· s:; kUrue Sıı.tıs yeri: Berkalı> ki· 
tnbevl, Bankalar caddesi. ?1311 .................................................. . . 
: Yarın m a tin a la rda n i tibaren ! 
: i 
İ ULUS Sinemasında ~ 
i Avrupa'nın en b üyük r e jisörü • 
i : VILL Y FORST'ın yarattığı i 

başlanba~a müzikli : 
b ir şaheser f 

: 
OPERET U 

""""'"""'• batlıyor ~ 
19 Teşrinievvel 21 de a 

U L U S Sinemasında 

MÜNİR HURETTİN konseri 
P rogram : 

Klasikler , yeni eserler , 
h a lk türkü leri. 

Yerlerinizi şimdiden kapatınız . 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
Dünyaya yalnız şaheserler ya 
ratan büyuk rejisör CECIL B. 

DEMİLL'in harikası olan 

Baştan başa renkli 

ZAFER ORDUSU 
Her kalbi teshir... Her gönlü 

hayran edecek büyük bir 
kahramanlık nümunesi... 

On büyük artist bir arada 
Başta Gary Coper 

Madeleine Carrol 
Pa ulett Goddart 
Preston F oster 
Akim T amirof 

Film büyük olduğundan 
seanslarımız 

14 - 16.15 - 18.30 ve 21 dedir 
10 • 12 Ucuz :Matinesinde 

Za fer Ordusu 

Neticeleri, 
21.45 Mllzlk· Dnns mUzfği (Pi) 
22 30 Memlekrt Snat Ayan, ve " 

HABERLERİ. 
:!2 4:1 An:ıdolu Ajnn ının Spor S 
22.55 23 00 Yarınkt Program ve J{ll 

MevJudü şerif 
Eski Gaziantep mebusu Feri~ 

san'ın ruhu için ayın on ye 
rastlıyan pazartesi günü Hac1.~'e 
camiinde ögle namazını ınu~I 
mevllıdü şerif okunacağından bl 
le ehibba ve ihvanı dinin teşriflt 
ca olunur. 

NiŞan 
Mersin'in muteber tüccarı 

eski bankacı Bay Şevket 5" 
kızı Ba n ıu ez Sümer ili 
Harp Okulu öğretmenlerincl~ 
Mecdi Enön Mersin'de nişanı 
lardır. Tebrik ederiz. 

Devlet Şu rası kanLI~ 
Yazan: Avukat Kemal S~ 

Yeni eıkan ve de\ !et ıtlrneı t ~ 
vazltclcrlyle tdıı.rı davalnnn acılll 1~ )Ü~Une tnallQk eden bu kitabı 15 ~ 
Unı~enıltc J<ltabevl ve Ankara'd8 u 
Bc>rkalp kltabcvlerlnden tedarik ed~ 
l'l>atı 2 liradır (An'kara l'osta JCll 1' 
adresine bedeli posta hsvnlesl oııırBt$,.ııl' 
rlldlı:I takdirde blldlrJlc'n aıırese 

~öndcrlllr. 11 ı 
11111111111111111111111111111•

111 ı 
; Sebzelerin günlük aıall' 
----------

toptan ve perakende 

satıı fiyatlarr . 
Belediye Re isliğindetl / 

: --( 16 Sonteşrln 1941 ) 

--
----- Cinsi ve mell§ei = ~~~--

-·= 
: Ispanak (M) 

Lahana (A) 
Pırasa (A) 

: Yeı·eln ası (A) 
Kereviz (B) 

- Patates sıırı (Ü.) 
- Patates beyaz (U) 

Kabak (T) 
: Karnıbahar (Es.) 
_ Ayşo fasulye (T) 
- Çalt fnı:ıulye (T) 
: Domates birinci (A) 
E Domates ikinci (A.) 
- Kcltler 

ıı 

6 
5 
6 
ıs 
10 

7.50 

: patlıcan (.Ml'lt.) 15 ı' 
: Yuvnrl~ ,s 

patlıcan (Ad) 15 ~ 
- Bamya (Ad.) 33 tJ) 
: Dolmalık biber (B) 18 

0 
- Sivri biber (B> 1~ 60 )~ 
: Kuru so~nn lM) •· (IJ) P 

1 
( A) Ankara. (Ad.) Ada~;;) fıf~•(e 

: (Bey.) Beypazarı. T rsrıS• • ~~ 
_ (Mck.) Mekcce, (T). ~enst1' 
: Ürgüp, (Es.) Eskışchıt ti 
_ lardır. 1 ııt1 1 1ıl~ 

' Tel: 6294 I "111111111111111111n1t11 111111 ıı11 ~ 
..... 1. 

..1ıııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111ıı ı 

§ CARDIAZOL, BROMURAı ~ 
E CALCIUM • DIURETIN 1 
§ IOD CALCIUM - DIURETIN i 
= d~ ~ 
: ve aaır K N Q L L ilaçlarııı ~ 
E Yeniden büyük bir parti gelmiştir. / 
: HER MIKT ARDA MEVCUT TUR. 11111•1 

':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
111 
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\ RESMİ TEBLiGLER ~ , Bulgaristan'da 
harp ölülerinin 
hatırası anıldı 

ANKARA LY. AM1RL1aıNE 
GFJ..EN iLANLAR . 

~ HÇ1J1e amavları :ra~tacakttr. Me2"r U..dv. Mlııvfllt!lılM ....._. J41M ..._ 19 ,.. • 
rinde AktehJrde bulunmalan. Daha evel l'U9tlır. ASKERi FABRİKALAR ~elmemelerı ııu olunur. 2 _ lhaı-1 4. l.2. IMıt "ıwmbe .a.Q --'* 

.(8402), ~ :ıs da >'&Pılaeaktlr. ?llta1Ue'6ıl tılll21t melı:tup- -~ 

··············· ·······················" 
lngiliz Orta_şark 

resmi te bliğ i 

Sığıreti alınaoak 
Gebse Sa. Al. K o. danı 

Patate. alınacak Jannı belll aaatten 'btr •at ev.l Xi>. na v.... 
hm&r Lv. A. Sa. AL Xo. &ı.n: meler!, Şartname her ırtla Jlo. da ırörill'llr. 

Odacı ayakkabısı alınacak 
As. Fe.b. Satırı Alma Ko. dan : 

1 - Kasıe.lı zaıf 115Ul.\ylıe 144.900 kilo ~- (~) 18492 

Sadeyağ alınacak 
Adapazan Sa. Al. Ko, dan: 

kıı Jtaıııre, 15 a.a. - Ortaeal"ktakl Brıtanya 
~etıerı umumı karar&'lıhının tebllfıl: 

lı.ıc ~l>.Ya'da: Tobruk'ta 13·14 •onte$1'ln &"eee&I 

boııı~ hava faaliyeti olmadıQ'ı a1bl topcu 
btr rdıınanı da olmamııur. Bununla bera
Gotu '-bahıe:rın dUı;man müdafaa ballarımızın 
~ kesıınıne karıı atır havan toplnrlyle a
bo •tnııaur. Daha aonra, aynı kesime ptke 
.. ~ba tawarelerı hücuım e:rlemlalerdlr. Ha-

Harbiye nazırı bu vesile 

ile bir nutuk söyledi 

1 - Kapalı zarf 1Huli1le 270.000 kilo 11• 

iıreti alınacaktır. Muhammen bedeli 
108000 lira muvakkat teminat 8100 liradır. 
İhalesi zs . 11. 941 sah günü saat 10 da 
Gebze Sa. Al. Ko. da yapılacaktr. İstekli
l er h e r gün ıartnameyi Ko. da iÖrebilirlc r. 
Taliplerin ihale gün ve saatinden bir ıaat 
eve! t&klif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

t.ıee mtuı alınacaktJ.r. Kno8u 12 kun.ıa 25 llllll· 

timden muhammen bedel 17750 llra olup mu
va.k1cat tantnat ıssı lira 27 kuruştur. ~rtna
ınesl her ııtın Ko. da a-örülür. lh.alcst 28. 11. 941 
cuma ıünU eaat 111 te l:ıımtr Lv. A. Sn. Al. Ko. 
da yapıl.ıı.ca.ktır. Tallplerln ıncz1ı:ttr ııün ve aa
e.tteıı b1T sa.at e\'cl tekllI mcktuplnnnı Ko. ns 

1 - 10 ton aııdeyat ıc&zı-lı zart 11t1ullyle 
ııatın alınacaktır. Tahmin edUen fiyat 17.000 
llrııdır. Muvakıkat teminat 1000 lira so lruruı· 

Erkek odacılar için ı2 ct!t !otın ve ka

duı odııcılar için de 16 çıt't alçak ökçeli 
iskarpin satın alınacaktır. Taliplerin ıs. 

11. 941 sah gUnU saat 14 de Asker! Fabri
kalar Merkez SaUn Alm:ı. Komisyonuna 
müracaatları. (8344) lJl828 

tur. 

Sotya, 15 a.a. - Buıun ortodokalann ölU· 
ler ıUnUdür. Bu yortu munasebetlYI• Bulıa· (8193) 18141 

vemıelerJ. (84315) 18360 2 - !halesi 5.12. 941 cuma &'(lnQ a.aat 16 
da yapılacaktır. lateklllertn t.ekl1t mektupla· 

İtçi aranıyor 1 rını bclll ı;ıı.ntten bir anat evel Ko. na vcrme-

Karaağaç veya kontrplak 
alınacak 

2250 adet 2.1x125 x0012 metre ebadında 
karanıtaç veya beyaz kontrplak 

n:e 1nıanca kayıp olmamıştır. 

rıatan, ıııtık!Al ve blrııtını tahakkuk ettirmek Sığır eti alınacak 
için yaptıtı muhtelit harplerde ölen bUl&'a r • İ 
lann hatıruını anmaktadır. Her tarafta blr zmir Lv. A. Sa. Al. Ko. danı 
dakika aUkQt edllmlıtır . .MUnakalAt durmuı, 1 - 197 ton kesilmiı sığır e ti kapalı zarf 
canavar düdüklerJ, fabrika, lokomotit ve va- usuliyle satrn alınacaktır. Beher kilosu • 
pur dUdilklerı ötmUs ve bütün memleketteki nun muhammen bedeli 4S kuruştan hepsi
k.llbeler canlarını calmııtır. nin munamı:ıen tutarı 88!ıSO lira olup mu-

Telgraf telefon ve santral gibi muhabe- !eri. Bu sııattcn ıonrıı verilen mektuplar ka· 

re cihazlarının tamıri işlcrin~c çalıştırıl- :ıı edilmez. Şartnam~~r ııUn Ko. da ~~~~ 
nıak üzere ince tesviyeci ve ıncc tonıacı r. 

1250 adet 2.1 x l 25 x O 00 metre ebadında 
karanl':ııc Vt')la be:raz kontrııl k 

le"11ı Vrl}oe1erımız düımanla temas edememlı· 
OOtu r. Bu da dUsmanın ileri mevzllertnln 
'1aul lldan cekUmek husuııunda tatbik ettlfıl 

sanatkarlara lüzum vardır. Bunlardan as
keri imalithanclerdc çalııabi}mek şartla
nnı haiz bulunan Turk sanatkarlarının bil

Bakır mutfak takımlan alınacak 
lat. Şişli sa Al. Ko. dan: 

12 ve 8 mm. kalınlıklar.nda VP !lem :Uti 
takdirde adetle•ı iki mis ı olıırak 6 VP~a 4 
mm. kalınlıklarında olllb Ur. 

As. Fat>. Satın Alma Ko dan: lf Un lekrarlandıfıını ııöııtermektedlr. 
'ıt Udut çevresinde devriyelerimizin faaliyeti 
llıı rıne dUsman ehemlyetslz topçu ateaı ac· 

•tır Bll"kac dUıman tıınkl röMl!JnQıtür. 
~~Yıp venneden yeni keşif hareketlerinde 

llııduıc. 

Bul&'ar harbiye nazın ıeneraı Daskalot liOn vakkat temınat 6069 liradır. İhalesi 26. 11. 
muharebelerde ölmüo olan bulı:ar aakerıerı 941 çarşamba iilnü saat 15 te İzmir Lv. 
ıc:ın yapılan bir törende ıu beyanatta bulun- A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin 
muotur: belli saatten bir saat evci teklif mctkupla-

.._ Harp, ıun l(cçUkçe vahlmleımektedlr. rını Ko. na vermeleri • (8286) 1&230 
Küçük ordumuz bir ııün bir rol oynamah S · l k 

gi i5çiliklcrini bilıımcl ispat için i5çiliklc- kalem bnkır mutfak edevatl kapalı zart usu
rinc alt varsa vesıkalariylc en son 20 son llyle münaknııa)a konmustur. Evsnr ve hu
tearin 941 gününde Ankara İstanbul cad- susı enruar Ko. da ıı:ııraıur. !halesi 2 12. 941 
desi üzerin.de muharebe park mudıirlıiğıine aaıı gUnü sant 11 de >apılaealctır. Muvakkat 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak iş- t('ITllnat 5523 liradır. Taliplerin tekllt mek· 

tuplarlyle ihale a:ı.atlnden bir saat eve! mü· 

ı - Aaıı~ıda cins ve mıktan yazılı yedi 
Tahmin ~llcn bl!'<lell (21 iOO> lira olan Yll• 

kanda :razılı K rııa{: c veya b yaz kontrplak 
askeri tabrlkalnr U'Tlum mil ıt1r.:.ııtU rııe kez 
saun alma komlsyonuncıı J9 ıı nu carıam
ba a-OnU saat l4 30 da rıa7.arlıkla Uıale e<I l&-
cektlr Şartna.mo parasızdır Kau te nat 

davet edilebilir. Biz, öyle bir hfl(llseden mu • ığıret 1 a ınaca 
Ballkcıılr Sa. Al. Ko. dan: 

çilik ameli imtihanına girmeleri ilan olu-
nur. (84SS) 18394 

raca attarı. 
Sovyet resmi tebliği 
~0•1tova, l:"> a.a. - Sovyet Haberler 
tebı~u. tara!ındaıı bu a&bah ne§redilen 

l) • 

zatterlyeUe cıkabJlmesı lçın ordumuza ne 1 _ Beher ktloauna 
50 

kunıs 46 
yapmak IAzımH Yaınyoruz. Biz, harpten kork- fiyat tahmin edilen 

90 
ton ıııQ'ır eu sııntım 

kapalı 
zart usullyJe eksilt.meye konmuıtur. Eksilt. 
mest 28. 1ı. 941 cuma rıUnU saat 16 da Balı. 

mamalıyız. CUnkU harp, ııenç mllletıer için 
bir kuvet kaynatıdır., 

General Daskalof bundan ıonra, Bulıı:arlıı

tan'ın uQ'radıQ'ı ma~IClblyctJllt'c ratmen ceu -
relin! hlc bir \'&kit ka»betmemıs oldutunu 
bulıar ordusunun ııancaklarını kılıflanna 
ko)mue olmakla beraber hiç bir dakika U
mlt.slzllil'e kapılmadıtını ve buıı:Un bir buli'a-

Ambalaj ipi alınacak 
Tophane Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
l - Beheri 11,5 metrelik 40,000 adet 

Miktarı l'!nsl 2000 bakır bakraç 300 btbilk 
ıoUzg<'c, 300 kevıı:tr, 300 saplı taı, 400 küçük 
kıı7.an 200 büyük kazan 10.000 karavana. 

(854!!) ı84S7 

ambalajlık ıp alınacaktır. Pazarlıkla eksilt- Sığır eti alınacak 
~ ... ~~ &ece kıtalanmız bUtün cephe bo • 
· -ca dll§manıa harbetmiılerdlr. 

Alman resmi tebliği 

Tophane İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla- 1 - GO ton sı~ır eti kapalı zart ueu • 
mcsı 20-11-941 perıembc ifinü saat 14 tel Adapazan Sa. Al. Ko.dan : 

rın iftihar etmesi IAztm ıelen parlak baaan
baf • lar yarattıtını söyledikten sonra ıunlan llA

ve etmıstır: 
kıı~lı~ 15 a.a. - Alınan orduları 
~ııının tebliği : 
~ Jcu.ırn'da dll§manın inatlı müdafaasına 
aın::ıı Stvaatopol ve Kerç'e hUcum eden 

kesir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 3107 lira, evsaf ve hususi &artlar 
Ankara, Istanbul Lv. A. Sa. Al. .Ko. larlyle 
ko:nlıyonumuzda ı;ıörUIUr. 00 ton et bir ta. 
llbe verllebllece2ı ılbl 15 tonu ayrı 75 tonu 
ayrı bir müteahhide lhaLe edlleb.llr. Talip. 
Jerın temlna tlarb le tekil! mektuplarını ihale 
saatinden bir &aat eveı Ko. na vermeler!. 

(6312) 18292 

caktır. Tahmin bedeli 52,000 lira ilk temi- llyle sntın alınacaktır. Tahmin edilen !i
nat 3850 liradır. Evsaf ve nıimuncsi Ko. da yatı 21 000 liradır. Muvakkat teminat 
görülur. İstcklılerin belli saatte Ko. na 1575 liradır. 
gelmeleri. (8441) 1840lı 2 - İhnlcııl 4-12-1941 perşembe gUnU 

saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin tek • 
Buğday kırdırılacak lif mektuplnrını belli gtın ve saatten bir 

C kı,aıarı arazi kazanmıılardır. 
4e 'Phe111n orta kesunlnde dUşman plya • 
lcJlrı~' tanklarının karoı hücumları pUs -
1'r 11.lınu,tur. Bu kaı·ıı hlicumlarda rua • 

4'.., ta.ıııt kaybetmlc,ılerdir. 
~rı ır topçumuz Lenıngrad'da milhlm aa
'l-le Uılerı muvat!akıyetle bombardıman 

Sa llllttır. 
)iı(ir :~ tawarelerlnden ve atukalardan 
llııı '-e.ıı ehemıyctU teıkiller Moskova'· 
liını cenup ve Ladoga gölünün dogu ke • 
lııı. erındeld .ııovyet .ııahra tahkimatına, 
"• li toplantılarına, demlryollanna ve ha
' •lertne hücum etmiılerdir. D~man 
ltıtce ca, •ll!hça ve mUteharrlk malze • 
ta d •kır kayıplar verıniıtır. ~Iurmaıısk· • 
°'ltt~llılryoJu te.ıılslerlne ka~ı tam mu • 
ltıııtı 1

YeUe bqka hava hUcumları yapıl-
tı r. • 

'btı~ ~ece Moskova ve Leningrad bom • 
.\J lftır. 

"- Biz Oımltslzllil'e düımıcdlk. CilnkU harp Odun alınacak 
meydanlarında k'almıe olan Yllz binlerce kar· 310 sa. Al. Ko. dan: 
deılmlz huduUarımızın hakiki mUdafllerl idi- ı - Kapalı zartla :1700 ton o:tun eksiltme
ler. Biz, bulgar b1rlltlnl kimin sayesinde el· ye konacak"tır. l\luhammen bedell 114.000 ıı -
de etrnıa oldutumuzu pek b1 biliyoruz. Fa • 
kat aynı zamanda aunu da blll:roruz ki kud · 
retli olmak hııkkımızı harp meydanlarında 
bıraktıklarımızın kanlarına bOrcluyuz.,, 

Görele'de bir fındık kontrol 
merkezi açılacak 

Fındık standardizasyon kaidelerine 
uygun olarak ihracatı te~in için Gö
r ele'de bir fındık kontrol merkezi a
çılması kararJaştınJmıştır. B u mer
kez bir aya kadar çalışmıya başlıya -
ca'kt ır. 

MAHKEMELER 

Ankara Sulh Hukuk HAklmllQ'lnden: 

radır. 

'.?- Şartnametıl Gellbolu 310 Sn. Al. Ko. dn 
Canakkale Sa. Al. Ko. da ve Ankara, Istnn
bul Lv. A. Sa. Al. Ko. dıırında ve B.ılıkeııır 

sa. Al. Ko. da ~ııruıur. lhnle51 27.11.1941 
perıembe ııUnU aaat 16 da 810 Sa. Al. Ko. da 
yamlacaktır. Muvakkat teminat 6930 liradır. 

Isteklllerln belli a-un \'e saatten bir saat e. 
vel teklif mektuplarını Ko. na vermeıerı. 

(8353) 1S303 

Odun alınacak 
Maraı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zartla !164 bin kllo odun ııa • 

tın alınacaklır. Muhammen bedeli 8460 lira 
muvakkat teminat 635 llrıı lhaleııl 23. ll.9U 
caraamba ııunu aat 15 tir. 1 tcklllerın tekrtt 
mektuplarını belll ıı:Un ve saatten bir saat 
e\'el Ko. na vemıelerı. 

2 - Şartlar Ankara, lırtıınbul Lv. Amlrl1k· 
!eri sa. Al. Ko. larlyle Adana. Antep, l\taraı 
Sa. Al. Ko. lannda her zaman ıörü!Ur. 

(6358) 1S306 

Tat dıvar yaptırılacak 
310 Sa. AL Ko. dan: 

Erzurum Sa. Al. Ko. dan : saat eve! Kona vermeleri Şartnamesi her 
1 - 2000 ton buğday kırdırılması pa • gUn Ko.da görlllUr, (8551) 18489 

zarlıkla münakasaya konmuştur. Pazarlığı 
1-12-941 pazartesi gıin saat ıs tc Erzurum 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39.000 lira temi· 
natı katiyesi 5850 liradır. Şartnamesi her 
gün Ko. da görülur. İsteklilerin Ko. na mü-
racaatları. (8479) 18411 

Aranıyor 
Harp Akademisi Ko. dan: 
Harp akademıaı malbansı için 84 lira ile· 

retle bir tııshlhcl ve 84 lira ücretle bir yazı 
ustası alınacaktır. Tashihe! iç n lisan bilen 
tercth edilecektir. btckl!lcrın 20 11. 941 akıa· 
mına kadAr dilekçe ile iki numaralı ıo.tnda 
harp akndem:slne mOracaatıan. 

(6456) 

Bulgur alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan ı 

18420 

1 - Cinııi bulgur mıktarı kilo 120 ton 
muhammen bedeli lira 36,000 kuru:ı kati 
teminat lira S400 kuruıı 00 yukarda cins ve 
miktariylc muhammen bedeli ve kati temi
natı yazılı bulgur 26-11-941 çarşamba gü
nü saat 14 tc Ezine Sa. Al. Ko. da pazar -

VlLAYETLER 

Yapı işleri 
Çanakkale Naha lltUdurıutUndcn: 

l - Ycıı den kapalı zart usull:rle elulltme-
ye konul n ıa 76361 lira 38 kuruı keılf be
delli Ezıne lrozaıı Jandarma hastanesi ikma
li ln$ııatıdır. 

2 - Bu ııc alt evrak aunlardır: 
~ - ProJe, 
B - Hus.ıal ve fenni tArtname, 
c - Yapı l~lerı umumi rennı 1artnamesı, 
D - &ıyuıdırlık ıııert i'Cncl aartnamcaı. 
E - Sıhl tesisat., elektrik tesısau ıennı 

ınrtnamesl, 

F - Fi>at bordroııu, 
G - Ekıılltmc ıartnamesı, 
H - MuKnvele proJcııl. 
8 - İstekliler bu tıe alt k~olt evrakını Ca· 

nnkkale nafıu m!lıJUrlUtUnden bcdclalz ola· 
rak ı;örcbll!rler. 

'°ltt~an donanması yeni bUyllk bir mu-
4ııcse~Y.et kaznnmııtır. Denizaltılarımız 
~eıı & in batısında İngiliz harp gemile-
11\ieıercıılllUrekkep bir teıklle hUcum et • 
~ r. İki denizaltımız Ark Royal tay
' Ceınıaiııi batırmıılar ve Malaya .ııa!ı· 
t\ 11::'l'lıi•ln1 o kadar ciddi surette haaa
~lt 11atınıılardır ki, bu gemiyi Cebe!Ut· 
!'ıe.ı Jrı ınanı a kadar bqka gemilerin çek· 
~ tiri'Cburıyetı hasıl olmUJtur. BB.§ka 

Aksaray tüccarlarından Süleyman Ernetln 
Kaırtamonu Kale maballeılnden KAIU'a otlu 
mutat ı.maıı aleyhine açUtı alacak davası · 
nın icra kılınmakta olan muhakemeııı ııra· 

ıında: müddeialeyhin ahiren lkametııAhmı 

ddlatlrmlı oldutu cihetle kendlllne llAnen 
teblltat yapıldıQ'ı halde ııclmedltlnden durue
manın lıl.)'Bbında devamına ve muhakemenin 
25; 11. tN1 ıalı .Unu ıaat lli • tAllk kııuun1o1 
oıau~dan 7evmı mezkQrda blıızat ııeımecu

tı veya bir \•ekil sönMrmedltl takdl.rde du· 
ruşmanın ıııyabında devam edecetının ııyap 

!karan makamına kaim olmak üzere llAn o • 

ı _ 1000 metre mtklbı tae duvar kapalı Irkla satın alınacaktır. İsteklilerin mczkQr 
zartla elailltrneye konulmuıtur. Tae duvann gün ve saatte tcminatlariyle birlikte Ko. 

4 - lhnle 20 lklncltesrln 941 perıembe ıU· 
nü aaat 15 te nafıa mUdürlUtu blna1ında 
toplanacak komla:yon huzurunda yııpıtacak
tır. 

5 - Ekalltmeye ıılrebllmek için taHplerln 
1172'7,ll liralık muvakkat teminat vennelerl 

a.ı ta.n:va harp gemli ri de torpil ısa
" 2' lllıııardıp, Ark Rnyal tayyare semi
~ e:v111ı ı939 da yapılan bir hava hU -
sı; ••nasında ciddi haıara u~amıı ve 
"lttı •dl!dikten sonra tekrar hizmete gir· 
\ı ı~rltanya Amirallik Dairesi bu kay-

lııtı etl'ııiıtır. 
~ı !~ere etrafındaki sularda aavRŞ tay
~~ıınız İıkoçya'nın do#u kıyısı açık
llııtıa .... lliOo tonllAtoluk bir ıtıep batır • 

•• ~ıur. 
\ı-vı~ll 

8 t 111 A.frtkada alman av tayyareleri 
ta~trtıı~ av tayyaresi dUşl!rmUılerdlr. 
.._"'l'\ ~rınden ıı sonte§rine kadar Brl • 

~~ '"' ordusu 119 ta~'Yare kaybet • 
\.~ttı~ .A.Ynı ııtllddet içinde alman hava 
~ rııu l!UYllk Britanya'ya karııı yapı • 

C&delede 6 tayyare kaybetmiştir. 

ltalyan resmi tebliği 

lunur. ~ 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Mah -
kemesindcn : 

Ankara'da Tabakhane mahallesinde TR§· 
pınar sokak 3 No.lu evde Emine Alpören 
veklU avukat Emin Bilge tarafından Ço
cuk Sarayı caddesinde 11 No.lu uıueaı 
matbaıuıındl\ mUııtahdem ve İsmetpa§a 
mahalle.ııl Bayır sokak 18 No.da mukim 
Rasim Alpören aleyhine 941-1603 sayllı 

dAva ile ikame eylediği bO§anma dlva -
sının icra kılınan muhakemesinde : 

muhammen bedeli 111400 liradır'. Şartname na müracaatları. (8514) 18458 
\'e evaat Gelibolu 310 Sa. Al. Ko. da tetkik 
edlleblllr. 

2 - lhaleal 2S. ıı. 941 ,cuma günü saat 16 
da i>ulıYae tır. · -•·at t n t 7W 11· 
radır. 

8 - ı.teklllerın 28. ıı. 941 cuma ranu Ge· 
llbolu 810 Sa. AL Ko. na bütün evrakt:rle be· 
raber saat 15 e kadar Ko. na vermelert. 

(8360) 18308 

Odun alınacak 
Corum Sa. At. Ko. dan: 
ı - l.!500.000 odun kaplı zart usullyle &&· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 2812!5 il· 
ra, ilk teminatı 2109 Ura, lh.aleııı 26. 11. 941 
çarıamba i'UnQ aaat 10 da Corum Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. lsteklllerln bell1 i'Un ve ııa
at.ten bir aaat e\'el teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. (8362) 18310 

Sabun alınacak 
MarB§ Sa. Al. Ko. dan: 

ve ihale ııünQndcn tauı ııünlerf hariç olmak Sadeyağ -alınacak tıZ<?rc Jflnkııl Ut gün evel Canakkale vt!Ayc. 
Bakırköy Sn. Al. Ko. dan: tine müracaatla alncaklan ehlb'et. vestka-

_l - 511 ton d .. y fı mukaveleye hıııtlana- ible tıcıır t od:uı vcs1kaaını komla~'Olla 1b • 
caktır. Şarınam~l her .Un Xıö da rörUIQr. raz etmel~rl l.Azlmdır. 
Milnakııu l 12. 941 pazarteııt ırUnü saat 14 6 _ Teklif mektuı>lan 20. ıı. 941 peracm
ıte Bakırköy si. Al Ko. da kapalı zarna Ya· be ıranu aaat ı ı e kadar makbuz mllkabllln
pıtacııktır. l\luvakkat. t<'mlnat 7728 1 radır. de komlı>ona verllml.f olınası ve ı>oeta ile 
Taliplerin bell1 aanttcn bir saat evel Ko. na ırönderllccek mektuplnnn ihale ııtınıı saat on 
mtıracanUan. (8543) 18482 dörde kadar komlayona verllmlı bulunmaııı 

ıarttır. Postada ıec\laneler kabul edilmez. 
Koyun eti alınacak 7 - Müteahhide arzu ett1tt takdirde mu-

Topane Sa. Al. Ko. dan: hnsobel umumiye kanununun 83 tıncU mad • 
ı - Yapılan pazarlıkta talip cıkmıyan 40 desi mucibince verecetl teminat mektubu 

ton karaman koyun eti 21. 11 041 cuma• günü 
saat 15.30 da pazarlıkla &atın alına<:aktır • 
Muhammen bedeli 22000 lira olup knU temi· 
nat 3300 liradır. Sartnamcıt her ırün Ko. da 
ıörUIUr. 1steklllerln belli ırUn ve saatte Fin· 
dıklı Sa. AL Ko. na müracaatları. 

(8544) 

Çorap ipliği alınacak 

kareıtıı'.tı olarak ihale bedelinin 11c:te birini 
~etmemek üzere avanı verilebilecektir. 

(6:505-8124) 18033 

Yapı lônı 
Kastamonu Nafıa MUdllrlOtünden: 

\ 
lhııll'81 28. ıı. 941 cuma rünU sa&t 15 te ya-

3150 llrlldır. (8324) 18830) 

Oniki kalem ve ceman 4000 
metre mikabı çam veya köknar 

kereste alınacak 
He)letl umumlycııl veril medlf:I takd ru 

parcn parça da ihale edlleb lir. 
As. Fab. Satın Almıı Ko dan: 
Tahmin edllcn bedeli (272 000) Ura olu 

)'llknrıda yazılı kereste ukcrı rabr kalar u. 
mum mUdlırlUl':U merkez satın alma komı.
yonunC'a 19.11.941 caraambn ~nnu saat 14 ıe 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (18) 
llrıı (60) kuruıtur. KaU teminat {29260> lira-
dır. (8325) 16331 

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

kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Sntın Alma Ko dan: 
Tahmin edilen bedeli (5100) llrıı olan cini 

ve mlktan Y\lk.'\nda yazılı kereste aııkert fab
rikalar umum ıtıUdürlUtU mcrk z satın alma 
komisyonun<'& 21. ıı. 941 <'uma rUnU 1aat 1' 
te pazarlıkla ihale «'dfleC'Cktlr Sıırtname ,.._ 
ruızdır. KaU teminat (7~) liradır. 

(8-119) 1840& 

6 kalem grafit pota ve pota 
dipliği alınacak 

Al. Fab. Sa. Al. Ko. dan. 
Tahmin edilen bt'dell (43340) lira olan ~ 

kanda yazılı 111tı kalem ırratıt !>Ota d pl a-ı 
uker1 tabrllqı.lar umum mUdUr Utü ml!l'kea 
satln alma komisyonunca 21 11 941 pazarte
ıl ııUnQ saat 14.30 da pazarı kla lluıle edile. 
ccktlr. Şartname (2) lira (17) kuruetur. Ka· 
ti teminat (6Ml) lımdır. 

(8343) 18423 

2000 - 3000 metre mikabı cevi& 
tomruğu alınacak 

Ae. Fab. Satın Alma Ko dan : 
Beher metre mlkAbına M )ira ~ 

tahmin edilen 2000-3000 met.re mildbı -
vl z tomnığunun .Askeri FabriJudar UJ1iJNm 
MtidUrlUğti Merkez Satın Alma Komk • 
yonuncıı 22-11-1941 cumıı.rteei g{hıti .... 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart • 
name (8) lira (10) kuruştur. Kati temi • 
nat. (18700) liradır. (RS60) J8481 

lSTANBUL ve PARlS 
FakUltelertnden metNa 

Diş. Tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Adltyc sare.yı karıııında Dölııneet Ap. 

da her gün saat 9-12 ve 14·20 u..ı 
haııtalarını knhul eder. 

Rontgen ve 1erf meıkanBt t.edavı 
Tel: 2626 0278 

~ ıs a.a. - ~yan umumi karar-
J:>tı; lebliti : 
~ >t ::Uın Katanı~ llclreale ve Brindl· 
~Uti; lltıtı hava taarruzları esnasında 
t? lcaç l'e Yangın bombalan atılmııtır. 

aıu l' ev haııara utramııtır. Katania'da 
~ı ..,

0 12 Yaralı, Acireale'de 12 ölü, ve 8 
~e:Z-dır. Halk örnek olacak bir tarz· 

~ıl'lıaı et ~tmıııttr. 

MUddealeyh Rasim Alpören'e mukad • 
dema gönderllen dAvetiye adresi meçhul 
olduğu beyaniyle bllA tebliğ iade edilmesi 
üzerine kendisine 11.11.041 salı saat 9.30 da 
mahkemede bulunması için Ankara'da Ulus 
ve İstanbul'da Cilmhurlyet gazeteleriyle 
llAnen tebllğat icra edildiği halde mez • 
k'Or gOnde hazır bulunmaması ve bir ve
kil de göndermemesi üzerine hakkında gt· 
yap kararı verilerek muhakemenin 4-12-
1941 perşembe 11aat 9.30 a talik edildltl 
cihetle yevmi mezkilrda bizzat veya bll
vektıle mahkemede hazır bulunmaııı 

aksi halde hukuk usu!U M. kanunun 401, 
40~ fnct maddeıılne tevfikan bir daha mah
kemeye kabul olunmıyacağı gıyap kara • 
rı makamına kaim olmak Uzere ll!n olu • 

ı - Kapalı U.r!la 20.000 kilo ıabun sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 
lira muvakkat teminat 900 llradır. Kapalı 

ze.r!la ihalesi 26. 11. 941 çarıamba gUnU 
saat ı6 dır. !eteklilerin tekli! mektupla· 
rını bclll gtln ve saatten bir saat eve! Ko. 
na vermeleri. Şerait ve evsaf her gün An· 
kara, İstanbul Lv. Amlrliklerl Sa. Al. Ko. 
larlyle Adana, Antep, Marq Sa. Al. Ko. 
larında görtilsr. (8373) 18319 

Çeıitli yiyecek alınacak 
Balıkeııir Sa. Al. Ko. dan: 

Topane sıı. Al. Ko. dan: zıılacak olan Kuta:nonu bölce ıanaUar okulu 
ı - Beher kilosuna 174 5 kuruş tahmin atöllle blna&ının 13014 lire 36 kunıı kestı tıc

edllen 12 ton pamuk corap lplliti alınacak. 1 delil lnnatı nafıa dalrC9l eklUtıme kornlıs)'onu 
ur. Pazarlıkla eksiltmesi 21. 11. 941 cuma ııtı· tarafından kapalı zart uauUyle eksiltmeye ko
nu saat 111 te Topanc Lv. A. sa. Al. Ko. d11 nulm114tur. 
yapılacaktır. Nümunesl ko. da ıı:örülUr. KaU Mukavele, ekllltme, ba)'lndırlık ~lerl reneı 
teminat 3141 lira ısteklllerln belli ıaatte Ko. ıartnnmcsl huııusı ve fenni fllrtnameler proje 
na müracaatları. (8546) 18484 ke$lt hulfısası, vohld'! !!Yat ltst.esı ve yapı le-

leri umumi teMI ıartnamf!SI ve buna mUte
rerrl d.lter evrıık lııtoklllert taraf\ndan Kasta· 
monu ve Ankara, lst.nnbul Nafıa müdUrlük
ler!nde ııorülccektlr. 

Bulgur alınacak 
Canak'kale Sa. Al. Ko. dan: 

M. M. V. Deniz MüıteıarI.tı 

Vinç alınacak 
M.M. VckAletl Deniz MüstcıarlıQ'ından: 
l,5 tonluk bloklıın kaldırmak Uaere kıal

lanılmak için iki adet (arazı üzerinde Mr
yar) vınc veya ekskavatör Htın alınacak

tır. Mevcudu olup da Ptmak tıtıyenlertn c1 -
bazlara alt tennl ve hususi evsnr ve ıeral1ıt 

Ue fiyatlarını bir mektup lle en ıeç ~.ll.9Q 
aksamına kadar m!lıtcsarlıil'a bildirmeleri. 

~ ..\trıka'da, kara cephelerinde yeni 
~~ 0hnanıııtır. 
"beıe ..\trikada Gondar kesiminde mu • 
ııı. ~teı:ıı: fevkaJAde bir §lddeUe devam et· 
~3"e11 ·a DUıman, gUnlerdenberl mUte • 
~·~lrtan kuveUerle taarruzlarda bu· 
~tt et ır. Kıtalarımız ıiddetle muka-

.. >,rıl?ı inekte ve kuvetli karııı taarruz 
~-:ı, •ktadır. 
,,, hava kuvetlerinln Tobnık ve 
\ ~lerı lruh'dakı mUstahkem dUşman 
~ lı~erı11' Yaptıklan hUcumlar eınaaın-

tr te.ııirıt taarruzlara utramıı • 
fıı.~llıı 
\~ ~ Cephetinde av tayyareleri tara-
~dtııı~~a ııtuharebelerinde dUııUrlllen 
"~' 1- ltalyan tebllğinde zikrolunan 
l 1ttıı-. Y:vareıerlnln sayıaı ikiden dörde 

"'~ll:e h 
~ botııbava kuvetleri Derne ve Bar • 
~ ' lift -.!ar atmıılardır. Bir kaç ev 

.\ ltttı 111 &rrııı ve halk arasında da bir 
'ı; ltQtııi:e· ınnıtur. 
Slltiıı2 de b!r torpil tayyaremlz bUyük 
\.~" lıtrattenusını torplllelt'i§ ve ağır ha
~ b\ı lllııtır , Sonradan &"f)rUldUftl 
lf reını batmıabr. 
ll~ı, 

l . ti\.. • t •atın alma fiyatlan 
"' ""'?d· 
~i~ ,;~8Yon heyeti verdiği yeni 
't~ •lrtıa1t' topra'k mahsulleri ofisi -
)\t • }'uı ;a Olduğu buğday, çavdar, 
~I\ ~tırı 1~ ~e mahlut satın alma fi -
~~ ~~i it b ı r kuru~ arttırı lması hak
tfıı.t rurur~~arının bu ayın 30 una ka-

ttır. tikte kalmasını kabul et • 

l\csıtı·· 
~, 'lr navlunları artacak 
~d t,ai u " A 

nur. 5301 

KAZALAR 

Hayvan ve balık satışı 
Kara1u l\Lalmildll(lilfıUnden: 

Sakarya boıtazı ve ma hariç Karaıu ııölü 

havyar ve b11lık rUıumunun 1 haziran 941 
tarlhlnden 31 mayıı 944 tarihine kadar Uc 
ıenellQ-1 1. ıı. 941 tarihinden it.ibaren 20 rün 
milddetle acık ar•ttırmaya konulmuıtur. 

?hale 20 lklncıteırln 941 tarihine ra1Uıyan 
ııerıembe ııUnU saat 111 te Karuu mallYe da· 
ıre&lnde toplanacak komisyonca yapılacakur. 

Uç ıenellk rüsumun muhammı nbedell 
2000 lira olup muvakkat teminat akcesl l~ 
liradır. 

Şartnameyi ııırmek tıtlyenlerın llltanbul 
av ,•erallerl mUdUrliltU ile Ankara Kocaeli 
defterdarlıklarına ve Adapazarı ve Karuu 
malmOdUrlüklertne taliplerin l'Ö&terllen .Un 
ve 1aa tte komlRyona müracaatları llln olu
nur. (083:1-83~3) 18341 

1 - .A§ağıda clnılerl yazılı 7 kalem er
zak 4. 11. 941 gUnU yapılan ekıılltmeslnde 
t alip zuhur etmedl~lnden pazarlıkla ek
all~eye çıkarılmı,ştır. Pazarlığı ı. ı2. 941 
pazartesi gUnU saat ıs te Balıkesir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Ev.ııa! ve ıartname 
Ankara, İstanbul Lv. Amirllklertyle Balı
keair Sa. Al. Ko. da görUIUr. 7 kalem er· 
zak bir talibe verilebilece$!'i gı'bl ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. 

Cinai Miktan Muh. Fiyat 

K. fasulye 
Bulgur 
:Mercimek 
Sadeyaf 
ZeYtlnyaf 
Nohut 
Şeker (toz) 

Ton K. 
240 24 
213 22 
80 25 
80 168 
70 85 

ı46 ıs 
67 49 

{8354) 

Sadeyağ almacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. dan: 

Mu. T. 
Lira K . 
4130 -
3:;14 :so 
1:500 -
1:510 -
4225 -
1423 :so 
2462 25 
ı8334 

1 - Beher kllo.una 170 kuruı tahmin e • 
dilen 50 ton aadeyat kapalı zarı uıultyle ek• 
alltmeye konuımuonır. 

2 - Ekalltmeııt l . 12. 941 pazartui sUnil 
saat 16 da Balıkeııir Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. Muvakkat tMnlnat MQO liradır. Şartna • 
meııı Ankara, latanbul Lv. kmlr1lklerf Sa. 
Al. Ko. da ııörUlUr. 

1 - Kilosu 25 kuruatan 100.000 kilo hulırur 
Z7. ll. 941 perşembe gUnU saat 14 te pazar· 
lll<la alınacaktır. Kntı teminat 3750 lira olup 
evsat ve ınrtlar her ııUn Ko. da r.rl!MllUr. ıs· 
teklllertn ihale ıUnU Ko. da bulunmaları. 

(8547) 18483 

P irinç alınacak 
Canakkale Sa . .Al. Ko. dan: 
ı - Kilosu 50 kurustan 60 ton :mrıne 28. 

ıı. 941 ııaat ın.ao da pazarlıkla ıatın nlına

calcUr. Kati teminat 4500 llrn olup evsaf ve 
eartnameıl her ıUn Ko. dıı g5rü1Ur lstekllle
rln ihale saatinde Xo. da bulunmaları. 

(8548) 18486 

Kösele alınacak 
D. Bakır Sa. Al. Kn. dıın: 

ı - Beher klloııuna 475 'k:uruı tahmln edi
len 10.000 kilo kösele pazarlıkla Rlınat>aktır. 

Kati teminat 7125 liradır. Pazarlıtı ıs.11. 941 
1&lı ııtınU aaat 15 te D. Bakır Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. lstek1llerln belli vakitte Ko. na 
milracnatlıırı. (8550) 18488 

Kuru ot alınacak 
.Adana sa. Al. Ko. dan: 
1 - 850 ton kuru ot &atın alınııl'aktır. Tu· 

tan 19250 lira olup ilk teminat 1444 liradır. 

1ıteklllerın tckllt mektuplarını bclll rün 
ve 1&11tten bir saat eveı Ko. na vermeleri. 

2 - !halesi 4. 12. 941 perecmtıe ırUnU saat 
11 de kapalı .zart US'Jllyle Adana sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Iııteklllerın muayyen zaman· 
dan b1r saat -evel tekllt mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (8532) 184!!0 

..t 11111111111111111111111111111111111111 !::. ( 8366) 18336 

E Dahili hastalıklar mütehassısı : Sığıreti alınacak Sadeyağ alınacak 
Adapazarı Sıı. Al. Ko. dan: 

- - S iirt Sa. Al . Ko. dan: 
§ Dr. Şakir Çobanh § ı - Tahminen beher kllolU ss kuruetan 
- : 130 ton ııtır eti pazarlıkla 1atın alınacakUr. = Evi eski yerinde kalmak = Muhammen bedeli 49400 liradır. Muvakkat 

ı - 25 ton sadeyaıt kapalı zart usullyle 
aatın alınacnktır. Talımln edilen tlyat 42.500 
liradır. Muvakkat temınnt 3187 lira M kuruı
tur. 

- h • · : teminat 87011 liradır. Şartnamsl Ko. da ve· 
: üzere muayene anesını : rllmektettır. Pazarııtı 20. 11. 941 perıembe 
: Ankara Anafartalar : ıunn ıaat ıt te sıırt sa. Al. Ko. da yapıla· 
: caddesinde E M E K : caktır. bteklllerln mezkQr 1 un ve ıaatte 

(8297) 18291. 

Joluvak:kat tomlnat 976 Ura 08 Jcuru.etur. 
Tallplertn tckllt mC'ktupJartyle en az 10.000 

llrahk bu işe benzer ıt :ıraptıtnıa dair ihale
den Uc ıtUn evcllne kadar Kastamonu vt!Aye
Unden a'ırnıs olacakları ehliyet vee!1caa!Yte 
ticaret oda11 vesikası l'e t.emhıatlar1Yle birlik· ı 
te ihale ııtınn olan 2S. 11. 941 cuma ııtınü ıaat 
14 de ihaleden bir aaat !inceye kadar Nafıa 
dalre&lnde müteurudctl ekalltme koanlııyonu reJs· 
lla-tnc llmUhnbcr mukabilinde vermeleri lA· 
zandır. 

Zabıt cerideleri 
Birinci Büyük Millet Mecli -

sinin müzakeratına ait zabıt ce
rideleri birinci ciJdinden 23 ün
cü cildine kadar eksiksiz olarak 
satılıktır. Ankara 1. ci icra dai
resinde Ziya Ercan'a mıiracaat. 

Postanın ırecDanN! yUzUnden vu3cubulacak 
tehirlerden dolayı vaktinde ııelml:ren tekllt 
moktuplannın kabul edllmtyecetı 11An olunur. 

(9810·8390) 183157 

inşaat ilônı 
Kocaeli P. T. T. MUdUrl!lğtlnden : 

1 - İzmit pazar yerinde yapılacak o • 
tomatlk telefon santral binaaı ı 7-11-1941 
tarihinden itibaren on beı ~ müddetle 
kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmU§· 
tur. 

2 - Keııif bedeli 2:">296 lira 83 kuru§ -
tur. 

8 - Bu lge aft evrak, proje, keti! hU -
!Asa cetveli, ölçU defteri, hwnıst ve !ennl 
ıartname, eksiltme ıartname.ııi, mukavele, 
bayındırlık işleri genel ve yapı l,şleri fen
ni §&rtnameslnden ibaret olup talipler ta
til gtlnlerı hariç her ,.un Kocaeli P. T. T. 
mUdUrlUğtine müracaat edebilirler . 

4 - ihnle 2-12-1941 tarihine mUaadlf 
salı gllnU ııaat 14 te Kocaeli P.T.T. mu • 
dilr!Uftlnde yapılacaktır. 

P. T. ve Telefon U. Md. 

Daktiloluk imtihanları 
P. T. T. Umum MUdUrlUf:Unden: 
ı - Ankarada acık ve cıı ak daktllo

ırafllklar için 22 tt'srlntsanl 041 tarihine 
rastıı:ran cumartesi eUnU ıııat ı5 te muame
lat mUdürlill::ünde bir ı ntlban YllPllac:ıktır. 

2 - lmtlhıındıı kazanat>nkların ls•enııen 

~eslkaları tamamen ibraz etme t'rt lazımdır. 
3 - lııteklllerln d lekcelt'rlne raptedec k· 

lerı dörder adet vesikalık rototran ~rıa <'il 

ıec 21 teırlnlıınnl cama ailnU sa t 12 :re ka· 
dar P. T. T. mu me At mUt!urıJ~ılne mUra. 
caat etmeleri llnn olunur. { 3 > 15354 

Memur alınacak 
T. B. M. Meel ıs ldare lkyeıınrı n. 
Askerde bulunan RilYuk Millet ff'cll•I mu

hasebe kalemi muame!At ıet nln )'('r ne he p 
islerinden ııntıır vı-kAlcten bir ml.'mur alına· 
caktır. 

btlyenıertn 
muhaııeb 

mrvcut '<'slkalnrl> e blrhkte 
kalemine mUraC'.ıııt cylemclerı llAn 

l~426 
olunur. 

Ekmek fiyata 
Belediye Rt>l •tinden : "lt ' ~ ~ nu çıkacak Resmı Ga-

ıı. ~ rdınasyon heyetinin yeni 
~,~. ıı: bulunmaktadır. Bu karar 

"-"lunlan birer parça &rt· 
dır. 

- Ko. da bulunmaları. (8408) 18351 : apartımanına nakletmittir. : 
: Muayenehane Telı 2143 : 
: E v Tel ı 5395 : 

Seçme sınavları 
Akeehlrdı bulunan Maltepe aıkert 11Beel • 

n~ rtrmek ıcın müracaat edenlerden evrakı 
t&maa ,,. "raıu halıl ol&nl&rıa 21. 11. Ml 

2 - İhalesi 4.12. 941 perıembe ııtınU saat 
16.30 da yapılacaktır. llltcklllerln tekııt ve 
teminat mektuplarını belli ı;Un ve saatten 
bir 'aat evci Ko. na vermeleri. Şartnamesi 
Ko. da ııol'\llUr. (8553) 18491 

Sadeyağ alınacak 
Adapar.arı Sa. Al. Ko. dan: 

5 - isteklllerin ı897 lira 27 kurU§ mu
vakkat teminat akçesini bmit P. T. T. 
muhasebe veznesine yatırdıklarına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka mektu
biyle ihaleden en az beı gtln evel ve bu 
gibi inşaata alt tuhhUtıerfnl l!a et.tikle
rine dair Kocaeli vAliliğine mUracaatıa 
aıacaklan ehliyet ve ticaret odası vesi -
kalannı 2490 No.lu kanun hlikUmlerı da
iresinde hazırlıyarak eksiltme komlsyo • 

16·ll-ı941 pazar gt.ınll .ııabahından 
itibaren beheri (950) gramlık ek • 
mek narhı (12.50) kuruıtur. 

- -~11111111111111111111111111111111111111~ 
ı - 10 ton a:ı.dey11ll: kapalı zart u~ullyle 

aatın ahnacaktır. Tahmin edilen ti.Yat 17.000 
nuna mUracaatıarı 11An olunur. 

(99'4-S.97) 

Sayın halka llA.n cılıınıır 
(8557) 1&494 Jıl6fl .. ________ _ 



• 
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Secme sınavları 
.:> 

M. M. Vekôletinden: 
Bu sene Bursa, Akıehir ve Konya'daki 

liselere girmeğe istekli olup da askeri 

her türlü şartları taşıyan ve muamele

lerini ikmal ettirmiş olan isteklilerin seç-
• 

me sınavları yapılmak üzere 23 Son-

teşrin 941 günü akşamına kadar istekli 

oldukları liselerde bulunmaları lazım-

dır. (8535) 18499 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1.!:. ---
§ Değirmenler i~in kontrolör ahn k --------------------
-------------------------------

-
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: ------Ofisimizin emrinde çalışan veya vilayetler veya belediyeler em- = 

rinde işliyen değirmenleri ve bunların istihsalatiyle, kontroluna 
memur teşkilatı mürakabe ve bunların mesailerini teknik icaplar = 
dahilinde tanzim etmek ü~ere 3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesi -
mucibince, mezkur kanuna tabi bulunmıyarak, 300 ve 260 lira aylık- _ 
1ı baş kontrolörlüklere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihansız = 
alınacaklardır. := 

Bu vazifelere tayin edilecekler, merkezlerinin haricinde vazife 
g ördükler i müddetçe harcırah kararnamesine göre ayrıca harcırah 
ve yevmiye de alacaklardır. 

Namzetlerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları lazımdır: 
1 - En aşağı orta tahsili bulunup valslı ve elekli büy ük 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 den emede isbat olunmak lazımdır.) 

-------
-------------- -:= 2 - Fili askerlik hizmetini yapmıı veya halen askerlikle bir ili- = = şi ği bu unmamak; -:= 3 - Çalıştıkları yerlerden ayrılmalarının fena hallerden ileri := 

:: gelmediğini ve tavziflerine mani vaziyetleri bulunmadığını t evsik -
:= eylemek ; := = 4 - Sıhi durumlarının çalışmalarına müsait bulunduğunu Ofis = 
::: doktoru raporiyle tevsik etmek; =: -=: 5 - İsteklilerin aranılan vesikalarla birlikte ikinciteşrin on se- := 
=: kizine kadar Ankara'da umum müdürlüğe bizzat veya yazı ile mü- = 
=: racaat etmeleri. (8240) 18192 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

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

--- -- -İnci Satılmııştır. _ - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Şef ve şef muavini alınacak 
Toprak mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

' Merkez teşkilatımızda açık (170) ve (140) lira aylıklı şef ve şef 
muavinliklerine yüksek mektep mezunlarından 3656 ve 3659 sayı lı 
barem kanunlarına tabi idare ve müesseselerde (3) yıl ve daha ziya
de hizmeti olup haklarında iyi referans alınabilecekler imtihansız 

tayin edileceklerdir. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleri yukarıdaki hadleri geçme
m ek şartiyle 3659 sayılı barem kanunu hükümlerine göre hesap ~ di
lecektir. 

Müracaat edeceklerin; 

1 - Fili askerlik hizmetini yapmış olmaları veya hal en askerlik
le ilişiği bu·lunmamaları. 

2 - Mezun oldukları yüksek mektep şahadetname asıl veya tas
dikli suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını t evsik eyle
m eleri. 

4 - Sıhi durumlarının müsait olduğuna dair Ofis doktorundan 
rapor almaları. 

5 - Yaşlarının (40) tan yukarı bulunmaması. 
lazımdır. 

(Hububat ve u n işlerinin tekniğine vakıf olanlarla Ecnebi dili
ni hakk iy le bilenler tercih olunur.) 

İsteklilerin aranılan vesikalarla ikinciteşrin on sekizine kadar 
Ankara'da umum m üdürlük zat i şleri müdürlüğüne bizzat veya yazı 
ile m ü racaat e tmeleri. (8239) 18191 

Çocuk Esirgeme Kunımunun 

KAV ACIK MENBA SUYU 
Mikyasımô derecesi 1,5 

En salahiyetli laboratuvar tefi resmi raporunda: '(sertli
ği çok düşük ve diğer mevadı madeniyesi çok az olması 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Suyu) 
cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 
Telefon : 1634 5217 

u [ u s 16111/ 1 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yün çorap alınacak 
M. M. V. Hava a. Al. .Ko. d n: 

ANKARA Lv. AM1RL1Gl 

Kadayıf ve yufka yaptınlacak TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 

l - On bin cırt > 0 corap pazarlı ·la ııa _ Kapalı zart usullyle unu verllmek aarUy- ZİRAAT BANKASI tın alınacaktır. Muhamm n l>t'd ıı 6000 lira le 28.000 kilo tel kadn>'lfı 28.000 kilo yufka 
olup kaU teminatı ooo ııradır. Pazarlıi:ı 21. ve 28.000 kllo yassı kadıyı! yapUrılncaktır. 

11. 1941 cuma ıı:Unu sn t 10 da Anlcara a ha
'lia saun alma komla)·onunda yap lat' tı~. 

Şartnamesi her ıı:Un kom1S31ondn storUl bllır. 

lsteklllePln ihale s a• .nde kom yanda bu-
lunmaları. (8:>42) 184')1'; 

Kereste alınacak 
1\1. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dnn: 
l - 35,5 metre m k!bı kereste pa.z:aPlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bed l 2-1 J li
ra olup kaU t mlnat 8T..? ı.ra 7a kuru tur. 
Pazarhtı 20. 11. 041 p nıcm~e ıı:ıl'IU s at 10 30 
dn Ank r da hava satın alll'a kc'"ll sy nunda 
yapı ncaktır . .Şartn mC'SI her g n komisyonda 
ıtv ı.ileb lir. !st k erin lh 'e saat ndc koMts-
>onda bulunm arı. (s:;-tl) 18 '17 

Dolap yaptırılacak 
M. M. V. Havn Sa. Al. Ko.dan 
Beh rinın kcşıf bC'deli 82 lira SS kuru 

olan be~ tane dolap 4 - llkkflnun - 1941 
perşC'mbE' g\lnll saat 11 de Ank ra'dıı M. 
M. V. salın almn Ko.da açık rkslltme U· 

suliyle ıhale edıleceğ'indcn isteklll<'rin 41 
lira 41 kuru~luk ilk tcminatlarıyle birlik
te ek iltm glln ve saatinde mC'zkflr Ko 
da bulunm'llnrı. Keşif, pi~ ve eıırtnamC' 1 
Ko.da görlilllr (8504) 18477 

Duşla vınan cihazı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko dan : 
Beher tanl' in tnhmln C'dilen fi) ntı 22 

lira 50 kuruş olan 250 tane du lavmnn cı
h zı il beller kilosun..<ı tahmin cdıl n fi
yatı 145 kuruş ol n 500 kilo makdoğl'll 
s bunu ::: • llkl-:t'mun - 1941 çar mba U
n l saat 11 de Ankara'da M M. V. tın 
alm-ı Koda kapalı zarf usullyle ihale e
dllt'C' ğind n isteklilerin 476 lira 25 ku
ru luk ilk temlnatlan ile birlikte k nunl 
tarifnt dahilinde hazırlanmış t ki f mek
tuplarını ihale saatinden b• h mah:ıl bir 
saat velin" knd'lr mezklır Ko. rcis'iğ n 
verrrellrl Şartnam" vr nilmuneler h r z -
man K9.da görUlll.r. (8503) 18476 

Hemşire alınacak 
T.C. Ziraat Bankası Sağlık 

Yardım Sandığından : 
Sandığımız için müsabaka ile 

bir hemşire alınacaktır. Talibin, 
a - Lise veya ort a tahsilini 

bitirmiş olması, 
b -- Kızılay Hemşireler mek -

tebinden mezun bulunması, 
c - Resmi hastanelerden bi -

rinde tecrübe ve tatbikat gör -
müş olması meşruttur. 

Ücret miktarı ehliyetine göre 
tesbit edilecektir. İmtihan : 
25-teşrinisani-1941 tarihinde, sa
at 9,30 dadır. Taliplerin banka 
binasındaki sandık servisine mü
racaat ederek kaydolunmaları 
ve istene cek vesaikı tevdi ey le -
me1eri lazımdır. 5196 

MALiYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Maliye Vcktılctl Hukuk 'MUsavirlll:lnden: 
Merkez tesklllıtında münhal olan 20 llr.ı 

ıısll manalı lkt kadroya 24.11. 941 gUnU saat 
14 te yapılacak lmUhanla memur alınacak -
tır. 

Lise mezunu olmak, ;yüksek ml.'kteplerden 
birisine ka~ıuı olmamak earttır. Taliplerin 
22. 11. 941 ~anunc kadar tahsU vesika! rlyle 
mUıavlrlll~e mUracaat etmeleri tun o•unur. 

(8531) 18470 

ANKARA BELEDiYESi 

Silindiraj i şleri 
Ankara Ticlcdlyt>slnden: 
ı - Hacettcpe d hlll ~ollnnnn doıenrrck 

kırma tas ve sllındlraJ 1$1cr1 pazu.rlıklıı yııp

tınlncaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2868) liradır. 

3 - Tt>mlnntı (215) lira (10) kurustur. 
4 - Şartnamesini görmek lstlyenlerın her 

gUn encümen kalemine ve lstt>klllcrln de 
21 11. 011 eumn gUnU saat 10 30 dn bcledlYC' 
chlrcslnde mUtcs kkll encümene mür cnatl -
rı. (8-172) 18474 

Motorin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için (250·350) 

ton motorin pazarlıkla alınaraktır. 
2 - Muhamm n bedeli (i6SW) liradır. 
S - Teminatı (5092) lira (50) kuruş -

tur. 
4 - Ş!'lrtnnmesinl görmek ve (3S5) ku

ruş muknbillnde almak istlycnlerin her 
gUn encUmen kalemine ve isteklilerin de 
21-11-1941 cuma gUnU saat 10.30 da bcle-

1 diye dairesinde mll.teşekkll enclimene 
mUrıı.caatları. (8471) 18473 1 
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İmtiyaz Sahibi 

Iskender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz FailC Fenili 
:icssese Müdürü Na§İt UJuğ 

ULUS Basunevi ANKARA 

'I -:C DİKKAT 1,-
n ıctcmıze a-!5nderııcn har nev1 1a• 
,ıar. nesredlllln edllmeslD a-erı ve-

\. ...... 

n mez ve kaybolusund:ın dolıı.yı hlc 1 
bir mcsullyct kabul olanıxıaz. 1. 

--::-::-:=====..:=--;!,' 

Tel Juıdayıtının W, yufkanın 15, yassı ka
dayıfın 18 kuruı beher kilosu tein lmalt>·e 
Ucr ti olup hepsinin muhammen bedeli H.S40 
il n ve ilk tcmlnnu 1113 liradır. 

1halesl 2S.11. !lll cuma ı:anu saat 15 te -
d r. Taliplerin tc>kllC mektuplarını ihaleden 
bir ınat evci Ko. na vermeleri ıarttır. Evsar 
ve ıartnnmcsl komisyonda her ı:ı.in ırorUlUr. 

(8391) 1834:> 

Kösele ve çivi alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - ıııo kilo kös le vo 10 kilo b:ıkır ch·ı 

paz rlıtı 17. ıı. 1041 at 15 te Ankara Lv 
A sa. Al. Ko. da yapıla ktır. 

::? - tsteklıl r.n numune ve kati teminat
ı rl:rle kom )ona müracaatıan. 

(8J:ı6) 18467 

Kuru ot alınacak 
Ankarn Lv. A. Sn. Al. Ko. ddn: 
l - Asnğ ıla C"lns ve mlktarlan muham -

men t )nt rı teminatları ve ihale ~nlcrl 

hiz larındn ya?.ılı ile parti kuru _ot kapalı 
z, t usul,ylc s ıtın alınacak•ır. 

2 - Her p lrtl ayrı ayrı taliplere lh le e -
d eblllr. Taliplerin munyyrn ı:un ve saatten 
b r s.rnt evci m ktuplnnnı Ko na vcrrn ı rı. 

ş rtnnmesl her para mukJ.bl in, kıımls:,on-

d n atırabU.r. <S i:S) 
Cir 1 ku u ot. m ki.arı f10 200 fl)'atı 7 

Krs ı k T 3362, lh lesi ıı. ı2 041 saat 11 
11 rtn '" fl>atı 2 l ra 25 kuruş. 

Cınsl kuru ot, mıkt rı ı ro. r ~atı 7 
'hrş. ,Jk Te. 429 • I~ l 1 11.12 941. at 15, 
1Rrtn m t y tı 2 lira S7 kur.ıs 

c nsl kuru ot, m ktan f,,"<;O •ıoo, rw tı 7 
Kr ilk Te. 3570, h it' 1 ı. ı2 041, s at 1, 

Toz şeker alınacak 
Ankara Lv. A Sa. Al. Ko.dan : 

18-172 

ı - 5000 liralık toz §eker pazarlığı 17-
11-1041 sn:ı.t 14.30 da Ankara Lv. Amir -
• ı Sn. Al. Ko.da yapılacaktır. 

2 İstcklılt>rln katt temlna larlylc Ko 
na mUrncaatları. (%27) 18478 

Makarna yaptırılacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.dan : 
1 - 5000 Urahk makarna pazarlığı lS-

11-1941 saat 15 30 da Ankara Lv. A. Sa. 
AJ. J{o.da yapılacaktır. 

2 - İstrklllC'rln kaU tcminatıarlyle 
birlikte komisyona gelmeleri. 

(8528) 18479 

Köhne fotin satışı 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
1 - ıono cırt ko re !:.>tın pazarlıkla art· 

tımusı 1!l 11. !Ml sn t 15 te ) pıla ktır. 

~ - Fo' nl r.n y r. komls>cndnn ö rcnıle

hll r. Yerini öıtrrnnt>k v ll">rm k lsthc.n erin 
t. r ı:-Un Ko. na mUraca'ltl rı. (8.>29) 18180 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Satılık eşya 
Devlet D mlryollnn Sn. AL Ko. dan: 
Ankara ı;ar binası altındaki m rk ~ am -

b rınd:ı mevcut olup nizami müd letlerl zar -
rır d!l ııahlbl c kmıyan cayanın lklnl'I işletme 
komlayoounca pazarlık auretlyle 3 b rlnclk -
nun 941 tar hinde caraambn günJ saat 9.30 

da satısına bulanacaktır. DelH'ıl.ye rc.!mll a
lann aittir. lstck1llerln muayyen gün ve sa -
atte ı:ar binasında hazır bulunmnl rı. 

(8450) 1&198 

Sıcak ve soğuk su ve sıhi 
tesisat münakasası 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden 

1 -- İşletmemizin 
a ) Kanıdilli 

b) Kozlu 
c) Gelik 
d) Üzülmez 

istihsal mıntakalarında ol-
' mak üzere 7 mevkide mevcut 
duş binalarının sıcak ve soğuk 

su ve sıhi tesisatı eksiltmeye çı 
karılmıştır. 

2 - Hazırlanan keşi f ve pro
jelerine tevfikan yapılacak olan 
tesisatın keşif bedeli 110.000.
(yüz on bin) lirad ı r. 

3 -- İhale birincikanun 1941 
tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 14 te işletmenin Zonguldak 
merkezi imar müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

Bu gibi tesisat işleri yapan 
firmaların lüzumlu münakasa 
vesaikını hamilen ihale tarihi o
lan birincikanun 1941 tarihinden 
evcl eksiltme şartlariyle proj e 
ve ke§ifleri görmek üzere işlet
memiz imar müdürlüğüne müra
caatları lüzumu iHin o lunur. 5297 

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi : 265 

Zirai ve Ticari her n evi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye 
Z iraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla· 

rında en az 50 l irası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kul''• 
ile aşağıdaki p lana g öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 500 " 2000 " 
4 " 250 " 1000 " 

40 11 100 il 4000 H 

100 il 50 il 5000 H 

120 U 40 IJ 4800 H 

160 " 20 " 3200 " 
Kur'alar senede 4 d efa, 11 Mart, 11 Haziraq,, 11 Eylül ve 11 

Birincikanun tarihinde ç ekilecektir. 
Di KKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradaıl' 

aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiff' 
verilecektir. 

ULUS İSTANBUL'DA 
Satış merkezi Türkiye Yayinevidir 

İstanbul, Ankara caddesi 36 

U L U S'u n eski sayılarını da burada bula:bilirsin iz. ULUS'1111 

günlük sayıları aşağıdaki mevkilerde daimi satıcılarda bulunu r : 

Köprünün Kadıköy, Boğazi ç i ve Adalar iskelelerin de - Emiıı' 
önü ve Galata meydanlarında - Kadı köyünde vapur iskelesinde""' 
Haydarpaşa'da gar ve iskelede - Beyazıt, T aksim ve Galatasara}'O' 
gazete satan dükkanlarda. 

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

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Radiesör alınacak 
M. l\t. Veklletl Sa. Al. Ko. dan: 
Bcs adet Flllııs marka 1377 tipi radlcsör 

satın nlınncaktır. Birine tahmin olunan tıyat 
283 lira olup muvakkat teminatı 106 lira 15 
kuruştur. 

!halesi açık eksiltme ile 2S. ıı. 941 cuma 
ıı:Unü saat 15 te ynpılacaktır. Talip oıanlnrın 
komisyona müracaatları. (S333J 18294 

Para kasası alınacak 
M. M. V. Sa•ın Alma Ko.dan : 
On iki tane d mir para knsası 21-11-941 

cuma gtlnll sa .... 15 te Ankara"da M.M.V . 
satın alma komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İstekliler pazarlık gtlnUndcn 
en az iki giln evellne kadar komisyona 
mllraeaalla verecekleri kasa nilmunelerinl 
göstermlye ve bu kasalnnn birer resimli 
kataloğlariyle birlikte fiyatlarını bildi -
rfr tekliflerini komisyon reisliğine verme
leri ve pazarlık gün ve saatinde teklif et
tikleri fiyatlar Uzerinden kati teminat -
"ıariyle birlikte komisyonda hazır bulun -
malan. (8501) 18475 

MADAM 
Viyanalı şapkacı 

Sn)·ın Bayanlara l\tld!!kl hususııtı 
mck.e ıcrct duyar. 

lR sontcsrln 1941 salı lrilnU Anı:ıır' 
gnlonlarında ~ayet zengin s:ıpka ıc01 11 nunu teşhir cd ccktlr. Fevka!Adc ııı 
~eıltlrr mevcut! JP Bilhassa öl!JCdC

11 o< 
ve ı:ece ı:l:rllcn ı;apka modeller. ve si' 
deli er bU> Uk bir Jnccllk ve zarnfctlC 
cdllmlştlr. ,6 t 

Sayın mUııterllerlnln tcsrıtınl A 
Doktor 

Doğum ve Kadın 

EMİR NECİP ATAKAf'i "' 
Hastalı tel 

Mütehassısı '" 
B üyük Postane arkasında S tl,r 
yi cad. Demir apart . N o. ı .. , 

talarını kabul etmektedı · 
T elefon : 1816,/ 

Kuş tüyünden ==1 
Yı\STIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

Blhatln!zc B. k . . . k 1 r (lıt 
Küçük Evler Kooperatif mahalle - fa)'(lıılıdır ır UŞ tuyü yastı ıra Ot"' 

inde (F) t ip i bir ev 4700 lira muka- Yastık, yorı;anlan da pek ucuzdur Adres: İstanbul ç.ııanakcııır. 

Devren satılık ev 

bilinde devrolunacaktır. Telefon : l Balloı::1u Kuı TüyU Fabrikası. Telefon: 230.'7 ~ 

_<3_5-44-)----~-------s-21_s ________________________________________________ ~ 

YENİ Sinemada 
n.nlııta pek bUyUk hizmetler ynpmıG 

n bUyUk muhteri Edlson'un hayatından 
,t;. l.'t alınncak ınthalar: DliYilk s:ı.natkAr 

Mlckey Roonc)"ln yarattıl':'l 

Tom Edison'un gen(liği 
t3u tllmdc Georıre Banırrott da rol almııtır 

Seanslar: 10 -12 - 14.30 - 16.30 -18.30 
ve 21 

!ı!vctcn: M. u. J.L Jumatı 

SUS Sinemasında 
lkl altın sesten meydana aelcn 

aAhescrlcr &llhescrl 

BALALAYKA 
Nclson Eddy - ııona Mnssey 

kalpleri !eth ve seyredenlı!ri mcsteder<lk . 
10 • 12 - 14 - 16 - ıs ve 20.30 sean•lannda 

muvaffakıyetle devam ediyor 

.. .,do 
SUMER Sineması 

Buırün bu ırecc 

' Alıııı' 
BiltUn &chre dehsctlcr sac:nn. 111 11 ' 

U cııtr llyt haraca kc•sen bir stir a t e 
lnrının tüyler Urı>ertlcl serııuzcı 

KANATLI HA voun•• 
'\'L(lll 

Bas Rollerde : KE-'-"T T/\ ı' 

Seanslar: 10 - ı 2 ı5 • 14 30 • 16 
ı:ecc 21 de 

sfJ. 


