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Tatbikinde görülen bazı tereddüt 1 

ve zorlukları gidermek üzere 

Avukatlık kanununda 
değişiklikler yapılacak 
Hazırlanan proje, fikirleri alınmak 

üzere ilgili vekilliklere gönderildi 
Adliye V ekaleti, avu katlı k kanu nunda , umumiyetle tatbikatta gör ülen 

bazı tereddüt v e zorl ukları kaldırmak maksadiyle, değişiklik yapan yeni bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Bu proje ile: 

Hukuk Fakültesinin muayyen ders profesörlerinin stajdan istisnasına 
dair olan hüküm, Hukuk Fakültesin in bütü n h ukuk grup profesörlerine 

tanınmaktadır. 

Bugün tatbik mevkiinde olan esas
lara göre, Hukuk Fakültesi mezunu 
olmıyan hakimler, avukatlık yapa -
mamaktadırlar. Yeni projede bu esas 
<la değiştirilmekte ve muayyen bir 
dereceye kadar yükselmiş olan, Hu
kuk Fakült esi mezunu bulunmıyan 

hakimlerin de avukatlık yapmaları 
kabul edilmektedir. 

Bir Sovyet harp tayyaresi uçu§a hazırlanıyor 
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Toprak · 

Diğer taraftan, avukat bulunan yer
lerde dava vekilleri vekalet yapama
makta ve bir yerde mesela dört avu
kat, beş dava vekili mevcut iken, a
vukat adedi beşe çıkt ığı t akdirde, da· 
va vekilleri başka yerlere gitmiye 

a manlar 
beş mil 

geriletildi kaybettiter 

kanunu 
'Üzerinde 

K emal TURAN 
ı.::~lını?nlzin daınta basiretli ve karar· ·-.a. 
~ut Ya. nız milli ihtiyaçlardan mUlhcm 

unu ııat için topraksız köylünlln 
~.ne:ı \ ' "·-ki • \U 

- Set ~lışmalan hatırlamak yeter. Mll· 
~ '<>nl('şrın b~-ındnkl nutuklannda 
' tnesclcsinc Alt dlrektifierinl de her 
ltıı ~hı gibi çetin bl:r hıızırlıktan ge-

luı- Yet lclnde verdiler. 
tı: ôt kıye'de topraksız köy!Uler bulundu
lııl'or~dt>nberı ·yer yer ı;örUlüyor ve duyu
t ıı>a U. Ko~ memleketlerde de ı;cccn 
~luy harbinden sonra bilyilk topraklar 'l e dağıtılmıştı. Böylece bizim toprak 
t~~ırı lle komşulann bu hareketleri a
't'oıır11~ 2ahlr1 bir benzeyiş bulanlar vardı. 
~e ız köylCimilz dllşllnüldükce birçok 
~ ~ thtıyarsız uzak yakın komşuları
~ b a.rarlan üzerinde duruyordu. Hal
ll'ıtılra 12 lnenılekcUerdc daha cok yabancı 
~ ~l Alt loprakJar zafere konan mllle
b~ datı llıUne maled!lmek istenilmişti. Ve 
!',.ttıdcıt;na lşly}e tamamen Politik bir sa
."'<l!tı k ilyordu. Hadiseler bunun bekle
~ldı ltı adar faydalı olmadıf:ııu gösterdi. 
'"lı<ıı 

6 
1t:inde bulunduğumuz harp bu

lt teı;:~ rUnüslyle bu toprak işiyle blrllk· 
Gt:ı dt>ftı. hll:'b!n birçok neticelerini ıimdl· 
~~J ~urrnış bulunuyor. 
.,~ıııı11;:nnız kendi toprak meselesini 
~ oıııa tınuıktnden tamamen ayn tuttu 
t ~~ Yalnız ilim göz!yle takip etmek· 
~ fı ll.d k her seylm!zde olduğu gibi toı>
~ Dııl:lıad e de ufak bir taklit duygusuna 
~ , !l..ı ı. Ancak yıllardanbcri Türk ay
~l b~ Yi.ik Millet Meclisinde, hUkümctte 
!'ıııııu~ı.ı ında. olsun her zaman topraksız 

ô•cındusUnmllş, onun hakiki lhtlyacln
lla ite ve buna göre kararlar alın

ıı. ~lı-
~ <ııınıek .,,•uıstır. 
~ l'\ııııı12n etın kurtuluşunda olduğu kadar 
~et "c da da tek tarihi orsan olmanın 
\ 

1
• ~f'~l!SUliyctlnl taşıyan, Ebedi ve 

~~~t':rın önderliği Ue milletin hakiki 
>ı ·.,ı ve muvaffakıyet cihazı sayılan 
:llra~ Programı, yıllardanberi çlftç!

~~lqlallndırmayı bir dlva edlnm!şUr. 
~, ·~ l'lınızı. :ı·oklarsak bu devamlı a
\ıı.~y~a.n zaman ön safa geldiğin! 
~~l'ıı_ lı. t olrunlaşmaira bırakıldığını ha· 
~"~ıına:Cak bu bırakılış hazırlıkların 
~: !lanı.. _ nıAnasınadır. 1937 yılında Zi· 
\~ !ltı~ kanununun müzakeresi &lra

Crl1t du k Millet Meclis! mesele üzerln-
t:t lt ltal'du. Gene o yılın &ubatında esas 
~~ to nunundn yapılan bir def:islkllkle 
oı1ııı.:ak sahibi yapmak". için "istim· 
~ıı k arazının bedC'llerlnln" öden-

t · !l~Yrı bir kanunla tayini kabul e
' ; "O.de~~Ia ISUml~kln peşln para ile 

tlll &ahi Yapılabilmesi, toprafın eski 
i ltııllılıkıDlerı lcln haklan ve İnenfaat
., llıı .. ı~tı 1 koruyan ııek!ller bulunması 
<.l'~ StUr, 
"'Q t VtıkA llUrı cdetıyJe Yliksek Ziraat Ens-
t lıılteu Ylllardanberi yer yer )'aptığı 
~. ll 0rınden bu sny!nJarda bahsedll
llı !'tok · )~ "n, b \'lltı)•ctlerde bazı kazalar 
\>e lt6 llıı!annın da tip olabilecek na

llrıun ~lerı genişçe tetkik edilmiş, 
\ k::ıı de tlhsaı durumu içinde toprak 

-~tltt )'akından ıncelenmsıtır. Bura
n n &öllertmtııc Tilrklye'de toprak 

\>e llak Yıllardanberl ilzerinde duruı
lkt lhUyacın anlaşılması için 

f Sonu 3 üncü say/ ada ) 

mecbur kalmaktadırlar. Yeni proje 
ile dava vekilliği yapanların çalı§tık
ları yerlerdeki avukat sayısı beş ol -
sa bile, o bölgede vekalet yapmaları 
muvafık görülmektedir. 

Kanunda yapılmakta olan mühim 
değişikliklerden birisi de hukuk ve ce 
za davalarının neticelerine göre üc

Adliye V ekil imiz 
B. Hasan Menemencioğlu 

Moskova yakınlarında 

askeri durum iyile.şti 

Milli Şef'imiz, Cümhurrci
simiz İsmet lnönü dün Şehir 
İpodromunu şereflendirerek 
sonbahar at yarıılarının seki
zincisini takip buyurmuşlar
dır. Milli Şef, gelişlerinde ol
duğu gibi ipodromdan ayrılış
larında da oradaki halkın coş
'kun tezahürleriyle sclnmlan
mıılardır. Resmimiz, Büyük 
Şef'i, ıercf t~ibününde yarıı· 
ları seyrederken gösteriyor . 

ret almak meselesidir. Meri kanuna 1 

Kuybişcl, 16 a.a. - Tula'yı hücumla al
mak teşebbüsü almanlara on gün lı;lnde 
6.000 ö!Uye malolmuştur. Tula'yı ıimal-ba
tı ve cenup-doğu taraflarından yapılan 
çevirme harçketlcrl ile zaptetmC'k pltını 
ise, son haberlere ı;:Bre, bllyilk bir nlsbet 
içinde akim bırakılmıstır. Bırçok yerlerde 
alman ilerleyiş! durmuş, başka yerlerde 
de yavaşlamıstır. Pike bomba tnyyarelerl 
lle topçu himayesinde harekAttn bulunan 
SO\-yet piyadesi l!) cu ve 31 el alman til-

göre dava. kazanılsı '?: vcy.a 'kazanıl - J Japon 
masın tayın o lunan ucretın tamamen parlamentosu yeni 

'd i er e remi 
londra' da teessürle karşılandı 

verilmesi tazım gelmektedir. Yeni 
projede, davanın kazanılıp veya ka -
zanılmamasına göre ayrı ayrı ücret 
tayinine ve mukavele yapılmasına 
m Usaa de e d ilmelCte ir. 

Bundan başka dava vekilleri, avu -
kat veya dava vekili olmıyan yerler
de müdafi vazifesini göre n kiımele -

Londra, 16 a.n. - Erzlncan'dn yen! blr rin mürakabeleri ve alacakları ücret -
yerdepremi olduğu ve iki sene lincek! dep- ler hakkında da değişiklikler yapıl -
remden sonrn yapılan yeni evlerden bazıln- maktadır. 

nrun yıkıldığı haberi Londrn'da teessürle Yeni proje mütaleaları alınmak 

karsılanmıştır. Fakat hasann yalnız maddi üzere "ilgili vekilliklere gönderil -
olması duyulan bu tecssUrll azaltmıştır. ~ miş bulunmaktadır. 

Sonbahar at yarışlarının 
sekizincisi dün yapıldı 

Ko1ular1n hepsi güzel ve heyecanh oldu, 
mü~ferek b~his normal paralar verdi 

Sonbahar at yarışlarının sekizinci· 
ı;i dün şehir ipodromunda yapılmış -
tır. Milli Şefimiz de her zaman oldu
ğu gibi koşu yerini şereflendir.miş -
ler ve yarışları sonuna kadar ilgi ile 
seyir buyurmuşlardır. Hava pe'k so -
ğuk olmakla beraber ipodrom gene ol
dukça kalabalıktı. Koşuların hemen 
hepsi çok güzel ve heyecanlı olmuş 
müşterek bahis normal paralar ver • 
miştir. 

Birinci ko§u : ' 
Hiç koşu kazanmamış üç yaşındaki 

safkan arap rtayları içindi. Kazanan -
lara verilece'k para ıso lira, koşunun 
uzunluğu 1600 metre idi. Bu koşuya 
yalnız Bay Hakkı Korkut'un Sülün 
ismindeki tayı girdiğinden rakipsiz 
kalmıı ve birinci addedilmiştir. 

ikinci koşu : 
İki yaşında ve 'koşu kazanmamış 

yerli safkan ingiliz erkek ve dişi tay
lar içindi. Kazananlara verilecek pa
ra 400 lira, koşunun uzunluğu 1200 

{ Sonu 2 inci sayfada > 

Havanın soğukluğuna rağmen 
müşterek bahis meraklıları 

faaliyette 

ikinci koıu sona ererken 

i~fima devresine baıladı 

asifik'te 
durum 
bugün 

belli oluyor 
Başvekil general Tojo bugün 

millete hitaben söz söyliyecek 
Tokyo: 16 a.a. - İmparator tarafından 

neııredilen bir emirname mucibince meri
yette otan asker toplama kanunları ~enlı:ı· 

( So .z 3 Üııc:i sayfada } 

letılmiıtır. Şimdiye kadar askerliğe eıve- Japon Ba§vekili General T ojo 
ri11siz sayılan kimseler yeni bir tıbbi mua. 
yeneye çağnlabllecektır. ı-

Bu tedbir 1910 .ınnıfından yukarı olan 
herkesi alAkadar etmektedir. 41 yaşına ka· t 

dar olan emekli erbaşlarla 151 yaıına ka
dar olan subaylar hizmete çağrılablle

cektlr. 
Şimdiye kadar çağrılmış olan Çin, 

Hong-Kong ve Makaodakl askerliğe elve
rişli japon tebaası nııkerl makamların em-
rinde bulunacaktır. 

V ergiler artırılıyor 
Tokyo, 16 a.a. - Resmen bildiriıtyor 
1 İlkkAnundan itibaren Japonya'da me

riycte girecek olan vergi artışları Kore, 
Fnrmo:r.a ve Pa~lflk adalarında da tat • 
blk olunacaktır. Bu artııılıır kanun ltıyiha-
sı olarak parltımentoya verilmiı;tir. 

Parlamento açıldı 
To.kyo, 16 a.a. - Japon mebusan mec

llsl, p:ızar sabahı yeni içtima devrcslııe bas
lamıştır. 

İmparator, açılış nutkunu söylemiş ve 
b~hassa dem!st!r ki: 

BllgCinkil vaziyet dolnyıslyle lilzumlu 
muhtelif kanun projelerinin ve munzam 
biltçe projelerinin mebusan meclisine su
nulmasını nazırlara emrettik. Arzumuz, 
ahenkli bir zihniyet içinde devletln idare-

{Sonu 3 üncü sayfada } 

••a·arossansaa&ıttalU 

Türk Hava Kurumu 

genel merkez heyeti 

yarın toplanıyor 
Türk Hava Kurumu Genel merkez baı

kanlıtından ı 

Genel .Merkez Heyeti l!\-11-19.41 sah g'll

nü, saat ( 10) da altı aylık toplantısmı ya
pacağından sayın üyelerin kurum merke • 
zinde bulunmaları r ica olunur. 

İDünkü spor 
hareketleri 

Dün Ankara canlı bir spor gQnil 
yaşamıştır. Çeşitli okullardan binden 
fazla talebenin işUrflk ettiği atıcılık 

mllsabakalan dün sona ermlı ve kn· 
zananlara milkA.fnUan törenle veril· 
mlııtlr. 

Yardımsevenler Cemlyetl menfaa
tine tertip edilen boks mOsabakalan 
dün Hnlkevi'nde ;ııapı.Imıstır. 

!.stanbul'da da Jlk maçlanna de
vam crlllmlştlr. Resimlerimizden Yll· 
kardaki, poligonda milsahakalara ts
t!rak kin gelen okurların kaydolu
nuşlannı, aşağıdaki de bir liseli genç 
kızın nisan alışını gösteriyor. [ por 
haberlerimiz 4 üncü sayb.dadır.] 

Sivastopol'da almanfar 

bir kaleyi zaptettiler 
( DUnkU almııL tebllğıne gör alm n

kıtaları Slvastopol'da müstahkem h!r 
kaleyi f§gal etmt§lerdtr. ııs muharebe 
mevzii zaptedilmıştir. 1 - 8 Sont.eşrlo 
arasında sovyetler 2174 tayyare kaybet
ml§lcrdlr. Harp harekAtı hakkında mlh. 
ver kaynaklarından gelen öteki haber. 
lcr D.§ağıdadır: ) 

*** 
Hclalnkl, 16 a a. - Fin ajansı bildiri. 

yor: 
Hangö crphes:nde, dillman topı;usu fd

detll faaliyette buluıımuıtu~ Fııı topç11 
su bUyilk blr dilşm n gemisi bombnrdı .;ı 

man ctml§tlr. 
Kareli berzahının cenup kısmında, top. 

çunun hırpalama faaliyeti pek az ol • 
mu:Jtur. Dllrmanın Valesaari bölgesJncle 
hafif bir hticı.ım teşcbbilsO kuvetıerimiz 

tarafındsn p!.lskllrtulmlıştilr. B rzahııı 

do~ kısmıı;da muharebe faaliyeti olma
mı11tır. 

S\-lr cephesi üzerinde dlııımnnın hafit 

hücum teşebbüsleri de g!'rl pllskUrtuı -
mtlştUr. 

Fin şark CC:1.hPlsinin CC'nUp keıılmlndl", 

m:>l:ıaııt çarp·ş'l1ııınr olmu,rı•r. Dilı:ımanın 

h1k.um teşebh ısını zait kuvE'r'f'rle geri 
pllskUrtmnı•lşttlr. Bnzı noktalarda her iki 
taraftan ~ldd .. tli topçu faaliyeti olmuş

tur. 
Ayni cephenin şl•1nl kesiminde, Fin 

{ Sonu 3 üncü say/ada > 
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Bir Fransızca kelime dolayısiyle · 

Sayın bay Falih 
ıf ı Atay'a· cevap (1) 

Ulus dili olmıyan ve )"alnız bir sınıfın 
yaıı dlll bulunan Osmanlıcadan öz Tt.ırk
çeye geçerken, blıyUk sendelemeler ve kor
kunç 11Urçmeler ;) apıldı. TUrk dili için es
klsınden daha çok bunaltıcı ve daha ça -
buk öldUrUcU engeller meydana çıktı, u -
çunımlar bellrdı; 11evglli dilimizin önUnde 
açılan bu uçurumlar pek derin ve pek ka
ranlıktı. •'Türkçeyi Arap ve Fara dillerjnln 
etkisinden kurtararak, batı dilleri gibi u
ltısal ve .zengin bir dil yapalım" derken 
a21 kala yakRBını başka ellere kaptırıyor -
duk. 

ı:ıon yıllarda Türkçeye üç binden artık 
Franeızca kelime glrmi§Ur. On be§, yırın! 
yıl sonra bu kelimelerin sayısı, oz Türkçe 
kelimelerin sayısını geçerse iıı ne olacak
tır; ortaya (Malta) dili gibi bir dil çık -
mıyacak mıdır 1 

h bu kadarla kalmıyacak; Tilrk dılinln 
yapısını ve dil kurallarını değiıı:irmlye de 
kalkışacaklar (2). Artık "Türkçe" diye 
bir dil kalmıyacaktır. 1ııte bizi korkutan 
bıı gibi şeylerdir; bizce, Türk diline ao -
kulmU§ olan ve yeniden sokulmıya çalı -
ıılan her yabancı kelime, dilin göğsUne 
saplanmış bir hançerdir. 

Biz, Türkçenin kurtulmasını kendimize 
OlkU edindiğimiz gibi onun yüksekliğine 
de - yıİlarca evci - tnıınmıv buhınuyorıız; 
biz, bu d~vaya inanmıe olanlann bana 
saldırışlanna ve alaylarına kulak asma -
dan yolumuzda yUrUdllk, Cümhuriyet dev
J"lnde, UlkUmUzUn İ!l haline geldiğini gör • 
dliğUmUz bir sırada gene bazı sayın arka
daşlarımız tarafındıın acı sitemlere uğ -
J"ayoru.z. 

Değerli (Yedi GUn) mecmtı•wıının 1-9-
1941 tarihli nüshasında çıkmııı olan çok 
sevdiğim arkada§ım Bay Falih Rıfkı'nın 
bir yazısı da bu cümledendir. GQya ben 
"hiç bir beynelmilel kelime yoktur,. de -
miııim; bunun Uzerlne sayın edip "bizde 
iki lisan bir arada bilinmez, Bay Atalay 
garp lisanlarının farkında değildir. Ken
disine bir çok Aletlerin ismi onları icap 
edenlerin soyadı olduğunu hatırlatırsınız. 
Bu soyatlannı tercUme etmlye kalkar.: 
v .... b .. _.. diyor. 

Anlaşılıyor ki Bay Falih Rıfkı benim 
sözUmli dinlememiıı. b3§kalnrından iııitmıe 
olmalı. ÇunkU ben böyle söylemedim. Ka
nun dıline girmek Uzcre bulunan (enterne) 
kelimesini atabilmek gayretiyle söz söyle
diğim bir sırada bana bunun "beynelmilel 
bir kelime olduğu" sl:iylenmi§tl; hunun ü
zerine ben ''bu kelime beynelmilel ol/\ • 
mnz'' diye bunun hakkında ve milletler 
anlamı Uzerine bir söylev vermtııtim. Be
nim söylevimden sonra bu Fransızca ke
lime, tası tarağı topladı. yıkılıp gitti; ye
rine de gUzel Tllrkçemb:den bir karııılık 
bulundu ya, (enterne) yl sevenler de ba
na kızdılar Varsın kızan kızııın; ben' 
Türkçeye yabancı bir kellmc girmesinin 
önUnb aldım ya.~ sen ona bak. 
Değerli yazman Bay Falih; tekrar edi

yorum; bu kelime gördüğünüz eekllde 
(Milletlernı •) olmnmıııur ve olamaz. 
Bakınız neden' ... Bir kelime bir çok u -
Juslarca kullanılabilir, fakat hemen her 
ulus o kelimeyi k ndı öz dilinin ses kural
Jarına ve ses kanunlanna uydurur; biz ise 
Fransızca kelimeleri 9eklllerini dcğlştlr
nıeden almak istiyoruz. Enterne ve l{om-' 
prime gibi ..... . 

Bundan başka (enterne) kelimesini kul
lanan uluıılar, ayrı ayrı milletler sayıla -
mıyacak kadar bırblrinln çok yakın hı

aımlan ve bUyUk bir soyun uzak olmı -
yan boylarıdır; dıllerl de bir ana dilin kol
larından başka bir ıey değildir. (Enler -
ne) kelimeaıni ç5zUmleme ioine geçlyo -
rum; bu kelime, ana dil olan sanskrlt -
çeden, ll.rl dillere glrmi§tlr; Avrupalılar
la bir takım doğu ulusları için sanskrltçe, 
ana dildir. 

Arllerce çok doğru ve çok yerinde olan 
bir ıey, bizim için pek aykırı ve yanlıı 
olur. Bizım dll Alemimiz başka, onlarınki 
başkadır. Bana (enterne) gibi yabancı bir 
kelime s-öııterilebllir mi ki (Milletler ara
sı) bir kelime olsun ve o kelime .Arller. 
SA.miler, Turanlılar tarafından hlci de 
ı:-ııtirllmeden kullanılsın, böyle ııey ol -
mamıştır. 

meler için milletler arası kelımelerden 

değlldir." demiı olsaydım, 11izln yukarı -
dllki sözü soylemenize hak verirdim; hal. 
buki ben, bir gramer kalıbı olan lenter -
ne) kelımesinln mılletler arası olmıyıı.cıı.

ğını söyleml§tlm. 
Sayın yazman; bakınız. .. ''Beynelmilel" 

dediğiniz o nazlı kelime, nereden gelmiş 
ve kaç kılığa girmiııtir. 

(Enterne) kelimesinin kökıi sanskrit -
çeye kadar gider: aslı ıenterno) ve (en· 
tero) dur, Farnsçadl\ (enderun ı olmuı,;tur. 
(en) ön eki atılıı.rak (derun) eekllnde dahi 
kullanılır. Yunancada bunu ( enterun) 
kılığında bulunı21, ltıtinceye (enternUs) 
diye geçmlııtır. İngilizler (intern - in -
tırn) diye kullanırlar. İngili21cedeki cını 
ve (into) s5zlerı de bununla ilgilidir. Bü
tün Arllerce bu kelimenin öz anlamı "iç" 
ve "içrik" tir. GördUnth: mü Bay Falih? 
Birbirlerine kan. dıl ve soy yöntlnden çoK 
yakın bulunnn.Ariler bile bu kelimeyi kı
lıktan kılığa sokmuşlardır; nasıl olur da 
biz onu hiç bo1.mndaıı alırız. Nasıl olur 
da ''bu kelime beynelmileldir" diye blza 
yutturulmak istenir. 

"Besim Atntny garp dillerinin !arkında 
değildir., sözUntıze ı;ellnce şahsıma kar§ı 
yaptı~ınız bu hllcuma bıı ölçüde cevap ver
miyeceğim. Sizin halini?. boyleclir; bu gihl 
işler<le yunıuşnk olııınıyorıııınıız vesselAm 
Yahu lnsar ediniz; en az o.uz senedir, bU
yllk bir nşkln bu işlerle uğraşıyorum; ya
zılnnm. eserlerim ve ımvaıııarım meydan
da ... ~izin bunlardan hab<>rinlz olmıyabi -
lir.. Biz öz Tlirkler öğiinmck bilmeyiz. 
Kemli başının çalıştığım z.amanları size 
bn~ışlıyorum. On iki senedir resmen dil 
işlerine kanşmış bıılıınııyorum. Bir arl:ım 

hiç bir şey hilmNlen hlr i"e girse bile, 
her haldl'n on iki yıl<la pek çok şeyler öğ
renmiş olur. 

Haydi, tutallm ki Avnıpıı dillerinden hiç 
birini bllnılyonını. Tilrkçeyi iyi bildiğimi 

de inktı.r edemezslni7. ya... Miisııade bu -
yurunuz fla sh~ln o yazınızdaki bir Tllrk
c;e yanlışım dkzeltlvl'revlm. Rn"ka vazı -
larını7.<laldlf'rİ dll7:eltmiye vaktim yl'tlş -
me;ı; ... ~iz o ynzını?.ın (.tS) inci satırınıln 

"ne hl'r şevin 'l'ilrkc;esl vnr•lır; ne hiç bir 
şeyin Tilrkı;eııl yoktıır, nP c!P kl'llme ı:llzl'l 

veya çirkin olamaz" cllyorııunm: ki burada 
son pnrra ''ne de kelime g{bl'! veyn rirkln 
olur" şeklinde olmalıydı; çllnkO gerPk dl
llml7.df'.' ve ı:Prck Fars<;:nda olumıım:lıık e
datı olnn ine) !erden sonra, ohım!!lı21 bir 
fiil kalıbı g1>tirlleml'7.; tekrnr edilen (ne) 
ler 7.nten fi i Ji cıltımsıızlaş'ırmııılarılır; 

venlden bir dııha olıımııu?.la.ştırılnmaz ... 
. "Ne Ahmet, ne Hruınn. ne de Hlbıı•yin 
geldi. .. deri?. de "ne Ahmet, ne Hıuıan, ne 
de .Hllseyln gelmedllC'r" dE'mPylz. nenııe 

'rlirk dilinin kurnllarınl\ uygun bir sıız 
ııllvlenmemlş olur. 
Sayın arknclneım; son gUnlerde !Uhıııı 

da .çıkan ya,.,ılarını:tı dikkatle okuyorum: 
hu }•a;ı;ılnr hizl srvinılirlyor ve kıvnndırı -
vor; yalnız mllsnnılrnl7.le ufak bir şcyr 

dokıınar.a~ım 't "Ttlrk dili lçcrlsinrlc kn
lncak olan ve hllllm lm<lıır lnmis bulunan 
Arapça ve Fnrsçn kelimelerin Tilrk ses 
ksnunlnrına uyacaJnnı.. söylUyorsunıız ve 
bu kanunu anc.:ık Arapça ve Farııça keli. 
meler h:ıkkında yllrlllml!k istiyorııunn?.. 

Fransızca kelimeleri ltemli ynzıhşlnriyle 
alıyorsunuz, "gramer, prensip" kelimeleri
ni Fransızc;aları gibi ;)tazıyorsunlı?., dojt -
rusu (gramer, gram, pr<'nsip ı eckllnıle 
yazılmaktır; çllnkU Tllrkçeı\e (yarım ses) 
yoktur. Eğer bu gibi kelimeler Türkçeye 
Blıne.cak"a bunların dn Tllrk dilinin ses 
knnunlnrına uymaları gerektir. ·Arap ve 
Fars kelimeleri için yilrtıyen bir kanun ni
çin Fransızça kelimeler içinde ylirlinıesln 
1',ranRızca kelimeleri kanun dı§ı tut -
manın sebebt nedir? .... Her hangi bir kn
nıında açılan ufak hir gedik. o kanunu yfl. 
rUmsUzlllh götllrUr ve kötllrllmleş'irlr. 
Dil kanunları dahi böyledir ~ayın nrka -
dae ! 

Beıim ATALAY 

Bir alman basın 

heyeti istanbul'da 
İstanbul, 16 a.a. - Ankara'ya gtt -

mekte olan alman batııt1 heyeti bu sa
bah saat 10,~ te tayyare ile tehrimi
ze gelmiştir. Alman Hariciye Neza -
reti basın dairesi reisi orta elçi Dok
tor Schmidt'in başkanlığında bulunan 
bu heyete aşağıdaki zevat dahil bu 
lunmaktadır. 

U L U S 
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: : 
~ Samsun Özel Biçki yurdu mezunlar1nı verdı ~ . . 

Samsun, (Husuıı!) - Şt'hrlmizd ki özel Dikiş ve BiçlU Yurdu her yıl oldu u gıbı 
bu yıl da hlr çok yeni talebeler yetiştirmiştir. Yurdu bi trenler bir a~Tılma eğlrntısı 
vermişler ve eğlence iyi bir hava içinde geç vakte kadar sürmliıtUr. Resmimiz, 
kursu bitirenleri bir arada gösteriyor. 

So 
• • se iZ 

ara 
• • 

C! 1 

yar ş r 
dün yapıldı 

Ko1ular1n he ıi gü el ve he ecanh ol 

mü~f rek bahi n r al par far ve 

, 
• 
1 

{ Başı 1 ıncı sayfada } 
metre idi. Dört tay arasında geçen 
koşuyu Bay Kadri Yıkılmaz'ın Şen
kız ismindeki tayı kolaylık~'\ kazan
dı. Bay Suat Kara Os.man'ın Davala -
ciro'su ik1nci, 'Bay Yunus Ün'ün Sa -
ron'u üçüncü oldu. Zaman 1,16 dakika 
.idi. Müşterek bahis ganyan 140 plase 
sırasiyle 105 ve 120 kuruş verdi. 

O çüncü koşu : 
Üç ve daha yukarı yaştaki safkan 

İngiliz at ve· kısrakları.için handikap
tı. Kazananlara verilecek para 375 li
ra koşunun uzunluğu 3000 metre idi. 
Koşuya yazılı olanlardan yalnız Gon
ca girmedi. Altı haliskan arasında ge
çen koşu oldukça güzel oldu. Startla 
beraber Karanfil öne düştü. Ve bütün 
koşuyu önde götürmek suretiyle ko
şuyu kolaylıkla kazandı. Romans vi
rajda hücum etti ise de ançak diğer -
lerini geçebildi ve Ka·ranfil'ih bir bu
çuk ıboy gerisinden ikinci oldu. Öz -
demir de son anlarda çok kuvetli bir 
hücumla Dandi'yi bir bas ara ile ge • 
çerek üçüncü oldu. Zaman 2,14 daki
ka idi. Müşterek bahis ganyan 165 
plase sırasiyle 195 ve 145 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu : 
Dört ve daha ·yukarı yaştaki saf -

kan arap at ve kısrakları için handi -
kaptı. Kazananlara verilecek para 300 
lira koşunun uzunluğu 2200 metre idi. 
Bu koşu günün en kalabalık ve en gü
ızel koşusu idi. Hareket işaretiyle be
raber Aşkın öne düştü ve rakiplerini 
epeyce açtı. Fakat Ccyliintek kendi -
sini bırakmadı. İki üç yüz metre son
ra yakaladı ve geçti. Bir müddet son
ra Aşkın tekrar Ceylantek'i yakalı -
'yarak geçti, bu sefer Ceylante'k geri· 
Çe kaldı. Aşağı viraja gelirken Aşkın 
ıçok önde idi. Fakat ~ört yola çıkar -
lar.ken arkadan diğer atların hücum 
ettiği görüldü. Bu arada bilhassa· 
Mihrican ile Payaza dikkati çekiyor
du. Nitekim Bay Sait Akson'un Mih
rican'ı yavaş yavaş Aşkın'ı yakalı'ya

rak geçti. Ve •bir boy ara ile çok gü-

Schwörıbel "orta elçi" Almanya 
Hariciye Nezareti basın dairesinde 
cenubu şarki Avrupa şubesi şefi, Stei
ner Biehel elçilik katibi, Kleinleui 
elçilik katibi, Doktor Rudolf Fisch
er başm,uharrir, Helmut Lame Heinz 
Werthrnann basin dairesi memu -
rin dairesi şefi ve bir foto muhabiri. 

zel bir koşu kazandı. Bay Kerim Kök
tener'in Payaza'sı da son anlarda ku
vetli bir hücumla ikinti, Bay Sala -
hattin Böke'nin Aşkın'ı bir boy geri
de kalarak üçiincü oldu. Zaman 2.44 
dakika idi. Müşterek bahis ganyan 
280 plase sırasiyle 130, 335 ve 195 ku
ruş verdi. 

Beşinci koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki ve se

ne zarfında koşu kazanmamış safkan 
arap at ve kısrakları içindi. Kazanan
lara verilecek para 250 lira koşunun 
uzunluğu 2000 metre idi. 

Dört hayvan arasında yapılmasına 
karşı 'bu koşu da çok güzel ve heye -
canlı oldu. Hareket işaretiyle bera -
ber Merzuk öne düştü. Fakat diğer -
leri kendisini hemen yakaladılar bir 
müddet dört hayvan da baş başa git
tiler. 1200 metrenin hareket yerine 
l;elirlerken Demir ile Tuna'nın baş
baŞa rakiplerini açtıkları görU tlU. 
Bir aralık Demir Tuna'yı geçmiye 
muvaffak oldu :ise de Tuna Demirden 
kendisini hir baş kurtarmıya muvaf
fak oldu. tlç dört yüz metre boğuşa 
boğuşa geldiler. Fakat vaziyet değiş
medi. Sonunda Tuğbay İsmail Hak
kı Tekçe'nin Tuna'sı kısa bir !baş ara 
ile birinci, Bay Riza Senatlı'nın De
mir'i ikinci, Bay Nedim Eker'in 
Önal'ı ücüncii oldular. Zaman 2,32 
dakika idi. Müşterek bahis ganyan 
145 plase sırasiyle 100 ve 100 kuruş 

verdi. Üçüncü ile dördüncü k<>şu tar 
arasında çifte bahiste Karanfil veya 
Ö:zdemir - Mihrican kombinezonu bir 
liraya mukabil beş buçuk lira getirdi. 

Hatay'da bir mikrop 

kaynağı yok edildi 
Antakya, 16 a.a. - Asırlardanberi 

Amuk yaylasına hastalık saçan Maz
lumpaşa dalyanı bugün yıkılmıştır. 
Tuğgeneral Ş. Kanatlı ile binlerce 
köylü ve şehirlinin huzuru ile yapı -
lan yıkma töreninde valimiz Sökmen
süer bir söylevinde, Milli Şefimiz ile 
Başvekilimizin şükrana değer aUika
sı ile başarılan bu işin Cümhuriyet i
daresine nasip olmu, en büyük bir 
nimet olduğunu belirtmiştir. Amuk 
ovası çiftçileri bayram sevinci için -
dedir. 

17/11/l 

Hafla ınüsahabeleri 

Spor pedagojisi 
Sporun terbiyede yer 

Spor dünyanın her tarafında gün 
geçtikçe kıymetleniyor. Mektepler
de, kı§lalarda. sahalarda. karada, de -
nizde bir spor merakıdır gidiyor. 
Sporu yapanlar kadar seyredenler de 
onun düşkünü oldular. Bir futbol ma
çını, bir at yarışını on binlerce insan 
heyecanla takip ediyor. Medeni ale
min her tabakasında bu kadar yer tut
muş olan lbüyük küçük herk'esin az 
çok gönül bağladığı sporun umumi 
terbiyede acaba yeri nedir? İnsanla
rın karakterinin üstünde nasıl bir rol 
oynuyor? Fakat önce bir kere sporun 
ne olduğunu iyice anlıyaiırn. 

Spor nedir ? 
1925 de yazdığım (Beden Terbiye

si)' adlı kitapta sporu şöyle tarif et -
miştim: "Spor ilerlemek geçmek, mu
vaffak olmak arzusundan doğan şid
detli bir faaliyettir. Yarış, müsabaka 
sporun esas karakteridir. En basit ~Jir 
çember çevirmek veya ip atlamak id
diaya binince spor mahiyetini alabi -
lir. Bir takım maddi ve manevi vasıf
larla aJakalanan sporun bir milletin 
içtimai ve ahl5.ki tel"biyesinde mü -
him rolü vardır. Bir taraftan herke -
.sin fevkında olmak emeli ile hissiya
ta, diğer taraftan muvaffakıyete amil 
olan teknik mesai ile akıl ve mantığa 
istinat eder. Müsabaka veya y<ırışlar
da cehit .'izami dereceyi bulur. eğer 
sporcu vücudunu bu zorlu idmanla 
evciden hazırlamamış ise irade kud· 
retine tahammül edemiyen uzviyeti 
sakatlanabilir." 

Beynelmilel olimpivatların müessi
si Fransız (R. P. CodJertin) de ·şöy
le tarif ediyor : 

"Spor bir tehlike mahiyetini alabi
lecek kadar şiddetli şab..si cehtin kül
türüdür." Sporun bu tarifi bugiinkii 
olimpiyatların formiilüdür. Yani 
.sporda cehit, şiddet ve tehlike vardır. 
Fakat acaba tehlike vardır divc spor
dan vazgeçmek mi lazımdır? Spor 
bel:'likeli olduğu halde, terbiye saha
sında mühim bir rol oynıyabilir, o da 
ancak tehlikeden kaçınmakla değil, 

ona göğüs gererek tehiikeye karşı 
koymakla, zora dayanmakla, acıya 
katlanmakla mümkün olur. 

Geçen asırda İngiltere 'mekteple
rinae oyun teŞKiliitını yapan ve spo· 
run yayılmasına hizmet eden (Rug
by) üniversitesinin rektörü Profesör 
(Amold) şöyle demişti: "Hayat dai
mi bir mücadeleden ibarettir. Müca
delede ise daima tehlike vardır. Teh
likeden kaçınmak değil, ona karşı 

kıoymıva vlışmak iktıza eder. İnsan 
me~akkate, eziyete, mahrumiyete, 
acıya katlanmayı öğrenmelidir. Bu -
mm icin de en güzel mektep müca -
dele sporlarıdır." 

İngiliz mütefekkiri (Reverend P . 
Vuillermet) (delikanlılar ve spor) 
adlı eserinde: "Spor bir itaat, bir be
raberlik ve bir şahsi teşebbüs mekte -
bidir." der. 

Spor mahiyetindeki açık hava o -
yun lan lbir milletin karakterinin can
lı ifadesidir, 

(Elisee Reclus) pek haklı olarak: 
"Bir milletin karakteri itiyat edin

diği oyunlardan anlaşılır" der. 

Çocuklara oyun ne kadar lazımsa. 
gençlere de spor o kadar lazımdır. 

Sporun en mühim tesiri ahlak üzeri
nedir. Hele karakterin sağlamla~ma
sındaki rolü hiç inkar götürmez. 

Yalnız yanı lınmaması gereken 
çok nazik bir nokta var. O da sporun 
bir vas1ta olduğunu unutarak, onu bir 
gaye zannetmektir. Gaye olunca 
sporcunun hiricik diişüncesi sıhat, te 
nasüp, ahenk. güzellik disiplin de~il 
üstünlüğü elde etmek için rekor kır-

Selim Sırrı TAR 

mak, rakiplerini geçmek, ye 
mağlup etmektir ati bu emel ge 
ekseriya hodbin,. mağrur, bari 
rete dü~kün bir hale koyar. 

Kulüplerin üstünlüğünü eld 
mak için çok kere gençlerin 
düşünülmez. Bazı mukavemet 
Jarının SJ>':n-cuların hayatına 
duğu çok kere görülmüştür. 

Gençler, sporun vücudun kud 
kabiliyetini yükselten, ahenk 
rafetini temin eden, sıhat ve çe 
ğini arttıran bir vasıta olduğun 
ma göz önünde tutmalıdırlar. S 
her gün vücudunu biraz müke 
bir hale koymıya çalışmalıdır. 
evelce terbiye edici jimnasti 
büluğ çağ'ına kadar iyi teşekkil 
miş bir vücudu mükermnelle 
yoksa doğrudan doğruya vücud 
ıbiye etmez. 

Kürek çekmek, boks veya 
yapmak. futbol oynamak, güle 
gülle kaldırmak, bisiklete bi 
yüzmek. ata ıbinmek gibi sporl 
sekiz yaşından sonra vücudun s 
ne, çevikliğine, kudretine h 
.eder; yoksa hiç biri doğrudan d 
ya mutlak neticeyi vermez . 
kürek çekenlerin veya gülle k 
ranların kolları kalın bacakları 

yalnız futbol veya basketbol oyn 
!arın bacakları kalın kol'ları ince 
Hulasa vücudun bir tarafını faı 
]eten bir spor vücudun ahengin. 
zar tenasübünü ihlal eder. 

Fransa'nın heden terbiyesi Ü 
(G. Herbert) de sporu şöyle 
ediyor: 

"Herhangi bir kemal derece 
elde edilmesi için bir mesafe, bi 
nia, bir güçlük, bir hayvan, bir 
ıle yapılan cidal mahiyetinde lb 
faaliyetine spor denir." Bu uı 
tehlike kaydı yoktur. Buna spo 
ziyade spor ekzersizi demek 
doğru olur ki, bu faaliyetin terb 
de rolü sporcuya maddi ve mane 
fayda temin etmektir. Bu bakı 
spor bütün uzuvları ve bilhassa t 
füs fiilini fazlaca faaliyete geti. 
sağlık bakımından bu çok eheın1 
lidir. Açık havada itidal ile ya 
sporlar ciğerlerin faaliyetini ar 
ve onların inkı§afına hizmet 
Ondan başka vücudun bu şekilcl; 
!emesi yalnız teneffüs cihazını 
yete getirmekle kalmaz, kanın ~. 
lanı üzerine de tesir eder. oksıJ 
miitemadiyen temizlenen kan 
yorgunluğundan dolayı dimağcl' 
riken t<:ırtuları yok eder. . 

Onun için değil midir ki teııb1) 
ler vücut faaliyetinin fikir yor ıl 
luğunu giderdiğini söylerler. lJ 6 
da da çok mühim bir nokta var· t 
vücut ekzersizleri itidal ve ıtleıı 
yapılmazsa o zaman fikir yo,;cı1 il 
ğuna bir de beden yorgunıugıı_1çil olur ki bu şekilde yapılan ° . 
sporlardan fayda değil, zarar ~ 
lür, umumi bir yorgunluk ıce 
gösterir. fi~ 

Sporun terbiye !bakımından tıi! 
lı olmasını rekor kırmakta. 

gelmekte, rakiplerini yenrnelcte"' 
ğil. fazla yorgunluklardan kaçı 
metot dahilinde muntazam ~alı 
ta aramalıdır .. 

ÇACRI 
··ıı ıl 

X Dahiliye encümeni bug~tır 
mi heyetten sonra toplana~." ııf1I 

X İktısat encümeni bugun 
heyetten sonra toplanacnkt.~r. 

:Yer ytizUnUn milletleri yalnız Ariler ve 
Avrupalılar mıdır? Türkler, Finler, Ma -
carlar, Araplar, Japonlar, Cinliler millet 
sayılamıtzlar mı T Niçin ölçllyil bu kadar 
dar tutuyor unuz T Kendilerini .Art bir 
millet sayan İranlılar bile bir çok Avrupa. 
1ı kelimelerin Farsçadan karııhklarını bul
maktadırlar. Veloslpede ''dtiçerha" 'konfc· 
ransa "sühanrAnl" demıııetdir. Araplar da 
(tankJ a ''debbnbe) deyip geçtiler. Hiç 
kimse çıkıp da "bu kelimelere beynelmi. 
leldir., demedı; haydı bunu da geçlyo -
nım. 
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X Ziraat encümeni bugun 
heyetten ı:onra toplanacakt.~r. 1'ıı' 

X Maliye encümeni bugu~tı!· 
mi heyetten sonra toplanaca 11c 

X Gümrük ve İnhisarlar ~r• 
ni bugün umumi heyetten so 

Sayın arkadaıı. ''Bay Atalay'a bir ta -
kım Aleti rın ismi onları icat edenlerin 
soyadı olduğunu hatırlatsanız. bu soyadla
rı tercüme etmeğe kalkar., dlyor11unuz ve 
burada iki çeı;I: ıtclımeyl birbiriyle kanı
tırıyorsunuz. Aygıt isimleriyle, çekil -
mi§ (tasrif edilmiş ı ve fiilden gelıniı bir 
kelime şekllnı birbirine karıştırmanız her 
halde bir dalgınlık eseri olsa gerektir. 
(Enterne) ve (konmprime) gibi kalıplar 
başka, aygıt isimleri ve donmuş isimleri 
gene başkadır ... 

Ben ":Z.ıa~tın ve Rontken gibi kelime · 

(1) Bay Falih Rılkı'nın yazısı. ben yurt 
içinde gezide bulunduğum sırada Yedi Gun 
mecmuasında çıkmış olduğundan ct1vabı 
gecikmıştır. 

(2) Nitekim (Yücel) mecmuasının (46) 
ncı sayısında çıkan bir yazıdıı. "Tı.irlc dı'li
nin nahvi insan mantıfına uymaz; Fran
sızcanın nahvırıı kabul t'delim,, denilmiş

tir. Yarın bu çeşit delıliklerin artmıyıcıı -
ğını kim soyliyebilir •. 

-(BU GECE)

Nöbetçi Eczane 
Sebat Eczanesi l 

Gölge haramisi ! 
Mu~tekir ve ihtiki.rcı fıkrası

nı okuyan.edebiyatçı bir dostum, 
gönderdiği kısa bir mektupta · 
4air N~cati'nin bir beytini tekrar
lıyor. Beyit ıudur: 

Bir gölge haramiıJİ dürür hal-ü 
hatın kim 

Durmaz çıkarır hüm m:etar.nı 
bahaya 

Burada geçen "gölge harami
si" tabirinin manası, anla,ılıyor 
ki, kendisi ıizlenerek bir maim 
pahalılığını arttıran kimsedir. 

Bugün muhtekil'e, yahut ihti
karcıya "gölge haramisi'' deme
yi önermek, belki, yerin.de ol
maz. Fakat bir müddettir çartı· 
mıza, pazarımıza girdiğini san
dığımız fU uğursuza bakm ki 
birkaç asır önce edebiyatımıza, 
divanlanmıza bile ginnittirl 

••• 
Bir ıoyaclına clair ! 

Me~hur mizah yazarlarmırz
dan biriai, latanbul'un ve Babıi.-

'#7'N 1~1 IL~R 
li'nin modasına göğüs gere gere, 
arkadaılarının kendisini kına
masından korkmıyarak, büyük 
bir cesaretle imzasına soyadını 
katmağa baıladı. 

Gerçekten birçoğu soyadını lü
zumsuz bir yük gibi urtlarmdan 
atan, bir tanesi kendi adı ile ba
basının adından birer hece alıp 
bundan hem ad, hem de soyadı 
yapan yazarlar arasında imza
sına soyadı katabilmek az buz 
it değildir. 

Bu yazarın yeni soyadı "Ka
ray"dır. Eskisi "Karakayıt"tı. 

Kendisini tanıyanlardan biri11i 
&Ordu: · 

- Neden değİ§tİrdi? Acaba 
e&kiaini latanbul'a gelir gelmez 
beğenmez mi olmuştur? 

Bir batkaaı cevap verdi: · 
- latanbul'da tünel kayııları

nm da dayanmadığmı gorunce 
sen sen ol da karakayı~•ı soyadı 
diye kullan bakayım! 

Bir terkibin manası ! 

Sayın b ir dostum, gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

" (Kadeh duası) tabirine Ah
met paıadan Memduh pafaya 
kadar bütün fairlerimizin divan
larında rastlamaktayız. Nedim 
bile: 

Kadeh dua•ını duy da mukay
yet olma Nedim, 

Hikayeti Key-ü Cemfid'ü Cem 
/esanesine. 

diyor. Fuzuli'de de var. Mü
him bir mazmun olduğu halde 

Kime •oraam diyor ki yok 
haberim. 

Bir de (mercan duası) sözü 
·geçiyor. Fakat pek az." 

Ben de o "yok haberim" di
yenlerdenim. Dostwnun mektu
bunu yukarıya aktarı,ımın sebe
bi okurlarımın içinde bir bilen 
çıkar diyedir. 

Varsa, bana yazıp bildirmele
rini dilerim. 

••• 
Dört yön adlarl ! 

Okurlarımızdan birisi "Doğu 
Almanya", "Batı Avrupa" ter· 
kiplerine takılıyor; "Doğu Al
manyası", "Batı Avrupası" de-
mek gerektir, diyor. · 

Halbuki biz bu dört yön is
mini hem iııim, hem sıfat olarak 
kullanıyoruz ve kullanmakta 
fayda görüyoruz. 

Netekim İngilizcede north, 
ısouth, Eaıst, W est; fran11ızcada 
Nord, ısud Est oue.~t, almancada 
Nord, Süd, Ost, W e3t kelimeleri 
de sıfat yerinde kullanılır. 

Biz neden Öyl~ yapmıyalım? 

l'roje - taıar ! 

Dünkü gazetede "kanun pro
jesi" terkibini gördüm. Şu "pro
je" kelimesini Türkçe bir karıı
lıkla karşılıyamaz mıyız? 

Projeyıe tasar, avan projeye 
öntasar deaek fena ını olur? 

T. L 

}anacaktır. uıı \) 
X Arzuhal encümeni btıg 1'tı!· 

mi heyetten sonra toplanaca ılıı' 
X Nafıa encümeni bugUıt 

heyetten sonra toplanacakt~~ ııııı" 
X Adliye encümeni bugtı 

h aktif· ,ı 
eyetten sonra toplanac ,••' --------:.---.:-:-;,, .... ., •........•.•.•....••...... 

Halkevinde konfero 
~s 

İngiliz Edebiyııtl 
Shakcspeare fı" 

. tara 11' 
Dil Edebiyat şubesı 11 ' 1 

İ . . b" atın1 e< dan ( ngılız ede ıy bir s , 
hatları) namı altında d·ı111işt1,. : 
k f 

. e ı p , 
on erans tertıp "rıer ft' : 

Türk ve ingiliz profeso ıcotl 1 : bU al ' rafından verilecek üıt 5 
11
• : 

rans1ardan ikincisi bllgtaraf1 
t' ! 

ven iJS • 18 de J. P. Cungen uıı ,. : 
S ınevt ııl1 ' dan hakespeare nfer ıJ" : 

rinden verilecekti~. :ı<~tir· tı' ; 
lar türkçeye çevrılece rJ>cSt / 

• ok se ,ı 
konferanslara gırm ,,,ı 

···•'' -. •........................ 
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POLİTİKA ) 

General kıırn harbe kart$rnası 
A.lnıa • k 1 d .. ce R. nya nın, ı§ ge mez en on-

Tula yakınlar1nda 

çok ağ1r kayıplarla 

almanlar 
beş mil 

ge'riletildi 

0~ \lsya'yı ezmeğ muvaffak olup 
t~Yacağı hakkında geçen hazi
keıı ~~beri sorulan suale, kı§ın 
Ce dısı cevap vermi§ bulunuyor. 
la.ı;ne{'al kış kuvetli ve tesirli silô.h
tle ~ e gelmi§ ve alman-rus harbi
llıiY\i arışnuştır. Londra'daki Rw 
gl!b k ~lçisi Maiski'nin bu yaman 
itlen, erkıı küçüksiyen sözlerine rağ- I d 
l\~1 • 1?ın gelecek aytar içinde ö- Moskova yakın ann a 
tt) 1 bır rol oynıyacağı cepheden 

lii\~lhaberlerden anla§ılmaktndır. askeri durum iyileşti 
~ dr ardadır ki Mai ki, tekniğin 
trtılı: ~ece ileri gittiği bir devirde { Başı 1 ıncı sayfada J 
~llrJ"If, kar ve yağmur gibi tabii menlerine mensup alaylardnn 3 köyü ı:erl 
~eın· arın harekat üzerine tesir almıslardır. Bu noktnlıırdan birinde al
liiUı 1~eceklerini ve general luşın manlar bir tek L hurda 1000 kişi ka) bet· 

1'1 hndieaı. Ç~vuşluğa kadar indiğin! mışlerd r. 
~ llttİşli. Çamurun alman ilen Alnuııılur ş.:ndl Tulıı yı uzun menzilli 
lı \)~it tini durdurmakta çok önem- toplnı·ıa bombnlamaktn ve takviye kuvet
~ Atnil olduğu görülmÜ§tÜr. Ierı getirmektedirler. 
t~ ra'dan verilen bir habere gö- Tula etrafında ruclar 
r~ illan yazarları, yollardan bi- muvaffakıyetler kaydettiler 

et' letirı >'Ürüyen piyadelerin çizme- Londra 16 a.a Alman .. Rus cephe-
•rl' bir he rapı§an balçıkla geçilmez sinden gelen haberler. Moskova bolgesin· 

t-~ &ıt .. 1 a de olduğunu yazmışlardır. 
..,. •• llt"a ·· ..ı, de, bilh sa Tuln yakınlannd::ı C'lde edilen 

ııı.dd gore, ta§ıtlar bu y"apıf ... an rus nıuvnffakıyetlennı bildirmektedir. Tıı· 
'etı eye gömülmektedirler. Esa-
teç~lltıan Führer'i Adolf Hitlcr de la yakınl rında almnnlar, btiyllk knyıplarla 
~ıı . er~e aöylediği nutukta, al- beş mil geri pUskUrtillmllştbr. 
hıiyt ılerı hareketinin çamur dola- Kırım da, almanlar bugün Perekop ber-

e durakladığım bildirmişti. zalunın yanlmasındanb ri rastlad•klan 
l\cab mukavemetten çok daha 5lddrtli bir mu· 

fıtJ .. r ': to .. prak donunca motörlü ta-
1.ı " Yu ·? M kavemetle karşılaşmaktadırlar Almıın ~il .. ~Yenıiyecekler mı. an-
~\l Yürutneleri lazımdır. Fakat resmi tebliğinin tonu, bu bölgedeki ilerle· 
~J llılın~'!1alıdır ki çamur general menin yavaşladığından doğan bir hny • 
Jfİtı 4ıla.hlarından bir tanesidir. lı kmklığı gösterir gibidir. 
da.ıı e elverdikçe bunu kullanır. On- Almanlnnn Rostof bölgesindc faaliyet. 
tih; ~n_.ra da soğuk, ayaz, kar, buz siz olarak kalmnltırı, mllnakalıı gUçlUkle· 
~tt bi l~~ları vardır ki bunlardan rinden doğabildlıtı gibi, Kcrç·e doğru ya
~'rd rının k ndine mahsus l'olleri pılan ilerlemenin nctıceeıni bcklcmek nl
İltr} •r: Teknik ne kadar ilerlerse yetine de hamlolunabllir. Bu bölgede kııı 
t eaırı • ~ 1 - k .. 
teı,· • ın an og u, sogu tan mu- 0 kadar ı:ııddetli d gildir ve Kafkasyıı'ya 
~ r0

1t oldukça kış askeri harekat- varmak gayretlerinde alınanların yeniden 
\~~ • 0Ynıyacaktır. Soğuktan mü-
1 ır 1 faaliyete geçmeleri beklenebilir. 

t d 0 an yalnız insan değil, mo-
lh. e l Fakat dıljer ıaraftan, alman kıtaları ~lq daYnı zamanda müteessir o -

a IT. için en mllıtcmmc! kııılanııı yeri tc§kil e-

-"lllı , debılecek olan Moskova önUnde almnnlar 
d~ı:ı • anya nın kıf ayları gelme?..· 

0 
derece blıyllk bır mukıwemelie kar§ılll§· 

~1l't;llce, Rusya'daki harekatı tas- maktadırlar ki aımnnlaı ın bugünktı ıart-
ılJtte ~lı§tığına şüphe yoktur. 

hi.JlaJŞrın nutkunda Bay Hitler'in Jnr altında Moskovıı'y glımEk linıldinden 
"-ldır ıgını haber verdiği büyük vnz geçnıelen mUmkün buluomnktndıı. 
dı)'ı41 

1ıın hedefi bu idi. Alman sal- Merkezde değişiklik yok 
dı. O k"3lara ağır kayıplar verdir- Kuybışc!, 16 a.a. - Merkez cephesinde 
~~·1\ıtı adar ki im nlnr, nrtık Rua- blrkac gündenberl def;Lşlkllk oımamıstır. 
~~dit Yok olduğunu resmen bil- Alınnnlıır l{ellnln'de ve Volokolamıık'ta 
~a.tİ" '"halde ruslarm kolları durduklan gibi 1'ula'da ~imal doğudan ve 
~tıın arı .~ı:r1mış olacaktır. Ord~- cenup-doğudan gelen bııskıya rağmen da· 
~ı. C !11Uhını bir kısmı yok edıl- yanmaktadır. Cenup-batıdn ve cenuptakl 
i'ıfe enıı "e zengin topraklar eHe- SO\'Yot dayanışı gl\nler ve ha[tıılar &'cC· 
~tb~rfıktr. Sanayi bölgelerini ttkce daha cettn bir şekli almaktadır. 
t~'l"l 1 

er. Fakat eneral kı~ ç:~a_-11_~M. Loz.ovski..Moıkova 
L~i\r- ~larclımlarrna yetil}tiğin'den bölgeainde vaziyetin iy i 
"'f ~ o kova, Leningrad ve Ros- d · 
~'l>ılarında tutunabildiler. Al- olduğunu bil irıyor 
t... i\h- h d ki Moskova, 16 n.a. - Sovyet s6:tctlsU M. ''la ::ıı defterine varama ı a-
~ ~"Phe yoktur. Ve resmen yok Lozovskl, Moskova bölgesinde vuıyeıio 
Llıı h f ... olmakla beraber, Rusya'- iyilcışmiıı olduğunu bildirmiııtır. 
~ld~u2: mevcut olduğu da şüphe "M. Lozovskl, birleşik devletlerde bltn-

t_ az. raflık kanununun değiıımesinln mihvere 
~· · ''en 1 • ciddi bir darbe olduğunu söylemiştir. 
d tı t~ a nıan basm şeflerınden Sovyet sözcUsU, nihayet, Pravda &azete-
~ l)llı~en hhafta çıkan bir yazısın- sinin, Flnlfındlya'nın birle&ılk devletlere 
t il hi n alkmdan Rusya'dn u-
.,.tr.ı., it{ ~uhareb ye hazır1nnmala- verdiği nottı.da. kaydedilmiıı olduğU gibi 
_)"\ ıı henı1ftir. Kı§ ayları içinde al- "bUtun Fin'lerin yok edilmesini,. talep ey-
"" l\r,;L• d" • ~~'ti Qt8.tınm dcvnm e ıp etmı- ıememlş olduğunu bildirmiştir. 

~"ll\J.r:=erak diliyord~. Herhal~e Leningrad yakınlarında 
~ıı...'~ Çok karrn ı"e lsoğu_gun hhıı~eka- .Moskova, 16 n.n. - Son haberlere g r.e. 
\)llleltte . e.nge o acagı ta mın e- Lenlngrad'ın cenup doğmrundaki Takvın 
I~ lat1 i . •dı. Fakat a1manlarrn kış çevresinde aımanlnrın şimale doğru olan 
t,~ıt ·i;n.de harekatı durduracak- tnarruzlan durdurulmu:ı olmakla beraber 

~ h~htınıaı verilmiyordu. Bul- alman baskısı devıım etmektedir. Alman· 
L~tı:ı g~ltıetinin sözcüsü Çinkof, lar, bUyUk bir ehemlyell haiz olfın Le • 
~\l tl} ltn bulgar radyosundaki ningrad • Vologda demiryolunu kesmlıı • 
~ ~e~&n_ıda böyle bir ihtimalden !erdir. Almanlann 12 ci makineli tUmeni 
t b·i~ti 'Hır. Hatta Çinkof bunu mühim bir yerden iki defa pilskUrtUlmUıı 
t-1, 

1 il~al olarak değil, bir olay ve gerek lns:ı.n, gerekse malzeme bakımın· 
•• . ~cı h - 1 ti ~~e .. ıurnı ktedir. Bulgar soz- dan a~r kayıplar verm ~ r. 
~ tıl"Roa, artık kış geldiğinden Sıvastopol ve Kerç önündeki 
t, ~t\oa~ tısya'da askeri harekn- durum 
)'~ t~. edemiyeceklerdir. Bul- s.okbolm, 16 a."a. _ Ofi: Diln Moskova 
\ 1tı olciı _&Özciisünün almanlara radyonunun da kabul ettiği gibi vaziyet, 

t~.r-~ ibugu daima iddia edildiği- gerek Volkof ve 'I'lkvin'de, gerek Sıva.e
~; Ye~ .. U habere inanmak gerek-
\~ d

0
.Rer haber doğru çıkarsa, top'l.ıl ve Kerç ön!inde ruslar !çın tehlike-

fı~"lliı:ı RU?aki harbe karı~ması, lidlr. Bununla beraber eovyet kaynakla
~tı.~ d Eıdıtdiğinden daha tesirli rından cephenin geri kalan kısımları hak
f~"'tl)f•~~~tir. Bununla beraber, kında gelen haberler, çok daha nikbindir. 
~\ ~ab 1sozleriyle Berlin'den ge· Bu sovyet haberlerine göre, Moskova 
~t~~ ~~·· rin hiribirine uymadığı cephesinde, son !ki gUn tcinde ruslar bir
~ ttaı U~de tutulmak lazımdır. çok knroı hticumhı.r yapmışlardır. Bu kar
~ '~la~e ıster harekat büsbütün 111 hUcumlar, bllhasııa' Serpukot' kes{min
~ı~İiddl'l, ister yava~laam, ruslar de generat Zakarkin kuvetlerl ve :Mojalsk 
~.t!!laf~t Zarfında ağır kayıpla· kesiminde general Govorof kıtaıarı tara· 
ı... 1ti]d_j~· etrneğe çalı§acaklardır. · 

ı,j'~ ~gıne göre, cepheden geri tından yapılmı§llr. Volokolamsk kesimın-
~lti"di;t-~a.l Voro~ilof ile Mare· de ise general Rokosofskl kıtalart mevzl· 
~\ atı \oae~ı:nin şimdi meşgul ol- ıerınl sağlan Iaştınyorıe.r. Geri ka~an ke. 
'\)~fl ita ~ıfe budur. Bunun ne de· stmterde yalnız topcıı diiellosu ve keşif 
\l\~11\r-trıc ~r telafi edilebileceği şimal cephesinde ruslnr, alman kıtala· 
\~ ar, \i olçüsÜne bağlıdır. Al- rının Balıkçılar yarımadasına çıkmak için 
~' ~ldıJıf buçuk milyondan fazla 
t~1 ~i~ a~ını ve insan kayıbrnın yor. ar ak t · 

'
\.~: 'ddj .. ltııl~ondan aşağı olmadı- yap'ıklnn teşcbbilslcrdc muv f ıye sız· 
ı:~ltl " ~ l B "dd" d llğe us-radıklnrını blldirmektudlrlcr. l\los· 

ı, _·•egl\ •Yor ar. u ı ıa a 
~>i~hllld olduğu knbul edilse bi- kova, Knrell"de Alman • Fin kıtalarını~ 
~lld hi;ilteı e ~usların en önemli sa- bazı mahalli muvaffakıyetler elde ettiğı· 
t,ı 'drt ,.... t-ıni kaybettikleri mey- ni kabul etmekte fakat Kızılordunun kay-

) · " · '-'e · ki d.~ !:! \rol rçı İngiliz kayna arı -ızuaq o~w;ıuıc,;.ıap la..<ızıM apuı.ı:ıa.Sıgq 
-'~~\tg tltdP. bölgelerindeki sana- h~eketleri olmaktadır. Tula ve Kallnln 
t~~ hit d u1a.rrnr tekrar teçhiz e- bedilen mevzileri geri nımağa muvaffak t' dlt i~ U~rnda olduğunu iddia olduğunu da ilAve olarak bildirmektedir. 
\~~ ?ir-1.1 l c bu iddianın ne de· h b l 
Ş· lir. 0 duğunu zaman göste- Kırım'da şiddetli mu ~.re e er 

\ ~.ı.I Kırım'dıı Sıvııstopol ve Kerçın ele ge-
~ ~~~ l 
-'"\il") ?'Us 1 h b h kk "lrilmesı i"ln §iddetli muharebeler yapı • > l\.l trı b·ı ·a tnan ar i a m- .. " 
~'>1 'tııı k 1 ecek en kısa söz, al- dığı haber veriliyor. Buradaki vaziyetin 
~~il t~llı İt,' .g~lnıezden Önce Rus- vahimliği askeri sovyetin bıı iki gehir 
~ tı·'tı.:va d~Çın giriştikleri teşeb- mUda!llerlne ynptığl hitaptan da anlaşıl
~ _ ) 1 l:ıit ~ftnÜ§ olması ve kışın maktadır. Son hUeumun nerede ise başlı
~, llt-~~ ltıuttefik olarak Rusya- yacnğı bugünlerde, komllnist şefleri Kı-

~ ıf:ı,. .. rne. Yetişmi!I bulunma-
"•ettir. rım mlidafilerlnden Moskova. Kronştad, 

A. Ş. ESMER Hangö ve Lenlngrad mUdafilerini örnek 

Sırbistan' da hükümet kuvetleri 
ile Sup gönüllüleri arasmda 
Berne, 16 a.n. - bvlçre ajansına Bel

grat'tan gelen bir telgraf ıöyle demek
tedir : 

Orta Sırbistan'da bulunan Svilnea kesi
minde hilkllmet lruvetleri ile sırp gönUllU
lerl arasında 60 saat devam eden bir mu. 
harebe olmuştur. Bu muharebede 103 g!>
nUllU ve lO hUkUmet askeri ötmUııtUr. 

Belgrad'da çıkan Obnova gazetesi, bir
çok rehinelerin kitle halinde tevkif edil
diğini kaydetmekte ve gönUllUlerin tahri
kfl.t ve cebir hareketlerinden vaz g•c;me
lerini dAvet eden bir beyyaneme ncı;r .. t
mektedir. Ayni gaı;ete, bugün Sırbistan da 
dahil! harp hllkiim ıılirllyor, demektedir. 

almalannı iııtemektedirler. 

Pravcta ve Krasnaya 7.ve11da ı::-ihl Mvyet 
gazeteleri, kıııın gelmesiyle ru~ıarda do
ğahilecek nikblnllğı a7.altmaf4'rı c:aıııımak. 

tadırlar. 

Pravdn diyor ki: 
Kış, dll§manın taarruzunu durdura. 

maz. DUşmanın taarruzunu durduracak, 
yalnız yeni mlıradele gartıarından g-ere(;i 
gtbı istifade etmemiz ve düşmanın plfı.n· 

tarını muvaffakıye~ıılzliğe uğratacak git· 
tikçe dsha inatçı bir mukavemet göster-

memiz olacaktır. . 
Sovyet gazeteleri ve radyoım, e7.cllmle 

Moskova"ya kıırşı düşmanın yeni kitle hU
rıımlarında bultınmaı<ı lhtimllllerini söyle

mek en g ri kıılmamnktadırlar. 

Rusya'yı ia§e için yeni bir yol 
I..ondra. 16 a.n. _ Askeri mahfıll,.rrle 

bildlrildıgine ı;öre, Rusya için lıışe yolla
rından tılrlsl riP Afgııni~tıın hududu ho
)'Unca kl\7ılarak ı:ıden hlrkac asırlık c~
kl ve 800 kilometre hoyundnkl yoldur. Rıı 
yol yakıcı ı;öllerden. kayalık yaylntnrdan 
,.e kurumuş vndilerrlen geçmekte<llr. Brl· 
tanya kuvetlerlnln geçen harpte kullıın· 
dıklnn bu yol boyunca, her sıün htiyük 
kamvonlar ruslarn en !Anın olan yüzlerce 
ton han> malzemesini Hazerdenlıl'ne tıışı. 
maktadır Eskiden Hlndıstan"dan lran'a 
nakliyat ıdn kullanılmakta olan hu yol 
şimdi modern hııle getlrllmlstir. Yol, Hln
distanrlan gelen demin-olunun BlücLqan
lrnn hududu ~·ııkınındn b\ttlfrl Duzdaıı"tnn

bıısln"t'al:tadır. Du1dap hanı ha~ındanberi 
pek ziyade genlsle.m1$ ve nllfusu lk1 mls11 
olmu~tur. Yol slmalde Afganistan hududu· 
nu yakından takip etmekte. sonrıı Duz· 
dap'a SOO kilometre uzaklıkta bulunan 
Mcşhe<l'e varmak için şimal-batlya dol:ru 
bükülmektedir. Malzemf! Me$hed'de ruslar 
tarafından tesllm alınmaktadır. 

Fakat bu yol. Rusya'ya giden mühim
matın takip ettiği muazzam yolun ancak 
bir kısmım teşkil etmektedir. Mühimma
tın gr.çtlğl yolu tı-rs taraftıın yani Duz· 

·u ·a do ru takltı ede. eK. de· 
mlryolunun B!llUclııtan'ın 1;Imal kısmım 

takip ederek birkaç y:ıl öncç yer sarsıntı
sındıın sonra yapılmış olan Kuetta'ya ı:ı\t
tııtlnl görllr!l7.. Demlcyolu buradan cenub:ı 
kıvnlarak amerikan '!evkıyatının arası:>: 

blr surette geldiği Karaşi'yr. ulasmakta
dır. İşte bu suretlr.dir kl birkaç gi\n için
de amerikan malzemesi ru'!lann eline var
makiadır. 

Harekat gene 1icldetlencli 
Moskova, 16 a.a. - lzvestlya gazetesinin 

hususl muhabiri ·muhtelif kesimlerde ha
rekft.tln şlddetlendl~lni yazıyor: 

Sovyet kıtalan 61ddetll atman hücumla· 
rına rağmen teşebblisü her ı:-Un biraz daha 
düşmanın elinden almaktadır. 

Muhabir, almanlann bUtUn cephe bo· 
yunca istıhkA.m ve mitralyöz yuvalan yap
mağa de\·am etmekte olduklannı bildiri· 
)Or. 

Sovyetlerln birçok mev:zıl muvaffakı· 

yetlerinl anlatan muhabir dilsm.anın cuma 
ve cumartesi gllnlerl cckllmek zorunda 
kaldığını ve sovyet ordulannın 12 köyil 
geri aldığını blldirmektecllr. 

En mühim haTp sahnesi: 
M oskova cephesi 

Stokholm, 16 a.a. - Almanların Kırmı· 

da ovaya yığdıkları 12 lll 15 ttiml'nle do
ğuda Kerç, batıda· da Slvartopol lstlkame
tinde yarıtıklan baslaya rağmen bitaraf 
asker! mUtehassıslara göre pmal buz de
nizinden Karadeniz'e kadar uzanan 11ahada 
en önemli harp sahnesi hlll Moskova cep
hesidir. 

Filhakika Kınm'ın tkl kapısını tutan 
rus gamlzonlannın karııısında bulunduiiu 
tehlike ynbana atılacak gibi ddlldlr. Bu· 
rada almanlar, &iddetli hücumlar esnasın· 
da eriyen lruvetlerlni ve malzemelerini 
tlıze kuvet ve malzeme ile tnkvlye et.mele 
kolaylıklanna malik bulunuyorlıır. Hal· 
bukl Moskova cephesinde bu hareket ve 
lase kolaylıklanna malik ddlldirler. Kaf
kasya'ya sarkmak tehlikesi de önemli bir 
unsur olmakta devam etmPktedlr. Fakat 
buna rağmen bugün alG.kanın daha ziya· 
dıa Mo~kova cephesinde toplanmasına se· 
bep, mPşhur askert mlltehassıs Albay Kari 
Axel'e göre cephede durgunluk ıı:örlllme

sidlr. Albay Axel'in fikrince, bllha~a al
manların ay baş-ında yapacaklannı llAn 
etUklert şeyler ıöz önilndf' tutulacak o
lursa, bu durrunluk blr alman bozgunu 
demektir. 

Kati mahiyette olacakları ılmdiye ka • 
dar bir çok defa hab(or verllmlı olan ha
rekfltn dair açık alman tebliğleri c;ıkarıl
mamıı olmuı Berlin'in de, bozgundan 
farksız olan bu vazlyett itiraf etmt'kte ol
duğunu gö•terlr. Kallnin ile Tula ıehlrle· 
rl arasındaki sa.hada ht'rhangl bir muvııf· 
fakıyetten bah!'ledllmem,.ktedir. HattA ya
rı resmi alman kayn11klarında Rusya•nın 
idllre merkezini ~aran kltslara takviye ku· 
vetlerl g~ndermek lmkftnlarından bahse · 
dilmedi~ gibi Mo11kov11.'y1 mtida!P.a eden· 
lerin zaafa u~atılmalan lhtlmııllnden de 
bah~cdllmlyor. Snn ~inlerde C?"llrllldUt{l U
ı;ere bu gecikme lınkkınd'l artık iklime 
ait sebl'pler bile ileri !<UrlilmUyor. thtlmııl 
ki alman milleti Mo!!kova lakırdıııından 

bıkmıotır. 

tg· s 

1 sonteşrinle 8 sonteşri n 

tarihleri arası nda 

ruslar 2174 
tayyare 

kaybettiler 
Sivastopol' da a 1 mo n la r 

bir kaleyr zaptet ·der 
f Başı J ıncı saytaaa J 

ıutaları ın!leıı ır mahalli faıılıyetlerde bu
luumuısıar \'e kqılf h.ıcumları yapmışlar

dır. 

Denızde Finlfı.nctıya körfcz.nd d·ışman 

gemılerlnın devamlı harek.ltı knyd dıl · 
mıştır JJnyn patlamaların b.ıkıJı,.aa. 

düşman bUyUk k ;ı; ıptnr vcrm ştır 
Hava kuvetl r.m!z., t.ad NllnUn 

§lmalind kı d ı mım tayyar mrydnnları

na hllcum etmışler, iki bomb tayyar ı 

tahrip eyi miııler vc Uç av t yyaresını h:ı .• 
sara uğr tı ıı ı r lır Svır'ın c ntı nda 
yerlı lok motif mak.n 1ı t lfck at n u
tulmuştur. Bu lok rnotıfl"r. yoll rın d • 
vam ed mcmlşl r lir no ... u I< r 1 de rd·ı

glıhlarn ve >'lıl"Um kt olan C1 ıeman kolln-

ka'nın c nubun1a bir dllşman bomba t y
yare•i denize dllşm lştUr 

Kolvısto ad::ılarındıı !inlerin eline dil-

Japon parlamentosu yeni 

i~fima devresine baıladı 

Pasifik'te 
durum 
bugün 

belli oluyo,. 
• 

Ba~ ekil general Tojo bugün 

millete hitaben söz söyliyecek 
( Başı 1 inci sayfada J 

slnC' yıı.rdım etmek olan vazifenizi yapma
nızdır. 

M us!ln meclisinin bu ııcılıe celsesi yal· 
mz bır c::eyrek sOrmlistilr. 

Tokyo, 16 a.a. - Bahriye Nazırı 
Amiral Simada, japon filosunun şim
diye kadar gördüğü işler hakkında 
bugiın parlamentoda uzun beyanat -
ta bulunmuştur. 

Amiral beyanatını şöyle bitirmiş -
tir: 

··-Japon filosu Cin harbini hallet
miyc ve gelecekte her türlü geli'§imi 
k"'rşıl;;.mıy:ı. hazır ve azmetmiş bulun
maktadır." 

Pasifik'in alın yazısı bırgün 
belli olacak 

o"n ganimetler, ışı mel aayılmış bulunmak- Tokyo. 16 n.n. - HıırlC'l>-e nazırlı~ının Bil· 
zctesl olan Yapen Tlmes And Advertl.Jer ıra -

tadır Ganimetler arasınch lı n lon IAto- z tesı, parlAmentonun tevkalllde olarak tor-
luk bir ceph:ı.ne gemisı, daha kUçilk ha im lanL1ını. uznk doluda ı mdl):c kadar yapılan 
de lkı vapur, bir demir köpru dubası 20 <>n önemli toııtnntılnrdan biri dl>e vll51tl11n -

top, b·rçok ccph ne s ndı ı. ıoıldaklar, dırm.ı.kte 'e Pnsltlk muhnrebclerlnln belki 
telemctr ler, torpiller, 66 otomob ı, ol • <iç bu ırörUşmckre bllfıh olduğunu ııtıve et -

l"'ll'kıedlr 

dukça kuvetll hır tels ~ 1 t onu, t 1 lz 1 Gnzcte bu husustaki )azmnda bllhaı;.,n 
makınelerl s!lhrn mutf '1 rı. 67 at. !>.ı fö>ll' dbor: 
traktör, bir tank, yiye t, gıyecek ve mü- Bu, pazartesi ırUnü baıvekll ıreneral To-
hlm miktarda !!Aç vardır jo il h.ı.rl<-'i>e nazırı nmlrlll Toı:u ve bahriye 

Finlandiya körfezinin bütün 
doğu bölgesi buzlarla örtülü 

nazırı lll Slmnd millete hitap edince nnlaıı· 
laeaktır. AUtün cihan Japonya nın her tieY· 
d n c~el bl hnssn kı>n il menraaUcrlyle Pul -
r k nı nra 1tlcrlnl müdııfan etmer:c kııırnr ver· 

8 f K , d 11 mlq .dur:unu öf/ren cektır. Kablnl', millet 'l:C· 

HelRınkı, 16 a a • t 10 
· r • k ı r >oe ı.zun uzadıya danı$tıktan snnrn 

Petersburg ııra ındıı Fınl nd•:l'I\ körfezinin rn:zıt slnl >arneaktır. Cin harbi millete 26 

bulun doı:u bölg sı şımd den l>u~arla örtü- j mlbnrlık tedakArhta mal nlmuıtur. Fakat 
IUdlır. Askeri müşnhltll"re ı::öre bu kt'.Yflyet millet yeni tcdakArlıklar yapmatnd azmet -
bu çevrimde toplanmış bulunan SO\"YCt do- mis tıuıunmnktadır. 
nanmnsının sıkısık vnzlyetını artırmakta· 

dır. Bu & ddetlı so~uk devam ede<'ek olur
sa, iclerı nde rılt mı.ş kndnr denizaltı bulu-

Hongkong'a Kanada kıtaları 
geldi 

nan sovyet donanmasının ilkkluıundan önce Ottnva, 16 a.a. - Kanada Ba§vekill ı.ı. 
tıuzlar iclndc knluc1;1g1 sanılmaktadır. 

'Alman saVQf tayyarelerin in 
faaliyeti 

Berlln, 16 11.a. - Alman savaş tnyyare
lerl, doğu cephcsıntn birçok kesımlerlnde 
demlryolları üzerlndC'kl düsman taşıtlarına 
hücum "t misler ve bunlan bır<:ok yerde 
uzun zaman durmak zorunda bırakmışlar
dır. Bu aradıı iki koprü de yıkılmıştır. 

Savaş tnyyarclerinden ibaret tesklller 15 
aonte:ırin gllnU Kırını'd11- düşman hatları

na muvaffakıyetle başarılan hılcumlarda 

bıılunmugtur. 

Bu arada Sıvastopol limanındaki 

Mackenzle Ring, Kanada askerlerinden 
m rekkep bir kuvetin Hong.Kong'a var-
mıı olduğunu dUn blldirmlıtir., M. Ktns 

bu kuvelın ne bUyUklUkte olduğunu söy
lememi§, fakat Kanadalıların Hong-Kong 
garnizonunu tetkil eden diger imperator
luk askerleri ile lııblrli~I yapacağını ve 

Kanada kıtnsına Tuğgeneral La'llson'uo 
kumanda ettiğini knydC'yleml§tir. 

M. Mackenzle Klng, beyanatında demlıı· 
tir ki : 

Bııglln tecavUze veyahut dUnyanın her 
hangi bir yerinde kendisini gösteren teh
dide knrıı mlldıı.fna, buglın haJA hUriyet 
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Toprak 
kanunu 
üzerinde 

( Başı 1 inci sayfada } 

çok emek verilmiş blr iş olduğunu kısaca 

hatırlatmak lstedık. 

Biltlin bu hazırlıklan htikilmet relsl ola
rak tanzim eden Mılll Şef yıllardnnbcrl 
yurt l<:ind kl tctkıkl rınde de dnınuı tor>
rak m('SE'lcslnl ek almışlardır. Sayın Cum· 
hurrelsımlzın istlh al bölg !erinde halkla 
yaptıklan uzun hasbıhallcrde toprak baş
lıca konudur. Bununla da yüce Ş f imlzin 
t.oprak mcsC'lcsl üzeor nıdckl knrnrlannın 
geniş tetkiklere \e yurdun hemen her kö
şesinde zaman uımnn tekrarlanmış mUsa
hedelcre da;ı;nndığını ifade etmek isteriz.. 

Mılli Şef ··wıırağı hiç olmı:.·an köylU
nUn" nisbctinın mahdut olduğunu müjde
ledikten sonra mest•lcnin mahiyetini e5yle 
huliısa edı) orlnr: 

"NCifusun çoğalması \ e lnllkal suretiyle 
parcnlnnmnsı netıces nde elindeki toprağı 
bugünkü işletme kudret ve vesıtalnnna. 
ı;oğalan )aştıma ihtiyaçlanna art.ık yctl.ş

memeğe başlıyan az topraklı köyler ve 
ko)liller vardlr." Bunlardan "kendl başı
na ocak kurmak istlyenlere" toprak temin 
ectilccek ve a)nca bu topraklarda lş yap
ma kudretini tam kıymctlendırecek verim
li bir işleme için lüzumlu nrııclnrla. donat• 
mnkta acele edlleccktlr. Mılll Şef, Büy(lk 
Millet M~cllsinln "yilksek ilgi ve 'inccle
melerh le" kanunun en iyi seklini atacağı• 
na emin olduklannı ve bir an evel çıkarıl· 
masını SÖ)ieml•lerdır. Türk basını ikincle 
teşrin nutkl:, le toprak dflvnsının ele alın
mış olmasına g(!nlş ilgi gösterdı. Yurt ay• 
dınlan mcsclcy'i ha bıhallerlnin en tAz. 
konusu olarak tutuyorlar. 

Mılll Şef "isUlısalln artUntmıısı tedbir
lerin başında gelir" demişlerdir. Toprak 
dfıvamız bUtün yurttaşlann kendi ocakla
rında ,.e kendi topraklarında emniyetle ve 
devamlıca calışmnsı cmC'klerinden yalnız 

kendılerlnln faydalanması meselesld r. En 
\"erimli ıstıhsal cklinin bu olduğuna ina
nan bir reJim lcındo > nşndığı.rnızıı göre 
toprnk mesC'le l de lstihsall arttırıcı bir 
ted.hlrdir. Bö) le oldu ·u ıclndlr ki köylUye 
:. alnız toıırnk de{:U lsthsal araçlanl da 
birlikte verlleCf.>ktir. 

Toıırak, koye !'ılt b'rçok meselelerden 
biri idi. Kö) dC' mnl ve can cmn > C'ti h c bir 
devirde sörülml'mlş derecesini bulmuş 
ldlysc de köylUnnn sağlığı ve teknik bll
S'lsinln sn/ilamlı~ Qzcrlnde durmak llzım
dı. Sa{:lık kurumlan köylere kadar genlş.
lemck hnzırlı/iındndır. Köy enstitüleri de 
b Jyük bir kalkınmanın genç unsurlannı 
Yctiştirlyor. Topraksız köylilyti mülk sa
hibi yapmak te<.\blrl bütün bunlan tamam
lıyacaktır. Yurt ihU~aclnnnı hakikatile gö
rilp zamanında basfrctll kararlar almasını 
bilen reJlm, mim mes<>lclcrin en ehemiyet
lisl olan ·öy işinde de 'mu\•af!ak olncaktJr. 
Buna heı>'lnılzlc birlikte köyllinUn de inan
dığı ve onun moml ke1 1$lerlndeki uyanık· 
lılJı bütün bunlan knvradığı &ÜPheslzdir. 

Kemal TURAN 

..- ·············· ·· ··················•11.. 
~ KÜÇÜK Dl~ HABERLER ~ 
.... .. ..... . ........... ..... ......... ,ııl"' 

Roma, 16 a.a. - Hava kurmay ba§kıuıı tesislere <le ağır ve orta c:apta bombatnrlıı 

hilcum erlllmiştlr. Başka lnyyarc tcskllleri 
Sıvnstopol'da milstahk"m dllsman mevzile
rine kal"$ı yapılan kara harekAtına yardım 
etmislerdlr. 

ve hava mUsteşan general Francesce Pl
iledir ki Kanada hUkUmetl, Kanada kıta-

col o istifa etmJ§lir. General, diğer bir va-

içinde bulunan her memleketin bizzat ken· 
dlslnl mUdııfaası demektir. Bu dlleUnce 

Moskova'ya kaT§ı almanların 
tazyiki artıyor 

Stokholm, 16 n.a. - Ofi: Mo kova'ya 
karşı alman baskısı fazlnlaşmaktn ve rus 
karşı hücumları ise merkez cephesinin bO· 
tün kesimi üzerinde ve bUhassa hUkUmet 
merkezinin batısında gltUkçe artan bir sld· 
det EÖStermektedlr. 

lkı cenahın Tulıı ve Kallnln'dc almanlar 
yeniden elddetll taarruzlara ~islerdir. 

Sovyet ka)•na.klnnndan verilC'n haberlere 
goöre alman zırhlı kôlları sovyet dış müda
faa hatları iç!ne hfrcok kllomı>tre solrulmn· 
ğa muvaffak olabllmisler ve :fakat sonra
dan geri pUskilrtUlmüşterdlr. 

Swenska Degeblııdct gazetesinin asker! 
yazıcısına göre, ı;ovyet karsı hücumlan, nl· 
manian bulunduklan mevzıl<'rde tutmnk 
ve böylelikle Moskovn etrafında sıra sıra 
hazırlanmış mukav(!met hatlanru kuvet
lendlrmek ve ııanaı etmek gayesiyle yapıl
maktadır. 

Bununla bera.ber ı;ovyet knr&ı hücumlnn, 
sovyetler için blitun vazlyeUn düzeldiği 

mn.nasını vermez.. Filhakika alma.n taarnı-
zu, cepheden bir hllcum hnreketinden ka-

!arını, bublin ıarkta nöbet bekliyen diğer 
Britanya Common" ealtlı'i kuvetıerine 

katmanın doğru olnca~nı karartqtırmıı· 

tır. 

K urusu ne yapacak ? 
Tokyo. ıG a.a. - D. N. B. bü:vük elci M. 

Kurusu'nun Vnıtn.:ton rnUzakereterlnc 16tlra
ktnden bahseden "!'lal Slmbun,. ııııetesl bu 
ııörü&melerln Pasifik buhranına care bulmak 
tctn son tılr ıınyret tcıkll etUtılnl yazmakta -
dır. 

Japonya'nın •on ytllaTdaki 
tecavüz siyaset i 

Londra, 16 a.a. - Sunday Tl.mes gaze
tf!Si, Japonya tarafından son seneler !cin
de takip edılen leca\•üz siyasetinin sempa
tlsinı diktatörler tarafına nıeylettlrdll:ini 
)azdfktan sonra şöyle demektedir: 

Japonyt1, rilzl;Ann ne taraftan csUAlnl 
görmC'k ·için bcltlerken ve girişeceği hare
ket üzerinde dUşUnUrken muhtemel bir 
mlh\•er zaferi sonunda istifade edeblleccf;l 
Parlak fırsa.tlnn gördü. Fakat ron hafta
lar içinde Jaı>0nya lcln ehemlyetl haiz lkl 
yeni hA.dlse oldu. 

ı - Rusya'ya karjı yapılan harı>te al
man llcrleyi&I Japonya'nın beklediği glbi 
cıkmndı. 

2 - Cörcll'ln, biri Manslon House diğeri 
çınarak Moskova'yı şimalden veya cenup- de Avam Kamarasında verdiği iki nutuk, 
tan sarmak gnyeslnl gilder gibi görUnU- Jnponya'ya şunu gösterdi ki kendisini tc
yor. mayüllerine veya mihver baskısına. kaptı-

Almanlann bu c::evl~e manevrasını yap.. nnuı, tek ba$ıruı muharebe yapmak tein 
mak ıcın l<1$ın dlcrlmle hulundurdukları hazırlanmak üzere kalacaktır. 
kuvetlerin hepsini kullanmaları ve e(!phe- Gnzete yazısını &l)yle bitirmektedir: 
nin geri kalan ku mıncla ise &mtdlye kadar Japonya ne esef verici bir enlaomazhk 
varmış oldukları hat üzerinde Ukbnhar ge- çıktığı takdirde Amerika Birleşik Devlet
llnc:iYe kadnr başka harekfl.tta bulunmama- !erinin btiyUk, taze, yıpranmamıı ve harp 
lan mümkündür. tecrübesi olmamakla beraber iyi yeti§ • • l\foııkovıı uzerln<lekl baskının hlr tıare- tırilml§ donanmalarının yardımını pekli! 
u de alman hava kuvetıcrlnln son ırtın- gorebileceğiz. 
terde bu şehri şiddetli surette bombnr - Kıtnlann tallhlnl muhakkak olarak bir 
dımann t~bl tutmak surctlyle faaliyete kere dnhn. deniz kudretlerinin bu büyük 
başlamııı olmasıdır. lşbirllI:I tnyln edecektir. 

Lenlngrad kestmlnde son 24 saRt içinde 
vaziyette hissedilir bir değislkllk olmamıs
tır. 

Buna karşı Helslnkl'den bildirildiğine 
göre, rus filosu Finllındlya körfezinde yeni 
faaliyetlerdP hulunmaktadır. Bu faaliyet
ler. sovyetlerln körf,.zdekl ı<on deniz üslr
rlnl ve hu arada ilk olarak Högland adac;ı
nı 'ho altmak Uzere bulunduklnnnı gösteren 
bir işaret glbt telakki edilmektedir. 

Singapur'un mukaılcleratı 
Lıondra, 16 a.a. - Büyük Britanya

nın hava kudretini alman hava kuve
tine müsavi ıbir hale getirmiye mu -
vaffak olduğu hakkında Çörçil tara -
f ından pazartesi günü yapılan beya -
nata dair tefsirlerde bulunan Garvin, 
Obscrver gazetesinde fU aatırlan ya-

zifeye tayin edilecektir. 

Roma, 16 a.a. - !talya'yı ziyaret etmek
te olan macar maliye nazırı M. Remenyi

Schneller, dUn öğleden sonra :Macaristan'& 
dönmek üzere Roma'dan harek(!t etmiştir. 

Vqlngton, 16 .a.a. - İmalA.t bürosu 

mUdUrllit-UnUn hnbcr verdiğine göre, ge
çen haftaki 21 grevden ancak dördü ınilU 
mUdafaa ima!Atına tesir edebılecek bir 

mahiyet almıştır. 

Stokholm, 16 a.a. - Alman:vıı'nın Norv~ 
ıcvkaltıde kom!serı 111. Terboven, Murmnnalc 
ecııhe11I ba5komutanı general DleU'l ziyaret 
etmlıtlr. Norveç teki teıtlt seyahati eınMın -
dn, lt. Terbovcn, Nanrlk, Tronıoe ve K111te

nes·ten de ııecmlıtlr. 
Londrn, 16 a a. - Cenubi Afrika parll· 

mento Azalarmruın mUtnckkil bir heyet dün 
Londra')a ı:elmlştlr. He>et lnı.:ıtız harp ııa:v· 

reli hakkında telklklerde bulunacaktır. 

zıyor: 

"Deniz üstünlüğüne katılan hava 
üstünlüğü zafer demektir." Bundan 
6onra uzak .şarktaki durumu gözden 
gesiren Garvin diyor ki: 

" Biiyük Britanya tarafından uzak 
şarkta kudretli bir filıonun teşkili, 
Japonya'nın hiç bir zaman yapabi -
leceği'mizi tasavvur etmediği bir şey

dir. 
Hiç bir kale, Singapur'un bugün -

kü vaziyeti kadar kuvetli olmamış -
tır. Singapur gibi tahkim edilmiş o
lan Malezya müdafaalarla çevrilmi~ 
ve askerlerle takviye edilmiş müthiş 
bir engel teşkil etmektedir. Hong -
kong ileri karakol olarak ikinci bir 
Malta rolünü kahramanca oynamıya 
hazırdır. Bunun içindir ki salim bir 
siyasetle intihar şıklarından birini 
seçmek şimdi Tokyo'ya düşmektedir. 
Şüphesiz bu seçme, şimdiki harp ve 
bütün medeniyetin gelecek mukadde
ratı için fevkaHide ehemiyeti haiz bir 
iştir. Bununla beraber ~urası da mu -
hakkaktır ki ingilizce konuşan iki 
millet dünyada deniz üstünlüğünü 
ellerinde tutmaktadırlar ve barışı şe
refsizlik pahasına satın almaktansa 
döğüşmeyi tercih edeceklerdir ." 
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49 ·soksörün işti ral< ettiği 

Boks maçları dün gece 
geç vakte kadar sürdü 

Vakit geciktiği 

gün devam 

için maçlarJn başka 

etmesi kararla~tırıldı 

bir 

çında Hamdi ilk ravuntta oyunu bı -

U ı.; U S 

Parisliler havagazsız 

kalmak tehlikesinde 
Paris, 16 a.a. - Acaba Paris ve Pa

ris hava gazından tamamiyle mah -
rum mu kalacaktır?. 

17/11/19'4 

l R A D y o 
TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYI-~ Hndyosu ANKARA Rll 
---( Dalga Uzunluğu ) 

1648 M. 182 Kc s. 120 Kw. 
T. A. P. 81.7 M. 9465 Kc s. 20 I{ 

T. A. <J.ıl0.74 :M. lfü95 Kc/ s. 20 J{ 

PAZARTESİ. 17. 11. 1941 

'i .30 Program ve memleket saat 
7.33 Müzık: hafif parçalar (Pi.) 
7.45 Ajans haberleri. 
8.oo Müzik pr0gramının devamı C 

8.15 Evin sanll. 
8 .30/ 
8.45 

12.30 
12.83 
12.45 
13.00 

Müzik programının son kısmı 
Program ve memleket saat " 
.Müzık- Rııst makamından ,arr 
Ajans haberler!. 
Müzik: HUzznm ve KOrdill ıı 

Yardımsevenler Cemiyeti menfa
atine hazırlanan boks maçları dün ak
şam saat 18 de Ankara llalkevinde 
yapılmıştır. Maçları salonu dolduran 
yüzlerce meraklı heyecanla seyret -
miştir. 

raktı. SelimGkazandı. Dünkü bokı maçlarından bir görünü§ 
Hayri (A. .) Muharrem (A.G.) ne ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~ 

Seine valiliği tarafından ne.şredi -
len bir tebliğde kömür darlığının se -
hepleri anlatılmakta ve hava ga7.ı -
nın bundan sonra daha az miktarda 
verilebileceği ve belki de büsbütün 
kesilmesi tehlikesinin bulunduğu bil
dirilmektedir. Bugün hiç kömür kal
mamış gibidir. Eldeki stoklar ancak 
sekiz günlük ihtiyacı karşılıyabile
cek kadardır. Bununla beraber bu du
ruma bir çare bulunacağı ve hava ga
zı tevziatının her gün bir kaç saat ke
silmesile iktifa edilebileceği sanıl -
maktadır. Diğer taraftan Paris yeral
tı şimendüferlerinden 25 istasyonla 
asansörlerin ve müteharrik merdi -
venlerin kaldırılmas ı sayesinde 36 
bin kilovatlık elektrik kuveti tasar -
ruf edileceği hesaplanmıştır. 

kli.r makamlanndan garkılar 
13.30/ 
14.00 .Müzik: karl§ık program (PL) 
18.00 Program ve memleket saat " 
18.03 Müzik: Radyo dans orkestr"' 
18.~ .MU:ıik: 11arlular. 

üç ravuntta kazandı. J · 
... C .. d 1 B .-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.. 

:vzgg uıy,o şçvy ıOöü)R )Kı : • y • 1 h 
Maçlara 15 şi Harp Okulundan on 

ikisi Kırıkkale Gücü, sekizi Ankara 
Gücünden almak üzere 49 sporcu gir
miştir. Bunların üçü sinek, altısı ho
roz, onu tüy, onu hafif, dokuzu yarı 
orta, yedisi orta, üçü yarı ağır ve bi
ri ağır ağırlıkta idi. 

Sadi (K.K.G.) Hüseyin ( K.K.G.) : RESM"I TEBLl"G .... LER : en 1 su 
ilk ravuntta Sadi'nin kaşı yarıldığın- : : 
dan maçı bıraktı. Hüsey.in maçı ka - ; • 

19.30 Memleket saat ayan, ve ajaıı' 
beri eri. 

10.45 Serbest 10 dakika 
zandı. • 1 1 ••••• 1 •••••••• 1. 1 ••• '11 ••• 1. 1 il •• 1. r 

taarruzu M. Otfo Abetz Vichy'de 
M. Laval'le görüştü 

19.55 Müzik: şarkı ve tUrkWer. 
20.15 Radyo gazetesi. 

Maçlara girenlerin sayısı çok oldu
ğu için ild tur yapılmıştır. Bu turda 
§U neticeler alınmıştır : 

Sinek ağırlıkta ( 51 kilo) 
Harp Okulundan Zeki Ankara Gü

c ünden Kemal'e karşı üç ravuntta ka
.zandı. 

Horoz ağırlıkta (53 kilo ) 
Ömer (A. G.) fmadettin (H. O.) na 

N urettin Altıok (A.G.) Nurettin Kı
n ay (H.O.) na karşı gene üç ravuntta 
kazandılar. 

Tüy ağırlıkta ( 57 k ilo ) 
M uzaffer (A.G.) Emin (A.G.) ne 
karşı ikinci ravuntta maçı bıraktı. 
Refet (K.K.G.) Vedat (A.G.) ne Ne
cati ( K .K.G.), Ferhat (K.K.G.) ne, 
Muzaffer (A.G.) Mehmet (G.B.) ne 
karşı üç ravuntta kazandılar. 

Sait (H.O.) Ziya (A.G.) maçının 
i kinci ravundunda orta hakemi üs -
t ün güreşen Ziya'yı kazanmıt saydı. 

Hafif ağırlıkta ( 61 k ilo) 
Abdurrahman (A.G.) Mehmet (A. 

G .) ilk ravuntta Mehmet teknik na -
k avt ile kazandı. 

Seyfi (H.O.) Vehbi (K.K.G.) ne 
tlç ravuntta kazandı. 

Emin (H. O.) Süheyp '(Ticaret li
aesi) maçında ilk ravuntta Süheyp 
maçı bıraktı. Emin kazandı. 

K enan (H. O.) Basar (A.G.) ne Uç 
ravuntta kazandı. 

Ali (A.G.) Naci (A.G.) ne üç ra -
v untta yenildi. 

Yarı orta ağırlıkta (66 kilo) 
S elim (K.K.G.) Hamdi (A.G.) ma-

Orta ağırlıkta (72 kilo ) 
Muzaffer (H.O.) Şeref ( A.G.) ne 

üç ravunt sonunda kazandı. Sabahat
tin (K.K.G.) Hüseyin (K.K .G.) ma -
çında Hüseyin iki ravuntta kazandı . 
İbrahim (A.G.) Fuat (Ticaret lise
si) maçında rakibi maçı terkettiğin
den Fuat kazandı. 

Yarı ağırda (79 kilo ) 
,Bu maçta Kamil ( A .G.) maça çıkma
dı. Kırıkkale Gücünden Mesut, Hay
ri (H.O.) ile karşı laştı . İlk ravuntta 
Hayri maçı kazandı. 
Ağır sıklette yalnız Harp Okulun

dan Nazif vardı. Kilosunun rakipsiz 
birincisi o ldu. 

ikinci tur 
51 kiloda Zeki (H.O.) kilosunun 

birincisidir. 53 kilonun son maçların
da Oktay ( A.G.) Ö mer ( ı\ . G.) ne üç 
ravuntta kazandı. 

57 kiloda: N '>- L'i ( l'U{ .G.) Mu -
zaffer (A.G.) nt. "S ravuntta kazan
dı. Aynı kiloda Ziya ( A.G.) Refet 
(K.K.G.) ne ikinci ravuntta kazandı. 

61 kiloda: Emin Dönmez (H.O.) 
Seyfi (il.O.) na üç ravuntta kazan -
dı. 

66 kiloda: Hal.iltı ( H .O.) Hüseyin 
(K.K.G.) ne üç ravuntta kazandı. Yu
suf (H.O .) Selim (K.K. G.) ne üç ra
vuntta kazandı. 

72 k iloda: Suat (Ticaret lise9i) 
gelmiyen O sman ( A.G.) ne karşı ka
zandı. Muzaffer (H.O.), Hüseyin 
(K.K.G.) ilk ravuntta maçı bıraktı -
ğından kazandı. 

Bundan sonra üçüncü tura başla -
mak için vaktin ilerlediği görüldü -
ğünden maçlar başka bir güne hıra -
kıldı. 

Okullar arası atıs 
..:> 

müsabakası dün bitti 
Müsabakalara muhtelif okullardan binden 

fazla kız ve erk~k lale be girdi 
15 ve 16-11-941 cumartesi ve pazar 

gUnleri atış poligonunda yapılan 
okurlar arası atış teşvik müsabakala
rı bugün saat tam 16 da bitmiştir. Bu 
m üsabaka geçen yıla göre fevkalade 
büyük rağbet kazanmıştır. Alınan de
r eceler de geçen yıldan çok yüksek 
bulunmaktadır. Muhtelif okullardan 

den Necdet Değeı:li 31 puvan, be~in
ci: Gazi lisesinden Sabri Kileyci 30 
puvan. 

Orta okullar : 
Birinci: Üçüncü orta okuldan Al

tan Türel 31 puvan, ikinci: Ticaret 
lisesi orta kısım İhsan Tiridoğlu 27 
puvan, üçüncü:: Ticaret l isesi orta 

binden fazla kız ve erkek talebe mü- kısım Halim Jez 24 puvan, dördün
sabakaya girmiştir. Müsabaka şartla- cü: Dördüncü ortadan İhsan Sağge
rında kız ve erkekler arasında bü - len 24, beşinci: Üçüncü ortadan Ke -
yük fark gözetilmediği halde yüksek mal Enginay 23 puvan, altıncı: Dör -
m ektepler üçüncüsünün Yüksek Zi - düncü ortadan Nazım Göçer 22 pu -
raat Enstitüsü talebelerinden bir van. 
Bayan oluşu atıcılık sporunun ka • Puvanl a derece alanların h ediye -
dınlarımız arasında da yayıldığını leri kendilerine atış poligonunda tö
göstermektedit. Bugün erkek okur - renle verilmiştir. 
!arımızla aynı müsabakalara girecek • 'd k• 
v e müsabakada derece kazanacak ka- lstanbul Q 1 maçlar 
dın atıcılarımız da var demektir. .. 

Müsabaka şartları oldukça ağır ol- . İstanbul, 16 (Te!e~onla) - Bugun 
d • halde okurlarımızın % 80 i atışı hk maçlarına her ıkı sahada devam 

ugtlu 'f etmı'ş bulunmaktadırlar edilmiştir. Fenerbahçe sahasında 1s-
şar arını ı a · .. · • · 4 ı G 
M emnuni et verici olan başka bir tanbulspor Sul:_ymanı~e yı : - ; a-

y .. latasaray Beyogluspor u 1-0, Fener-
nokta da liselilerin en yuksek puvanı bahçe Beykoz'u 6 _ o yenmiştir. Şe -
kazanmış olmalarıdır. Spor sahal~ : ref stadında Vefa _ Altıntuğ'u 3-0: 
rında faaliyetlerinin son de.vrelerını Beşiktaş da Taksim'i 9-0 yenmiktif. 
yasıyan yüksek mekteplilerın yerle- I . , . l 
rini lise gençleri daha büyük bir mu- • zmır dekı ma~. ar 
vaffakiyetle dolduracaklardır. . İzmır, 16 a.a. - Bugun .yapıl~n 
Müsabakanın neticeleri şunlardır: lık maçlarında Altay Demırspor u 

Yüksek okullar : 
Birinci: Yüksek Ziraat Enstitü -

atinden Turhan Uğırt- 32 puvan, ikin
ci: Devlet Konservatuvarından Bedri 
Ergüden 32 puvan, üçüncü: Yüksek 
Ziraat Enstitüsünden Bayan Fikret 
İşmen 30 puvan. 

Liseler : 
Birinci: Maarif Kollejinden Os -

man Beşok 34 puvan, ikinci: Gazi li
sesinden ismet Olcay 34 puvan, üçün
cü: Atatürk lisesinden Refik Arıkan 
32 puvan, dördüncü: Polis kollejin • 

• 
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mağlfıp etmişlerdir. 

Clipper tayyareleri 

İngiltere'ye işliyecek 
Lonılra, 16 a.a. - Sundny Timeıı gıu:e -

tesinln diplomatik yazarına g6re Ameri
kan Cllpper tayyareleri, bitaraflık kanu
nunun değl~mcsl Ozerlne, pek Ya.kında İn
giltere'ye gidip geleceklerdir. Öbllr taraf
tan, İngiltere ıımanlannda Amerikan ti
caret gemlleri için bUtUn tertibat alın -
m141tır . 

lngiliz hava nezaretinin tebliği 
Londrıı., 16 n.a. - lln\·a nazırlığının dün 

aksam ncşrcdılen teblıf:I: 
Av~ı scr.·ıslnc mensuıı tayyareler bugün 

şimal Frans:ı üzcı inde taarruz! devriye 
hnrekatında b11lunmuşlardır. 

Hurricanc tayyareleri tarafından Dun
kP.NJuc yakınında bir !nhrlkaya muvaffa
kıyetli bir hUrum ynpılınışlır. 

Spltfıre tnyynrelerl de birkaç hedefe 
hücum c-tmlşler ve Berck yarımndast ya
kınında bir fabrikayı yukmıelardır. Bir >1ik 
treni, bazı rlıişmnn kıtalıırı \'e toı1 mevzi
leri tesirli surette makineli tüfek ate~lne 
tutulmuştur. 

İki a\·cımız geri dönmemiştir. 

*** 
ı.ondra, 16 a.a. - Hu.va Nazırlığının 

tebllt!'i : 
nuıtUn tnı:lltcre'nln batı sahilinde iki düs· 

man tanııre ı dilşürUimüstUr. 

İngiltere üzerinde 
Londrn, 16 a.a. - lluvn nazırlıl':ının teb· 

lll:I: 
Dlın aksam nyrı anı ucan n:r. ınlktarda 

dUıman t ı)ynrcsl İngiltere ve lsk<>çYtı kı>ıln

nnrı blrlblrındcn uzak blrkac sehre bomba 
atmıslardır. llnsar hafltllr, Jnsan kaybı ;ı;ok

tur. 

İngiliz tayyarelerinin 

yaptıkları akınlar 
Londra, 16 a.a. - Hava Nazırlığının 

bugUnkll tebliği : 
Ağır bulutlara, hava eartla.nnın mUsaa

deslzJlğine ve şiddetli kıraıttya rağmen 

bomba tayyarelerimiz dUn gece Emden'e 
ve Almanya'nın ıılmal - batısındaki baııka 
limanlaar hücum etmişlerdir. Bologne 
de bombalanmııı ve dilşman ııularına mnyn 
dökUlmüştllr. 

Tayyarelerimizden dördU UssüM dönme
miştir. 

Sovyet resmi tebliği 
Mosltovn, Hl n.n. - Sov:ret haberler büro

sunun bu sııtmhkl teblll:I: 
Bu s:cee billUn l'e!lhelenle muharebe de -

vam etmtrtır. 

*** Moskova, 16 a.a. - sovyet haberler bUro-
sunun hu gere neııreltll:I teblll:: 

14 sontesrlnde, sov:ret kıtalnn bUtUn cep -
he boyunca muharebeye devam etmişlerdir. 

*** 
Moskova, 16 a.a. - Bu snbahkl Sovyet 

tebliğine ektir : 
Cenup cephesinde hnrektıtta bulunan ha

va filolarımız son huva muharebelerinde 
bir glin içinde 9 düşman layyareııl dil -
şürmUş, 30 alman tankı ile, askeri mal -
zeme yüklll ıoo kadnr vagon, bir çok 7ırh
lı araba ve bir çok taşıt tahrip ederek 
1500 kadar faşist askeri öldilrmUşlerdir. 

Libya'da durum sôkin 
Kahire, 16 a.a. - Ortaşark Brltnnya 

Umumi Karargllhının bugUnkU tebliği -
Libyn'dıı: Tobruk'ta diln bir mllstesna 

sükOnet içlnlle geçmiştir. Devriyeler düş
manla temas etmedikleri gibi dllşmnn ha
va faaliyetinin olmaması dn dikkati çek· 
mlştir. Dilşmnn topçusu ve havan topları 
da az ölçüde atC3 etmişlerdi~ 

Hudut çevresinde devriyelerimiz faali
yetlerine devam ediyorlar. 

Alman resmi tebliği 
ncrll• , 16 a.a. - Alman orduları ba$'ko -

mutanlıtının teblli!I: 
Sıvastoı>ol'n kartı )11plıklan hücum hare -

ka.tında, alman kıtalan kudretti tcrUbnta 
malik olan ve celin bir ıurettc müdafaa e -
dilen bir kale:rt lsgal etınlslerdlr. Hava ku -
vcttertmtz Slvastopol ve Kere ctratındakl ka
ra muharebelerine, müstahkem mevzilerle 
ı.:emllere ve llman tcslslerlnc hücum etmek 
sureUyle yardım et'ıfıtaıcrdlr. SoVYet toPt'l'ke
rl>'le asker ıasımntn mahsus iki ı.:cmlye 

bomb:llar isabet etmısttr. TJkvln bölı.:eslnde i
ki tttalye ma>1n tıöIUttı. lele baslanna 113 
muharebe mevzii :ınptetmlslerdlr. 

lnglltere etrafındaki dent:r.ıenle hllva im -
vetterlmlz Fcru adalan yakınlarıncla ve Ter
head'ın do:Usunda topyckQn 7 bin ton hac
minde iki dUırnan ticaret ııemlsl batırmıstar
dır. Bombalardan baska iki ıı:cmt de ciddi su
rette hasara uıı:ramıstır. ı:;nvnı tayynrelcrl 
yaptıkları gündüz harekrı.tında Mlddclı horouııh 
civarındaki yüksek rırınlara tam isabetler 
ka)detmtalerdlr. DOn ı:ece BüyUk Drttanya 

İngiliz gazeteleri bunun 

muvaffak olabileceği 

fikrinde bulunmıyorlar. 
Londra, 16 a.a. - İngiliz basını 

Hitler'in sulh uğrunda yaptığı teşeb
büslerin muvaffak olabileceği fikrin
de değildir. İngiliz gazeteleri bu te
şebbüslere cevap olmak üzere tank 
ve tayyare imallitının arttırılmasını 
ısrarla istiyorlar. 

Sunday Graphic gazetesi başmaka
lesinde şöyle yazıyor: 

"Almanya'nın yeni sulh taarruzu, 
amerikan bitaraflık kanununun de -
ğiştirilmesi üzerine IIitler'in uğradı -
ğı mağWbiyctin hemen arkasından 
vukubulmuştur. Tek mütareke ümidi 
Hitler'in kayıtsız şartsız teslim olma
sı ile gerçekleşebilir." 

Garvin, Observer gazetesinde şöyle 
yazıyor: 

Vlchy, 16 a.a. - Alman büyük elcisi M. 
Ab<?tz. M. La,·aı•t sayfiyesinde ziyaret etmls
tlr. Bllytik elci ıtonüıte öG:le yeme~lnl mAre
eal Petaln ile ycmlstlr. HUkümet rızasından 

blrcotu bu yemekte hazır bulunmuttur. 

Zonguldak Çocuk Esirgeme 

Kurumunun yardımlan 

Z-onguldak, 16 a.a. - Şehrimiz Ço -
cuk Esirgeme Kurumu idare heyeti, 
İstanbul yerli mallar pazarından el
biselik kumaş getirmiş ve mektepleri 

gezerek tespit ettiği 278 yoksul mek -
tepli çocuğa elbiselik ve iç gömlek -
liği dağıtmıştır. Kurumdan öğrenil -
diğine göre yakında merkez ve köy
lerdeki yoksul çocuklara mektep ki -
tapları da dağıtılacaktır. 

Mesut bir nişan 

20.45 .Miizik: bir halk tUrkUsU acre" 
ruz. Hattanın tUrkOsil - ]Jeti 

Menteşell, menteşeli 

Deloldum (deli oldum) derde d 
Üç gün oldu ydr gideli: 
Tükenmez derdim yalnız yalnıJ-

Horas'tan bir bulut ağdı, 
Sulu sepcn karlar yağdı, 
Yolcularım hnnlarda kaldı
}{aldıın evlerde yalnız yalnız. 

21.00 Ziraat takvimi. 
21.10 ~itizik: yaylı Tanbur ve ]Lali 

21.30 

21.45 

taksim ve §arkıtar. 
Temsil: Kimgll allcııi. 

Müzik: Radyo senfoni 
(Şef: 'Ferit Alnnr) 
l. Mendelssohn : Senfoni, ııı 
2. Grleg : 2. inci Peer auııt 

No. 4 

22.30 .Memleket 8aat ayarı, ajtul5 
lerl; ziraat, esham • tahvi16l· 
blyo - nukut borsası (fiyat)• 

22.45 Müzik: dans müziği (Pi.) 
22.55/ • 
23.00 Yannk, program ve kap:lll f 
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~ Sebzelerin günlük azalllr 
Gaziantep mebusu Bay Şahin 'kı- : 

"M~zaffer olmanın en kısa yolu zı Cemile Şahin'le, Ankara Üçüncü : 
~merıka ve İngiltere'nin harp ima - ,Orta okul müdür muavini ve türkçe : 
latını almanlarınkinin üç misline çı- öğretmeni Beşir Göğüş'ün nişan me- : 
karmaktır. f.Iava üstünlüğü deniz üs- rasimleri her iki tarafın aile dostla - : 

loplan ve perakende 
sallı liyatlan 

tünlüğü ile birleştirilmelidir. rından mürekkep seçkin davetliler : Belediye Reisliğindeıı : 
İngiltere vaziyetinin iyileşmesini, huzuriyle 15.XI.941 cumartesi akşa- - / 

kısmen alman tayyarelerinin ruslar mı Bay Şahin'in _e_v~in.~d_e~y_a_p_ı_lm~ıf_t_ır,.:.... __ = --( l7 Sonte§: 19U Y ~,ı 
tarafından ahrip edll'mfş olmasına aadetler dileriz. v~ 1~ 
borçludur .. İngiltere Hitler Alman _ Vasatı pe~ 1 
yasının kuvetlerini geride bırakmak : Cinsi ve mell§el Fiyatı ;!)' 
• · b··t~ k'ı 1 -- 19 Sonte•rin 21 de ......._...._ •f ıçın u un ş gayret er sarfetmeli - '-- ".t ...........- : Isı1anak CM) ıı 'ı 

dir. U L U S Sinemasında : ı~ahana (A) 6 { ı 
Mareşal Milne'nin Sunday Chro _ : Pırıısa (A) 5 1 

nicle gazetesinde yazdığına göre al- MU .. Nl'R NURETTl'N konserı" : Yereıması (A) 6 J 
mantar, tanklarını tam ir ve kıtalarını Kereviz (B) ıs ,~ 
yeniden tanzim ettikten sonra rus p ratates sarı (U.) 10 ,o 

rog ram: Patates beyn.z (Ü) 7.50 ~ 

cephesinde yeni bir hamleye ba~lıya- Klasikl er , yeni e serler, : Kabak (T) 1' ~ 
caklardır. halk türküleri. : Karnıbabar (Es.) 25 fS 

Gazetelerin bundan başka bildiri!- Y erlerinizi t imdid en kapatınız. : Ayşe f~ulye (T} 20 '' 
diklerine göre, Vichy hükümeti ken- a • Çnlı frunılye (T) 30 '' 
<l' · f Domates birinci (A) 9.ti<> f 
ısıne ransız harp esirleri ve alman _ Domates ikinci ı(A.) 6 

işgal §artları hakkında verilecek ta • ı K . ~ il il 11111111111111111111111111111111 I L_ : emer 
vızlere karşılık Hitler'in yeni niza _ : _ : patlıcan (Mek.~ 15 

mına kayıtsız şartsız katılmak üze - =_ KA 81 Z LiG.., A KA RŞ 1 - - Yııvarhk ,~ 
.redir. - - : pııtlıcan (Ad.) 15 4S - NORMACOL - : Bamya (Ad.) 33 ~ 

: : : Dolmalık biber CB) ıs ı~ 
ki mUstahkem mevzilerden biriyle Carra- : : Rlvrl biber lE) 18 • ıO 
bub vahasındaki lnırlllz hava kuvetıerlnln - "Barsaklafl normalleştirir rr : Knru soğaı. ~M) 7,50 :8~ 
da)~na~ tnoktatanndan biri alman aavaı tay- : §_ :_ ((AB)eyA.)nkar8ac,ytpAadz.s)rAı,dan(~)(Bkıı)(J yare er aratındnn muvartakıyetıe bo."!lbar- : Hcklmlertn elde cltlklerl nettr .. lere ıu ~ 
dımnn edilmiştir. ö - T US ~ 

Dü : ıı re kahızlık, umumiyetle &'Ula tan:ın- ---- ___ (ÜMrgelcu .. p.), (ME..esk.)ccEc,5k(1.:e)hı'r S:,
5e-~Jı 

n ırece düsman hava kuvetıerlne men_ _ ııan husule aclmekte<flr. :\tnılern ırı<ta- _ ,, ,,, ·~ 
sup hıırır telklUer eımaı batı kıyısı Mlee ine - lnr cok kesir bir halile hulunılu!iun<lan : tardır. 11 ıı 
akın Yapmııtardır. Bir tnı:lllz bombardıman _ hunun nettccııt olarllk bnrsaklar kAtl a._ 1111 
tayyaresi dUtürülmüştür. : miktarda dolmnmnkll\ ve normal bir : ~11111111111111111 11 11111111 

Gecen harta alınan hava kuvcllerl sovyet - fekllde bo;almnmatctadır. 
hava kuvellcrlne kareı bllyijk muvaffnkl)·et- _ Bu ı'trmının unune lehli eekllde Nor- _ BUGÜN 
ler clıle etmlelerdtr. 1 ııontcsrlnle 8 ıonteı _ - mnrnl eccmrktedlr. Sat neball mııılde- : JO 
rtn arasındaki devrede ıovyctıer top)·ekOn : !erden yapıtmış olan Normacoı tanç- - LJ LLJS Sinemaslf.1 "., 
2174 tayyare kaybetmlettr. Bunlann 12'13 u _ elklerl barsak lclndekllerle karıılt~ı : bJI " 

hava muharebclert esnasında diltUrUlmüı, : zaman JeU\tlnl bir hal ıılmakta ve tla· - lstanbul sincmalarınd•_.ıeJJ 
412 si alınan tan•are kartı koma ba1aryalnrı - mcktc ve hoylecc bar nk kındekllerl : bir halta devam t:<' 

tarafından, Uat tarafı da yerde tahrlıı edil- : )"llmuşatarak hacmini arttırmakla, kD- := o p S Eüper Fl{üm E 1 
mııtır. Aynı devre !cinde nlmanlar do:U cep- : !ayca kayar bir hale ııellrmektedlr. 
besinde 183 taware kaytıetmlılerdtr. : nanıakler bu sayede hlc bir tahrl&e 

- utrAmRksızın ve df)·arc hasıl et.mekıtztn 

I• t 1 bl : boealmak1a<lır. Siz ıle lılr tecrillıe edl- _ a yan resmi te iği - ntz, aynı knnut.ı elde edersiniz. = etJtf' ı 
- Normaool tamamlyle zararsızdır. _ Viyana'nın meşhur opt~ t11ll 

Roma, lG a.a. - Italyan ordulan umumi : Bundan doln>-ı cocuklar ve yaslılar da : süslenen bu biıyıik fı/OllfJ 
karardhının teblltl: : kullanabilirler. : kısmını •1, 

1!5 ı;ontearın ııecesl lnıılllzlerln Slcllya'ya - l ()'fll~ 
yaptıtı hava hUcumunda 21 ktıt ölmüı, 29 ki- - • - Viyana f j arı11 J 

11 >1·nralaünmıstır. Denize düıürUlen bir tayya- = t =-- Q ,··~akre eetsmtekrt -~ı·rf. 
ren n m rcttebatını teakll eden üc kücUk ıu- u ~ 
bay C61r c<lllmlattr. : - • 

-- ARTİSTLEJt . "" Şimal ACrlkasınrıa Tohruk cephesinde toıı- : 5 ı 
cu faaliyeti olmuıtur. Düımnn Blnı:azl ve : : WILL Y fOR 
Dcrne üzerine hava akınlan yapmııtır. Biraz : E MARJA HOLS'f 
hasar olduC:u gibi llhall arasında da blrkac _ - d' 
ölU ve >·aralı \'ardır. : - Seanslar '1 

Dof;u Atrlknsında dil81Tlanın Gondar cep - E 100 ve 250 gramlık ~ 14.30 • lG.30 - ıs so • ~e jjİ 
besindeki lterJ mevzilerimize yaptıC:ı 1 tddet- : kutularda her eczanede - G · · erlerıf1 
il hücumlar kırılmııtır. DUsman, büyük bir - : ece ıçın y tJfl~' 
&lddetle müdııfaa edilen mevzllerlmtz bnünde : b U l Un Ur• : gün düzden k3 P3 

4 
yü7.lcrcc ölü bırakmısbr. Müfrezelerimiz ta- '111111111111111111111111111111111111111;:' Telefon: 629 11ı~ ra!ından yapılıın hUcum harekAtın<la düıma- ıl l 
na ba$ka nC:ır kayıplar da verdlrllmlatlr. 11 1111

1 
l 

Afrlka'da alman bombardıman tayyareleri ,J 1 l il l l l l il l l l l il l il l il il l il l l 111111111111111111111111111111111 11 ı11 I 
Carrabub hava meydanına hücum ederek - A 1' 
yerde bulunan blrc:ok m"torlU üc tayyareyi : CAR D J AZ Q L, B R Q MU R ~ 
tahrip etmtltcrdtr. Av tnyyarcıert, bir hava : 
muharebesi esnasında 4 düeman tayyaresi - CALCJUM DJU TJN 
düsürmUslcrdtr. Tayynrelerlmlıden tklıl Us - :_= • RE zl 

aıtıuının dol!u ve cenup batı kıyılanndııkl 11- lertne dönmemlstlr. ~ 

mnn tesislerine hava nkınınrı yapılmıstır. Dol\'u Akdenlzrle sllı'thlı ketlf tnY)'arclerı - : f QD • CALCJUM _ DIURETJN z
1
l 

Mans denizi Uzerlnclc alman ileri karakol mlz bombalarla iki düıman vapurunu batır - -
gemileri ile hızlı lnıı:lllz hücumbottan arasın- mıslardır. : d'1' ~ 
da cere>·nn eden bir ı:ece muharebesinde ln- Orta Akdıınlzde kesit ucuıuna cıltmıı olan :_= ve ıair K N Q L L ilaçlarıf1 ~ 
s:lllz hücum botlanndan biri balırılmıstır. av ta)-yarelerlmlz Wel11nırton tipinde iki tay- ' 

lklncl bir bolun da tahrip edllmtı olması yare düsürmUılerdlr. E yeni den büyük bir parti gelm iştir. ,/ 
muhtemeldir. Bu muharebeye latlrak eden nl- Batı Akdenlzlnde bir torpil tayyaresi tam :_ HER MİKTARDA MEVCUTTUR. 11111,ıl 
man kuvetlert kayıba utramamıılardır. yük almıs 10 000 tonluk blr d!iem&n vapuru -

A!rlka'nın ılmallnde lfobruk )'akınlarında· nu balırmıatır. ';lUWllUJJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
111 
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Macaristan' da bir şehirde 
Vahim ltargaşahklar (ıkfl 

l.ondra· 16 
tn • .._ • a.a. - Londra hür macar 
-""lfıller· ı 
CYh ın n haber aldığına göre Nyrle 

lııu:a rnacar §ehrlnde vahim kargaşa -
._ Çıkmıştır. Sovyet Rusyaya g1tmek 
~'"rftf 

~· "-
1 

alan macar eskerlerl kıolalarında 
' "'ll'ıkaua J{ !:"! r yaparak emre itaatsizlik et -

· ltrdt 
lata h r. Bir atlı polis müfrezesi kış -

ro dar .
1 
Ucurn etmiştir. İki taraftan 50 ka -

ltr 
0 1 Vardır. Halk sokaklarda nUmayiı

~ tertıbederek asilere karşı sempatisini 

(f 11• ar etnıııstir. Nümayişler esnasında po
"'ll fe na muamele edilmiştir. 
liorth . . • 

l!Jı Y rejırnıne karoı mukavemet gıt-

la te f:enlılemektedir. Mukavemet bllhas

t le~ftçller arasında görUlmektedir. Çlft
t: 

1 
' alınan kıtalarını beslemek için mah-

Jl: • erıııe 
ttııı el konulmasını şiddetle protesto 

tktc ve b ... , d 1 kAf"ı ~ r u , .. z en macar ann 
~ ecede beslenemediğini ileri sürmekte-

.: r. 

4ınerika' da İngiltere hesabına 
Yapılan harp tayyareleri 

l.o -A.u 
'ta ti geles: 16 a.a. - Amerikan ha-
tı• caret odasına göre, 1941 senesinin 
".{ 8tki &ao z ayında .Amerlkada İngiltere için 

teıı ~Yon dolar kıymetinde harp tayya-
t' yYare teçhizatı yapılmıştır. 

llııt abrlkaların bUyUk bır kısmı bdllnç ver· 
\le k" '•'l ıralama kam.ınunun lrnbulUnden 

)\, "'eru," siparişlere çıılııtığından dola

' llı~karıcıa zikredilen mcblagdan yalnız 
bıı 1 

Yon dolarlık teçhizat ve malzeme 
it kanunun or:ğrnmına dahildir 

l Rnunun ın"r yete girmcsındcn evel 
~t 1l•e 

Ilı ' re tar...ıından verilen !'lpr.riı;l"r 2 
ı:fo 
~ n dolar tutm .. ktr.dır. 1 ty!Ulaoen 
... ti Ödunç 
~' verme ve kiralama kanunu 
ı..~C!btııce verilen · 00 ~~ slpari§ler 1 mılyar 3 

lton dolardır. 

\' 
Ug?&lav muhaCirlerine yardım 
11• lÇin bir komite kuruldu 
~rne 16 tı:ıa • a.-a. - İsviçre Telgro.f ajan· 

b... l3eıgrad'dan blldlrıldlğlne glire, Sırp 
""°'tk ,. 
boı ı 1• Sırblstan'dan ayrılmı11 yugosıav 

ttler· 
~I ıı:ıden gelmekte olan 200.000 mu-
~e :Yardım etmek üzere bir komite 

~ 
~--~~~~~~~ 

~MÜDAFAA VEKALETi 

Müzika alatı alınacak 
~~ ~· VekAleU sa. Al. Ko. dan : 

)tat ~suıe tahmın edilen fiyatı (7.026) 
hı :Yirrnı altı um olan muhtelif mu· 

~ lllAtı Ue buuıara alt metod ve akse -
~t1ı ltapah ta .. m n • -'t r, İhalesi 20. ıı.u.u pcrııembe gUnU 
~~dedir. ilk teminatı 526,95 liradır. 
~~n eaı M. :M. V. satın alma komiB -
)' ~ ~ görUIUr. isteklilerin ihale gUn 
~Unden en az bir saat eveline kadar 
l'tı-llıtı teklif mektuplarını komisyona 

t- erı, (7354) 17321 

(,leL 'k · 1 k lıl. ~ı malzemesı a ınaca 
L_ l ..... "- Veklleu sa. AL Ko. dan: 
"\ltı:ıı ~uawcn ı.?Unde talibi clkınıyan 41 
'lılın '1'ktrık malzemesi tekrar pazsrlıta 
("rıı. 'lııtur. Muhammen bedeli 14473 Ura :50 
~r. n:;ıp kau teminatı 2171 Ura 78 kuruı· 

Gt caı 10. ıı. 941 (:al"$amba ı:ünü saat 
-~- ~Uada hava ımtıa alma komlsyo • 
: ieb~;:ııacaıctır. Şartnamesi komlsyonda 
~ ~ • lıtekllıcrln muayyen a-ün ve ııa -

la:vonda bulunmaları. 
<Bıoo> 180!55 

~ ~asta a:,ası alınacak 
• )d v 

~ ~clıer' ek~leti Sa. Al. ~o. da~ı • r- 0~ tanesıne tahmin cdılen hyatı onbır 
t ttırın °nbeş bin tane hasta abası 21 ikin· 
~ ).ı ,;41 cuma ıiıııü saat 15 te Ankara-
\ • <q v 
~ lın · • saun alma Ko. da kapalı zarf 
ı...~ lic İhale edileceğinden isteklilerin 
:~ tıı.l11t "lk k ~ ~ti~ı ~ teminat mektup veya ma • 
~ t1ııı11 e bırlikte tekliF mektuplarını iha· 
't~'1t ~t on dörde kadar behemehal 
> ~tn~ ~misyon başkanlığına vermeleri. 
Lt )'tı t;ı her gtin öğleden sonra vezne· 
Ql)iı,, tılın. 
'i ''ile ıs 825 kuruşluk makbuz muka· 

t~r111~2kflr Ko. dan alınır ve nümune-
c tlir. ( 8086) 18096 

>.t ~ Çeşit halka alınacak 
,; }(. ' 

Ilı: ~ııte '~k ti . Al. Ko. dan : 
~ ıı td~t nanıı hesabına beherine tah· 
ı~ bu;; fiyatı (2,85) kuruş olan 40.000 
~ ~~ Yarım yuvarlak halka, behe· 
~~~90.o~ edilen fiyatı (2,5ti) kuruş o-

atık 1 adet kUçUk yıınm yuvnrlak 
~t1ır. t ckJ5ııtme ile münakasaya kon
~~~lı <1 ha~csı 2-i. ıı. 1)41 pazartesi gUnU 
~~c:ıdir. İlk teminatı 632,63 liradır. 
~~'on M. M. VekAletl Satın Alma 
\t1• _~l'ıır ~llda g!irUIUr. isteklilerin kanu· 

"IQ<l lto tır:ı belgelerle lhıtle gUn ve sa· 
l'l'l.ls)•unı: gelmeleri. 

.\ ceı:.ıt•> ıs18s 
>.t. tö)y .. v 

ı.. >ot_ 'Ve ogrctmeni alınacak 
~.'.\ll"ıltk cka.ıcu Sa. AL Ko. ·dan : 
"il ı... ille 
ı ~1111111 /\akert Sanat lisesinde mUn· 
a..ııı an naz • 
--~ nıı~ arı ve pratik motör öğ 
tttı t 01t

111 
tı:ın imtihanı Kırıkkale Askeri 

tb.ııte~nda Yapılmak üzere göstere -
•tt 1Cl<lkı göre (75-150) lira Ucretıe ve 

tl'tıtllJ aı'nrtıar altında bir atölye ö(; • 
~ "l'urk ınaeaktır : '"'it Olnıak, 

lttaı~~k vazifesini yapmı§ olmak, 
~ t1r \1 

1 tnıuın ve mesailerini göste
t...._ lı ~lkaıarı htı.mil olmak, 

!.lftttl~a.ı sah\bl olmak, 
'l' .ta llı~urumu bu vazifeyi yapma

\~ıııı~rin it bulunmak. 
~ı~1~ ~ltaı-ııo. Birincikll.nun 941 tarihine 
'lhı. ille "- C!aıtı veslkıı.lariyle birlikte "«t' ııkerı Sanat liscai mUdUrlil@· 

Uarı illn olunur. 
(82.~l} 18216 

u 11 v s -5-

Araba alınacak 
M. M. VekAkıU Sa. Al. Ko. dan: 
Taban ve dlnır!ol dentrlerl v~k tıUre· 

Uylc 2000 adet cırt atlı nakllye arabaaı satın 
alınacaktır. Bu arabalar bir talibe lhal.e edtle· 
cet! albl 250 arahRdan noksan olmamak Uzere 
ayn ayn taliplere de ver11cblllr. Bu arabalann 
beheıine tahmin olunan ti.yat 1!50 Ura olup lha
lcrıl 21. ıı. 941 cuma ~'Ü ı;a&t ıs te pazar· 
lıkla yapılacaktır. Şartname ve nümun<'$1 her 
s;Un kmn!s)'onda ö~leden aonra ıı!irülebUtr. Ta• 
llp olanların verecekleri araba mlktanna ııö
rc kanunen verilmesi 1cabeden katl teminat· 
lıııiyle birlikte ihale rUnü muayyen saatinde 
komisyona mUracaatlan. (8379) 1SS76 

Araba yayı alınacak 
M. M. Vc'lt:UeU Sa. Al. Ko. dan: 
Beher taıwslne tamnın edilen fiyatı onblr 

lira yedi ı..-uruı olan 154 tane araba yayı 29 
iklnclteerln 941 cumartesi ı:UnU saat 11 de 
Ankara'da M. M. v. &atın alma Ko. da acık 
eksiltme suretl)le ihale edllecctınden istekli· 
ıertn 121 llra 88 kunuluk ilk temlnatıartylc 

birlikte ekııUtrne aUn ve saatında mezkQr Ko. 
da bulun.malan. NUmune ve aartna.mcsı her 
ı.?Un Ko. da ı:örülür. (8417) 16356 

Flaster alınacak 

ANKARA Lv. AMlRLlGl 

Pancar ve havuç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Acık eksiltme ıte 12312 kilo pancar ve 

12312 kilo havuç alınacaktır. Muhammen 
flyaUan altııer kuruı olup llk teminatı ııo 
lira 86 kurustur. 

?halesi 27.11. 941 ııereembe srünU ıaat 14 
tedlr. Sartnamesl komlsyond!l görUIUr. 

<8103> 1S3SO 

Köhne fotin satışı 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 1000 cırt köhne totln pazarlıkla art. 

tirmaaı 19. ll. 941 saat 15 te :varıılacaktır. 
:;ı - Follnleıin yeri komlayondan !itrenlle

blllr. Yerini öl:renmek ve ı:örmek 1sttyonlerın 
her ı:ün Ko. na müracaatları. (8!529) 184SO 

Çeşitli sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
l - Kapalı zart usullylc 120 ton pırasa, 

120 t-On ıspanak, 80 ton lahna alınacaktır. 
2 - Pırasanın beher kilosunun muhammen 

flYatı 6.5, upana~ın ıs, ve lahnanın 8 kurus 
olup muhammen bedeli 32.200 lira ve ilk te· 
mlnatı 2415 liradır. 

?ti. M. VekUetı sa. Al. Ko. dan: 3 - thalcsı 9.12. 9.U salı ııUnü saat ıs te· 
Hepsine tahmin edilen ııyatı 2015 lira 0 • dlr. Taliı>lertn tekl!f mektuplarını ihaleden 

lan a&atıda ebat ve miktarları yazılı 2300 blr saat eve! Ko. na vermeleri ııırttır. Sart. 
tane tıaster 21 lklnclte~rln 941 cuma ı:linü namesi 161 kuruı mukablllnde Ko. dan her 
saat 15.30 da Ankarada M. M. v. satın alma ı:tin alınır. <6414) 18502 

Ko. da pazarlıkla llJale cdllecdlnden ı.stekll· 
!erin 30:2 lira 25 kuru&luk kati temlnauarty· 
le birlikte mezkQr ko. de bulunmaları. Şart
namesi bedels!z olarak Ko. dan alınır. 

400 adet 5 x 2,5 

1500 adet S x 5 
400 adet 5 x 10 

(84Z7) 16441 

Antipirin alınacak 
M. M . VekAleti Sa. Al. Ko. dau 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı yir

mi lira olan 750 kilo antlpirin 24 ikinci. 
teşrin 941 pazartesi günU saat 11 de An· 
kara'da :M. M. Satın Alma Komisyonunda 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
2250 liralık kati teminatları ile birllktr 
pazarlık gtln ve ııaatında mezkClr komis· 
yondıı bulunmalan. Şartnamesi bedelsiz 
olarak her glln mezknr komisyonda gö • 
rillUr. (8430) 18444 

Ecza alınacak 
M. M. VekA.letl Sa. Al. Ko. dan 

Beher kilosuna tahmin edilen fLyatı 400 
kuruş olan 1000 kilo Banzuvat dö sud 25 
iklnclteorln 941 salı giinll saat 11 de An
kara'da M. M. Vektıleti Satın Alma Ko· 
misyonunda pazarlıkla ihale edileceğin • 
den isteklilerin 600 liralık kntl teminat -
!arı ile birlikte pazarlık gUn ve saatında 
mezkClr komisyonda bulıınma.ları. Şartna· 
mesi her gün bedelsiz olarak komisyonda 
göriıhir. (8432) 18-146 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Satılık tay 
Ankara Lv. Amlrlll::t Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Bir has erkek tay 19. 11. 941 sıı.at 10 

da Atpazarında ıatılacııktır. 

2 - l&teklllerln belli vakitte pazarda bu • 
lunmaları. (6505) 16509 

Şehriye, kuskus alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 5000 liralık tebriye ve !5000 liralık 

kuskus pazarlığı ıs. ıı. 941 saat 16 da Anka· 
ra Lv. Amirli~! Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - tstc'klllerln kati temlnatıartyle birlik· 
te Ko. na müracaatları. (8!506) 18510 

ASKERi FABRİKALAR 

Memur alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdür!Ul':Unden. 
Ticaret ıutıes1nde istihdam edilmek üzere 

aaaC:ıdakl ıarUarla bir memur alınacaktır. 
ı _ .Memurin kanununun dördüncü mad • 

desinde yazılı evsafı haiz olmak. 
2 - Müracaat tarihi en ı:eç 30. U 9-ll dlr. 

Müracaat edeceklerin sarih ve okunaklı ad. 
rcslerl yazılı dllekc(!lerınc bal':lıyacakları ve· 
saik &unlardır: 

.A) Hüviyet cüzdanı veya musaddak sureti, 
B> !ki adet \"CSlkıı fototrafı, 

cı 1)1 durwn mazbatası, 
D> Orta ve:;a lise okul oahadetnamesı ve· 

ya musaddak sureti, 
E> Evelce calı11t1ışlaraa bu yorlerden alc1ık· 

lan bonservlllerln ulı veya mus:ı.ddak suret· 
lerL 

lmtlhan•1R muvart1tk olanlara barem ka· 
nunu mucibince ücret verlleceC"I albl hususi 
kanun mucibince sıhat sıı:ortası ve tei<:aU<\lye 

Dolap yaptırılacak hakkı vardır. Imtıhan ı:Qnü ve yert aynca 
müracsat edeceklerin artreslerlne mektupla 

M.__.M. V. HA.Va Sa. Al. Ko.dan~:...-- .ı:mııınlecıaK·tir. c 6S) lS4 
Beherinin keıif bedeli 82 lira 88 kuruıı 

olan be§ tane dolap ' - ilkkAnun • ı9.u Unu idaremizden verilmek 
perııembe günU saat 11 de .Ankara'da M. l h I 
M. v. satın alma Ko.da açık eksiltme U· şartiy e i a e tarihinden 
suliyle ihale edileceğinden isteklilerin 4( 31-5-1942 tarihine kadar 
lira 41 ktıruBlıık ilk temlnatlarlyle birlik· Küçük Y ozgat'ta yevmiye 
te eksiltme giln ve saatinde mezkOr Ko. 400 - 550 kilo ekmek 
da bulunmalan. Keşif, plft.n ve şartnamesi 
Ko.da görillUr. (8504) 18477 Pİfİrtirilecek 

l l k Al. Flı.b. Satın Alma Ko. dan: 
Uçuf elbise eri a ınaca Beher kilosuna 2.s kuru• plılmıe ücreti 

M. M. v. Hava Sa. AL Ko. dan: tahmin edilen YUkanda ya:ı:ılı eMınek plşlmıe 
ı - Deriden mAmul uçuı elbisesi pazarlık· isi askeri fabrikalar umum müdürlül!'ü mer· 

la satın alınacaktır. Muhammen betlell 43000 kez satın alma komisyonunca 25. 11. 941 salı 
lira olup katı teminatı 6450 liradır. Pazarlıtı ı.?UnU saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
3. 12. 941 carıamba saat 11 de Ankerada ha· Şartname rıarasızdır. Katı teminat (8!!7> Ura 
va satın alına komlayonunda yapılacaktır. <73> kuruştur. (8494> 184!50 
Şartnamesi 215 kuruı mukabilinde komisyon
dan alınabilir. !steklllerln mua)-yen eün ve 
saatte komlsyon<\a bulunmaları. 

(8460) 

JANDARMA 

Ekmek alınacak 

18304 

Silifke Jandarma Er Okul Ta.buru Komu -
tenlıtından: 

ı - Silifke Jandarma er okulunun ı:Undc 
hamı 1200 adet 900 ı:raınlık tayin ekmeli'! • 
nln altı aylık plalrme ısı 15 ı:Un müddetle 
acı.k eksıttmeye konulmustur. !halesi 1.12.941 
pazartesi ı:Unü saat 15 te yapılacaktır. 

:;ı - Ekınetln yalnız unu okuldan verile· 
ccktır. 

S - Muvakkat teminat bedell 368 ııra 5:5 
kuruıtur. 

4 - Tallpler1n rQnünde Slll!kede okul bl· 
nasındaki komisyona kanuni belı:elerlyle mü· 
racaatıarı. 18322 

Madeni eşya al.nacak 

1000 - 1500 ton demir hurdası 
alınacak 

Askert Fabrikalar Umum Müdür!Utü Mer· 
ke- Satın Alma Komlayonundan: 

:ıılahrec lstasyonlarınıta vagon dahilinde 
teslim ıarUyle 1000:1!500 ton demir hurdHı 

beher tonu 17 liradan Aa. Fab. umum mü· 
dürltiCil merkez ııatın alına komisyonunca 
satın alınacaktır. Şartname ııarasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin ıo. 12. 941 
carııamba ıılinu a.Jqamına kadar tekllt ede· 
cekler1 demir hurdası kadar y(lzde 7.S nlsbe· 
tinde temlnatıarlyle birlikte ıartnameyl ka -
bul ettiklerine dair kayıt ve ıarahatl havi 
teklif mektuplarını mez.kQr komll.Yona ver· 
meler!. (6470) 16305 

Daday' daki tomrukların tahta 
yaptırılmasından sarfınazar 

edildiği hakkında 
Aa. Fab. 8aUn Al. Ko. dan: 
27. 11, 941 tarihinde saat 15 te kapalı zart· 

la ihale edllece~ı ilan edilen Daday rev1rl son 
depolarındaki 3800 metre mlkAbı çam veya 
köknar tomru~unun tııhta yaptınlmasından 
sarfınazar edildi~! llAn olunur. 

(8492) 16!507 

Münakasa tehiri 
Unlvenılte A. ~=- ~· komisyonundan: As. Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Birinci cerrahi kllnli::lne yaptırılacak 17020 t Zl.11. 1941 tarlhnlde saat 16 da kııpalı 

lira heı\111 madeni eıye 20. 11. 941 per&emhe zartla ihale edllece~I llft.n edilen Da<\ay mın· 
ı.?Unfi saat 16 te rektörlükte pazarlıkla ihale takasmdakl tabrlkalarıill imal ettirilecek ke· 
edilecektir. Liste ve aartname rektörlukte 1 restelerln KarahUke naklett.tıilıneslnden sar· 
ı:örü!Ur. (9559·8476) 16!506 fıroızar edlldlıtl llAn olunur. 
______________ ,___ (6493) 1~30$ 

Kereste ahnacak 
A. Fb. İzmir Si. Fab. Sa. Al. Ko. Res.den : 

1 _ İhtiyaca binaen &§ağıda cins ve miktarları yazılı (29600) lira muhammen 
bedelli iki kalem malzeme ayrı ayrı veya tamamen pazarlıkla ıatın alına.caktır. 

2 _ Satın alınacak malzemelere alt şartname, mesai günleri içinde saat (8) den 
(lG) ya karlar Askeri Fabrikalar Merkez Satın Alma Komisyonunda g!irUlebilir. 

3 _ MUnakasa (3-12-1941} çarşamba gUnU saat (14) te 1zmir'de Halkapınar'da 
sll!h fahrikıısında müteşekkil komis~onda yapılacaktır. 

4 _ İstekli olanlar !%7,5) nlabetınde (2220) liralık muvakkat teminatlarını em
vale yatırarak a.ıacakları makbuılarlyle birlikte (249G) sayılı kanunun 2 ve 3 eti 
maddeleri muelblnce icabeden vesaiki ve 1941 malt yılı Ticaret Odası vesikasını 
hamilen muayven olan gUn ve saatte satın alma komisyonuna mUracaatları. 

(8559) 

Cinsi 
Muhtelif çıralı çam tahta 
ve kala!:ları 
Muhtelif karaafaç 
kal aslan 

Miktarı 

20 

Muhammen 
Bede it. 
Lira 

21<000 

1600 

Tek1ln 29600 

lR501 
%7.~ 

Teminatı 

Lira 

2100 

120 

2220 

ANKARA Lv. AMIRLlGlNE 
GELEN iLANLAR 

Pirinç alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko.dan : 
ı - Kilosu 48 kurU§tan (4 ton pirincin 

20-lO·l94l tnrihlnde kapalı zarfla mllna • 
kasasına istekli sıkmadığından tekrar ka -
palı zarfla münakasaya konmU§tur • 

2 - MUnakıısası 20·11·1941 per11embe 
gUnll saat 11.30 da Erzurum Sa. Al. Ko.da 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 21120 li -
Ta ilk teminat 1584 liradır. Pirince ait ev
sa! ve ıartname Ko.da görUIUr. İsteklile
rin teklif mektuplarını ihale eaatine!P,.%1 bir 
saat eve! Ko.na vermeleri. (8050) 18007 

Kuru soğan alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Kapalı zart usullyle 43.700 kilo kuru 

sof-an alınacaktır. Beher kilosuna t.ahm.n e· 
dilen fiyat 10 kuruı olup muvakkat teminat 
8ZT Ura 75 kuruatur. lhalesı 24. ıı. 941 salı 

aünU saat 14 teı1lr. tsteklllerln belli ıriln ve 
saatten bir saat evel teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. Şartname ve evsu! heı ı:ün 

Ko da ı:örUlür. (8112) lbO~ 

Çeltik kömürü alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Hesankalede teslim 750 ton celtlk kö· 

mürü tonu yirmi liradan pazarlıkl!l alına· 

caktır. 

2 - Pazarlıı:tı 21. ıı. 941 cuma ı;rünU saat 
ıo.ao da Erzurum Sa. Al. Ko. da }"llPılacak · 
tır. 

3 - Tahmin bedeli 13!500 lira nlup kati te· 
mlnatı 202S liradır. Şartnamesi Ko. da ı:örU· 
leblltr. 

4 - lııteklllerın muayyen günde Ko na 
müracaatları. (1'196) 18144 

Sığır eti alrnacak 
Amasya Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 100.000 kilo sıı:tır eli kaı>ıı.lı zart usu· 

ll>le eksiltmeye konulmııstur. 

2 - ihale.si 1. blrlnclktınun OU ı>azartl'SI 
gijnU saat 15 te Amasya Sn Al. Kn. dıı yapı

lacaktır. Muhammen bedeli 80.000 llrn, ve 
muvakkat teminat 22.50 liradır. l6teklller her 
ı:ün 1&rtnameyl ı:öreblllrler. Taliplerin belli 
&?'Ün vesaatten hlr saat cvr.l tek!H mektupla· 
rını Ko. na yermeler!. Postadaki reclkmeler 
kabul ertllmcz. (82411 18195 

Lahna ve pırasa alınacak 
Gelibolu Sa. Al Ko. dan : 
1 - Tahminen beher kilosu Lahana 14 

kuruş, pırasa 12 kuruştan 52 şer tondan 
104 ton lahana ve pırasa kapalı zarf usulü' 
ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13520 lira muvak 
kat teminat 1014 liradır. Şartnamesi Ko. I 
da verilmektedir. lh3lcsi 1.12.941 pa.ı:nrtesı 
gtinü saat 16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da 
yapılacakbr. İsteklilerin mezk<ır gün ve 
saatten bir saat evel teklif mektuplarmı 

Ko. na vermeleri. (8275) 18225 

Yem torbası ve gebre alınacak 
lst. Slall Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Yerli hayVanıar ıcın 30.000 adet ~m 

torbası ve 30.000 adet ııcbre kapalı zar! usu
llyle münaltıısaya konmuıtur. Evsat ve hu -
suııı earUar Ko. da ı: rlllUr. Yem ıorbaınrı -
nı:n beherinin muhammen bedeli l3S kuruı 

ve aebronln .muhıımmrn bedell 84 kuruıtıır. 
Bu miktar bir talibe lha\c edllcbllecer:ı ıılbl 

dörtte bir miktarından a111ıtı olmamak üzere 
ayrı ayrı tallplere cıe ihale edilecektir. tha -
1esı 29.11. 941 cumartesi ı:UnU saat 11 de ya
pılacaktır. Taliplerin tckltt mektuplarlyle 
ihale ııaaUnden bir saat eve! Ko. na mUraca· 
aUarı. (8395) 18346 

Prineu sabunu alınacak 
lst. Şlıll Sa. Al. Ko dan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 50 ton 

prlncu sabunu acık eksiltme ile münakasaya 
konmuıtur. Evsaf ve hususi aartlar Ko da 
ı:örUlür. Beher kilosunun muhammen be~eıı 
43 kuruıtur. lhaleıl 29. 11. 941 cumartesi rü· 
nü ıaat 12 de yapılacaktır. Tnllplerln temi· 
natıarlyle Ko. na müracaatları. 

(63!16) 18347 

işçi aranıyor 
Telgraf telefon ve santral gibi muhabe· 

re cihazlarının tamiri i§lerinde çahııtırıl· 

mak üzere ince tesviyeci ve ince tornacı 
aanatkarlara lüzum vardır. Bunlardan as· 
keri imalathanelerde ça]ışabi}mek ııartla· 

rını haiz bulunan Türk sanatkfi.rlarmın bil
gi iııçiliklerini bilamel ispat için İ§çilikle· 
tine ait varsa vesikalariyle en son 20 son 
telirin 9.U gününde Ankara İstanbul cad
desi üzerin.de muharebe park müdiırliığune 
müracaatla ücret takdirinde esas olacak iş.
çilik ameli imtihanına ıirmeleri ilan olu-
nur. (8455) 18394 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARİHİ: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajan adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi Banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira il<ramiye 
Ziraat Bankasında Kmnbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapla

rında en az 50 lirası bulunanla.ra senede 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağrtılacaktn': 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 " 2000 ,, 
4 .. 25(J ., 1000 " 

40 ,, 100 " 4000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5000 ,, 
120 ,, 40 ,, 4800 ,. 
160 ,, 20 " 3200 ,, 

Kur'all'lr senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül Ye 11 
Birincikanun tarihinde çekilecektir. 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir &ene içinde 50 liradan 

a§ağı dii§miyenlere ikramiye çıktığı takdi1"de % 20 fazlaaiyle 
verilecektir. 

Çeşitli hayvan • 
yemı ah nacak 

YUkııek Ziraat En~tltUsU R'ktörlUğUnden : 
ı - Kurumumuz enstltUlerinde mevcut tecrllbe hAyvanluının 1942 ha.ziran ııo • 

nıınn kadar 7 aylık yem ihtiyacının Ticaret ve .Ankara silo oe.!lil!1nden alınan mu
hammen bedel Uzerlnden açık ekalltme suretiyle ihale.1Jlnln yapılacağı, 

2 - İhale 2-12-1941 anlı gUnU saat 11 de Y.Z.E. RektörlUk binasındala mUteşek
kll )tomisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat %7,5 dur. 
4 - Daha fazla izahat ve şartnamel!inl okumak istiyenlertn EnııtitU daire mu • 

dilrlüğUne mUracatıarı. (8556) 18516 

Cinsi 
Yulaf 
Kuru yonca 
Kuru ot 
Kepek 
Yaş yonca 
Pancar 

Miktarı 

ISOOO 
800(1 
1600 
390(1 

600 
15000 

Beher kilo 
Fiyatı 

9,20 
7,5 
7 
4,5 
3 
6 

Tutarı 
460 00 
600 00 
112 00 
175 so 
180 OC1 

2427 ~ 

muıt.ur. F.V1at vehusust &ıırtlar Ko. da aörü· bedell (2()()1)) llrıı olup muvakkat teminatı 

!Ur. Asit derecesi 8 dlr. 50 tenekede bir nU· (1!50) liradır. 
mune a'ıınara'k tahlili yapılarakur. Beher ki· 
lOflunun muhammen bedeli 173 kuruetur. Iha
lcsl 21.11 941 cuma ı:rUnU Hat 11 dl' )'apıla

caktır. Taliplerin katı temlnatlarlyle müra-
caatları. <~> 18513 

Nohut alınacak 
tst. şıoıı sa. Al. Ko. dan: 

l - Pazarlıkla 1!50 ton nohut satın alına· 
caktır. Evsaf ve hususi ıarUar Ko. rta aöril· 
Jür. Beher kilosunun muhammen bedeli 22 
kuruştur. thalesıı 21. 11. 1941 cuma aUnU 5a· 
at 14 te yapılacaktır. Taliplerin Xo. na mil· 
raeaatları. (6545> 16515 

VlLA. YETLER 

S - Kı\Avuza ıı.lt m"'top0mııun muhamml!n 
bedeli <1500) lira olup muvakkat teminatı 

(112.!IO) liradır • 
4 - Ihalelorı 5. 12. 941 cuma 

ıs te belediye d&lml encümeni 
yapılacaktır. 

a'llnU ırant 

tarafından 

5 - Tııllplerın muayyen ı;rün vft 1Rtte biz· 
zat veya teminatlı teklif mektuplariYle mO • 
racaatıan llAn olunur. (8239) 1Sl94 

Yol yaptırılacak 

Kuru uzum alınacak 
!ıt. Şl&ll Sa. Al. Ko. dan: 
ı - ı. ıı. 941 ı:tınü kapalı zarna ihalesi Hükümet konağı ikmali İn§aatı 

llAn cdllen 400 ton kuru üzüme talip cıkma- lllardln VllAyeU Nwıayb1n Kazuı MalmU • 
dııtından a)nı miktar kuru üzüm pazarlıkla dilrlüfıilnden: 

Kırsehir Daimi Encümen Reisliğindenı 

Kırıehir - Kayseri yolunun 241 X 000 -
257 x 000 kilometreleri araııındaki 36585 
liralık iıin 30000 liralık kısmı kapalı zarf 
usuliyle ve on beı ıun müddetle miınaka· 
saya ko11ulmuı iıe de kimse talip olmadı
ğından 20. 10. 1941 tarihinden itibaren bir 
ay için.de talip olanlara pazarlıkla veril -
meli kararlaıtırrlmıııtır. 

Talip olanların ve bu hususta fazla ma
Jümat almak istiyenlerin Kırşehir Daimi 
Encümen reisliğine müracaatları ilin olu-Ekalltmeye konulan lı: 

1 - Ml\I"dln vllAyctl Nuaayb\n kazası hü -
kümet konaC:ı lnıaau olup muhammen kcııt 
bedeU (35763) liradır. 

2 - Yapı bee1ell 941 bütceslnden verile-

münakı;aya konmuıtur. Beher kilosunun mu
hammen bedell 51 kuruıtur. Evsaf ve hususi 
ıartlar Ko. da aörülür. 400 ton üzümden 200 
tonu Cckınece ambarına ve 200 tonu Sirkeci 
ambarına teısllm edlleeekllr. Ambarlara alt 
tizUmlcr ayn anı taliplere vorlleh lir. İhale· 
61 21. ll. 1941 cuma ı:ünü saat 10 da yapıla· cektlr. 
c:a.ktır. Taliplerin Ko. na murncaatları. 3 - Eksiltme 21.11. 941 tarihine müıadlf 

{5457) 18503 cuma ı.?Unü saat 10 da Nusaybin kazası mal· 
müdürlül:ündc olacaktır. 

Nohut alınacak 
lst. Pans:altı Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Kapalı zart usullyle 1000 ton nohut 

mUnakasııya konmuıtur. Evsaf vo hususi aart· 
ıar Ko. da ı:örülUr. ihalesi 5. 12. 941 cuma 
günü ımat 11 de yapılacakur. Muvakkat te· 
mlnRt 117!50 liradır. Taliplerin teklif mek· 
tuplarlyle Jhale Hatlnden bir saat evel Ko.na 
v~mıelrl. (850S) 18511 

Sığır eti alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. dan: 
l - GOO 000 kilo &ııtır eti kapalı zarf usu· 

llyle münakasaya konmustur. MUnakaınsı 
5.12. 941 cuma ~lln'll ısaat 16 da Erzurum sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
144.000 lira ilk teminatı ıo.soo ııra aartname· 
si ko. da ı:!irülür. lsteklllerın mektuplarını 
belll alin ve ıaatten bir saat evcı Ko. na ver-
meleri. (6321) 18!51:2 

Sadeyağ alınacak 
lıt. Slıli ~a. Al. Ko. dan: 
l - 11.11. 941 ı:ünü lhalcsl llAn edilen 30 

tt:ın ndcyd:ına taUp cık:mııdıtından aırnı mik
tar ıadeyaıt tekrar pazarlıkla ihaleye kon· 

4 - lsteklllerın bu ise alt evrak ve aart· 
namert Nusaybin malmildilrlü~tinde ve natıa 
müdUrlUl:ünde göre'Dlllrler. 

5 - Eksiltmeye ı:ırebllmek için 2692 lira 
23 kurualuk teminat verilmesi ve eksiltme 
yapılaca~ı ı:ilnden en az 8 ııiln evel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte Mardin vllA:re • 
tine mUracant ederek bu ise mahsus olan ve· 
ılka)'l almaları ve bu vesikayı ibraz eıme -
lerl ıartUr. 

6 - lstcklllertn teklif makbuzlan üçüncü 
maddede ya:ıılı müddetten bir saat evellnı 
kadar malmüdUrltitüne makbuz mukabilin • 
da vemıelerl lllzımdır; pastada oıan gecik· 
meler k:ıbul edilmez. 1606!5 

DUZF.LTiılE: 2. 7.12 ııontcarln 941 tarihli 
nUshalanmızda lntlsar eden ve 1"'usaybln ka
zası malmüdürJUtune alt YUkarıde'kl llAnın 
eksiltme gunu ıehven =ıs. ıı. 941 olarak ı:ös· 
terUmlatlr. Esası 21.11. 941 dlr. Dilzeltırlz. 

iki motopomp alınacak 
7.onauldak Belediyesinden: 
ı - Bir arazöz ve b1r lkı!Avuz için 1kl adet 

motopomıı ayn ayrı satın alınacaktır. 
~ - Arazöze alt motopcmpun muhammen 

nur. (8272) 18290 

Yapı işleri 

İstanbul Defterdarlığından : 

Beşiklaf kaymakamlık blnAEının çatı 

kısmında yaptırılacak (22053,1 ) lira ke
eU'll tadilat ve tamirat iııi kapalı zarf u
sulU ile eklılltmiye çıkarılmı§tır. 

İhale; 3. 12. 9'1 çar§amba gUnU saat 15 
de Milll EmlA.k MUdUrlilğUnde toplanacak 
olan komisyonda yapılacaktır. :Muvakkat 
teminat (1653) lıra (99) kuru~tur. 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık f§lerl 
genel, hususi ve fennı §artnamelerl proje 
kefif hUlA.saalyle buna mUteferri diğer ev
rak Millt EmlA.k idaresinde g!SrUlebillr. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 
bir tea.hhUtte bu iıe benzer (15.000) lira.
lık tıı yaptıklarına dair idarelerden iş ıı.1-
mıı oldukları veııaika müsteniden 1ııtanbul 
vil6.yetıne mUracaaUa eksiltme t.arihiııden
resmı tattı günleri hariç- Uç gUn evel alın
mış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret OdMı 
vesikasını ve muvakkat teminat makbu
zunu 2490 No. lu kanunun tarifatı dairP.
siııde hazırlanmıı kapalı zarf derununda 
ihale gUnU saat l4 e kadar komisyon reis· 
llğlne makbuz mukaklllnde tevdi etme -
leri muktuidlr. (9710/8330) 18327 



.. 

-8-

me s avl rı 

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

askeri liselere girıneğe istekli olup da 

her türlü şartlan taşıyan ve muamele

lerini ikmal ettirmiş olan isteklilerin seç
me sınavları yapılmak üzere 23 Son-

teşrin 94 I günü akşamına kadar istekli 

oldukları liseler e bulunmaları lazım
dır. ( 8535) 18499 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Mikyasımô derecesi 1,5 
En salahiyetli laboratuvar şefi resmi raporunda: (sertli

ği çok düşük ve diğer mevadı m.adeniyesi çok az olması 
itibariyle Ankara için kıymetli bir su olan Kavacık Suyu) 
cümlesiyle takdirini bildirmektedir. 
Telefon : 1Ş34 5217 

ve kereste ahnacak 
Ankarn Yapı Usta Okulu MUdurJUğUn den: 

Partt No. Malzemenın nevı Alınacak M. Muh. Bedel Tutarı lira İlk T. ı.t. 
ı Tuğla 200.000 adet 30 6000 450 Lira 
2 Kereste 100 M3 68 6800 510 Llrn 

1 - Yukarıda yazıtı ikı kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Ayrı ayrı ıhale edileceklerdir. Birinci par tinin eksiltmesi 28. 11. 041 cuma gUnU saat 
(15) te, ikinci partinin eksiltmesi aynı gUn saat (15,30) da Anknra'da Mektepler 
Muhasebeclli ınd toplanacak komisyon tarafından ylpılacaktır. 

2 - İsteklllerln eksiltme saa.inden bir ı;ıı.at evci zarflarını komisyona vermiş ol
malan Ul.zımdır 

3 - İstekliler alınacak bu iki kalem malzemeye ait ııartname:,.i her 
idaresine baş vurarak görebilirler. (8307) 

TÜRKİYE iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 ikramiye planı 

gtln okul 
18325 

KEŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

........................ 1942 lKRAMlYELERJ ....................... . 
İ 1 Adet 2000 Liralık = 2000.- Lira İ 
i 3 Adet 1000 Liralık = 3000.- Lıra i 

1 
2 Adet 750 Liralık = 1500.- L~ra i 
3 Adet 500 Liralık= 1500.- Lıra j 

i: 1 O Adet 250 Liralık = 2500.- L:ra i 
ı 40 Adet l 00 Liralık = 4000.- Lıra i 
• 50 Adet 50 Liralık = 2500.- Lira i 
il 200 Adet 25 Liralık = 3000.- Lira i 

200 Ad?t 10 Liralık = 000. Lira ! . ................................................................................... ~ ..................... . 

• ======================:======• 

U L U S 

MALiYE VEKALETİ 

Memur alınacak 
Maliye Vektılctl Hukuk Müsav1rlltlnden: 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi Döşemelik keçi derisi alınacak aullyle münakasaya 
teminat akcesl 5249 lira 18 kurustur. 
ka.ııa 1. 12. 941 tarihine müsadlt pazar 

Satlhk köknar tomruğu 
Dcv!et Demtryolları Sa. AL Ko. dan: 

.Muhammen bedeli (4SOOO) kırk sekiz bin nü saat 11 de Haydnrpaıada ı;:ar bina 
llnde birinci iılctme komisyonu tnr 

Ura olan 400.000 dcslmetre murabbaı Yeall ve mezkQr tarih 
200.000 desimetre murabbaı kahve renırt dö - yapılacaktır. Tallp\crln 

10 n kadar kanuni veslkalarlyle biri! Merkez teskllAtında münhal olan 20 lira 
asıı manalı 1k1 kadroya 24.11. 941 günü saat 
14 te yapılacak imtihanla memur alınacak. Amirliğinden -

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir eemellk kect derisi 25• ıı. 941 sıılı günü .sa- ııı mektuplarını komisyon kalemine 
at ll5.l!O da kapalı zarı usul!yle An.karada ıert !Azımdır. Du tıe alt eartnamc ile 
idare binasında aatın alınacaktır. 

tır. 

Lise mezunu olmak, yüksek mekteplerden 
birisine kayıUı olmamak sarttır. Tal!plerln 
Z?. 11. 941 ı;:llnUnc kadar tahsll ves!kalarlyle 
mUınvlrllıte müracaat etmeleri llAn olunur. 

(8531) 18470 

Sıcak e soğuk su ve sıhi 
tesisat münakasası 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden 

1 ~ İşletmemizin 
a) Kandilli 
b) Kozlu 
c) Gelik 
d) Üzülmez 
istihsal nuntakalarında ol-

mak üzere 7 mevkide mevcut 
duş binalarının sıcak ve soğuk 

su ve sıhi tesisatı eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Hazırlanan ke if ve pro
jelerine tevfikan yapılacak olan 
tesisatın keşif bedeli 110.000.
(yüz on bin) liradır. 

3 - İhale birincikanun 1941 
tarihine rastlıyan 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 
evel eksiltme şartlariyle proje 
ve ke§ifleri görmek üzere işlet
memiz imar müdürlüğüne müra
caatları lüzumu ilan olunur. 5297 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

- Madam Margareth § 

Bu !ıe girmek Jstlyenlerln (3600) liralık 

muvnklknt teminat ile kanunun tayin ettlC! 

ı - Büyükdüz bölgesi emvalinden olup 
Kokurdan çayı rampasında mevcut 706 a
dede muadil 721,909 metre mikap köknar 
tomruğu açık arttırıma suretiyle satılığa 

çıkarılmıştir. 

vele proJeıı Hnydarpas:ıdn liman bas 
tl&lll:tndcn, Ank..'I rnda ikinci, tzmlrde 
el isletme mUdürlilklerlnden dört lira 

veslkalan ve teklltler!nl aynı &ün saat blllnde alınır. (9812-83:ll) 
(14.30) a kadar komisyon relsllt!no vermele
r! l~zımdır. 

2 - Tomruklann kabukları soyulmuş 5artııamcler (200) kurusa Ankara ve Hay-
darpaaa veznelerinde sntılmaktadır. ve hacim orta kutur üzerinden hesaplan - (B25G) 

182'78 
mıştır. 

3 - Tomruklann beher metre mikibına 
(14) lira (50) kuruş muhammen bedel tak
dir edilmiştir. 

Ay çiçeği yağı alınacak 
Devlet Dem!ryollan Sa. Al. Ko. dan: 

Metal ve kalay alınac 
Devlet Dcrnlryollan Sa. Al. Ko. dan 
Muhammen bedct ve mu\'nkkat 

ve miktarları asatıda yazılı iki liste 
vl:ııntı malzeme 5. 1 1942 pazartesi ı;:U 

15.30 dan itibaren ııırn Ue ve kapalı :u 
l1Yle Ankarnda idare binasında satın 

4 - Tomrukların satışına ait şartname 
Ankara orman umum müdürlüğü, İstanbul 
ve Zonguldak orman çevirge müdürlükle
riyle Karabük devlet orman işletmesi revir 
amirliğinde görülebilir. 

Muhammen bedell (2S600) Y!rml sekiz bin caktır. 

altı yüz lira olan 20 ton ay cıce:ı yatı 25.11. Bu lac ı;:lnnek lstlyenlerln her 1 te 
1941 salı ı:ünü sanı 15 te kapalı zarı usu- ııında :yazılı muvakkat teminat ile k 

llyle Ankarada idare binasında ıatın alına- tayin etti~! vesikaları \'C teklltlerlnl a 
caktır. ıant 14.30 ıı kadar komisyon reısll:ın 

5 - İsteklilerin % 7,5 nisbetinde mu -
vnkkat teminat akçesiyle birlikte 26-11-941 
tarihine rastlıyan çarşamba ~nü saat 14 
te Krabük devlet orman işletmesi revir a
mirliği riyasetinde teşekkül edecek komis
yona miiracaatlarr. (9906/8473) 18-432 

Bu ise s:ırmek ıatıyenlerln (2ı45) iki bin meler! IAzımdır. 

Satılık köknar tomrugu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

yüz kırk bca liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın cttıtı vesikaları ve teklltıerl
nl aynı ıriln saat (14) e kadar ko:nlsyon re -
lst!C:lnc vermeler! ınzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarad!l 
malzeme dairesinden, lla~·darpasaı1a tesclltim 
ve ıevk ıctııC:lnden datıtııacaktır. 

(8257) 18279 

Elbise diktirilecek 

Şartnameler 200 kurusa idarenin 
ve Hnydnrııasn veznelerinde satılmakt 

Liste No ı malzcmenln ısını lokoıno 
tali, miktarı 100 000 K;:. muhammen 
450.000 lira, mu\•akkat teminat 21.750 

Liste No. :ı malzcmenJn ismi kalay, 
tarı 25.000 Kır. muhammen bedeli 120 
ra, muvakkat tem nat 7.250 lira. 

(S352) 1 

Pirina yağı alınacak D. D. Yolları Afyon 7. işletme Müdür • 
Amirliğinden - Jüğünden : Devlet Dcmlryollan Sa. Al. Ko. ds 

B · kd" b"I • ı· 1 Muhammen bedeli (20005 lira 35 kuruc) Muhammen bedeli c4s.OOO) kırk bcı ı - üyıi uz o gesı emva ınden o up ~ ra olan 100 ton pirina )Bf:ı 1. 12. lMl 
Büyükdüz ve Aşağıdüz rampalarında mev- olan işletmemiz memur ve müstahdemini lesi ;:ünU saat 

15 
te kapalı zart usulll'I 

cut 3103 adede muadil 2424,398 metre mi- için 639 takım açık yaka (caket, yelek, ve karada idare binasında .satın alınacakt 
kip köknar tomruğu açık arttırma suretiy- pantalondan ibaret) ve 2111 takım kapalı Bu tıe ı;:lrmck lslbenlerln (337l5) 

le satı5a çıkarılmıştır. yak~ (caket, ve pantalondan ibaret) elbise muvakkat teminat Ue kanunun tıu1ll 
2 T ki k b ki 1 ki ceman 850 takım elbise ile 490 adet pal. veıılkalnrı ve teklltlerlnl aynı gün sast 

- omru arın .. a_udarıhsoyu1 mu5 ı lo ve 450 adet şapkanın dikimi işinin ku·lkndar koml~n relsllC:lne vermeleri ıa 
ve hacim orta kutur uzcrın en esap an - . 

1 1 
k A karadıı 

maşı işletmemizce verılmek ve astar (sa • Şartname er parasız o arn n 
mıljtır. ten kazalin). tela, düğme, sırma ve diğer 1 zeme dairesinden, lla)ldnrııaıada tesell 

3 - Tomrukların beher metre mikabına 1 .1 1• t' f' 'k 
1 

.. sevk eetl!Cılnden dnğıtılacaktır. harç ve ma zeme ı e a ame ı arı a ar mu. 
20 

(14) lira (50) kuruş muhammen bedel tak- (84 ) 
dir edilmiştir. teahhide ait olmak üzere 27. 11. 941 per -

şembe günii saat 15 te Afyonda 7. işletme 
4 - Tomrukların satışlarına ait şartna- müdürlüğü binasında kapalı zarf usuliyle 

me Ankara'da Orman umum müdürlüğü İs-
eksiltmesi yapılacaktır. 

tanbul ve Zonguldak orman çevirge mü - Bu işe girmek istiyenlerin (1500) lira 
durlükleriylc Karabıik devlet orman işlet- (40) kuruşluk muvakkat teminat ile kanu
mesi revir amirliğinde görülebilir. nun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat temi- yukarıda yazılı gün saat 14 e kadar Afyon
nat akçesiyle birlikte 26-11-941 tarihine da 7. inci işletme komisyon reisliğine ver
rasthyan çar!jamba gıinU saat 14 te Kara- meleri lazımdır. 
buk devlet orman işletmesi revir amirliği Şartnameler parasız olarak 7. inci işlet-
riyasetinde teşekkül edecek komisyona mü- me mlidürlüğündcn alınabilir. (8345) 
racaatları. (9907 /8474) 18433 (8345) .18297 

Elbise yaptırılacak 
De~ !et Demlryolları Umumi !da re.sırı 

1 -- l!a)darpas da birinci lalctme re 
11 Jle .Mudıın>ndı.ı Mudanya-Bursa ışlı; 
pcrsoneU ıı: n 1613 takım resmi elbtse 
adet resmi palto imal ettlrllecektlr. 

Yalnız kumaeı idarece intihap edıH' 
~iden aynen Hrllmek dl~cr b1ltün ll• 
dU~me nltunetl tar!kaları müteahhit ~ 
dan temin edilmek .artlyıe kapalı ıa 
ll>le c'kslltme>c konulmuıtur. g11ıı 

-- Viya nalı şapkacı 
§ Sahhk ~am ve köknar tomruğu Travers alınacak 
-

2 - F.kslıtmc s . 12. 911 ~araamb4 ,,ı 
at l:S tc lia>ılnrpMada ı:ar bınasında 
nrturma ve ekslllınc kom!ııyonundıı 

caktır. ıt ----Sayın bayanlara Atideki hususatı : 
----

Devlet Demlryolları Sa. AL Ko. dnn : 
Devlet Orman ı,1etmcsı Karabük Hevlr 3. 11. 1941 tnrlhlncle eksiltmesi yapıl • 

Amlrllf:lndcn: mıgkcn tekrarına lüzum gürU!en ve mu • 
blldlrmcklo ıcrct duyar. 1' sontesrın : 

: 1041 salı ı;:ünü Ankara BelvU Palas sa- : 
: !onlarında cayet zenı:ln ıapka koleks!- : 
: yonu teshir edilecektir. FevkalAde mün· : 
- tchnp ceılUcr mevcuttur. Bilhassa öt- : 

§ ~:~~:rı s:ı::;~ ::cı~:11:~~~kb~r ~:~ E 

1 - BUyükdilz bölccsı emvallnden Dom!- hammen bedeli (180.000) lira olan 20.000 
öktlz O\"ası rampasında mevcut 264 adede mu- adet kayın l{öprll trnversl 27. 11. 19:11 
adil 117,,128 metre mlkAp cam tomrur:u llc perşembe gtlnU saat 15.30 dıı kapalı zarf 
74t adede muadil S07,87:S metre mlktıp kök- usuıu ile Ankarn'da idare binnsındn satın 
nar tomrur:u acık arttırma ile ıatılıtn cıka-
rılmuıtır. alınacaktır. 

_ ccl k ve z:ırntetle ihzar edllmlıllr. Sa· -
E yın mUıterllerln tetrlflnl rica eder. = 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuı olup Bu lııe &'frmek lstiyenlerln (10.250) li-
haclmlert orta kutur üzerinden hesaplanmıı· rnhk muvakkat teminat Ue kanunun ta· 
tır. ------______ .,_.,,, · ın e l Ik ı " v ~ı.<>riAl m 

~n sanı 14.30 ıı. kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri Itızımdır. 

--Dikkat: 3 - Tomruklara alt ıartname Ankara or--
: Oıus'un dUl)kU nüshasında BelvQ Pa-

: mnn umum mildUr!Urtü, lstanbul ve Zonı:uı -: ı dak orman cevlrı;re müdürlUtü ile Karabük 
: de\ !et orman lşletmc51 revir 11.mlrllf:lnde ııo -
: rülcblllr. 

: Ias yerine yanlıılıkla Ankara Palas aa
: !onları cıkmuıtır. Tashih ederiz. 

5320 : 4 - Tomruklardan camın b!'her metre mi-
':; l l l l l l l il il il il 111111111111111111 il il I ~ kAbı l 7 lira ve köknar t.omruklarının beher 

metre mlklıbı 14 llra 50 kuru$tur. 

..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

- -- -
5 - t&teklllertn yüzde 7,5 muvakkat akc<'

ılyle birlikte 26. 11. 1941 tarihine rastlıynn 

carsamba ı;:ünü saat 14 te Kıırabük devlet 
orman ıeıetmeıl revir Amırıııtı riyasetinde tc= ıekktll edecek komisyona müracaatlan. NEOSTERİN --- - CIY.!OS-8475) 184~ --- Sıhatli olmak için insanın ağız, : 

: burun, boğaz ve bademciklerini sıhhi : 
: bir tarzda temiz bulundurması la- : 
_ zımdır. 

: Bu yollarla giren anjinler, grip, E: 
_ kızıl, kızamık, difteri. kabakulak, : 
- çiçek suçiçeği, menenjit . . • ilah : --

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast alınacak 
o. D. Yolları Atyon 7 lnct l&letme Miıdür· bulaşıcı hastalıklarda -

_ lllf:ilnden: -- NEOSTERIN : Muhammen bedell (21000) lira olan 15000 
_ : metre mlkAp balast Atyon·Eskleehlr hattı il· E piilver:;f:s;aonyar;:a e::;~arası E 
- Böyle hastalar ile temasta bulu- : 

zerinde kllometre 40+000 oca~ından ihzarı 

lainin 27. ıı. 941 pcnembe ııilnü saat ıı de 
Afyon yeıllneı isletme mUdilrlUC:U binasında 

--- nanları korur. şahsi ihtiyat ve ted- : kapalı zart usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 
- Bu tıe clrmck ıstıyenlerln (1573) liralık - biri aldırır. Eczanelrde reçetesiz __ 

: muvakkat teminat ve mahsus kanunund:ı 
_ satılır. - tayin edilen ves!ka!arlyle teklif mektupları-
':;l llll l il llll lllll il llll llllll 11111111 lr nı aynı aıın gaat 10 a kadar komisyon relıll· 

tine vermeler! !Azımdır. 
Eksiltme eartnamesı l11letme komisyonun· 

dan parasız olarak alınabilir. (S29S) ls:.lı>'9 

İSTANBUL ve PARIS 

Şartnameler parasız olarak Ankarn'da 
Malzeme dairesinden, Aaydarpll§a'da Te
sellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacak • 
tır. (8299) 18324 

Çinko üstübeci alınacak 

Devlet Demtr:yolları Sa. Al. Ko. dan: 

·:-.ıuhammen bedcll 40.000 (kırk bin> lira 
olan l50 ton clnko üstübeci 28. 11. 941 cuma 
ı;:Unü saat 15 te kapalı zart usullyle Anka· 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek tstıyenlerln 3000 CUc bin> 
liralık muvakkat teminat ile kanunun taytn 
ettlf:I vesikaları ve teklltlerlnl aynı ı:iln sa
at 14 c kadar komisyon relsl!Clne vermeler! 
!Azımdır. 

Şartnameler 100 kurusa Ankara ve 
darpaea veznelerinde satılmaktadır. 

(8332) 

Tahmil ve tahliye işleri 

Hay-

18332 

Devlet Dcm!ryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Şartnamesine baf:lı cetvelde ı;:oster!ldlltl 

albl 12 ame!lyedcn mürekkep ve 700 3 lira 
64 ıcurus muhammen hl!(lelll ve 3!>675!l tah • 
mini manlplaayon tonajlı Derince tahmil tah· 
Uyc 1111 bir sene müddetle ve kapalı zart u • 

Öksürenlere: Katra 

a - Muhammen bedeli 30287 Urad !~ 
numaralı kanunun eartları !\:inde ıeııtdt 
n ve tckllı mektupları ihale patili 

-~·· ı:cc bir saat eve il ne kadar Hayda•..-
1 mest arttırma ve eksiltme koınls>onuıı 

rllmclldlr. 
4 - Mclbusatın n\lmunclcrf Haydll 

taletme arttırma ve eksiltme ilrotn 
ııorülcb!llr. Mukavele ve eartnameıer! 
nen almak !cin H ı)d:ın>uacıa mez;dlr J"j 
:yonıı AnkaJYıdn \e tzmırcıc ı:nr tefl f 
mllr cnat oollmcl!d r. (lW'l > 

Balık yağı alınacak d,, 
Devlet Dem!ryolları Sa. Al. Jto. 
Muhammen bcıtell 52500 (elli fl<I ~ 

>ilz> Ura olan 50 ton bnlıkyaltı 3. 12 ıl". 
ı;amba cilnü ınat 15 te kapalı zar! cf 
Ankarndn idare binasında ııaun a1ıtl11(cıc 

nu lec girmek lstlJ;enlcrln 3875 c 
11Cklz y'ilı: yctmls hce) liralık mu\·ııı.-ıc• ~ 
nat ile kanunun ta)1n ctur:ı vestkala~~ 
ıınerlnJ aynı ;:ün saat 14 e kadar 
reisliğine vermeleri IAzımdır. >fi 

şartnameler parasız olarak t?' 
malzeme dnlreslndcn, Haydarııas:ıda 
ve sevk ectlltlnden datıtılacnktır. 1ı;511 

(8534) / 

ır:i''' ..t 111111111111111111111111111111 , -
: Mevsimin her ne-vı -
~ Kürk MantolarıııJ 
E ve garnitür kürklerirı;,,,. 
: Abdürrahman Bafjardı kürk r:rı~,ı,r 
: sında bulacaksınız. Ankara >-05~ 1 
: talar caddesi yeni açılan p • r 
: karsısındaki sokak ba&ındn. 1 ,ıı - ,,ı 
-:; 11111111111111111111111111111•1 

a 
Fnkültelerlnden mezun 

Diş Tabibi 

HAMİT SAKABAŞI 
Rontgen filmi ve malzemesi alınacak · 

Adliye sara)'ı ka!'lısında Dökmeci Ap. 
da her ı;:Un 11aat 0-12 ve 14-20 arası 

ha.stalarını kabul eder. 
Rontgcn ve ıcrl mekanik teıfavl 

Tel: 2626 5278 

Ulus-23 üncü yıl. - No. 7286 

İmtiyaz Sahibi 
Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik fenik 
Müessese Müdürü Naşit Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

-( DiKKAT )-
Cazetemıze ı;:oncıcrııcn ııer oevı ya. 
ıılar, oe3rcdllsln edilmesin ı;:er1 ve
rllmc.z ve kn:yboluıundan ctolayı ille 

t>lr mcsu!lyet kabul olunmaz. 

~:=====================::;::! 

Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : ıl~ 
fJ;ı!\lC 

Teminatı muvakkatesl }11 
Lira Kuruıı s· 

Münakasa şekli Fiyatı muhammenesi: 
Lira KurU§ Cinsi Miktarı . 

Röntgen filimi 13Xt8 100 DUzline Pazarlıkla 7416 00 :556 20 19-11-1941 • 
,, 1SX24 200 Düzüne 
,, ., 24X30 200 DüzUne 
,, ,. 30X40 200 Düzüne 

İzhar banyosu 100 Kutu ) beheri 10 litre su için 
Tesbit banyosu 100 Kutu ) 

" Fotoğraf camı tOX15 10 Düzüne 
Dlyapozatlf filim 9X12 10 Düzüne 

Filmler Kodıık. Af;fa ve İlfart olabilir !er. .. • • e 
1 - Ankara Nümune hastanesi 1941 mali yılı ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı rontcen fılım ., 

kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşsa da talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alınacaktır. k;ıet!l 
2 - İsteklilerin yeni yll ticaret odası vesikası ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten musaddak ve 

· · · N'" h t • d .. kk"l k • · racaatiar•· riyle te!llınat mektubu veya makbuzu ile bırlıkte Ankara umune a~ anesın e muteşe ı omısyona mu 
3 - Şartname ve listeler her ~n Ankara Nümune hastanesinde ve İstanbul Sıbat mUdürli.ıfiinde &örülebilir. 

YENİ Sinemada 
Bueün 14.30 dan itibaren 

Yılrlızlar Yiidızı Grtta Garlıo 

OAhl rejisör Ernest Lublt.ch'ln ldareslnıle 

Malvyn Douclas ile yarattıktan 

Gülmiyen kadın 
Tilrkcc ııözlll 

Seanslar: 14.30 • 16.SO - 18.30 gece 21 de 
Saat 12.15 te ucuz maUncde 

YALANCILAR 5AHI 
Tamamen renkli 

SUS Sinemasında 
Ruı:ün bu ecce 

tk1 altın sesten meydan11 ııelen 

eAheserlcr il heserı 

BALALAYKA 
Bas rollerde: 

Nclson Eddy • tıonn Massey 

Seanslar: 
14 • 16 • 18 - gece 20.SO da 

dO 
SÜMER Sinem05'

11 

ıbareıı c Bugün 12.15 ten it rg11ıeJ 
lkl bUyük macera ve ı;c 

mmı birden 

1 - Kara haydut 
Da& rolde: Rob Stetle deıe 

mu .. ,a il · Vahşi" 
,~"' Bas rolde: Buck Jones 6,ııo • 

Seanslar: 12.15 • 14 30 • ı 
ı;:ece 21 de 


