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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Avrupada • .. ~ 
Hüküm Süre~ ~ · ~ r 
Geçim Darllğı 

Yalnız harbin yakıp 71ktılı yerler
de deiil, hattl bitaraf ve,. harp 
dıımda lralmıı Avrupa mcmleket
lennde bıle hayat bir ıstırap ve it
kence halini ahn11tır. Yollar kapan
nuı, milletlcraraıı alıı verit dar
ınuı, fabrika ve tarlalarda çalqan 
eller hem azalmıı, hem de harp j
çın çalıımaya mecbur kalmııtır. 
Bu ıebeple daha ıimdiden Avrupa
nın her tarafında seçim darlıiı 
artmııtır. 

Amerika 
Türkiye'ye 
Müdafaa 
Malzemesi 
Verecektir -

r 

KOORDiNASYON KARARI 
Hükiimet Bir Kısım. 

1Kerestere Elkordul 
~~~~rr=!!!!!!!!!!7~:::Till lstanbulda Roosevelt Dedi ki: r· dl ... .. .. , M. Zekeriga SERTEL 

Almanyanın harp içinde or
ganı.ze etmek istediği Av· 

l'Upa açlık ve kıtlık içmdedir. Yal 
atı harbin yakıp yıktığı yerlerde 
değil, hatti bitaraf veya harp dı. 
lında kalmış Avrupa memleket
Jerınde dahi hayat bir ıztırap ve 
lfkence halini almıştır. Yollar ka 
Parımış, milletler arası alıı veriş 

bdurmuş, kôyluler ve işçiler cep
eye gotiırulmuş, fabrikalarda ve 

tarlalarda çalışan eller hem azal-
llıış, hem de harp için çalışmıya -tc 

" l"Türkiyenin icabında 1 
Kendini Müdafaa Etme-

fsini Amerikanın Müdafaası 

1
1 
için Hayati Ehemmiyeti J 

Haiz Buluyorum,, 1 
\...._ .................. ····-·------' 

Vaşington, 4 (A.A.) - Reuter: 
M. Roosevelt, Türkiyenin ödünç 
verme ve kiralama kanunu hü • 
kümlerinden istifade edeceğini 
bildi nn istir. 

Mr. Roosevelt'in sözleri 
ınecbur kalmıştır. Bu sebeple da
ha şimdiden Avrupanın her tara· 
fında geçim darlığı artmıştır. Londra, 4 (A.A.) - "B.B.C.,, 

Kendi vazıyetimizle mükaye _ Amerika hükumeti, Türkiyeye ki 
seye yarar diye, muhtelif Avrupa ralama ve ödünç verme kanunu 
llıemleketlerindeki yaşama §art • mucibince müdafaa malzemesi 
ları ve geçim darlığı hakkında A.merib Birleşik Devletleri Cümhurreisf Mr. Roosevelt vermeyi kararlaştırmıştır. Ame · 
bir Avrupa guetesinde gördü • rika Cümhurreisi, bu hususta dün 
Rum aşağıdaki malumatı okuyu- ------------------------,gece şu beyanatta bulunmuştur: 
culanma bildirmekte fayda gör- B •• ••k Hı 

1
. l l • "Türkiyenin jcabında kendisi · 

dum: uya a ıa ş er l ni .. müdafaa. ~tmesini .Amerik~nın 
"Avrupada, İngiltere ve İsviç- müdafaası ıçın hayatı ehemmıye-

leden maada, butün memleket - tihaiz bulunuyorum. Türkiyenin 
MİKYA• 

1 : 4.aso.ooo 
lerde ekmek vesikaya tabidir ve l • Z.J l k l müdafaa ihtiyaçlannı mümkün 

ıst~i=y~~.h:u~!oı:~~ çın rı azır l ar ~t:~~!~~~ .. ~eniş mikyasta te. 
dahil olduğu halde, adam b8§1Da (Sonu: Sa: 2: 80: •> 

Moskcnra hölpsinde tebliğlere söre cephe vaziyeti,. 

haftada 2 .kilo ve 250 gram ek -
rnek verılir. Danimarkada da ay. Gnl. Ali Fuat Cebesoy, Yalnız Bugünü 
nı miktar. Fransada 1750 gram; 
liolandada 2600 gram, İtalya ve Deg ... il, yaranan lhtiya~larını da Düşünerek 
Finıandada 1400 gram; Norveçte '3' 

l200 gram, Balkanlarda ve.ika u- Ona Göre Hazırlık Yapıyoruz.. Dedi 
u1ü henuz kabul Mjlmemiıtir. 

l'akat buralarda ekmete DWlll' u- ~ 4 (TAN) - Nafia Ve. 
nu ve patates kanştınrlar. Mese- kili General Ali Fuat Cebesoy, 
la Romanyada ekmeğin % 55 i bugün nafıa işlerimiz etrafında 
bugday unu, % 45 mısır unu ve §U beyanatta bulunmuştur: 
Patatestir. "Dünya harp içindedir. Türki· 

Londra 
Memnun 

ALMAN TEBLiGi 

Finler Dün 
H •y· 
işgal Etti 

Ruslar Mukavemete 
"Harpten evvel, Avrupa mem- yede, bu dünya harbinin prtlan

leketlerınde adam başına senede na uymak mecburiyetindedir. Bi· 
25-50 kılo et sarfedilirdi. Şimdi naenaleyh, Nafıa Vekiletinin her 
bu miktar çok azalmıştır. Vesika türlü faaliyeti bir dereceye kadar Landra, 4 (A.A.) - Reuter Ajan Devam Ederse Mos-
ıle verılmiyen yerlerde de fiyat- bazı sektelere uğramaktadır. Bu· sının siyasi yazan Türkiyeye altı 
lar o derece yükselmiştir ki, et na rağmen çalışmalarımızı iki kıs ı ayd:ın~ri Ame~ik8:!1 silihlan gön kova Tahrip Edilecek 

"lngiltere Türlciyenin 
Anlaımıya Bağlllığını 

Unutmıyacaktır .. 

ancak pek ~enginlerin sofraların. ma ayırdık: Bugünü düşünmek, derıldıgı haberı mutalea ederek 

'i•1TJilil:Jltll 
Moskovaya 

-a. ..... ruz 
Hafifledi 

Cenupta Almanlar 
Mariupol' a Doğru 

Çekilmektedir 

la§e Te§kil6tı 

Geni§letiliyor 
Ankara, 4 ('i'AN) ....__Yarın res· 

mi ga%ete ile yeniden bazı koordi
nasyon heyeti kararları ne§I'edi • 
lecektir. 

Bu kararlarla Ticaret Vekile· 
tine bağlı iaşe müsteşarlığı kad • 
rosunda bazı değişıklikler ve ili· 
veler yapılmakta, lstanbuldakı 
ia,e teşkilatı genışletilmekte ve 
fiyat mürakabe komisyonları hak 
kındaki hükumler değıştirılerek 
yeni hükümler katılmaktadır. 

Bunlardan başka diğer bir koor 
dinasyon kararı da 1Stanbul ve 
Ankarada kereste tıcareti yaplan
lan alikalandırmaktadır. Bu ka. 
rara göre, ellerinde her nevı çıra
lı ve çırasız çan;ı kiıtiığu ve kök • 
nar kerestesi bulunanlar bunlan 
bir beyanname ile ve yarından 
sema beş iş gunu içinde valilik • 
lere bildirecekler ve ellerindeki
ktreste miktannı da bu beyanna
~e yazacaklardır. Bunlara de
ğer fiyatı ile satın alınmak üzere 
el konulmuştur. Beyannameler 
verildikten sonra 10 gun içinde 
valilerce bu kerestelerin atın a· 
1mG1iı bUdirllmeue sahipleri bun 
lan satabileceklerdir. 

'""""' AUarculaii temaları 

Ankara 4 <TAN) - İstanbul 
Valı ve Belediye Reisi Lfltfi Kır
dar. baş şehirde !"..tanbulun muh. 
telif ihtiyaçları etrafında alikalı 
veklletlerle temaslar yapmakta -
dır. Lütfi Kırdarın bilhassa yeni 
iaşe teşkilatı meselesi ile meşgul 
olduğu anlaşılmaktadır. 

da bulunan lüks bir madde olmuş yannı hazırlamak... 1939 da Türkiye ile Fransa ve İn- Berlin, 4 lA.A.J - Alman ord11 Mosko~a .• 4 (~.A)- Sovyet ak 
tur. Almanyada harpten evvel "Bugünden maksadım, bugiı - giltere arasında ımzalanan mu . lan başkumandanlığının teblifi: f8ID tebligı: 4 ılkkanunda kıtala- 9:. Alman iktisat 
adam b~a senede 46 kilo et nün şartlarına uygun faaliyete ahedeyihatırlatmakta ve şunları Donetz havzasında Ruslann yap- nmız butün cephede düşmanla •• 
sarfedılirdı, bugun bu miktar 20 hızla devamdır. Bu birinci kısrna ilave etmektedir. tığı şıddetli taarruzlar, duşmana çarpışmıf1arciır. H ti A k ela 
kiloya ınmiştir. Fransada harp - ait olan işler arasında bilhassa kanlı zayıat verdırerek püskur - 3 İlkkanunda hava muharebe - eye n ara 
ten evvel senede 37 kılo et yenir- sulama tesisatını zikredebilirim raonu: Sa: 2: su: ~· tiılmuştur. !erinde 5 düşman tayyaresi düşü- . 
di, şimdi 15 kilodur. Holandada a- Memleketin mahsulünü hem Leningrat onünde, Alman çen- rülmüştür. Bir _Sovyet tayyaresi . Ankara,•. ~!"N>. - Bugun. şe 
danl başına haftada 250 gram et muhtemel ifet ve zararlardan ko ber hattını yarmak için, duşma _ kayıptır. 4 İlkkanunda Moskov~ rimize 21. kışıl~ ~ır Alman iktı 
\1erillr. lsveçte haftada 500 gram. rumak, hem de bu mahsulü çoğal nm yaptığı yeni teşebbüsler boşa civannda iki Alınan tayyaresi du sat heyetı ge~tır: Almanya ik 
Norveçte ise et yok gibidir. Fin- tabilecek prtlan temin edebil - ıkmıştır. §ilrülmüştür. tısat nezaretı şeflennden Dr. Ya 
landada ayda 50 kuruşluk et ve. mek itibariyle bu tesisatın ehem- Harb•ın lk•ınc•ı ç Alman hava kuvvetleri Mour- Cenupta Alman rleatt kobi'nin başkanlığında.ki bu h 
rilir, fakat yumurta alana bu da miyeti ilşikirdır. mansk demiryolunun bir kısmını Kuybışef, 3 (A.A.) _Alınan. yet, ~eçenlerde ımzal~ 96 
\ferilmez. "Bundan bafka kara yolları itleri- Ali Fuat Cebesoy tahrıp ve Lenıngradı g~. ve gün lar, şimdi Taganrog'dan Mariu _ yon liralık. ~an -. Turk !le 

"Avrupada yağ istihliki en a- ne de büyük bir ehemmiyet veriyo- Safhası Yakın düz bombardıman etmıştıı:. pol'a doiru tam bir rlcat halinde- mukavelesinin teknik tatbika 
..,ğ d · d' ilmı'..tır· E ruz Cilnkil bir memlekette münaka-~ F' l d k etle Han-'-' Alman1an --"" •1 ..nıa...ıı•- meseleler etr 
'"" 

1 erecesme ın ır ~· ·. n ıe yollan kan damarları kadar ehem- ı 1
11 

•1t F• 1""' d m an a uvv rı •-.J• dirler. Ruslar, ıı.~ ~"~ .. n 
ÇOk yağ bulan memleket Danımar mfyetlldir Fakat yalnız buıünü de- lffJI ere in aft G işgal etmışlerdir. (Sonu: Sa: 1; so: 4) temaslar yapacaktır. 
kadır. Burada ayda adı&nl b8fllla,lil. b~ kadar' belki daha fazla H··1cA • 1. Cenubunda Yeni Bir DUşman kuvvetlerini himilen ======ı::ıı:::ı===============ı 
1500 gram yağ verilir kf, fiarptetı bir dikkaUe y~ı dillÜJlilyor ve ha- u .metine ır Hange'den kaçan 12000 tonluk L ~ K d ' 
~elki miktarın tam yarısıdır. zırUyoruz C h H ff K d Rus Stahn naklıye ~i bir Fin- D A t • l 
İngilterede ayda bir kilo; İsviçre- "BWrslııız ki, nafia işleri ıeniı e- Ültimatom Vereli ep e a 1 ur u Alman mayn tarlasına rastlamış ,. • a l ır ar 
de 400 gram; Almanyada zeytin- tüdlere, tecrübelere ve binaenaleyh Kahire, 4 (A.A.) - "İngıliz teb (Sonu: Sa: 

2
; SD: I) 

Yağ da dahil olduğu halde senede zamana dayanan !ılerdir. Onun için- Londra, 4 (A.A.) - Helsinki · liği,, Son 24 saatte de sükunet l b ldı 3 y l 
14 kilo; tsveçte 13 kilo; Holanda- d1r ki, Nafia VekAletinln buaünkü den gelen haberlerde İngilterenin devam etmiştir. Tobruğun cenup sta u a l l 
da 10 kilo; Finlandada 9 ~o; ~~e~ !_inde iy=~~t: f~~~ Finlilndaya bir ültimatom verdiği doğusundaki başlıca cephede Sldi A m e r •• k a n 1 n n 
Fransada 5 kilo, İta~yada 4 kilo.,, vardır ç;ann;~ki.Yenin. harp aon- ve yannki cuma gece yarısı son Rezeg istikametinde ilerlemiye te 

Bu listeye Yunanıstanı koymU- raaı Turkiyesinln ihtiyaçlarmı hesap mühletin biteceği bildirilmekte- şebbüs eden birkaç küçük duş • 
Yoruz, çünkü orada ha~ sebze ve ve bunlan etild etmek, bu projeleri dir. man müfrezesi seyyar kuvvetleri Harp Masrafı 1 lcla T rlad v ı.a...: 
ottan başka yiyecek bır şey bu- normal zaman avdet eder etmez, der- B h be Lo d d tef . edil- mizin hücumuna. uşramıştır .. H~- Vali. 11 sta•u asa MJlm f11V11 • 
laınıyor. hal tatbik mevkilne koyabilecek bale u a r ben İnra ·~te s~ Fi dut bölgesindekı kuvvetlerım12 1 • S Sen ş•-.atk• Gel• • 

Gün geçtikçe istihsal azaldığı ıetirmek. °!emkle ~ r gı . ı:enın n düşmanın tecrit edilmit mukave l.. j••d f 1 • A 1 Yanmak f!lll e ve lmul 1 ınn 
için Avrupahlar her gün biraz "Bu suretle harp biter bitmez Ve- lindaya bır nota verdiğı ve Sov- met merkezler\Jlı tazyike devam MU a aa Çin yrı an r· '3' • 

daha bel kayışlarını sıkmıya mec kllet, senelerce d~am eden etüdle- yetlere karşı harbe nihayet ver- etmişlerdir. Bu bölgede devriye . T.ahs"ısat 68 Milyar Dıııncla 20 Mlyon Lira Yeter!
11 

Diyor 
bur oluyor, açlık ve kıtlık artı - ~ der~e k vaki~il ıeç:zn:!;1 tat: mediği takdirde İngilterenin harp lerimiz bütün gün faaliyette bu· u 

Yor. Almanya, bu aç Avrupayı ruı ı;:kiyesinln~e =n~mıam::n halinde bulunduğunu ilin edece-\lunarak keşif hareketleri yap~ O 1 8 ld L(itfı Kırdar, İstanbulda ife 
ID 7) (lonu: aa: 2: so: 1) tini bildirilmiştir. • ve düşmanı hırpalamışlardır. 0 arı U U başlıyab tam üç yıl oldu. Bugün 

(Sonu: a.: 2; : _ (Sonu: Ba: 2; 80: ıı Vaşington, 4 (A.A.) - Dün but d?.rduncu yılını~ b~i gunü • 

-· 
.. 

çe encümeni tarafından tasdike- dur. İstanbulu şoyle bı~ dol~~ 
dilen 8.243.000.000 dolar munzam da iıç ~l ıçind! ~aP,tıtı. işlen ~z 
tahsisat, Amerika ordusu mevcu· den geçırsek goruruz kı, ~ ~eldik 
dunu derhal 2.000.000 a çıkarmak t~ sonra İstanbul~ yuzu ~· 
imkanını verecektir TakriDerı muş, bu koc~§ şehir, Dr .. Va~ 
68.000.000.000 dolara varan mü - nin şın!1g~arı _ıle gençleşmış, gu 
dafaa masrafı yekUnu geçen harp zelleşmqtır. Lutfı .~ar, bu. ~a· 
teki masrafın iki mislinden faz - şarısı ile ne kadar ovunse yendır 
ladır. Bir askeri yüksek phsiyetı O geldikte~ sc;>nr• İstanbulda 
Birleşik Amerikanın bilen sürek hemen .. hc:ı>~n . Y~~lm~ı 
1: bir harbe hazırlanmakta oldU- gQç, mümkunsuz gordüğümuz iş 
tunu ifşa etmiştir. ler yapıldı. Hem öyle zama~~ 

·""'- L--f yapıldı ki, hirp çıkmıştı. yapı ıçm Begaz sanı.,_ MH'I erana lizım olan şeyler bulunamıyor, 
Vqınıton, 4 (A. A.) - Grevlerin usta, irgat gündelikleri iki üç ka 

milrakabesine dair olan kanun pro- tına yükselmit bulunuyor, bele -
jesi, d~ mUmeailler mecllainde ka- diyenin geliri de gittikçe azalı • 
bul ed11miftir. Bu kanun ırev tehll- yordu. 
keai zuhurunda, patronlarla 1JÇ11eri, Zaten Vail lataabala selditi samaa 
80 l(ln mQddetle atatiUfoyu muhafa- mubaha ıeliri 500 bin lira ualmllb. 
zaya mecbur etmektedir. Bu mClddet tik Mlıelerde sorlak celdlmemal için 
zarfmda, mildataa una7ll hakem devlet beledi7e7e yardım ed.17orclıa. 

(lotuQ ~ I; 111: 7) (lonu .._ 4, il. t ile) 

V.U ft Belediye Reisi Dr. 
J.116~ 
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No. 19 
- Saliha, dedi, ben gidiyonım. Fa

at unutma ki katbiml burada bıraka• 
onun. S md'den sonra ben senin i
n r babayım. Müsade et de hiç bir 
y ddl meııln. Benlm ldiçilk 7ardmı• 
nmı kabul etlenen tıaDa miatUar 

tım. 
- Hayır, dedim: böyle bittin. Bir 

a bırbirlmizi 16rml1el1m, JamııYll
' bı.ıtüıı geçenleri m11atınaya caı11a-

Yamn: MEHMET ABUT 

dan neler secmedi, neleri Fakat yine 
bana en atır ıelenl yaptım: Qldlp ki
racılardan beı llra istedim. Hanım i
çerfld odada urun zaman mllnakap 
ettlltten IOlll'I ı 

- Ancak iig lira bulabildim, dedi, 
alınız. 

Bliyük bit kabahat itlemiş ılbi oda
yı terkettim. Doktotun 7üzU hic de 
ümit vermiJC)rdu .'BUkllnet. dedl. En 
ıafalt bir he,ecan blle ona rCStürebüir •• , 

Annemin nazarlan herıeyi hissetmiş 
- Hatıralar ölmez ki... Dedi. ıtbt teli: 
C vap verdim: 

- Evet ama tozlanır, tor atetl gl• - Ölec:eiim. öleceğim, diyordu. Fa-
uatU Jd1l tatar. kat ıöziim arkada ıideceiim." Ben ta-

bii olmınn bir n .. e ile ıUlOyordum 
Çeltmecemde bir paket halinde dn- Kard .. im dalım dalrın, lraf70lanm 

blltiln mektuplarnıı sert verdim. ayak 1lC1l1lda ot11na1or4a. Kan11, ,ı~ 
dah ziyade sarardı .• Hiç bır ne babasının evine kaçmış. Annemin 

Y demeden •obanın kapa~ açtı, nuarlatı ıettl .. tL Artık rülmüyordu. 
altta olan odıınlaraı itatı.ıne attı; Sık ıılr eola,.nk ıorc!a: 

ffV bU,Uclil, Son llmltlerlm 4e böJ-
sondii Iklmlaln nazarlan da atete - Para icln ne 7&Pbtm? 
ımıı, i(imızde ıı2layan elemin acı- - Hlc tldlme:vtn. dedim, Bu ak• 
ım, izlerini çehrenıiı:de ıöeterme-ı şanı Server Beye bir mektup yazdmı. 

ek için mücadele edirorduJı:. Ya~ .llzım .olan parayı yollayacak! 
Birdenbire karar vertıüı c!W Uerle- Yllzilme dik dik baktr. 

• Sonra gUJtlmseme:re calttsrü': 
Allaha mnarladıkl Gidiyonını. "Arttk tıhammGlUm kalmadı. dedi. 

emn mektuplannı yarm yollanın. Ben kurtuluyorum. Ama siıln için kor-
- Hacet 10ll. dedim, OAlan ıi.z ya- n)'Onım ı,, 

Ellınl tuttu. Soluk dodaldanna p
rdü " biç blr te7 aö71ealedılA cak

Ybıt biıt baktı. fakat bil sefer u
zatlatıılda tefkat detil. ICI .. lror
kanf bir mana •ardı, 

- Zavallı ~rt ••. 8antl ba1ka 
.. • ~ iler:ıuten bakar gibi tll'lth. braıilik 
• ~ • • nuarlarla balnyorda, Kacalmda acık 

gı.tti. 

SaUba ntts, ıtanrlan li'tti-. Iııa• daran elini tuhaf bir hareketle bl
nnakta olan UIDQa W&all. bir mi• dırdı. Klmblllr ne demek istiyordu1 
duşundu. GiSzlerini kapadı.., Bazan pek feııa inı-

Hüs .., Papı unlar da ö1le btiyii kiJ'iliklerde bu-
- Yorulclaıı. deai, ıatenen bitu htnUJOl' ki... Kardeşimin kamı anne-
1 mJn feıWaıtıima du,.r 4ıtymu, kô-

- enffll7U', ha:rır, artık bir fq kal- l1lP ıeldl; eaaııiaıl yatlarla allıyord11. 
Hattl ııeceleri beftlmle ~raber onun 

eh Sımcll bitiyor· bq ıacunc!a beklttorda. Ezile büılUe 
- t11k nk&YıM nııl · babnından atdıtı em 1lraJı bana 

Zahmet etınqin. Yalım bir cip- •erdi, Bea 4lfet taraftan evi rehin et• 
veruı... Tewekldlr edertm.. mtk teşebbüsünde 1Nlıuıayordmn, Bir 
- Evet, ne diyordum? 8et_tet Mf- eok doktorlar getirdik. Fakat annemin 
bahaedlyorcbıın delil mi? o ıtt• o alrfam kapanan gözleri telrtar atrl

a.rada ılbraplanmdan bahletlltelı dılı tarmm artık büıi tanınuy()rdu; i
ii.zUmaba. O, nialise il*. tlıbit n .... tltallJOnm. E11nt mltıı:madiyen göde

et ıetirmittt. cı)tarkea bepeini de tine aötiirerelı:, sabit nazarlarının ö
• gtitürdil, Kuvetll ırinler, sim nünden kimbilir balıgi hayalleri, ban

aiyah seeeler •• , Hantm manaanu bi- si bltıralan lı:cmbak, ıİlmek istlyor
kaybetmittinı. Öyle bir an reldl lı:i, da. Uç gün böyle tanımadan baktı. 

sJerlm dondu. Pabt ba'8t buan 
ell lett, en nlim tnMnlardan (Arka• var) 

ııJaha tn.ıas darbelerle amphıot. ıoa:~~.,,.---~~~~~~~ 

JCM'detlnd lener be7bl ,_.l•ttfrdilf 
en plaututar, O, yine aeneri ha• 

yatma kav1lttıl. E•de para 10k. Bea 
iı batabilma için 10kaklara dtlt

tfim. ~abt öyle bitcmlm ki, b1c bir 
mtıe11elellin bent bbal etmeJe. ı6ri 

tmUJO!'I bülart da 'fltcb, Be at• 
1r biç bh' ... ,.,....dlm. 1511 rlW. 
ilrDlealp 4un1Jordllm, Bir üpln _. 

hktan daha mDblm bir Ultl7lıc -
cösterd1. A-. :ratllta neha ala-
llU70ti ctoktGr ıetireeell para fOk; 

acdara gidip pata t.tiJecek yüzüm 
jok; Giinkü ou1ara da borçlaym. Bir 
4!olllet waıte.ı ftl'fbiJdlelc icla aJdlm.. 

J~ RADYO 
'/.IO Prosraıa 
'l,33 MO:tik (PL) 
7.4111.WW 
UO Mltıillt CPL> 
U! Erilı saati 
UO Mllalk ( P~ 

• 
ıt.M Pro_... 
ı:ı.u Tilrlıtler 
U.45 Haberler 
1 S 00 TOtklller 
u.111Jrldk ~ 
11.00 P1'0sna 
lL03 Pad 

18.40 D•nı mUdği 
19,00 ltonupıa 
it.ıs Mnılk 
ıt.ao Rıbttter 
U.45 TQrk ı111lslfı 
20.15 Rad:vo putesi 
20.4$ Tilrkoiu 
ti ot Zltlıt tabblıi 
ıı.ıo llli&Ür 
:tı.JS Temeli 
22.00 on-
12.tO H•berlff 
n . .s Otbttta 
U.15 K..-. 

Yddız Park 
Ve Bahçeleri 

Nebatat ve Hayvanar 
1 

Bahçesi Olacak 
Belediye tarafından bir kısmı ırta 

re edilınekte olan Yıldız park ve 
oahçelerlrıln hepsi Vekill~r Heyelı 
ltararlyle lıtanbul Belediye lne dev
redllecektır. Valinin bu park ve bnh
çelerin Beledly97e bırakılmaşt hak
kında yaptığı teşebbüsler bu güzel 
sonucu vermiştir. Yılda parkındıı 
memleketin en zengin ajaç kolleksi
yonlan bulunmaktadır. Vali, parkm 
b~klQtünU ve nebatat bakantndan 
zenglnllllni föUJnQnde tutarak bura
da tetıre al\ büyUk bir nebatat v• 
hayvanat bahçesinin kurulmasını 
muvafık görmüştür. Vekiller Heyeti 
kararı Beledi:veye teblil edilir edil
mez, miltebaualar tarafından YldıZ 
parklannda incelemeler yapılacak ve 
ilk fırsatta önce nebatat ve sonra 
hayvanat bahçeleri kunllacakbr. 

Beleclyenln Malzeme 
ihtiyacı Karıllanıyor 

DQn Belediyede itfaiye, fen ve su
lat müdürlerinin ve elektrik idaresi
nin bir mümesslllnln bulunduğu bir 
toplantı 111-ptlıntş ~ bu dairelerin 
thalzeme :ihtiyacı tesbit edilmi$t:r. Bu 
müzeme )'eni Tilrk - Alman ticaret 
anlll'1Jl&ııiyle getirtilecek ve hükılme
tin Belediyeye vereceği bir mllynn 
sekiz yüz bin llrahk d6vlı ne biltlln 
lhttyaçlat karşılanacaktır. Bu arada, 
500 havagazı Sildi de getittilecektir. 

Akıl Hastahanesinden 
Kaçarken öldü 

Bakirk6' akil hastanesinde tedavi 
~len 18 fq'lnda önıer dün duvar
dan atl.ıyarak kaçmıştır, Kendisini 
takip ettrklerlni hlil4eden ömer, bir 
ağaca çtkmış, fakat dal kırıldt~ı icin 
düşınQt Jmft tası patlıyarak ölmilş
tt1r. 

'Altın Fiyatları 
A2tın yeniden 7i1kMlmfitlr, Bir 

altın HIO klu"qtan ve bir gram ktil• 
çe altm 3'18 kunıştarl sattlm~tr. 

Havagazi Şirketlerinin 
Kömilr İhtiyacı 

Kadıköy ve İstanbul havağa:tt $İt
ketleri elde olnnyan sebeplerle Zon
guldaktan vaktiyle kAfl der~de k6-
mür getlrtememişlerdir. Son günlerde 
de bazı akııaklıklar meydana geldi
(tinden.. lıu firka\lerin stok ltömUrleri 
azal.n\.şttt. Fakat ,ehrln k11a bir müd 
det de olsa gazsız kalmasına meydan 
ftrmemek Cben süratll tedbirler a
lınmıştır. 

- ALMAN TEBliGt 

TAN 

··--··-·--... ····-···-·····-.... --........ ---·····- ·-····················· i 
Tünenn Tecrübeleri Bugün Yapdacak İ 

Amerlkadan Basr yollyle gelen iki tunl'1 kayı ı diln ttın 1 makine d·aıre
sine getirilmiştir. Her bırı 650 metre uzunlugunda ve 7500 Uo ltrlıttn
da olan kayı~lar, bu gece yerine tnk!lacaktrr. Tal uma ve tecrübe iılerl .. 
nin bugUn taınamlanarak Cumartlsi günlı tünelin itletmiye açılmnaı u
nıulınaktadrr. Dün Ankaradan gelen Tramvay ve Elektrik Umum MlldU-

ril Hulki Erem de bu ı le yakından me gul olmu tur 

Odun ve Kömür Darlı v ı 
Tamamen Önlendi 

Şimcl!den Bir Buçuk Aylık Kömür Getlrlldl 
Şehrliı kömUr thtlyaem\ karşıla· 

mak üzere Yeşilköy ve .Bakırköyô 
50 bin, Kumkapıya 100 bin, Sirkeci-
ye 50 bin kilo kömür getirilmiştir. 
Kömür şlrketl tarafından getirilen btı 
kömilrler narh fiyatına satılacaktır. 
Şileden Üskudar ve Kadıkoyüne de 
her gün dört kamyonla muntazam se
ferler yapılarak komur getirilmekte
dir, Bu suretle şehrin bir buçuk ay
lık kömürü hazırlanmıştır, Odun ge-

tinnek üıert Atvaya bet motör ıthı· 
derilmlttlr, K•a blr zamandA ıehrl• 
mizde rtıı bin ekl odun ııtok edll•M 
bllect\ttlr, Slmdlden alma11 tedblrler• 
le şehirde bir odun, kömUr darlılı 
tamamen tınlenıtılitlr, Fakat nıkU 
mastanarııun ıı.rtmtt otmuı 7Uztltı• 
den, odun ve k6mUr nathmlh arıtı· 
rrJm sına lüzum göriılecegi anlaşd
maktadır. !'iyat Mürakabe Koml .. yo
nu bu durumu Ticaret Veltilli.jine 
bildirecektir. 

Yeniden Adliyeye tsviçreyeGönderllen 
Verilen Vurguncular Mallar Bekliyo~ 
Beyoğlunda bakkal Yani tatla fi~ 

yatla mercimek ve fasulye sattığın
dan adliyeye v ı-ilmi5, 25 lira par::ı 
cezasına ve 7 ~ iin dükkfmını açama
mrya mahküm t"?dllıniştlr. 

Kasımpaşada kömürcü Mustafa da 
vurgunculuktan mahkemeye verllmıs 
ve 50 lira para cezası ile 14 gün dıik
kftnmı açamamıya mahkum edilmiş
tir. Beşikta:ıta bakkal Teofilos lsı:>ir
to, Türbede ihsan ve Ali ayakkabı 
llstiği, Beyoğlunda kasap Selim et 
vurguncululundan tevki! ed.lltnişler• 
dir. 

İsviçrel'e göndttriln\ek üztre ~k
lenmiş olan mallar Bulgaristandıı 
beklemektedir. Bu malların gönderil• 
mesini kolaylaıitırtnak ve yeniden 
gönderııeceklerin nakil çareleri111 a
ramak maksadiyle İsviçre nakliye 
şirketi mUtl'ı~ fiillerinden Hanı Blerl 
gehrimize gelmiştir. Bulgarlstanda 
Türkiyeye getirilmek ve Avrupa 
memleketlerine gl)nderlimek ütere 
altmış bin tondan fazla çeşiUi mallar 
bulunmaktadır. Tunaftm donmuş ol
ması, o yoldan da lltUade Umitlerini 
durdurmuf\Ul', YOk1enmlt olan elli 

AFRiKA CEPHESİ 

Üniversit 
Yardım 

Yak.nda 
Edilecek 

Son Karar 
Tatbik 

Ünhrer!lltelllcr Yurdunun kesin o
larak talim taburu binasmda kurul
mHı kıırar altına alınmıştır. Talim 
llıburu tein ba•lta blr bina aranmak
tadır, En geç ik.1 a7 içinde talim f -
bunı baıka bir binaya taşınacaktrr. 

Yurt açılmcıya kadar yoksul Ü'n\
\Cetııltelller Jçih teıbltlne çaU dan 
.rokıulluk prtlan. bugünlerde tal -
beye b\ldlrlleeektlr, Verilen haberle
re göre, Fakilltelerin birinci smıfla
rınn llsedeh pek iyi derecede elen 
dliter smınarda lse iyi derece ile ge
çen ve Unıversiteye tak it ödiy tnl
yecek bir durumda olduıu kayma
kamhklann yoksulluk kA ıdr ile an
la,ılan talebe Partiye bUdlrlleccl tir 
Parti bunlara her ay 25 lira pnr:ı 
7ardttntnda bulunacaktır. 

Kurtuluı Buıiinlerde 
Llmannn•a Gelecek 

Kurtulut vapurunun bugünlerde 
llmanımııa ıetmeeı beklenmektedir 
Vapurun dOrdUncil seferinde götare
~ıı :rı11cek maddeleri hazrrlanmış-

Llr, Dlltr tataftAn Yunanistandakl 
akrablırına ~k göndermek içın 
ılmdl)'@ ltadar Glltnrük ve İnhisarlar 
VekllUltlne 411ekçe ile müracaat e
denler İstanbul Gümrükler Başmil
dUrlOtruıce etlt'tlmaktadrrlar. Bunla
rın gftndertceklert Jlreceğin cins ve 
m lktarı tA1ift tdllecekttr. 

Bahılvan Y etlıtlrme 
Mektebi Aıllacak 
Sehrlm.lzde çicekcntk c:ok ileri gıt

tiği halde, behc:elerin idare ve bakimı 
lc:ih bilgitl bahcıvan bu1unmamaktıı
dır. Memle~n her tarııtmcııı. bahçe 
ve parklar yapıldığından, buralara 
ıönderlltcek usta bahçıvan butuna
nııımaktaCSır. Bu eltlıiltlilf g&ıanune 
alan Vali, istanbulda bir bahcıvan 
yetiştlmM! mektebi llfl}masmı muva
'1k ı.uım1ı11tur. 

Ticaret Ofisi Umum 
Mü.dürü Berllne Gitti 

Ticaret Ofisi Umum Müdtlrll Ce
mil Con tle Of'ı.s Miltavlri Emlh 01 .. 
ray, dün akıJam Bul~rlstan )'olly1tı 
Berline ıttmiılerdir. Oradan taveçc 
rtdtceklerdtr. 

kadar motör bat'l> alıoı:U prinılerinln 
yOkııelmlf obnasmd•n dola7ı hare.
lcetlerini ıectktirmitlerdit. 
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Meyhanede Zeybek! 

Yazan: NACI SADULLAH 

sahne, meyhane sahncsjdir. Orad<> 
kahve telvesinden Bobıtll bıyık 

c;elnnle bayan çehreli bır del kanlı var 
Başına bir Arnavut takkesı gcçirmi 
omuzlarına, hemşiresinin ref kasın n 
veya dostunun y zlık mantoııurtu , t
mış. O mantonun altına Türk nıille 
tinin hemen hemen asker Uniformaıı 
kadar scvdıği bir zeybek cepkeni giy
miı, kUrdan bacaklarına dizlı&i çek 
mit, ay klatını altı k lrn mant rh 
Bobstıl iskarpini geçirmiş, kar gıbı 
beyaz dizlerini yere vura vura zeybek 
oy u1or. 

Ona bakarken, lstiklit harbi esna
ında halis Aydın ıteyb klcri eline du
şen bir arkada,ın bır hatıraunı du 
şunu yorum. 

Dcmırcı efenın yiiıt çocukları, zey
bek kılığına gırmiş olmasına raimen 
bu sata: 
"- Sen sahte zeybeksin 1,, diyorlar. 
Arkadaş haklı bir merakla ıonıyor: 
"- Siz, kendi kıyafetinize ıinn.i 

bulunmama rr,ığmcn benim halis zey
bek olmadığımı nereden anladınız?., 

Cevap vcriyoı !ar: 
•- Boyle, ıenin gibi, dl• kapak

ları ıune• görmemi& ae7bek mi o
lur ~ .. 

Bunu hıı.tırladıktan sonra, halta ıey
bekle sahte :ıeybek arasındaki farkı 
ıe.mekte, bu k dar ince ha11ulyetJ 
olah f6altrın, hatiı zeybekle meyhane 
s hneatnae sarhot etlendlren tel-.e b ... 
yıkh, bnyın mantolu, Bobstil lıkar
pinli mukall dl arasmd ki baş döndll· 
rucu mesafe k rııısmd cluyacaiı baır.
lı bfkeyl tasavvur ettim. 

Her mıllet, kentli hamasettnt tem
sil edenlere kaı-$1 alablldiiine 88.7Po 
lrdır. 

Halbuki koca zeybek, meyhane sah.
nesine, ıtomtk bir 2enne maki11Jlyle 
çıkarılacak kadar Eıı.vaıtılıı.ştırıltyor, 

Valtıl, bunun 6ttllne resmen sec;IJ... 
metıinl mUmk\ln kılacnk bir lwıun11-
m111 7oktıır, Fak t madde haline glr
memit bir milli yaaa vardır lı:i, Ef.., 
nın a11ırlara kafa tutmuı manevi ır
zına alenen reç'lmesine asla sos :vu
mamaı. 8unun içindir ki, zeybeği tel
ve bıyıklı. baylan mantolu, B b1tlt is
karpinli komik bir zenne kıhli:vte mey 
hane sahnesine çıkarmak cüret ni 69-
terenltrl cetal&ht!trM'lk !Çit\ mti dei
umumln n, Poliı n, inzibatın mildaba
leıint Jliıum yoktur: 

Çirkin manzaralar kal'fısmdalrl hatr.. 
lr isyanlan en kaba, en tnce ve en 
içten ifade eden ıilth, Jant... ıehlı 
kafidir! 

, .. ·--~~--=-·-·-........... -......... , 
..... ~~2.Ç~ .. ~.!~~1!: .... ı 
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Büyük Nafıa işleri 
için Hazırlıklar 

(Battarafl 1 incide) (Baştarafı 1 incide) 
\te üç mayn infilakı ile hasara uğ tan yıpratmaktadırlar. Daha ya -
ramıştır. Mecmuu 80 kişiden iba- vaş gerileyen birkaç Alman birli
ret !Jlürettebatı olan iki Alman ğinin irtibatı kesilmiştir. Rusların 
ileri karakol gemisi Rus vapuru.. mühim bir zafer kazandıkları ve 
nu yed.eğe alarak içindeki her rüt bilhassa otomobil ve kamyon ba
beden 6.000 düşman askeriyle zen kurundan aldıkları ganimetin çok 
gin harp malzemesini bir Alman fazla olduğu muhakkaktır. 

Amerika Türldyeye!Avrupada HüLüm 
Müdafaa Malzemesi Süren Geçim Darllğı 

(9......,_ t....., 
18)ı::ın bit zamanda nıatlce11 aım11ma 
'8l'dmı edecektir. Harp çskmamff ol
IQdı. Ankarada bir yilksek müb~ 

-1debiııin 1wnılmaa dOtQnQ
u.. Bu ptOje terkedibldt delil

• İlk fmıatta teaJs edllecetl t0.P
hMl8dlr. Cünkü kanaatmace mtıhıl._ 

Siyasal I Dgller 
Okulunda Tören 

Ankara, 4 (TAN) - 81yaal Bil'1-
okulunun kunıluşunun 85 incl 

yükaet tahsil ınüedeısesi hllliM 
geIJişiıllD M Uncil yıldönOmu, olNlun 

ebeddeJd binasında, her .ene oldll· 
ıı ·, bugün de bUyük rnEI imle 

Jtu!Uaımustır. Törende büUin Vekil· 
BilTilk Millet Meclisi Reisi 

WbaUk Renda. orgeneraı Mitil 
'l;;"Gilnıilfiz. Hukuk Fakültesi Profesör
~ ıne&tınla.tı ve talebe ham 

·ı;uıımm'Uıtur. 
, taUklAl marsa ile başlan• 

ve Siyasal BUıUer okulu mUdt1• 
veciz hır nutuk söylemiş ve bu-
mektebin 7a11ı mezunları 'lan 
olan ŞQrqa DeYM ıtew İsmail 

i·~lkkımın bir lı:obutmaa taltlp etmiş
Son lllnlf talebelerlllden Ertuğ
Soysal da bir hitabede bulunduk

onra t6nDe 11>n verilerek da
r la.aalrlaıwı bQfede ıu edil-

Un, 4 (A.A,) - 1"1'ebUL ,Matlf 
de geçen blr muharebe .__ 

raJ kıi'ıct gemllerlmlıden bl
tnıtli& eert hücum.l>oWn.u top 

ı batırmrt: diler lldlh'll n ha-
u tmt,ıtr. Mubatebt7t ınnda
eden ileri karakol __.ledlhiz 

i iliz Avisosunu batırnUllft ve 
hücumbota cılddl b811U' yap-

c•attaraft , lnoldl) 

Verecektir 
• (Bqta .. fı 1 incide) 

. ( Baıtarafı ı ınolde) 
organıze ederek biraz daha suyu· 
nu. sıkmak, harbın sopuna kadar 
Almanyayı açlığa diı§urmemek 
iStıyor. 

* * deniı ÜSiü.ne götürmüşlerdir. Moskova bölgesinde 
TAN - Alman tebliğinde bahsi 

Hava ltuwetle~ bütün mu 
harebe meydanında taarruz dev
riye hareketlerinde bulunmutlar
dır. Kapuno yolunda motbrlü va 
sıtalara ve Sidi Re.ıeg civarında 
da büyilk nakil vuıtalan toplu • 
luk.lanna hücumlar yapılmqtır. 

Amerikan mahafllf., Amerikan 
harp levazımının ıaten Türklye
ye sevkedilmlf oldutunu söyle -
miştir. İngiltere, Türklyenin ha
kimiyetine büyük ilgi gösterdi
ğinden bu haberi memnuniyetle 
karşılamqtır. 

Harp bızde henilz bu derece 
tesirmi gostel'llllf degildır. 

ll!Çen Hanaoe yarmıadası Finlanda 
~ blııVet .,. ~ itlbarvle körfninin &Pmdadır. İlk Fin - Sov
tula ~ muhiaçtlr. Yapıcı yet llarblnden sonra SOvyeUer Birliği 
olmadan 1"lll'8tınak ve bina etmelt tarafından 30 sene mnddetle kl.rillan
lmkAnsmbr. Bueünftn prl1arma 16- nıış ve bir tıs haline getirl.lıniştir. 
re, Nafia VekAletiniD elinden ıelenl Şitldell Rus hikumları 
yaptlJtna ve 18P&Catma kanllm. Fa
kat :pnna. b\llOn kadar ve hatıl da
ha fasla ebmaml7ei veriyorU& ve ve-
recekler ...... _._ 

Orff idare Tekrar 
Uzahllyor 

Ankara, 4 (TAM) - ~1 ve 
Trakya vUAyetlerinde tatbik edil
mekte olan lll'fl idarenin müddeti bu 
llJ'tı1 21 Qnde bltmektedit, Om lda
relıbl bit mOddel ~ twtılmaın 
hakkındaki kanun lAy:lhasmm bugün
lenle M«liH verilmesi muhtemeldir. 

G. Wllıon Dokuzuncu 
Ordu Komutanı Oldu 

'Kudüs, f (A,A.) - General Henry 
Maitland Wlllon"un. Orta Şatk 18bl 
9 uncu ordusu komutanlıjlna tayin 
edildiği resmen haber verilmektedir. 
General Wllaon, harbin başında, Mı· 
sır ordum bafk\ımandam idi, sonra, 
Yunanistandaki İngiliz kuvvetlerine 
kumanda etmit ve geçen MQ)'!Sta n
llstin ve MaverayıerdUn'deki lngUtı 
lruvveUeri kutnandıtnhtını almış, ge
çen yaz Suri1e muharebesini idare 
etmısti. 

Avam Kamarut Hilk6metin 
Teklifini Kabul Etti 

Londra, f (A.A.) - Avam Kan\a· 
rast m cbtırt mlllt hlzmetln iae yarar 
erkek e kadınlara tepnili ve bunun 
için de derhal Mirli tedbirler alın
ması için bükQmet tarafından yapı

lan t&ltllfl on reye karp aae re1ıe 
kabul etmiıtlr. 

Bertin, 4 (A.A.) - Alman radyo
su, ~ cephesl merkez kesiminde, 
Alman ldtalarınm düşman tarafında.'l 
gösterilen flddetll mukavemete rat
men ilerlemlye dtWam ettiklerfnl ha
ber vermektedir. Bir zırhlı tümen, a
nudane müdafaa edilen bir mevkii 
zaptetmit, Sovyetleri aj1r zayiata ut· 
ratınıe, aonra müteaddit köyü de ıe
ıaı eımlttlr. Merkez cephesinin diğer 
bir kesiminde Almanya piyadesi, sağ
lam kahnı8. müteaddit k.öpri1 7.aptet
miye muvaffak olm\lftur. Bu kesim
de sevkulceyşi ehemmiyeU büyük o
lan bir kOprUbap tesia eclilmiştir. 

Alman rad1oM1. Rusların, ufradık
lan kanlı zayiata rağmen, yedi defa-
11l kadar 7eftlden hücuma pçerek 
~ddetli mukabil taarruzda bulunduk
larmı bildiriyor. 

Bel/flNUUMler atılıyor 
Ankara, 4 (Radyo gazetesi) 

Almanlar :MOSkova bölıeıslnde harbe
den Sovyet ldtalarma tayyare ile be
yananmelet atmıya başlamışlardır. 
Beyannaıtı.elerde Moskovanın zaptının 
muhakkak olduğu, mukavemet halin
de şehrin tamamen tahrip edileceği 
bildirilmektedir, 
Almanların ruazan•a vardığı hak

kındaki Viclıy habeti hlebir taraftan 
teyit edlhnemiBtir. ------

Londra Memnun 
( B•ft•rafı ı incide) 

En karanlık gibi görünen za· 
matılarda bile ve Fransız majlu· 
biyetine rağmen bu muahedenin 
hükümlerine Türklyenin cesaret· 
le tam riayet ettiğini İngiltere as
la unutmıyacaktır. Türkiyenin 
kendini rnüdafaa etmek kabiliyeti 
ve azmi hakkında tngilterede dai. 

Parti G E 
.. . ma itimat vardır. tiıgiltere Tür -

rupu ncumenı kiyeye bu maksatla sili]ı teslim 
Ankara. 4 (TAN> - Parti Gnıpu etmek için devamlı surette elln

Encamenl bu sabah Mllll Koırpnma den geleni yapllllftır. 

------

Kanununda fapllaealt dellllkll.ktel' Bundan dola71 kiralama ve ödünç 
hakkındaki projeyi tneeleıtılJe de\'am verme lı:anunu muclblnce Türkiyeye 
etıtıı., İkbsat V~knt lıllh vermı.- hatp maheıneei 16n4erileceği hak
tlr. Endlmen, Puu1esi IÜJlÜ tekrar kındaki haber Londrada derin mem-
taptan.acaktlr. nuni)'etle karşılanmıatır. 

Moskova, 4 (A.A,) - Pravda ga
setesinin hususi muhabirinin bildirdi.
ğiae göre, llıloskovaya kartı yapılan 
Alnıan taammınaıı 17 ıünlllk el nm
lı hücmdan sonra aitrlatını• olduğu 
anlaşılmaktadır. Almaııtar, Kin isti
kametinde müd faaya g çtıkleri glbi 
Stalinogorsk istikametinde de ,av ı 
yavaş cenuba doğru ger lemektedirler. 

Pravda muhabiri, Volokotamslr ı~ 
tikametinde şiddetli muhareb ter ya
pıldığım, Sovyet kuvvetlerin.in mühim 
terakkiler kayıt ve bir çok krısabııları 
istirdat ettiğini bıldirlyor, Maamafih 
MoJaisk istikametinde vuiyet cid
diyetini muhafaza etmektedir. Alm n
lar Vololcotamak ile MoJalık bliyük 
yolu arasmda doğuya doiru ilerle
meye teeebbüa ediyorlar. 

* Kaybişcf, 4 (A.A.) - Kartk letl1ı:a-
metindeki Alman ileri hareketi dardıs
rulmuş Ye iki dillfl18n ttlmeni timdi 
müdafaa variyetine ı~ bulunmak
tadır. Bununla beraber cenup batı cep 
besinde vaziyet ha&1aten Almanlann 
Orelden tark iıtikametlnde bir ileri 
hareketi yapmıt olm ları dolnyı!I yle 
tehlikesini m1thafaza ediyor. Bu bölge. 
de muhareheler cok !ılddettfdir. 

Tula önündeki muharebe 
Moskova, 4 (A.A.) - Moskova 

radyosu, bu sabah şu haberi vermiştir: 
Dünkü Çarşamba günü Talanın ıt:tr• 
kında ve şlmat dolusunda çok şlddetlı 
muharebeler cereyan etmiştir. 30 Al
man tankı ve meklneU bir ply de a
layı, Sovyet mevzilertne bir noktadan 
sokulmuşlar ve Tula - Venef yoluna 
varmışlarııa da Sovyet tankları ve pi· 
yadesl ba kuvvetteriri yeni bir ileri 
hareketini mulrabil taarruzlarla dur• 
durmtı~tur 

Yenl aallaa baflq/or 
Londra. 4 (A.A.) - Ub7a muha

rebesi.nlı\ blrinel ptl'4ell bltmlştil". 
Şimdi, iki taraf da mubaftbenin i
kinci safhasma bUll'lanmaktadlr. İn
gilizler başlıca kuvvetlerini Tobruğun 
45 kilometre cenubunda S1di Rezeg 
istikametinde uzanan bir taarruz hat
tına çıkannJf}ardır, Bu bsttm fevka
lade sağlam olduju ve Tobruğun biln 
ye'1nlıi :veni bir taarruza laınaml.Jle 
elverişli olduğu tahmin edilmektedir. 
General Rommel elinde kalan aırhb 
kuvvetleriyle ister doğUya, ister batı
ya gitmek kararın! versin, muhare
beyi muhakkak 1Urett.e kabul zonan
da kalacaktır. 

Yeni miktulelege hazırlık 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter'tn aa

kerl muhabirl yazıyor: DUnkll Kahl· 
re teblili. llOll saaUerde barekltm 
bir parça hafiflediğinden bahsetmek• 
tedir. Bunun şaşılacak bir tarafı yok
tuı', Zira muharebe 15 ıtınc1enberi 
durmadan devam etınl.filr, Ve her 
iki tarafın askerleri de, makineleri 
de yorgunluğun son haddine ielrniş 
olmak gerektir. Gerçi ıon ravund, 
Almanların lehine bitmiıtlr ve Tob
ruk bölgesfrtde Almanlar, İngiliz nıu .. 
vasata yollarında tekrar hAklın bir 
vaziyet almışlardır. 

Her iki taraf da şimdi yeni bir 
mücadeleye 1iri1111ek üzere kuV\'et 
toplamaktadlr. Bu mücadele, belld de 
son olacaktır. 

/talgan reımi teblllf 
Roma, 4 (A.A.) - "TebJ.il., ltal· 

,an - Alman kuvvetleri Marrnarlk'de 

"Tllrkige t1emo1traintn 
dostu kalmıflır,, 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bir çok 
senato ua11, Türldyeye lı:iralama ve 
ödünç verme kanaııu mucibince yar
dan edlleceti baklandaki resmi beya
natı tasvip etml•lerdir. Hariciye en
cilmeni ualanndan Connally ıö:rle 
demiıstir: • 

"Türkiye, mlikerrer taleplere cesa
retle kaf1t koymuş ve demokraıinln 
dostu elarak lıtalmı..ıJtrr." 

Vatinıton. 4 (A.A.) - Vertten 
habere göre Gallup, Yalan prka rtt 
mek llzere bulunmaktadır. Mutnalle:v
bin Yakın ısarlı:a seyahatinin Tlirkiye-
nin kiralama ve ödllnç verme kanunu 
ahklmrndan Jstifade e4ecefl hakkında 
verilen karat'J\l tatbiki samanına te
adüf etmesi tayanı dikkattir. 

Iraktaki Fransız ve Fran. 
sadaki Irak Menfaatlerini 

Türkiye Koruyacak 
Vişi, 4 (A.A.) - D. N .B. Resmt 

bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Fransa ile Irak arasında diploma 
tik münasebetler kesildikten son
ra Türkiye hilktimeti Fransanın 
traktaki lrakında Fransadaki 
menfaatlerini himaye etmeyi 
kabul etmistit. 

Bugün halA bolluk ıçındeyit. Her 
aradıgımızı buluyoruz. Fakat fı· 
yatlar gunden gune yüUelmek. 
te, ve bırçok gıda maddelen fa
kir ve orta halli halkın sofruııı .. 
dan çekılmektedir . 

Her memleket kendi iktısadi 
durumuna gore halkı koruyan ted 
bırler almııtır ve almaktadır. Bız 
de de hükumet durmadan ald gı 
tedbirlerle harbin memleketımız
deki tesırlermı azaltmıya, halkın 
zaruri ihtıyaçlannı temme çalı -
şıyor. Fakat fıyatların günden 
gune artması, ne de olsa, bizde de 
bır darlık vucude getiriyor. Bu 
darlığın önüne geçmek, halkın 
daha zıyade sıkıntıya diıflilesıne 
mani olmak ıçin alınacak tedbır. 
ler hakkında hüklımetçe tetkikler 
yapılıyor. Alınması lizımgelen 
bu tedbırler hakkında her vatan
dafrn duşunduğumi soylemesıne 
fayda vardır. Bızde bu hususta
kı fıkrımızı ayrı bir yazıya bıra
kıyoruz. 

Amerikanın Harp 
Masrafı 

(Baıtarafı 1 incide) 
konseyi b r hal çaresi aramı7a ç 1 
IJllCaktır. 60 ö ce ha r vern 
mecbur Un riayet etmeden 
1apan lere 1 lzllk yardfmı 
ıardımlar yapil ı caktır, 

Grevleri) karıı 

/ ngiUı 11azelelerinıle yeniden muvaffaluyeW muharebeler da Alınan makineli kuvvetlerl7le dili 
yapmlflardır. nıan birlikleri araamda CU»ıpnalar 

Londta. 4 (AA,) - De,tı Eb- Tobruk cepheelnde nıenll hareket· de\tarn etmektedir derltrl Ue 6rU mü tur. Bu t 1 
pres sueteel Ne"70rlt muhablrinhi a- 1 ında ...__ -.. l J. da Uaak şaltc'lalti telgt"atmı n tretmektedlr: er eanu ' .1.nsu\o 19 nV 

8 W• Akdenlıde, blr ıftlflla 6enlı tana .. 
"Biri •1t D 

1 
,,, l 1 R 1 menlerine mensup mUfrtltler buı re tetekkW.U. ttal7tn avcılarmtn re-

. t11 ev e .. er re " ooseve t, mllıtahkem noktalan tlart\illa ı ... ı fak " wıw bir ,,_ ld tdd-"'I 
Till'ld1'ftln mtldafaası Blrletllr Dev- a. • ıt• ..,rp omuzu ı ., .. 
letlet iCltı ha11tt ehemmiyette oldD- etmtıler, blr miktar eslr alm~Mıf. bir Mlılhal'ebed.tn sonra batartrUltır. 
• d Savona tumenl cevresindt Sollwn cl• * 
gundan ola11 Tllrlııi>'enln ele kirala- \tarmdakt mUstl.hkem merilltre ya-
ma ve 6dt1ne ftrme ltanwıunc!ın letl- dan bQcubılarda .ır ,.. motörlQ 
fade ecteceilttl bttdtrmlttlr Demek o- P tt eld -*•'-1 ... 1.. ltökholm, f (A. A,) - .. D.N,B," 
luyor iti, teca.tlle kattı mleadele tcletı vaa • 9QUU1 ..... • lntll\eı'e haberler IW\'lal bl141rlfor• 
miltetlete blr nrdmı otdlllr here ha Merkez kuhn1nde, Bit - •· 0o- nnt ZelAnda 1'apetdti traatr, Wel
zıtlanıul bu kanun harp lelnde bulun- bl'J'e karll yapnan bir lnıtlll taar- unıton'dald be11ltllltmda, Orta Şark 
mı7fth bit menlleltet tıaldttn4a Uk ete- nas tetebb01t1 bitllklwimllden biti trıını.a kuvvetleri bafkumandantılı· 
fa olarak tatbik edilmektedir Vaşing tarafmdan dl\şmana nylat verdltlle- nm, Yeni Zelanda bf$iııcl piyade 11· 
tondaki yüksek memarlardan blrt TUr rek pllskürtülmüı ve mllteaddit tn- vaaı komutanı General Hargest'nin 
kiycnin şimdi Birleşik devletler ve in- gillz zırhlı arabalan tahrip ve DP- Kurmay heJfltiyle bet'alMr 8lr tdiJ. 
ıiltere ne it nptıfmı bildlnnittir,., tedllmişitr. Halen Bardla'nm batıj&n- diğin.i bildirmiJ olduğunu 96ylemiıstir. 

Vaflnıtotı, 4 (A.A.) - Resmt m h 
fitlerde ıö1lenditine sere. 1füleışik 
Amtrllra tarafmdan veril n 4000 kam 
10n Blrmal\11 yohtnda eahtmaya 
ba•l•mıt bulunmaktadır Cank yşek 
hUkGmetl bu lcamyontann bed ni 
Petln verml11tlr. Ödüne ftrm v kı 
ralama kanunu mucıbinc 6 iı u 
1d tfttheh r 1tada 12 000 lcamyo 
ha teslim edilecektir. 





Dr. LiitfiKırdar'ın 
stanbulda 3 Yılı 

( Baştarafı 1 incide) 

Fakat Lfıtfi Kırdar iş başına geçtik
ten ve dLinya harbı patladıktan sonr 
ra bu yardım da kesilmiştı. İstanbul 
belediyesi giımrüklerden senede bir 
mılyon yüz bin lira pay alıyordu. 

Harp çrkmca memlekete mal girmedi, 
bu gelirin de bir milyon !ırası &itti. 
Şoyle böyle belecliyenin yıllık gelirin
den ıki kalemde bir buçuk milyon li
ra azalmış bulunuyordu. Böyle sıkışık 
bır durumda Liitfi Kırdar nasıl oldu 
da bu kadar büyiık işler b1şardı? 

Dedelerimizın: "İş bilenın, kıhç 
kuşananın., sôzi.ıne iy bir örnek olan 
Vali: 

- İstanbulda tasarladığım işleri 
yapmak için beş sene ve şemdiki geli- ı 
rin dışında olarak yirm; milyon li
ra yeter, dedi. O zaman İstanbul, şim
dikinden bambaşka bir yüzle, gülen ve 
çeken bir yüzle ortaya cıkmış olacak
tır. 

- Başarmak istediğiniz işlerde en
gellere rastlamıyor musunuz? Mesela 
bazı kanun güçlükleri füan gibi? .. 

- Ben yapılmasını düşündüğüm bir 
iş için hiç bir kanun engeline rastla.
madım. Böyle bir entel olacağına da 
inanmam. Bugiine uymıyan eski bir 
konuya rastlansa bile tez ·elden değiş
tirmek kolaydır. 

- Sadece programlı 
diyor. 

- Belediyt' reisliği ile valiliğin bir 
çalışmakla, elde birleşmesi zararlı olmuyor mu? 

Karşılaşılan güçlükler 
Mesela siz günde en az 12 saat çalışı
yorsunuz, bazan gece yanlarına kadar 
kahyorsunuz. İki iş ayrı ayrı ellerde 

Şehrin i:ileri yalnız yol yapmak, bulunsa hem daha rahat. hem de ba
meydanlan açıp süslemek, sokakları şarılması daha kolay olmaz mı? 
tem~lemek gibi göze kolayca görüle- - Yorulmuyorum, iş çokluğundan 
bilen ba~arılardan ibaret kalmıyor, bu şikayetçi de değilim. Bundan şikayet 
işlerin bir de göremediğimiz tarafları çi olan yalnız ev halkı. Çoluğum ve 
var. Geliri. gidere uydurmak gerek. çocuğum beni doya doya görememek
Vali diyor ki: ten dert yanıyorlar, evden sabahleyin 

- Gelirimizle, giderimiz, eski du- sekizde çıkıyor, ı:ece dokuzda, onda 
rumda değildir. Gelir azalmış, gider gidiyorum. Giderken de bir kısım dos-

1 alabildığine çoğalmıştır. Hastahaneler yaları eve götürüyor, orada da çahşı-
2 de, nakil vasıtalarmda, temizlik işle- yor, bu yüzden çocuklarıma uzun boy
~ rınde masraf en azdan bir misline yük-- lu zaman veremiyorum Bu bakımdan 
ı:: seldi. Eskiden bır metre murabbaı yol onlar haklı olabilirler. Fakat dediğim 
f beş liraya yapılırdı, şimdi dokuz li- gibi bu iş çokluğu beni yormuyor. 
i raya çıktı. Eski usul ile istimlakleri Sıhhatim yerinde olduğu için zevkle 
~ dı gayr! safi iizerine yapardık, ;ıim- çalışıyorum. Valilikle Belediye reisti
r d kıymet biçmek suretiyle yapılıyor. ğinJn bir elde bulunması işi önceden 
r Emlak fiyatları alabildiğine yiıkseldi, sınanmış olduğu için üzerinde durma.-

bu yiıklôelince istimlak bedelleri de o ya değınez. Bugünkü şekil iyidir. 
nrsbette artmış bulundu. Bir yandan Çünkü bir çok işler birbirine bağlıdır. 
bu masraflar yükselirken obur yandan Bu yüzden valilik ile belediye reisliği
da var:dat azalıyor. Gümrüklerden, nin bir elde bulundurulmasını faydalı 

• mezbahadan kayıbnrız meydandadır. buluyorum. 
: - Böyle güç bir durumda onarma - izin verirı:;eniz bit' şey daha sora-

ı lerıne paydos demek... yım, dedim, !stanbu11uları nasıl bulu-
tn - Hayır ... Biz işlerimize devam c- yorsunuz. Sizi iizmüyolar, yaptıkla
tJ:ı uiyoruz. Bütçemizden her sene azar rmızı bozmuyorlar, çalışmalarınızda 
a azar para ayırarak, vilayet hususi mu- giiçlük çıkarmıyorlar mI? 

hasebesiyle belediyenin 13 milyonu - Yoo .• Dedi. Ben İstanbullulardan 
bulan gelirini yapmayı tasarladığımız . daima yardım gördpm. Zaten belediye 

e, ışlere pay ederek yapacaklarımızı yi- 1 reisi halkın ve basının nıüzaheretini 
ne yapıyoruz. görmezse bir şey başaramaz Halkın 

Hem bir iş için ayırdığımız parayı hassasiyeti sayesindedir ki, kararları-
tl o i yapılamadığı için bir başka ye- mız tatbik edilebilir. Gerek İstanbuL

re harcamıyoruz. Mesela Mecidiyekö- lular, gerek İstanbul gazeteleri bana 
yunde yaptıracağunız hastahanenin 1 yapmak fatediklerimde büyük kolay
parası hazırdır Bu binaya harcıyaca- hklar gösterdiler ve yardımlarmı e-

e E,"IlDIZ para içi~ bütçeye nt' koyduksa sirgemediler. Yalnız bir noktada ı;j,... 
o parayı aynen saklaınışızdır. Her kayetim var .. 

~ ene de üzerine ekliyoruz. Bu binanın - ? .•. 
maketi de, planı da hazır duruyor, - Su, sıra beklemek usulünü bece-

31 harp bıter, ve yapı harcı gelmiye baş- remiyoru~. ~irbirimizin hakkını say
hır başlamaz, biz de yapıya başhyaca- masını bılmıyoruz. Tramvay bekler-

~ rrız. Dolmabahçe stadyomu da böyle- ken, vapur iskelele~in~e bilet alırken 
dir. Onun da parası hazırdır Burası sıra beklesek, kendinuzden evvel ge
muteahhide de verilmiştir. F~kat de- lenin önüne geçmesek ne iyi olur. O 

'J mır bulunamadığı için inşaat durmuş- z~an tr~~ayl.ar~n kalabalıimdan 
n: tur. Demir bulunur bulunmaz burası 1 filan da şıkiyetimız kalma%. Ben bir 

kS da yapılacaktır. ' ı kere operada bilet almak içio tam ya-
4~ Yenibahçede yapılacak olan ipo~ 1 rım ~aat. sıra bekledim. Bir .. defasında 

rom, biri Taksimde şimdiki elektrik da gışenın karş.ısmdakı .bufeden bir 
partımam ile jandarma dairesinin sandoviç almak için sıramdan çıktım. 

yerinde. diğeri Beyazıtla Şehzadeba- Yerimi feda etmiş, ura kuyrufttnurı 
ı arasında yapılacak olan iki tiyatro ark~s~na geçmeye.:~zı olmuştum. ~an
bınası, Taksimde İnönü gezgisinin ö- doVlc;ı alıp geldıgım zaman yenmin 

B nunde yapılacak olan büyük otel Sul- muhafaza edildiğini, orayı kim.senin 
ltj tanahmette yapılacak olan beiediye almadığını g~r.düm. 

alı daıresi de tıpkı böyledir Onlar da Bu usule bızım de alışmamız lazım-
ehrin normal bütçesi ile ~e yavaş ya- dır. :F:ğer . İstanbullu.lar bu usulü de 

vaşpara ayrılarak yapılacaktır. Bele- kendihklerındcn tatbık etseler biç bir 
tci dıyen•n şimdiki geliri yapılacak onar- ~~rumu~ ~a!~az. Halk sıra bekleme 

ma işlerine yetiyor. ışınde bırbırını kontrol etse binek bul
mak için hiç güçlük çekmeyiz. 

5 Yıl ve 20 milyo.n 
Valinin anlathklanndan anlaşılıyor 

du ki, yaptıklarından ve yapılmasrm 
• kararlaştırdıklarından başka yapmayı 

pı. tasarladığı daha bir çok onarma işle-
k rı vardır. A~aba Istanbulu tasarladığı 

ekilde görebilmek için ne kad:ır za
man ve ne kadzır para harcam::ılc la
zımdır? Vali, her iş adamında <Jldu
gu gibi çok konuşmuyor. Sorulanlara 
kısa, fakat kesin cevaplar veriyor. 

5 Diışündüğümü sorduğum zaman san
ki hesabını önden yapmış gibi lG 
saca: 

Belediye dairesi çoktan paydos ol
muş. altı saattenberi arasız c;ahşan 
Vali, bu yorucu işleri arasında benim 
kendisiyle görüşme isteğimi de yeri
ne getirmek nezaketini göstermişti. 
Paydos saatinin üzerinden yüz dakika.
dan fazla zaman geçmiş olmasına rağ
men. ben çıkarken hala bir kısım da
ire şefleri koltuklanndaki tomarlarla 
Valin.in yanma girmek için bekleşiyor
lardı Bu durum İstanbuldaki onar
ma işlerini nasıl bir titizlikle yürü
tüldüğünü gösteriyordu. 

Said KESLER 

. . . . i~-· -~·· . . t .__ . . 
:=Askcri. ·'~~b.~ka~ar. ~atıiıa)ma -Komisyonu ilanları 

Tahmin edilen bedeli 502,5 lira olan Bakırköy barut fabrikasında 
mevcut 50 ton Bisulfat 12 Birincikônun 9-U Cuma gtinü saat 14 de Salı
pazarı ~keri Fabrikalar yollamasındaki satın alına komisyonunca açık 
rttınna ılc satılacaktır. İlk teminatı 37,6!.l liradtr. Mal nümunesi her 

gün fabrikada gorülcbilir. İsteklilerin teminat makbuzu ile birlikte 0 gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. (10361) 

Belet:iye Sular idaresinden: 
Idaremizce 1/2 "X 45 ebadında 3500, 5/8 "X 60 ve 5/8,, X 80 eba

dında 5000 kilo demir civata satın alınacaktır 
Bu mn1zemeyi verebilecek olanların ıo.12:941 Çarşamba günü saat 

13 e kadar birer mektupla fiyatlarını Taksıınde Sxraservilcrdeki idare 
merke7Jnde mildürlüge bildırmclcri. (10700) 

Tıp Fakültesi Dekanhğından: 
Fakültemizde on beş lira asli m'laşlı anatomi Enstitüsü müze me

murluğu milnhaldir. Şeraiti haiz olan taliplerin Enstitü direktörlüğüne 
muracaatlan. (10680) 

M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 430 kuruş bedel ile 12,000 kilo 
v ketanrn pazarlık eksiltmesı 8.12.941 tarihine rastlıynn Pazartesi günü 

at 10 da Ankarada M. M. V. binaslnda müteşekkil komisyonumuzd!l 
crn edilecektir. 

.2 - 258 ~uru,ş b~d~l ile ~rtnamesini almak istiyenlcrin her gün ve 
eksıltmeyc gırmc.n: ıstıyenlerın de belli gün ve saııtte 3830 liralık mu
v kkat teminatları ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyona müracaat-
ı rı. (9000 - 10641) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Yun r.ic;taııdı.'<i akrabalar~na yiyecek r·;ndermek üzere şimdiye ka

d 1l" ç ıle mu"acaat etmıs olanl rın gönderecekleri erkazın cins ve 
m lctarları m tayini için C'llerindeki rıumaralar ile her gün saat 9 dan 
11 c ve 13 den 15 e kadar müracaatları. ( 10702) 

i ahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik. ve Neşriyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

TAN 

BAŞ. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA ! 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
1 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla hteyiniz. 

SOLDAN SAGA: ı - lralrta bir 'JC'hir -
hya':' eden 2 -;- .Bir söz ren&'i - Sarhoı 3-
Bır •l'Oret zam.ın - Bir deois - Maınanm 
y~nsı 4 - Bir villyetimiz 5 - Beş knadan 
bırl 6 .-: Eınıelrteıı fail - CinllJl'et iıliyen 
1 - Pıslilc - Bir içki 8 - tndirilmiı - An
lam 9 - Bir erkek adı - EınHında 

YUKARIDAN ASAGl: t - Bir ahı; -
1ıhhıul 2 - Bily!lk, yilce - Bildik 3 - Sart 
edatı - Bir kitif 4 - Bir Inıilis Nazırı -
Batlama edatı 5 - Atır, bati 6 - Bir cami 
7 - Gökte bulunur - CercJ'&D ederek 11 -
Nubun oğlu - GCSrenek 9 - Bildirmek -
Tersi: .Meıbur bir di11an ıairL 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - Kova - Kira 2 - Aıan - Erik 3 -
Saki - Nari 4 - Ana - Sinek 5 - Bas 6-
Yeter - Taç 7 - Adat - Maıa a - Re
ze - Erik 9 - Anrr - Yalı .. 

YUKARIDAN AŞ~Gh l - Kasa - Ya
ra 2 - Ozan - Eden 3 - Vaka - Tazı 4-
Ant - Beter $ - Sar 6 - Geniı (ıinek) -
Mc,. 7 - lran - Tara a - Rlı:e - Aııl 
9 - Akik - Çakı. 

f sfartbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanları 

Beherine bir ~ fiyat tahmin 
edilen on iki milyon beş yüz bin a
det alüminyum çadır dQğmesi müte
ahhit nam ve hesabına pazarlıkla sa
tın alınacaktır. ihalesi 15/12/941 Pa
zartesi gtinü saat 14 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminat1 
7500 liradtr. Nümune ve şartnamesi 

koml8"0flda ~örülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelıneleri. 

( 4).1 - \Jl!a4Ql -
Beher kflosmıa 400 kuruş tahmin e

dilen 20 ton kadar pençelik kösele a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8-12-
941 Pazartesi günü saat 15 te Topha
nede İst. L .... Amtrlikl satın alına ko
misyonunda yapdacaktfr. İsteklilerin 
tekli! edecekleri mikdar üzerinden 
teminatlariyle belli vakitte komisyona 
gelıneleri. (415-10619) 

Ton 

50 Bakla 
50 Çavdar 
50 Kaplıca 

50 Dan 
50 Burçak. 

-

Yukartda yazılı beş kalem hayvan 
yemi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 8/12/941 Pazartesi gilnii saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda isteklilerin 
getirecekleri nümunelerden beğenil
mek sartlyle alınacak olan işbu beş 
kalem ayrı ayrı isteklilerden alına
bileceği. gibi, her bir kalemi on ton
dan aşağı olmamak üzere ayn ayrt 
taliplerden de alınabilir. İsteklilerin 
% 15 kati teminatlariyle bell1 vakit
te komisyona gelmeleri. (418-10653) 

Koleksiyon Pulu 
Yeni Komple seriler yeya mühim 

Kolleksiyon satın alınır. Tekliflerin 
İstanbul 520 numaralı Posta kutusu
na yazılması v~a Çarşamba ve Cu
maları Kattrcıoğlu hanındaki 4 nc!l 
katta 10 No. ya müracaat. 

KAYIP: Ankara Belediyesinde mu
kayyet 2294 numaralı kamyon plaka
larını zayi etmiş olduğumu ve yeni
sini alacağımdan . eskisinin hükmü 
kalmadığmı ilan ederim. 

Sirkeci Tan otellnde M lsafir 
SUleym•n TUrk 

KAYIP: İstanbul Liman İdaresin
den aldığım No. 2 liman cüzdanı ile 
Şileden aldığtm kazanç vergisi kar
nemi kaybettim. Yenilerini alacağım
dan hükümleri kalmamıştır. Ahmet 
oğlu Mehmet Şener 323 doijumlu. 

KAYIP MAKBUZ 

Galatada Havyar hanında 22 nu
marada mukim ve elyevm hali tasfi
yede bulunan Ahmet Togay ve Mus
tafa Doğancı ve şürekası ve İstanbul 
fırmcılan kollektif şirketinden almış 

olduğum 3/ 5/940 tarih ve 105 numa
rall (75) yetmis beş liralık sermaye 
makbuzumu zayi etmiş olduğumdan, 
mezkür makbuzun hiçbir hükmü kal
madığını ve sermayem olan mezklır 
yetmiş beş lirayı mezkür şirketin tas
fiye memurlarından nakden aldığımı 

beyan ve ill\n ederim. 
&amiatyada Bahkçılar içinde 

t•nfteı Hlteylıt Mimik 

. 

is+. 

Fi K R i T. KARDEŞ 

Hava 

Otomobfl ve Makinist Okuhl 
Ebe Kızı sokak No. 1, Şf.§11 • Telefon : 80269 

Yeni ders devresi 10/12/941 de açılacaktır. Pratik j 
motör dersleri, Makine Montajı, Elektrik tatbikatı, 1 
Direksiyon talimleri Marta kadar devam edecek
tir. Değişen devre başlangıç tarihleri ile okul üc
retleri ve kabul şartlan bak.kında bilgi edinmek i
çin tallmatnamemizi isteyiniz. Kayıt muamelesine 
~ıştır. Yerinizi şimdiden tem.in ediniz. 

Mmtaka Depo Amirliğinden : 
1 - Üç bin saç ve bin adet galvanizll benz.ln ve :rai bidonu tamir 

ettirilecektir. 
2 - Kat't teminatı olan 1650 Ura Bakırköy mal müdOrltlğQne ::ratt

rılarak makbuzu ile birlikte 15.12.941 Pazartesi günü saat 11 de Yeş:ilköy 
Hava Mmaka Depo Amirliği satınalma komisyoounda balumnalerı. 

3 - Şartname almak ve bidonları görmek isteyenler tatil gilnlerJ 
hariç her giln saat 9 dan 17 :re kadar Yeşil.köy Han Minta.ka Depo 
Amirliğine müracaatları. (10612) 

M. M. V. Deniz Merkez Satın 

Alma 

C1nsl 

Komisyonundan 
Milı:darı 
Metre 

Beher met:rentn· . 
fiatı ~ 

Beyaz elbiselik kum.aş 34. 000 166 
Haki fşbaşılık kumaş 34. 000 166 

tik teminatı 
Lira 

l.SM 

1 - Yukarda müfredat ya'l.tlı 68.000 metre kumaşın pazarlık eksilt
mesi 9.12.941 tarihine rastlayan Salt günü saat 11 de M. llll. V. biııasm
daki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 564 kuruş bedel ile 58rlnamesini almak isteyenlerin her gfin ve 
eksiltmeye girmek isteyenlerin de belli gün ve saatte muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplan ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyona müra
caatları. (8950) ~lo=IT'1) 

Belediye Sular idaresinden t 
1 - İdaremiz için Iuu>alı zaTfiı eksiltme ile muhtelif dns ve eb'atta 

(49) metre mikAbı kerest.e satm alınacaktır, 
2 - Eksiltmeye girmek istiyenler her gün Taksimde Sıra.servilerde

ki idare merkezinde lcvazmı servisine müracaatla ~:ri parasız 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 17/12/941 günil yapılacakt:ır. Gil'mek tstiyenlerln o~ 
saat (11) e kadar teklif zarflarmı idare merkezinde muameUt •setli(!ine 
vermeleri icap eder. Saat 11 den sonra getirilecek teknııer kabul edil-
mez. (1~8) 

M. M. V. Deniz Merkez Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Beher kilosunun tahmin edilen bedeli 460 karaş olan 2000 kilo 
san sabunlu kö3elenin pazarlıkla eksiltmesi 8.12.941 tarihine rastlıyao 
Pazartesi günü saat 9 da M. M. v. binasındaki komisyonumuzda icra 
edilecektir. 

2 - Şartnamesini alma.k istiyenlerin her giln ve eksiltmeye girmek 
istiyenlerin de belli gün ve saatte 690 liralık muvakkat teminatları ve 
kanun! belgeleriyle birlikte komisyona müracaatları. (9001 - 10642) 

Deniz Levazım Satınalma Komisvonu İlanları . ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli (26461,05) lira olan 18249 kilo muhtel.i.f 
burgatada 120 roda ll! halat, 121 roda El incesi ve 32237 metre sancak 
savlosunun 10.12.941 Cuma günü sa.at 14 de Kasunpaşada bulunan De
n.iz Leva.zl?l Sattnalına komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - IIk teminatı (1984,58) lira olup şartnamesi her gün iş saati da
hilinde 13~ kuruş mukabilinde mezkôr komisyondan alınabilir. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği. vesaikle birlikte adı 
geçen komisyona mflracaatlan llilıı olıınur. (10487) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüijünden: 
.Kurumumuz F.nsti.tllleri için aşağıda müfredatı yazılı yerlere 19 asis

tan alınacaktU'. 
Müsabaka !mtihant 2 Mart 942 tan"hi.nde yapılacaktır Fazla malft

mat almak i.stiyenlerin Rektörlüğe müracaatları ilan olu~ur. 
(8768) (10393) 

Ada. Adet 

Nebatat EnstitosO. 1 Topraıt Enstmısu 1 
Umumi Kimya 2 Fizyoloji EmtitüsQ 1 
Zooloji 1 Patoloji " 1 
Nebatı Lif ve boya ve köy El Dış hastalıklan Enstitüsü 1 
s;matları Enstitüsü 1 Zootekni Enstitüsü 1 
Zirai ham maddeler Enstitüsü 1 Orman Muhafaza Eostitüsu 1 
Ziraat makineler Enstitüsü 1 Silvikültıir " 1 
Bağ - Bahçe " l Amenajman '9'e Siyaset Enst l 
Süt ve Süt mamfilatı ,, l Geodezi " " 1 

Orman İ~let İktısadi Enst. l 

Belediye ve Hmıusi İdare Tekaüt ve Öksüzlerinin 
Üç Aylık Maaştan 

Belediye: 
. 

1 - 336 5 Birincikıinun 941 Cuma 
337 - 474 6 Q.ımartesi 
475 - 793 8 .. Pazartesi 
794 - 980 9 " Salı 
!.181 -1201 10 " Çarşamba 

Huıuıi idare 

1 - 135 
136 - 200 
201 - 340 
341 - 454 

Belediye ve Husust İdare tekaüt ve öksi.itlerinin Birineik&nun 941 
i.ıç aylıkları yukarıda gösterilen günlerde ·cüzdan numaralarına göre ve
rileceğinden aylık sahiplerinin maaş ve nüfus cüzdaiılariyle birlikte Zi-
raat Bankasına müracaatları. (10697) 

Tuğla Amillerinin Nazarı Dikkatine: 
İstanbul l\fıntakası iktisat Müdürlüğünden: 

Tuğla sahiplerinin eskiden elle:-inde kalmış yarı mamfil ve mamul 
tuğlaların Türk Tuğla normları nizamnamesinin 22 inci maddesine göre 
normal tuğlo. değil, Iskarta olarak satılması liznn geleceği İktısat Ve
kiiletinin 21.11.1941 tarih ve 7/6461 numaralı emirleri ikti.ıaamdan oldu-
tu allkadarlara illn olunur., (l_,) 

5 - 12 - 941 

KURTULUŞ 
Doktorlar, bank.acılar, kAtipler, mühendisler, 
velhuıl biltnn mürekkepli kalemle yazı y a
zanlar, mürekkebin ceplerine ak:masmdan 
korunmasından ve ucun bozulınasından 

Fiatı 
Her Yerde 
4,5 Liradır kurtaran yegane ı 

KrrmıZI Halliah TtKU 

Dolma Kalemi 

Avrupada dahi tasdik olun
duğu gibi Almanyanın bu i
·cadı, mürekkepli .kalemle 
yazıyazmak mecburiyetin
de olan halkı hakikaten 
bu eziyetten kurtarmış. 
tır, 

Ti KU ucu aşın

maz. Bol mürek· 
.kep alır. Kuv

vetli basılırsa 

4 kopya çı
karılabilir 

Bozulan parçala

rın yedekleri tamir 
ücreti alınmaksızın, 

maliyet fiatma yerleri
ne takılır. TiKU kalemi 

sekiz parçadan ibaret olup, 
her bir parçası bulunur. A

çık bırakıldığı halde, her ne 
şekilde durursa dursun, mü

rekkep akmaz ve kurumaz.. Ti -
K U en sağlam ve en kullanışlı 

mürekkepli kalemdir. Her yerde 
arayınız. Taklitlerinden salnnınız. 

Üzerindeki Ti K.U markasına dikkat 
edin.iz. 

Her 
,,,, 

Yerde+ 

Arayın iZ. 

'·-·---·--------·-------------!' 

119 TERZİ İŞÇİ ARANIYOR • 

1 Tophanede 2 numaralI dikim evinde Askeri Okur elbiseleri dike- ı 
bilecek terzi işçisine ihtiyaç vardır. Her gün öğleye kadar dikim evi 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi ilan olunur ' . , 

Üniversite Rektörlüğünden~ 
Tıp Fakültesi Anatomi Histoloji ve Fizyoloji enstitüleri için tedris 

uzvu olarak yetiştirilmek üzere bu yıl Almanya ve İsviçreye her IJUbe ı
çin iki hekim gönderilecektir. İstekliler buna ait esasları İkinci kftnun 
1942 başına kadar Tıp Fakültesi Dekanlığından öğrenebilir ve yazı ile 
istiyebilirler. (10121) 

TÜRKiYE 
ZİRAAT 

ÜMHURIYETt 
BANKASI 

Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi ; 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
.',fü. Y.'Z'."" -.; .,~ 

w· 'Y .. ·.: r · - -wr: 
' , 

Jj .,.. . ı-
~ 

1!:::~~~~2~Jt:.___,_:_,~~---....~~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 60 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile agağıdakl pllna gö.

re ikramiye dağıblacaktır, 
"'4: Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 ,, 500 .. 2,000 .. 
4 ,. 250 .. 1,000 • 

40 " 100 ,. 4,000 il 

100 • 50 q 5,000 il 

120 • 40 • 4,800 n 
160 • 20 • 3,200 .. 

DiKKAT: Heaaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşaöı dOşml· 
yenlere ikramiye çıkttöı takdirde % 20 fazlaslyle verllecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 1t Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir. ........ ~ 


