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I t, nbulun mÜLminlcşmiş dert 
ır ı.ll n bırı de ekmek darlığı i
r h men soylıyelim ki bu

un lstanbulda bir ekmek dnrl1-
1 m~HJubahs olamaz. Bugün 
.:.un ı '' gıbi, dun de olmamış
r. Goruıen darlık sun'idır ve 

b ze bo1 uk içinde ekmek darlığı 
.tıren sadece fırıncıdır. 
1 tanbulda zaman zaman ve 
r yer bir ekmek darlığı bis
.ldığı olmuştur. Harpten çok 

ha tvvcl borsa temevvtiçleri 
nbı.ilda ekmek buhranı hisse-

lmesı .çın kıifi bir sebepti. Bu
n bazı s mtlerde ekmek darlığı 
ssedılıyorsa bunun sebebi ka
mıktarda un bulunamaması de 
l, fırıncının hasis ve menfur 
r du uncc ile kendısine verilen 
nu işlememesi, ve yiızdc 200 
r fazlası ile başkasına satması-

Istanbulda bugün 164 fınn var 
r. Bu fırınlara her gi.ın 3556 
'al un verıımektcdır. Harpten 
vel chirde gunluk un istınla-

1 3600 çuval ıdı. Buna muka· 
180 kusur fırın vardı. Şu ra

mlar go teriyor ki şchırde fı
n miktar cksilmış, fakat istih
k ed len un miktıırı eksilmemiş 
r. Peki ekmek darlığı neden? 

~ caba şehrin nüfusu mu arttı? 
9 ıne ıstatıstikler gösteriyor ki, 

I
• hrın nüfus kesafetinde bariz 

> r dcğışıklik yoktur. Belediye 
ı c Adalar, Beykoz, Kadıköy, Sn· 

"' "lycr Bakırkoy kaymakamlıkla
! l\ l gıbi ayfıye yerlerindeki rned 

c c~zirlcri gözonüne alarak icap 
den tcdbirlcrı alınış bulunmak-
dır. 

K~ f ırzın çalışıyor l 
Su halde bu darlığın sebebini 
'ika yerde nrnmak lazım geli
r demektir. Bu sebebi araştır
dan evvel fınnlann vaziyetini 
tkık etmek ve buna muvazi o
rak diger un istihlüklerini göz
n geçırmek lazımdır. 
E kıden btanbuldn 180 küsur hrı

m hepsin n ayn sah bi vardı ve hep
arnlarında rekabet yaparak mün

.:r.den çalışırlardı. Bugün mevcut 164 
ından 26 sı serbesttir. Diğerleri bir 

ost cibı halkın aleyhine olduğu zan
dılebilen bir ııirket tarafından idare 

l lmektedir. 
Harpten evvel lstanbuldaki biskü
.:.ı, çorekc;i, tatlıcı ve pastacı g!bi 

• • " yi erbabı günde 556 çuvnl un ı.ş· 

1 " }erken bugiın ~ 95 cuval un 
erılmektedir. 

Harpten evvel !stanbulda mevcut 10 
nakama fabrikası giındc 350 çuval 
n ivlerken bugün bunlara 100 çuval 

.n verilmektedir. 
Demek ki, fırınlara harpten e~el iş

"wkleri un bugün aynen verilmekte 
>imasına rağmen, un ile i:ı yapan di
•"r sanayi erbabına o zam:ınkine nis· 

tle hergün 711 ı:uvnl eksık un vc-
&mcktcdı.r. 

lııtanbulun ekmek Jstihlafcl rurpten 
v ele n ııbrtle eksilmed· ise makar

• tntlı, pasta, bbrek, bisküvi vesaire 
t hlakı de eksllmemiş demektir. 
Ancak bunbr, ekmeğe nisbetle lüks 

ddedılebileceii için halkın gunün za
uretler·ne ve icaplarına uyarak bu 
addclerln istihlakinde birnz ihtiyat

ı olması icap ederdı. Bu sebeple al!
darlar pek haklı ve pek tabii oh

ak bu luks maddelerin fiyallarını 
rhla te bit etmiye lüzum gorme
lerd. Bu sebeple de bunların fi. 

tları d'ier yiyecek maddelerin:: nis-
tlc yükselmistir. 

El altmdan satış ; 
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dirildiğine göre tevziat listelerini şir
ket hazırlamaktadır. 

Cemilret reisi ne diyor? 
Ilülasa, ekmek darlığından dolayı 

ne belediyeyi, ne de sair idari ma
kamları mu haze etmek ve muafıazc 
etmeyi duşünmck doğru değıldır. Mu
nhaze edilebilecek tcşekkilliln bu 
ş.ırket olm:ısı ıcap eder Bir şehir hal
kının yiyeceğini bir tek el haline gel
miş olan bir şirkete veya bir ceın:
yete bırakmak da dofru olm:ısa ge
rektir 
Ek~ek darlığı mevzuu etrafında 

fırıncılar cemiyeti reiı;i -ki bu :ı:at 
ekmekçiler veya fırıncılar şirketinin 
de milcssislerin:J ndir- Ahmet Rıza 
Togny bir arl:ado:ıııımızla konu~urken 
d:yor ki: 
"- Şehirde arp:ı ile karışık ekmek 

çıkarıldığı zaman ekmek istihlaki a
zalmıştı Bu sırada halkın bir kısmı 
de ı;ayfiyede bulunuyordu. O zam'ln 
İstanbul ve Beyoğlu fırınlarının elle
rinde kalan işlenmemiş unlar Kadıkö
yündan Bostancıya ve Boğaziçi mın
taknsında da Bcykoza kadar bittUn 
Iınnlara tevzi edılcrck elden cıkanl
mıştı. Simdi sayfyclerdcki halk şe
blre dönmliştilr. Buna meır.leketin 
muhtelif mah llerinden her gün İstan
bula ;elıp yerle.senler de k:ıtılm3ktn
dır. Bu uretle de İstanbul ve Beyoğ
lu semtlerinde nüfus artmıştır. Bunun 
neticesi olarak buralarc:lııki fırınlan 
verilen un kllfi gelmemektedir Bir 
sene evvel İstanbtılıtn b•led"ye hudut
lnn dah'lindeki güıılıık un ihtiyacı 
3660 çuvaldı. Bncün verilen 3SOO cu
vnldır Eğer bu mikd.:ır evvelki n·sbe
te çıkarılırsa vaziyet normale done
cektir. 

Fırıncılann un 11atması lddlasını 
gelince, bunları yak !amal: ve cezaya 
çarptırmak yerinde bir tedbir olur 
Fakat buhranın bund n ileri cetdiiinl 
söylemek kll.fi def.ildir. E sen cemi
yet uygunsuz h31'eketlcrde bulunulup 
bulunulmadığını kontrol etmekteir ... 

Fırıncılar ccmlyeti reislnln en aoz
leri hem tatminklir dtfıld·r, hem de 
kendi kendini ilzam eder mahtyettc
dir. Biz arpa ekmeği zamanında az sı
kıntı çekmedık Ahmet Rıza Togay 
o zaman da: "Ne yapalım, verilen un 
yetişmiyor,. dedi, bucun kendi beya
natından oğreniyoruz ki, o zaman yi
ne halkın günlük yiyeceğin,kn kesile
rak biriktirilen unlar, hJs c.'kmc.'k baş
layınca l&tanbulda işlenememış ve 
ianliyödekl şirket fırınlarına 8Önde
rilerek elden çıkarılmıştır. Demek ki 
o günkü buhrana fınncıbnn 11u tasar
rufları sebep olmuştur Sonra Ahmet 
Rıza Togay ıehrfn eski ua islihlakini 
röylerkcn o zamanki rakamın 3660 
olduğunu unutmuyor dJ bugün veril
mekte olan mikdann 3556 olduğunu 
unutuyor ve bu r kamı eksik goste
riyor. 

Tekrar edelim ki, 1stanbulda ekmek 
meselesini halletmek için evvelcmir
de ekmekçiler ve fırıncıbr cemiyet 

or 
Toplantı Bucıün 

Yapılacak 
Milli bir Ucirlcr birliği kurulıı.cağı 

haberi piyasada buyük bir tesir u
yandırmıştır. Birltgin bugün ilk top· 
lantısı ynp•l roktır. Toplııntıya ynlnız 
Türk tü<.'carlar davet edilmiştir. Hn
zrlnnmış olan nizamnamenin madde
leri etrafında görllşiılcceğl gibi. birli
ğın maksat ve gayeleri dnhı izah c
dllccektir. Mılli tlıcirler birliğinin ku
ruluşu, sonradan tuccarlığa başlıyan
larla kara borsacı telAkkl edilen bnzı 
tucar ve simsarlarda endişe uyandır
mıştır. Hukumtıtın ıhtik:ıra karşı şid
detli tedbirler alll"aktn olması da bu 
endışcyi nrttırmıştır. 

Kara liste mc el.esi 
Almanya ile yaptıltımrz ticaret an

laşmasının tatbikatı için tOccıırn bazı 
kolaylıklar gösterilecektir. Evvelce 
İngiltcreyc mal satan tiiccnr, Almanla 
rın kara listesine ithal edilmek endi
şesiyle İngilizlere mnl s:ıtmak iste
memlılcrdi. Şimdi de nyni vazıyet 
Almanya Jçin hasıl olmuştur. Tıcn
ret VekAleU daha evvel İngilizler i
çin yaptı •ı gibi, bu defa da Alman
yaya rnı:ıl satacak ve gönderecek olan 
ihracatçı tüccarın knra Jıstcyc ithal 
edllmiyeceklerlni ve böyle blr liste
nin memleketimiz için mevcut olıı\n
dığını alükadarlara blldlrmlştır. 

ve şirketleri mesctesinl halletmek i
cap ettiği kanaatindeyiz. 

SAIT KESLER 

Ekmek işinde Yeni 
Tedbirler Alındı 

Jk.i ı:;ündenbcrl muhtelif bölgelerde 
görülen ekmek darlı~ını önlemek için 
yapılan incelemelerde bazı fırıncıla
rın bbrekçi, ılmitçi, ve makarnacıla
ra fazla fiyatla un sattıkları ıörül
müş, bir pideci fırınında 21 çuval 
saklanmış un bulunmuıtur. 

Belediye iktısat mUdı.irlüfü dün de 
ekmek iıi ile mcaul olmuştur. Bö
rekçilere günde 50 çuval un veril
md:tedir. Bunun 30 çuvalı <birinci ne
vi un, 20 çuv:ılı da ikinci nevi un
dur. 190 ı bulan bu esnaf arasıncb ~i
kiyeti mucip obn çibet, evvelce ı:ı· 
natlannı terlı:edlp de tekrar işe ba:t· 
lamak isteyen eski makarnacı. simıt
çi ve börekçilerin un istemeleridir. 
Bunların is':rkleriıYn mUsbct vesiku 
ibraz edemedikçe yerine getirilmemesi 
"un dağıtma yolsuzluğu .. diye bir me· 
seleye sebep olm:ıktadır Hakikatte 
un dafıtma yolsuı:luğu yoktur. An
cak bu esnafın elaltından ekmeklik uıı 
satın alarak İli yapmalarına devam et
tikleri, fırıncıların da yuzde ıki yüz 
fazla kar getiren un satm:ıl:tan vaz
geçmedikleri bütün çıplaklığiylc gö
rılmıştn·. Elaltından un s:ıtın aldık· 
tarı, yahut un sattıkları zabıtta tea
bit edilenlere mahkeme nctıcelemn
ceye kadar un verilmemesinın an:ı 
fikir olarak kabul ed:lmesine kıırnr 
verilmi:i bulunm:ıktadır. 

• 
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İzmir, 12 (A.A.) - Verilen malu· 
mata göre bu seneki pamuk rekoltesi 
80 ila 90 bin balya arası tahmin"' 
mektedir. Cins gayet iyid r. Tip cr:n 
standardize edılmcsine başlanmıı ve 
ilk olarak birinci nevi akala pamu
ğıınun standardı yapılmıştır. 

Buradaki alakadar mahf:llerde Ro
ınanyanın bu sene mühim mlkdarda 

• s ver 
Aia larınm a iyeti 
Endişe oğuruyor 
Nevyork 12 (A.A.) - Amerika 

ordusu Erkimıharbiye Reisi Ge
neral Marcalldcmiştı rki: 

pamuk alacağı kaydedilmektedir 

1 zmir f ııarına hazırlık 

İzmir, 12 (A.A.) - Alman ve İ
talyan general konsolosları 1942 İz
mir Enternasyonal Fuarına hlikQmet
lerinin resmen iıtirak edeceğini bele
diye reiıl:ğine b.ldirmişlerdir. 

Bir Sulh Kongresi 
Toplanacağı Haberi 

Tekzip Ediliyor 

'J.' AN 

• Musiki Sanıı.tkftrları Cemiyeti, dün Esnaf Ccm(yctlcr1 birleşik bina
sında e\elcc tekrar imtlh n cdılmekri kararlaştırılan çalgıcı ve okuyu· 
cuları imtihan etmı l r. imtıh n;ı yuz kadar çalgıcı ve okuyucu girmıs ve 
kenc!Jlerıne çalışabıl'!lclcri ıçın muv kk t blr ehliyetname v rilmiştir. 
Bunlar arasında sanoU.ftr Safiye bul urunamaktaydı. Kendisi Kon en ıı
tuardan gayri bir yt'rdc yopıfacak im tı!'uına girmemekte ısrar etmektedir. 

Resmimiz dıln imtihnmı gırenlerdcn b r grupu gdstermektedir. 

s erlere 
Kışl k 

-o-

yeniden Birçok Giyim 
Eşyası Yaptırılacak 
Geçen sene olduğu gibi, bu yıl da 

oskerlerimize kı;ılık hediye toplan
ması için, Krzılay Cemiyeti askerle· 
rimize Yardım Sevenler C<-mlyetl ile 
bu mevzuda bir işblrligi vilcude ge
tirmiş ve bir de çalışma programı ha
zırlamıştır, Bu programa gör<', Kızı
lay Cemiyeti Sümerbank ntölyckrin· 
de kışlık hediye Jcvazımmdan çama
şır, yün faniltı ve Yardım Sevenler 
C~miyetf de' kendi VC!lllltiyJe yün ÇO• 

rap, yün başlık, yün eldiven fmııl et· 
tirecektir. 

İşblrlıglnl temin için Yordnn Se
''cnler Cemiyetinin merkez ve şubesi 
bulunan yerlerde her ikı tarafın mu
messlllerindcn mürekkep birer komi
te te~kll cdllcccktır. Bu komiteler, 
n kere kışlık hediye için para ve eş
ya yardımını en verımlı ve en iyi 
bir şekilde temin etınex gayesıyle en 
isabeUi tc&cobi.ıslcri kanır altına ala
caktır. 

İstanbulda yapılacak tcberrular. 
ViUıyct kaza mmU\ka ındakl şubeler 
tarafından almacnktır. 

Askerlerimiz için kabul edilecek 
eşya şunlardrr: 

eve 

191 Pa uk 
e e e e ırı yor 
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Malları Bu Hafta 
İtalyadan Gelecek 
İlnlyanl::ır piynsamıza killllyetll 

mikt·ırda pamuk ipliği getirmek iste
diklerini bildirmişlerdir. Şehrimizde 
bulunan bir İtalyan firmasının mü
messili bu ipliklerin Mısır p:ımukla
rmdan evvelce yapılmış iyi bir kalite 
olduğunu söylemektedir. İpliklerin 
muhtelif numaraları vardır. Pamuk 
ipl'ği mukabilinde takas suretiyle 
h:wgi malların itnlynyn gönderilebl
leccgi nraıtırılmnktadır. 1Uılynd:ın 
gelmesi beklenen birçok mı:ıllar var
dır Bu mallorın bu h!!fta içinde gilm 
rüklerimize gelmesi ümit edilmekte
dir. 

Kayn kdere Motörü 
S hi i Ankarada 

Geçen pazar gunü Midye önl<.'rin
de> bir denıznltı tarafından top ateşi 
ile- batırılan Knynakdcrc motöril sa
hibi nnnatör Yakup Yıldırım p:ıznr
tesi gi.ınti An karaya gıtmlştır, 

Annotör., Ankaradn, batırılan mo
törü hakkında nlt'ıkah makamlara i
zahat verecek ve bir hafla sonra oeh
rlmize dönecektir. 

İç çamaşırı, yün çorııp, yun cıaı- j 

ven, yün kuşak, yün başlık, yün kil· 
zak, yün fanila \"e avcı yeleğldır. 

Vaktinde İş Başında 
Bulunmıyan Memurlar 

Bu eşyalar kntiyen kullanılmamış 
olacak vo sıhhl mahzurlarına binnen, 
pamuklu mıntan kabul edllmlyccek
tir. Kızıl;ıy İstanbul müme. ılll •ı, 
bu işlerle alakalı olııolnrla yapıla
cak içtimalarda daha esnslı meseleler 
müzakere edılccektir. 

f Başta-:ıfı 1 incide' 
Tulanın cenubundaki kesimde, 

piyade ve tank teşekkülleri bir 
Sovyet süvari tı.imenıni bir sarma 
hiicumu ile mağlup ctm~ir. Bir 
çok esir alınmış ve 91 topla di
ğer harp malzemesi ele geçiril • 
miştir • 
Düşmanın Leningratta toplu 

kuvvetlerle yaptığı bir şaşırtma 
teşebbüsü Alman kıtalarının mu 
dafaası karşısında ak1m kalmış -
br. Diışman ağır ve kanlı zayia
ta uğramıştır. Hucum eden 17 
tanktan yedisi nğtr tipte olmak 
üzere 11 i imha edilmiştir. 

Vnli, vaktinde işleri başında hu
lunmıyan memurlnr hakkında ceza 
zabrtı tuhılma51nı bildirmiştir. Vnll, 
dün sabah teftiş ettiği bazı daireler
de işleri başında bulun'lladıgmı gör
dugü uç memur hnkkında takibnt ya
pılmasını emretmiştir. 

lngiHere Kralı 
• (Baştarnfı ı incide) 

bulabildiği her yerde hücumla 
deniz yollarım açık tuttuğunu, 
Ortaşarktaki kuvvetlerin çok 
takviye edildiğini, g<>çen yıldaki 
hadiselerin İngiliz milletinin ve 
müttefiklerin nihai zafere kadar 
tecavüze mukavemet azmini tak· 
viye ettiğini söylemiş ve Türki
yeden bahsederek demiştir ki: 

"Kcndis ile kıymetli bir ittifak 
muahedem olan Türkiye ile mü
nasebetlerim, sağlam surette iti
mada ve dostluğa dayanmakta 
berdevrundır.,, 

ClıurclıiU'ı;n beyanatı 

• 
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Unıversite 
\ . 

alebe Birliği insan ve Hayvani rmn 
Bu Ay Başı Faaliyete Çektiği Kahırlar 
Gec;mesi Kararlaştı l'azaıı: Naci Sadullali 
Ay bnşından itibaren Üniversite 

talebe birliğinin fa::ıllyete geçme ine 
karar verilmiştir. Bugünlerde tale
beye birlik nizamnamesi clağıtılncak 
ve miirnessilcrini seçme lmklını veorl-
1t.'Cektir. Talebe birllği nluımnamesl
ne göre, birliğin üç heyeti olması lfı

ııın gclmcktcdır. 

Sınıf mümessrncri Fakülte mümc~
sillerini seçecek, Fukültc mumessıl
leri kendi yerlerine bır profesör ve
ya bir doçent ismi Heri stlrebllecck
lerdir. Aynen birliğin bir yOksek 
haysiyet divanı olacak, bu divan ,•u
kubulacak herhangi bir h!ldi c hak
kında nihai karnr s;ılfıhiyetini hniz 
bulumıcaktır. Halen, birlik için bir 
bina aranmaktadır. 

Talebe birliği faaliyete geçer geç
mez, umumi bir kongre nktedilocck 
\'e nizamname çerç;evesl içind~ tale
benin neler yapılmasını istedikleri 
tesbit edilecektir. Bu mürnısebctle 
yapılncak toplantıdan sonra, birlik 
namına Cllmhuriyet mcydıınındııki A
tatürk übldesinc çelenk konulacaktır. 

Kasaplar 
Yapılan 

.. 
Hakkında 

Tahkikat 

ince, mevzun bacakları, dolgun, 
kıvrak goğsü, sevimli, dik başı, 

yuvarlak Sırtı ve fıskiye gibi ıerpll n 
kuyruı:iyle at, insanların sevgısine en 
fazla mnzhar olmuş hayvandır. 

Bunun içindir ki, me ela, buncbn 
iki ~ün evvel, Ankarıınm meşhur 
Hipodromund,ı topu topu bir dıizıne 
cins beygir arasında yapılan yanşa. 
50 hinden fazla insanın rağbet gös
termesini, yalnız bahsi mu5terek gi
şelerindekı oyunun basit cazibcsınc 
hamledcmcyız. Çünkü maksat sadece 
heyeennlı br kumar oynamak olsaydı, 
iskambil ldğıtları, insanların bu ar
zularına, yarış beygirlerinden daha 
liyakatle hizmet edebilirlerdi. 

Nitekim, o gün Hipodromu dolda· 
ıanların, ceylll.n gibi yarış atlarına 
karşı duydukları sevginin hudutı;uı;• 
luğu, o atlardan birisinin başını yi
yen müessif kazanın uyandırdığı u
mumi teessürün derinliğinden de bel
liydi 

"Atına, kadınına ve silıihın.a,, fev
kallide kıymet veren bir millet oldu
ğumuzu iddia eden bir darbı mcscli
mız bile bulunduğuna göre, bu sevti
yi çok tabii bulmak lazımdır 

Fakat yazık ki, cinsini iıretip ıslah 
Fiyat mürakabe memurları. J>(!ra- etmivc çabaladığımız o güzel ve ya• 

kende et satan kasaplnrdnn birçok- rarlı mah!Qkun bizden gördüğiı mu
lnrının defterlerini ele geçirmiştir. amele, ona karşı duyuğuınuz sevgi i
Bu defterlerde perakendecilerin han- le mütenasip değildir. 
gi toptnncıdnn ve ne :flyntln et nlddc· Mesela, Ankara Hlpodromund:ıkl 
lnrı yazılıdır. Defterlerdeki bu kn- ko~u yerinin, üzerinden birer ıllin
yrtlnrn göre, toptancı kasaplar hak- dir geçirmeyi bile ~ahmet ~;dığımız 
hnda derhal tnklbnta bnşlnnmıştır. çukurları, her yıl, bır başka Yosma.. 
Fiyat mürnkabc kontrolörleri tlsktı-1 ya (.) mezar olmaktadır. 
darda kasap Hüseyin Hüsnü, Kndı- . Seyircllerindcn çoğunun oturulacak 
köy .Mühllrdnrdn knsap İhsan, Çurşı- btrcr yer blle bulamadıkları .. Velie
kııpıda Asrı kasap dükktınının sahi- fendl.. ı;ayırının kahrını insanlar ve 
binin pahalıva et sattıklıırmdan do- seyircilerlne mükellef tribünlerde b._ı
~:ıyı haklnr;nda uıbrt tutmuşlardır. sır koltuklar ikram eden A.nkara Hi· 
Üsküdarda kömürcü Ali, Bahçckapı- podromunun kah~mı da, bıçarc hay
da yağcı Harun, ihtikar :yaptıklnrm- vanlar ce~mektedır. . 
dan ve Bcyoglunda çoropçı Yula mev Burada '~.sanlar bczıyor, orada hay
cul çoraplnrı saklıyarak snlmak iste- vanlar çokuyor, v.e bu a.rada yanş 
mcdıgınden adliyeye vcrilmi lerdır meydanlarım!2, mlllı. ve an nnevl spor 

-o :i • larımııdnn bır, taneııne daha mezar 
Teknik Öi!reüm Bürosu olacak e-ıbi görünüyor. 

"" Vakıa, şimdilik at da var, meyd:ın 
:r.t11rlf Vekilttl blitOn vilfycılerde birer tcknık öiretim bfiro•u kurulması lcin bir u. da var. Fakat m~ydanlıırımı:ı:da, atla· 

yiha hazırlamıştır. Vekllcı teknik 6ğrctlm rı, ve atçılığı ölümden kurtaracak 
~drolarını lcuvvctlcndirmeie karar vcrmı,ıır. tedbirleri vaktinde almaz, ve gözil• 

RUGÜNKV PROH11AM 

7.!S Mllzılı: (Pi.) 19,IS Dans mUziği 
7.!0 Proı:.ram \ 19,00 Konuıına 

7.45 Haberkr 19 30 Haberler 
8.00 Müdk (Pi.) 1945 Mil lk 
ı.ıs Evin saati ' % 
S.30 Mllrilı (Pl.) 20.ıs Radyo cuetul 

o 20,45 Şarkılar 
12.30 ProE'r&m 21.00 Ziraat tıkYl=i 
12,U Semailer 21.10 $atkılar 
ı2.45 Haberler 21 30 Kon sma 
13,oo Tor•oıcr 1 ., 
13.30 Müzik (Pi.) 2 .4S .oando 

ZZ.30 Haberler o 
18.00 'Proırr•m 
ıs,os Dans müziii 

22.0 Dan• mtlılli 
2%.SS Kapam1-

müzU açmakta gecikirsek, boıaln:ıı$ 

meydnnlarda cirit oyununu ..• İnler ve 
cinler oynıy:ıcakl 

(•) "Yosma,, ıon yarııta, t~davl olu112 
mıyacalc ıekildc :vatalanaralı ölen lıayvanrı 
adıdır. 

ı - 13 Per cmbc ı 
b nc:ite rin 1941 -KA--S-IM-: 61 

RUMİ: 1357 HlCRI: 1360 
llkteşrin: 31 Şevva1:23 

O!lne, Oilc Jlı:iııdl Alı:,am Yatu lmsllı "1 
GAs 11.aa 14.3S t6,53 1a.:n lı.03 

FINLANDA 
Amerikan Teklifi i 

Reddetmiıtir 

(Battarafı 1 incide) 
hatlarını yarmak üzere Alman -
lar tarafından yapılan yeni bir· 
teşebbüsü püskürttüklerini, Sov-
yet radyosu haber vermektedir. (Ba1tarafı ı incide\' 
Sonteşrinin birindenbcri Sovyct Amerika ve İngiltere bu kadarla 
tayyareleri 400 Alman tankı, 42 kalmıyarak, harbin sonunda Fııı· 
top, 29 tayyare, 200 den fazla l lôndayı bu dcfaki ha:e~ctindeıı 
kamyon tahrip etmiş, 1300 ü mü doları mes'ul tutmak ıstıyecek • 
tecaviz Alman subay ve askeri lerdır. 
ôldünnüştür. ..B~~nla beraber şunu ~faima 

Lcızovski'nirı sözleri gozonunde bulundurmak lazım , 
dır: Finlanda bu defa Amerika· 

Savaş ve av tayyı:ırekrinden mil· 
rekkep teşekküller, bütiın cephe bo
yunce duşmaıun geçit muv sala hat· 
larına ve tayyare meydanlarına mu
vaffakıyetli hücumlarda bulunmuşlıır. 
bir çok trenleri tahrip etmişler ve 
Sovyet hava kuvvetlerine afır kayıp
lar verdirmişlerdir. 

Moskova gündüz ve ııece infilak ve 
yangın bombalarlyle bombalanmıştır. 
Demiryolları tes:satına yapılan tam i
sabetler ciddi ha113rlnra sebep olmu~
tur. 

Londra, 12 (A.A.) - Churchill, A
vam Kamarasınd::ı beyanatta buluna
rak deniz harbinden bahsetmiş, Ha
ziran sonunda biten 4 ay zarfında 2 
milyon tondan biraz fazla ticl\ret ge
misi ltaybedild:ğini, halbuki, 1Jktcşrin 
sonunda biten 4 ay zarfındaki gemi 
zayiatının üç çeyrek milyon, ton ol
duğunu söylemiştir. Churdiıll, daha 
sonra demiştir ki: 

Londrı:ı, 12 (A.A.) - Moskova rad
yosuna göre. Rus sözcüsü Lozovskl, 
ecnebi basm tophıntısındn konuşur
ken, Moskova civarındaki vaziyetin, 
geçen hafta düzeldiğini söylemlşltr. 
Sözcil, Alman ileri hareketinin yal
nız durdurulmnkla kalmadığını, Rus 
kıtalnrının her gün mukabil tnnrruz
lıır yaparak düşmana azim znyfat 
verdirdiklerini Hfıve etmiştir. Sözeli, 
devamla, demiştir ki: 

"MoJnisk, Volokolamsk, Maloya
roslııvetz ve Tuln bölgelerinde Al. 
rnanlar Hcrleıniyodar ve ağır uıyiıı
tn u{?ruyorlnr. Rostov bölgesinde, 
Rostovla Taganrog llnlsında çarpı:1-
mıılnr, şiddetle ve fasılasIZ devam et
mekte. f,ıkat Almanlar, ağır znyiata 
ufrtımalarına rağmen hiç ilerleme
me.ktedlrler.,. 

nın teklif mi kendi elinde olmıyan 
zaruretlerle :reddetmiştir. Haki • 
katte Finler harbe devam taraf· 
tarı değildirler ve ilk fır.satta 
sulh yapmağa hazırdırlar. Bugtir; 
sulh yapmamaları sadece vaziye
ti müsait bulmamalarından dola· 
yıdır. Finlanda siyasetinde nz çok 
istiklale kavuştuğu gün ilk yapa· 
cağı iş sulhe kavuşmak olacaktıe 

Japonyaya 
f Baştarafı 1 incide) 

dar PtısiCiğin öte tarafında yapıl
mış olan beyanattan hiç biri boJ 
le bir aksülamel yapmamıştı. 

Alman hava kuvvetleri tarafından "Mihver devletleri ajanlarının 
cephane endüstrilerimizle başlıca 
iımeme servislerimize ve mW1a
kalatmıza umumi ve ani bir bas
kın ynpmalan ıhtimaline karşı 
hazır bulunmalıyız. Bu maksatla 
gizli gizli ve muntazaman çalı -
şan kuvvetli tc kilatın bir aralık 
kütle hnlin~e bir baltalama ha
reketi yapabileceğini hesaplama
lıyız.,, 

Stokholm, 12 (A.A.) - ''Swens
ka Dagbladet,, gazetesinin muhabirine 
göre, Berlinin salahiyettar rnahfille· 
rinde Viyanada bir Avrupa konferan
sının toplanması mevzuu bahsolma
dığı beyan edilmektedir. 

Ayni nıahfellcrde bUyük Avrupa 
te$1r;ilitmm kongrelerle değil, harp 
meydanlanndaki harekeUerle vücude 
getirileceği kaydedilmektedir Bı.itün 
harp harekiiU bitmeden ye~il m3.sa 
etrafında bir toplnntı yapılması dil· 
&üniılemez. Bu gibi siyasi kongreler 
maziye aittir. Slmdilik ancak Roma -
Bertin mihverinin Avcupanın istik
b:.ılini tayin edccei!l söyleneblllr. 

yapılan ba&ka gece hücumları, Gor
ki'de ı;ilih fabrikaları üzerinde cere· 
yan etmiştir. 

"Düşman denizaltı gem:lcrine ve 
tayynrclerine karşı yapılan harp, te
hlmıze inkişafta devam ederse, hür 
devletler, 1943 senesinde şimdi İngiliz 
imkanlarının tamamen dışında bu· 
lunan denizaşırı harekata müsait bı.i
yıik mikdarda gem~ye sahip olacak
lardır. 

Kırım başkummıdam 
Amerika Bnhriye Nazırının nul 

kunu "hnrbe tahrik,, diye vasıf 
landıran Tokyo Nişi Nişi gazete 
si, "Amerika Pasifikte muhnsa 
matı açmak hususundaki niyet!' 
ni açığa vurmuştur.,, Demekte ' 
dir. 

Bır çuval unu fşledifi zanun en 
f a !ıra kazannn fınncı d:ı bu 
yuk ek k r karşısında kendisine ek· 
mek ımali içın venlen unu etmek 
:, pmayıp satmayı tercih etmiıtir. Bu 
'aziyette de ıehirde lhcr gün imal 
cdılcn ekmek mikdarı ıızalnufi. ve pek 
t bıi olarak ekmek darlığı baş gös
tcrıru tır. 

Ekmeklik unu satan fırıncı, bir fert 
\'eya bır ,ahuı olamaz. 164 hnmn 

A 13S l fırıncılar 5irkctı tarafından ida
re ed dıı;ine gore bu unlan halkın 
en zaruri yiyecefı olan ekmekten ke

p d r IJ1':s ihtiy ç için bol karla 
n da eırk t olmıı ı hatıra gelc-
B nacnalcyh p.c1cci fmnınd3 

ekmeklik bulunduğu za-
un mcsul tı ıirketten başkil 

.ım .. mak ~zımdır. 
l r firketin.ın bugün dc~il, 

manda da bu kabı! zararlat"ı 
, bu rı rket ikıde bir narhını 
derek şahir halkını ekmeksız 
la tehdit etm ştir. Bu da· 
el rdenbcri devam edegel
n v ı 1 rla, ncşriyatlı, be-

ısb t etmek milmkı.indilr. 
ç ler eırketi, ihtimal ki mas
lt:ırak ekmek imaliyesini u

k sureuyle faydalı bir neti-
te alrn k üzere teşckhil etmiştir. 

'kat tatbikatta bu tasarruf halkın 
e olmamış, billlrl; bu i$ ve kar 

l belcd ycr.ın. dolayısiyle hal-
k aleyhıne tezah r etmiştir. 

Un tevziatında u ulsilzluk ve yol-
1azluk varsa bunu de y'nc bu şirket
te aramak luımdır. Çunku bıze bil-

-------~------...... 
MiHet eclis·nin 
Dünkü To lantısı 

Ankarn, 12 (A.A.) - Büyük Mill. t 
Meclisi bugün Dr. Mazh:ır Germen'ıo 
baı;knnlıflnda toplanmıetır. Bu top
lantıda Dcn.zU mcbwm Necip Ali 
Kitçuka, Içel mebusu Cieneral Cemal 
Mersinli, İstanbul mebusu Dr. H:ıkkı 
Sinaai Erel, Tokat mebusu Gcnernl 
Sıtkı Üke'n·n 31d:.ıklerini b~ldircn 
Başveklilet tezkeresi okunarak hatırn
lannı anmalıı: için bir dakika ayakta 
siikGt edilm & ve bazı üyelere izin ve
rilmesi hnkkındald dyaset tezkeresi 
tasvip edılmiştir 

Meclis müteakiben gündeminde gö
rü$ülecek baeka bir &eY olmadığın
dnn Pazartesi güniı toplanmak ıizere 
dafılmıı;tır. 

~----...,.,-----~ 

Yüksek Sıhhat Şurası 
Ankara, 12 (A.A.) - Yuk:ııek Sıh

hat Şurası 1941 Teşrin· ani toplantı
larını 13 11/041 Perşrmbc günü aat 
14,30 da Sıhhat ve lçtımal Mu;ıvenet 
VekMetindc y. pnrak ruznamt'mnde 
yaulı adlt, idnrt ve :fenni mc .. clelerl 
müzakere edecektir 

Cibuti' de Açhk 
Te Hkesi Artıyor 

Roma, 12 (A.A.) - Stefani: Me
deni dıinya, relskümbur Rooscvclt'i'l 
tasvibi ile İngilterenin açlığa mahkum 
ettlğ~ Cibuti ve Fransız Somallsl a
hnlisinın acıklı halini heyecan ~·e 
dehşetle takip ediyor. 

Cibuti ahalisi yiyecekten, iUlçtnn ve 
yaşamak için zaruri olan bütün mad· 
delerden mahrumdur. 

Kızıldenizdeki bu küçük Fransız 
müstemlekesi Yemen sahillerinden 
kayıklarla az mlkd.ırda getirilen hur
ma ve sebzelerle bir müddet mümkun 

0

oldufu kadar geçinınlııtı. Fakat son
rad;ın İngiliz makambrı d:ıha sıkı b;r 
nezaret tesis etmişler ve yiyecek ta
şıyan arnp kayıkçıl:ırmı şiddetle &a· 
hildcn uı:aklaştmnıılardır. 

Amcrikada Bir Barut 
Fabrika ı Berha,·a Oldu 

Nevyorlı: 12 (AA l - Vertlen haberlere 
ııllrr. 111 nob'de Ednrds ıchrtnde Veırtttn 
Povder Company'y~ nıt baN' fabrikau ki· 
milen berhava olmujtur. 

Dii§ürülen tayyareler 
Berlin, 12 (A.A.) - D.N.B. ajansı

nın nskeri bir kaynaktan öğrendiğine 
göre, Sovyetler 11 İlktc&rinde 33 tay
yare knybetmi&lcrdir 

Leningrat bÖlgesi11de 
Stokholm, 12 (A.A.) - "0Ii": Vol

şov bölgesinde, Alman kıtalan Svan
ka'ya ııuratle yakla~aktııdırlar, Svan 
ka'mn bugün yarın dı.i5mesine intizar 
ediliyor. 

Svanka'dan sonra, Alman orduları
nın, Sv1r nehrine varmaları ve Fin-
1.Snda kıtalariyle buluşmaları için, 50 
kilometreden :b:ıret bir mesafe kala
caktır. 

Tikvin'in zaptı, cephede, Volşov 
bölgesinde, tarka doğru 70 kilometre
ye yakın bir çıkıntı vücude getirmiş
tir Daha cenupta, Kalininde de, 350 
kil~metrelik ikinci bir çıkıntı vardır. 

Bu iki nokta, lnııUiz, Amerikan 
malzemesinin en büyıik kısmın::ı ihraç 
iskelesi vazifesi gören Ark:ınjelsk 
demiryoluna mliteveccihtir Bununl.ı 
beraber, bu yol, henüz, Kııllnine 150 
kilometre meııafede bulunuyor. 

Almall gazetelerine göre 
BerUn 12 (A. A,) - Alman matbu 

atı Stalinin Sibiryadan cepheye mu· 
him mikdarda takviye kıtaları sev
kettiğine dair Sovyet membalannd:ın 
verilen haberi göze çarpacak bir şe-
kilde neııretmektedir. Fllhakika Bol
şevik Rusya mukavemete devam et
meyi duşündüğü takdirde son askeri 
kuvvetlerini teşkil eden ve bu muaz-

İaşe vaziyetinden bahseden Chur· 
chill, istihsalin daha ziyade arttırıl
ması lüzumuna .iııaret ederek şöyle de· 
miştir: 

Londra, 12 (A.A.) - Reutcr ajan
sı Amiral Kuznetzof'un Kırun ku\·
vetleri b::ışkumandanlı.ğmn tayin e
dildiğin! yaz.maktndır. Eski Uzak 
Şark Sovyet filosu kumandnnı Ami· 
ral Oklainbriski ile Amiral Yumaşef 
mumailcyhe hnrekrıtm ldaroı;Uıde 
yard~m edeceklerdir. 

Fin landa Harbe 
Son Vermiyor 

"Bitlerin hiç hoşuna gitm!yecek bir 
:;ey varsa o d-ı bu hakikat\erln izahı
dır. Hitler ve rejımlnin en büyiık en
dişesi, bizim uzun bir muharrbcyı 
kar!iıhyabilecek vaziyc;tte oldufumu
zun isbat edilrmş olması ve bizi açlı
ğa mahkQm ederek mağlQp edebilmesi 
ümidinin aka.'DCte uzramnsıdır Hcss'- (Baftarafı 1 fncldel 
in, aramızda bulunduiu sünle

0

rde za- Bırkşik. Am(Tika de~letlerlnin bir 
man zaman ağzından kaçırdığı muhte- tavsiyesıdlr. Sadece Fınlandanm sulh 
lif dıi:1ünceler vardır Hitler'in bizı talep etmesi için blr tebligat mahiye-
. 'l" 1 d l =-· hL" . 1, tlndedir • 
ıstı .. dan z ya e aç ı.,a ma ..umıyet e Fin notası Fin hareket serbestlsi-
teslim~ mecbur etmek lıtedlil kadar nln ve hatta Fin lstikltıllnin Alman
açık ~ır v~kı~ o~am~z. Bu bapta, .. 1941 'ıar tarafından tehdit edlldiji hakkm
senesıne aıt uınıtlerın kınldıiı soyle-ıdakl Jdiayı reddetmekte "Finlanda, 
nebllir. Bu hal, Hitler'in cesaretini el- böyle bir tehlike tchdidl altında bu· 
de edince başaşafı olarak derhal bizi ıunduğunu znnnettirecek hiçbir se
doğrud:ın doğru~a .. lstilA etmek için bebe malik değildir,, demektedir. 
taarruza geçmesı luzumunu arttır- Fin notası, şu cümlelerle nihayet 

·maktadır.,, bulmaktadır: 

Churchill, hükil.mette veya harbin "Fin Cilmhurrelsi, 23 İlktesrln 1041 
sevk ve idaresi tarzında hiç bir dciti- de, Helsinkidckl Amerikan Elçisine 
ı;ikllğin mutasavver olmaclıiını iUh·c demlstir ki: 
etmiştir. ''lliç kimsenin hukukunu lhll\l et-

zam memleketin başka kesimleri içın 
ayrılan Asya kıtalannı cepheye· gön
dermek suretiyle son çareye baı; vıır
mak mecburiyetindedir. 

memiş olan ve sulh içinde yapmak 
ve çalışmaktan başka hiçbir arzusu 
bulunmıyan Fin milleti sırf cmniyelı 
ve f>Ullı it;i.nde ı;alrşması garnntı e
dılinciye kadar Sovyetler Blrlltıne 
karııı harl:e devam edcccl~lr.,; 

Amerikanın Japonyayn karşı fktrı 
ııadi tazy~kc devam etmekte ve sis· 
temli bir sıtrette vakit kazanmay. 
tnlışmakta bulunması Japonya ile A· 
menka arasındaki müzakereleri şim 
diden akim kalmış addettlrcbilır. Ku 
rusu dahn Amcrikaya varmadan 
Knox, Japonya ile Birleşik Devletle 
arasında artık sulh hali mevcut bıı· 
lunmadığını beyan etmeyi lilzıtmh 
gbrmüştür. Bundan, buhranı kimiı 
körüklediği ve neticelerinden kimiı 
mcsul bulunduğu açıkcn anla ılmakı 
tadır. Japonya, cenubi veya ~imal 
Amerika işlerine hiç bir vakit karı~ 
mış mıdır? Bunun aksi ol:ırak Amc 
rikalılar dünyanın diğer tarııflarıncl 
iddialarda bulunmayı görünüıe gön 
çok tabii teUlkki ediyorlar. ı 

Siyam endişe içinde 
Bankok, 12 (A.A.) - Bankok rad 

yosunun resmi miıfcssiri Paznrtcı 
ak5amı millete miıhim bir ihtarda be 
lunmuıı ve Siyamlılnrı harbe hazır ol 
maya davet etmiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
"Siyam bu sene veya geJecex !!t'n 

harbe girecektir. Bi:ı: ancak bitaraf 
hiımızı sıkı bir suretle muhafaza et 
mekle h;:ırpten kurtulabıtirsek de b 
bharaflıiı muhafuaya hazır olmamı 
lazımdır.~ 
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Spekülô.tif Satışlar Hakemlik, Mütevellilik 

Şeklinden Çıkarılma hdı r 

Konya Höyüğü 
Yazan: ULUNAE 

Derhal Durdurulmalı 
Bu Haftanın Piyasası - Susam Fiyatları - Şehrimizdeki Susam Alıcıları - Kara 

Borsacıların Rolü - Ticaret Vekaletine ve Diğer Alakalı Makamlara Düşen Vazife 

Hakem saUanatı - idman yapmıgan hakemler - E•ki ı:e 
yeni hakemler - Yalnız şekil taklitçiliği yapılmama/.ı 
iki senedenberi hakcmlenn ıdman 

au hafunın p yasasında ahı ve-
rışler c nhlığ nı kaybetmış

tlr Yalnız spekulatıf v zıyetıne 
ıır~b lecek b r mahiyet lan mad
deler uzerınde muameleler olmak
tadır. Haftanın en çok · susam 
ve keten tohumu uzcr nde y pıl
mı15tır Susam İçın hanç memleket
lerden hıç bır talep veya sıpanş 
gelmed gı halde fıyatl r 54 kuru
ıa kadar fırlamı ır. ötedenben 
susam alıcısı olan ı; mal memlc
lretleriyle İSY çredcn geçen bır ay 
içinde mekli bır fıyat b le gclme
mıstir. Buna r ğmen, Akderuz ve 
Ese mıntakalanndan pıyasamız, 
bin tona yakın susam gonderilmiş
t ir. İhracatı y pılmadığı ic;ın su
aamlaT bır kaç gun evvel 49 ku
ruşa kadar duşmuştu Tam bu te
nezzul sıra mda b n tona yakın 
susamın p yas mıza getırılmesi f'
yatlann daha ziyade du me ne se
bep olması lbımıelıirken; t ma
men aksı bir v ziyet husule gcl
mıştlr. 49,5 kuruştan alıcı bulamı
yan susamların r y tı tekrar 52 
kuruşa fırlamıştır. Ekonomi W
delerine aykın olan bu temevvu
ciaa mahiyetini tetkık edersek. tın 
tamamen bir rican e11trıkıı oldutu 
netincesıne varılır. 

,... Yazan: --, 
Vekaletin Rolü 

Ticaret Vekiletınce, geç olsa da 

yaptıklarını goruyo uz. B n, 
bir müddettenbcrı bu ıdm nlan he
men h men t k p ed yor ı bı7 m. 
Bu dan evvel de fırsat da tukçe 
[taret ettııım a ·bi, futbol 11 r m 1 LGffi Arif KENBER ! derhal alınması ıcap eden 

tedbirler vardır, Bari, handan son
rası içın vaziyetı teklen kurtannıı 
olalım ve üç bet menfaat diiıku
nunun baziçesi olmaktan hem hal
kımızı, hem de piyasalarımızı kur
taralım., Bu tehirlerin en müesaı
ri, bütün mahsullerin eatıı hadlerini 
tcsbıt etmektir. Bu hadlerden faz
lasına yapılacak satışı borsaya 
kaydettirmemek ıaretlyle de ih-

d ier spo tabelerim den daha ıeıut 
ve daha duzı b ~kilde k f et-

Susam Alıcılan 
Meseleyi tahlıl'• edelim: Şehri

defırmenlerine akmay başlar. Tam 
bu sırada ka a borsacı sımsarlar
dan biri, kcndıı ne ıumat besh
yen dıger hır tüccara muracatla 
susam toplıyalım, i1 olacaktır! 
Tavsiyesinde bulunarak o müesse
seyi fa:ıliyete sevkeder. İki taraflı 
rol oymyan bu simsarlar, Galata
nın bir hanında yerleşmiı çala§ı
yorlar. Susam alan yaghanelere de 
uğrayarak ayçiçeği tohumu satı
yorlar. Ayçiçeği tohumundan da 
renksız, kokasuz bir yag çıkarıl
maktadır. Bu tohwnun ldlosa 22-
23 kuruş aruındadır. Yatcılar W
nu alarak yasına çık rırlar •e su
s m yafına katrşbrırlar Şa halde 
tabanda halis susam yağı yoktar. 
$eker yerine zahann kullanılınca da 
bıttabi bel.anın kılosa 80 kurusa 
satılabirr. 

Spekiılitif mahiyet alan satııla
rın ekserisi zahire ve bir kısım hu
bubata taalluk etmektedir. Memle
kette kuı yemi hıç kullanılmaz 
bir maddedir. Geçen ıene kilosu 6 
kuruıken bu sene 17 kuru'8 kadar 
fırlamııtır. Bunun hlç bir eebebi 
yoktur. Alıcısı Almanya ıle lsveç 
olan bu madde ihraç edilmiş de de
gildir. Kuru b kla, nohut. merci
mek, darı, keten tohumu hep ay.ıi 
vazıyettedir. Fakat, her sun ıincir
leme suretiyle azçok satışları ya
pılmaktadır. Bütün bunlara sebep 
Tesmı bona haricinde .. tııların 
tahdit edilmemi' •e aerbest bırakıl
mış olmasıdır Eier daha bidayet
te bulun bu maddelere, f'aeulyeler
de, pamuk, yapak cibl maddelerde 
olduğu gibi, azami fıyat konulmu1 
ve fonlaştırılm11 olsaydı, ne kara 
borsacılar, ne de fm14t dutkumi 
kimıeler bqıinkii vaziyeti tevlit e
debilec:elrlenl. h •retle, pi,...._ 
larımu: da nezahatiaıl ...... .,... .
debilecekti 

raona müsaade etmemektir. Dahilt 
sarfiyat ic;in de her satılan mad
denin mutlak surette borsaya tes
çil.ini mecburi kılmaktadrr.Bu tedbir 
da miıstahtıilin aleyhine h

0 ç bır 

18" çı.km8B Esasen miistahsil mal
larının ekeerlaini cldea çıbmuştır, 
Elinde kalan maddeler dahi yeni 
fıyat haddine tabi talacagrndan 
müstahsile zarar deiı1, fayda temin 
edecckt:r. 

Tüccarın etine seçmiş olan mal
lara eelince-: Bunlann mahyet fi
yatlariyle mikdarlarını, icap eden 
formüller dahilinde birer beyanna
me ile tesbit ettirdikten sonra. 
devletin kontrol ve mürakabesı al
tına almaktır. Yeni kurulacak mın-
tıka iaıe 11mam müdarl6f{I, mınta
ka ticaret müdürlüğü, ticaret odası, 
ticaret 'ft zahire borsası idare he
yeti, ihracat birlikleri milli banka 
mümessillerinden bir heyet bu mü
rakabeyi yapmalıdır. Eğer milli 
bukalara teTdl edilen bazı mah
sulleria mtibayaaeı işi gıbi, seriye 
kalan maddelerin de y.ine mılli 
bankalar tarafından satın alınarak 

Thracı ve dahıli satıılar için de mil
lı bir birlik lrurulmuı mumlrün '>
hına. kara borsa ile kara borsacı
lar tamamen ortadan k lkar. 

Yeni kuralecaP- memnuniyetle 
haber aldıitmız mnli Turk tica
ret birliiinin de bu bawata hiıkiime 
tia icraaıtma ....... olarak pi,... 
ealarmnnn ela tedl:icl lııir MU'ette 
doJauıabüir. 

mı tir Bır atlctızm muı;abaka n 
sahada pıy s edenle ı goruruz; bir 
boks veya gureş maçında ring vey 
minderın etrafını sararız Hakemlc-
rımızin hepsı musecccl deg !dır; f -
kat, futbolde bugun boyle b r ış yok-
tur. Beni du1undurcn nokta, hakem 
lenne bil haftada iki defa ıdm n 
fırsatı veren futbol adamlarının ne
den mevcut hakem kadrosunun uQte 
birini olsun idman seanslarında gor
mediklendir. 

Futbol hakemi dıinyanın her tara
fında ıdman y par. Yarmıyanı varsa 
yapması lazımdır. tnıılter de b kem
lerın sporcularınkı kadar sert ıdmı
na tabı tutulduklan go ulmekted 
Biz futbolde lngılizlerin hemen h 
1eyleriaı -külotlarının uzanluguna 
kadar- taklit ede ken, hakem ıdman
larını, itiraf etmek lizımdır k , sa
dece bır şekil meaelesl halmde bı
raktık 
"Hakem için idman. futbolcüye oldu

iu kadar lazımdır." Dersem belki mü
balağa ediyor. dıyecekaıniz Halbuk 
ben daha ileri de gıderm: "Hakem, 
ıdmanlarına futbolciiden daha müda
vım olmalıdır." di1eceiim. 

Futbolcu idman yapma.zea yalnız 
kendine, nihayet takımına fenal k 
eder; halbuki hakem idmanlarına fa
sıla venr veya biç yapmazsa futbol
culerin, takımla m, klüplerın hakk nı 
yer. Çabuk yorulacak ham b r vücut
la maç ıdare etmek mklnaızdır. 

Hakemler niçuı idman yapnnyo lar? 
Ç lışkan futbol ajam n çın hu rla

dıgı zanf brotü deki 46 hakemden 
ancak on ki1iyi jımnastik salonunda 
buluyor? 

Hakemlerin idmanlarmı koatrol e
den Kelle İbrahimin yasa :rua nlhıı
yet k'üçuk bır pusulayı doldıırabil
meeinln eebelıi nediri' 

Acaba hakemlerimis aatrenmam 
ftizull bır ınetsale, 70raca bir it mı 
tellkki ediyor! r? 

D yorlar ki: 'Maçların en miı-
hımlerınden, en hcyecansızları

na k dar hemen hemen ayni hakem
ler tarafın n idare edilmnı bunu 
gostermıye k!fıdır . ., 

H k katen y n b'r hakemin aizına 
b r düduk alması mühlm b r hadiac 
g ı go u yor, eskı hakemlerden ba

ri rı n da s h da gorunmesı teşk -
tStın ye b r h kem kazandıi.ı ze-
h bın uyandırmaktadır. 

O halde b r şu suah sormakta hak
lıyız: Hamdi Em n n dll&lar alarak 
açtıgı hakem karsunan ber eene me
zunlar vermesı ' dostlar abt ver11te 
gör.ün , fehv sına mı dayanıyorl 

Kursu b tirmek kifi deiıl de ba
kemlenn idman yapmaları, maç idare
sı çın '8rt ise, idmana selmiyen ha
kemler neden ihtara filin manız kal
nuyorlar N bayet liaanelan neden 
'stirdat eclilm yor? 

Bjr hakemden öğrendifime göre; 
tak darlardan biri, hakemleri b r gün 

topby rak idmaaa gelmıyenlere maç 
verılmıycceg ni soylem ş ve idmanın 
luzamund n uzun uzadıya bahsetm'ş 
Bunun kuvveden faile çıkmasını çok 
ar a ed rdik, 

mizde ınrsam alıcısı firmalar 
malim müeesseselerdir Bunlard n 
bir kısmı ih acat ıçın ·m 1 toplar
lar. Diier kısım ise, dahili isüh
lik içm susam alırl r . D h li ıst'b
likten maksat. s mıtlerm 11Zerıne 
serpilmekte olan susamlar degıl

dir. Ba ıı için ayda ancak 3 - 4 
yuz kilo susam kif yet etmekted·r. 
Sarfiyatın fazlası, taban ve t han 
helvası yapmak içın susamm ya
iından ıstifade edilme ınden üe ı 
seJir. ...... taarleri, hance mal 
eatamQmc:a. &71arclaııber topladlk
lan etoldarıa s:nc rleme eareti1ı. 
olclen ele ceçmesınden dolayı yuk
ıteltilcn fiyatlarla dahlli sarfıyat ı
çia satmaJa mecbur kalmaktadır
lar. Ba .... etıe, geçen sene 19 - 20 
lnanlltaD ahnaa auamlar ba sene 
S4 kanıta kadar fiyatlandırılm14tır. 
Ba itle dürüst b'r surette al"kalı 
olanların da itiraf ettikleri gib ·, bu 
madcknm apekiilitif bir ıekle ao
ın.ı_._ Mbep olaalm' -- ... 
racatçılıiı yapanlardan hır kısmı-

1 (•) :t: a: ın1mıştıqa 
Bu böyle ise iti yalmz onların te

lakkilerıne bırakmak yanlıştır ldnk 
edemiyorlarsa, mecbur edilmeleri li-
ıım. 

!dma a celmiycn hakemlerin Jisanı
lan ahnmay , h kemi k b r inhıu 
çerçeve e hapsed le dursun. varsın 
asd dm na muhtaç olan ya1lı ha
kemler yerın s orun yalnıı müsaba
ka tarafmı bıralunıt olan sene; nam
zetler ıelsinler btitliıı banlan lıir an 
~ sormen çalıtahm; fakat uıl a
kıllar bayret Yeren bacliae hakem
lik inhau ıbm iclmaaa devam etm -
yenlere verılımt olmaaıcbr Şimdil k 
bu kadar soyl yelim: "Hakemlik, mü
tevellilik dci.ildir.n 

FÜRUZAN TEKİL 

dır. Ba tacirleTle dahili sarfiyat ı
çia mal alanlar arasmda bir çok 
entrlkalar d6nmektedir. 

Bu iki ıınaP tacirler il arasmda 
metik dokuyan ıdmsarl r vardır. Bu 
111.-arlar PIJllMlllD kara boraacı
landrr :8mılar btt iki tarafı b r
bideri)ic 117111tararlar. Mesel& ta
bu için .atılan easaınlann yat 
rendınunD yüzde ıebendir. Yani. 
yüz kilo s1l9llllMian azaani eekıen 
kilo ni elde edilır. Yw: kiloq 45 
liraya mal olan bir maddenin kU.
peeiai ame mMraftna karsılık tu
tssak, 10 kilo susam yaiJnın kıy
meti 54 lira ve bir kilosu 67 bu
cak Jnanlşa mal olar. Bu maliyet 
fiyatına kilon 50 lnuıqtan oekeri, 
çöveni •e manıpllsyon masraflannı 
ek lllft edersek Japıılan helvanm 
ldıo.aaa 120 kurust n aı;aiıya s t
mak lrabil olamaz. Halbakı helva 
ber yerde MkHD kun&1taı 1 Ac:a-

libf beyanatta bUhınarak. ba ha naınl oluorl 
tereye Ye Holanda Hin- cıl 

rşı taarnna ıeçttll tak- Kara Borsa ar 
kanın derhal harp i1ln 

dna....bndirmesi tcap etmektedir. 
~· Amerikana, lqit'te-

11da ~ Rusyamn, Cinin ve ~ 
bir l1zak Sark statdk-.ınu bo-

ek41ı te bbüs karpll1nda milfte-
~ ~ aeyec:eklerlni Dl9 ..... , 

K ara boraacı eimsarlar, helva-

BOZUK OTOMOBiL-., 
Bundan önce aöylediiim muvakkat. danw ,._._ ıe&r. Jrabl onlar 

ı«ıci haleizlik laerkeete olab llr. Oto- dnab olllrlane lıhMltln kaçar 9e tek
mobıl makinesini kaplıyan duman da- rar seimeai pek guçleşir ... 
gılınca otomobil yoluna devam .W- Bonlr otomobili, met...._ tamirciye 
ii gibi o muvakkat halsi:dik ıeçiace s6Ddenneden. pek çok defa ormn to
halsızlikten e5el' kalmaz... föri kendi kendine tamir eder ... Oman 

Fakat, bazılarında halsizlik sık n sabi, Mlaizlii• tatulan da, halaialitini 
tekrarlar, yahut biısbutiın clnamh 0- illDD k•cli kendine seçirmeyi diltün
lur. Her :kı türlüsıinde de otomobil mellcllr ... Atk dıaypnmaa keacllsinden 
artık bozıık demektir, başka hiç bir düşünceye yer verme-

Otomobilin böyle sık sık durma11, dilini hatrrlayarak her türlü it dütün. 
yahwt lıiç çahşamama11 en ziyade, her cesini, bir müddet için unutmalı: 
teYden abltlr müteessir olanlarda go- l1ıi nuı eyle bugUıı, anma ıamı ferdayı 
rülur .. A§k, son derecede kıııkanç, hem Sana ıemarladılar mı bu 7alan dia)'ayı. 
de mustebit bir duypdur. Kendinden Demeli_ Ba dünyaya selmektea ilk 
başka biç bir duypya, hıç bır duşun- maksat, insan neslini dnam ettirmek
ceye yer vermez. tir. HalaizHk. insanın ba ilk maba-

Dunyada herkes, hemen her ~ bir duıa •armaıma mani oı.... Bacak o
teYden miiteessir olur, ofkelen:r. Fa- tbmobil tamir edilince, iti düfümncye 
kat pek çok kimseler teesıurlenni, of- çok vakit kalır._ 
kelerini çabuk unuturlar ... Bazıları da Zaten, kuvvetlice şaraptan bir lı:a
-akaine.. teeutlTii, öfkcJf hatırlarından deh, hele pmpaft18 prabı olarsa, çok 
cıkannıaslar._ Omm 1çia, ller teYden clefa haletzliii seçirlr. Jrabt otoaıobıl 
çabuk •e eok teeedr da7891ar hal- tamir edilince ona bırakmak prtile. •. 
ınzhie tatularlar. Smap, ielri deftmlr olanca o da bal-

Atk danunrulm ı..-, her tOrlB eislik setirir _ 
dişunce halsizlii• eebep olur. itte• •• • • • • • ••••••••• • • • •• ••• 
zarar Tclhut mesart]'et diifünceai, ke-
derler sibi, halsizlik setiren bi&yülı: 
aebeplerdea birktir. 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRMI KI8Mtt .......... IU.llLET 

KOMEDi X:llMlı hat IG.10 4a ltl.r DllYlltO 
Bir de 1orpahık, kuvTetllklik bal-
l 'k .......................... . 

siz ı getirirler. Aık ciıayı_. lulknç 

Bu Alqam 

iki laatllk Neı'e., Kahkaha., Ve 
Maelkl,. Alamod Operet •. En gD· 
zel kadınlar •. Ender teaadUf edi-

len eğlenceler .. 

MADAM 
LUNA 

8atroflerdH 

Ltzzı w ALDMOLLER 
Theolinıen ve Paul Kemp 

M..nd: 75 aot zafer MMI .,,_ 
rtyell tnlt edtle• OpeNt lknıh 
Mut. LINCKE'ln, Yann akpm 
iti• ,.erıerlnlzl evvelden aldırın1&. 

Tel: 4930 

~inernasında 

. Jt.~~NI 

cılar için ıusam alanlara 
mtlrac:aat ederek, '"Bugilnlerde bu
J'Bk bir JIU'tİ mal ihraç edilecelr
tir. Anadohıdan •ımtasızhk yüzün
den mal ıelmiyebilir El mde bıraz 
mal vardır, ebe ••reyim ... Derler 
" fiyatı keeftirler. Bu nretle ih
ncatçılann ltoklan .. am yağı 

oldugu kadar 70rpnlaaktaa •e lnlwet
aizlikten nefret eder, kaçar. Yorpn
luk, kuvvetsizlik seçici obarlana atlr 

Ti6l'fe aödi De ,.,,.ldll nialuıa 

...... tmılt_. tiolchll'Mllk lnütterll ff lnlinde gleterllecektlr. 

llRGEL. BllGITT E HOINEY 

GONOL ESRAR i ı 
.. 'l' 11 & J AN S K Y) FllM1nıle en gUael 8fk romaıdannı ya11yacakllll'chr, VAzfFE fte ŞERSF 

"- ~~ aruında mDcadele eden bir adam .• BÜTÜN FEDA~ARLl~LARA LAVflK 81.A 
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K
0
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:_.. ___ .uar Siper Filın: Yerlerinisi Evvelden Tedarık Edıniz. Tele on: • • 

I PEI SARAY 

BEYAZ TABUR 
Afrikanın AteşD ve Korkunç Sahralarında Müthiı Bir Kuırga....., 

Arkadaıhk-.. Mücadele-... Fedakarlık.ec, 

Avrupanın l üks Salonlarında Aık- ihtiras .. : Kıskançlık ••• 
~--------Müthif ve Muazzam Sahneler. ________ _, 

Ddn ... ~~ Engiziauon devriJlln en lıorkımç einagetlerl i§lenen- • ' 
---~ eanır dolu blnblr Nka gizkn.en_ Zindanlarında AP T"""'1aiıı u J 

1 

Bir Muallim Öldü 
Bütün.. Türk' çe Filmlerin Hasılit Rekonı Kinldi ÖOretmenler Varcbın Cemiyeti R•· 

6i1ii ,..,..,.,.,.,, 1lflfG1Ulll- ~ Ü R K Ç E .. , 
T A. K S I M s· d 1•1161nden= ınemasın a Ce yet Azasından, Silivri. Cü-

ceseymen y okulu 6tretmeni Meh-

Nikah Töreni 
Merhum B y İkbal kızı l\leıe 

Cobanyıldızı ile Anadolu ve An 
sigorta şırketlerı müfettisler n 
Sernıet Tezean'm nlltAh merae 
dünkü Çarpınba gQnU Beyolba c 
lenme daıresınde her iki tarafın 
raba ve dostlan bu.suriY1e len e< 
mif11r. Tarafeyne saadetler teme 
ederi• 

OLUM 
Bay n Dul Fasam T r ka, 
Bayan Dul Mazalto Tarlka 
Bay Ylil Hena e ve allesı 
Bay Pepo Beh r ve a lesi 
Bay M tel Farhy ve ailesi 
B~ Alber Tarıka ve a es (N 
Bay .Jojel Tarika (Nevyorkl 
Bay G d F o ve allell 

e b tun ab 
, m hdu u, 

CENAZE IERVlll 
MOSKOVIÇ V NEDIK ZINDANLARI 

Aıkı • lhfitemı-Esran-Heyecanile Bütün Kalpleri Titreten- Bütün 
GönüDeri Fetheden Senenin ilk Süper Türkçe Filmaar Bu Saheser 

ClbansQmal *-- romanlarmm serefrazı '"DEMiRHANE MÜDÜRÜ, et Nur Özyititi ebediyen kaybe -

KADfN""wi<ALBI ~e::.:~ da ELHAMRA da•ı 
GALA SUVAREal OLARAK. Mevalmln en muhte .. m Fransız P'lltnl. 

Bu Aksam LA ~ E Sinemasında 
Lidl--~ Pek a ial• ..,,..ralı 11erlerüı e"velden ktqalılntaıa 

Blt:a olunlll'. f'elefoıı: 0515 ··-----•-•"• 

( rurkçe Sözlü • Aral:tca Şarkdl ) Franeaz: tlllmlerlne haaret ,ekenlere bir eOrprlz 

Büyük Bayat ftomanı, A§k ve İstırap Destanı H 1 C R A N Y O L U 
=._=:-~.:;..~"'°:-= E-:::-- l,!~!~~~-~N~!_~ ~~-M~~~ 

... • de tellil ommnaa rica olunur . .. ••••"' 
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BULMACA 
l 2 3 4 5 6 7 6 9 .-
- ı- ,_ • • 
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1 Askerlik işleri 1 _ __.:;.__ 

SU9EVE DAVET 
Bcyofhı Yerli Aa. Şubesinden: Apfrda 11-

ruf ve rütbesi yarılı Yd. Subaylann acele ıu· 
beye miiracaatlan. P Tfm. Ze,.nellbidin of. 
~cvat (15460), P. Aatğm. HUac:ırin of. lama· 
ti Hakkı lrmlt (1347g), Oto Tfm, Nazrm of. 
Mustafa Racıp Kayseri (32529), Ec:r. Ustfm 
Fey:rulalh oj!. Veysi Bakan (24846 ), Lv. Aı 
tfm. Nusret Tezel (39041 ), LY, Tfm. Sabri 
of. Saip Taıı.ııcan (48521 ). , 

DOKTOR 

'r A N 

..................... 1 ........................ ... 

13 - 11 - 941 

___ _.,, 
__.,, 

Biletçi ve Vatman Ahnacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünet 

lşletm.eleri Umum Müdürlüğünden 
İdaremize biletçi ve vntman alrnacaktn 
Kabul şeraiti : ' 
1 - Tamüssihha olup askerliklealtıkasI bulunmıyacak. 
2 - Boyu 1,65 den aşağı ve yası 35 den yukan olmıyacak, 
3 - Okur, yazar olacak ve hes'lp bilecektir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

~~-·-· 
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DERViŞ KADRi DRIM 
Kadıköyilnde Dumlupmnr sokak 
numarn 6 da hastalarını kabule 

- başlamıştır_ Tel : 60108 -SOLDAN SAllA: ı - Bir Inı:ilb ıehrl -
Tenıi: Baj!lama edatı 2 - Hücre - Tabar· 
ri 3 - ıı: .-e - Bir radyo isıasyonu 4 - -------------

ı• Satılık Kapalı Arsa ~ Tçcııl: Eski b.r Ruı;ıcli ıehnmız S - Tcraı : 

İsteklilerin Galatnda, Tünelin arkasnda ktıin Tramvay Hareket o:tl 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER il O 

resine mürnc:ıatları. (9926) 

1 1 , ... . ' • .r, ... · • • ·";· . 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 
SMANLI BANKASI 

BU&ilndeıı ıonrası - Ceznn akli 6 - Ko • 
m!tr - Bir ııou 7 - Kadınların cok du~ 
kün oldufu acır ı - hkamb ide bırlı - Ictı· 
mal 9 - Bır aıcyva - B.r yerden lılr yere 
sen 

YUKARIDAN ASAGI: 1 - Bir Jsvicre 
:şehri - Bir afac 2 - Cariye - Icilir 3 -
Tuıi: Gllrbllz., tombul 4 - Bir ceılt :vaf S -
Işe ı:eU.. - Bir viliyct merkezi 6 - Teni. 
Bır reıık - Tenıi: Aımakıan fıil 7 - Su
Cın dcfil 1 - Uratmak - Erimekten emir 
9 - Tabaka - Pa:vdos, muattal bırakmak. 

DUNKU BULMACA - SOLDA NSAGA: 
t - JılUYasalat 2 - Ur!lm - Tuna 3 -
Nasihat 4 - Ayan 5 - Sat - (Tersi) Be· 
ral 6 - In - Makale 7 - Lut - (Tersi) 
Dev 1 - Yedlkule 9 - Teılr eden 

YUKARlDA NASAGt: l - MDnaslp 2 -
'Uzıı.:van - Yo ı - VQ1at (Teni) Sel 4 -
Emin - Udl S - Tatir 6 - Atamak 7 -
Lut - (Tersi} Dirıı. 1 - An - .Meaete 
9 - Takibeden. 

lstanbul Orman 

Takriben 900 m2. Unknpanda 
bir tnrafı cadde ve bir tarafı de
niz nhtımlı olan kapalı arsa sa
tılıktır. Taliplerin 80528 No te
lefon ve)-cı Maçkn Teşvikly~ 139 
Derbi apartman No. 4 de mürn
caat etmeleri rica olunur. Mil
rncaat saatleri sabah saat doku
za kadar ve öğlen saat 1 - 2,30 

~- a kadardır. --. 

Sahip ve Neşnyat müdlhil Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S TAN matban1 

Müdürlüğünden 
1 - Orman Umum Müdilrlüğü merkez ve vilfıyetler tcşkilfıtı için 

nümunclcrinc ve şartnamesine göre muhtelif cins defterlerin basılınası 
ve dltlenmcsl eksiltmeye konulmustur. 

2 - Bunların kfığıt, mukavvaSl ve kaplık kfığıdı maUyc kırtasiye 
ambarından milteabhlde teslim olunacaktır. 

3 - Tab ve işçilik muhammen bedeli (og8) liradır. 
4 - Eksiltme 18.11.941 Salı günü saat ıs de İstanbul Ormnn Mü

dilrHiğilnde toplanacnk satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat tcmlnat 74 lira 85 kuruştur. 
6 - İstekliler bu işe alt şartnnmcyi ve nUmunelcrl İstant>uı ur

uıan Mildürlüğünde gı:irebilirler. 
7 - Münaknsaya gireceklerin muvakkat teminat makbuzu teslim o

luruıcak malzeme mukabili (4540) liralık ikinci bir tcminnt, kanun! i
kametgfıh ve ticart ehliyeti ve şirketlenn talebi hallndct bunlardan baş
ka 24go saylı kanunun S üncti maddesinde yaz.ıh vesifmlar1ylc birlikte 
yukarıda gösterilen gün ve saatte mezkQr komisyonda hazır bulunma-
lıın J.azmıdır. (9543) 

• 
1 ı· .· • . • . ~ 1 • ' • • 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL' HEDİYE 

' , 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve cocuiunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi lıediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: 
çocuğun mektepte ı 
mf'!ktep dışında, hatta J ' 

.mektepten sonra muh- ı 

taç olduğu en kıy - \ ;I 
:ıınD.ili A.~rAir_ 

Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla -
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

~ ............................... --~ Çünkü: Her hediye kınlıp kay
bolabilir veyahut u-

Çür.kü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zife5ini görür. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaslık eder 

-

TORKiYE iŞ 

I 

Küôik Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plfını 
"'<eşidclcr: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 lkincite~riıı 

tnrihlcrinde yapılır • 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 llralık-2000,- Lira 
3 - 1000 " --3000,- .. 
2 • 750 " -1500,- .. 
3 - 500 .. -1500,- .. 

10 " %50 " -2500.- .. 

40 

50 
200 
200 

.. 100 

.. 50 

.. 25 

" 
10 

" 
-4000,..-

" 
-2500,-

.. -5000,-
-2000.-

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü -
tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

- - -
TAN Neşriyat ... Evi 

lstanbul 

Adres: lstanbulda TA N Matbaası 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cü. 
di birden (7) liradır. 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya oerilir. 

-

· . İstanb~l Leva~ım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

Beher kilosana 400 kuruş tahmin 
edilen 20 ton kadar pençelik kösele 
almacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 
111941 Cuma günü snat 15 de Top
hanede İst. IR. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şıırlna
mesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerlndeıt. 
temlnatlarlyle belli vatlttc komisyo1 
na gelmeleri. (349 - 9697) -4000 ton buğ<lnydım bu!gnr yaptı-

M lktarı 
adet 

10,000 
3,200 
3,000 
4,000 

500 

20,700 

Eb'ach 

43 x 70 
43 x 66 
43 x 60 
43 x 70 
43 x 70 

c 1 N S 1 Beherinin fiyatı 

Kuruı 

Onluk galvanizli yeni saç 190 

" 
. ,, 

" 183 , .. • .. .. 175 ' On ikfiik ' .. ,, 
180 . 

Sekizlik _. .. " :ııa 

Soba borusu ve dirseği yapılmak üzere yukanda eb'at ve miktar
lan yazılı yeni galvnnizli saç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/11/ 
941 Cuma günü saat 15,30 da Tophanede lst. Lv. Amirliği satm alma 
komlsyonundn yapılacaktır. Beherinin fiyatlan yukarıda gösterilmiştir. 
Katt teminatı 5753 lira 40 kuruştur. Nümunelerl komisyonda görülür is-

, nlacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 

1
11/941 Cuma gün_ü saat 14 de Top
hanede ht. ı.... Amirltlti sıltm alına 
k~ ,apdooektlr. Tahmin 
bedeli 133.888 lire 80 kums, flk tc
m!natl 8194 ftra 45 kuruştur, Şart-ı 
namesi kıomfsyonda glh1llltr. İsteJdi· 

. 

• 
• 
• .. 

lerin tabriltalan muayene edilmek ü-
zere ekzlltme gününden (iç gtın ev--
vel istida Be IR. Amtrliğine pıüra-
caat1an. (351 - 9699) -Dcfterdarda btr No. lu dildm eri
nm tamfrııt ve inşaatının açık eksilt
mesi 24/11/941 Paz.nrtcsl günü snat 
14 de Tophanede Lv. Amirliği aatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 5810 lira 97 kuruştur. 

İlk teminatı 43!5 linı 82 kuruştur. 
Xeşi! ve prlnamesi komfşyonda gö
rülilr. İsteklilerin ist. K. $. 9 dan n
lacaklan ehliyet vesikasiyle belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(355 - 9744) -

teklilerin bclll vakitte komisyona gelmeleri. (359) (9824°) 

Beyoölu Kazasındaki 

Şems Klübünün 
Alelade umumi to!>lantı 

Şems KlübümOzUn ilyclerl gelecek 
16 İkinciteşrln 1941 tarihinde saat 
15 de Beyoğlu, fstikltıl caddesi, Luk
semburg apartımn.nmm 108/5 No Ju 
dairesinde aktedilccek alel!ıde u~u
ml toplantıda hnz.tr bulunmalan rica 
olunur. HEYETi İDARE 

Ruzname 
1) 24 İkinciteşrin 1040 tarihli alc

Hide umumt toplantmıız za.bıtnnme
sinin kıraati, 

2) Klilbiln umumi durumu hakkm
dakl rapor ve 1940 - 1941 malt yıl
lık hesabatı. 

3) 1941 - 1942 senesi bütçesinin 
tesbiti. 

4) Hallha1.ır mall yılı h::>.kkındaki 
kontrol heyetinin raporu. 

5) Muhtelif teklifler • 

Hastabalocı Aranıyor 
Doktor Mahmut Ata hastanesi için 

iki hast.-ıbakıcıya ihtiyaç vardır Ta
lip olanlar tahsil ve hi7.met vesİkala
riyle hüviyet cüzdanlarım beraberle
rine alarak sabahları &ıat 11,5 a ka
dar Kadıköyde Şifada doktor Mah
mut Ata hastanesine mürrLaat et
melidirler. 

, , .............. ~----------------
Bebe!' kilosuna 40 kuruş tahmin 

edilen 23.000 kilo zeytin alınacaktır. 
.Pazarlıkla eksiltmesi 19/11/941 Çar
şamba güntl saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 690 li
radır. Şartnamesi komisyonda g~rü
lür. Taliplerin belli vakitte komisyo-

6) Heyeti idareden çekilen Baylar, 
Ant. Teoharidls. Mih. Nomikos ve 
Nik. Kalamarus yerine J!eni flznnın 
intihabı. 

Asliye Hukuk Hlklmll§lnden: E
dirne hazlnei maliyesi tarafından E
dimede Ayşe kadında tüccardan Aki 
Kfışif Fülbell aleyhine ikame olunan 
ecri misil ve tahliye davasında mnd
deanleyhin ikametgfıhınm meçhullyc
ti anlaşıldığından mahkemece tcbll
g:ıtın ilanen yapılmasma karar veril
miş ve duruşma günü olarak 16/12/ 
941 saat 9 tayin kılınmış olduğundan 
yevmü mezkCırda mııhkcmeye gelme
diği veya bir vekil .göndermediği 
takdirde mumaileyh Ali KAşifln gı
ynbında muhakemeye devam oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak ü
zere ilfın olunur. 

Karar Hülôsasıdır na gelmeleri. (368 - 9912) -Beherlne 15 lirn tahmin edllf'n 500 
7) 1941 - 1942 malt yılı hesabatı

nm kontrol edilmesi için iki azalık 

heyetin intihabı. 

T0RK ANONİl\f ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 186:} 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 

mesi 2292 Numaralı 10/6/ 1933 ta!"iJlli kanunla tasdik 
edilmiştir. {24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazetel 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
.1.250.000 İngiliz Lirası\ı' 

Türkiyenin Başlıca Şehir1erinde 
PARlS, MARSILYA ve NIS'de:. 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISffi, KIBRIS, YUNANISTAN, lRAN. IRAK, FILISTlN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN. SURlYE. 

LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Dünyatlıı Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka :Muameleleri vanar 
Hesabı cari ve mc\'duat hesapları kiişad; 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kiişadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

Envüksek emniyet şartlarını haiz kiralıl 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanuı en müsait şartlariyle (Kumbaralı veya 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır 

Askeri .'Fabrikalar ŞatıitalJ!.Uı · Komis~n~. İlanlara : 

Daday Reviri son depolarındaki 3800 metre mikftbı Çam veya 
Köknar tomruğu tahta yaptırılacak 

Yukanda yazilı 3800 metre mikabı çam veya köknnr Tomnı~nuıı 
Tahta haline ifrağı işi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sıı· 
tm alma komisyonunca 27/11/1941 Perşembe gilnü saat 15 de kapııll 
zarfla ihale edilecektir Muhammen bedeli takriben 35910 liradır 

Şartname (1) lira .(80) kuruş mukıı,.bilinde komisyondan "verilir. 
Taliplerin (2693) lira (50) kuruş muvakkat teminatı havi teklif meJc• 
tuplarını mezkür günde snat 14 de kadar komisyona vermeleri. (9773) 

,,,,,,,,.,,,,, 
Daday mıntakasındaki fabrikalarda imal ettirilecek takribet' 
2394 metre mikabı kereste Karabiik istasyonuna mıklcttirilccc1' 

Daday mıntakasındaki fabn"knlardn imal ettirilecek takriben z3!}l 
metre mlktıbı kerestenin Karabük istasyonuna nakli ve bu istasyondll 
vagona tahmili işi Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğU merkez satmal• 
ma komisyonunca 27.11.1941 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarflıı 
ihale edilecektir~ Şartname (2) lira (40) kuruş mukabilinde komisyon• 
dan verilir. Muhammen bedeli (47880) llradrr. Taliplerin 3591 Urn mu· 
vakkat teminah havi teklif mektuplarmI mezkUr günde saat 15 e kn-
dnr komisyona vermeleri. (9774) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Sube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari beı nevi banka muameleler'~. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyoı 

ı-= -

~ıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarm48 tn 
u 50 lirası bulunanlara senedr 4 defa çekilecek kur'a ile aşağtdaki pli
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira ıı 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5.000 Lln 
40 • 4,800 • 
20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 llradan asaf'ı 
düşmiyenlere ikramıye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

. Kuralar senede 4 defa 11 Ey lUl, il Bi.rincikfınun. 11 Dl.art ve 
t ı -~ ... :'"!),, tnT .. • rin.:ı~ ('Pk11ecl'kti:r. 

,~ ____ ...................... _ .... ....;. __ .-
Devlet ·Pemiryoltart ıe Liman lan işletme jdaresi"-1 lan ıarı 
İşletmemiz ihtiyaı;ı için kapnh zarfla 560 ton kuru gürgen odunıl 

satın alınacaktır. 
Eksiltme 1/12/941 Pazartesi gilnü saat 11 de H. p~da 1 cl Ialetrne 

komisyonunda y.aplacaktır. 
Muhammen ton bedeli 1'740 kurustuı. 
isteklilerin 730 lira 80 kuruşluk muvakkat tcmlnat1a birUkte zar?" 

larmı saat 10 a kadar komisyona vermiş olmalan lfıznndır. Fazla tafsl-
ltıt ve şartname alınak istiyenlerin işletmeye mürncnatları. (0813) 

l. 941/1344 - Milli Korunma Kanununa munaıerctten suçlu Çem
berlitaş cru:ldesi 23 No. da kasaplık ticaretiyle meşgul Osman oğlu Mu
hiddin hakkında İstanbul Asliye 2 in~ ceza mahkemesinde cereyan eden 
:muhakemesi neticesinde suçlunun fnli sabit olduğundan, Milli Korunma 
Kanununun 32 - 59 uncu mnddclerl mucibince yirmi beş lira para ce
cası ödemesine ve 7 gün müddetle dukkfınmm kapatılmasına ve hüküm 
katileştlğindc Ocrcti suçluya ait olmak üzere karar hülAsasmm Tan ga-

adet avcı borusu alın:ıcaktır Pazar
lıkla eksiltmesi 20/11/941 Perşembe 
t!ÜnÜ saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satm alına komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 562 lira 50 
kuruştur. Tnliplerin belli vakitte ko
misyona gelmdcrl.,_ (369 - 0913) 

KAYIP: Beyoğlu yabancı askerlik 
rubesinden aldığım askerlik terhis 
tezkeremi kaybettim. YE"nlsini ala
cağımdan eskisinin hükmü kalmn
mıştır. i nebolunu n K. oıırsu'dan 325 
ıioğumlu Osman o!jlu Tahir Şenyurt. 

ÜakUdar Asliye Hukuk Hlklrnll· 
ğlnden: Kemalettin Özdoğan tara
fından karısı Üskfidar Şcyhcamll 32 
No. da oturan Şükrllye nleyhine açı-ı 
lan boşanma davasmm yapılmakta 
olan duruşması sırasmda dava olu- ------------------------------' 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den! 
zetesinde neşredilmesine 7 /10/041 tarihinde karar verildi. (9933) 

Selimi ve Satın Alma Komisyonundan 

Beyazrtta askeri tıbbiye okuluna 
teslim şartiyle 16 ton knrnman koyun 
eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Beher kilosuna 425 kuruş tahmin 
14- 11- 941 Cuma vilnil saat 15,15 te edilen 15 ton kndnr kunnuralık sarı 
Tophanede Lv . .Amirliği satm alma vnkete alınacaktır. Paznrhkla -eksilt
komisyonunda yapılacaktır. Şartna- mesl 14/11/941 Cuma ırtınU snııt 15 

1 - Komlsyondn me\'cut t'vsaf ve şartnamesi dahilinde 60 ton la- mesi komisyonda yörülür. Fiyat te- de Tophanede İst. Lv. Amirliği satın 
hana. 60 ton pırasa S<:lımıycde ambara teslim ~artiyle pazarlıkla satın re1fü ettiği takdirle müteahhit et ve- alma komisyonunda yapılacaktır. 
alınacaktır. rlp vermemekte serbesttir. İsteklilerin Şartmımesl komisyonda görülür. fs-

2 - Lahannnm tcminntı 630 Um ve prnsanm 700 liradır. teklif edecekleri fiyat üzerinden % teklilerin teklif edecekleri miktar ft-
1 - Pnzarlığı 15/11/941 Cumartesi günU s:ı.at ll de Sclimiycdc ko- 7,5 terninatlarilc belli saate koml$)'o- zerinden temlnatlarlyle bc111 saatte 

misyonda y:ıpılacaktır. - .... na gelmcl~ - (367) 9876 komisyona gelmeleri. (350 - 9698) , 

nana dava arzuhali ve d11vetiye tebliğ 
e<lilememiş ve 11/ll/!141 tarihli cel
sei muhakemede dava arzuhaliylc 
da,·etiyenin bir ay müddetle Tan •ga
zetesiyle ilfınma karar verilmiş oldu
ğundan duruşmanın bırakıldığı da 
18/12/941 saat 9,30 olduğu UAn olu
nur. 

KAY ı P: Çangrn a!'lkerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağnndan eskisinin 
hnkmll yoktur. 115 do~umlu Salim 
oölu Ahmet. 

falebcnin köhne fotinlcrl satılacaktır. Talip olanlarm 23 lirahk de
pozite içln vezne ve bnnka mektubu ile beraber 28/11/941 Cuma günO 
saat 15 de Beyazrtta mektep satın nlma komisyonuna milracaat etmeleri. 

(1371) (9833) 

lstanbul Üniversite Rektörlüğünden 
Rektörlük kaleminde 50 lira ilcretli daktiloluk açılmıştır. Burn)"ll 

müsabaka ile girmek isteyenlerin bon servisleriyle lT.11.941 tarihine 
kadar knleme baş vurmalar~ (9837) 

'l'i 


