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5 K U R U Ş 
GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Flvatr 6 llradır TAN l"rlDrueseıl.,de ve kltıııoeılıırdn bulunur 

tJ!~tJ:ıı~Jttil SOVYET TEBLiGi 

Kırım• da Bir Meydan 
Yeni Arazi Muharebesi 
Kazanıldı Kazanıldı 

Leningrat'ta Askeri 
Üsler Muvaff akıyetf e 
Bombardıman Edildi 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman or
{uları başkumandanlığının teb -
iği: 

Kırımda düşmanın muannida-
1e müdafaasına rağmen Sivas -
opol ve Kerç'e hücum eden Al -

--=~~~~~~;;;~--=--~iiiiiiiiiiiiiiiiiii--=~iilli;ifiiiiiw nan kıtaları arazi kazanmışlar -
dır. Sovyet - Alman harbine ait son harekatı gösteren harita 

Cephenin orta kesiminde düş
-, man piyade ve tanklarının kar.şı 

Ek k 1 e N 
1 

hücumları püskürtülmüştür. Bu 
karşı hücumlarda Ruslar 44 tank m e ş 1 as 1 kay~etmişlerdi~. ~ğır top!~.muz. 
Lenıngratta muhım askerı uslerı 

' 

T ula Kesiminde Bir 
Çok Kasabalar 

Geri Alandı 
Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet 

gece tebliği: 14 Sonteşrin günü, 
kıtalanmız bütün cephelerde düş 
manla çarpışmışlardır. 13 Sonteş 
rinde 38 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Biz 16 tayyare kay; -
bettik. 10 Sonteşrinden 12 Son -
teşrine kadar Baltık denizinde 
gemilerimiz ceman 36.000 tonluk 
4 düşman gemisi batırmışlardır. 
Bir düşman denizaltı gemisi, Fin 
landa körfezinde maynlarımız -
dan birine çarparak berhava ol -
muş ve batmıştır. ağır toım 

H 11 d • ı b • ı • ? mU\:af!akıyetle bombardıman ey a e 1 e 1 lr lemıştır. 

, e Savaş tayyarelcrinden ve Stu-

}°evkalade zamanlarda radikal tedbirlere ihtiyaç vardır. Şim
diye kadar alınan tedbirler fayda vermemiştir. Fırıncılar 
halkın gıdası üzerinden ihtikar yapmaktan çekinmemek su
retiyle hima~·eye layik olmadıklarını isbat etmişlerdir. Yapı
lacak biricik şey, fırınlara el koymak, \'e bunları belediye ve
Ya Toprakofis namına organize ve idare etmektir. O vakit 
fınncılann hilelerine, ekmek "'e un iizerinde oyun oynanma

kalardan mürekkep ehemmiyet -
li teşekküller Moskovanın ce -
nup ve Ladoga gölünün doğu ke 
simlerindeki Sovyet sahra tahki
matına, kıta toplantılarına, demir 
yollarına Ye hava üslerine hücum 
etmişlerdir. Düşman insanca, si -
liıhca ve müteharrik malzemece 

Almanlara verdirilen 
kayıplar 

Moskova, 15 (A.A.) - Mosko
\,.a radyosu tarafından neşredilen 
resmi haberlere göre, garp ve 
cenup cephelerinde harekat ya -
pan Rus kıtaları, 13 Sonteşrinde 
20 Alman tankı, piyade ve aske
ri malzeme yüglü 300 kamyon, 
petral yüklü 4 sarnıçlı kamyon, 
25 tayyare karşı koyma bal.ırya-

. __ K_a_b_i n-e-d e_D_e_ğ .-ı ş i-kl-ik--:---S--=-il---=-a h-=-l ı-;-İ:-:-1 k 
Amerikan 

Bir Başvekalet Muavinliği 

sına imkan kalmaz. (Sonu: Sa: 2: SO: 4) (Sonu: Sa: 2; Sü: 61 

----------------------------~===-====================:=========== 
ıll. Zekeriya SERTEL 

Jstanbul, Türkiyenin iktısadi J dığımız halde halka sıkıntıda bu- " 
cı hayatında aşağı yukarı na- lunduğumuz hissini vermek doğ
§errı· rolü oynıyan büyük bir ru değildir. Zaten fırıncı ekmeği 
h hır ~lduğu için, koordinasyon iyi pişirmemek, noksan tartıda 
r~etınin memleket iktısat işle - vermek, hamurunu sulu tutmak, 
k' e ait aldığı tedbirlerin tatbi- hatta una yabancı maddeler ka
g~ ef~asında da en ziyade burada rıştırmak suretiyle yine bir ta -

ç ilklere rasgelinıyor. kım kaçamak yolla.rı...lmJabilir ve 

Bulgar Harbiye 
Nazırı Bir 

Nutuk Söyledi 
GI. Daskalot'a Göre h ~n gunlerde gerek İstanbul yine aldığı unun bir kısmını bir 

lt~ ın~ ve gerek vilayet ve hü - kenara koyabilir. 
ııeırrı:tı meşgul eden ekmek me - Bu itibarla bu tedbirin de bek Bulgar Ordusu 
rı de bunlardan biridir. lenen faydayı tam bir surette 

rrı ktanbuı bir müddettenberi ek vereceği şüphelidir. Harpten Korkmuyor 
k~· sıkıntısı çekiyor. Bunun ha· * * 

'l~ sebebi .şudur: Bizce ekmek işini hal için baş Sofya, 15 (A.A.) - Ofi Ajansı 
ı078Prakofıs fırıncıla~a çuvalın~ vurulacak en kestirn:e yol bildiriyor: Bulgar Harbiye Nazı-
lıu kuruştan un verı~" Halb~ı şu olabilir: Fınnlara beledıye el rı General Daskalof son muhare-
teı-/~lara dıfirıda 37 ı:raya muş- koyar. Fırınlar belediyenin veya belerde ölmüş olan Bulgar asker 
llıeıt ard.ır. Fırınc: aldıgı unu ek- Toprakofisin emrinde çalışan ve !erı için yapılan bir törende şu 
ba. halınde s~t~ı~ zaı:na~ çuval hizmetlerine karşılık muayyen Bulgar Harbiye Nazın beyanatta bulunmuştur: 
de~ına. ancak ikı lir~ ıs~.if~~e .e- bir ücret alan müesseseler haline General Daskalof Harp gün geçtikçe vahimlcş -
iunl3ır fırın orta b~ olçu ıle getirilir. uıı dağıtılması, ekmek ---- mektedir. Küçük ordumuz bir 
ıı 1 e 30 çuval ~ ışler. Fırıncı pişirmesi, ekmeğin evlere ve hal- --------- ı ı gün bir rol oynanuya davet edi
dı ıraya aldığı bır çuval undan ka satılması işini belediye veya A k R a lebilir. Biz, öyle bir hadiseden 
g~l"ld~ 37 liraya müşteri .buldu- ı Toprakofis organize ve id~re e- r Oy j muzafferiyetle çıkabilmesi için 
ıany~ çuval başına 26 lıra ka- der o vakit ne fırıncılar şırke • ordumuza ne yapmak lazımsa ya 
ııap:!1ıldiği müddetçe o~u .hiley.e tinin rol oynamasına, ne de fı- N 1 B tt ') pıyoruz. Biz, harpten korkmama 
tekun aktan ~enetme~ gu.çt~!· .~ı- rıncıların un saklayıp dışarıda as 1 a 1 ~ı~ız. S:ünkü harp, genç milletler 
geç beledıye bu hılenın .onune satmalarına imkan kalır. • ıçın bır kuvvet kaynağıdır. 
lar erek fırınların ekmeklik ~n: Halkın gıdasını temin devle - Biz ümitsizliğe düşmedik. Çün 
oı~ dı~ıda satma~rına manı tin vazifelerinden biridir. Böyle kü harp meydanlarında kalmış 
"ey ak ıç~n fırınlara bırer memur (Sonu; sa: 2: su: 1) Malaya Zırhhsı da olan yüz binlerce kardeşimiz hu-
cı.n a P<>lıs koyduğu halde fırın- dutlarımızın hakiki - müdafiJeri 
~· ın. unu saklayıp kaçırmasına Ag .... ır Hasara idiler. Biz, Bulgar birliğini kimin 
;~ olamamıştır. Şehirde iki r ....................... -................ " sayesinde elde etmiş olduğumuzu 
b-u u/akın fınn vardH". Her gün !I M·ıılAı Şef·ım·ız i:. Ugv ratllmış pek iyi biliyoruz .. ~akat ny~i za-
kan 1 Yüz fırını kontrole de im- manda şunu da bılıyoruz kı, kud 

Ş b~anıamıştJr. • • Londra, 15 (A.A.) - Bir İngi- retli olmak hakkımızr harp mey-
tac ehırde simitçi, börekçi, pas - 1 Konservatuarı i liz muhribi, sonuna kadar Ark 1 danlarında bıraktıklarımızın kan 
0~ makarnacı gibi una ihtiyacı Royal'in yanında kalmıştır. Ark larına borçluyuz. 
llu 1esnaf ve müessese'ıer vardır. Şereflendirdi noyal süvarisi, geminin kurtarıla Bulgar r,adyosuna göre 
rn,., n1 arın günlük sarfiyatı nor- mıyacağını anla.mış ve tahlisiye d h b .

1 
. 

-~ ıarn d 700 ı b 1 emrini vermış· tir. Iki saat sonra Rusya a arp ı mış Yord an a çuva ı u u- R .. 
ess u. Bugün pu esnaf ve mü- Ankara, 15 (A.A.) - cısı- Ark Royal, mezarına dalmıştır. Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -
!'i ~lere ihtiyaçlarının onda bi- ciiınhur ismet İnönü beraber- Ark Royal'in muhribe sığınan su Rus Alman harbine dair yeni in-
nı:Sbetinde dahi un verilme - !erinde Bayan İnönü olduğu baylarından biri demiştir ki: kişaflar bildiren haber gelmemiş 
serı..~ır. Dışarıda un satışı da halde bugün saat 15,30 da Ta~batacağı sırada, Ark Ro - tir. Yalnız Bulgar radyosu bu ha 
\•e ue~~ olmadığı gibi, bu esnaf konservatm·arı teşrif bu~·ura- yal, sancak tarafına doğru 35 de rekat hakkında günün en mühim 

llluess el ht' 1 l rak ,·erilmekte olan konseri rece vatmıctır. Bu, artık sondu. haberini vermış· tir. Resmi Bul . altınd es er i ıyaç arını e J j• 

!lıelri_a~ fınncrlardan temin et- dinlemişlerdir. Ark Royal, yavaş yavaş dalgala- gar sözcüsü Çinkof Bulgar rad -
'~dırler. Milli Şef \'e refik~lan ko!1: rın arasına gömüldü. yosunun 13,30 da yaptığı neşri -

+ + servatuvarda Maarıf Vekılı Torpil, geminin ortasına çarp- yatta "kışın gelmış olması dola -su ~alde akla ilk gelen ted- Hasan Ali Yücel tarafından tı. Ani bir srsıntı oldu ve bir ça - yısiyle artık Rusyadaki hareka-
.. 1,_.. bır, ya toprakofisin fırın- karşılanmışlardır. ,,/ 

1 

tırdı işitildi. İŞ1klar söndiı. Sar -ı tın durmuş olduğunu. ,bildirmiş-
"-.., 1.. ....... sıntı beni dıvara doğru fırlattı Ye tir. (Sonu; Sa: 2; su: 2) borsa ~erdiği un fiyatını kara '-·-··· ............... - ... --. . 
le1u fıyatına çıkararak normal- - (Sonu: Sa: 2: su: 3> --
l>aaı:nıek, !ahut börek, simit, 
ti k \tesaıre yapan müessesele-
!lıeka~arnaktır. Birinci tedbir ek
kudr 1!~tını halkın satın alma 
edb etırun üstüne çıkarır. ]kind 

l4>ıra~ de birçok kimseleri işsı2 
b r. 
ou ik' 
ilıyet· 1 tedbirin de tatbik ka -
ernleı 0hn~yınca, bütün diğer 
,. ketıerın başvurduğu tcda-
ı.aresini t "b . d .. 
bılir' ecru e etmeyı uşu-

C ika 12
· Bu tedbir de ekmeği 

ıl'de ~a bağlamaktır. Bu tak -
krnek ırı.~cıya ancak çıkaracağı 
racağ:11 tarında un verilir. Çı 

~ n ala ~ktnek miktarı da halk-
ur. Bagı Vesikalarla tcsbit o

rine u suretle verilen unun 
ntr01 s:~~d~i.p edilmediği de 
Fak t ı cbılır. 
an ~a;:i~ka usulünün birinci 

ilen Malaya İngiliz %11'hlısı 

ihdas Edileceği Söyleniyor Ge_~leri 
Ayrıca Bir Milli iktısat Vekaleti 
Kurulması Muhtemel, Başvekilimize 

Şükrü Sarac;oğlu Vekalet Edecek 
Ankara, 15 (TAN) - Başvekit 

Dr. Refik Saydam bir aylık me
zuniyetini .pazartesi guniınden iti 
baren kullapmıya başlıyacaktır. 
Başvekilin mezuniyeti sırasında 
kendisine H riciye Vekili Şükrü 
Saraçoglun ı:n vekale etmesı ka 
rarlaşmıstıı\. 
Başvekil pazartesi gı.inü Mersi 

ne hareket edecek ve mezuniye
tıni orada geçıreccktır. B..aşvekile 
numune hastanesi dahiliye mü -
tehassısı Dr. İhsan Aksan refakat 
edecektir. 

Diğer taraftan kabinede bir 
Başvekalet muavinliği ihdası mev 
zuu bahsolmuştur. Ayni zamanda 
bugünkü şartlar karşısında iktı
sadi meselelerin ön pliında yer 
ıı.lması, bir de milli iktısat veka
leti teşkili lüzumlu gostermiştir. 
Gerek ıhdası düşünülen Başve -
kruet muavinliğine ve gerekse ye 

Başvekile vekalet edecek olan niden teşkil edilecek milli iktı -
Hariciye Vekili Şiikrü Saraçoğlu sat ve iaşe vekaletlerine getirile
------------- cek olanlar için muhtelif isimler 

A ek 1 zikredilmektedir. İsrarla söylen-

m e r 1 a diğine .g?re milli iktısa~ vekilliği
ne getırılecek zat aynı zamanda 

İle Türkiye 
Arasında 

Başvekalet muavınliğini de ya -
pacak, iaşe vekaletine de ş~mdiki 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
tayin edılecektir. Fakat bu tasav 
vurlar- Başvekilin mezuniyete 
başlamasından evvel tatbik saha
sına konulmadığı takdirde fiiliyat 
sahasına geçmesi Dr. Refik Say
damın mezuniyetinin bitmesin -
den sonra mümkün olabilecektir. 

Bir Haftaya Kadar 
Büyük Bir Kafile 
Yola Çıkarllıyor 

'I projesini imzalayaıı 
Roose\'clt 

Vaşington, 15 (A.A.) - Reıs 
Roosevelt bitaraflık kanununun 
tadili hakkındaki kanunu imza 
ettiğinden, önümuzdekı hafta ıçın 
de silahlı Amerikan ticaret va -
purlarından mürekkep ilk kafıle 
nin İngiltereye hareket edeceğı 
sanılmaktadır. İngılız memurla -
rı, Amerıkan mürettebatına bır 
geminin ne kadar .buyuk bır su. -
ratle tahlıyesi kabıl olduğunu gos 
termck için tertibat almışlardır. 

• (Sonu; Sa: 2; SU: 5) Doğrudan Doğruya 

Vapur Seferleri 
Y apdabilecek 

Ankara, 15 (Radyo gazetesi}
Amerikada bitaraflık kanununun 
tadilinin bizim için de önemi var 
dır. Harp dolayısiyle şimdiye ka
dar Amerikaya ihracat ve bu 
memleketten yapacağımız ithalat 
için doğrudan doğruya seferlere 
imkan yoktu. Amerikan gemıleri 
Basraya kadar gelebiliyorlardı. 
Kızıl denizin İtalyan kuvvetlerin 
den temizlenmesi ve bu denizin 
de harp sahası olmaktan çıkması 
üzerine Amerkan gemilerı Sü -
veyşe ve Portsaide gelebilmekte 
idiler. Bu sebeple ithalat ve ih
racatımız için Süveyşte ve Bas -
rada aktarmaya lüzum vardı. 

Modern Erzincan 
Kurulmak Üzere 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

BlUlgltbn 
Yeni Tefrikamız 

Gülen Gözler 

-

Yeni 
Milli 

Şehrin 

Şefin 

Güzel Yerine 
l>ikUecek 

En 
Heykeli 

Erzincan, (TAN} - Büyük M 
ı!t Meclisince Erzincanın imar 
için kabul edilen ikı milyon h 
ralık tahsisat ıle doğuda yepye 
bir şehir kurulacaktır. Yeni 'Er 
zincan bugün mu\•rJdrnt olarnk 
inşa edilmiş bulunan şehrin bit 
kaç yüz metre ilerisinde lllac:ı.k 
şimdiki yerler inkfı::af sahası da 
biline alınacaktır. Geçen ın aat 
mevsiminde başlanan yuz elli ya
taklı büyük bır Kızılay hasta.ne
si tamamlanmıştır. Açılma torr
ni yakında yapılacaktır. lki ~·uz 
kişilik ceza evinin duvarları yük
selmiye başlamıştır. İki kısım -
dan ibaret büyük bir park yap 1-
mış., stadyum inşaatı tamamlan
mış, iki cadde beton olarak yı:ı -
pılmıştır. 

tlı:i milyon liralık tahsisat ~le Y'· 
pılacak b'nalıırm ınıasına inşaat m 

İkinci Sayfamızda okuyunuz simi olan baharda batlanacak.. y~d 
-------:-"."":""."~-=-:---1 Erzincan Valisı Hasan Sükiıti a1 zarfında dort yüze yakın bına ktı 1 I Tüke' <•onu; Sa: 2; SU. 7) 
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GULEn GöZLER ffiilli.J~e~i 
Roman 

Süte Fiyat 
Kondu 

'Bö-rek. Pasta Fırmlarında B~günkü 
K k U B I d Lıg Maçları No. 1 

da biç - ;,kt bqmc!a yapanınız. Hele Julide, sa-
na f&llYOrum kızım. Gençsin, kocanı 

a.ıı adam, ellen cebinde M711k da teıv.lk et. Bıraz ıpoc yapuı Tc:rwı 
la tol&117or Bir ara durdu, 07DQDI, 7W'Ü7ÜD. Kemalin omni li-

Yağ Fiyatlan da 
T esbit Edilecek 

, aça n U Un U Fenerbahçe Beykozfa 
Karıılaşıyor Y alcalanm Fınncılar Dün Sorguya Çekileli 

~~~ .umaoı:= : boratuvarda seçiyor, senın ise, se- Bazı sütçülerin sütün kilosunu o-
yün orüyorlar; bı'" konn•"'•dan, ldn '-··· ~hnem iri. Dotnmı aklım tuz kuruşa satma1an Ozerlne, Fiyat Seh1rde ekmek darlrima nihayet 1esl tekrar incelenmif, Beşiktq ve Liıt maçlarma bugün Fen bahçe 

"'"- mı.--..a • -.- ermıyta or ifi.ııize Balan Sa&aviye ide- MilraJt be Bürosu, sütçüler esnaf ce- vermek için evvelki geceden itıbaren Beyoğlu k zal nrun kalababjı gözö- ve Şeref stadlarmda devam edilecek-
J'Or~ar~"P:. ı::t=~ botmna licliyor, itte cençliibı ml mlyeiiyle temasa geçmı., ve ırilt fiyat- fD'mlarm kontrollerine başlanmıştır. nünde tutularak buralardaki fD'mla- tir. Havanm bozuk, sahalarm da ça-

m ulaJmıt silıi ~ ~!-~~ çoeal. larmı kati olarak tesbit etınittir. Bu Ayn ayrı IJ'Uplar balln4e saat 19 da ra her gun 50 çuval daha un veril- murlu ve kaygan olması, m•çlann 
Kuzum Belaİ79 llasta mnmı De- ,._ eauu_.. karara 16re. su katdmllmll halle 1_ fi.rinlan kontrole baflıyan memurlar mesi kararlalbrıhnqtır. Bu suretle normal neticelere pek de ulaşamıya-

hcünl de ide - vua biru daha tepik eclene • nek sutünQn toptan kilosu Jimıl Utl pastacı, börekçi ve simitçi fırmlarm- bu kazalarda ekmek darlığmm önü- cağını ve sürprizle ıona ermek .lhti-
--. er --~ •· Hic -- als bilmem ....ı bata cıbcaiız1 ,,.. perakende olarak 25 ı..-·- satı- da 279 çuval ekmeklik un bulmuı- ne geçilecektir. malini düşündilnnektedlr. 
";;"~..,-:;::- - .....,.... Geaclik. ba>iu.lık ~ m'dir an- lacaktır. Bu .otıerln haıi;-oi:;, ol- !ardır. Bunlann Toprak Mahsulleri Dünkü toplantıda da muhtektrle - İetanbulsporun Süleymarılye ne 

Semer b ........ bWlrımdan ~I m d ndan f(lphe edenler oluna. .Ot Ofisinin verdiği kırmızı etiketli ve rin ve un kaçakçılarının açığa çık- kartılaşması pek de cet n o1ac a 
verdi: w.r:: ~~ penceredea a)"ftldı, Be- n unelerin en yakm Beled17e mer- fırınlara ekmek yapılmak için verilen muma 7U17acak yeni k4t'arlar ve- bemıememektedır. S ıleym "yetıın 

Ha ..... __ ...__ 1..1- L.l.. ---'- _.. .... ~.,-•tı, nazarları pul&Jr. le kezine -türe-'- orada ... ~---- ne an çuvallarmdan olması, tmncdarın rilmicztir. k 
,_ - - - ..,_ ,_ • ...-.u .., '""' nnrvın.....-.. ~ek 1 cıl .. • e seriya geli 1 güzel bir şe ılde oyun 

um ele._ _ 8ıalwa sasin Nı.çm baklarıııı mu 7ene ettireb Jeceklerdir. SOtQ ta- r ç ve pasta ara un sattıklarını çıkarmasına mukabiJ, İstanbul r-
qıı adam Deflll: _ y.. cama, eliadm almak lti)'~rsuaml Gen'"- bU kesafette bulunm1Jan ve içine su katt olarak ortaya çıkarmıştır. Kon- Vali Muavini Ahmet Kinık'in ver- lular az çok dOzgfin oynama la ta-
iflerkea ele •1 ı 'D' llelE i)'i l.lk IMnnnı .. r, senelik; o)"le G&buk bi- katın olan eOtçüler hakkmda tak!- troller sırasında tutulan ıabıtlara gö- dıil m lOmata gGre, evlere dalıtıla- nmın1$1ardır. H vanm bozuk olma ı-

in Dedi. .._ lıııaldıt ilk lata- ;r, .. , ...... __ b t 78 dacaktır re, dün sabah kaymakamlar geniş cak nüfus beyannameleri bu hafta nı he aba katarak oyun ta-mı ona 
· ıu.JOr,._... en bafif bir madde y I fly tıannin narbtmı _,. fazla- 61çüde ııorgula .. a baflanuflardır. Sor- içinde doldurulmut olacaktU'. Nüfus ... 

nr. llbi lrQıp sidİJ'OI" Hiç b iletmeden, ,...... IUY8 k'l 1 md km klik beyannamelerine her evde kaç kişi- göre tanzim etmesini becerecek ka-
~ ,...._ 111Mattı: bfc farlı:ına varmadan. Gen k ha ya )"(lbelmesl Ozerine, M~be Bil- çe ı en er aras a e e biliyette olan İstanbulsporun bu ma-

bir
Bu bırb kime--~' He ....ıar, o ıplı: elle 'habııar maP A-~ roıru bu 1'e de el kO)'IDUftul' Bllbu- un sattıklarmı eöylemekten cekinml- nin olduiu yazıl cak, yaşlan ve er- çı kazanması tabii bir net cedir 

re1111 ,,..., ._....,._ mhift. p• * iken 1 y::.-~:7_ sa Trabzon 7atlarmm 1411 • kuru•• Ten fırıncılar da VbulunmaktadD'. kek mi, kadm mı oldukları ve meş- Bundan sonra Galatas rB'"" • kar-
.... ~- .. 1.6.L.- - tıbn d '-'--U Dün Vi'A...M. ali Muavınl Ah gullyetleri llAve edilecektir. Bu fişler "-· -- - skı.ri. .,... aisele kea lai e eı: · b" e Am- r ea uı nazan m cel- ... ,,....... - smda glSreceğimiz BeyoğJuspor ta-

)"Or. JCendia lıGlll a? ma 
0 

atew e nasıl .=..mm r M rakabe BOroını. Trab- met Kmık'm başkanlıtında Belediye kamlara g6re ayrılacak, ileride her· nnı bu hafta geçen pazarlardan da-
BB•iret ~_: •.an..- ....ı tftaauıuzl B~ nimea •• zon ve Vaktıkeblrden '8llarm toptan İktısat Mildüril. OfJa Müdürü, Kay- hangi bir yiyecek maddesinin bölge- ha kuvvetli olarak çıkmak lmkAnma 

tane - _,. .._ M kalan nahlar da nr ti atlanm eonn ttur. Gelecek cevaba makamların iftlrakiyle bir toplantı ıere g6re dalrttlma11 !Azım geline, malikse de. Galatasaraym bir ılUn-
m .,. ...... ~ ...._ellzı: ... g6re Trabzon J'allarmm mali)"eU ı..- ppılınıştır. Toplanbde ekmek mese- bu fişlerden istifade edilecektir. dir gibi rakibini ezmesi beklenme-

..._ li"'9 -..rtanm laır- - Her ba1de ,.... rahla sencle- b t edflecektlr. Bu arada mehrimlz- ildir. 

...,. tloia'\a ~ lıir rlD balandutu libı, ıenç nahla ihti- deki buzhımelerde m~t yatların M·ı ı" p· ç k·ıd· Son oyun Fenerbahçe ne Beykoz 
IB>'li7ır lwif l'iW - -- llek J'U'lar da IDnalthir, ona ne pphe miktarı da te.bit ed lmektedir. Bu 1 1 ıyango e 1 1 Ba bnDI* _ _.__.._ __._ .... _ Falrat lıllmem ... _..:~ daha -amı .. -~ Y lamı sahlplert hakkmda da ma- arumdadır ki, l(inün en mtıhlm ma-

-- --· -- -·- •'"-~ çı budur. Fenerbahçe son defa Vefa ~ Wr lllcM ,_.... .. lllKw Patanın nuarlanndalı:i qık 1 at almacak ve piyasada •tıp çı-•« "•• • nabls lDCe ....._ ~ llaf"ıf catıldı Gözlerini lı:anlacak 781 m1ktan anlaplm• ola- k81'1Wndll çıkardığı dOs«On ve güzel 
• l'isll Wr ....._ ~ Bebi,..._ nasarlanna dikti: caktır. Bu••yu••k lk • 3 9 3 8 4 9 oyunla taknnm mevsim blda)'etinden-

Bu ..... ..... lqluıddauam - Ne danek et _,.
1 

-------- ramıye beri bir türlil dOzelememesine sinir-
dea _., ~ ._.... ,-·-· Albn F' tJan lenen taraftarlarma büyük ümit ver-

~ :-;:..::.r: Jia--.. ':-s bir~~~~~. am etti: Altm dlln llbah ·~5 ltuııqa km- Numaralı Bilete isabet Effi = :n~~=nc::1:a::ı ı!::~ 
adım ..... .--ı .. ., _ _.._ •· y •• ı. ~ d r tılmı,, fakat tekrar 15.JO ku· O)'UnU için bir avantajdır. Bu iti-

_._ .. _..._ pJqu _. a .... aert, a711l ıı;...,aada n- nı a d ştilr. Bir ll'&Jll kQ)çe altm Mlin PlJ8D80DUD 8 inci tertip 1 \ J lira kazanan nwnaraJar barla ayunun birinci devıesini galip 
1wlmm .,..... llllpn olıpdı tlraplı bir ...ıe: 354 kuruştur. -'-" dlln Anbrada t 1'1 J~~e, 711 Mil kızım? Benim kil- - Ne kadar deiittin bu son za - -------- inci ,,.._.iti •• Son nkamı (3) w (5) De bite bitlremedene, J'enerlilerin maçı ka-

selinim ne yapıyorsun bakayımP ..ıarda. Nafıa ..:'ekili Şehrimiz• de de Serglevlnde yapdrıllf ve çekilili kırk&T bin bllet. unmalan bir llnir meaelesl olacaktır. 
kadının . -n..:ı h s· .. _ & • • kalabalık bir halk kütlesi takip et- B L:U t L-----· 

serıın ,,...,;. emen - iZ uc a15abe7, siz de çok Nafıa Velrlll Ali Puat CebHoJ' illa .. balı miltlr. Bu çeklllfte kıwman mıma- il re~f e IMUllUIUR6.. Şeref ataduula 
ti. bembeyaz bir pililtle ce- deiietiniz. Bır evJiJik sızde oyJe ye- An aradan •elırlmize ırelmlttlr. 

verdi: ni fikirler U)'andrrdı lı:i sizi ldeta ya 1 ralan aşatıya yut.10l"UZ: Bu çekilişte 20,000 lira kazanan tDc blrhıd 1d1me maeı Vefa De Al-
Gölçine Wt entad, &ılmiis kit dırııJ'Drum hattl ıızl hazan tanımı: ~- D K K A' - 2()J)()() lira kazanan nıunara 193849 No. lu bilet Adanada. ıo,ooo tmtul arumdadır. Sfmdl7e kadar 

:ronma bile 8 U A N Q R M A l l9JHI er, Ura k~n biletler Ankarada, bıraktıtı intibaa bakılırsa, Vefa bu-
~ adam Dll8l1 lılr eda ile cenp Hilarev Pasa biraz 1 hırsız: Jl1 1_ 5,000 er lira kazanan biletler İstan- günktl raldbtnden astandflr. Ancak 

_ Klfi Belıi .. e ı.. .... __ ,_ 10.IJ()() Ura kazanan nO. _,. bul, Bursa ve Adanada satılmıştır. Altmtutun en kuvvetli raklpler kar-
"--'ıe. .... _ ra "'-1.~ı-•~ı".' y"t'e muna--- :. YÜKSELiŞ NEDEN? 2 VT .,,_, ._ 7auaı 198117 _ 2510'8 ,000 er lira kazanan biletler: 8 pmda b1Je eanıı OJ'Mlll&9I Vef8111ll 

biraz teredclltle eorda: - Sınırlenmeymiz nten ıizinJe • 5.()()() Ur 1uu N lal' parça İstanbul, 3 parça Ankara, Bur- da elaıeriya aıeclik 'Nil ...... Altmtul 
Kemal pldi mil münakaşa edecek deiilim. Vaz")'eti _ KadıklSy okuyucul•"madan bir G anan O. ea ve Adanada 2 parçan Konya ve için de bir 18111 dolurıpaktadır. 
de biinnetlr&r: mi 1&11rdım. Bilmem ben ba nde tok .. klyetler all)'oruz. iki ay• 110091 118787 2eem 11117& İmılrde, birer IJ8l"Ç8SJ Malatya, Tur- İldntj ve 80D maçı ~ De 

Ha)'lr efendim De7im1 Ne z man konu•malı' Ne J danberl KadıklSy tıavaauı fatu• 2.000 lira kazanan No. lar ıutıu, Putnler, Mardin, T~ Sı- Taksim yapacaktır. Taksim ku9Vetll 
Ya 811&9'11 • Z&ll'l&ll ciilmeli1 Adeta adım atmafa Nlarında birdenbire anormal bir Son beş ralı:aım ıtaa, 18206, ll'14l, vaa, Bafra, Eskifehlr, Buldan, İıken- Beşiktaş& karşı nihayet fazla gol ye-

- Basla CY4t NI cf1"-- "'--. elimi bir teye ılnneL- korku•oram. yDkaellt b•ıladıOındmn tlklyet e• • derun, Antakya. Mesudiye, Cihan- memek için utraşacaktır. Ne dere--. -..-u• •"' , 55130, 83228, 888'11, 72410, 76267 ve be u z ld ._._ tıbn calımaP-~dı. (Arkaıı var) dlyorlar. iki ay evvele kadar ay· ' 81580 tle biten d6rt bilet. Y ve ongu a ....... 11 ıştır. ce,e kadar muvaffak olacaktır? Bu, 
- da 10 llra havagazı p a r • • ı l.OOO lira kazanan No. lar 1 000 er Ura kazanan biletler: 12 kestirilemezse de, Beşfktapn çok yo-

llG a4nn Derledi pencerqe 1Ü veren evlere 20 lll'llhk; 10 ı~- pa~a İstanbul, 8 puca ~ a rulmıyaeaiı muhakkaktır, 
tekrar eorda: ralık gaz • a r f e d e n ev· Son bet rakamı 91531, l'TOIMI, 195'10, parça İzmir, 2 parça 8lllnsun, birer , 

SalihaJ'I l&'dllnls mtf tere 40 IJrahk faturalar gellyor. 25691, 280'18, 3'1432, 38491, 18581, Trabzon, •---· +-... Tram t-.-:1 • EJmı k 
Evet efendim. Bahçede. .,... l)lrkete yaptlan tlklyetler netice H619 ve 50678 De biten dlSrder bllet. parı;a .._... ... _ uuu., Es- vay .qçuenne e 
- Jali.1-!- ..Jl-1&-.a L.---J' BVGONKO PROGICAM 1 500 li L----- ili lar klşehir, Nevl8hir, l!:mlrdal. Uıü, V' k verili· ,_ .-..on - -u verm yor. Bu itten anlıyanların ra ~ıull nıO. Geli~"" .a-.- ...___ r___. 'Ve ı..eme vor 
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GüNüN 
--MESELESİ 

Bir Davanın Sona 
Y azaft: Naci Stıd•llaJa 

L 6zum1U 7ere, çok uma. eok 
karıpk, ve çok Getbı tlavaı.ta 

sebebıyet verme i mumkun olmı bir 
bata, Ltltfi K ırd nn tam z•mamnda 
mudahalede bu 1 nan ince anla)'lp 1a-

7eıınde tash h e ldl 
Hatırlarsınız ki, Esnaf teml,etle

rinde açtlu aca)'lp itntihan .01ıret. 
•e la)'Dlet ba)"117etlenne maktel ol 
m114ta. 

Dünkü ıazeteler, blsı Litfi Kırda 
nn ftiylı b r karannı tebllt etti: 
"- Yapılan inceleme 10nancla, Es 

naf cemiyet nin "' 1 maaa• bqın 
kurulan be)"ftin, eanatkl lan, sorla 
ve i ten alıko almak tehdidiJle im· 

hana Gelmıiye b kh bulanmadı 
aola11ldı. Eler, lemi dedılroclulara 
mevzu olan Safiye 11bi eanatlıılrlar 
sallhi)"eti daha yilbek bir !aqet 6-
niinde imt h na Ge)ıilmek lsterlUH. 
bu anulan 1erine ıetırilecektlr. 
.. O takdirde kendilerinde kODMl'ftt11 

Yar 11bi bir mGeaanede imtihana sfr• 
mek ceearetinl bulacak olan .anatklr 
lana alacakları ebliJ'etname, bittabi, 
esnaf ceml:retinin imtihan _,,.ti ta· 
rafından verilen ftSlk dan daha 111-
tun bir lu7metle muteber IQlla • 
caktırl.,. 

Bu kararın iaabetı, mGnakqa ola
namıyacalı: derecede aıiklrdır. An
calı:, Llltft Kmfanıi 11tiJ11t 1* ..._,. 
bu tekilde dlseltmeei. ....... .... 
naf cemiyetinin tmtlhanma atrmft 1ııll 
lunan saaatklrlardall buılanm tlJM 
miiıtilr. 

Dün onlardan birinden - 1d ac!ıılm 
cisli tutulmaıım istemektedir - al&
ğım bir mektupta 111 satırlar .. _... 
eh: 
•- Karara 1J1r c!t:recelfmls 7'0lııl 

.Fakat ıfmdi biz, ıirmiye ......_ 
mecbar sa71ldılmm kanaatl71e ..._ 
naflar ceml7etinin 1mtlhanma koft.,_ 
tamu lGln, efkln '8IDllWi7e lnctindeı., 
daha salihiyetH bir he7et hmwaudılı 
imtU.- çSilmekfe kodı:maı - ~ 
mlacap1,. 

Onlara eevalınn .. dmt 
•- Ha71r: Konw vata••• lın9ıe 

ilana strmek ba»ı. '8hm bir _.... 
kira Yerilmİf buut bir lmtis'M ... 
lilclir K9!1dilinde. Bmf ctmiJellndııı 
deiil c1e, konsenataqr sfbl 1ılr ..... 
euesede imtihana çekilmek ebl~ 
•e liyakatlııt ıı6rebllen her ..., • ..._ 
belediye vasrtasiyle lı:omeı ntavanı 
baı vurmalı: baklana ahiptlr B11D111t 
i~ndir ki, Emaf ceml}'ethıc1e1d Jmd,. 
hana sirmit balWJmalı:, daha 111,..... 
bir ehliyetname almak haJdnm. t.. 
eatmı, .... fmlrtnmı b7betmil .... 
deif ldir 1,. lam ile teall .,_,.. t~: Lr: ~= :: ~~arar verdlOI melOmata gire, Kedaköy Cilı·~.Z~ 1 &:.- ---· " T ,. idaresi armda ~ HOO tı 

W Paea ..... •ah11"· lmlra- 1 4S Halıert. u so kaberltl' ~ havaoazı ılrketl llallaı ıu yerine Son dlSrt rakamı 3953'1 ft 1l09 ile an.....,._ -·JT1...-ır. t111e~8:b:nt olan f.d.-n eltmff "" ~lr --==---------... 
'00 llldk (Pi.) il 45 Berlıcq ' biten kırkU' bilet. ___ .....,.____ •erecektir. v.ı- .. ~ birer •lr· 

il. 
..__. .._. ---~ t ıs g.u. -" ı 1 u lltııtır • hava veya pal11et eetıyorwıuı. lOO ı:- L---- .. ,00 lar ~~!,-e .. ı.1.4:..~~~lara etli llCak :Jwk - 1..,-8---p-.a-., .. - ... -
- -. ._ 111 llWlı (PL) ıus Ko .... Bu yDzdetı evllf'de llavaoaa.. ""' MUUJIC#I J.Tı B n:..ı:x.:..den - - -- -

=~W. lm'I ı •I .. ·w. ...:.. =~: :::!~ahim! oaklaM ırayıf 1•11ıyOP, fakat ... Son O~ rakamı .. ile biten 400 bilet=- ..,...._... 2 iMi l-~~~~ı~~--.-,-
a Pelal>ww. • .. pil- u ı lu -.wi1ed ıı.ıe Tırır fiyat tolllflyermut. 50 Ura ~ lflll'llaTala1' RJ.'m'lnd~ .... 1...-.ı ---~ Bomanyadan Banda]• RUMi: 1357 BICBI: 1tll 
• .. .,, ı. ...ı ... 11 5 Rôerlar :tı 35 At ,.. tJan Beledl-11111 ve llıttlr11ka .. - IC.. Mıntalra- ....., Tlrlr •- aa..a.o 

'- -- ..___ il. 1'9rk01n :11.45 Dans ,~ - 111.... --· Soflte...-l«o 3 C'~ 28 ... _,. _,. .., ••• ...... • .. o ona.va 12 JO Haber' .. r misyonunun b• ....._ elddt ........ Son ftc: rakamı m - ~ fOO bfiet Unlfl'ffiM ............ _,......... ... • Geliw:or lfAA&&• Y"""YWa• 
... --.. • .. - 10 r:- '--- ~•- ırn aetlceleri ...................... llmah .J - '9D •· 2145 IPol' 111 ..... I olın ..... dllerfa. MrU M.UmuDI lllUllUT"U&Ur dlnetm• hen 1ı1rta: mı..a.ıe- il.il. a. ,_.._.. lıudajllırduı IU 11 lah si- oe ... 0 ... ftfıMll Ahll• Y.- ı..llr 

blll lılr ........ - ... IUO Procraa 11.5' Kapa,.. 1141 .-..ınıı. dd 1Ut U .. Blrllll merlıe ntl Xlhtenceden FOi• çılranlacalrtır. Bandaj. 141 il Si 14 H H 50 il." S.04 
~-.ı:---------...;...,;.. __ ;;;,...:.:,::. __________ :::..::..._ ______________________________________ ~Son~:'.2_ra_k_am __ ı_n ___ ne __ blten ____ ~_ooo ___ b_n_et __ n_M __ n_ı.... __ .w ___ ,... ___ ~_•_•_· ___________ ı.r __ bra ___ :roı~•-k_ ... __ 2_0_ ... __ ııcmr __ •_n_1ace __ ır_c1r_. _______________________ __ 

....... 
Yol 

Silahlrllc· Anlerll• 
, ..... ret.', ... , ... , , ..... ,.,.' ınotd•> Gemleri < ......... 1 ...... , 

~~bir dakika, bir mwdk.l ağır kayıplar vermiftir. Mur - sı tahrip etmişler ve bir p!Jade 
Alet~m kirif1 gibi titredi durdu. mansk'da demiryolu tesislerine <•attarafl 1 hlol,.l alaymı imha eylemiflel'dir. RUI 
Torpillendilimizi anlamıttım. Bir karşı tam muvaffakıyetle bqka İngiliz J~anl~nnda Ame~ tayyarecileri, cenup cepbesirvle, 

HABERLER 
Ark Royal NCllll latt. ALMAN TEBLiGi SOVYET TEBLiGi Modern Enine• 

Kurulmak Uzere 
( ..... ,.,. ' .... .., 

cankurtaran keqıeri yakalaJIP ko hava hücumlan yapılm.ıftır. vapur kafıleJerini karplamak içm iki gün zarfında piyade efradiyıle =:111b:~iı.!= ~ = 
ridor boyunca koftum. Bu anıda Dün gece Moskova ve Len.in- ihtimamlı tertibat e_lmmakta hat malzeme nakledm 97 kamyon tah cak bilttın illerin proJelerb:ıi tamam ,.!::1': .:!. (A.! > F- 64 !~• ve ytlz Ark Royal, iate1e tarafına dotru grat bombalanmıştır. ti Atlantik meydan muharebesin rip etmiflerdir Jamııur. Evvell ......... _ JranaHaa 1 

Y ~ a711111 .... dOIDWI korku verecek ptlrtlde yatıyor, gü D.. .. iilen S t de bu vapurlann cephanesi tü • • _.. ... = ~~de~clo~:_n =::rta vertenin meyli, ı. m artıyor - "''; areıe°:ıye kenmiı olabilmesi fhtimall gözö- En bü11ili zafer !:: ~;.1:.~ S:-anı:.U.: = 
ldlmeti. Berlbı ve Roma)"a protato du. Gl/1/ nünde bulundurularak bu liman Lan.,_ 15 (A.A.) - Moekcmadaa nalı:taD tebriD n111 temin .utmll' 
notalan l'Ölldermiyecektır. Zira Iİm Yukarıdan bir hoparlarilıı ... ı ıel- BerUn 15 (A.A.) - 8imdi7e b- lardan cephane stokları vücude bildirdillne söre. Ruelar, lıloüova- tir Elektrik, tehn 15 ldlcımeeN .. 
diJ'e adar PGmiıte yapılan buna dl. Herkes ean~ tarafına diyordu. dar alman llabcrlere s&re Rular 14 getirilmektedir. aıa cenaP- batısına 100 kilometre me- uİedeld Girlevik ,.W91inde Ulil 
benzer tqebbuıler için biç bir cevap Knmldamata vakit balmadaa ... de- Bontctrinde 48 tanare kaybetmitler- ..ıecle llaloyaroılavetz etrafmda bet edilecek bir antral ~ ..._. 
almnıannıtır. Mııır hilldlmetl, h1dt- vam etti: "G~ terketmeie buır dir. Bunlardan 36 • bava muharebe- Ayda yüz Amerikan 'Yapanı 81 sUn lllren bir meJdan muharebeti oJumcaktır Xunel anabarrim • .ı 
11 brpnnda da)"dutu ıiddetll mem lamın • ., !erinde 8 i karp ko)'lll& toplan tara- IAhlandınlmaktadır. önümüzde - kaıı:um11lar~r. Simdi Ralai' 200 4 tund elektrik ,,_ - ._.. 
ınmfYet*lilf belirtmekte ve tannlnat Pula ~ 71lrind-. motarll telı: fmdan düıtlrfllmllttllr. 4 tanare ele ki dört ay içinde 400 kadar Ame ~~ tankıyle 500 bm)'onua .tlten 1e':,u..:ı;r Simdıli:8 eeın.- ..-. Allmna Karp lııaldam müafua etmekle iktifa e- neleri denize indirmmin imkll'llll: ol 1erda tahrip ecl11mittir. rfkan vapurunun ıilihlancbnla • ıııua.zı " 35 bin Alman ceMClbıin bu kadar olan ubadaki nabiJe 99 wtJ 

v • Bir c:L- decektlr. Almaa Ye ltalyan tebaumm dutuna ıördilk. Gllfttte)"e bir be Şimalde tül4dlı x.. bunlard 185 inin lngilt landuta tepeleri elı.riDde balunduru-
.w. eaı ..._ llmrda müeadere edilnüt olan malla yuıı; bahriyeli clolllmtta. Geminin la- • ca6 .. an . !' yorlar Kubitef'te ba safere Ruela- I•, billhare civardaki diis mbbıe 
15 (A.A.) - OiJ• ~ n Mıaır tebauınm airachiı arar t6nde ıeliti ıbel bir enap Yardi. ınulu.ırebeler reye 135 inin de Kızıldenize l§lı- nn en namlı zaferi olarak bakılmak- ıre kö7Jer de ba elektrllrtea iltlfadl 

xn.ı. ..,,lııli .. bkcWın. de- •• .d)'8D& kar11bk tutalacalı:tr Klm"ıi )'an 10711nm111ta. Uaalııtan Helalald 11 (A.A.) - Yerlerla bu yeceti sandmaktedır. tadır. Ba safer, Ruslarm, Napoleo- cektir. 
_..yeti mecı.I Wr cihu W• · mabribln bize doinı :raklattıiım aör tutmat olma11Da '" minilere rat- f',-A.aıı ,__ ___ akilleri nan hezimetini intac eden tartlar. 7'· Oelecelı lııpat menlmlnat ..._, 

• Ba dJlu, denlıaltı mJ'D - Kurusu Amerlkada dü. Bir auba)', efrada. d6rder. clör- mea. dii1111ınm ...... " &ıalıı: faaU- UU&6 MMHlffW• ni Almanlarm ılkbet ettili kar, ala lanacak olan binalar aramada *' 
demir tellerini kesmele mah- der dezllmeleri emrini ftl'di ,,. tor- 7et1. aon dnlerde bllbuaa Piııllnda Ankara, 11 Radyo Gaseteei) - A· ve 1aJmar içinde .~ ~el bir tarırda 1ıamam, sumo, lokuta, alDma w ti 
Cihas bir torpD blçbıdncle o- lan-JPramhıco 5 (AA.) _ Japon- pillenen ıemintn her an )"an& denilıp k&rfeıı:tndeld I09')"9t islerinde c!Ôdcate merikada bitaraflık bnanunun tadili harp ettiklerini ıoıtenyor. Maloya • tro, tehir -klilbl, halbY1. ftll 1ıpo 

dllml w labna ftl'Ckr. Atalı J'8IUD lmaal murabba• M:rtilı: elGI batması ihtimali balandatmm bil- .. ,.... bir pldlele eıen78D etmlıtlr. battin dlhıJ'& basınım Dsılendirmekte roelaYetıı:'hl cemabandald tank tMI"- :... tul tetklllth bir hllldbnet 9 
lıir ceaaeı nrcbr ili, tel ha- Kura• dlla tanan ile harara sel • clikleri halcı., onlar, ba __.. derbal Ve hlll 67le deftm etmektedir. ao.. dnam eci)"or. tncmzter bnunun tadl naslan ptiaktirtiilmiiıtlir aatı. ild kath bir ilk olı:ul, Wedbt 

..... Jıınmma bclar ı.7 mittir. :taat ettiler. Blru sonra anabrtp, )"et lnı'IWtlert. eok alır sa)'iata 111- 1inl RooMwelt idn böyiik blr batan rt-J _, __ L __ ,._,_ blnaıı, ıubane, pbstabane, iki camlı 
ve halat, orada. otomatik Auociated Prea'ln bilcllrcQine ı&re, Ark Royal'in yaıubapaa seldi. Bise racbklan halde, Plnllnda llavalanncla tellkkl edlJ'orlar. lııstJblere l'ke, ~• ...... dPQUUIUr tıihi . 

YWtulrle kaaiJmekted1I' il K1U11111, suetec.ilerin ıuallerine halatlar attılar. laba7, ilk .-ıd ve aularmda alı:mı.r 711pmak lıı:ere kala111111D tadilinden eonra artık AD»- Londra. 15 (A.A.) - Moskova rad :ı~ ~~~bina::.,.~""' 
, amanm ~ lıı:•ı ıtÜ- venllf cevapta, vu feeindeki zor- neferlerin ıemiden pkmalan emrini ba W•den Wifade etmelı:te dnam rika lacilterenin :raıunda yer alııut J'09ll. T1da keelmlıule. lo..79t mllda- ~er ba-'- ii )"lls Jinnl _.· büclİ 

tllnaııeelae slnderilmlttlt taldan talı:cllr etmekle beraber Pa~ nrdl. Bahrbeliler, halata tatanaralı: ediyorlar ll'in1lnda k6rfainln &Din- bahuunaktadır. lnıiliz pzeteleri A- faa llatlanmD ldlometrelerc:e tcıne .- ç ....._, 
___ ..._--;ı __ ...;......;.• f~ aalhflniln muhafaza edilebBecetı muhribin baı tarafına lnmeie batla- de fi-nm alradıtı IOD aJfattan meribn ticaret filonnun tonajı Ye siren ilıi Alman ttlmeninin, tank kar· .,,, mlteaddit matua " 41'_• 
Parl.Amenfaı Açddı imlcllpi besledil nt 10Jlemiltir. dılar. Ben ele balata tutanap kara- batb, enelkl sin ae bir SoV7et harp •yısi7le mee111l otmalı:tadır. Bu ca- p koyma • bombardıman tanra- da 7Qllacütır. 
15 

A * ralı: muhribin ı&vertai• badim. Bir cemlal. Vatndlo'nan ılmal batnın4a ıı:etelere söre Amerikan ticaret9filo· releri olan slomovik'lerle toPGQDun Evler, zelzele mmtaba fcla telet 
llment ( .A.) - • •ı.h Ilı Vqfnıton 15 (A. A.) - Japon mU- saate )"alan, halata tatananlıı iait bir lllQB8 prpuü batımttır 11111ckn ayda 100 sesai ıillhlandınla· Ye piyadenin mukabelesi neticesinde biiı edilen tipte tek ve lld katb; mla. 

PJrllk'un ,_ ~ '" Bapekll Nhhan Sabuıo Xunaau bun7a pı. devam etti. Siivari, bir kac 7iibek • ralı: 7ola cıbrılabılecektlr. seri çekilmeie mecbur oldaiunu ba· fent ve çift, ,...balHne söre aiti dik· 
mtlnm4'a n;;:. °J!:.C. mlttJr. ratbeH •llba7 ... milbenc1t.ıer, ala- .a -erlka ile Tiirldye ber vermektedir. Almanlann yaptık- kln1ı o1ara1ı: • ec11eceldlr. m.ı... 

.....ıiJ'etler, .,..ı.ate de bablı: bir mlfrese ile beraber ıeml~ ADI BerUn r:Je Rollllll/a göre lan miltead41t 11111bbll ~!ara nn infaa iç.in bir :rapı -...."8 
.,. Wl7D lluırblder _._,• • y.....;...ı-vva V'---lrlık kaldılar/.·-ur.- -'---L Arasmcla BerHa Amerika meclielain cbı poll- ratnıen, Sovyet bnetleri. bir GOk lnıralm111tur Esti tehlrde evleri ba· ...._ -..aa.... ,,_. .,.._.,,.,_ .na&Af&A& ,..~ ~ ..:,____ ,__ __ ka1&balan seri lhmılardır. Sovyet • 

-- lpnt _., " t-=-de Y.-myor ~--nm temeli elan bitarafidı: ......... piyadesi, Alman nflanm, tüfek el Junanlar ba kooperatifte -ortaktırlar 
.ıı .apil -,• LIYerpool 15 (A A.) _ Barada bir ~ , • ..._... t hefile1 DllDllD tadilinden llanet etmemit IÖ bomban ve ıiinaii hücumiyle taradıiı Evler ~ooperatif tarafmcfan :Japtln 

onlana bYYetlmd1rtl • llftkara, 15 (ftad7o pzetesi) - nutuk 80yli:ren amirallik birinci lor- Şimdi Amerika gemllerinin rinmekteclir. Alman baemına ıore, a- için Alınanlar ajır uyiat vennitler- lacak, bedeli on bet senede öclenm .. 
'" ahallrala konnmuılll. lla- Macar ka)"Nlklan Yugoalavy daki du AJeundcr bı"lbuaa demtıtir ki: harp sahalarma da Biri bilecek) ıl mesele reyler araamd~ ıorulen clir ' iı.sere tab t1e temlik eclllecektlr 

bir c11kbt IU'fetmekteclir Ba durumla 7akmdan ID4lllUl olmakta- Hood'un intikamım atdıtımu sll>i • ~ e e- farktır. Bu da Rooıevelt'ın aıyase- · Bütiln bu inpat )"edi a)"hk _.,.iMi 
betle 1Wlll •imaldmr Jnt8 edil dırlar. Eak Bırblstanda Oenera1 Ne- Ark Roral'in de lndlaıınrm aiac:qııı;. nne gore, Akdenizden geçmele • tinin muvaffala7eteizl:fine delil ola- Almanlar sallarla Kalkaaga 11tclınl calı: ve )'elli Bnincam s 

Yerdil1 lılr milyon lnciU. dfcln kurdlllu bQJdbnet ıeJen haber- ri ve llman1armma bile gelme- ralr se.terlllJGt Ba sazetelere ıöre cek yıl blltiin clıı:ellltl De 11197 
tola~ llfttınet Bbunra ı.re ı~ 1187111 temine muvattü y a1nız bir ldfl a,,ıp leri mümldln oı.caktır. Amerika ıon samanlarda Ameribda Rooaevelt l/G Allcıan ~klennlf GJlamt olacaktır • 

... ıtlne tceelı:kllr eda. o1amam"*8'. R• t.raıta ffte1er ha- Loadra, 15 (A.A.) _ BahriJoe Na- hlar bbıden tfltthı -., daha buı hı pereatiJl dlltmllttür. Londn. 15 (A.A.) _ Almanlar 
rebte POll'littlr. IOreld çarpllftlalar nr•·-- tebHil: Ark Ro-• mtlr .... maddeler alchJdın gibi bizim de Tadil karan Amerikayı barb a- •-...:ıterenin ietillaı ı..; .. ._ _ __. _ _._.,,__ Yeni tehrln ortasında, c1&rt ... .,. 

-L l•I memlehU ~ 1ctnde ,..at- ......... T.. '"' Amerikalılardan .. 1 __ ,.__._ mad canamana 1ılru daha yaldqtırmlltu' &1111• ,,... ...... ___.. nn yerlqtiif saba, CUmhurl19t ....,. 
Sil I' maktadlr tebatından yalnu bir kitinin b7bol- .._..........., Ba ......ı.te Roma ile Beri~ ......,: tallan Tunaya kadar kara yoll)'le dam olaralı a)"ftlmıttır Ba ..,..... 

• c1aia llaklrmc!a limdi IMIAmat ıelmit- deler vardır. Şimdiden sonra bu 11111 dtlnborlar, c8nkii ltalyan P· naldetmtılerdir, 8imdl AJıunlar bu da muhtepm bir lb cı; ~ 
H•dleba 7 Anbnda Kq tir. nakliyatın kola,.ııtla yapılabile- seteleri ele tıpla Almanlar sfbl ta· ..U.n Xaflıuya711 kartı J&pacalı:lan Abide llil1i lef t.met lıı6alnla ..ıs 

An
.__ 

11 
CT'.a.y,. _ ,.,,,._ .. _ .. _ra •Jlaltıı/tı,, ağır ..-e ceji beklenebWr. cllll tUlt 1'8rmekte " reylerdeld u- htlcuınc1a lna1Jaıumla hanrlanıJOrlar. l• ıeıiutıai mtltealı:ip Erzineanı ..., 

(Ba.-Nfl 1 .__..._, --. .._, uuu -- blı llerlncle clarma._._...__ ltal Bular ılmdl IOYJ'9t mldafulanna _ ..... dlld A.. _ ........... _ _._ 

.. - ..... _, tam ......... bir ... dili pelrdl. haı$ara uğratrbnq rm1an~- ···- be rabma claaıittir lı:l: a:::;..elt'lll = brp 1mllaıulmü lıı:ere Tuna atan- ı_... eri ara- f--
arda ekmek tpnhı bJr kar Bir eolU ._... Orta Anadoı. in- ..., ..,._J• tirli ~ -- --Ha.. tab t da Ru clcMaanmaaıma Kmmclan ayni. bdmm ıöltlal•rine yaalanımf 
u olmuma müsaade~ ........ tlma1l prllWen IOlak rlls Bertin, u CA.A.) - AJmaa ordu- SuDı mi YapıJOI'? lcll. Xllcflk ...... ~ ~bbPltt 11181111 bekliyorlar. alıımaq fotojrafilennclen milllhmı1161 

Zaten fınncılar devlethı lllıtar .......... sebep olmattar. Ba lan. bqkumandanlılmm hUIUll teb- Loncln. il (A.A.> - l'lnlaDda hO- --.....ıt lcla alır 1ıılr darWlr Holanclalılarm hll41rcllderi• slre Mermerden •e oyıu olacaktır. Bal 
rini korumak için aldıi'J 1lıldeıl ..-.....e1e en ylbelı hararet ıııı Alnın bahri191 7eftf bir büyük kllınetl ~ ulra1etln en sene • Alınanlar, 11011 derece dratH ~ bide icin J&Pnda latubal dael sa 

leri sıfıra indirmek için da ....... " ta cllltlk llfıım ::n~~k':tı k::c:::~· b~ lerine :..U. ~GddetU lıdnJer ftl'llrl7e /""°""""' g6n motörlU s-llerle altı dls bilJ'llk p- natler abdemııınde b r m baka 
ohnıyaıı yollara sapmakla altmda 1,. ı 'ı'tlr. harp semia1 tıefek.Jdllüne hücum et- batlam.W. llıa blnJılr Okenc., en Tok7o, 11 (AA) - Domel ajan- .Uer ..,..... pce llDdls sallll • GJlacalı:tır. Resmi formalite ilmta1 

yeye liyık olmadıklarmı m şlerdlr. evvel alWı altma ı•ananıua veril- ana 15,., 171 ıaa.- alan Japon mab- ,..... dilmiı ve M arif Veklletme 
etmiılı!Ur.Devlettn ük dü İki denizaltı Ark Bayat tanare mett.Ur. flllert, bttaraıbt lamununu tadJ1 e- at ol11D111111tur, 

WJJtOneceli fll1 fırm- nakll7e ıem.ialnl batırm11 ve Mala;ya eu:' bnr,k~~ nu:-tekn. den kanun 1'7lhumm bbulO hat· ltlndf bulunduklanm lllft etmek-
~. halkın ptımm zrh1ıanı hasara ulratmısta'. Ruar J8pma ._. - kmdald tefairlertnde "'Birlefik Ame- tedlrler. 

!IJJ\dillD'l'l'abil olmıyan zaman- , • ._ .. ., t fllofde' o kad mühimdir ki, ıemıam Cebe- rv psrtltmeler ~k Omitlerinl rfkamn şimdi harbe t.Urake karar Ayni mahfillerde, kanun ll)'fhaa-
tedblrlere lhtıyeç fllc: defa olarak mihvere dost li nk limanma yecleld9 IDtOrillmesl laıvvetıendlrmektedlr. vemıtı oldulunu eöylQyorlar. nm kabuto, B rl k Arnerl ayı B -

llıı!JIQD bu yolda raclf bir kaynaktan Almanyada ge - ti haeıl olmUŞtur. Bil mahfiller, harbe top aı.tb-1• Jilk 8ritan7aıun tam 7ardlmb'le bar· ......... -.ır · l haberle 1 tab ta""-.?- t Dah İnaillz birlikleri taa- hava hücumu esnasında eiddl hasara bqlamak i n hnenin h D'lanrnJI be gö ürmek is't yen Roosevelt alJa· 
._. ..... _ zama.. en re an u.uca zı betli lan alnuılbr. utram11 ve tamir edikllkten eonra oldutunu ft Blrleeik Amerika ile son enge nl de ortadan kal-

Ar il B,Jll1 ı• da bJr hizmete 8lmUlt\ AlmllllYlllDlll 
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Atlantik Muharebesi 
C hurchill dört gün evvel Avam 

.._ Kamarasında ıröyledl~ nutuk
..., AUantik harbi hakkında &U be
hnatta bulunmuştu: "Haziranda bi!:' dört ay içinde ayda vasati yarrm 

(HAIF_!A KONUŞMASDi 

Yazamadığım Yazılar 

r 
' '- ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR ) 
Dunku •. Bugünkü • 
Y armki Mısırçarşısı 

"Turfanda" 
''Turfa" mı? 

Yazan: ULUNAJ 
Uyon tonluk gemi kaybettik; Teşri

llievvelde sona eren dört ay içinde 
~ ~iatrmız ayda 187,000 tondur. 
b .. günlerde 100 gemiden mürekkep 
ı:uk bir kafilenin aalimen İngiliz 

Belalı Meslek - Demir Kumbara - Kullanılmış Bir Mevzu - Bayanlar Nereye? _ 

_ Zamane Modası Olan Söhretli Mevzu - Sokak Değil Tarla - Hazır mı üstat ı 
Jllodern pazar yeri-Eski medrese - Tcdebenin ticareti
Tarihi, vesikalar -itiraz ede11ler - Müjdeye değer nokta 

Geçen gÜn Sehir Tiyatrosunt 
müsteit ve hünerli bir artif 

ile görüitüm. Buna görüşmeden z 
ya.de bir "dertleıme,, demek doğn. 
dur 

~!arına gelmesi, çok şayanı men 
~Urıiyet bir hadisedir. HlUerin ve re
llninln en büyük endl~si. bizim n
~n bir harbi başarabilecek bir va
ı{ette . olduğumuzu ve açlıkla mağ
b P edıl~ileceğimizi hadiselerin is
ı:ı. etmış olınalarmdaıı ileri gelmek-

d.ir.,, .. 1 ' J•er ı ı 

0 
A.lınanya 1940 yazmda, Manş ve 

E' kyanus sahillerinde işgal ettiği 
ti l'arısız üsleri ve 1941 baharından i-
~aren pek çok miktarda y·ıptığı de
~lttları sayesinde, pek , tın sür
~1Yen. bir devre zarfında İııgiliz ka
A elerıne büyük 7.ayiat verdirmişti 

1 
lınan d~vlet adanılan ve D111tbuab 

Jı!.ı .denızaltı harbinin bir yıldırım 
!iç ı Ingiltereyi çarpacağını ve onu 
d ve müh~atsız. ~D"Rkarak, harbe 

ev9:_1n .edemıyecek bır vaziyet.e geti
~ğinı ve binnetlce teslim olınıya 
--=bur edeceğini D1n etm.4lenii. 
~ l'IAdiseler, Nazi zlmamdar~m 
~ tahm!nlermı tekzip etmiştir, Ç'(ln.
ıı. İngiltere, bugün bir sene evveli
dıın bazaran hmiçten daha çok yar
be görmekte ve daha az gem! kay
~ektedir. İki mühim Amilin bu 
~yl temine hizmet ettikleri an
~ aldadır. Bunlardan biri, kafi
ıı2erin, en çok zayiat verdDderl "'teh
"'leli mmtaka,, nm lfmallndeld Gro
~landa - İzlanda l'olunu tercih et
~1erı keyfiyetidir. Bu ıruret1e A
::ıkayı İngiltereye şfma.lden bağlı
ita bir köprll kurulmue oldu. Artık 
,. fileler seyahatlerini fiç merhalede 
C aP?naktadırlar: Halifax - Ternöv -
t t"oenlanda: 1,300 mD; Groenlanda -
:8Jlda: 950 mil; İz.landa - İngiltere: 

O nıil. Bu yeni yol, §Qphesfz eski
~en daha uzun, fakat çok daha 
~dir Te uzun menzilll dilşman 
~ bardunan tayyarelerinin tahriba
~an masun bulunmaktadır Kati
b.· e bir taarruz halinde, ba yolun 
~tbir noktasından ~k uzak bir me
)' fede bulunmıyan üslerden müdafaa 
'l'RrdırnJan ıOratle ~lhnektedlr 
trnöv ve Groenlanda Amerika ta.= 
~frndan kontrol edilmektedir. İzlan
!şg İngiliz - Amerlkan kuvvetlerinin 
lıı ~i, İngiltere adaınnm etrafı da 
,..:ıtere anavatan filQmmm biına -

altmdadır. w.._... . 
'tn 1.tlantik harbtntn 90ft a:y'!ar !(;tnı!e 
Ilı tiltere lehine inldpfrnda ildncl 
ita li1ıfnı Amn, Amerlltadan İngiltereye 
lı.~ uzanan yolun hemen T<ll'1SIDID 

61 ll}'esini Amerikanın fizerlne alınan;: bütnn bu sahadaki düşman de
tıı-..,l_~ı ve ko1'91ln gemilerini ba
~:"llt için faaliyete geçmiş mm.ası: 

liı;8ttarafhk kanununun tadın, tngı. 
'l'I ~eınilerine JMveten, icabında A -
ai~ikan harp gemilerinin himaye
ti~ sefer edecek sil!hlanmlf Am&
~ ticaret gemilerine İnglltereye 
'1tn tnaddelerl ve harp levazımı taAt: . imkAnmı vermesi dolay1siyle, 
~ tık meydan muharebeshrln ka
>allthnasmda çok kaU bir nıl 07D>' 

t?aktzr 
~ İngıın gazeteleri: Nw zl
lı.arp darlarmm İngiltereniT) açlı ve 
'levazımı kllayetsizliği n .lceai 
llıen, ?lacağın1 iddia etmelerine rai 
lnru bızzat mtıertn - vaktiyle yani 
b t.ere ile anlaşmak: istediği ve 
~ rnümkOn gOrdülü zamanlar -
~ tarnamlyle Zlddı bir fikri mn
ııa a. etmtı olduğunu göstermek mak 
1ııı'.!13'le Mein Kampf ism:lndeki meş-
l'e1ıne::: alımnq pı a5z1er1 ı:ıeş-

~"1ncnn. mIDet1 hertıaııg! bir nıtı
tle ~t;!e giriştiği vakit, bu mQcadele 
tıı ""CIQV nzun silrerse sQrsQn, yapd
b~ 1hnn gelen fedak.Arlık ne kadar 
~ ohırsa olsun, ftY8 kullanıl-

' icap eden Tamtalar her ne o
d.iter olsun, hattA elindeki teçhl7.at, 
8<>rı nımetıerin teçhizatma nazaran 
l'ııfn~ece noksan dahi olsa, İngiliz 
~Qllin ruhu onun zafer elde edi
~ e kadar YUrUŞm11SD11 mümkiil} 

~ ·• 
~ ·11.ANTEN 

Dışarıda fırtınalı, yağmur
lu, loş bir kış sabahı.,_ 

Penceremden damlara bakı -
yorum: Bacaları, bir co~unluk 
~~de meydanlara kurulmuş ' 
kursulere çıkıp kendilerinden 
geçen sokak başı konf eransçıla
rına benzetiyorum... Dumanlan 
ru da belağatli sanılan boş ve 
kof laf boğuntusuna! Sanki u
ğuldayan rüzgar değildir, ha
tiplerin sesidir ve dumanlar 
yanık gırtlaklardan fırlaya~ 
sözlerin cisimleşmiş şeklidir. 

Geri~e dönüyorum. İşte ma
sam, kağıtlar, kalemler, hepsi 
hazır. Akşama yazı yetiştirmem 
lAzırn; bunu yapmak zorunda
ymı_ Fakat ~ikrim hazır değil; 
bomboş._ Gunlerdenbcri ara sı
r~ düşündüğüm., süje aradığım, 
bırkaç tane de bulduğum halde 
nedense hiçbiri işime yarama~ 
dL "Daha iki gün var dedim· 
:;1>ir .gün var,, dedim; Şimdi de: 
s!kız, on saat var,, diyorum. 

Mühlet geldi, çattı; bir saat 
meselesi! 

Güç iş, belalı meslek... Belli 
günlere yazı yatiştirmeyi üzeri
ne almış bir muharrir filan 
gün, filan tarihte borç Ödemiye 
mecbur, gelirine güvenilmez, 
kazancı kıt bir adama benzer; 
altlı, ne yapıp ne edip, Alinin 
külahını Veliye, Velininkini A
liye, parayı vererek kurtulmak 
tadır. Kurtuluncaya kadar da 
dokuz doğurur; akla karayı se
çer; anasından emdiği süt blW
nundan gelir. 

Yine pencere önüne gel .. 
dim; bakıyorum_ 

Ah, keşki şu soğuk Jrul?lZSll"a .. 
yı, bu sıcacık odamdan bir ~ 
siz adam keyfiyle seyredebil .. 
sem! Hayır; benimki -Bizimki
kurtancısını bekliyen bir zin
dan mahkumunun - pencereyi 
kollayışını andrrır: O kurtarıcı 
nereden, nasıl, ne zaman gele
cek de başımızın dört duvarı a
rasında zincire vurulmuş fikri
mizi elinden tutup feraha çıka
racak diye halecanlı, sıkıntılı, 
az ümitverici bir bakı:; ve bir 
bekleyiş! 

Kafamız bir demir ltumbara
dır, sallarsınız, para sesi gelir 
amma çok vakit anahtarı ele 
geçmez. Mevzu aramak, bir a
nahtan aramak kadar yorucu, 
şaşırtıcı ve zihninizi büsbütün 
dağıtıcı bir şeydir. Kapıda san
ki tahsildar veya alacaklı bek
liyor; siz çırpınıyorsunuz, çek
meceyi karıştırıyor, ceplerinizi 
boşaltıyor, sağa sola koşuyor, 
öteyi beriyi altüst ediyor, fakat 
anahtarı bulamıyorsunuz. uşey 
tan aldı götürdü, satamadan ge
tirdi,,- Bir muharrir yazaca .. 
ğını ararken, böyle söylenerek 
evin içinde dört dönen teyze ha 
11ıma, yahut emektar kalfaya 
pek benzer. Bunlar, - utanacak 
misafire tam kahvaltı çıkarıla .. 
cağı zaman ince 'kilerin anah -
tarını, çırpına söylene nasıl a
rarlarsa! 

LUNA 
b LDb, mOkemmet ve modern OPERET filmini glSrDnOz. 
qenı hoş vakit geçtrecek, eğlenecek ve candan güleceksiniz. 

Bugün saat 11 de \enzilB.Uı matine. Tel : 49369 -
Bugün SOMER Sinemasında ., 

Sinemasının ideal 
IRENE DUNNE 

ve Dehakôr Çüt Artisti 

ve CARY GRANT 
.. tarafından emsalsiz bir tanda yarahlan 

iLK GÖZ AGRISI 
~ .. lalt 
~e .,.. OGlıt gQr;el komedisini gl5rllnfiz. İki kadınla evlenmiş bir 

··· Hangisi kendisini ebedt olarak alrkoymıya muvaff;ık olacak .. 
· • atine , 

Tekr~pencereden bakıyo .. 

Ayaklarım beni bir daha 
pencere kenarına sürük -

ledi. 

Niçin komedi kısım btt kadar ihm 
ediliyor? Niçin orada bır takım kab 
vodvillerin temsili iç n - adeta m 
sabaka edilircesine - bır gayret gö 
terilıyor? Niçin orada temsil edile 
mesela " Asalet Budalası,, ııibi şabe 
serlerin tullıat meraklısı artistler ta 
rafından parçalanarak un afak edil 
mesine müsaade ediliyor? 

Komedi kısmının bilmedifimiz bi 
takım imtiyazları mı var t::i "Hamlet 
gibi demir leblebıleri dram kısm.md 
muvaffakıyetle sahneye koyan Ertuğ 
rul Muhsinin d isiplin kuvveti bu ti
yatronun eşiğinden atlayamıyor? Yok 
sa komedi kısmı leyleğin yuvadan at
tıiı yavru mudur? Yahut or ada bil
mediğimiz, anlayamadığımız bir ba
va mı var ki Şehir T iyatrosunun mes
el şahsiyetine: "lşte size bir tiyatro 
Ne haliniz varsa gcirün !,, Dedirtiyor 

. Kış~an bahsedeyim mi, dersi
nız? Işte, mip.i mini çocuklar, 
başlarına kukuletelerini çekmiş 
ler, okula gidiyorlar. Ala! Tu
tar, bizim zamanımızdaki ço
cukların kışlık kıyafetlerinden, 
"bevvab,, m önüne sıram sr -
ram, çamurlara bata çrka mek .. 
tep yolunu tutturuşlanndan, 
falan, fil1m, bir şeycikler yaza -
rım 

Caddenin ulu çınarları, yap
~lannı d~.kmüş, yok ve gü -
duk, pek gosterişsiz, pek can -
sız, iskelet halinde! Nerede bir 
ay önceki kudretli, saltanatlı 
manzara? Hah, bu, belki de bir 
yazıya temel olabilir: İkbalden 
ve idbardan lakırdıyı açar, a-
ğaçtan başlıyarak işi zamane 
modası olan şöhretli mev.zua 

Bale çevrilmekte olan Mısır çarpımwı methaB 

Cevapsız kalan bütün bu "niçiın, 
terin karşısmda bü)'lik masraflar, fe
dakarlıklar ihtiyariyle memleketin 
büyük bir ihtiyacını telafi tmesi Ji
znn gelen edebi bir müessese günden 
güne ehemmiyetini kaybcderk sıfıra 
iniyor. 

Küçük bir sevinç duyuyo .. 
rum, parasızın aklından paralı 
ve iyi yürekli bir dostunu geçi
rişi gibL Fakat masama döner 
ken düşünüyorum ki, bu, çok 
kullanılmış bir mevzudur. İkide 
bir, maziye kaçmak, hatıralar .. 
dan medet ummak özke bir ma
rifet değil. Kışa öfkelensem, so
ğuğa karşı ateş püskürsem, ba .. 
harlan ansam, plajlara hasret 
çeksem, "ah yaz, güzel yaz!,, 
diye başlıyarak işi edebiyat sü
süne döksem olmaz mı? Bunun 
pekala uhdesinden gelirim am -
ma olanı olduğu gibi kabullen .. 
mek, geçmişi aramamak, gele
ceğe bel bağlamamak çığmm 
tutmuş bir adama ne kendini 
üzmek, ne de başkalarını üzün
tüye sokmak yaraşır. Ben, par
mağıma dikeni battı diye gülü 
yere atanlardan değilim; yur .. 
dumu da, sanatı da, kadını da 
öyle severim! 

Kız oğlan kız süjeler bulmak 
lazım. Orijinal olmak için çoğu
muzun hoşlanmadığı bu mevsi
mi öyle bir anlatırım ki, oktı • 
yanlann yazdan iğreneceJderi 
gelir. Üzüntülü de olsa hayatın 
bir avunma tarafını bulmak, 
sokakta bir kese akçe bulmak • 
tan daha hayırlı ve faydalıdır. 
Lakin öyle bir yazı için gönül
den istek lazım._ 

Yine camdan dışarıyı kol .. 
. _ luyorum. 
Bu sefer caddeden geçenlerin 

çoğu kadındır; daktilo veya me 
mur olan kadınlar- Renkli mu 
şambalannı sırtlayıp seke seke, 
kendilerine zoraki bir erkek çe
vikliği vere vere yokuşu tuttu
lar. Şimdi sun sıkışık bir halde 
tramvaydadırlar; biraz sonra 
bürolarında bulunacaklar. Yan 
apartmanlardaki odalarında se
re serpem dolaşan, tenbel ten -
bel sabah mahmurluğunun geç
mesini bekliyen başka kadınlara 
bakarak "akıllısı değirmende 
kaldı., hikfiyesini hatırlıyorum. 
Acaba kadınlann erkek işine ka 
nşmalan aleyhinde, alaylı bir 
makale yazsam mı? 

Masama koşuyorum; kalemi 
kapıyorum; ilk cümlemi yaz -
dım bile: '"Bayanlar nereye? 
Daha kargalar uyanıp tohumla
nnı yemeden, horozlar ötüp ta
vuklar gıdaklamadan, dükkhı • 
lar kepenklerini açıp sütçü bey
girleri nallarını takırdatmadan 
böyle, alaca karanlıkta nereye? 
Birinin canına can m.t katacak
sınız? Hacı ~mı karşılıyacak, ço
cuk mu dogurtacak, yanguıdan 
mal mı kaçıracaksınız?,, 

1, ' Napo eon'a- kadar götürürüm. 
Yarı tarihi, yan siyasi, biraz 
da ahlaki bir makale! 

Masama oturuyorum; amma 
diyorum ki: "Halk tarihten pek 
brktı. Hem do tarih yazılarının 
çoğu bizde "aşiremento dur. 
[Şu tabiri bulan ve ona b~ de
rece güzel bir latin ahengi ve
ren çapkının zekasrnı beğen -
memek elde değil!] Yüzde dok
san dokuzunu eski tarihlerden 
yeni dile çevirirler; İçinde faz -
la olanı beş, on kelimelik yoğu 
ruyor. Hatta o kadarcık emeğe 
bile katlanamıyanlar var ya ... 
Hayır, henüz tarihe sıra gelme
di; elimden başka türlüsü gel -
mediği ;zaman düşünürüz.. 

Etrafı kolaçan ediyorum. Dü 
zeltilmesi 18.zımgelen bir sürü 
kusurlar, çirkinlikler görmek -
teyim. Damdan dama, bacadan 
bacaya, karma karışık. salkım 
saçak anten telleri •. Ya anten 
direkleri? Hepsi .de; eski mezar 
taşlarımız gibi, sağa sola yat -
mış, aynca eğri büğrü! Bunla
rm yerine, hani piyango yuvar
lakları konan kafesler gibi to -
parlacık bir şeyler var; onları 
çoğaltıp, ucuzlatıp mecburi -be
nim türkçemle "yükümlü- yapa 
maz mıyız? Fakat bu fikir, üç 
sütunluk bir konuşmayı doldu
ıramaz. 

Sokak, hıta, mahalleye taşı -
nalıberi. üç yıldlr telefon, ha
vagazi, elektrik, su "koyaç,, la
rmdan [Bu kelime "tesisat,, 
karşılığı olarak dil lugatinden 
alınmıştır; hiç de güzel değil; 
biraz inceleştirerek "yerleşim,, 
gıöi bir şey denilse, bari!] do -
layı Lafontnine masalındaki 
yere gömülü bir küp altın arı -
yan çiftçi çocuklarının altüst 
ettikleri tarlaya benziyor. Ade
ta, pencereden başımı uzatıp: 
uartık yeter; hayd~ buğday ek 
mek zamanı!" diyeceğim geli -
yor. 

Mm:rçarşısmm sotak ban, a-
kar su, havalandırma., kanali

zasyon, elektrik gibi tesisatı ihtiva 
eden modern bir pazar yerine çev
rilmesi için ı;alışmalara ba:ılanıldı. 
Bu pazar yeri veya hal, tehrin en 
münasip yerinde kurulmuş olacağı i
çin bilhassa banllyoda ve yakın sa
hillerde oturup her gün İstanbula i
nenlerin günlük yiyecek ihtiyaçlannı 
topluca ve ucuzca tedarik edebilme
lerine hizmet edecektir. 
Mısırçarşııma böyle bir tekil V"C

rilmesini ilk düşünen ut, İstanbul 
sokaklarının isim babaaı, §lmdiki vi
Hiyet mektupçusu Osman Nuri Erkin 
clir. Vali Üstündağ zamanında ortaya 
atılan bu fi.kir etrafında o zaman bir 
hayli dedikodu yapılmıt, bu çarıının 
bakkal, yağcı, sebzeci, kasap, balıkçı 
gibi esnafa tahsisi doğru bulunma -
mış, taşıdığı bir takım köhne husu
siyetlerin bozulmasına da itiraz edil
mişti. Hatta Mısırçarşısınm Ç8l'fI o
larak değil de medrese olarak yapıl
dığı iddiası bile ortaya atılmıtb: İd
diaya göre: 

Bu medresenin talebesi Hicaz, 
Mısır ve Arabistandan gelen softalar 
dı, bunlar medreselerin tatil zamanı 
olan üç aylarda memleketlerine sıla
ya gidiyorlar, döniiı;leıinde de dokuz 
aylık tahsil müddeti esnasında ken
dilerine harçlık yapacaklan para ile 
memleketlerinde yetişen ltcıharat ve 
kökleri satın alarak geliyorlardı_ A
rap talebe, memleketlerinde çok ucu
ıa aldıklan bu baharat ve kökleri bu 
rada dirhm dirhem, hatdi mrskal m111-
kal ve çok pahalıya aatı;yorlardı 

Satı::ı için buldukları mul l1l ·ıcn: 
Talebe, ikindi namazından sonra 

mallarını odalannm önilııdeki sun -
durmalara seriyorlar ve medresenin 
içinden geçip kestirme yoldan Yeni
cami sahiline inmeyi itiyat eden yol
culara arzediyorlardı. Ucuza alıp 
pahalıya satmaktan miltevellit yük
sek Hr, zaman geçtikçe Arap talebe
nin hırsını çekmiş, bu talebe asıl he
den olun ilim tahsili keyfiyetini bir 
yana bırakım.o, iıi ticarete dökmüttü. 
Arabistandan getirilen mallar tüke
nip de yüksek bir kir elde edilince 
sıla için üç aylar bekle"lilmiyor, bura
dan yazma, boncuk, ıtriyat, tıesbih, 
sedef tezyinat ve saire gibi qya alı
nıp Anlbiıtana gidiliyor, onlar da o
rada satılıyor, tekrar baharat ve kök 
ler alınarak İstanbula geliniyordu. 
Medrese odaları artık birer dülddn 
halini almrştı. Halk da Arap talebe
ye izafetle bu medreseye Mısırçarvısı 
ismini venniıt. Bu suretle burası ya
vaş yavaş medrcseliktm çıkmış, için 
de baharat, kökler ve fllçlar satılan 
bir çarıı haline celmitti.. 

* * au idöıa doğru bulunmamütadrr, 
çünkB Mısırçarşnmm Y enicfmie 

Hayır! Aralannda vefab oku 
yuculanm bulunduğunu da san 
dığım çalışkan, cefakeş ve cesa
retli dostlara ilişmiye elim 
varmıyor. Bürolarla çokça alış r 
verişim olmadığı halde pek sey J _ _ 1 rek uğradığım zaman o erkek - HOcilm devam ediyor. Sinema merakblannın alanını _ ... 
istifi arasında bir kadın yüzüy- durmadan bir ael gibi akıtıyor. .... 

le karşılaşmaktan hoşlandığımı T A K S 1 M S 1 N E M A S I 

JOAN GRAWFORD 
ve 

f'RADl!RIK MARCH 

tarafından mükemmel bir 
surette ibda edilen 

nın vlal aalonu l!lkJJ tufanından, bravo seılerlnden çınlıyor. 
"DEMİRHANE MÜDÜRÜ,, eserinden fevkalfıde surette adapte edilen 
ve aşkın, sevginin kudslyet ve ul viyetinl ihmal ederek yalnız asalet 
ve §eref peşinde koşarak evl.fttlarma saadet arıyan eski zihniyetteki 

ebeveynin acı hatalarını inceden inceye t ahlil eden: 

K A-D 1 N KAL B i 
(Türkçe Sözlü Arabca Şarkılı) 

Hissi, lçtlmat, ahl~kt ve aıkt ıaheserler pheaeri. Hiçbir filme naaip 

KORKUSUZ 
olmıyan büyük muvafakıyetle devam ediyor. 

Yeni evlenecekler, aile yuvası kurmak istiyen Bayan ve Baylar .. Hür-

K A D 1 N 
riyet ve saadetin satılmadığını, alayiş ve zenginliğe kapılarak, asa

letine güvenerek evlenilemiyeceğini bu filmde görünüz. 

HarikuIMe rı1mi takdim Yer Bulmak için LGffen Tam Seans 
edilmektedir. Ayrıca : 

1 
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Bugün saat t 1 de tenzil!ltlı matine i Bugftn seanslar: ı - !,SO - 4,30 - 6,30 ve 9 da. Bugün saat tı de 
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landan bir takım köleler, hayvan lı:a
bukları satıp bu çarımm huıuıiyetle
rlnden birini teşkil etmiyor değildi, 
Hatta lstanbulun ilk eczahanesi bu 
hususiyetinden dolayı Mıurçarttaı
nın kapısında açılmıştı. Fakat ba
cün çarşının bu hususiyetleri tamamen 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. Ba
haratçı sayısı beşe indiii gibi, ban
lar yavaş yavaş baharat satmaktan 
da vazıeçmeie, işi bir takım başka 
maddeler aatmt.Ya dölanütlerdir. Çar 
ıı, mevzuu ile hiç de telif edilemi
yen bir takım sanatlere hasredilmiş, 
aıçı, turşucu, mobilyac:1, riccaciyed, 
sepetçi, yorgancı gibi btrbi.riyle hiç 
münasebeti olmıyan bir takım esnaf 
tarafından işgal olunmuştu. ...... 
Çarşmm ba pejmürde &arme raf -

men hal yapılmasına itiraz e
denler olduğu g:bi çarşm.m o bale ıe
liıine müteessir olanlar da .ardı 
Çarşının dünkü hale geli&ine t~es

ıüf edeıı Ernest Manburi bu çaııııya 
rlektrik girmesine bile tahammül e
demezken ıimdi frigorofilr tesisat ve 
kanalizasyon yapılınasma, muhtelif 
yerlere vantiU.törler komılmasma, 
çarşının içinden akar su geçirilmesi
ne nasıl tahammül edecektir biline
mez. 

Maamafih ben şmnı müjdefe -
yim ki çarşı bagiintin fc:aplanoa 
uygun bir bale getin,lrlmı yapıldığı 
zamana ait \hususiyetlerinden biç bi
rine dolı:unulmamaktadır 

Emeat Maobarinin bahsettiil ah
ıap tezylııattan çarşıda ancak iti tlç 
parça kalınlŞt:ır_ BunlaT aynen muha
faza edilecektir. Kaldırılan Jamn1ar 
sonradan yapılan ilavelerdir. Evvel 
ce, mevcut olup da şimdi dolduntl
muş bulunan bodrumlar eski barme 
getirilınekte, ta3la, tuğla De örülerek 
küçült.filen kapı!ar açılmakta. çarp 
bederu raspa edilmekted!r 

Ve görülmektedir ki taİırlptttr eller 
çarşının bünyesine hayli t:arar ver
mişlerdir. İlaveler için çarp bedeni 
delinm!ş, kasa yerleştirmek için da _ 
varlarda oyuklar açılmq Ye sonra 
bunlar tuğlayla, kerpiçle, çimonto 
ile ve battl çabl tap ile doldanıl
muştar. 

Çarp restore edildil! ı:ammı hem 
ıehir ııtlzel bir eaer kazanmq olacak, 
hem de şehir halkı uri tesiatı ha
vi ve bütün lüzumlu maddeleri ihtiva 
eden bir pazara kavulf8calrtır Balık 
çı ve kasap gibi 1attıklan ~eldeler 
kok.abi!en e8;nafa da bu ÇUJida yer 
verılmıyeceii ili.ve edilince Ç8!'flD.m 

bu bale getirilltine :rerinmek detD, se 
vinmek 1hmı gelir. 

Said KESLO 
1 
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ŞEHtB TİYATROSU 

DRAM JaSMI: Saat 20 so da HAllLBT 
Gündüz 15,30 da, Akşam 20 30 da 

tı:OMEDJ tı:ISMlı Saat to.so da Dr na.o .. 
Gündüz 15,30 da, Akpm 20,30 da 
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BugOn T0RKÇll dzfQ wa 
MuaUdlJ naatı .. 

iPEK 

Ben komedi kısmındaki artiatlerin 
bir ikisi müstesna olmak şartiyle ek
seriyetinin ıanatlerindeki kudret ve 
kuvvetlerini. daima tasdik edenlerde -
nim. Böyle olduğu halde onlan dai
ma zorla istidatlanm körletecek pi.
yeslere ruh vermeğe mecbur edecek 
bir TUiyette bulundurmak bir cı.na.. 
yettir. 

Komedi kısmında sahneyi işgal e
den ba değersiz ve kıymetsiz piy-. 
lerden ne zaman bahsetsem hemen 
kartım8 bir istatistik çıkarılıyor: 

- Bu beğenmediğiniz piyes ~mdi
ye kadar §11 kadar defa oynanmış "
ID kadar hasılat yapmıştır. 

Elde "muvaffakıyet mikyası,, oJa.
rak sösterilen bu adet ancak "Ham
let., g:bi piyeslerde bir mi.na ifade -
der. Çünkü ba demir leblebiy i artist
lerin başarabildifini ve halkın da bun 
dan zevk aldığını isbat eder. Fakat 
komedi bammda oynanan bir pi~ 
için rağbet 9e muvaffakıyet zano~ 
lunan kabarık adetlerin kat'iyen e
hemmiyeti yoktur. Geçen sene oyna
nan "Kiralık Odalar,. zannedersem. 
hasılat bahıinde rekor kırm15tt PelD 
tabiidir ld bwıanla asıl komedi. kısnm 
nm varmak istediği gaye elclıt edilmiıtı 
1ayılmaz. 

Pek büyüle artist olabilecek iıtfda 
1ıar bu suretle günden güne "sam.t. 
hitriyetlerinlı. kaybediyorlar_ Çim
idi onlardan sanat çerçeyesl içinde. 
anatklr ruhuna nb§acalı: "'fevkali
delilt,, beklenmiyor., 

- Güldürün! Ne IBterwenls yapmf., 
Fakat giildürün, Deniliyor. 

Çok yazık ki sabncmi%in ba ltuv ... 
vetli elemanlan ti.,atro için kaybol '""' 
rmqlardır. Geri kalanlar da kaybol.
mağa mahkfundurlar ve asıl yanıla -
calı: nokta budur. Bazan ela şoyl• 
itiras edlli7UN 

- Ne )'apahm efend"ımP Piyes yok 
Ne oymyalım? -

Sahnelerimizde bir piyes bir mev
simde verildikten sonra onu tekrar< 
07DMDak bir kusur ~şkil etmez,, 
"Rober dö Fler,, in. Birabo'nun hat .. 
~ "'Dtihamel., ~ ne kadar sevimli.
ınce, oya cıöi ~steri var. Bunlara 
kıran mı ııirdi? Bu ~serler tercüme 
ettirilerek pek ciizel oynanabilir Ba
'80 Bedianm "Oilumuz,, diye t.ercü
me ettiği "Piston" cilzel oynanmadı 
mı? Rağbet bulmadı mı? Bug ün acf
na acma bahsettiğimiz ayni sanatkik
lar böyle bir piyeste hakiki değerle
rini pek ciizel isbat edıyor!ar Bih• 
ırad temsil ettiii .ihtiyar "odac;,. ro
lftnde en 7ibek Avrupa artistlerini 
fersah fersah geçti. 

Tetbihte bata olmaz Fakat en cins 
kiibeylinlann meydan yoksulhığun • 
dan uzun müddet ayaklan kcistekli 
kalına artılı: onlardan kuş g ibi uç
mak deiı1 düz yolda tökes'emcden 
ylirümelerin.i bile beklemek boş b r 
temenniden baıka bir ıey değildir! 

f'r•n•zoa •özlQ 
nOaha11 

SARAY 
'"1oıemalarında bUyDk mavafflllayetlw kazana1t 

BEYAZ TABUR 
Afrlkltft1n at.fil 

Avrupanın !Oka 

ve ltorku119 .. hralarında mOthlı bir k1aırgı,. Arkı

datlrk. .. MOcadele, fedaklrhk .• 

aalonlınnda aık .. K111kançhk,. Earar.. MOthlı ve 

muazzam uhneler 

BugOn •at 11 de tenzilatl ı matine. 

ı ' 14 .............................. .... 
UÇURl;!MLARI BiR ÖLÜM YUVASI., DEHLİZLERİ BiN CİNAYET 
YATAGI .. ZiNDANLARI EN BUYUK AŞKLARIN KUCAÖI OLAN 

TOR KÇE 

VENEDİK 
ZiNDANLARINDA 

Göz kamaştıran bir lhtlpm .• Gönül alan bir heyecan içinde yaprulan 
en del'ln bir aık romanıdır". 

Bugün LALE Sinemassnda 
BOtün cıtızler perdeye ballanacak., BUtOn kalbler birden ~arpacak •. 
BDtDn eller onu alkıtlıyıcaktır". BugDn ••t 11 de tenzilatlı matine 
Geri dlnmıtmek için yerlerlnlal IOtfen wvelclH kapatınız. Tel: 4359S 
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Bu L M A c A,..MAÇKADA 
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ı 2 3 , 5 es 7 9 9 Satılık Apartıman 
Maçka knrnkolu tramvay du

rnğmn bir buçuk dakika mesa
fede Maçka knrnkolu karşısın
daki sokaktan girilince 3 ünci1 
sokak sağda ağaçlık içinde Ko
yulu bostan sokağında 6 numa
ralı 3 katlı dörder odah lü1as 
(Gül) npa.rtımanı satdıkttr. İ
radı: 1470, fiyatı 23,000 liradır. 

• 

lA~ lti-.ıl-941 

~-----------------------, Meşhur SİNGER Saatleri 
1942 Modelleri Gelmiştir. 
En dakik, en sağlam, ~n luıssas. en 

zarif, en ucuz,. 

6 
7 

:1= 

- 3 ündl kata milrooaat. _ 1 . 

[ BAŞ, DIŞ, NEZLE, lsta"bul Leva~ım Amirliği 
Sahnalma Komisyonu İlanları 

GRiP, ROMATiZMA 

Çelikten mamfıl ince modern saatleri
miz az miktarda geldiğinden, bu sa
atleri görmek için muhterem müşteri
lerimizin mağazamıza bir kerre uğra-

malarını hassaten rica ederiz. 

SOLDAN SAGAı l - Yamarta verir -
Jhrflerın :verleri defitirııc: Sokmaktan emir 
2 - V srta - V&de, zaman. clıcvrc 3 - Şöb 
ret - Bır nota 4 - Bir renk - Bir :varım 
ada S - Bır vıllyct 6 - Bır lı:.ıta 7 - Bır 
roman - Bir renk 1 - Bir hula defişirac: 

Pruıgnltıda eski Harbiye okulu bi- NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER '9 
nası.nda bulunan bulaşık yıkamama- İcabında Günde 3 lrAto"" Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla lsteyınız.· • ------

SINGER Saat Mağazası 
İstanbul Eminönü Cad. N o. 8 I 

Arb olur - Bir etiz rengi !I - Atın ayafına 
talı:.ılır - Bir ;ıı:unaıı hekimi. 

kinclcrindcn biri sökfilerek Ankara- ... ~ K ı• p T T 
da Yedek Subay okulu binasına iş- OCae 1 • • • Müdürlüğünden 

i LAN [ 
lcr bir halde yerleştirilecektir. Pa-YOKARIDAN AŞAÔJı 1 - Tuaalnmalı:. • 

ta ncmlr :ı - Bir &:61 - Otlak J - Bir vl· 
Uret - Şimdi Alman;yadadır 4 - Tepe -
Hastahkh 5 - Terııi: Bir ka&aba 6 - Xa· 
dııı bDkOmdar - Bir zamir 7 - Bir nota -
Deyııct - Bir uıvumuz a - Bir lnıı - Tc-
1doıı ederken saylcııir Si - Atın J'edifi -
SahL 

zarlıkla eksllttnesi 21/11/941 Cuma j N Ş A A T 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 

Amirliği satın alma komisyonunda ı•••••r•••••••••••••••••••••• 1 - İzmit pazar yerinde yapılacak otomatik telefon santral blnas1 yapılacaktır. Bulaşık yıkama maki- •••••••••••••- 17.11.941 tarihinden itibaren on b~ giln müddetle knpalı zarf uauliyle 
nesi mezkUr binada bu işe ait şart- eksllbneye konulmuştur. 

DUNıt UBULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - Zira - Epir 2 - Enalt - Şılc 3 -
lAml - Iran 4 - Aaide - En 5 - Ete 
6 - Tut - Ezine 7 - U&ul - Iran 8 -
Nuwı 9 - Anar - Etek. 

name cıe komisyonda görülür. istek- ÇOCUG-UN UZA VERECEG-1. Nı·z 2 _Keşif bedeli 2s200 lira R3 kuruştm 
illerin tcminatlariyle binlikte ko- 3 - Bu işe ait evrak proje, kes f hülflsa" cetvell, l51ç{i defter!, husti-
m!syona gelmeleri. (3i2 - 9953) • st ve fenn! şartname eksiltme şartnamesi. mukavele, bayındırlık işleri 

YUKARIDAN AŞA.Ol!: l - Zola "T Tlına 
2 - Iraa - URn 3 -,Rami - Turea 4 -
Ak.ide - Ler 5 - Eıe 6 - Eıi - Erine 
7 - Pire - Irat 1 - IJ&a - Na.ı>e g -
Ren - Senet. 

ZA YI - Vefa fisedııden 1320 MDesiııde 
aldıftm diplomayı u,.i ettim bir :reniAlDI ala· 
caftmdan caki•iıılıı hOkmO roktur. Ticaret o. 
fuindc Muatafa Camll SuklJre 

~ .............................. , 
DOSONMEYiNIZ ..... DOSONMEYINIL~ 

Kış Geldi Diye Düşünmeyiniz. 

KÖMÜRLERİNİZİ 
:- Her Zaman için 

GALATASARAY BAYILIGi 
lbrahim 

Kuru ve 

Çeyhan Deposunda 

Tozsuz Olarak Tedarik 
Edebi6rsiniz. 
t:, 

Depo: Galatasaray 

Caddesll No. 11. Tel: 

Yeni Çorıı 

41471 , .................................. ., 
Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden ............. ___ -
_ 41etme lhtiya~ !çln muktezi yirmi 'ka1e;m evrakı matbaa vesaire a
çık eksiltme suretiyle iluılo edilecektir. Muhammen bedcl 1329 !ita ve 
muwldbıt teminatı 99 lira 67 kuru'ltur. İhnlcsl Z7.ll.941 tarihine rast
b,.an Pe11embe günü saat 15 de Gİı-lata rıhtmundılki Umum 1MQdDrlDk 
btnamnda toplanacak satın alına kornisYollunda yapılacaktır. $artname 
her gün s6zil geçen komisyonda görüleblllr. (9844) 

TORKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

~eşldeler: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos, 2 İkincitc~ 
~ tarihJcrinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 llnılık-2000,- Lira -40 n 100 • --4000,- • 3 - 1000 .. -3000,- .. 
50 50 -2500,-

~ • • • 2 • 750 • -1500,- • 200 25 --5000,-3 500 -1500,- - • • .. • .. -:ooo.-

EN 
t genel ve yapı işleri fenni şartnamesinden !baret olup talipler tatil gün-

G u• • ZEI 1 H ED ı·vE leci hariç. her gün Kocaeli P. T. T. Müdüriyetine müracaat edebilirler. la 4 - İhale 2,12.941 tarihine müsadi! Salı ıünü sa.ııt 14 de Kocaeli P. 
T. T. MüdilrlOğQnde yapılacaktır. 

CocukAn-siklopedisi 
Aer Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

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

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: Çocuk AnsDtlopedisl 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla -
mP.ktep dışında, hatta l'ına yılbaşı ve bay-
:rnektepten sonra muh- ram hediyesi olarak 
taç olduğu en ]oy - en çok verilen eserdir • 
.tneili eserdiı::ı 

Çünkü;· Her hediye ktnlıp kay
bolabilir veyahut u
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedictl, ço
cuğun hayatı üzerinde 

ı Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunll2a faydalı ve 
bilğili bir arkadaş v&. 
~sini görür. Ona bo~ 
saatlerinde . hocalık ve 
arkada§lık eder.. tesir yapacak ve bü -

tün hayatmca iz bira- ! 
kacak bir eserdir. ,, 

- ~ 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel §ekil.de 
teclit edümif olarak iki ca • 
di birden (7) liradır. 

TAN Neşriyat Evi 
· ıstanbu/' 

Adres: lstanbulda TA N Matbaası Talebe tte muallimlere 
tenzUdllı (6) Uraya verllir. 

............................................................................................................... 

~!!.1~!~2~~ il O S M A N L 1 B ~ N K A S I._ 
Mtlracaat 41058 telclon. 1 T'OR!t ANONt~ ~İRKETt 
,_Bevliye 

1 TESiS TARDU 1863 

Dr. Hasi:;, Emiroğlu 
Belaoğuklağu, trengt. böbrek, 
mesane ve idrar yollnn hnsta
lıklan. Pannakkapı Tramvay 

durak :yeri No. (121) ..,, 

Yeni Neşriyat : 
YERI ADAM - Raftalılı: fllı:.!r ıruttes!dtr. , 

&St - ~ lataabalda Dr1Tedilıııl1tlr. 

- 1 •AL? Bt7LTEW - Yaba,... 1DC1Dlcltetlerln 
-n " O:tıad! babttlerlnl toplar. Maliye 
V tlı:.llcd mali tetkllt heyeti tarafından "ta· 
nhr U lud ...,._ Aakarada neırcdilmlıtir. -ı:::rın.AY - Her aynı lllı:. aihıO Aııbrada 
pbr. IJJr; aayıa a, renkli ,ot ırl!.rcl bir ita· 
palı:. ~" bic aaloa ıı:ıecrımuı ol&ralr. nqrc-
4ihniıtia. -JPOTO lll'AG.\.Zt:R - •uttıne aft ...-tem 
ıdlahaaı Ebedi Şef"m birçok resimclr!,.lc h· 
~DbWda nevedilmiıtlr. -YUCEL - A7bk uııat n fll:lr mecmua· 
ardı.. Atattırlt matem aO.haaı deferll :vuı ve 

1 
re&imlerla htaııbolda pkmııtu. -TURUYU& - Haftalık f"ılı:.ir n sanat ııı· 
setnidlr. Blrlnd aa,yıaı latanbıılda neıredil· 
mittir. , -... 
Beyoğlu Sulh Mahkemesinden 
Satılık Ev ve Dükkan 
Ayda yfiz liradan fazla vari

datlı, Pangaltı Ergenekon tram
vay caddesinde 15 No. lu kasap 
dilkkAnmı mnııtemn ev 18/11/ 
941 günQ saat 14 de Beyoğlu ı 
Sulh MahkeıMshlce satılacaktır. 
'- Dosya No. 941122. _, 

KA Yn>ı Edirne dfoa mcmurlufıından al
dıltm htıvb-et ellzdamııu kaybettim. Yenisini 
alacafnndan mlsiı\ln hOlımO yoktur. Edirac· 
de Umıır Bey mıhallealnde No. 242 hanede 
kayıtlı •• Balat Mollaaıld Hamam soltafı No. 
U de oturan 1106 dofomlo Ali oflu Haıaıı 
Tlııtoıı.. 

,

--------Jıııı.. 1 ' TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit muknelena
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta_..fuli kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2 i35 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARSU..YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

Mism. KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, Fll..lSTlN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şutieleri • 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURIYE. 

LÜBNAN~ Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

' Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Ilcsabı ~i ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlu üzerine kqide ıeoedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. -t 
Esham ve tahvilat altm ve emtaa tızerlne avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

. iiiiiili 

Enyüksek emniyet ~larını haiz kiralık llİllf 
Kasalar Servisi vardır. ~ 

Piyasanın en müsait §artlariylı! (Kumbaralı veya 
Kumbarasız) taMUTUI he11tıpüırı ~r. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Bu sene Bursa, Akşehir ve Konyadakl askeri liselere girmiye istek

li olup da, her tnrlü şartlan taşıyan ve muamelelerini ikmal ettirmiş o
lan isteklilerin seçme s111avları yapdmak Oıere 23/2, Teşrin 941 Pazar 
günü nkşamınıı kadar istekli oldukları liselerde bulurunalnrı lhımdtr. 

(1400 - 9982) 

ı------------------------~ Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi ilanları 

iti'$ işletmemiz sağlık şubesinde 100 lira kadro ücretli bir eczacuık 

Başlık maktu olarak 7 50 münhaldlr. 
• • • • Talip olanlann ı,ıcraiil anlamak üzere tekmil vesalklerlyle birlikte 

l ıncı Sayfa santımı 500 Umum Müdürlüğümüz Zat İşleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu 

I • 100 1 ntın olunur (10033) ~n n ,, \a · , 

5 - İsteklilerin 1897 lira 27 kuruş muvakkat teminat akçeshrl İz.
mit P. T. T. muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya pya
nı kabul banka mektubiyle ihaleden en az beş gün evvel ve bu ııtbl ln
şruıta ait taahhnterini ifa ettiklerine dair Kocaeli vallliğine mQrac:ıatla 
alııcaklan ehliyet ve Ticar&t Odası vesikalanm 2490 No. lu kanun hü
kümleri dn!resinde bazırl.Jyarak eksiltme komisyonuna mürlll'.aatlan ilAn 
olunur. (9944) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ·İlanlar.ı 

2250 adet 2,IXI. 25 x 0.012 metre ebadında karaağaç veya beyaz k:ontq>lAlt 
1250 adet 2.IXI. Z5X0.008 metre ebadında karaalaç veya beyaz kontrplAk 
12 ve 8 mm. kalınlıklarmda vernmediği takdirde adetleri ikl mial1 ola· 
rak 6 veya 4 mm. kalmlıklnnnCla olabilir. 

Tahmin edllen bedeli 21.000 lira olan yukarda yaz.ılı karaaıtac veya 
beyaz kontrplAk askeri fabriknlar umum mildilrlüğll merkez satm alma 
komisyonunca 19.ll.941 Çarşamba gUnQ saat 14,30 da paT.arlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Kat'i teminat 3150 liradır. (9810) 

~ 

On lk1 kalem ve cem'an 4000 metre mlklbı Çam 
veya kl:>knar kerute alınacak . 

Hey'etl umumlyeal verllmedlOI takdlrd4 
parça parça da ihale edlleblllr. 

-tahmin edilen bedeli 272.000 lira olan yukarıda yazılı kereste askeı1 
fabrikalar Umum MüdQrUlğü merkez satın.P.lma komisyonunca 19.11.941 
Çarşamba günü saat 14 te Paznrlıkla ihale edilecektir_ Sartnnme 13 lira 
60 .kuruştur. Kat'i tcminnt "29260" liradır1 • (9841) 

,.,.,,.,,., 

2000 - 3000 M' Ceviz TomruOl> 
Tahmin edilen bedeli beher Metrel 54 lira olnn 2000 - 3000 W 

ceviz tomruğu 22.11.941 Cumartesi günfi saat 11 de Ankarada Asker 
Fabrikalar Umum Müd0r1üğü Satınnlma komisyonunca pazarlıkla sa 
alınacaktır. Katı t.cınlnatı 187000 liradır. Şartnamesi 8, 10 lira muknbl· 
linde komisyondan verilmektedir. 1st.eklilerin o gün ve saatte mezkCır 
komisyonda bulunmaları. ( 10012) 

~ 

Altı kalem Grafit pdta ve pota dipliği alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (43340) lira olan yukarıda yazılı altı kale 

Grafit pota ve pota dipliği Askeri Fabrikalar Umum MildOrlUğü Merk 
satın alma komisyonunca 24.11.941 Pazartesi gilnü saat 14,30 da t>azar 
lıkla ihale edilccektJr. Şart.name (2) lira (17) kuruştur. Katı temlna 
6501 liradır. (9900) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT. BANKASI 
Kuruluş Tan1ıl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Tleart her nevi banka muamelelerl 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo 

liraat Bankasında lnımbarsh n ihbaraız tasarruf heaaplarmda tn 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çelcilecelı: lnır'a ile asatıdaki pli-
na göre ikramiye daiıttlaealrtırı il 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 100 adet 50 Liralık 5,000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 ., 250 • t.000 • 160 • 20 • S.200 ., 

40 • 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndaltl parala' bir sene fcind~ 50 li~adan . ısstı 

dilşmiyenlere ikramıye çılı:tığl takdirde 3 20. f~la.sı:.:le verılecekttr. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey ICıl, 11 Bırıncıkanun, U 1uart ve 

11 ~~.tt .. An tar·· • 1rin-'ft t'e'kilcc:ektir. '" 

~ .................. !_ ........ .... 
M. M. Vekaleti Deniz Müsteşarllğınd 

3 •. .. • 150 J 
4 • " • 60 Sahip ve Neıriyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat ..._ _______________ • ___ ,,, • d ~ L. S. TAN Matbaw 10 ~o -%500,- .. 200 .. 10 • • • .. 

1 5 tonluk bloklan kaldırmak llzcre kulanılmak itin iki adet "ar 
zı üz~inde seyyar,. vinç veya ekskavatör satın alınacaktır. Mevcudu 
lup da satmak istiyenlerln cihazlara alt fenni ve hususi evsaf ve şer 
ile P-yatlarını bir mektup lle m 19' 20.11.841 aqamma kadar mas 
sarlil!a bildirmeleri. {8297 - 9,800] 

• 


