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Avukatlık K anunundal Jap~adaj 
V • D " • •k/ •kl . 1 Diyet Meclisi 1 

L enz eglŞl l er ! Toplanhlarına 
Dün Başladı 

Adliye VekCileti, Tatbikatta Görülen Zorlukları 
Kaldırmak İçin Bir Kanun Proiesi Hazırlam 

• Ankara, 16 (TAN) - Adliye Vekaleti a
= ~atlık kanununda, umumiyetle tatbikatta' gö

rulen bazı tereddüt ve zorlukları kaldırmak 
?1aksadiyle değişiklik yapan yeni bir kanun pro
Jesi hazırlamıştır. 

Bu proje ile hukuk fakültesinde muayyen 
ders profesörlerinin stajdan istisnalarına dair 
olan hüküm, hukuk fakültesinin bütün hukuk 
gnıpu profesörlerine tanınmaktadır. 

mesela 4 avukat, 5 dava vekili mevcut ise avu
kat adedi beşe çıktığı takdirde, dava vekilleri 
başka yerlere gitrneğe mecbur bulunmaktadır
lar. Yeni proje ile dava vekilliği yapanların ça
lıştıldarı ye:r'lerdeki avukat sayısı 5 olsa bile, o 
bölgede vekalet yapmaları muvafık görülmek
tedir. 

Kanunda yapılmakta olan mühim değişik
liklerden birisi de hukuk ve ceza davalarının 

Bugün tatbik mevkiinde olan esaslara gö- neticelerine göre ücret almak ·meselesidir. Mer'i 

Tokyo, Pasifik'te.ki 
Menfaatlerile Meşgul 

Olmak Kararında 

Civarında şiddetli muharebelerin cereyan ettiği Leningratta, çocuklar, bir bomba sığınağında 

re, hukuk fakültesi mezunu olmıyan hakimler, kanuna göre, dava kazanılsın veya kazanılmasın, 
avukatlık yapamamaktadırlar. Yeni proje ile tayin olunan ücretin tamamen verilmesi Hızını 
bu esas da değiştirilmekte ve hukuk fakültesi ·'mektedir. Yeni projed~ davanın kazanılıp 
mezunu olmıyan, fakat muayyen bir dereceye kazanılmamasına göre ayrı ayrı ücret tayinine 
kadar yükselmiş bulunan haJ<lmlerin avukatlık ve mukavele yapılmasına müsaade edilmekte -
Yapmalan kabul edilmektedir. dir. 

Diğer taraftan avukat bulunan yerlerde da- Yeni proje, mütalealan alınmak üzere 
..,Ja vekilleri vekilet yapamamakta, ve bir yerde :alakadar makamlara gönderilmiştir .. ---·----·----............................................................. ___.. ................ ~------.... -

r········ .. ··-........,__-----····, 

~~~~ı;1: lOrtaşarkta 
Harekôt Hazırlıklar 

SOVYET TEBLiGi 

Rus Karşı 
Hücumları 
· Sık,aşıyor 

Bulgaristandan 
Yükselen 
Falso Sesler 

Ortada Bulgaristanı endiı;eye dü
Giirecek bir sebep yoktur. Türki
ye, en çetin imtihan günlerinde 
bile bitaraflık siyasetini değiştir
nıemiş, Bulgarlstana dostluk ve 
komşuluk duygulariyle hareket 
etmekten başka bir ı;ey yapma
mıştır. Hudutlarınuzda İngiliz ve 
Sovyet ordularının bulunması da, 
Bulgaristan için bir cndiı;e sebebi 
olamaz. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

O rtada hiç bir sebep olma
dığı halde durup durur

ken Bulgaristandan bir takım 
falso sesıerın yükseldiğine şahit 
0 Juyoruz. 

Dulgaristan meclisi Hariciye 
Encümeni Reisi Türkiye hakkın
da garip beyanatta bulundu. Bu 
Zata gore Yugoslavya ortadan 
k~lktıktan ve Yunanıstan yenii
dıkten sonra Bulgaristan için 
Yalnız bir tek meçhul kalmış. O 
da Türkiye imiş. Ve Türkiye hu
dutlarında İngiliz ve Sovyet or
dularının bulunması Bulgarista
llı endişeye düşürüyormuş. 
f ~u beyanatı da Italyanın Ste-
anı ajansı mühim kaydiyle et

rafa yaymakta fayda görüyor. 
,_ Daha bu garip beyanatın tesiri 
~alkmadan Bulgar Harbiye Na
Zırının da orduya hitaben 
§U sözleri söylediğini öğreniyo -
l'Uz: 

11Harp günden güne vahimleşi
Yor. Bir gün küçük ordumıx rol f Ynaınağa davet edilebilir. Böy
e bir ihtimal karşısında ordu
~tızun muzaffer çıkması için ne 

Zllnsa yapıyoruz.,, 

* * Bulgar Mebusan Meclisi Ha-
. riciye Encümenini böyle na 

tik bir zamanda bu yolda beya
batta buılunmağa sürükliyen se-

ebi bilmiyoruz. Fakat bu beya
natı, Bulgar ajansından ve rad
~01.a.rından evvel, Stefani ajansı
~n lllühim kaydiyle yaymağa lü
s ın görmesinden, bu işin arka
dlıı.da bir mihver parmağı bulun
h tl~u tahmin güç değildir. Ba
c/8~ bugün Bulgaristanm hari
~ sıyasetinde istiklal sahibi ol
s adığı gözönünde bulundurulur
va., hu ihtimal daha ziyade kuv-
etıenir. 

<l .. O.~tada Bulgaristanı endiş~!e 
lt~Şu.recek bir sebep yoktur. Tur
b ~Ye en çetin imtihan günlerinde 
/le bitaraflık siyasetini değiş -
ı ~erniş, Bulgaristana karşı dost 
hı.ı ve komşuluk. duyguları ile 

areket etmekten başka bir §ey 
~~~tnarnıştır. Hudutlarımızda In
l ıı ve Sovyet ordularının bu
eu111:1ası da Bulgaristan için .. bi!. 
l'~dış~ s~bebi olamaz. Çur:ku 
k U.rkıye, Ingilizlerle olan ıttıfa
t ıtıa sadık kalınakla beraber, ne 
d0Praklarmı, ne denizlerini, ne 

8 el havalarını bir diğer devlete 
ı a/1trnak için her hangi bir dev
~ .1tı kullanmasına müsaade et' -
tn1Yeceğini hem tekrar edip dur
t.ir uş, hem de fiil 'Me isbat- etmis-

. Ha1buki ~~lgarista~ ~ 
fsonu; Sa: 2: : 3) l , 

Alman Basın 
Heyeti Geldi 

Dr. 
Dün 

Schimit'in Başkanlığındaki Heyet 
Hareket Etti Akşam Ankaraya 

Heyet azası Yeşilköy hava meydanında tayyareden inerken 

-ı Alman Hariciye Basın dairesi 

A •k d- 1 reisi orta elçi doktor Sehim.it, H~ 
merı a a riciye Nez~reti Basın dair7si Ce: 

• nubu şarkı Avrupa şubesı şefı 

G 1 
orta elçi Schwöbel, elçilik katibi re V er Steunerbiehel ve Kleinleui, baş
muharrir doktor Rudolf Fischer, 

Ç v 1 matbuat dairesi şeflerinden Hel-
0 CJ G ıyor mutla~e ve bir .foto muh~?irin

den murekkep hır heyet dun sa-
at 10,15 de tayyare ile Yeşilköy 
hava meydanına gelmiştir. He -

Bunlardan 4 Ü Müdafaa yet, İstanbul Alman konsolosha
nesi erkanından dört kişi ile bir
liltte dün akşamki ekspresle An
karaya gitmiştir. 

imalatına Tesir 
~decek Mahiyet Aldı 

Nevyork 16 (A.A. - Nevyork 
gazetelerine göre, madenciler 
sendikası cumartesi, gece yansı 
çelik fabrikalarına ait maden
lerde grev ilan etmiş ve asfalt 
fabrikalarında da grev ilanı za
rureti hasıl olabileceğini bildir
miştir. Grev kararına rağmen, çe 
lik fabrikalariyle sendikalar rü
esası arasında, bugün müzakere
lere devam edilecektir. 

Bu arada Roosevelt, askeri mü 
şavirlerle görüşmüştür. Efkarı 
umumiyenin bu mülakattan çı
kardığı hüküm, Roosevelt'in pa
zartesi sabahına kadar memnu -
niyet verici bir cevap almaması 
halinde ordunun harekete geçe
ceği merkezindedir. 

* Vaşington 16 (A.A. - İmalat 
bürosu müdürlüğünün haber ver 
diğine göre, geçen haftaki 21 
grevden ancak dördü mi!li müda 
faa imalatına tesir edebilecek bir 
mahiyet almıştır. 

----o----
Hong-Kongta Kanadalı 

Kıtaat Çıkarıldı 

Düiıkü 

Diyet meclisinin içtimaına riyaset 
eden Japon İmparatoru Hiro Hito 

Tokyo 16 (A.A.) - Diyet mec
lisi pazar günü sabahı, Jmpara -
torun nutkiyle açılmıştır. İmpa
rator nutkunda demiştir ki: 

"Hali hazu·vaziyetinin zaruri 
kıldığı muhtelif kanun layihala
rının ve munzam bütçe layiha -
!arının Diyet meclise tevdiini 
nazırlara emrettim. Devletin sevk 
ve idaresine yardımdan ibaret o
lan vazifenizi tesanütle ifa etme
nizi istiyoruz.,, 

(Sonu; Sa: 2; SU: !5) 

Sırbistanda 
Dahili Harp 

Hükumet Kuvvetlerile 
Gönüllüler Arasmaa 
Muharebeler Oluyor 

Berne 16 (A.A. - İsviçre a
jansına Belgrat'tan gelen bir telg 
rafta şöyle denilmektedir: 

"Orta Sırbistanda bulunan 
Svilnae kesiminde hükfunet kuv
vetleri ile Sırp gönüllüleri ara
sında 60 saat devam eden bir mu 
harebe olmuştur. Bu muharebe
de 103 gönüllü ve 10 hükümet 
askeri ölmüştür. 

Belgrat'ta çıkan Obnova gaze
tesi, bir çok rehinelerin kitle ha
linde tevkif edildiğini kaydet -
mekte ve gönüllüleri tahrikat ve 
cebir hareketlerinden vazgeçme
ğe davet eden bir beyannaıne 
neşretmektedir. Ayni gazete, 
"bugün Sırbistanda dahili harp 
hügüm sürüyor,, demektedir. 

Neticesinde 
Şarkta 2174 Sovyet 
Tayyaresi imha Edildi, 
Almanla·r~n Kaybı 183 

Berlin 16 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığının tebli
ği: Sıvastopol'a karşı yaptıkla
rı hücum harekatında, Alınan kı
talan kudretli tertibata malik o
lan ve çetin bir surette müdafaa 
edilen bir kaleyi işgal etmişler
dir. Hava kuvvetlerimiz Sivasto
pol ve Kerç etrafındaki kara 
muharebelerine, müstahkem mev 
zilerle gemilere ve llman tesis· 
lerine hücum etmek suretiyle yar 
dım etmişlerdir. Sovyet topçe -
keriyle asker taşımağa mahsus 
iki gemi taşıdına bombalar isa
bet etmiştir .. 

Tikvin bölgesinde iki itfaiye 
mayin bölüğü, tek başlarına 113 

(Sonu: Sa: 2; SU: 4) 

Amerikada Tamirde 
Bulunan 

Tayyare 
lrİgiliz 

Gemileri 
Vaşington 16 (A.A. - "D.N.B,, 

Arc Royal'in ziyaını mevzuubahs 
eden gıazeteler, bir müddet ev
vel hasara uğnyan "İllustrious,, 
İngiliz tayyare nakliye gemisinin 
Birleşik Aınerikada Norfolk'ta 
bir tezgŞlıta henüz tamirde bu
lunduğunu yazmaktadırlar. "For 
midable,, isimli diğer bir tayyare 
gemisinin de hasara uğramış ve 
Şimali Amerikada bir tezgahta 
tamire çekilmiş olması muhte -
meldir. · 

Spor Hareketleri 

Ottawa, ı6 ( A.A.) - Kanada baş
vekili Mackenzie King, Kanada as
kerlerinden mürekkep bir kuvvetin 
Hong - Kong'a varmış olduğunu dün 
b' irmiştir. King, Kanada kıtasına 
Tu' eneral Lawson'un kumanda ctti
ğ;ini kaydeylemiştir. 

Galatasa ray - Beyoğlu maçından bir ens tantan& 
(Giirıün spol' haberlerini ikinci sayfamızda bulacaksımz) 

Garp Çölünde Yeni: 
Bir lngiliz Ordusu 

Teşkil Edildi Tula'nan Zaptı için 
Sarfedilen Arman 

Gayretleri Boşa Çıktı 
Moskova 16 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği: 
15 Sonteşrinde kltalarunız bü

tün cepnelerde düşmanla çarpış
rruşlardır. 

14 Son teşrinde 44 Alman . tay
yaresı tahrip edilmiştir. Biz, 10 
tayyare kaybettik. Moskova ci
varında. 15 Sonteşrinde 4 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Cenupta hava hm·ekô.tı 
Moskova 16 (A.A.) - Sovyet 

öğle tebliği zeyli: Cenup cephe
sindeki hava kuvvetlerimiz bir 
gün zarfında hava savaşlarında 
düşmanın 9 tayyaresini düşür -
müşler, 30 Alman tankı ile harp 
malzeme ve teçhizatiyle dolu 

Orta Şarkta İngiliz kuvvetleri 100 vagonun, bir çok zırhlı ara-
basını, müteaddit nakil vasıtala-Baskumandam General 

Buchinleck 

( .r azısı ikinci sayfamızda) 

rını tahrip ve takriben 1.500 düş 
· man askerini imha etmişlerdir. 

(Sorıu: Sa: 2; SU: 5) 

l 
"YER" DEN ÇIKAN KELl~ELER 

E-F 1 K Dünkü sayımızda, (Ş~hirden Röportajlar) 
muharririmiz Sait Kesler, yazısını şôyle 

AL 1 D bitiriyor: "Mısırçarşısmın bu hale getirilişine ye-

f 

rinmek değilı sevinmek lazım gelir.,, Cümlenın 
KARAY içinde "yerinmek,, ile "sevinmek,, kelimeleri gö
_____ ..._ ze, kulağa ve gönüle ne hoş, ne tatlı geliyor ... ille, 
benim çocukluğumda çok işittiğim halde nedense bir zamandan
beri kullanmasmx unuttuğumuz o "yer.inmek,, sözü çok yerinde! 
Yerinmek veya yerenmek, keder etmek, mahzun ye mütees_sir ol
mak manasınadır. Onun gibi "yer,, den.çıkan y~rle J?aşlıyan da
ha ne güzel kelimelerimiz vardır ki - önce Divan Edebiyatı,-son
ra da Edebiyatı Cedide yüzünden - yazı dilimizden koparılıp a
tıldı; bunun tesiriyle de okuma yazma bilenlerin kom1şmala
rında azaldı; bir vakit köşede, kenarda caq çekişti, sonunda gO
mülüp gitti. Artık hiç işidemez olduk. . . 

İstanbulda kullantldığını hatırladığım "yermek,, kelimesi 
bu cüınledendir; aleyhinde bulunmak, tenkit etmek yerine ... Bu 
tanesini daha söyliyeceğim ki hepsinden güzel ve Hızumludur: 
Yersemek. O kelime vatan hasreti çekmek, yabancılık duymak. 
bulunduğu yere bir türlü alışamayıp "kendininkini özlemek ma
nasına gelir ve "yerseme,, , daussıla kelimesinin hoş bir karşı
lığı olabilir! Alinin, Velinin lafına al?ırmıyarak · yeri geldikçe, 
yerini buldukça hepsini de kullanacağım; beni yermekten geri 
kalmasalar, emeğimi yersiz bulsalar, bu kelimeJer yerleşemez, 
yeşeremez deseler bile! 

Kullanıldığını işitmediğim halde lllgatta "yerindirmek,. 
masdanna da rasladım; hayal inkisanna uğratmak manasına 
imiş ... Hiç de fena değil; ayrıca pek lüzum~u. Türkçede "yergin,, 
kelimesi de var. Kalıp bakımından "dedirgin,, e benziyen ve mah· 
zun, kederli manasına gelen o endamlı kelimeyi memleket 
dışına gönderilıniş sürgün yerine kulliınabiliriz; ayrıca "yergın 
etmek., ' "hudut haricine çıkarmak,, manasına özel bir söz de 
olabilir; dilimizi zenginleştirir. Yine zenginleştirmek için, eskı
deıı türkçede yer bulınuş bir kelimeyi, "yerilmek,. , yani nüzul 
etmek, yere konmak sözünü tayyareciliğe özgüliyerek, mesela 
ajans haberlerinde yere düşürülmüş manasına: .. Düşmanın dört 
tayyaresi alevler içinde yerilmiştir,, dersek dilimize, zamane icat
larına uygun, başka milletlerde bulunmıyan bir 11hlıiıl5usi tabir,, 
kazandırmış olmaz mıyız? 

Biz yalnız karşılık bulacak değiliz; lüzumuna göre kelime 
üreteceğiz ve dilimizi, zamanın ihtiyaçlariyle at başı bir, ilerı 
götüreceğiz. Evet, dolu dizgin değil; eşkin bir yürüyüşle: Ara. 
vermeden, düzgün adımlarla! 
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Max Vener. News Republic is
b mındeki mecmuada ııark cep-
1~ndcki vaziyet ve ink nf ihtimal-. 
-.q hakkında çok şayanı dikkat bır 
hıı neşretmiştir. Bunun es sh .kı
llınlannı qağıya derccdlyonız: 

.. Deniz Tic ret Elalem içine de Hantal~~::!n in 

N H ' 
' Çorapla Çıkılamaz ya ! r "S"';'~~~~~~:~~~ 

"Sovyet - Alman h:ırbi uzun s6rc
C:efe benziyor. Hatti Moskova, Le
~rat ve Donetz havzası Almnnlann 
-..ııe dii se dahi harp devam ede-

u e a • ile ylik arnb•l•nnd• "'""' emekt 
150 lik rorap dörtyüze - Hınzırın gardropu tuliafiyeci beygu "ÇilekeJ,, kôlenızım. Geçe 

Cektır. Kızılordu, devamlı bır harp Gun geçmez ki, radyo ve a]aru. 
l.' gun, sahıbım Hüsmen elınde bir ~a 

dükk@Ju gibi.. - Ruj yok - Bizim el endinin aylığı 60 zete sallı yarak, araba iskeles nde b 
>: Pın17a k bıhyetli oldttıcunu ve mu- haberleri üç beş geminin dcni-
~~le kudreti bakımından Alman or- zln dibini boyladığını bildirmesin. 
~llSllndan a ağı olmadıgını abat et- H rb n başlangıcındanberi batan gc
~ltır Onun Moskova hattına çek _ mıl rın tonajı mılyonlan buldu. Bu
trl a la bır zaaf alimetı değ"Jdir tun dunya, Ucaret gemileri darl gmın 
b Utm malıdır ki, b r h reket har- ıktı di tchdidı 1t ndadır E er harp 
..ı...iııde, ıstıkrar, ancak mutearrız or- u arsa, bu darlı •ın doğurduğu ikttsndi 
"" kuvvetten duştugu z man vulrua zorlukl r artacak, ve h rp bittikten 
ı1 tlebilir Kızılordunun tedafui kabi- sonra dahı yıl! rca karşılanamıyacak 

Ura-Markalar da ne markalar-Kadının hayatı ne imif ~:' b~~~d~:obet bekliyen ark da~Iarı 

IJef b ı bır duruma girecektir 
l:tbü~y~ 1

;se7 ı:;ı:;~cl 0~~:ı,.~arruz Harp sonu iktısadiyatmm ne şekil 
llıan ordusunun zayıflaması nisbetinde alacagını kestirmek mümkün olma
ıı1adeıeşeccktir. Almanya l un ara- makla beraber, bu sistem her ne olur
~ kazançlarına rnğmen, bugun rnüş- sa olsun bugün bir harp endıi11trlsi 
ıtfil bir vaz:ıyettedir. Bugun Alınan haline gelen b tün tes t ısulh za-
01'dıısu, ııarki Almanyadaki hrıreket maıilarında kullanılan mamulleri işl~ 
~.~nden 1.500 kilometre uzakta mıye başlıyacaktır. Bunun için de u
-.uıuı.maktadır. Bu ordllll11D ;a~ zak yerlerden iptidai maddeler taşıya
ltıeaela l~i. &'lttik~e g~çleşiyor ve kayıp- cak ve mamul maddeleri uzak pazaI"' 

Fnbrikalanmızda inşa edilen deniz motörlerinden b.i15-

rı gıttiJı:çe agır bır ıurette hissedıl- lara gotiırecek buyuk tıcarct fılolan
ltıİJ'e başlıYQf. Birlnd Cihan harbi es- nn ihtiyaç h sıl olacaktır, ŞımM hiç 
~da Almanya. ölu Vf yaralı olmak bir devlet dıger d vlete b r tek gemi 
;:er: 7 milyon insan kaybetmişti, s tınıya yanaşmadığı gibi, harpten 
L... Uiun Sovyet cephesindeki Alman sonra da uzun müddet evvela kendi 
"'C1Jı>lan, J914 _ !918 harbinin bütün ticaret filosunun noksanhfıru ka.rşı.
c'Pbeıcrindeki harplerde ayni müddet larnak ma.ksadiyle, milli deniz inşaat 
~a "Verdikleri kayıptan dört mis- tezgihlarmda başkalan hesabına tic:a.. 

~ladır. Bu vaziyet devam ettiii ret gemisi inşasına müsaade ed:J.mi- : • susi teşekkiil ve 13hıslara ait bulumı-
t.L-2· .-· AJman orduııun "Lt"d yeceai tabiidir :: y s T =:.=: ~ an ı .. ı armm · yordu. Çolm eski ve hızmet müddet-
~ im • -ı. Bu sebeple cl<1e mevcut tkaret filo- ":. azan•. • • .. -"'- iC eaı - muhtemel- 1 kı lerinl çoktan tamamlamış gemi' erden 
_. anmn ymetini bilmek bizim gibi 
~ mahafili w mırtlnaatı, So.- deniz '!nşaat tezdhlan olmryan mcm- ........ - ...... - ....... --• mürekkep olan bu deniz ticaret fılo-

)et - Alınan harbi hakkm"ft Alman- leketler için uzun seneler biıyulı: hir 1 rnhıt!e bir ; .. ıetme idaresi kurulmut- sunun btr kısmı, hizmetten çıkanlnuş 
1-tnı .-. ret 1 ..,,, ve yerine daha işe yarar vapurlarla 
-- Moskovaya karsı 7aptıldan al- .r:aru. 0 arak lı:almakta devam ede- tur. Bu işletmenin adı 1870 te .. İdare! takv ye edılm tir. Bugünkü ticaret 
-QQ taarm da, lbtiyatlarla takviye ccktb:. 'Aziziye,, olarak değiştirilmi,, bundan fılomuz, 130 bin safi tonajı a ımş bu-
~ Kız:ılordunan mukabil taarruz- ~ Jıl. sonra idarei muvakkate, Aziziye idarei lunmakt dır. Türk deniz t caret filo-
t..-._. alt üst olmuıtur. Bu taarrm ltu _ lfü muvakkatcsi, idarei mahsusai Aziziye, sunun mazhar olduğu bu inki aflı be-
A~le akamete uğradığı tnkd.irde D g:o 

00 
d niz ticaret fnomuz, idarei mahsusa, Osmanlı seyriscfain raber bunların tamiri için liızumlu 0 _ 

--oanıar. yeni bir taarruz frln azan • O gayd safi tonu bir.ız mt- ıdaresi adlarını alm,.tır. , da --- ,,. akt dı G .,, ı:ın tc~:satta geniş b"r inkişaf baş--,t;:- beklembe mecbur kalacaklar- m n r. erçi bu rakam günden gü- 1910 senesinden Climhuriyetin ilanı '°' ne artan ve genişliyen t·cari hareket- tarihine kadar bu isim altında faali- lamıştır. Cumhuriyet devr nden evvel 

f( 
~ leri karşılayabilmekten uzaktır Bahu- · d . t• mevcut gemileri tamire kafi gdcmi-..._ •d f~· M h b k d. ibra • " yetme evam eden deniz öcaret ılo- yen bu tesisat dört buçnk senelik bir .• .... a~ı u are e·. sus en 1 cat mallarnnızı bar!ce mu.:ı, billhare Türkiye seyrlsefain i-

scvk ve onun karşılığı ithala. efyası daresi namı altında İktısat Vekaletine müddet içinde 860 bin tonluk Türk ve 
L~"tine a-ı kaynaklara .,.ı::~ Alm:rn- getirmek gibi memleket iktısadıyatı ı-" b -ıan D . hanlı: ku 1 yabancı ticaret ve bu orada bir kaç 
...., 1' --· ,... .u..... k ı· g mı1 ve enız ru muştur. Rumen harp gemisini tamir edecek bir 

~4'Clllngradın muhasara11D1 tamam- çın ço uzumlu ve fayd lı h reket- Onu takiben de Münakalit Vekaletine 
M 1 · b b im k da seviyeyi bulmuştur. 

1P urmansk yolunu kesmek ve en aşara e vasın girebilme- bağlı Dcnizyollaa işletmesi faal:yete 
;afkaııyayı Sovyet Rusyanm dığer kı- miz imkinlarmı henüz b:ze verecek geçmiştir,. Ayni zamanda Türk deniz teY.gih-
lltılanndan ayırmak maksadiyle bu- vaziyette d~dir. Fakat bu filo uzun Fakat, memleltetiudJı(h:; kabotaj larında küçük hacimde cemiler yapıl-
~ gayretler sarfctmelctedirler Kaf- yıllar, yuJılP'da işaret ettiğimiz sc- hakkının Türk bayrağına hasnna ka- ması da mümkün olabilmektedir. 
~S7an asker çıkarmak mabadıyl• bepler dolayısyle Turk kara suların- dar devamlı bir inkipf ıröremiyen bu Van gölünde jelemek u ere yapılan 
ı-.c, 1ncııtereyi :sula etmek için ha- da iç ticaret hareketlerini karıılamalı: idareler, uzun muddet bir TUrk ticaret 50 tonluk iki ıemi ile deniz tlcaret 
ltlad ki _.. d d' miıdiırlüğü hes bına yapılan 100 tin-
~ ı a. rı stalupal,~n Tuna volu ı"le zaru .... , n e r fil-unu t~sıit edemem1~1- daha ,.ı· 

d " " F '-ftt b fit. ~ ~ il"'-•• - luk bir romorkor ve muhtelif idareler Cih cnıze getirmektedirler. Diğer a- a ı onan btr kısrm eski n yade askeri nakliyata tahsis edı1en 

h 
etten Kınındaki Alman tazyikinin :yıpranmq aemilerdir Bu itibarla her bir tcfekkill halinde Jralmıllarcıs... i~n yapılan kıi..,ı\- motörleri bu :ırad. 

en... "dd · .... .a_ l 1 k · saymak mümkündür. rak &ı etinı kaybetmemiş olmatrma ,...yuaı ene mcm e etımlzde ticaret 
-.lllen Almanların Kcrç bcrzahmt filomuzun eskıler\ni d ha uzun rnüd- ... + Fakat yukarda d işaret etti~m g1-
~d· ları ihtimali bugün irin mevcut det kullanılmıya elveri li bit' halde hl, ilk hamlede Türk deniz ticaret fl-
~tlldi " cümhuriyet idaresi kuruldug·u za- losunu en kısa zamanda ve "-tan ba 

ta r. Boyle bir teşebbüs ancak, tutacak tamir tezgfihlarına ihtiyaç ua" -
ta '7arclerle nakledılccek kuvvetler vardır. Bu ihtiyaç hissedilip şimdiden man, Türk deni'Z ticaret filosu şa esaslı bir §ekildc tamir edet:ek ve 

- Gordun mu olanları, yalın ayak 
kaldık. Çorap alamıyorum 

- Akim nerdeydi. Ucuzken lay
dınl .. 

- Ne b"leydim ben, 150 kuruıluk 
çorabın dort liraya çıkacağını? 

- Sen ne yapıyorsan? 
- Ben evvelce yuzer kuru tan 2.; 

çift stok yaptım, şimdi de i,kı yuz elli
şer kuruştan, her ay iki çıft alıyorum. 
bir çiftini kullanıyorum, bir çift ni 
toka ilive .•• 
- Ben senin gibi alı:dh davranama

dım, doğrusu yüz kuruşluk çorabı da 
iki buçuk liraya alamıyorum, içim 
sızlıyor. Hem şimdiki çoraplar da
yanmıyor kı .•. Ne olur, şunun dti çü
tıni bana sat. 

- Ben satamam kardeş. Hem benun 
stokum az. Sen He7)'ire git. O duzi
nclerle aldı, sakladı. Yalnız çorap de 

., değil. Tahafi7cci clükkinı gibi hııw
mı gardrobu. ~ kı&:van. krem, pud
ra, ruj ne ıRCI'Seil var. Gutu: marka 
oje aradım. İstanbulu alt ust ettim, 
hır tane bulamadım. Lui Filip ruz yok 
Serk marka yok, eklador aaeton yolı:, 
girmediğim dükldn, sormadığım satıt:ı 
kalmadı. Halbuki Neyyirde dola vnr. 
Bana bir lnıtu eklador verdi. Belki 
sana da çorap verir. Benden işittiiiru 
söyleme, git Neyyıre YlU\81-

- Şeref'de de varmıı. O da dört 
dilzine kristal çorap stok ~-

- Onlar kan koca ihtiyatlı adam
lar. Kocası tam 12 çift kundura, 12 
tane ipek ıomlek, 12 talı:ım ıç çam 
'ırı, 12 duzine çorap almış, saklamış, 
6 kat da elbise yaptırmıı. Bir sene
dir ustümuze başımıza on para har-
camıyoruz, diyorlar. • 

- V aT evi, kerem evi, 7ok evi ve
rem evi. Herif doktor. Para oluk gibi 
geliyor, elbette alır. Bizim efcndınin 
aylığı 60 lira. Nereye vereceksin? Ev 
kirasına mı, boğaza mı, üste başa mı? 
Ben her ay hır çift kristal çorap alı
yor, ıdare ediyordum, O da 125 ten 180 
e çıkmıı. Şimdi de ~ kalmmmw. Ne 
yapacağım bilmiyorum. 

- Kaim çorap giy_ 
- Utanıyorum. naad g177'11D. Hiç 

kbnse gi~. 
- Sen g.l,y.. El &lemo ömok o\ 

* * t~~fından karşı sahilde bir köprü bap mevcut tesisatın gcnişletilmemesine 34,900 safi tonluk 88 gemiden lbar~- tonajı gittikçe biiyuyccck, yeni ;rcnd-
d ıs cdilebıldirıi takdirde mümkün- doğru gidildiği takdirde bütün dün- ti. Bunwı 26,630 tonluk 34 Ü Seyri- ler yapabilecek bir deniz inşaat en-; Muhavere tramvayda Cef'e7an e-
nur. Bu ise uzun bir hazırlılı:: ıster. yanm ticaret filosu noksanlıfı 7iiztin- sefain idaresine aft, geri kalanı hu- dfistrislne ihtiyncrmız vardır. diyordu. Allah ırizi inandrnm. 
1ıa:b~ cıhettcn, Kafkas petrolll için den .lktı~di zorluklar aeçirdiği yil- §U konuşmanın eksiği var, fazlası 

1 lanıı tır. Alman tanklan ve stuka- muzla mcmlcketimizın denız nakryat A ~ I 'IJlf j'R+f l işittimse ona yazıyorum ve pek h ra-
ha ın ilk safhası bu ayın J :> ünde !arda biz kendi mütcvnzi ticaret filo- 1 ~ a ~

4 
~ ' , ,. il yok. Bir kelime ilave etmedim. Ne 

edrı ke~ müdafaa hatlarına taarruz işlerini karşılaımrkta devam edebılır- •.:._ ~· ~f'ULI ~ retli konuı:an, çorap, oje, ruj. loiıyon 
ita erlerken, Alman tnyyarelerı Kaf- sek, büy6k f ydalar temin edebilme- - _ _ __ _ ___ _ _ ,_ derdinden etrafı gormiycn ha ikı şık 
ha SYanın şımalindeki ııcbırleri bom- miz mfimlı:ündur bayanın konuşmasından öğreniyorum 

tdınıan ediyorlardı. Bu bombardı- Bahusus Karabilk ağrr demir sana- O N U N 1 F R A T 1 O L U R M U ? ki, piyasada çorap kalmamış. Halis 
:anların hedefinin, muhtemel bır Al- yiimiz!n gemi saçı 7apmıya başlama- ipekten kadın çoraptan ateş bahasına, 
lllall!ı taarruzunu karşılamak için Ta- sı, ve gemi tamiratında lüzunılu di- Pek etıld zamanlardan :yerleıı- dibi eııini - mahkemeye değilse de - yanma yak\aııılmıyormus Çiftim iki 

11 
nda tahanüt eden Sovyet orduları- ier maınfilleri verecek bir vaziyete miı bir kanaat vardır. Erkeklik kendisine itidal tavsiye etmesi iı;in buçuk liradan tutun da üç buçuğa. 

'Srııı hazırlanmalanna mani olmaktır. gelmekte olması, Haliç sahıllrinde u- kudretini isbat etlnekte ifrata git- hekime mürac ate mecbur etmişt:. dorde kadar alabildiğine yiiksclmış. 
hu Car resmi sozctlBünim Şark cep- sanan tamirhaneleri ıhtıyaca uygun melı:, ıonndan laalsiz kalmıya sebep Rahmetli edip arpadan değil, ihtiyar Bir takım çoraplar vamnş ki, viskns, 
t e:de, kışın gelmesi dolayısiyle, ba- bir hale solan mız için de bir fucil olur, derler. hktan göçmüştü... O zaman, arkada- Bemberg, Kayzer deniln ipeklerle 
~ tın durduğu hakkındaki beyanatı olmu1tw;. Bu meseleye, eski %amanlarda din- ııını iyice tanımıyan bir şair, onun yapılırmış, fakat onlar da dayanmaz-
tı llOn Alman taarruzıınun yalW • dJ- ll- '(. lerdn buılan da karışmıştı: Meseli göçmesine sebep eşi olduğuna tclmıh mış. Gelgelelim o çoraplara da ra%ı 

rn teyıt etmektedir protestanlığı lmnm. Lüter haftada ederek bir de merszye soylcmigse de. olmuşlar ama, bulamıyorlarmış. Kay-
di:•llıar harbiye naimmn dün ~le- l!thcte milli deniz dcareti, kabotaj ancak fiç defaya idil vermişti. bunun ütira oldufuııa hekimi pek iyi zer ipliğinden yapılan çoraplar hemC"n 
lcı ~utu.k ıle bu tahmin arasında n- D hakkmm Türk bayrağı taşıyan Hekimler de bu meseleyle, tabii, bilir._ hemen hiç bulunamıyor, bulananlar da 
ha~r munasebet sezilmektedir Fn- gemilere hasnndan sÖnra inkitnfa uğra$1Mşlardır. Kimisi haftada bir Fakat, mahkemelere mtinıcaat eden iki buçuk, uç liradan aşağı ahnamıyor
t~' General Dask:alofa, harbin b:ışlamışbr. defadan ziyadesi mutlaka halsizliğe kadınlar da vardır. Hekim kitapla - muş. bembcrg ipliğinden VC78 ~peğ"n-
Jıhı_&eçtikçe wabimleftirıini, kiıçuk Halbuki Tilr1t mlanna ilk buharlı sebep olacağını iddia eder... Bazıla- nnda yazılan misallerden en mcşhu· den yapılan çoraplann Uyan 180 ku-
-ill' orduaamm •ünun bı"n"n"'- bir da d · 1ı: A ik da bi rnşla 260 kuruş arasında, viskos ipli-toı • uc gemi 1827 8Clleslnde girmiştir. Bıı n , aksine, aıma ço gayret gbı- rıı mer a r mezbahada her 

t OYnamıya davet edilebneceğini ve gemi, 0 zamanki hukCimet tarafından termek lüzumlu oldutunu. gayret gdı gün yıizlerce ıığın demirden topuzla ğinden veya ipeğinden yapılan çorap-
eııç ınillctlcr için lnıvv- kayna'" rmi · · ld.. b. k:a lar da 160 kuruşla 200 ku,....., arasın-1- .... ... o- Bahriye nezareti için nlmmı,, Türk te yen erkeklenn çabuk balsız kala o urcn ır sap çırağmm. tam on · - 1 

iirıt harpten korkmamalı: lizmı geldi- sulannda makineli vn rtaıarla deniz caldanm haber verirler_ beş yıl, her gece sekiz, on defa lnıd- da değişi.yormuş. F..ski markalan bul-
' _IÖYleten sailı: nedir? . H k" ritl retinl isbat etmesine da-namı ......... k, manın imkanı yokmuş. Şimd· lxm ye-
-vndra ka lı:I tıcaretine 16 sene sonra, yani 1843 te a ik:at, ifrat ile tef n arum- "" 1~- ni markalar çıkın" ama pek Adi ne-

)l ButPrfsa!':anz:= ~o: da~ başlanmıştır. da, ylnI itldaldedir, derlerse de bu ayrılmak için, nihayet mahkemeye viden sun'i ipekle yapıldığı içın işe 
lllrakieınclı: maksadı·yıe tazyı"k yap- d S~yrlbahri ismfni taşıyan ve Tarlı: meselede 6yle değildir. g!den eşidir.... yaramıyor, daha ai•ilirkcn akıp ""di-
nt .. 1.... ti. t fil 'Ik • · H Bu drecesi, şüphesiz. bir btisnadır • " •· 
~dır. Almanyanın 7eni r.ırdımcı enız care ı osunun ı gemısı o- ormonlar ilmi meydana çıktıktan Fakat onun ifratı olmaz. HerJı:eı ta~ yormuş, Markalar da ne marka! r: 

f 
... ,.._ctlere ih..a..acı oldu~ ~n bir bir lAn bu vapur lstnnbulla İzmit, Gem- sonra anlaşılmıştır ki burada haki- Kontes, Diıbari, Nıl, Leyli, Llle, Mar-

• .._. ..,., 6" ~ " l.k T ki d • da ı k · biatten aldıiı emre ııore hareket et-~irbk yapmaksızın bir çok arazi ı ve e r aı; arasın yo cu ve at itıdalde defil, her erkeğin kendi melidir. kiz, Dli5es, Kraliçe, Lilyan, SOS, ö-
~ olan Bulgaristamn yakında kiiçtik mikyasta eSYa nakletmiıı;tir. hormonlannm kudretindedir. rümcek, Zambak, Jale, Luvr, F!oör, 
--rau borcamı ödcmiye davet edil- Yine ayni yıl bu ilk ticaret gemimize Onun ne ifratı, ne de nefriti olur. Şişli yıldızı, Efe kızı, Norma. Kristal, 
~ nnıbtcmcldir. Londraya göre bil- diğer birinln ilAvesi v~ Boğaziçi köy- Herkes tabiattan almıı olduiu emre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kabo. Karo, Altes, Parieyen. Şık, 
;::q aliınetler buma teyit ~ek ma- lcri arasında yolcu taşımak üzere göre hareket eder ... O emri her cün ŞEHlB TİYATROSU Yıldız, Zet, Mergür, Belli, Ece, Ege 
... ,.ettedir. Eserihayrr adında bir vapur işlemi- yerine getirmcie mecbur olan erkek- yıldızı, Salon, Moda, Güneo ve banla-

M. ANTEN ye başlaması üzerine, bahriye neza- ler petı: çoktur ••. Vaktiyle benim ta- ll:OllBDI JUSlliı But ıo.so da ıcıır D&.ttttı ra benzer neler de neler. 
-. - .... _ •• '""umızdcn ,,,., •. ~nn,· e bağlı "Fevaid_i_O __ sm_an_ive,,_ Is- nıdığım, timdi rahmetli, bir Türk e- •••••••• •••••••• •• • ••• •• B Her marlı:anm fiyatı dclişfyor, en 

1 .- u defakl harp Dantzic meııe- tasındaki başka memleketleriıll!nl ============================ 
hınden. doimuıtur. Diyor. Fakat (Sonu; S:ı: 2; su: 2) ... •••••••••••••••••••••••••••• 
b rp cnp hastalıiı gibidlr, vücuttaki 1 .-

Utun zaafları meydana çıkarır: Bu Mi 1~ Mü~af~a Nazınhğına ~ett "Ölmeyen Ask" filminin unutulmaz kahramanı 
aureue Dantzlıle baılıyan harp, Av- 1 t +• +•k U rılecefı soylenen 1ten 1 ı.ı 
:-u~~ eıki ve glmdiye k~<!3r hal- s a ıs 1 mum \ WeyKan d era L A u R E N c E o L 1 v 1 E R 1 in 
edileımyen biitün meselelerını ortaya Mu"·du··rıu·•gVu•·nu··n GREER GA o ~ b ıqnnıştır.: Versailles muahedesi, f~aris, ı.? ~A.A.) - "D. N. B. RS N ue eraber yarattıkları 
de~=e~;:us:n !~:~sık:~~:~:~ Fredrailnesnı·~ ~~k~::ı:rı~amraefınmduacnı·bnın· e A LT 1 N H A L K A 
dan uzakıaıtınıma.1 cibi... Hazırladığı Eserler . 
"İıteyel:m veya iıtemiyelim, biıtün Ankara, 17 (A.A.) - Bize bil - ce, vatan~erlik ve sanat ba 

l
bu meseleler bu harp ile halledilecek- d" ·1d· • · ·· · t• ik kımından ·ıymeti olmıyan bron ırı ıgıne gore, ısta ıst umum b··t·· h k ı erdır. Bi:ıi harbe ıüriıkleyen kanu- dan mamul U un ey eler ka 
nun emirlerine uyarak ileri gitmiye müdürlüğüm.in 1941 yılı içinde dınlacak ve tekrar eritilecektir FHml ba Pertembeden ltlba,... ' 

mecburuz Artık yan yclda durama- üzerinde çalışma ve incelemeleri Paristeki bronz abidelerden dok- SA RAY s. d 
J'lz. Onu~ için buıün her c;arpı,ma bitirmiş olduğu muhtelif konula san tanesi eritılinek ve madenin 1 n e mas 1 n a 1 
tanhi bir kıymeti ha:zdlr. Bucün dö- ra ait eserler yakında neşredil - den başka mak,satı .. rla istifade e
viişmezıek yarın daha ıtz m:h:ait şart- mek üzeredir. Bunlar arasında dilmek üzere yakınd.'i kaldırıla- il.. 
lar içinde yine harbetmiye mC"cburuz... 1940 memurlar ve üç yıllık mey lllm••••••P-ı••• 
ı>. Doktor Goebbels'e göre, Avru- vele~ istatistikleriyle yine üç yıl caktır. ,•••••••••••••••--•••••• ... 

Baıhyacaktır 

~ bugün bütün varını yoğunu da bır yapılmakta olan öğretmen G. Weygand Vichg'de LILIAN HARVEY ve WILLY FRISCH 
aziye koymuştur. Artık bugü- ler istatıstiği basılmaktadır. Ge-

un davası basit bir hudut tashi çen yıl yapılan çocuklar sayımı • Vichy, 17 (A.A.) - Fransız hü 
tıi değil, Avrupanın ya~aması ve- na ait neticeler de yakında neş _ kumetinin Afrika murahhası ge

• olmesi meselesidir. Onun için redilecektır. Bundan başka is _ neral Weygand buraya gelmiş, 
~~ günün davası harbin ne vakit tatistik umum müdürlüğünün Mareşal Petain ve Amiral Dar -
-;1ıteceği değil, nasıl biteceği me- 1940 yılı başlangıcındanberi 63 lanla görüşmüştür. Bu ziyare -

Tekrar buluftular ve Aarf hayatı Muaavver 

lel id" k tin iktısadi meselelerle alakadar an~ ır. Harp uzun, ço uzun çeşit en lüzumlu maddelerin 70 
fh.~bilir. Elverir ki, Almanya şehirdeki perakende fiyatlan hak olduğu kaydedilmektedir. Gene -
L.,rbı kazansın, yoksa Almanya kında bir endeks hazırlamakta ral, iki üç gün ~aldıktan sonra 
".'r"lJl "' ·ı ak d k Cezaire dönecektir • tıt. ,,enı mek yok olm eme - olduğu gibi köylünün toprak va-

D ziyeti hakkında Trakyada yapıl-
~u halde· 1 k t d k d '"1' · mış o an an e e ya ın a çı -
,..!ıırıanıar daha bir takım mahru- karılmak üzeredir. Bu sonuncu 
~r çekecelı:lerdir., anket bu bölgede topra'" olan -

'la... .. ardır, &• 
""'-t1:,_ ~tlaaaca • !arla topraksız köylülere ve her 

* 

Modern Hayat 
Fransızca a6zlD gllı:el filmi yarattılar. 

Kadınlann, erkekleri taklit... ve işleri tJfka tercih 
etmekte... haklan olup olmadığım bize anlatacaklar 

ve gözlerimiz önünde canlandıracaldardır. 

Yarm Akşam SOMER SinemaS1nda 
~ cotu çiftçi ailesine düşen toprak mik -

tannı tf>sbit eylemektedir. 

Ankara, 17 (Radyo gazetesi) -
Fransa harbiye nazırının ölümün 
den sonra general Weygand'ın 
Vichy'yi ziyareti, kendisine har
biye nazırlığının tevcih edileceği 
ihtimalini n,.tıwıı ,.,karmıştır. '-••••••••••••••••••••••••••••~'' 

ucuzu 160 kuruıı olan hır çift çorabm - Abel .•• Kamı;:ıl rı yasak edeyir 
omrü de en çok bir hııfta oluyoımuıı. lerel 
Daha mu yene ederken iplik kaçıran- Bu mujdeye hep"m"z kulak kabart 
J, r, ayaga geçirilirken yırtılıp ıler tık. "Yanık Al,, rn sahıbi ÇulMU Velı 
tutar yerı kalrnıynnlar da varmış. - Saçmalama be! Dedi. Kamçı ol· 

Gelgelellm çıplak bacak da ~ezile- mazsa bu mercdler yurur m11P Kuy
mezm:ş ya... Elbet boğazdln kesip ruklanna motor mu takalımP 
kaç !ıraya olursa olsun bir çıft çorap Husmen clındeki gazeteyı ,s6ıstere-
alınac kmııı. rek: 

- Nah! Ded:. G zata 7azeyre_ 1-
Dofrusu elalem içine de öyle han- canmazsan hepden okut! 

tal çoraplarla çıkılamazmış. Benım ihtiyarlıktan gözüm seçmez 
Oje, ruj, pudra, losyon kadının ha- Dert yoldaşım "Topal Doru,, ya l'8 

yatı imiş Mosmor dudakla mat mas· vaşça: 
kara mahalle kansı gibı sokağa çıkı- - Şu gazetenin adı nediri' Bir sf5z 
lır mıymı&. Eaki ka4ın, bunları kullan atı .•• Dedim. 
mazını§ ama, omrü ev içinde aeçenni$. Arkadaşım topaldır ama, gözthriin 
Simdi ev iç:nde oturulur muymuıı hiç. feri yerindedir. Hem gazetenin. hem 
Evde oturulsa bile gelen CŞ'" dosta de 1azanm ismini okudu ve kulatıma, 
çarşamba karısı ııbi mi .akacaklar- fısladı. Bu tek heceli !.sml bir ""1; 
mı~- defa tekrarlarken kulağımın dibinde 

yoı uzun, dert buyiı'lttfi. S&:UP ar-
kası kesilmiyordu. Kocasrmn 

altnul lira aylıfı ~uf1111u söyliyeo 
kadımn sırtında bugün 800 Bradan a
şağı almamıyacağını yiizde ytiz iddia 
edebileceğim bir kürk vardı tl, Af, 
rık:a kuzusu dennen hayvaam derisi 
ylizulCl'ek yapdnnıtı. 

24 çift çorap stok ett!iDD eB;rliyen 
kadına cel~ o. ban ~.hem 
de çok mutevrızi hatta biraz da ihınal
kfir g!yfnmJsti. 

Boya bakımından ilı:is1 cJe bfltıMn
den farksızdı. Ne kadar boyanmak 
mümkünse o kadar boyanmqlH, ne 
kadar sürünmek mümkünse o kadar 
surunmiıılerd.i Bir an bu ild kadmm 
ev hallerini düşundüm.. Mutlak ki ilci-

si de bo7anmak ~tiyacmdayddaT. 
Gıd aızhlctan soluk renkleritU allıkla, 
pudrayla değiştirmek, idmansızlıktan 
pe!tclelJllil bacaklarını gererek gi;ııo
dıklen ipek çoraplarla guzencştirmelı: 
kansıs dudaklarını rujla rcnkleştir
mek mecburiyetindeydiler. Cüce boJ'
lannm b"çlmsizliklerini göstermemek 
ıçin pahalı kürklere fhtlyaçlan vardı. 

Saydıkhın 1-anm onlM" idn haya
ti ihtiyaçlardır Eğer kadınlar bmıle
n tedarik edemezlerse, bi.r:im için bü
.yuk bir feliket ~byacaktır. Çiinldi, 
biz o zaman onları olduldan gibl gör. 
mck betbahthğma uğnyacak '9le biç 
olmazsa g()zleri.mbi aldatarm:rac:aiız. 

bir kamçı şakladı; hemen toplandık. 
Yirmi beı senelik mihnet. kuvvetsiz 
bacaklanmda derman bırakmadığı i
çin basacağım yeri iyı gorey;m ~ 
bqnm öne eğerek tırısa kalktım ~ 
ni zamanda unutmamak çln gazeteni
zin ismini, her odunda & ğrrsım indiııc 
kaldıra yola düzülen s k t yoldaŞDDUI 
yıiruyüi\lne uydurdum: "Tan, Tau_ 
Tan. Tan_ Tını, Tan.- Sahlbha. 
da.ha yeni satın aldıiı Jarbaçt::uı h~ 
&mi alınalı: için olacak, eli dcğd.fk'9 
BISD sırtımızı ballıyordn 

Ogün, her günden ziy de da7ai 
yedik. Yorgunluktan b

0

tkin bir balc1e 
ahıra girer girmez, Ik miz de çamarhl,, 
ıslak topcağm ilstüne devnldık. U
kadaş~ hiç knnıldaını7ordu. 

- Topal! Dedim. Öldün mlil 
Sefalet yoldaşnn, içın çekti: 
- Nerede o günle 1 Dedi ~ • 

devlet kutu bi im başımıza konar imi 
Kulak tozuma fena vurdu d aı~ 
içime sinCirmı:ve çabşıyorıım. 

- Acaba s3hfden kamçrlan ,_.. 
edecekler mil 

Topal, imitsb bır gıiluşle ce-. 
verdi: 

- Gazetelerin her yazdıgına inJDt 
ma. O cUn muharrir y zac k ıey "°" 
lamamıa, kamçıyı tutturmuştur. Yanm 
da birisi çıkar. "Kamçımı araı. 
lı:u7rııksas horoza benuyor,, der B-. 
kese lif lizmı. 

Ertesi giinu bizi Hüsmcn'ln olld 
koftu. Ba )'tlan 7avnısıman yan .. 
babası Hazreti İsa gibi mertıametd 
kalır. Şehremini tarafına bir :JUk aı. 

Said KESLER. dık. Yolda bizi o kadar .dövdll ldll 
' kamçı bnldı. Buna fena halele Ja.m.i =============== Kamç171 arabana jçine attı. terbiye 

J Şundan, Bundan 

insan Saçlarından 

kayı&lariJ'le vurma:va baıılatts. Son lıi9 
pyret sarietmclı: istedim, dizlerini 
tutmadı, oldufum YCl'e yıkılduıı. 0C. 
lan yere atladı, kanumı tekmeleye 
tdaneyle beni ayaia kaldmh. Bunm
ma bir ;pamnık varda, eli dıgime ~ 
lcmıdu., derisi ayrıldı. O z man bn.-

Halı y tnnı... biitön delirdi. •Vay! inek ımh. E6• apt., ,._. ml bdlbWl ha... D:7erek arabadaıl 
bir amk çekti, nr kuvvetiyle bel ır.. 

J:Iayvan kıllarmdan, 70n ?e kuş titJ nıiğime jncUrmiye baıladı. Odunun he9 
Jennden bir çok eşya, dokırma, kumat, ini ind bütün ku da · d 
halı ve keçeler yapıldığı malilındur. & e r: _ vucu um .sarı>-
Fakat · çl dan ba ib" :..ı hyordu. O aralık onunde durc!u D119 

ınsan sa ann g ı ~ere evden bir '1adam cıktı. Cellit yavru!At4 
yarayacak şeylerin meydana ııetinl- :ı..ı tıoL~ --.a.... ahaı· b "'lıti H 
d• W• h. 1 "dil • o ı lan na... ...... ........... 1 rı eeı. 
ıgı ıç fi memııti. nsan saç ve L- h L • d B ld. "-

kılı da tı .... ha 1 .... aca ona a.. YenJ'Or u en o uı-
arı p .. , yvan ann nç ve ... ı- de ö"trf d ı fl da 

1 1 da d ~ h d yer yor um n&a ı a m: 
arının yapı ışın ol u5 .. al e baıt- C!- bi ha bal" ha'--" 

l da · ·r d edil • b. - .,.,.. çare yvanm ıne us. 
an n ısu a e mcmcsı ırçok sm.. Deyince kendimi tut madım gö le= 

hi sebeplere atfedilmektedir. Fakat :i7i rimden yaşlar akmıya b şl dı Ah~ 
yıkanmış saç ve kıllardan fenni den biri: · 
tedbirler fie de~enf~kte edildiktea - Sen Tan ır ı:ete n • b m~ 
•onra bunların. hıç hır malmmı kal- tip delil misinl Bu zulmu gueteJlll 
~ma~adır Bır Amcnab saç kolek- yazdır da biçare hayv lan bu cel
sıy.onen tomar tomar sakladığı mah- litlarm iılı:encesinden k:urtarıntl~ 
telif renkte, boyda ve :rmnapklılı:ta Dedi. Hiitımen'in oilu marda be 
topladığı saçlardan istifade etmeii ıaran suratını tntaralı: bizi telı:raradeb
duııünerclı: p,rklı bir halıcı ile anlaş- ledi. Yola çıktılı:. 
mıı ve mevcut 28 çeşitli renle ve in- Bilmem bu merhameti 
celili birbirine bcnzcmiyen saçlardan bu vakayı anlattı mı? F t anlata 
bir halı imal ettirmistir. Halının mo- da ne çılı:ar? Oilanı yedıtı tokab 
deli prk halılarından alımmıtır. Saç- sonra yine topalla be odeyccek oı. 
larm 7ÜD gibi yumuşak olması için duktan sonra 
muhtelif eczalar lnıllamlımt ve açık Siz, insa~~ bizler k dar duıdıwo 
renk saçlarla beyaz saçlar hahnm en mi7orsunuz Baıı mıirettibiniz omı 
ince desenlerini dokumak iÇ'.İD lnılla- şamarhyacaftna arabanın nunıa;..smı 
nılmıttır. Bu balı da hiç bir bo7a alsayd1 Gazetenize yazardınn· mcr
lnı~anılmadıiına ıöre renai tamamen hametli Valimiz de halimize acı~, böy
tabil bir renk olarak bıralı:ılmııtrr. le bi~m gıbl emekdar biçarelere zuJ. 
Şayet saç halılar bir moda haline ci- meden canavarları iıkencedcn mcne
recek olursa kadınlann uzun uçlan nederdi Bu ciheti y zınız da baı-ı 
:yilksek bir kıymet kazanacak ve bel· bundan sonra böyle yapsınlar 
ki de eski devirlerde olduğu gibi ye- Ol mD kortu a ribl bekli~ llltbo• 
niden bir taç ticareti başlıyacaktır. ÇiLEKEŞ 

ı Edebiyat dUnya•nın en bUyUk zaferi olan "M A N T R A P .. ıelmll 
kitaptan fllme alınan renkli 
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Köpek en sevdiğim hayvandn-. On 1 beten yalruzlığum onlarla iidermc-
da insanda ve arkadaşta bula - ğe çalıştım. 

hırsızı çingeneyi yaknlamııı ve tuhaf
tır ki onları sevkitabiinin emrettiği 
gibi ısırmamış parçalamamış, sadie
ce yanaşmaların &"elmesine kadar on
ları muhafaza etmiştir. 

madığım ketumiyeti, sadakati, ve fe- Çiftliğin Alabaş isminde bir köpeği 
dakarlrğı bulurum. vardı. Boyu belime varan, bembeyaz 
Yalnız ve ıstıraplı anlarnndn has- kulaklan kurt kapmasın diye kesil • 

retini ye.gine duyduğum şey beni miş heybetli bir köpek. 
cakış~a:;ı ıle teselli eden; daima me:t Söylendiğine bakılırsa yası geçkln
;.e dur~st şekılde k'!llanıla? .blrer sı- eli, hakikaten tavırları ya:ılr ve ağır 

Sanıyorum ki bana hususi bir mer 
butiyeti vardı, odama çıkar, ve yata
ğımın yanına kıvrılarak yatardı. O
nun mevcudiyeti samimi bakışları ben 
de tarif edilmez bir haz uyandırırdı, 
yalnızlığmı:ı ıstırabımı gözlerimi o
nun gözlerine dikerek unutur, ve o
nun dostluğu ile iftihar ederdim. Ma
amafih onda hayattan bıkmı11 gibi her 
şeye istihfaf ve istihza saçan bir hali 
vardı. 

ah gtbı ve zor~a hır .. tc:,ıdıdın kor - ba::lı bir insanın tavırlarını andrrr
~unçlufundan z.ıyad: ~ucade.le,, mef yordu. Sakin, düşüncelere dalmış gi

umunu!1 e~z~tık cuz_ellığlnl ı.fade e- bi ağır ağır salına salına yürür ve 
d~ _ dişlı:r1 ıle emruyet .telkın eden etrafa emniyet sadakat telkin eden 
bır0kopektı~:._ 1 

d • ld ki ve kendine hürmet toplıyan bakışlar 
nun &aU4.UMlt me enı o u arını saçardı 

idd.ia eden insanların gbıteremedik - · 
Jeri medeni bir cesaretten ba~ka ne- Başka köpekleri hiddetlendiren ke-
dir? dilerc o istihfafla baknr ve onlara sal 

drmrya ve havlamıya tenezzül etmez 
Sanki hayahn mAnasına hayatın 

manasızlığına ernıiıı filozoflar gibi 
bir masalı hakikat sanan bizlerle a
lay ecliyor gibi idi. l l zun bir uğrasma senesinden son

- ra akrabalarımın birinin çiftli -
cine çekilmek ihtiyacını duydum. Seh 
rin ve medeniyetin patırdılarmdan u
zaklaşmak bende çoktanberi sabit bir 
fikir olmuştu. Zannediyordum ki bir 
fısıltı bana muvaffakıyetsizliklerimi 
unutturabilecek yorgunlufumu gide -
recek. Fakat anladım ki yalnızlık bir 
tedavi değil bir hastalıktır, insanın 
kendini üzen, yoran bir muhitte ihti
yacı vardır. 

di. Ufak köpekler Upk1 ağır başlı ih
tiyarlarla alay eden mahalle çocuk
ları gibi onun arkasından ahvhyarak 
koşarlar, onu ktzdımıak için ellerin -
den geleni yaparlardı, fakat o başını 
yavaş yavaş arkaya çevirir ve onlara 
hiddetle değil, sanki utandırarak ba
kardı, ve mütecavizler o bakışlar al
tında ezilm!ş gibi, kuyruklarını ba
caklarının arasına alarak uzaklaşır -
lardr. 

...... 
l ay sonra şehre dönerken onu da 

beraber götürmek istiyordum. 
Bir yanaşma "o buralara alışmıştır 
bey, şehirde yapamaz, bırak ahır vak
tini burada ge~rsin, burada ölsün., 
dedi, ben de onu bıraktım. Şehrin ri 
yası samimi olrnıyan havası b3na 
onu çok arattı 

Yapılacak bir ııey yoktu, şehre dön 
meme imkan yoktu zira bütün plan
larımı, hazırlıklarımı hatta bütc;emi 
ona göre yapmıştım. Çares3z 3 ay 
en yakın köye 1 saat mesafede olan 
bu çiftlikte çile dolduracaktım 

Dişi köpeklerin onu alakadar etti
ğini zannetmiyorum; çünkü onun 
onlara atfettiği bakışlarda cinsi ihti
yaçlara ehemmiyet vcrmiyecek kadar 
tabiinin fevkine çıkmaların edasını 
sezdim. 

4 ay sonra 'şehre inen kahya bize 
geldi, ilk işim Alabaşı sormak oldu. 
Kihyanın gözleri yaşararak "tren 
çiğnedi,, dedi. 

O gittikten sonra onu düşünerek 

ağladım. Teessürün bulandırdığı ha
tıra sislerinin arasında ona..-ı müstehzi 
edasını görür gibi oldum. Birden 
düşündüm: Alabaı mutlaka intihar et 
misti. 

Onun çiftlikteki ismi "Sakin,, di. 

Çiftlikte benden başka, kah~. ka
rısı, çocuğu, ve 4 yanaşma vardı, nis 

Havladığı nadirdi, fakat bekçiliğinde 
tam bir emniyetimiz vardı, çünkü 3 
senedenberi tam bea at veya tavuk 

B U L M A C A l# '\ 
ı 2 3 4 s 6 7 B 9 1 De.vlet Deniz Yolları l§letme idaresi ilanları 

ı a··-=~~ 
6 • -·H iJ- ;·~ B 
Soldan aafa: 1 - lakambil klfıdı • an. 

sıenln lı:ardcıl 2 - Dllrt :ıranı &U • tanf 
canip a - Sir • eski bir vfllyetlmb 4 _: 
Villnt, memleht • tere: bir kız ismi 5 -
Bir nota • Dlr Arap hQlı:ümdan 6 -
Meıhur bir imam 7 - Yanmaktan emri -
bir nota 8 Doy • s:;eniı dcl:U ll - Hamlı • 
bir :ıranm ada. 

Yukandan apfı: t - Bir vnlyet • ters: 
bir renle 2 - Adaleli • matem s -
Tenı: tok defil • muaneu 4 - Klhinlilı: 5 -
Yenilemek 6 - Devirmekten emir 7 -
Bir lı:ua merlı:ul - hir nota 8 - Dofru 
defn • ıtenlı defi! ll - Uzalı: • Yunanistan· 
dadır. 

Danını bulmacanm bam: aolaMı safa ı -
Tawlı: • aolı: 2 - Arac - mlyat S - San • 
re 4 - Al - :Malaca ti - Maniaa 6 -
Amerika 7 - Ncmide • al 8 - Arlı • c11 
9 Nal • Solo1s. 

Ynlı:anda.ıı apfı: ı - Tanlarunalı: % -
Aral • mera J - Van • Meme! 4 - Uc • 
.Mariz 5 - (Ters) Dinar 6 MOllı:iye 7 -
Asl - c1 8 - Karca - alo 9 - Ot • alan. , _, 
Beyoğlu Sulh Mahkemesinden 

Satılık Ev ve Dükkan 
Ayda yüz liradan fazla vari

datlı, Pangaltı Ergeneko!ı tram
vay caddesinde 15 No. lu kasap 
,dilkkfınmı m<lştcmfl ev 18/11/ 
941 gQnü saat 14 de Beyoğlu 
Sulh Mahkemesince satılacaktır. 
'- Dosya No. 941/22. _, 

Bandırma Asliye Hukuk HAldmll· 
~inden: Davacı bnzinci maliye tara
fından milddclaleytı Bmıdırmn eski 
km memuru Hulfu;i Sarıöz. aleyhine 
açılan alacak dnvasınm yapılmakta 

olan muhakemesi sırasında: MüddeJ- ı 
aleyh Hulılsi h:ıkkında evvelce ilflnen 
davet~ tebliğ olunduğu halde, ne 
bizzat ve ne de kanunt bir vekil gön
dermediği anlaşıldığından eski karar 
dairesJnde gıyap karannm da gazete 
ile ilflnen tebliğine ve muhakemesi
nin 11/12/941 Perşembe günü saat 
(10) n tlıllkine mahkemece karar ve
rilm~ olmakla mezkôr gün ve sa:ıtte 
mahkemede ya bizzat veya bir vc-kili 
kanun! göndermesi nksl halde mu -
hakemcnin gıyabında devam edece
gindcn (işbu gıyap karan müddeia
leyh eski Bandırma icra memuru Hu
lCısi Sanöz'e tebliğ makamına kaim 
olmak üzere) keyfiyet ilfın olunur. 

r• DAKTİLO .. Karadenlzde bir vil~yet merke
z.inde mühim bir ticari müesse
sede çı:ıhşmak üzere tUrkçeden 
başka iyi derecede fransızca -
ingillzce veya !ransız.ca - al
mancn lisanlarına ve tıcart mu
haberata vtıkıf bir daktilo aran
maktadır. Tnllpl<?rln tcklifierini 
muvazzah adresleriyle ''DAK- ı I 
TİLO.. rilmuzlyle posta kutusu 

- 176 adresine blldlrmeleri. -

HALKEVLERİNDE : 
' 

EminlSnO Hatlı:evlndeıı: 
17.11.1941 paunut cQııO saat (17,30) da 

C. H. P. Istanbul Villyet idare heyeti reiıi 
, e Izmlr mebusu Rc,.ı Mlrnaroillu tarafın. 
dan (a6• ve ehemmiyeti) mevzuunda bir kon 
fcrans verilecektir. 

1 Askerlik işleri 1 -------
ŞUBEYE DAVET 

Kadık8y Aılcerlllc tnbesl Baıkaolıfındım: 
Şubrmlzde ka,.nıı :vedelt ıuba,. ve As. me

sııırlardan bu t!cfa terhis edilip de tcrhla 
•uamclelcrl:ıi ,.aptınnamıı oalnlann JUbcmi· 
.. ...ıtracaatlatı, ahi halde lıalı:larmda k•· 
.uımt muamele ')'apılıcaiı illn olmıur,. 

17 İkincitcşrinden 23 İkinciteşrine Kadar Muhtelif 
Hatlara Kalkacak Vapurların İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhbmlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattıns 

lzmlt :hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

1 mroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr bfrlnet ıllrrıt 
lzmlr lklnel surat 

Pazartesi 15 de (Ege), Perşembe 15 de (Cum
huriyet). Galata nhtnnmdan. 
N O T : 17/11/941 den itibaren Karadeniz. 
yolu tmitclcr.i değişmiştir. Yeniden tan.z1m o
lunan kış taruelerim! göre, postalar Pazar
tesi ve Perşembe g{inlerl İstanbuldan saat 15 
de kalkacaklar ve Sinobn kadar yıılmz gQn
dUz ve Sinoptan Hopnya kadar gilndüz ve 
gece seyri yapacaklardn-. Dönüşte de ayni &C
kilde seyir yapılacaktır. 
Çarı;ambn 18 de (Can::ıkkalc). Cumartesi 18 
de (Anafarta). Sirkeci nhtmımdan. 
Perşembe 6 de (Bartın). Tophane nhtımmdan 
(İş'nn ahire kadar haftadn b1r posta yapıla: 
caktn-.) 

Pazartesi. Sah 9,50 de Çarşnmba, Perşembe, 
Cuma 16,00 da (Trak). Cwnartesi 14,00 de 
(Sus), Pazar 9,50 de (Trnk). Galatıı rıhtı
mından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de (Sus). Ga
lata rıhtımmdan. Aynca Çarşamba ve Cumar
tesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtmımdan. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh
tmundan. 
Pazar 9 da (Bartın) . Tophnn<ı nhtmınıdan 
Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12° de 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 16 da (İzmir). Galata nhtnnmdan. 
Perşembe 13 de (Kades)_ Gnlatn rıhtnnmd=ın. 

(10034) 

N O T : Vapur seferlert hakkında her tOrlO malOmat apı!ıda tele
fon numaraları yazılı Acentelerlmlzden 6jjrenlleblllr. 

Galata Baı Aeentellöl - Galata nhtımı, Limanlar Umum MDdDrlUAD 
blnaaı albnda. 42362 

Galata Şubo • .... Galata rıhbmı, Mıntaka Liman Rclsllftl bl· 
nası altında. 40133 

Sirkeci ~ - ... Sirkeci; Yolcu Salonu.. .ı:ı~40 

lfıNltıN 

İşletmemiz. sağlık şubesinde 100 lira kadro ficrctn bir eczacılık 
m<lnhaldlr. 

Talip olanlann liCl"alU anlamak i1zıere tekinn vesaiklcrJyle birlikte 
Umum Müdürlilğüm(lz Zat İşleri liUbeslne müracaat etmeleri lüzumu 
iUin olunur. (10033) , 

Milli Müdafaa VekCiletinden: 
Bu sene Bursa, Akı;chir ve Konyadaki askerl liselere girmlye istek

li olup da, her türlü prtlan tasıyan ve muamelclerlnl ikmal ettirmiş o
lan isteklilerin seçme smavlan yapılmak üzere 23/2, Teşrin 941 Pazar 
günu ak~a kadar istekli olduklan liselerde bulunmaları llizımdn-. 

(1400 - 9982) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tan"hl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari heı nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyOI 

Cıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşafıdaki pl!
na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1 .000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4,800 • 
20 • s.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir ıene itinde 50 liradan asaft 
düşmiycnlere ikramiye çıktıtı takdirde 'l(, 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa ll Ey l(ıl, 11 Birincikanwı. U Aı.art ve 

11 ""'17.irnn tar·· 'erinrl,. (ekilecektir. -
~ ...................... : ............. . 

'f .'l x 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM · 
Her yemekten eonra gD nde Oç defa muntaumaa 

dl91erln1zl fırçalayını:z:. 

Oevlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ilanları . . \. . 

Mulıamen bedeli 40,000 (Kırkbin) lira olan 50 ton çinko Ostübcci 
28-11-941 Cuma günll saat 15 tc kapalı zar! usulü ile Ankarada İdare 
binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlcrln SOOO ('ltç bin) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tektınerinl a,.ru gün saat 
14 e kadar Komisyon reisliğine vermeleri Uızımdır, 

Şartnameler 100 kurusa Ankara ve HaYdaroasa vemelerinde satıl-
maktadır. (9843) 

~ 

Şartnamesine bağlı cetvelde gösterildiği gibi 12 ameliyeden mürek
kep ve 79983 Ura 64 kuruş muhammen bedelli ve 396 759 tahmini ma
nipla:cıyon tonajlı derince tahmil tahliye işi bir ~ene milddeUe ve kapalı 
7.arf usuliyle münakasaya kQIU1'luştur. Muvakkat teminat akçesi 5249 lira 
18 kuruştur, Münakasa 1.12.941 tarihine miisadit Pazartesi gü.nu saat 11 
de Haydarpaşada gar binası dahlllnde 1 inci işletme komisyonu tnratın
dan yapılacaktır. Taliplerin mcz.kıir tarihte saat 10 a kadar kanun! ~i
kalariyle birlikte teklif mektuplarını kom.l.syon kalemine vermeleri lfı
zımdn-. Bu işe ait şartname ile mukavele projesi Haydarpaşada liman 
baş müfettişliğinden. Ankarada 2 nci, J:mıirde 8 inci ~etme müdürlükle
rinden dört lira mukabilinde ıilınır. (9812) 

~ 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve mlktarlan aşağıda yazılı 
2 liste muhteviyatı mal7.erne 5/1/942 Pazartesi günü sal!t 15,30 dan iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usullyJ.e Ankarada idare binasında satrn a
lınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri ltıznndır. 

Şartnameler 200 kuruşa idarenin Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
de satılmaktadır. • (9903) 

Muhamemn Muvakkat 
Liste Malzemen in ismi MIKtan bedel teminat 
No. Lira Ura 

1 Lokomotif metali 
.. 

100,000 Kg_ 450,000 21,750 
2 Kalay 25,000 • 120,000 7,250 

~ 

Muhammen bedeli 52500 (Elli ik:l btn beş )"(1%) ıtnı. o1an 50 ton balık 
yağı 3/12/1941 Çar$Dmbı:ı gUnil saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare btnasmda satm alınacnktrr. 

Bu işe girmek :IStiycnlcrln 38i5 (Üç bin sekiz yüz yetmiş beş) Ilra
lık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekllllerini 
ayni gün sant 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAznndrr. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme dairesinden. Ha}'dar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şcn!ğinden dağıtılacaktır. (10018) 

. !Deh.i~-.. ~evazım Satm!ılma Komisyonu İlanları 

1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli (9900) lira olan tire çorap ip
liğinin 21/2 Te~ 941 Cuma gt\nil saat 14 de pa7.a.rlıkla ekiiltmcsl ya
pılacaktır. 

2 - Katı teminatı (1485) lira olup liartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak nlmabillr. 

3 - İsteklilerin belli gUn ve s:ıatte kanunun istediği. vesikalnrla 
Knsımp:ışada bulunı:ın komisyonda hazrr bulunmaları. (10017) 

: ~ İstanbul Levazım ~irliği 
."· · Satınalma Komisyonu İlanları 

Beher kilosuna 65 kuruş tahmin 1 Beherıne 15 l1l'a tahmln edilen 500 
edilen 7000 kllo hindi eti alınacak- ndet avcı borusu almacaktır. Pazar
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/11/941 lrkla eksiltmem 20/11/941 Persembe 
Salı günü saat 14 de Tophanede Lv. günü saat 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın nlma komisyonunda Amirliği satm alına komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 341 lira 25 yapılacaktır. İlk teminatı 562 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda kuruştur. Taliplerin belll vakitte ko-
görülür. İsteklilerin bem vakitt~ ko- misyona gelmeleri. (l69 - 9913) 
misyona gelmeleri. (360) (9825) _ -

1 

17. 11. 941 

• 

TORKIYE iŞ BA.NKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 194.2 İkramiye Plam 

Keşüreler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 .İ.klncltesrln 
tarihlerinde yapılır • 

1942 lkramiyelert 

ı adet 2000 liralık-2000,- Ll.ra 40 • 100 • -4000.-
3 .. 1000 • -3000,- .. 50 50 -2500..-
2 750 -1500,- • • .. .. .. 
ı 500 -1500,- • 200 .. 25 • -5000,-.. • 

10 .. 250 " 
-2500,- " 

200 " 
10 .. -2000,--

.. 
• 
• 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüijünden 
1 - İdaremiz ihtiyacı muhtelif cins boyalar mektupla teklif fEtemcl; 

suretiyle satm alma<:aktır. 
2 - Muvıı.kkat teminat llOl,52 liradır. 
3 - Tckli!lerln levazımdan p:ırasız tedarik edilecek şartnamesin

deki tarifata uygun ol.anık 22.11.941 Cumartesi günü saat 1 re kadst' 
Metro hanının 4 üncü katındaki levaznn mUdürlüğüne imza muknbllln-
de verilmiş olması lfız.ımdır. (9889) 

Emniyet Müdürlüğünden 
şişli nahlyesine ,bağlı Feriköy knrnko1 binası açık eksllbne suretiyle 

tamir ettirilecektir. Eksiltme 25.11.941 Salı gQnü yapılacaktır. Tamira
tın muhammen bedeli 633 lira 98 kuruştur. Muvakkat teminah 47 llJ1I 
55 kuTuştur. İsteklilerin ayni gön ve saatte müdürlyetimiz blnasmdB 
kunılu komisyona şartnameyi görmek için de S. 3. müdürlüğüne mnrıı" 
canUarı. (9654) 

Askeri Fabrikalar lzmir Silah Fabrikas 

Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 

Askerl fırınlarda birikmiş olan 
2200 kilo sönmüş kömür ile 5700 ki
lo fırın kırıntısı sattlacaktn-. Pazar
lılda arttırması 18/11/941 Salı gilnil 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
liği satm alma komisyonunda ynpı

lacaktrr. Kömürün tutaıı 38 lira 50 
kuruş, kırmtınm tutan 142 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin mal bedeli o
lan para ile belli saatte komisyona 

Bahariyedeki ambarda ternkOm 
etmiş olan 350 kflo köhne alüminyum 
matnıdan 437 .~ adet erkekli dlıslli 
küçük çadır kapeolu yaptınlacnktır. 
Pazarlıkla ek.siltm~ 19/11/941 Çar
şamba günü saat U5 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyo- 1 - İhtiyaca binaen a,ağıda cins ve mlktarı Y11Ztlı 29600 lira tnu
nunda yapılacaktır. Matra1ar Baha- hammen bedelli iki kalem malzeme ayn ayn veya tamınnen pazarlıklB 
riyede ambarda ve kaspol nümune- satın alınacaktır. . 
leri komisyonda görü1ür. İsteklilerin 2 - Satm alınacak malzemelere ait şartname mesai gilnlerl içındc 
teminatlariyle belli vakitte komlsyo- saat sekizden 16 ya kadar Tophanede Askcrl Fnbrlkalar satın alına ko-
na gelmeleri. (371 - 9952) misyonunda görülebilir. 

_ 3 - Münakasa 3.12,941 Çarşamba günü saat 14 de İzml.rde Halkapı-
800 ad t K ö liltıl 1 kt narda Silfih Fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

gelmeleri.. (361) (9826) -
Sirkecide asker konağmc.'ln mevcut Gözl-kl e arar· g z 1 b~lmn_:,.~ glrr. 4 _ İstekli olanlar % 7,5 nisbetlnde 2220 liralık muvakkat tcml-

45 ndet demir soba tamir ettirilecek- bi ku erla ukmınyumkta 0 
da ı ecq;.ıl bnl - natlnnnr emvale yatrrarak alacnklan makbuzlarlyle birlikte 2490 sayılı 

1 

enar n auçu n a o a r. il - dd 1........ 'bin i eden vesaiki ye 1941 Ur. Pazarlıkl!l eksiltmesi 18--11-941 PaUtrlıkla eksiltmesi 201111941 Per- kanunun 2 .ve 3 ncu ma e uı mucı ce cap 
Salı günQ saat 15,30 da Tophanede şcmbe günG saat 15 de Tophanede mali ytlı Tıcaret Odası vesikasını htımOCn 1_!1UayXen. o!~ • .ll~l1 ... vı;_,._sll;-ıttt' 
İst. Lv. Amirliği satm alma komls- J .v A12"lrJ ~.ra•mıi\l"m'I tır • • _,. '"''1 "'"uı. • • bardıman edilmiştir. Bingazi mer 
yonunda yapılacnktır. Tamir edilecek Yeni b. . 5 Tul.a mukavemet edıyor kez mendireği üzerine tekraı 
sobalar .asker konıığmda görülcbllir.,, ır emırname Kuyblşef, 16 (A.A.) - Tula'yı hü- tam isabetler olmuştur. Berka'da 
Tallplenn tam!I"'edllecek sobaları gör-~okyo, 16 <A . .A.) - fm~rator ta- cuml:ı almak teşebbüsü Almnnl:mı iaşe depolarında şiddetli bir infi· 
düklerine da_Ir konakta alacaktan ve-lndan n srt>dılen bir cmırnnme mu on gün zarfında 6,000 ölU e mal ol- 1.;.k .. hed d·ım·ct· 
slka ve temınatlarllc belli saatte ko-incc merlyette olan asker toplnmn 1 muştur Tul , 1 1 : 1 uı muşa e e 1 111'.ır. 
misyona gelmeerf. (362) 987hunlnn r,mfaletllmlşltT. Şimdly<' nup _ d. oğu at yı rı§ mn d - a 1 lave ce- Cumartesi günü batı çölünde 

arn nnn an yapı n çe- b. .. ·· 
- aar as~crl.iğe elverişsiz sayılan kim 1 vjrme hnre>kellf'riyle zaptetmek planı _ır duş~an hava meydanı uze • 

Beher kiosuna 4,5 kunış tahmin e-l:r yem bır tıbbt muayeneye davet ise, son haberkre göre, büyük bir rınde duşınan avcı tayyarelC'rl 
dilen 20 ton. saman pazarlıkla satmfobllccektir. nl.;bc-t fcindc akim bmıkılmı.ştır. Bu- yakalanmış ve yapılan hnva mu· 
alınacaktır. Ihaksi 18-11-941 Salı1U tedbir 1910 sınıfmd'ln yukarı rada 3 köy J?eri nlrnmrştır Almanlar harebesi esnasında bir Messer· 
gilnG saat 15 te Tophanede Lv. Amir-" hcrkc-si alakadar etmektedir. 41 şimdi Tul:ı'yı uzun menzilli toplarla schmit 110 tnyynresi tahrip <'dil· 

1 llği satın alma komlsyo~unda ya~~..smo kkatld:ır em
1 

Pkll bcr~ıışl~~a 5t 1 bombnlam 'da ve iakviye kuvvetleri mis diğerleri hasara uğratılmıs 
ıacaktn-, Şartnamesi komısyonda go-0ına . a ar .o an su ay nr ı:mıe e getlmıektedirler. t · ıı 

ı rülür. Taliplerin belli vakitte komisl.nlabılecektır. R k b 'l h .. rı. 
yona gelmeleri. (363) 9872 Sımdiye kadar çağrılmış olan Cin. US mu a l ucumları 

lD kong ve Makoodakl askerWe Stok1ıolm, lG (A,A.) - "Ofi,, Sov- Alman resmi tebliği 
.-erişli Japon tebansı askeri mıı- yet haberlerine göre, Moskovn cep
ımlnrm C'mrlnde bulunııcııktır. hC""inde scın iki gün içinde Ru.,lar bir 

Adet 

100 Tencere ma kapak 
50 Kazan ma kapak tyUk bir düşman gemisi bombardı-

Yukarrda yaz.ılı tencere ve kaunnn etmiştir, 
lar pazarlıkla satın nlmacaktır. İhaKarcU berz.nhmın cenup kısmmda, 
lesi 19-11-941 Çarşrupba günü saat lpçunun hırpalama faaliyeti pek az 
te Tophanede Lv. Amirliği sntn almuştur. Dlişmanm Valcsaari böl
ma komisyonunda yapılncaktır. Tah.sinde hafif bir hOcum teşebbüsü. 
min bedeli 5550 lira ilk teminatı 4 lıvvt'.'tlcrlmiz tarntından püsklirtUl
llra 25 kuruştur. Nümunelcri komlsü§Uir. 
yonda görülür. İsteklilerin belli sa Baltıldaki Rus filosu 
ntte komisoyna gelmeleri. (365) 987 

Hrl lnki, 16 (A. A.) - "Steranl,, 
Beh k'l -;0 ku tah {onstad ile Lrmngrııt arasınd:ı Fin-

d
'l er23 OıOoOsuknall ti ruşl kmt rıdn körfezinin bütUn doğu bölgesi 

e ı en • 0 7.ey n a macn ı d'd b 1 1 ö tülUd" A k l 
Pauı.rlıkla ekslltmesl 19/11/941 Çar"! ı en uz ~r a r .ur. s er 

b ..n il t 14 30 d T h edUşahltlere göre, bu keyfıyet bu çev-
şcm a 6 un saa , a op an d 1 b 1 
L A• ı liği t 1 k is m c fap anmış u unan Sovyct do-:v. m r sa m a ma om yonun . 
da yapılacaktır. İlk teminatı 690 11 nmasmrn sıkıc:ık ''.azıyc-tlnl arttır-

d Şartn -~• k isy d öriljnktadır Bu şlddetlı ı;o ruk de\'ıım 
nı ır am=ı om on a g k i ı 1 . d 1'· k d 
lilr Taliplerin belli vakitte komlsyo ecc- • 0 urı:;a, ç erın c 0 •-'TUŞ a ar 

· el cl ri (368 9912) -nf:ı:altı bulunan Sovyct donıınması-
na 1! m e - n İlkkfinu'ldnn evvel buzlar itinde 

1 t' gı , nılrrıakf dl'", 

çok karsı hücumhr yapmı lnrdtr. Bu 
karşı hUcumlar. bllha sa Scrpukof 
kc imin<!t'.' Ccnernl Zaknrkin kuvv<'t
lerl VC' Mojnisk kesiminde Ge"'lt'.'ral 
Govorof kıtalan tarafından yapılmış
tır. Volokol msk kesiminde ise, Ge
neral Rokoso!ski kıtaları mev:z.ilerlnl 
snğlnmlaştınyorlar. Geri kalan kesim 
lerde yalnı7. topçu dilcllosu ve keşif 
har<'kctlerl olmaktadır. Tula ve Ko
linin bölgc>lc>rindc \'azlyet değlsme
mlşC' bcnz.lyor. 
Kırımda Sivnstopol ve Kerç'in C'le 

geçirilmesi için şiddetli muharebc-ler 
yapıldığı haber ver!Uyor. Buradaki 
vnziyetln vahimliği askeri Sovyctin 
bu iki şPhlr miidafilerlne yaptı ı hi
taptrın do anlar.ıimaktadır So'l hucu
mun nPrC'de l c bac:;lıyncağı bug{jn
lerdc>, komti'llst ı:;eflerı Kırım müda
filerinden Moskovn, Kronştad, HanglS 
\'e Len1n"'r, t Tl"ild,riJ..,rlni örne1t nl-
rnalarmı 1 tc>"lc';:•ql rler 

Berlin, 16 (A.A.) - "TebllJ,, ln· 
giltcre etrafındaki denizlerde 2 t.c:ı. 
rrt g mı i b tmlmış, 1 gemi de cid· 
dl ha rn ugratılın~tn-, Tayyııreleri
miz, Britanyanın dolhı ve cenup bat: 
kıytlarmdakl lıman tcsis:ıtma hava 
akınları y11,pmıştn-. 

Bir İngiliz hücumbotu batmlmıstrr. 

1 ngiliz hücumları 
Londra, 16 (A.A.) - "Tc>bli~ .. Av

cı tayyarelc>rimiz, Şimnll Fr \.ı;;ı üze
rinde taarruz! devriye harekiitmdıı 

bulunmuştur, Bir fabrika bomb:ırdı· 
man edilmiş, diğer bir f:ıbrika yn
kılmıştır. DUn gc:ce, Almanyanın şi

mal batısında da bazı hedeflere hu
cum edibni tir. 

ltalyan tebliğine göre 
Roma 16 (A.A.) - "Tc-blig., Ş 

Akdenlzdt- dfümanrn i'ti ticaret 
ml~i batırı'rr ~. 2 ta~ re au 
'l u tur 


