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her zaman açıktır. 
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5 1( u 1 u ş 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Öğle, İkindi ve akşam servisleri 
Yemek]e Bira ve saıl'e ... 

Partimizin Kararı 
Talebe Yurdu Tesisi 
için Faaliyete Geçildi · 

-ı Büro Kuruluncaya Kadar Yardıma Muhtas Almanya 
Ve Avrupa ' 275 Talebeye Ayda 25 şer ıLira Verilecek i 

Avrupa devletlerini bir cephe ha
linde toplıyan Almanyanm şimdi 
ilk yapacagı Jş, Avrupayı org:ıni
ze etmek olac:ıktır. Fakat bunun 
ıçın her şeyden evvel bu kıtay:ı 
sulbü getirmek, Avrup:ı milletleri 
arasmda ahenklı bir çıılışma kur
mak, yalnız toprakları değil, aynı 
zamanda gönülleri fethetmek Ja. 
zundır. 

M. Zekeriya SERTEL 

.. 

Üç taraftan kuşatılan Tuta ~ehri ile Tulamn şimal doğusunda Al
manlar tarafından işgal edilen Vene\''İ ve Mosko\'a çe\'resindcki 

ct•phe \•aziyel ini giisterir harita 

Af RiKA·· _ ~EPHESi .. 

lngilizler 
Tobruk i ,e 
irtibatı 

Tesis Ettl 
-o-

İtalyan Tebliğine Göre 
Sidi Ömer Dün İstirdat 
Edilmiş Ve Meydan 
Muharebesi Bitmiştir 

Garn çiiliindeki harekata İı:itirak eden İngiliz motörlii birlikleri 

.aponva Siyam'a 

tazırlanıyormuş! 1 

'\lşington, 27 (A.A.) - Umumi 
yee iyi malumat alan mahafil
debildirildiğine göre, Japonya 
çolYnkında Siyama taarruz ede
ceJir. Ayni mahfiller, bu mak -
saJ Hindiçinide mühim Japon 
ku7etleri toplandığını bildirmek 
te<!"· 

\nn 3 üncü Sayfamızda 

G. A. . 
nın 

>oğru ve Yalafi 
\dlı nefis bir fantazisini 

bulacaksınız. 

1 

Ateşi Söndürmek için Arka Anbarlara Su 
Doldurularak Gemi Karaya Oturtuldu 

İki Mıntakada Daha 
Tatbik Edilecek 

' Un sarfiyatını tahdit eden koordinasyon kararı diin ,;ıayctc tcbli~ edilmiştir. Bn?öıııı lıii' • · • 
ka, hiirck. tatlı, pasta, and,·i~ ,.c çörek imali \ 'C istihlaki yasaktır. Bu kararm fatbıkahna ı• ... 

Jatı ikinci l)ayfnmızda bulacaksuus 

• 



GüLEn GözLEA milli.Jaeni 
ROmtJr'I 

lazan: MEHMET ABUT 

- Buyurun! 
Behiye ıazcteyi aldı, göz g~zdir

d • 
- Aman Yarabbim, dünya ne ka-

d ukut etti. 
f.ı.cr gun ya bir hırsızlık vakası ya 

lı r cinayet 1 
Julidc merakla sordu: 
- Civarda mı? 
- Okuyayım: Hüviyeti ma1üm ol-

mıyan b;r serseri yüzük satmak ha
h esıylc b.r kuyumcu dukkinma ıir-

• Dlikkin sahibi yabancının kıya
i tındcn ve clindekı clma!ıın luyme -
t den şüphelenerek dcrh:ıl polise ha
h vermı4fr Serseri bu yüzuği.ın 
k d"sinc ait olduiunu iddı~ ctmektc
<l • Halbuki yüzüğUn bir kadına ait 

luğu anlastlmıştır. &_ .. r::.erini~ üs
t ndc b:r miktar eroin ve kokain bu
·~uı ve tahkikat neticesi bu aclı
m n eroin ve kokain krıc;;akcılığı yap
t tcsbit cdllmşitir Serseri ,ıdliyc

evkediErkcn kıtcmalt tcşebbüsün-
buJurunuş elindeki sustı~ı çakı i1e 
ndaki polisi yaralamıştır. Mev
bügün mahkemeye tesJim ed:t

m tir. 
Behiye cazeteyi Jülidcyc uzattı: 
- Bak 1u adamın yüzüne, .ııe ka

d korkunç. 
Husrev Paşa gülümsedi: 
- Saliha! Amma d.ı f zla dilfün .. 

...lun, boşuna arıyorıun, ne tarafa git
ı n kıs diyorum. 

-Oenç kadın tebessüm ctmiye ~a
lıştı. 

Suavi nc,eli: 
- Salihanm ilk defa olarak oyun

da kızdığını ıorüyorum. ded.:., ideta 
rengi uçtu. 

Hüsrev Paşa: 
- Hakikaten ıapaansın, yoks~ 

h ta mı!lml 
'S iha ıakin gortlnmeie ça\r1ar<lk: 

- Hayir dedJ. Hiç bir !Jeyina yok, 
m )hiyetin verdlil heyecandan ota .. 
c Ben!m yerine ıiz ayna,.1n1.1 Su
a. Bey olmaz mı? 

Yerinden lıalkru·ken hlll gülmeje 
h ıyordu. Uzun müddet pencere .. 

ônlinde k;tldı, da1s-ın naıarları 
ki 1.kıamın ıiyahhgında bir şey
arıyordu. ıonra karanlıktan Urk

ş gıbl, omuz baıları hafif bır ür
şle tltredJ. Rengi dı.h'l uçuk, ha-

t rı daha korkak, Behiyeyc doiıu 
vu udü: 

- Gareteye b:ıkabillr miyim? 
Titrek parmaklarla kendine uzah

gazcteyi a1dı. Serserinin resnıı 
r"ine hiç de yabancı gelmiyordu . 

kumağa, tekrar bakmağa ceaaret e-
edi Sanki etrafındakilerİ!1 na:rar-

1 n buhin hariketlerini takip ed'.yor 
g 'ydi, Ona öyle celiyordu ki her
k s yüı:tinün çizgilerini, na7-':ır1Armın 
rr."nnsını bile tetkik ediyorlar, Kendı 
k dine: ''Gülebilsemt,. dedı 

Kıır;,nhk nazarlarmda bir" kaç sö. 
nuk ışık be1irdi: 

- T$ekkür ederim 1 
B~hiye ca.ıetey· alırken nazarları

nı $3lihan1 n )'uzünden ayırmadan ce
v p verdi: 

- Ne çabuk okudunuz! 

No. 12 
- Okumadım, bjr goz seıdirdim. 

Behiye ısrar etti: 
- Serserinin resmini ıördünüz mü? 

Aman dikkat etmeli, bu zamanlarda 
hırıızlar öyle çok ki .•• 

Sal:ha cevap vermeden çe:kildi Bir 
mi.addet, kocasının ve Suavınin oyu
nunu seyrettikten sonra odadan çıktı, 

. . . . . . . 
Behiyenln nazarları parlak, l•ini e .. 

1 · nden bırakmış düşilnüyordu. Bir ara 
Jü1ideye yavaşça hır ıeyler fısıldadr. 
Husrev Pata odadan çıkınca hemen 
yerinden kalktı ve: 

- Gördilnilz mil, yüzüne dikkat et
tin;ı mi? 

Kemal duymamıı cibi algaraıını iç
mekte devam edl.Yor, Jüllde alikadnr 
göriınüyordu, Suavi müstehzi bir ta
vırla sordu: 

- Yine ne keısfeltlnh! hala l 
- Sakanın sırası deiil, hepiniz tt· 

7uyorsunuı, Guetedeki ha·ıadis, ıe .. 
çen geceki ziyaret ve Salihanın bu 
akşamki heyecanı, aiı:e hiç bir ıe1 
anlatmıyor mu? 

Suavi: 
- Meraklı bir mevzu, dedi, hala, 

bak:katen zekinızın bayrantynn. Siz 
Natpinkerton olacak bir insensınıı 
Ne güzel bulu,ıarınız, ne ince ıeıi1: 
!eriniz var, Oençlifinizde poliı iri· 
tapları okuma!!lntı sever miydinlı:l 

Behiye asabi: 
- Yeter Suavi, dedi, fazla ile'"i 

gidiyorsun, 

- Sinirlenmeyiniz halacıiım, me
rak ettim. DeYam edlni.a: 

Behiye Kemale dOndü·. O, llkayt 
nazarlarla dinler cibi görünüyordu. 

- Bilmem ama, bende bir çok fÜP· 
heler uyandırdı. Bakın izah edeyim. 
Fakat durun, her şeyden evvel bu re
simdeki serserinin gec;en ak,am gelen 
adam olup olmadığını anlam:tk llzım 

Biraz düşündükten sonra <!ışarı çık~ 
tı. Bir kaç dakika sonra memnun bir 
çehre He içeri girdi: 

- Evet, evet, sen şunu iyi bil ki 
Suavi, halan hiç bir zaman !czi~lerin
de yanılmaz. 

- Ondan eminim halacığım. 
Jülide sabırsızlandı: 
- Kuzum Suavi bey şakayı bırakın 

da anlatsınlar. 

Deh.iye esrarlı ve yavaş bir S('sle 
devam etti: 

{Arka• var) 

liG NKU .l:'KOGRAM 
7.JQ Prol'r•m 
7.93 MU:rilt (İ>I.) 
7.4.S Haberler 
ı.oo MUıllı: (Pi.) 
ı. ıs Evin ıııtl 
t.ıo lıfi.l:rik {Pi.) 

o 
12.30 Proırım 
12.Sl ~., eıerlerl 
12.45 H•berler 
13.00 Tilrlı:Uler 
11 JO Mllzik (Pi.) 

o 
ıı.oo Proıram. 

il.Ol P111l 
ı 1.40 Danı mtldti 
ıt.OO ltonuıma 
19.1.S Sarkılar 
l9.JO Haberler 
19.4.S TOrk müziıfl 
ıo._ı.s Radyo ı•ıeteıl 
20.45 Sarlulır 
ıı.oo iiraat tak•lmi 
21.10 Tem111l 
ıı.oo Orkeura 
22.30 Hıbtrltr 
21.4.S Orkenra 
22.55 K•panıı. 

H ~ B.E._RLER_ , 

D av/ t iktisadi 
1 eşekkülleri 

Umumi Heyet Toplantım Dün Yapıldı 
Ankara, 27 (TAN) - Sermayesl 

500 milyon hraya yaklatan devlet ik· 
tısadt teısekkülleri heyeti umumiye5"İ 
bugun Büyük Millet MecLsinde, Baş
" etc:l namına Maliye Vekil; P'ua: Ai-

hnJn t•)'asetinde toplannıı1tı:>. 
Ma1ıye \:ekili. kısa bir hitabede bu

lunar l~ heyetin faaliyetinir: çok rr.Us
mı olduiunu bilh1ssa teba~Uz ettir
mış Ye muvaffakıyetler temennisinde 
bulutl! .... \.l$tur 

M.ılunı o:dutu Uzere pi1lnçc!art tet
k k edecek heyeti adliye, biltçe. iktı
sat, nı l.ye, zir;:ı.at ve divanı ınuhasc
ba• enciimenleri .ilvanlariyle her en-

Vaşington Konfe
ransı Dağıldı 

(Baıtarafı 1 incide) 

!ık meselelerınin halli için Ame
rıka tarafından hazırlanan teklif
leri dün akş3m Japon murahhas
l~rına vermiştir. Pasifikte harp 
veya sulh ağlebi ihtimal teklif
lerın kabulüne veya reddine bağ
lı bı!lunmaktadır. 

Bu hadiseyi basına h:ıbcr veren 
hanciye naı:ırlıit ıcizcliıu, tekliflerin 
nelerden ibaret oldutunu ıbyleh1ek tı
tememiı, fakat bunların Birle1lk: A
mcrıka harici si1aıetlnin esas pren
siplerine dayandıtı ke1fi1eb.nde ıırır 
etmiıtlr. 

Tapon murahhasları dün 
Rooseveltle görıqtüler 

Vaşington, Z7 (A.A.) Buıün 
oıteden ıonrı Beyaz Sarı1daki top
lantıdan çıkan Japon murahhasları. 
rc.iı Roosevelt'le yaptıkları konu1ma
ların "cok doıtane" olduiunu ıöyle-

cümen tarafmdan seçilen beıer aza· 
dan teşekkül etmektedir. 

Heyet, faaliyete geçme~ ilzerc 5 
komİS)""tl. ıeçtlmeıinc karar vertllkte!'l 
ve komııyonlarını ıeçtikt~rı sonra 
devlete bailı iktıadl te1ekkU1Jerden 
Silme:ba ılıı:, Etibank, Ziraat bankası, 
toprak mahsulleri ofisi ve devlet zJ
rai teşekkülleri kurumunun 1940 yı
yı bil&nçolarına ait rapor1ar1 tetkik 
ve murakabeden ceçirmlıtir. 

Heyet, bundan sonra tetklk netice
lerini bildiren raporlarını hlıırlamak 
Uzere 1<:-ti""ınt 22 Xlnunevvele bı
rak:mı1tn. 

Berlindeki Son 
Konferansa 

Dair Tefsirler 
( S aıtarafı 1 incide) 

tedir. Tabiatin büyük Okyanuslar 
la biribiriroden ayırdığı kıt'aların 
blribiriyle harbetmesi icin sebep 
yoktur. Liıgin Roosevelt makul 
hadleri aşarsa Avrupa ittihadı ve 
uzak şarkın kat'i azmi onun dün 
ya hakimiyeti emeline muhalefet 
edecektir. 

Von Ribbentrop Sovyeilerin yıkıl 6 

maısından, öyle hUkUmler çıkarm~ta 
kJ, Berlinde toplanan blrlncl derece• 

de Avrupa devlet ricali lsllraıt ~t .. 
tikleri k:ınaaUerin ,.Uksek seviyesı 
bu hükümlerde görülmü' ve bu rical 

Et Narhı 
Arttırıhyor 

- 0-

Etin Beher Kilosu 10 
Kuruş Arttı r ı lıyor 

Fiyat Mürak:ıbe Komi yonu dün 
Vali Lıl.Ui Krrdarm başkanlığında 
toplanmıştır. Komisyon değişik bOl
gelcrden hayvan fiyatları hakkında 

gelen cevapları inceledikten sonra, 
toptancı kasapları birer birer dinle
miitir. Toptancı kasaplar, vapur ve 
trenlerle fazla hayvan getlrilemedi
Aini. gellşatm bu yUıtlen azaldığını 
Ueri sürmil~terdir. DU!:er toptancılar 
da geçen sene ot fiyatının kHosu üç 
tturuı iken bu sene on kunı$8 c;rk
tıi;D'll; vapurlarla on günden evvel 
hayvan getiremediklerini ve yollarda 
bu hayvanları beslemek ytizünden 
maırafların arttrlmt anlatmışlardır. 
Komisyon, incelemelerini gec: vakte 
kadar devam ettirmiş ve sonunda 
toptan ve perakende et fiyatlarmm 
onar kurus arttırılmasını yerinde gOr
müştür. Bu arttırma bugünlerde ililn 
edilecektir. 

Trakyada Beden Ter
biyesi Mükellefiyeti 

Edime, (TAN) - Edirne Gen~llk 
klüp ve 1TL1plarmı teftiş etmek ve 
Başvekilin adına Edirne bôlgea:ine 
sancak v.ennek üzere eıehrimizde bu
lunmakta blan Beden Terbiyesi U
mum Müdürü Cemil Taner, bedP-"l 
terbiyesi Jşleri hakkıİıda ıu beyanatta 
bulunmu:,tur: 

"- Edirne gençlik klüp ve gruplar 
üzerindeki müşahede ve intibann: 

Edirne kurtuluş bayrammda bulun
mak ve bu vesile He Edirne gençliği
nin ötedent>eri memnuniyetle mi.ı.şa

b.ede ettiğimiz faaliyetinden dolayı 
Vekiller Heyeti talimatnamesine gö
re yaptırılan gençlik bayrağını Baş
vekil namına vermek ilzere geldim. 

Köylerde hemen hepsi t;lftçi olan 
gençlerin tarlalarlyle uğraşmakla be
raber haftanın iki gününde ikişer o:;a
at yurt mUdafaası ilgilendiren beden 
hareketleriyle hevesle meşgul olduk
larma hattA çalışma merkezine 6 -
10 kilometre uzak bulunan köy genç 
!erinin yürüyerek merkeze gelip yi
ne c;alışmalara i.stirak ettiklerine şa 
hit olarak sevindim. Beden terbiye!"Iİ 

ve spor feallyctl bir Uyatro ve sirk 
oyunları gibi bir seyir ve seyircilere 
heyecan vermiye mahsus bir vasıta 
veya bu heyecanı ist gmar etmiye ya
rıyan bir san"'t vasıtası değildir. Be
den terbiyesi ve spor faaliyetinden 
şahsi intifa bek1eyip bu arzularına 

Umit ettikleri mikyasta nail olamı
yanların hiçbir hüsnü niyete makrun 
olamıyarak g(ıya tenkit diye yazdt&.:
ları yazılar bizi hiçbir vakit tuttuğu
muz ve memleket umumi men!ant 
baknnındaıı· doğru olduğuna )<ani ol
dulumuz yoldan inhiraf ettiremez.." 

AFRiKA CEPHESİ 
\ Ba\tarah ı ıncıacJ 

kuvvetleriyle Eddubba'da birle
şebilınişlerdir. Bu arada İngiliz 
zırhlı ve makineli kuvvetleri hu
dudun iki tarafında muhtelif 
gruplar halinde dağılan düşman 
kuvvetlerini kovalamışlardır. Çar 
pışmalar esnasında, kollarımız 
diln 5 dilşman tankı ile ayrıca 80 
araba iğtinam etmişler, ekserisi 
Alman olmak üzere 300 esir al -
mışlardır. 

Hava kuvvetlerimiz, bilhnssa 
kara kuvvetlerimizle yaptıkları 
elbirliği harekatı esnasında tek
rar muvaffakıyetli bir gün geçir
mişlerdir. 

Bomba ve avcı tayyarelerimiz 
Sidi-Rezeg'in garbinde Alman ve 
İtalyan topluluklarına karşı hare 
kete geçmişler, birçok tank ve 
müteaddit taşıt tahrip etmişler -
dir. • 

Londra, 27 ( A ,A_) - l{;ıhire teb · 
Htlnde isimleri ıeçn Birelhamid ve 
Eddubba, her ikisi de Sidi .. Rı.!ıej( 
bölgesinde kiindir Eddubbaı s:di -
Rezzeg'in 6,5 kilometre ,imal batısrn
da ve Tobruk'un 27 kiloınetre cenup 
doiuaundadır. 

Alnıa.rı resmi tebliği 
Berlln, 27 (A.A.) - "Tebliğ": Si

man Afrikadn çarpı!Jmalar tiddetle 
devam ediyor, Binıazl aahilleri açt
tında bir Alman denlz:ıltı gemisi 
Jervhı sınıfı bir lnıiliı torpido 1nuh
ribini batırmıştır. 

I tnlun.n resmi tebliiii 
Roma, 27 (A.A.) - "Tebliğ": 111'h

ver kuvvetleri Mannarik'te Tobrukun 
cenup dol u bölıeılndc ve Sollum 
cephesinde tnıillz kuvvet1erıne kır•• 
sıkı bir e1birliii h linrl~ anudane mü
cadetc1e devam ediyorlar 

Sollum cepheıinde Savona tUmenl 
diltmanın sillhh •rabalatının hücum
larını kırdılı ıırada Alman ve İtal
yan zırhlı birlikleri milhlm bir :nevıi 
olan Sidl Ömer! ıeri almışlardır E
Jln ıdn surette işıalimiı aJtınd·~ bu
lunan Bardlı'ya akın akın İncillz e· 
ıirlerl ıeknektedir. 

Üç giin son.rn artık rasthyamıyacağıntız ınanzara1ardan: Bir tatlı· 
cı dükkllnının vitrinindeki hamur tatlıları 

Unlu M ddeler Ait 
Kar r Vilayete Bildirildi 

Lokanta ve Evlere Un Dağıtılacak 
Undan ya1n11. ekmek, francala, si- sına izin verilmiycıı şeyler' yapanla

rnit, makama ve şehriye yapılmasını, rın ellerindeki unların miktarını üç 
bunlardan başka unlu maddelerin yq .. gi.lt1 içinde bir beyanname ile VilA
pılma ve satılmasını meneden karar- yete bildirmesi yazıhdır. Bunun lc;l'n 
name dün yUrürlUğe girmı_, ve VllA- arhk bu unları da kullanamıyacak
yete telefonla bildirilmiştir. Bunun lardır, Lüzum görülürse Toprak l\.1ah 
iliertne Vali, Toprak Mahsulleri Ofl- sulleri Ofisi bu unları satın alacak 
gtne yalnız kararnamede yapılrtıasına veya bunların yapılmasma iz.in veri
izin verilen şeyleri yapıp satanlara len unlu yiyecekleri yapanlara sattl
un verilmesini ve pasta, börek, gato, mnsına karar verecektir. 
unlu tatlı yapıınlara verilmek üzere Yine kararnamede lokanta v ev-
olan unun kesilmesini emretmiştir. !erde yapılacak un1u tatlılara ve bö-

Yu!ka, börek, tatlı, pasta, sandviç reklere yasak konulmadıı~mdan, bu
ve çOrek yapnnlar dUn yeniden un nu gözönünde tutap VilAyet, lokant.a
almamrşlardır. Şimdiye kadar yapıl- tara ve evlere verilecek unlar iı1ni 
mış ve satılmamış olanlar bittikten görüşmek üzere bir toplantı yapıln1a
sonra şehirde yalnrz. yapılmasına \'e sına lüzum görmüştür. Bu toplantıda 
satrlmasma izin verilen unlu yiye- evlere \'e lokantalara unların nasıl 
ceklerden ba$ka tatlı ve börekler ı::ö- ve ne miktar verileceği görüşülecek
rOlmiyecektir. Kararnamede yapılma- f t:r. 

Tünel Bir Haftaya j 
Kadar işliyecek 

Sürülmesi istenen 
Bir Vurcıuncu 

Amerikaya ısmarlanan tünel ı<a- Vurgunculuktan Asliye İkincl Ce-
yışının üç gün içinde İstanbuıa zade duru mest yapılmakta olan ya~ 
gelme.si beklenmektedir. Kay{$ gel- ve peynir tdclrl Yani Devlctoğlunt1n 
dikten sonra yerine taktime ve tec- muh;ıkemesine diln de devarn eıdil
rübeler iki ıiln ~ürecek v~ nihay.?t miş:tir. İddia n1nkamı suçu sabit gör-
blr ha!ta sonra tünel l,Ietmıye açıla- müş ve Yani D~vı~to-"lu un .. rtil-
bilece-ktir. Tünel seferleri kesileli beri . 5 n su 
tünelle gidip gelen halkm yaya ola- mesınl, durucım~ stra!'lmda yalancı $a-
rak: Yilk~ekkaldırrmdan inip çıktıtıı, 1 hitllk yapan Ahmet, Bekir, Zeki v~ 
Tünel _ Şişli arasında işliyen tram- ı Dursunun d:! cezalnndırılmalarmı :s
vaylordaki yolcuların eksiltrnemesin- ı tem1ştlr. l\1'uhnkeme karar için boşkq 
den anla$ılmaktadır. Hat~ bu kısım- 1tilne bırakılmUJttr. 

Şehir Meclisi 
Dün Toplandı 

-~ 

Tramvay işçil erine 
Elbise Verilecek 

Şehir l\.1eclisi Sonteşrin devresi;ıe 

, ait \oplantılarmı bitirmek itin dün 

1-:Ie toplanmıştır. Evveli, mezarlıklar 
müciürlüjünün cenaze kaldırma lıc
retlf'rinln arttırılması için hazırladt-

11 t·ırife üzerinde görüsUlınüı, fakat 
kabul edilmemiştir. Sonra, sınai mU
es~eselcrin kurulacağı yerlerin tesbiti 
için yapılan teklif de daha etratlt 1U

rette incelenmek için Şubat devresi
ne bırakılmıştır. Hayvan sergileri ta
limatname.sinin bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi knbul edilmiş ve hayva'l 
sergilerinde derece alan boğa, inek 
ve danaların da damgalanmaıına, c;er 
gilere olan rağbetin o.rttrrtlmar-;ı içln 
de mükilfat miktarm1n ço~altrlması

na kaTar v~rllmiştir. Üsküdar, Şile, 
Çatalca, Silivri, Kartal ve Yalova ka
za1nrında yapılmalarına başlanan l 7 
ilkokula yardnn için 25 bin 800 l.ira 
tahsisat ayrılmışlır. DünkU toplantıda 
Meclis, elektrik, tramvay, tüne1 ida
resi memur ve işçilerine elbise ve
rilmesini kararlaştırmış, bu hususta 
bir talimatname kabul etmiştir. Bu 
talimatnameye göre; hiımetlerln ıyı 
bir şeklide yapılmasını kolaylaştır
mak için halk Ue temasta bulunan 
memur ve işçiler üniforma giyecek
lerdir. Üniforma giymiyeceklere de 
bir örnek elbise verilecektir. Ba-tı 
memurlara iş gömleği. postacılara her 
yıl bir çift ayakkabı, kaynakçılara 
meşin caket vetllecekttr. 

Vekiller Heyeti 
Ankırı, 27 (A.A.) - icra Vekil

leri Heyeti bugiln saat 15 te haftalık 
toplantısmı Ba1vekilet bina!'l ınd,ı yap
mı1, ruznamesinde bulunan meselel!
ri tetkik etmiştir. 

Hindistandan İplik ve 
Kanaviçe Getirtiliyor 

Ankara, 27 (TAN) - Şehrimi« 
gelen nıalQmlı.tn gore, Ticaret VekA
Ietl tarafından Hlndistana gönderJl
mhJ olan mümessilimiz Tur}\an Bo
ray11n bilhassa pamuk ipligi, çuv:ı1, 
kanavite tedariki hakkında yaptrgı 

teşebbüsler muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Şimdilik 1500 ton pamuk 
ipliği. 1000 ton ~uvıl temin edllmıı
tir, Haber verildiğine göre, bu eşya
ya mUteallik ilk partiler pek yakın
da alclkadar makamlarunız tarafından 
tesellüm edilecektir. 

Ta ova Tütün Rekoltesi da yolcu sayısı biraz daha artmış ve CEZA GÖREN VURGUNCULAR -
Erbaa, 27 ( A.A ,) - TUttin mahsu

lünün demetlenme ve denklenma lşle
ba~ındı8 ~~kdkal <?~ma.~.m~kar~a vur- rine ba•landm;:ıtır. Yıni m:ıhsul, ıe-

tramvay idaresi bu hAtta Uç arabalı 
tramvaylar işletmiye başlamıştır. 

Beyazrtta bakkal IJablp vP Şehzade-

guneu uf'i .... n an cıun ı ınc al'i ıye :::e- çen yıllardan (Ok iyidir. Ta,ovn re-
Aİtın Fiyatları za mahkem .. ince 25 '"' llra para ce-

1 

kolte•inin 941 yılı mikdan 1,YOD.UOO 
Altın tekrar yükselmektedir. Dün t<'ı.!;tnn mahkUm edllmJıs. 7 ter gU l i Erbaaya, 700,000 i Nikıara. 600,000 ı 

bir altın 2545 kuruştan. bir gram kUl- dükk!\nlarınm kapatılmasına karar Tokata ait olmak Uzere 3,200,000 ki-
çe alun 388 kuru4tan ıatılmışhr. verilmhıtir. loyu bulecaiı tahmin edilmektedir 

Et Vurcıunculuğunu 

Önlemek isin 
Yazan: R. S. 

E t vurgunculutu ve pahahhlt br 
ıün lıtanbulda herkc~i çok 1 

kından i1gilendiren bir konu olara 
6Ürüp ıttmektedir. Halk, her gün b 
çok zaruri besi maddesini almakt 
hatta bazı zaman bulm~kta vr parasır 
ödemekte büyük güçlüklerle karşıla~ 
maktadır. Bir iki gün evvelki Tan'c' 
bir kasabın beş ayda on bin lirad:ı. 
fazla kir ettifine dair küçük havadi 
herhalde okumu111unuzdur Simdi b 
çok kasabın, hep böyle on binlen keı· 
1ayca halkm cebinden çekivermelıtı 
olduklarından şüphelenirsek her hal 
de haksız sayılamayız 

Bazı kasaplar, halkı her aün zarart 
soktukları yetişmiyormuş gibı, ıimd 
de büki1metin ilgili tetk.illtınt ı:ıeıler· 
ne taktılar, uğraştırıp duruyorlar. Fı 
yat mürakabe bürosunun ve vurgun] 
mücadele teşkiliitının et vurguncul.ı · 
tının peıini bırakmamalarını elbette 
ki beğeniyoruz. Bu beıi vurgununuı 
Önüne geçmek için a1man Ye ahnaca' 
olan tedb!rlere bir diyecek yok. Fa· 
kat akla, bu iş için, ıöyle bir tedbir 
celebiHr: 

Daha bol balık yemeyi telkin etmek 
ve halkı besleyici hassaıı daha çok o
lan bu güzel yemeğe alıştırmak ... 

Bunu yapabilirsek halk et ihti1a
cının önemli bir kısmını balıkla lr:ar~ 
ıılayacak, et sarfiyatı ve onun :ı.rka
sından da et vurgunu kendiliğinden a
zalacaktır. Kasap da müşteri bulmak 
için ucuza satmak zorunda kalacaktır 

Yalnız o zaman da bir balık vur~ 
gunculuğiyle krşıla;imamak için ted~ 

birleri evvelden almak llıımdır 
Herhalde hatırlarsınız bund~n b ir 

müddet önce yine Tan aUtunlarmda 
balıkçıların fazla tutup denize dölc
memek için üç günde bir balığa çık .. 
tıkları ve böyle oJdugu halde bin
lerce toriği denize döktükleri yazıl
mıştı . Bu et pahalıhimda bunların 
oluşu halkın belli ihtiyaciyle alay et
mek gibi bir şeydir. 

Sözün kısası, balık tutmt ve ıatm<l 
işlerini iyice teşkiHitJa ndırmak hem 
yurdun hayvan servetini koruyacak, 
hem halka daha ucuz ve iyi besi t e ... 
min edecek, hem de kasapları yola ge
tirecek bir tedbir olmu mı derılnizP 

Bir Çocuk Başına Düşen 
Taşla Öldü 

Aam, {TAN) - On. on iki :vaılarıtıda 'bir 
kaç coı:ult kırda oynarlı:en •ltmı, metr• ,Uk· 
ı•k teııeden ta\alr yuyarlanmııtır. Yu•arl•n•n 
tıılardın biri •. Ubeyde iamind• bir luıa iıabet 
etmit ve •ldıtı >'•r•lırın teılr1yle ilQ ıUn 
ıonr• ölmtlıtür. 

- 28 CUMA-ı 
Sonte~rln 1941 

RUMİ: 1367 
Son teşrin: 15 

KASIM: 21 
HİCRi: 1300 

Zilkade: ~ 

G<lnl! Öfl ikindi Ak1ınl Tıhı lmlü 
1.02 12.01 ı4.29 ı&.4ı 11.20 s. ıı 

~~~-~~~~~~~~~-"-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(Baıtara fı 1 incide) 
Leningrad kesunınde düşma 

nın çıkış tetebbilslerl akim kal -
mıştır . 

ılfoskovarıın dıt müdafaa 
hatları yal'ıldı 

Stokholm, 27 (A.A.J - Alman 
askeri mahfilleri, Moskovanın dış 
müdafaa cenberlnin bütün mıi -
him noktalarından yarıldığını ve 
Alman kuvvetlerinin şimdi Mos
kova merkezinden takriben 35 ki
lometre uzakta tesis edilmiı bulu 
nan iç çenbere hücum ettiklerini 
söylemektedirler. 

Vazıyet, a1"'«ıdaki manzarayt göş

teriyor: 
Şimalde Klin ıle M.:>ialsk arısında 

muharebeler cere1an etmektedir, Tu
tanın batısında Almanlar, Ale~n!a'yı 
geçmi,ler ve ılmal doluya ~oiru iler
lemekte bulunmuılardır . Şehrin cenu
bunda iıe, Alman kıtaları iki grup;ı 
ayrdmı,ıardır. Bunlardan biri Nitank.1 
demiyolları iltiıak noktasına yakla,
makta, dlfcri Tulayı kuşatma vazife
siyle mUkeilef bulunmaktaıiıt. 

* Roma, 27 (A.A.) - Stefan:: Mos-
kova radyosu, hükümct met kezi etra
fında bilhasıa cenup keıirrinde vazi
yetin son derece nazik b; .. safhaya 
girdiıini ve elim bir sürpriı:e intiı:rır 
<d leb:teceiini huııün ıöylemi~tir. 

Son celen haberlere gö· (., Mosko
va bölgesinde çarpııınalar bol kJra 
rağmen artan bir şiddettr d~vam et
mektedir. Soğuğun Alman ileri ~a .. 
reketiniı durduracıiı yolundakı Sov
yet tahminlerini hadiseler yal::ınlamrş

tır, Filhakika son Alrnan muvaff:ıkı
yetleri bazen sıfırdan aşağı 30 dere 
cey~ bulan sojuk sayesinde eld! edil
mittir. 

Esir Sovyet Askerle
rine Dair Rus Notası 

(Baıtarafı 1 incide) 
tank ve birçok motörlü müfreze• 
!er toplıynn Almanlar jlma!e dog 
ru ilerlemlye devam ediyorlar. 

Derıizde son vaziyet 
Moskovn, 27 !A.A.J Ofi: 

Mo>kova önünde gittikçe ciddile
şen vaziyet karşısında başmaka -
lesinde halkı sonuna kadar müda 
faaya teşvik eden Pravda gazete 
si şôyle yazmaktadır; 

"Geriye dogru bir tek adım atıl 
mamalıdır. Harbin nihai muhare
besi Moskova önünde yapılmak
tadır. 

Alman krtaları .J\.toskova dıt cep .. 
hesinin iki kanadrnda tazyiklerini 
arttırmaktadırlar, Stalinoıor!lk kesi
minde bilhassa ~iddetll muharebei"?ı:' 

cereyan etmekte ve burada ı\lmanl:ıır 
12 - lB kllometre kadar ilerlemı, 
bulunmaktadrrlar. 

Diller cihetten izvet11tla ga7.etes.I, 
Tula şehrinin gittikte •lddetlenen 'lir 
topçu ateşine maruz bulundujunu 
bildirmektedir, 

Moskova Cl'phesinin &imal ke.si
mınde de vaziyet pek vahimdir. $Dv
yet radyosunun verdiği malılmata 
~ör~. Klin kes"mincie Almanlar Mos
lfO\'" Yet gidi!n $ose uzunluğunca 
l.ızyiklerini arthrmaktadırlar. Rusla
l'fn mukavemP.tı k r$ısında hükümeı 
ıcrkeıinc ıtıcien ikinci dereeedelcl 

yoll rdan istifade etmektedirler. 
Volokolam"k kesiminde cereyan l!

den istJıınnl ıddette carpısmalarn rağ 
IT'en Ru!\lar mevzilerini muhara7.a et
mektedirler, 

Moskova radyo!!lu Mojaisk ve J\-1ıı

loyarn"lavetı ke imlerinde Alman ta
urruzlarmın gerı püskürtüldUğünu 

blldirmektedir. 

Rostov muharebeleri 
l\ot011kova, 27 (A.A.) 1- "Tass., So11 

gun1erde Ro~lof çe\Tesindeki muha
rebe esnasında Alman ordU!'tUhUn bü
yük te,.killerl bozguna ugrehlmı.ştır. 

BlldtrlldH'dne göre. Alman kayıpları 

ölu \e yatalı ,,ıarak 10,000 t bulmak
tadır. Almanlar 50 den fazla tank ,.e 
130 top kaybetmı:lerdir. 

(B•ıt•r•fı l incide) 
birçok işkenceler yapılmış bulun 
duğu, vahşi Alman kumandanlı -
ğının hücumlarda kıtalarının ö -
nünde yaralı Rus askerlerini sür kUmetine yükler ... 
düğünü ve Alman tanklarında bu Berlirı tekzip ediyor 
lunan Sovyct askerlerini aç bı - Berlln, 27 (A. A.) - Yarı resmi 

Platin Şilebinde 

Yangın Çıktı 
( laıtarafı 1 lneidt) 

anbarla geminin kıç tarafındaki 
diğer anbarların kapakları açıla
rak su doldurulmuştur. Gemi bu 
suretle kıç tarafından dibe otur -
tulmuştur. Batan kimyevi mad
delerden intişar eden gazler do -
layısiyle itfaiye efradı maske kul 
!anmak mecburiyetinde kalmıştır 
Limın riyaseti, cerrttnin açıia tıka~ 

rılarak yangının orada söndürülmt'sinı 
!stemiııe de aemi kaptanı, bu tc:kliH 
;·eddetmi~ ve gemide çahş.:.nlarm ha· 
yatlarının tehlikeye dUıecej:ini bildir
mittir Bunun üzerine cer.ıi Umanda 
kalm1İtır. Yangın devam etn;ektedir. 
İtfaiye, sabaha kada.. remly\ btkle
?neye karar vermiıtir. 

Geminin baı; ı31"ahndaki ambarl'lr
da bulunan mallar zarar görmemi~
tir. Yalnız kıç ambardaki kükilrtler 
yanmış veya tamamen ıslannnştır, 

Öirendilln1c cöre Denizvolları ta· 
rahndan 200 bin liraya kiralanan l?Jl .. 
tin vapurundaki mallar Ist.:ı.nbul ve 
İzmir Jçln ytiklenl'nif}tir. Oemi ve mal
lar sigortalıdır Plitin vapuruna l~ay
bolmu' göıiyle baktlmıyacatı. ufık 
bir am~\lye ile c;:ıkarılacaj'ı tahmin o
lunmaktadır Yalnız gemj kıç tar.alın
dan oturduğ~ ic;in devrilmcs:nden kor
kutmaktadır. 

Yanıınm rıeden çıktıiı bilınmemek
le beraber ya atılan bir siıaradJ.n ve 
ya kazan daires.inın sıcaltlıÇ:uıdan çık
m111 olması muhtemel görli!mektedir. 

-~ 

Partimizin Kararı 

Almanya ve Avrupa 
{ B aıtarafı 1 incide) 

Fransa ve Belçikada bu işi kıs
men yapmaktadır. Orada halka 
binlerce traktör verilmiş, milyon 
!arca esir tarlada çalıştırılmış ve 
bu iki memlekette harpten evvel
kinden !azla arazi ekilmiştir. Şim 
dı bu sistemi diğer Avrupa mem• 
leketlerine de teşmil ederek Bul
faristan, Yugoslavya, Macaristan, 
Ukrayna, ve Romanyanın zengın 
topraklarından azami verim elde 
etmek !Azımdır. 

Ham madde bakımından da 
Almanlar !Astik ve petrolden 
başka her tıirlil ihtiyaçların ı Av
rupadan, hususiyle Rusya Avru
pasından temin edeceklerine ka
nidirler. 

* * 
Yalnız Almanyarun bütün 

gayretlerine rağmen hayal 
ettigı bu cenneti kurabilmesi 
için, İsviçre gazetesinin dediği 
gibi, harbin bitmesi lazımdır. B u 
gün Avrupanın hiçbir yerinde 
durum normal değildir. Norveç -
te, Holandada, Fransada, Yugos
Javyııda i§t;iler çalı§ınıyor. Fab 
rikalar beklenen verimi yapını -
yor. Her tarafta sabotaj hareket 
!eri görülüyor. Avrupa Rusyasın· 
da iısayiş bile kurulmuş değildir 
Harbin maddi ve manevi tahriba· 
t: gün geçtikçe azalacağına artı · 
yor. Onun için Avrupayı iktısa 
bakımından organize edebilmek 

ı e a1tarafı ı incide) için her şeyden evvel bu kıtay. 
mütevakkıf bulunduğundan yukarda sulbü getirmek, Avrupa millet 
bahsi geçen 275 talebeye ör.ümıi!deki !eri arasında ahenkli bir çalışın 
aydan itibaren ayda yirmişer lira ve- sistemi kurmak, yalnız topraklo 
rilecektir. Karadeniz med:eselerinde rı değil ayni zamanda gönülleı 
barınan talebenin de karyola, yatc.k fethetmek lizımdır. Yoksa, b 
takımı vesaire cibi malzeme verilmek 
suretiyle istirah:ıtleri temin edilecek plitn da, Napoleon,un Avrupay 
ve bu talebeye ayrıca ayda Gnar li- organize etmek plB.nı gibi, suy. 
ra verilecektir. dü~miye mahkllmdur. 

Bu suretle İıtanbulda parta tarafın-

1 dan >urtta barındırılıp iaşo edilmek Emden1e Bir Hava Akını 
suretiyle himaye edilen talebenin sa
yısı kız ve erkek 850 ye çıkacaktır, 
Leyli mektep ücreUeri Parti tarafın
dan ödenen 80 ve nakdi yardım 'ören 
133 talebe bu hesabın dııındadrr. 
Yeni kararutuıın tatbiki yo!und.1 fiilt 
tesebbüslere gırişilmiş ve icap eden 
h;u:ırhk:ların ikmali için her türlü ted .. 

Londra, 27 (A.A.) - Hava no 
zaretinin tebliği: 

Dün gece bombardıman servi' 
ne mensup tayyareleri, büyük b. 
teşekkül halinde Emden limanır 
ve Almanyanın şımal batısında 
sair hedeflere hücum etmişler mişlerıe de Amerika tle Japon1a •· 

rasmdakl meselelerin halli için tnilza
kerelere tekrar baılınacnlt hakkında 

hıçbir ifşaatta bulunmamqlardır. 

Bol•evlzmin zaruri olduğunu ta!dik 
ettikleri imhas ı lehinde karar ver
mijlerdir. Almanlarla mUtlefikler1 
tatarından yapılan harpler tnglltere .. 
nin elinden Avrupa kıtasmda hAIA 
hUkUm ıUrmek ihtimalini •ldılı için 
Almanya ve İtalya taarruz @dilemez 
hale ıelmtılerdir. Ayni ı.amanda Av
rupa kıtıuı tnıııız ablokaomm her 
tilr!U tehdidinden kurtulınuıtur ve 
bu ablokadan artık korkusu yoktur." 

rakmakta ve kütle halinde imha hir kaynaktan bildirOiyot. Sovyet 
etmekte olduğu ve bütün bu ha- Hariciye Komiseri Molotofun biricik 

Biraz daha tarkta Ariete tümeni, reketlerin Lalli mukavelesi hü _ oglu Bolşevik ordusunun esir askeri 
dü1man motörlil mlifret'elerıyle ve ~ıfatiyle bu akşam Bcrlindeki yaban-

bil'1er alınmıştır.,, 

-- --<>----- dir. • ~ - ,..... 

Kurusu Japonyaya avdet için emir 
almadıfınt soyletnlı. fakat yakında 
tekrar Hull'u görüp görmiyeceii7u: 
aline cevap vermemiştir. 

Dün Japon murahhaslanna vertten 
Arncnka 1eklifıerl1'1.ı muhtevı ve,ik:ı
l.ann, muı:akerelerin devamı icın bir 

dü,man piyad .. iyle şiddetli çarpıı- kümlerine muhalif bulunduğu cı basın mümessillerine takdim edil- Belgrat Şehrinin Tahrip 
malar yapmııtır, izah edilmektedir. mlştir. Molotolun oğlu, pek yakındo Edil ~· As J 

Tobruk Onünde müfreze1erimlz Nota şöyle nihayet bulmaktadır: D. N. B, kjansı tarafından nesredlle- ecegt l SIZ 

----o-
Deniz Gedikli Subayları 
Hakkında Bir Layiha 

hk k .d 1 "S U BI ı·•· 1 t•d ! Berlln, 27 {A.A.) - Y•rı reıml bir kaynak müsta em mev ı en yapı an yeni bir ovye er r tel en P ı a in- cek olan şahadetlerinde Sovyet haro ta nbildiriliyor: Sırbisnnda devam eden kar· Ankara, 27 (TAN) - Deniz C 
cıkıı hareketi te,ebbüsünil püskürt- sanların kanunlarına aykırı olan hu eıirlerinin IÜYB Uı.bi tutuldukları fe- ıışalıklar ytbUnd.en Alman ltıat kuv .. etlerinln dikli subaylarının fevka13.ti:! t~hsis 

eıas olup olmıyacaıı ıuahne, Amiral muı ve bu müıtabkem mevııin kara vahşi muameleler biltün dunya d- na muamele hakkmda Bolşe\lk Hari-1 ~~~r:r:~kı:::~;nıcı:t~~b:P ;::fe\e~l::J!"dc.,.1°~~~~ tarına yapılacak zam h:tk!tındaki k 
Nomurı. Tokyodan talimat almadıiı ve liman tesisatı İtalyan tavy.rr tr- nünde protesto eder VP bundan o- rıyf' Nazt'·ı l\.1olotof tarafından evvel-ı ·ddia ıiallhbetini mıhfıtltrdt Alm•n dil"1'!&nıınun li.y!hası aliikadar ertiimlnlc- J~ 
i,..ln bu mevıua dt '"'- hJ.ı- ........_ ......... - --t-1.1!11 ~ -, ~---t1-...1-- ~-'-- .... -··~--.:ı (.-aı• mesuliyetı· Alman "sker •·e ,;vil ,.1 ,, .. 1 'dd. I I I _ ahın etnebi mf'mıeketltrirı ar• !lira kullanıl· k M 1. 1 ~ ..,. - -...- ~u.uı:r. ,...iiü IllMLD. ~·u -- • • " .. ~ .. ıı. .. Wl )'Ypuan ı ıa Jrl ya anamı~- Jarı ıarenç yalanlardan biri olarak t&vıl! edil geçere ec ıs ruzn ın1esu.e a ınmı 
rcmiyeceiıni bildırmi~tir. 1 dit defalıır bombatanmıstı· , lmakanılaruıa \e Aln1auyanın crıı nu- 11 tır 1 ıııu.1.J~. tar 
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SAGLll< Ö "ÜTLERt 

Halsizlere Derman ••• 

- ---' ----

(_ cu~~ s~~~._T_ı_) 
Kış Geceleri, Eğlence, 
Oyun Ve Kumarlar 

Poker İlleti - Oyuna Girmiyenler - Herkes Kendi Derdinde - Bir Blöf! - Eski Evler ve 

Oyunlar - Söndürme Çöpü - Her Oyuna Göre Bir Dekor - Nafiz Efendinin Aylığı 

\ 

• 

Alaturka Kahve 
istiyoruz! 

Yazaıı: ULUNAY 

Antika meraklısı bir dostum, u~ 
mulmaz bir rasgeli!jle eline &e· 

çirdi&"İ eski bir tablodan bahsetti: dos 
tumuıı anlattığına göre bu tablo es
ki bir Türk kahvesini tasvir ediyor
muş: 

Halsizlik bir kabahat değildir a
ma, halılizlerln pek çoiu biiyük bir 
kabahat iılerler: Bu da dertlerini ~1k
lamaları ve hekime gidip muayene o
lunmamalarıdır. Halıiz kalmak ayıp 
bir ıeymiı ııibi, hekime cidip dertleri
ni anlatmaktan sıkrhrl : . Gaıete1erin 
ilan sayfalarında yazılı il§çlardan giz
li_ cjzli kullanırlar ... Bu iliçları çe
ki&tirmek istemiyorum. Onların de: 
cerçekten faydalı odukları vardır 
Fakat onların faydah olması tesadüf 
c~.cridir. Çünkü balaizliiin sebebJ, kaı; 
gundenberi anlattığım eibi türlü tür
lü olur. O ilS.çlardan her bir1nin tesi
ri halsi.ılik sebeplerinden birine l"Öre
dir, Onun için birine iyi gelen bir 
iliç, ba§ka birine biç faydah olmaz., 

-Kes! 
- Sen kes! 
- Ben daha demin kestim. 

r Yazan: ., 
Rastını tutturur 

titrek sadasiyle: · 

Kutaiında pamuk k~di 
Annem bana rltme dedi 

Büyük hanını 
Sirkeci tramvay durak yerinde herkesin gozu önünde olnruıı 

böylece dilenenlere hergülı rastgelmek ınüıiıkilndlir 

- Yüksek tavanlı, yüksek p~nçe
reli, zemini bembeyaz mermet dös~li 
geni1 bir salon; ortada ~aôrrvc1.nım'"1 
bir havuz, fıskiye ye!·1rıe kurnadan 
kurnaya dökü!Cn billU.r gibi ıı.u d:ı:r.la· 
larr, açık pençerelcrden tstanbulu'l 
ayran sütünü atıdıran mavimtrak gi.ı· 
zel seması ve çiv.idi denizi görünü .. 
yor Ocak. clmaı:ıtr~!'ı natglleler dizil 
rafı"aı la sü!i!l'"nm!ş, bir kö!'lcdc bir k;ı. 
ayak merdivenle c;ıktlan, hahlarhi1 er
kin mindcrler:tc döşeruni!j yayvan b;r 

Halsizlerdcn bazıları da gazeteye 
imzasız mektup ı-öndererek dertlerine 
derman sorarlar. Halbuki ıazetede 
hekimce sözler yazmaktan maksat o
kuyuculardan her birine ayrı ayrı he
kimlik etmek deiildir ... Gariptir ki, 
gazeteye gelen imzas1Z mektuplar a
rasında halsiz erkeklerin e!ileri tara
fından yazılmı§ olanlar da vardır ... 
Bundan doJayı o imzasız mektupla
rı &'Önderen bayanları ayıplamak is
temiyorum. Onlar kendilerinin tabii 
haklarını istiyorlar demektir.. Fak<ıt 
gazeteden herkese ayrı ayrı hekimlik 
edilcmiycceiindcn, gerek halsizlerin 
kendilerH:ıden~ ıerck eşlerinden geleı.ı 
mektupların hepsi -maalesef- cevap
sız kalır, 

Şimdi, sen keseceksin. 
- Yahu! Boşuna üzmeyin. 

Kesin şunu, bitsin ... 
Biraz süküt ... 
-As! 
-Kaç tane? 
-Üç ... 
- Eyvah! Kör talih... Yine 

okkanın altına ben gittim ... 

* * Poker Sağanağı: 
N e oluyor? Neredeyiz? Kim ası

lıyor? Kim kesiliyor?. 
Korkmayın; asıJan, kesilen yok. 

Misafirler küçük salonda poker oY· 
nu}'orar. 

l,_u_L_U_N_A_v_ı 
dike.ti ıçın beklemeden usananlar 
koltuklarda, kanapelerde "siyakat 
vavı,, gibi kıvrılarak, uzanarak, bü
külerek; soğuk istasyonların bekle
me salonlarında tren kaçırmış yol
cu rabahıu.:hğiyle uyumaya çalı

şırlar. Bu ımızganma arasında ku
laklarına çarpan bir ses, bazen onla
ra gitme zamanının celdiiini hatır
latan bir umut ve sevinçle gözleri
ni açtırır. Fena yatmadan ttıtultnuş 
boyun1arınt çarpıtarak şaıkın ba
kıılarla etraflarına bakarlar ve oıı
lara hiç acıyan olmadığını görtine;e 
sabahı bekliyen bir çilekeş derviş 
teslintlyetiyle yine o zifir ve miyas ... 
ma kokusuna tekrar gömül tirler. 

TürküsiyJe borcunu öder. Ondan 
sonra damat bey, gelin hantnıdan 
Setaret bacıya kadar kaybeden tür. 
kil kefaretini verir. 

"Söndtirme çöpü,, oyununu şimdi 
Avrupa devletleri oynadtklar.ı: için 
bize vakit kalmıyor. Yanız l:'linde 
çöpü Sönen devletin türkü söylemek 
değil, gık demeye mecali kalmadı~ı 
için oyunun şekli bilsbiitiln deiiş
miştir. 

' • r 
1 ŞEHiRDEN 
' --~ J 

RÖPORTAJLAR 

Dilenciye Para Vermek 
musandıra, yerden yapına ma!!ala 
~ert ot yasttklar. Etrahii fırdolayı 
genİ!f peykeler. duvatli:ırda h0mh hat
tallt::.rın 13.vhaları bsıh.. Bir tarafta 
~atranç merakhları oyun b~~ında dil 
ı,üniiyorlar ... Bir kaç me~'1kh birbir 
lcrihe işaretle hamleleri gös1eriyorlı:ı.r Cinayet İşlemektir 

Veı·diğimiz heı· kuruşla sokağa bfr sefil fll'latıyor 
farkında olmadart dilenci sayısını arttırıyoruz 

Arkadaşımın ağıından sözii aldrnı: 
- Havuzun etrahnda bodur iskern~ 

lelerde oturmuş bir kaç kiş: nargİlele
ı·e rlni tokurdatıyorlar ... Bir kenarda be~ 

altı kişilik bir toplahh, tertetnlz kah
veci tabileri, maşalarını ,ıkırdotare.k: 
koşuşuyorlar ... 

Şehir yeni .u. - lentisiz şehri a-r-- Yazaıı: •• ...,. d d yanmış, gu- \ deta ya ırgı rm, 
Halsi%lifin dumanı oJmry'an şekli 

pek nadirdir. O da ancak, erkeklik 
hormonu hiç işlemiyenlerde olur. Böy 
le halsizler zaten halıizlikten ı1ika ... 
yet etmez-Jer, çünkü halli olmtık lçih 
hiç bir ihtiyaç hissetme.ı:ler .. 

Şimdiki toplantılarda baıka ejlen 
ce yok ... MeclisleTde taıth dilli, gü
ler yliılü, ölüleri bile giildürecek 
nüktecilerin anlattıkları kızoğlan kız: 
mazmunlar, cinaalar, incf'likler taş 
üstüne atılmış buğday tohumu gibi 
kalıyor, bir beyenme filizi verm.i.yor. 
Herkeste 11Aman ıu llf bitse de ma
sariın batına geçsek... gibi bir is
tek var. Zaten kimsede ittceliği anh
)'acak hal yok. 

Pokere dair b fıkra: 
"Avrupa ile Amerika arasında iş

leyen bilyük yolcu va'.Purlarından bi
rinde, poker oyruyan dört kişi ara
sında bir yahudi ile bir şarkhya tali 
yar olu.r. Oyudcularda:n izbandut gi
bi biri neel var nesi yoksa kaybeder. 
Nihayet birinden boı:ç aldıiı para
yı sermaye yaparak tekrar oyuna o
turur i parti kıı:ı§ır, kayıba düşen o
yuncuya dört papas, şarkhya dört 
birli, yahudiye de pokerin en yüksek 
kıiiıdı olan bir cinsten sıra gelir. 1)
çü de onlerindeki ntevcudu sürerler 
Kayıplı şarkhya sorar· · 

Her devrln, her asrın, her oyunun 
kendine göre bit• dekortl, kottforn, 
kisvesi vardır. Papes kaçtı. söndUr
me çöpU, peçiç, yüzük gibi oyunlar 
uçini sobah., koca manga11ı, sedirli, 
odalar ister. Konıotlarıh üstUnde pUl 
§İşeye konmu, boza ile ltbİebi ge
rektir; Birisi böyle kübik binalarda 
kaloriferli odalarda bobistillerin 
söndürme çöpü oynadıklatını görse 
kendini bmarhanedew sanır 

ne~ pertıbe ışıkla- \ SAIT l(E LE · sordum: rı ile ortalıtı renk _ S R - Yahu siı:in 
1eştit.i.yor, tozsuz. ___ ... ,__ dilcncl1~rinız yok 
dumansız sokakla- mu? Bozult p:::.r~-

Dostum hayretle sordu 
- Nereden biliyorsun'.' 
- Tabloyu görmedim. Fokat böy1e 

olacağım tahmin ed:yorum. böyle ol
masını gönlüm istiyor. Blıir.1 n1ılli 
varlığımızı altüst ederek ta ev eşya
mıza, 3.detlerimize kadar sokulan Us
lilpsuz ü«:üncü Natjo1e:on modası bii
ttin bu ııüzelliklerimizi t'lahvetli. 
Bugün memlekette biz Tilrkltre ya
kı~an bir kahvemiz bile yok. Kıraat
hane adlyle Tanzimat edebivetıhr ha· 
tırlatan kahveJerimiıin hic; bi.r tnilli 
kagcsi yoktur. Ufak ufak m'rmer !ll&

salar, gayet rahatsız ıskemleler, ke
ten ceketlerinin beyaz rertgi kirden az
mış slyah tırnaklı garsonlaT ... I11te 
kahvelerlmiz,. Halbuki bizim iam ala
turka kahvelerimiz orta h11lll aile er
keklerinin bulu$tukları. ıöı·ü,tükleıi, 
klüpleri. topl;:ıntı yerleri, selimhk da
jreleri Jdi, Hattii daha ilerish1e gide
rek iddia edebilirim ki garphlar.ı 
"klüp,. tlkri -hcrşey glbl- 1i:arktan ve 
bı.ıden gltn1lştir. 

Öylelednden başka halsizlerin hep
si için derman vardır. Fakat bu der
man ıazetelerin ne ilin sayfalarında 
bulunur, ne de hekimçe yazıları ara
sında •.. 

Mese1i altı ko1 .iskambil mahalle 
kahvesinde oynanmalıdır Oralla ki
ğıtlaı·m adları da mtıhit~ göre deii· 
şir, 11Kupa" nm adı uyiirek,, "karo" 
nun adı udineyJi., 11 pika'' ya sanki 
beyazı da varmış ıibi uk::\ra maça,, 
denilir. 

rıh tertemiz bir görünilşü, işlerine\ lıruuzı ne yapıyor, nasıl harctyeırsu
gitmek il.zere evlerinden çıkanları bir uz1 
çekiıti var, Şen ve güler yü:ılUsünüz. - Yok, dediler. Bul"ada dilenciye 
biltiln isteğiniz 11iinlirıilıün iyi geçme- rastlanmaz. Sebebi de ne yapsa k!nı
si., canıhızt sıkacak bir yiizle, bir is- &eden on para alamaz. ÇUnkti burada 
tekle kat·stlaımarrıan.iz, Ed tstelih]zjn diİenmek kadar. dHenciye para ver
olacaiinı da umuyor&Unuz, fakat d:ı- mek de ayıptır. Dilenciye para ver
ha kapıyı açar atmaz karşınızda ~st mck, dllenciliii yaymak, dilenciyi ço
ba3 yırtık pırtık. ya yalın ayak. ya ialttnak demektir. 

Halsizliiin dermarurt.ı. herkeıin ken
di h•kimi bulur. Hekim, halalzllkte" 
&iki.yet eden erkeii muayene eder o
nu tetkik eder, balıııiıüiin st.bebini a
raşttrır ve onu bulduktan sonra deva
sını bildirir. 

- Geçen akşam tam otuı beş lira 
kaybettim. Bugilh biraz kiiit uyttr
sa, hem zararı çıkarır, hem de üs
teU.k hıncımı ahrun. 

Poker oyuncularının hepsi kendi .. 
le.rini bu oyUnda uıta sayarlar. Fena 
oynadığını kabul eden bir ı;okerciye 
rast gelmedim. Akıldan ç:arpıimalar 
uydururlar ve bunlarda mutlaka 
zafer, on1arda kalır; hasmın gönlün
den geçeni gö:zlerinden okurlar, blöf 
ler.i yakalarlar. Sözilh kısası pokeri 
icat eden geh;e onların ustahğnıa 
11 Peı,, edet. 

Eski kumarbazlar barbutu, yorgan 
üstünde oynarlar, pasetayı da Di
rekler arası kıraathanelednde bilir
donun üstünde keserlerdi 

da ayakkabı olmaktan çıkrrıı, bir süp- Ne kadar doğru .. 1stanbulu düşün-
rüntüyU terlik gibl pimpis ps.rn:ıa.kla- tlüm ve şöyle btr hesap yaptım: 
rının ucuna geC:irmiŞ, yıkanmtı.mış, Hergün lstanbul sokaklarında dola.
kirli yUzlü, çapaklı ıözHi lirertç b1r ıan en azdan 200 bin insan vardrr. 
ı;ingene karısı buluyorsunuz. Kucaiın Hergün 500 dilenci bu iki yliı.: bin in·
da pıis kokular saçan paçavrı.l11·a sa- sana avuç açnr ve mutlaka her birin
rılmış blr de çocuk var. Laiım kaz- den en az birer kuruş ahrl<ır. Bu <'\

mıa1 kadar kir dolu tırnaklarını gö- ışafı yukarı gilnde iki bin lira tutar 
7.ünUı:e sokar gibi uzatıyor: ve dllencl baştna ortalama bir he-

Halılzlik bir erkek için olağan şey
lerdendir, bir kabahat deii;;di.r. Fakat 
onu ıaklıyan erkek kabahatli çıkar: 
Yalnız kendisine ve eşine kartıı de
ğil. yurduna karıı da kabahatli olur 
Çünkü halsiz erkek yurd.uh ıtUfusUh~ 
arttırmak vazifesini ifa edemez. 

lil&P'\'f·'·MISl,J,j 
iki Bin Yaşında 

Bir Çınar 
En ıcok yaşıyan ağaçlar arasında 

~ına: ağacı ba§te gelmektedir. Zey
tin, akallplUı, incir, P•Koda lnoiri, 
meşe, Banbap, kestane ağaçları asır
lık ntbaUard.•ttdır. Fakat ~marm y;ı
sama kabiliyeti h•pslnden il•tiln te
lakki edilmektedir. Memleketimizde 
birkt19 yü• senelik çınarlar çoktur. 
~akat en büyük ve en yaşlı çınar a
gacı İolankay adaomda bulunmak!a
dn-. Bu çınarııı Milattan evvel dikil· 
nıiş oldujuna dair alıcın llterl~d• 
~nanca yazılar bulunmaktadır. A
g~cm bazı dalları 50 - 100 metrelik 
hır sahayı gölgelendinnektedir. Göv
desini 7 ._ 8 kiıi el verirlerse ancak 
kuşatabilirler. Dalların altında bit 
gaZino bulunmaktadır1 Gazinonun bir 
d_e dana yeri vardrr. Burada iki yüz 
çıft hiç güneş görmeden rahatça dan
sed.ebilirler. Bu iki binlik çınarın i
sadan çok evvel dikilmiş olduğunu 
nebatat mütehassısları iddiada mut .. 
teflktfrler, 

YENİ NıŞKlYAT: 

ı.!'tYINDl~t.IK lliLERl DEROıU -
ltrı:ı luınunın ~ iııcı )'11 4 üncll sayıeı fennt 
d 

1 
ııint da l utel Yıl btrlnei sa~111 b&J'ln· 

dj'ı' 1~ .itlerine ait )'an ve resimlerle neıre· 
mııtlr. -Lti'°SYANtN USTUNLUGU VE DUQKUN-

zı · ?U - Hamdi Varoilunun Perna.nd dtıe· 
ar dan dili.mire nakltttiii "As.vanın UıtUnlUIU 

ı;c dUtklhılülU·Avrupanın i"ıli., adını taıı,.•n 
11:( es~r, ~SYA medeniyetinin rarp Uzerlnde 
.r .teıırlennl vı htt m•denlycıtln, 1ı:anıal dev 
k~.11Jd~n sonra, hana:i derin sebeplerle düıi· 

\in Uıe dofru &ittifini aydrnlatmakta.dı.r. 

- Buyurun. Masa hazır. Kim oy
nıyacaksa kiğıt çeksin. 

Oyun iı,tahlıları fazladır. Fakat 
herkes nezaket a:östercrek yarım a
iı.ıla bu a:•vki başkasına ttrkctmek 
ister. Bu ufak merasimcien sonra 
masanın başına oturulur. Geride ka
lanlara nükteci daveti!, toth dilli 
misafir de dahil olmak ı;;artiyle ma
sanın yanına birer iskemle çekip o
yuncuları ıeyretmckten b15ka ynpa
cak bir şey kalmaz. 

- Açtım : S lr Ura. 
- Bet lira. 

- Rettim. (Kestim vezninde) 
- Gördüm. 
- Ful asi 
- Benimki kare! 
11Kıre11 k:ı:ı.yrphya kara haber ıibi 

gelir. 

Ben Blöf Yapmıştım: 

- Sende ne var? 
- Dört birli 
Elindeki dört. papnsla hem son u

mudunu, hem de kendini kaybeden 
oyuncu, tabancayı ç.cker "dan!11 di
ye şarkhyı vurur, devirir ond:3n 
sonra yahudiye döner: 

- 'Ya sende ne var? 
Yahudi hiç bozmaz Elindeki o-

yunu boş kflğrtlara k.0rışbrır, uzla
şıcı ve barı§kan bir gülümseme ile 
cevap verir: 

- Ben blöf yapmıştım!., 

.t;fh~·· 
~. 

' • 

«:ski Oyunlar: 
p ek eski zamanlarda da evlerde 

oyun oynanırdı. Fa.kat bu o
yunlar aade dött beı kişi)'i ilgilen
dirmekle kalmazdı. Çoluk çocuk bü
tün ev halkı oyunun eğlentisini, yÜ· 
rek çarpıntısını paylaşırdr. Sıcacık 
odalarda, böy1e kaJabahkh oyunlar, 
(papas kaçtı), (söndürme c;öpü), 
(yüzük), (peçiç)' gibi eilendirici 
§eylerdir. 

Küçük Bir Kmnar Sahnesi: 
K antar kitibi Nafiz efendi pala 

bıyıklı 1'ir delikanlıdır. Faiı:at 
anası Huriye hanım hlilıi onu a~zı 
süt kokan bir bebecik sanır. Kantar 
kitibi maaşını almış, arkadaşlarınn 

utarılr bir akşam Kürekc;;ilcrde Hur
şit Reisin kumarhanesine dtişmüş, ne 
var ne yok temiz1ehmiş, ertee.: e:ün 
anasına heııap veriyor: 

- Anne! Diln akşam şeytana uy
dum. Kumar oynadmı, kaybettim. 

- Ne kadar kaybe.ttlh evlidım? 
Söyle. Bir mecidiye vardin mi? 

- Fazla anne .. 
- 'üstüme iyilik sağlık! .. İki m~-

cidiye tnl? 
- ı'fa:ıle. anne .. 

- Hay §imdi aklıma dokunur 
Sakın lira olmasın. ·· 

- Fazla an.tie ... 
- Amanın a dostlar hangi taı1lara 

ba,ımı vurayım? .. İki lira mı yokıa? 
(Papas ka,tı) nın bütün ruhu ne - Fazla anne .. 

yapıp l'•PIP papası eld~ bırakma- - Hafekanım tutuyor. Söyle Na-
maktır. Ve kayıbın kefareti herkesin fiz ! .. Uç lira mı? 
ic;inde antrmak.tan ibaretti(. Filha- - Fazla anne., 
ldk:a pokerde kaybedenler sesinin fc- - Gözlerim karanyor ... Yoksa 
nalığı ilctanınan hayvanı taklide beş lira mı? 

E bib
. · h 

1 
d .. k mecbur olmuyorlar. Fakat sabahlara - Fazla anne 

v ıı ı nın e ecan an soze a- k •· adar uykusuz kahp iiste de para - Şuradan çir .. ~k suyunu hazırla 
rıımaya, misafirleri ağll"larna- k" b ıtı' k ' ı ,y e Kten sonra artı onu takUde Bayılacağım galiba., Söyle f Hepsi~i 

ya defi nefes almaya vakti yoktur. hacet kalma.z. m· din? 
Ev, mahallebici dükkinlarındıkiı . .. .. .. ı 

1 
ve~ .. 

"Gelen ıelıı.ln aaıdetle, giden gitsL-ı (So:ıdurme çopu) en bas .. ~ ve __ e~- u ~afız, .alacagı cevabı beklenıeden 
ıııelimeUen l8:11haıın1 hatırlatacak blr ~ehceh bl_r o.~dur .. C?~.uı:un butun ş:ark.,_ dıye. d~şeli. aba!ını nyıltmak 
tekkeye dönmiiftür.Oyu.ncularırt sinıı· ıncelili hır supilrge ço~unu ~ang~l- lç.n bıJeklerını ovarkeh söylenir: 

Y
ilzünden ••YYBt bac• ~ıh· b U da yakıp elden ele geçırmektır. Su- - Merak etme. Yann borç alır 

• • 1 01 na pür ö '' ki · ı· d .. Ak 'd · tüttürdükleri sigaralar odanın içini u l~i c; 1.'.uku rı:;nl e ın .e sonersc o- §ama gı l'"r, zararımı çıkarırım! 
göz gözü &'Örmez, zifir kokulu bir ~ . n .. r tur s Y emesı ışart oldu~u rr;--
s.i.sle kaplamışttr. Ahretlik eli değ- ~ın ç~p delder:ı. ele dolaşırken herkes , .. _ ........... ... ...... .. _____ •-•• 

dikçe -uyku dağıtmak için- kahve ır a~~ ~~: ... 1 8 .. 1 . . l KÜÇÜK HABERLER ! 
yetiştirir - n rme çopu oy crsın tnr~ : : 
Oytts~ıyanlar, pokerden anlanır- kü .. Diye .bairışırlar. Oyunun şa~a- ••:;·;;;;;i;·~ .. F~B'ii'ic.9;.'~-~-,.,: ıı• :•••n•••i 

yanlar, uykudan kan çanağına don- sı !okt:r, mutlaka kayıbı yerıne t•baneı firma. belediye iktıaat r:Jdu~r:tü~' 
müş gözlerle beklerler· 

1 
. . getirme lizımdır. Mesel.l çöp bil- a~vurarak ı;etırim_izde beledJye adına ekmek 

pek ağır yürüyen saatl~r, ~~:~c~i:r Y?~v.efendi~n ~tinde s?nmüş ... Tiry~'f. a ~k~s;Rk5JN~MıA\;~k~~Nia~~d~1~i:~vut 
rn 1-IAVACILIK VE ~OR - Bu meıiak ıçin yddırım gibi geçer Bekleyen kıligıyle evı tıtretmesıne raam§'b-'° 1 ~unca dncmaaında fıım tutuşmuli ve 
A "hnıua11nın 2rlfil uncu sayısı öıta ya:ı:ıfarla lerle kimse ine§gul bile .olmaz "N~ da usul tutarak kalın sesiyle~~~ "::.'lJ.<S'"'(' ~ujt ı mııtır. Atcı eenıılemedcn slSndilrul· 

• .," ":''::"..;"'~~·;;••:;,';;";;;il;;m;;l~ıt~lr;_. ~·-::--~-....,,_.:_~h!!ı!!l!!le;!r:!,i..,v~a~r~ı;•..;görsünler Bunu b"l- Çeım·l-cellldın ne kanlar d-!Sktil h. ,..~-<.: ... nede . + R Lt 18PtRTO ICMIS _Gala.tada ... ı wv&'-'U\.l.C uct:}Vt:tuı 1.1.1.. •"""'&~;: i.., ~ır. odada yatıp kalkan ve 6tedıtnberi rerO:h 
ır mebusu Emin Sazak da ~ 7 idam hazır bulunmuş ve Jig ~""ı bi • ı v,-•.PU"to ıçınıJ-e kendlni alı,unnı• bulunan Yor-·r iki kaz k · · d - · t• ·· . • .,, '""' l ıı, oda&Jnda 610 olarak bıılunmuştur Yorılnin 

- . . . a mer ezmın egış ırıı tıren]ere dıp)onıalarrnı ~ ô ~disi ıatilümü 1UpheU corüldilfUnden cesedi morıa 
nes~e. ı~ır~z etmiş ve lfıyihaların ~ vermiştir. /' -ı :p kaldırılmııtır. 
reddını ıstıyen bir takrir vermiş- --..:..-------,'J ' -----~----
tir. "":;, Tahan Helva Sürümü 
~ürsüye gelen Dahiliye Vekili "' • Artacak 

Faik öztrak, demiştir ki: Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

Şiddetli 

Yapıldı, 

önemlidir 

Napoli'ye 
Bir Akın 

Hasar 

- Şu makıııuma en paracık.. Mus- sapla günde dört lira düşer: 
tacuml ... 

Güler yüzünüz buruşmuş, neşeoiz 
kaçmıştır. Sokaia ilk adımınızı bir 
göz ve a:a11Ul bulnntuıt Be :ıtıyorsunu:z. 
Tramvay duraiına kadar &öz.,ünüze ve 
gönlUnUse tiksinti verert böyle dl:itt 
bes avuçla karştlaııyorsunuz. Bunla'r 
ayni kılıkta 11lydirl1mit, soiukla tit
teıen, 11lak ve buı ılbi kaldırunlir
da yalın ayak peşinizde koşan, her 
t<il'afları iirenç bir şekilde 11:\rlilen. 

* * Bu eski kahvelerimizde yalnu: kahve 
. çay it,;ilmezdi Tatlılar yenilir, şerbet~ 

acnım di.~en i_ı~~an:n k~t.an~madı&ı ler içilir, meddahlar dlnlcnir, ki:lra-
. bu iUndelıgı hır dtJencı alıyor aözler oyııstılrrdr. BaJ!'Rll 8RZ şairleri 

ve .~ız bu parnyı ya acıy.ak, ya dıı I ara1anndı yarıı,lnr yaparlar, muaın
o ıcrenç ~uratı görmemek için ha..; ma1or haısarırlardı. Bu suretle kahve 
olarak ven.yoru~. arkında olmadaı1 hayatı. Türkün içtimaiyatında mühim 
:•· mcmle:kete,. in~anl_ıi·a fen~.lık_ e- bir rol oynardı. Biz, her ıtiztl aeyi-
~yoruz. Daha ılerı gıderek soylıyt!- mızi ~arplılara kaptırırız, sonra dö-

yıhı, cinayet i~tyoruz. ner, bu gUze1 S.df'tlerimlzi yine onhır .. 

donsuz kızlar veya parttalonsuz o!· DllencilerJt ujr::ışmayr y.ılnız belı:
Janlar, ya dı kopmtitı koUarıriı, ke- diyeye bırakrn rnıhyr.ı. Belediye bu 
sik bacaklarınt bUtün iğtenqlill .i\t trün sokıklaı ilkı dllenclJer1 topJa)'ıp 
gl:lzlerinlıln önUne seren hayısrzlar"' bir yere tJksn bile sizin o fena ide
dır. tiniz, o kötü acımanız, para verme-

dan en {ena iiCkilde olmak şartiyle 3-

lırız. Fransaıun oı·ta halkıı nıaheous 
kahvel~rl gayet rahl1tsııdır. Biz 8rne-K 
olarak onları alıyoruz. Paris camilnin 
ynnınd<t acılan "arap kahvesi., hergün 
tıklım tıklım mütteri ile dolu idi 
Yetmiş ik.: bu~uk millet bu»ada mln~ 
derlere bağdaş kurmaya çalrş;ırak 
öksüre tıksıra nargile ic;;nıeye velte
nirlcrdl. Biıtün bü.yük lokantalarda b:r 
taı<ım ta.tlıs.u frerıkleri ,atvar eiycre\c 
"Türk kahve,, ciliii rolünü oynarlar. 
(Berlin) de böyle alaturka bir kahve 
dükkıinı fevkalade rağbet ![azanmı-itı. 

Eğer tramvayda böyle birisine ra!i- niz varken yarın yeniden beş yüı di
lamaııınu:, b•htli!ıınıs. Çü'rdrü bunlar lenci daha ortaya çrkacaktıi- Yapıla
trali1vayda da bel veya se1ti11 kuru,tt cak şey şudur: 
verlnce yanı bc.,ınııda kurularak pis Dilenciye acımamak ve p;}ra ver
kokUlarıru slç'1. at§a ıi.zinle ayni eı- metnek. Para alamiyacağına lnanıruı. 
rada otururlar 1bununla da auı·urla- kimle dilenm!:z ve ortada dilenci kaJ
nırlar. Tramvay iıtısyonundın jşİnİ• maz. 
ze ıidinceye kadar bu pis avuçlır :Y\1. 
önünüsde, ya ar'i:anızdı9.ır. t,iniıin 
baııında da bunlardan kurtulamazsı
nız, memurıanuz daiı-enizde, esna!sa
nı.ı dükkinınııde, tüccarıenızı yazıha
ncniıde, doktorıanız hastahanede, a
vukatsaıuz adliye koridorunda, lokan
tada, tiyatroda, ~inemada, kahvede, 
tUtUntü dUkkln111da, hasllı heryerde 
bu itrenç adamlar kıır~ınııda ve yo ... 
nınızdadır. 

* * f renle gidiyorsunuz, 

MESUT BİR NİKAH 
:Y!anisff Vnrldat Müdi.iri.1 Bay JÇ::ı

nan Güla.l'ın kııı Betül Gulal ile 
Harp i\kademisi Yüksek Levaıun 
Mektebi Muallimlerinden Emeklı Al
bay Sain1 Ateşn1cn'iu o&:lu, snbtk Sel
lüloz Snnayti Müessesesi l{imyager
lerinden ve halen Kızılay Cerniyl:!ti 
Gaznıaske Fabrikası Kimyn Sef n1u
av)'ni Ceı11al Atesn1en'in nikfıh n1era
süni dün Beyoğlu Belediy~ Dairesin
de akrabaları arosnıda kutlulanınl.'j
tır. Taraleyne saadetler dilerjz. ·-·········· ",,,.,,,, ...... 

Bliyle olduğu halde bizde tom al•· 
turka bir ke.hve neden yapı!anııyor, 
anhyaın1yorum. Blrial ön ayak olup 
böyle temll!!ı zevkli, milli dekorumuza 
uygun bir ınü.esıese yapsa, yavaı ya~ 
vns. btitiln k:.ıhvelerlmlı bu Rokoko 
UıdQptan kurtulur ve kahvey" .;ıkmo.k 
herkese bir zevk olur. 

MEVLODU ŞERiF 
Se\ gıli <ıile relsin1iz i~te.nbul MebudU 

TUGAMİRAL DOKTOR 
HAKKI ŞİN ASİ EREL'in 

- Öhhlt, .. Artık buraya ı•
lemeıler1 demeyh1i2. Tren iıtııyonda 
durduiu zaman kılın, horrtuıtulu. fa· 
kat mi!kin bir ses kulaklarınızı trr
malar: 

- Ya hayır sahipleri... Ya hayır 
sa.hlp1eri ... 

Tı·enin :betiçere•inden bnkınca, eHn~ 
de paslı bir teneke maıraba tutan ve 
bunu pençerenize usatan orılatılam1""' 
yaçak kadar pis ve blürtUcü bit kı -
hkla kar~tltı11ıt11nız. Saç, a.ıkal birbi
blne kartıınış, para veriltcek deiil, 
bütün terbiyeniıi sarıacak ve tijkütii· 
lecek bir surat. Fakat bir an tükürü
ğünüzün kirleneceğini düşünüyo:-, 

kendinizi tutuyorsunuz. 

ŞEHiR TIY ATROSU 
DRAM KISM 1: Bu akfBJn S;\at 20.30 

MERDiVENDE BIR IŞIK 
XOMEO! KISMI: Bu akaam sillt Z0.30 

SAADET YUVASI 

ruhuna İkintitesrinin 30 ncu Paza 
da günü Öğl!1' namnıından sonra Ked1-

küy Osn1~ınağa Camfaindc MevlOdu 
da Nebevi okunacaktır 

Do tınrın11z1n ve ~rıu eden ıevah 

Bir de düııünüyorsunuz kı. bu adam
lara acıyantar ve pata vetenler var
dır. 1~te bu ikinciler asıl fena insan
lar, asıl atınrrttyacak düşmah1ardır. 
Çünkll keteletlhden çıkardıkları he;· 
kutıışlo sakata böyle lğtenç bir a
dam fırlatmaktadırlar 

Ankarada bir hafta 
0

kaldını, yeni ta
rafıhı da ıezditn. eskl tarafında dıı 
dola3ttm, girmediiim yer, ~kmadtğmt 
tepe kalmadı, bir tek dilertci görme ... 
dim ve ne yılan söyliyeyim, bu dl-

BU 
Akşam 

Büyük GALA müsameresi 
Ylldu::larnı yıldızı. Slnemann1 Pn 
~rı1siz !'>nn.atkdrı. ".'.'vfnRkeli Krıdın. 

111 unutulın;,ız yaratıcısı : 

PAULA WESSEL Y 
Gul!ltav Ucleky'ntn 3 üncü şaheseri 

F R AN SİZ Ç A SÖZLÜ 

tcşr flerini rica ederiz. .Alleıl 

= 

Sinema! 
sında 0 

"Kazaların kaldırılmaları hak· ı 
kındaki tekili dolayısiyle arkadaş 
larm mülahaza ettikleri noktaları J 

dikkatle dinledim. Büyük ekseri
yet Koçhisann Ankaradan kaldı· 
rılınasına muarızdır. Tahminime 
l:ö~e Çiçekdağının Yerköye nak
linı ekseriyet muvafık bulmakta- Roll!a, 28 (A.A.) - "Tebliğ,. Bu 
dır. Çiçekdağınm Yer köye nakli gece, Ingiliz tayyareleri N apoli 

,_ ............................ ~, BİR ÖM ÜR 
BÖYLE GEÇTİ! ıhakkbında söz söyliyen arkadaş • üzerinde bir akın yapmışlar tay 

ara en d iltih k ed h'ik. t ' 'teklif' . e a . er ~ '. U):lle yare karşı koyma topçusunun ve 
. dın;n kabul edılınesını temen avcı tayyarelerinin şiddetli ate -

nıeerım ·1 . .., şıy e karşılaşmışlardır. Maddi ha 
Dahıllye Vekilinin beyanatından sarat mühimdir. Bir iki ufak yan 

~~nr~ kıfayetl mtlıakere bakkmda gtn çıkmışsa da çabuk söndürül -
J.ır akrır verilmiştir: .Bu sırada söz müştür. Ahali arasında 5 yaralı 

an Zıya Gevher Etili. yol olmadıbı d 
icin kaza merkezini bir yerden diğ;. var ır: 
~ir yere nakletmenin doğru olmadı- Denızaltı ~arşı k~a vasıtal_a 
gmı söylemiş ve "yolumuz yoksa bu- rımız A.kdenızde 3 duşnıan dem
nu yapmah:vız.. Kaza merkezleri bu zaltı gemisini batırmışlardır. 
~beplerle nakledilıµcme!idir "· demlş- * 

Daha sonra lftyihaların reddi l").ak- Londra, 28 (A.A.) - Malaya znh-ı 
hsının hasara uğradığı haberleri ya-

kındaki tekill reye kon:mu~ ve kabul tandır. Bugünkü İtalyan tebliğinde 3 
edilmiştir. İı:ı.giliz denizaltı gemisinin batırtldıG;ı 

Bundan sonra Meclis, mücbir ve hakkındşki iddiayı teyit eden hlc bir t 
(Sonui Sa: ~ 60: 5) haber "'llle."f:cut deiildir 

.. 
' 

Bugün Matinelerden Itibaren: 

TAKSİM SINEMASINDA 
2 Büyük ve Güz.el Film Birden : 

1 - Umumi talep üzerine, senenin en güzel 
TÜRKÇE S ÖZ LÜ 

KIZIM DUYMASIN 
Muuzam ve hiıii. A~k vo İhtltas !'ilmi : 

2· Yeni Oeanna Durbin: GLORIA JEAN'ın 
Şarkı Kralı ve Radyo Yıldızı BİNG GROSSBY 

ile beraber fevkalflde bir tarzda yaratbk!arı 

Filıninde kendini gene gösteriyor. 
Bu filın ölmez bir a~kın hikayesi. 

kalbleri büyüliyecck bir gönül \ .._ 
macerasıdır "" 

ı'- Yerlerinizi ~vvelden tutunuz: Tel: 49369 _ , 
1 
1 .EL HAM R A Sinemasında. 
PERİ KIZ I 

Nilüferle Demiray'ın Aşkı 

Ş AR K 1 S 1 MUHTEŞEM HARiKALAR FİLMİ - TÜRKCE 
1 Besteler: Kanuni AHMED - Gaz:-ell!:r: NADIR 

'-ıı _____ ı lllliııiııılll ___ .... _.iılıııi ... lllııi•' ı '-;ıaveten: M E VLE V l 
YILDIZLAR 

SÖZLÜ ve ŞARKIL\ 
Şarkılar : GÜZİN 

R A K S 1-ıı1 



T 0 R K 1 Y E ·--... ~ 
ŞiŞE ve CAM FABRIKALARI 

ANONiM SOSYETESiNDEN : 
ÇUVAL SATIŞI 

Fabrikamızda muhtelif eb'atta Karbonat çuvalları müzayedeye çı
~ırılacaktır. Çuval nilmunesi Galata Perşembe Pazarında i~ Hanın
daki Büromuzda görülebilir. Taliplerin 5 KAnunuevvel Cuma günü 
akşamına kadar fiyat teklülerini tevdi etmeleri lazımdır. Çuvallar, 

haddi J.Ayıkmda fiyat temin ettiği takdirde satılacaktır 

Çuval Y apıcdığı Eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Bezi teşekkül tarafından verilmek üzere beş yilz bin UA bir 
milyon raddesinde jüt, kendir veya pamuk ipliğine un ve mtkset çuvalı 
7Aptırılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edile<'ek miktar yirmi bindir 
21 - Taliplerin eksiltme gün ve saatinden evvel şimdiye kadar çu

••lcılıkla meşıul olduklarma ve bu isi yapacak kabiliyet ve teşkilAta 
malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odalarından vesika alnu
~ muvakkat teminat olarak Be$ bin Türk llrasmı Ofis veznesine tes
lim ile makbuz almaları veya bu miktarı. mektuplan devletçe kabul 
edilmiş bir mJlll bankanın muvakkat teminat mektubiyle temin etme
leri ve eksiltme günü imal ettikleri bir çuvalı numune olarak getirme
leri ve bugünden itibaren Toprak 'Mahsulleri Ofisinin Ankarada Umum 
Müdürlük milbayaa komisyonunda ve fstanbulda Sirkeci Liman handa 
İstanbul Şubesi Müdüriyetinde her istlyene verilmek üzere hazırlanmış 
bulunan şartnameye göre hareket etmeleri lhımdrr. 1 

4 - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen ~rtnamede yazılı oldu
Ju tarzda kapalı zart usullyle icra .edilecektir. 

5 - Teklif mektuplan 3.12.1941 tarihine rastlıyan Çıırşamba günü 
aaat 15 şe kadar Ankarada Umum Müdürlük mübayaa koml$yonuna, 
İstanbulda İstanbul şubesi müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim e
dilmiş olmalıdır. 

Teklif mektupları mezk\lr gün ve saatten evvel bildirilen makam
Jerda bulunacak tarzda iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

8 - Talipler tekliflerini mühilrlQ bir zarf içine koyacaklar, zarfm 
Gzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zarfı muvakkat ıe.. 
minata alt makbuz veya banka mektubu ve 2 inci maddede yazılı vesi
ka De birlikte başka bir zarfa vaz ve bu zarfı da temhir edecekler. dıs 
zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun çuval imal işine ait olduğunu 
lpret eyllyeceklerlir. Teklif mektuplarma şartnamenin tamamen okunup 
kabul edildiği yazılmakla beraber, imaMtın jütle, Kendir veya Pamuk 
fplffiyle yapılacağma göre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem ra
kamla açık olarak derci l.Azımdır. M~ktuplarda hAk ve silinti olmıya
caktır. 

7 - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak ve teklif mektuplarmm açıl
.mut Jçin kararlaştırılan günden itibaren nihayet on gün içinde teklifi 
kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektupla tebliğ olunacaktır. 
Umum Müdürlilk ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Tek
lif sahipleri ihale için muayyen müddet :ı:arfmda tekliflerinden dönemez-
~ c~u . 

Bir Elektrik Mütehassısı Aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden : 

bi ressam olmak ve bi.ıyük müesseselerde 5alışmış bulunmak şart
tır, 'Mühendis ve Sanat mektebi mezunları «'Pclh edilecektir. Talip
lerin ehliyetlerini müsbit evrak suretlerin!, tercümei hal, referans
lar ve kabul prtlarmı havi bir mektupla Adana P. K. 78 adresine 
-derhal milracatları • 

............................................ ..,, 
\ -. kcri Fabrikalar Satmalma Komisyonu iı:rnları 

29 ton 0.8 - 1 mm, Galvaıw:li demir saç levha 
f " 2.5 ırım. {i1 " " Tel 
2,5 .. 2 .. .. • .. ., 

almacak 
Tahmin edilen bedeli (26,500) Ura olan yukarıda yazılı üç kalem 

mal'zeme Aakerl Fabrikalar Umum Mildürlilğu Merkez Satınalma Ko
mlqorıunca 8,12.941 Pazartesi günU saat 14 de pazarlıkla ihale edllecek

'tir,. Şartname 1 lira 33 kuruştur. Katı teminat 3975 liradır. (10177) 
~ 

Bol-. Adapazarı istasyonuna 3150 Metre Mikabı Ke
reste Naklett irilecek 

Boludan Adapaıan istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahilin
cle tıesliın şartlile naklettirilecek 3150 metre mikAbı kereste nakliyatı 
blUrl Fabrikalar Umum Müdurlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
JJ.12.941 Cuma ıünü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Naklettiri

!feee"k keresteden çamın beher metre mlkabına 1 ı lira ve köknarın be-
.her metre mlkAbma da 10 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 Ura 
74 kunıftur, Muvakkat teminat 2598 lira 75 kuru,tur. ( 10268) 

~ 

Taliplerin 10/12/941 Çarşamba gilnO akşamına kadar teklif mek
tuplannı venneleri ilAn edilen 1000: 1500 ton demir Hurdasınm beher 
\oiıwıun muhammen bedeli 20 liradır. (10267) 

~ 

1500 Ton Demir Hurdası . , 
10.12.Ml Çarpmba günü akşamına kadar teklif mektuplarını ver

ilılelerl ilin edilen (1000 - 1500) ton demir hurdumm beher tonunun 
nmJıammen beleli 20 llradır. (10216) 

inhisarlar Umum Müdürlüijü İlanları 
L - Mevcut şartname, nümune, müfredat UsteJerı mucibince ida

re ihtiyacı için (153) kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan (18) kale-
1111 için IJOD Türk - Alman anlqmasından idarece kontenjan tefrik etti
İDmil olup dJlerlerf serbest kısımdan tedarik olunacaktır. 

lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu llônları 

Beherine 14 lira tahmin edilen G7 
adet kadar ders sırası almacaktır, 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/12/941 Per
felllbe Jilnil saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 58 lira 
29 kuruştur. Nümunesi komisyonda 
&örülür. Taliplerin belli saatte komıs-
yona gelmSeri. (400 - 10440) -7500 metre telA alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 4/12/941 Perşembe 
günü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda yn
pılacaktır. Taliplerin getirecekleri 
nümunelerden beğenilmek suretiyle 
almacağmdan isteklilerin nümune ve 
kati teminatlariyle belli saatte ko
misyona gelmeleri. (403 - 10443) -

Maslakta askeri prevantoryumda 
mevcut üç adet termesi!on kazımı ta
mir ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 3/121941 Çar&811'\bo günil saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliği ~a
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 39 lira 60 kuruş, kati 
teminatı 6 liradır. 1steklılerin belli 
vakitte komisyona aelmeleri. 

(402 - 10442) -Maslakta askeri prevantoryumdaki 
elektrik tesisatı tamir ettirilecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 3/12/941 Çar
şamba günü saat 14,45 de Tophane
de Lv. Amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli i'4 
Ura 80 kuruş, kati temtnatıll lira 25 
kuruştur. isteklilerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri'. (405 - 10445) -

Üçüncü 
v Mıntaka Etibba Odası idare 

Heyetinden~ 
Etıbba Odnsınm 15/11/941 

'çin İdare Heyeti ılzalığına: 
Dr. Operatör Mim Kemal 

" ŞUkrii Hazım Tiner 
" İhsan Arif Derman 
" Ali Rıza Baysun 

Dst. Ali Azmi Sura! 

tarfüh Kongresinde 

Öke 

önümüzdeki Devre 

ve Haysiyet Divanı Azalıklarma da: 
Dr. Bahri ismet Temizer 

" Mustafa Talat Özkan 
Dşt. Ferit Ramiz 
Ecz. Halil İbrahim seçilmiş 

Ve yeni idare heyeti kendi arıılarında yaptığı secinıtie 
{eisliğe : Operatör Mim Kemal Öke 
Umumi kfıtlpllğe : Şilkrü Haznn Tlner 
Muhasip Mesulluga : llısan Arif Derman 
Veznedarlığa :- Ali Azmi Sural 6eçilmiştir, (10454) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
127 No. lı il.An : 
Pastacı, Börekçi ve Tatlıcılarm makama ve bisküvi fabrikatörleri

n naııırı dikkatine : 
Kek, Pasta. Sandöviç ekmeği, Aoğça, Yufka, Çörek, Börek, Tatlı ve 

msali unlu maddeleri imal eden eljhas ve müesseseler ellerinde mevcut 
unların miktarını ve vasıfiarını, nerede bulunduklarını ve keza bisküvi 
ve makama fabdkalan mevcut olan makarna, bisküvi ve un stoklarının 
ve nerede bulunduğunun bir beyamıame ile en geç 29/11/941 Cumartesi 
gunü saat 17 ye kadar mahallin en büyük mülkiye Amirliğine veya Mü
rakabe Bürosu Şefligine bildirmeleri Milli Korunma Kanununun bah
şettiği saUıhiyetle ve 29 No. lı Koordinasyon ·kararma müsteniden il.An 
olunur. (10466) 

~---------------------------------~ Yüksek Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Mektebi 

S 1 N G E R Saatleri 
1942 MODEL i 

Ni~lden mamul fevkallde dayanıklı 
ve kullanışlı olan bu saatin makinesi 
hususi olarak 17 rubln üzerinde imal 
edilmiş çok doğru jşler ve hiç şaş
maz. Saatin arka kapağında bir "Lo-

komotif,, resmi vardır. 

FIY ATI 25 LIRADIR. 
Taşradan ıipariş vukuunda bir Ura 
ilAvesile bedeli peşin gönderildiği 

takdirde saat gönderilir. 
ADRESE DiKKAT: 

SINGER Saat Mağazası 
~·---•lstanbul Eminönü Cad. No. s----r 

Üniversite Rektörlüğünden ~ 
1 

Fen fakilltesinde tecrübi fiz.Jk, matematik, jeoloji, Tıp fakillteslnde 
HayaU kimya, Edebiyat Fakültesinde Felsefe, Türkiye Tarihi ve İktısat 
Fakültesinde Maliye doçentllkleri açıktır. Namzetlerin 22,1.942 erşembe 
günü yabancı dil imtihanı ve 5.2.942 Per&embe günü esas imtihanları 
yapılacaktır. İsteklilerin sıhhat raporu, 5 fotoğraf nüfus tezkeresi sureti 
ve ilmi hüviyetini gösteren fisleri ile "Fi~er tedris işleri kaleminden 
istenecektir.. 15,1,942 tarihine kııdar Rektörliiğe müracatları. (10352) 

Devlet Derniryol ları ve Limanları işletme idares ı ,;~ ı/arı 
lı;ietmemız ıhtiyacı ıçın kapalı zarfla 560 ton kuru gürıen odunu 

satm alınacaktır. 
Eksiltme 1/12/941 Pazartesi günü saat 11 de H. paşada 1 cl isletme 

komisyonunda yaplacaktır. 
Muhammen ton bedeli 1740 kuruştur. 
İsteklilerin 730 lira 80 kuruşluk muvakkat teminatla birlikte zarf

larını saat 10 a kadar komisyona vermiş olmaları lhımdrr. Faz.la tafsl-
lAt ve şartname almak istiyenlerin isletmeye müracaatları, (9813) 

~ 

Şartnamesine ba~lı cetvelde aösterildlği gibi 12 ameliyeden mürek
kep ve 79983 Ura 64 kuruş muhammen bedelli ve 398 759 tahmini ma
niplasyon tonajlı derince tahmil tahliye işi bir sene müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Muvakkat teminat akçesi 5249 Ura 
18 kuruştur. Münakasa l.t:!.941 tıtrihlne müsadif Pazartesi filnü saat 11 
de Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Taliplerin mezki'ır tarihte saat 10 a kadar kanuni vesi
kalariyle birlikte teklif mektuplarını komisyon kalemine vermeleri ll
zımdır. Bu işe ait şartname ile mukavele projesi ffa7darpapda Uman 
baş müfettişliğinden, Ankarada 2 nci, İzmirde 8 inci iıletme müdilrlilkle
rinden dört lira mukabilinde alınır. (11812) 

Devlet Ziraat lıletmeleri Kurumu 
lstanbul Bürosu 

Saym halkımızın ihtiyacını karşılamak üzere L{lleb~az'dald 
Türkgeldi c;lftliğimlzde imal edilen Beyaz peynirlerimiz satıııta çıka
rılmıştır. Müesseselere, Sakallara Azami üçer teneke, evlere almaJıt ia
tlyeıı kimselere birer teneke satılır. 

Fiyştlar Mürırkabe komis:ronunun koymuş olduju narh üzertnedir, 

~-·•••• latanbul Balıkpazarı 8Ungercller No, 8S 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
( 

Birinci cerrahi kliniğine yaptırılacak 19773 lira bedelli madeni ~ 
ya 4.XII.1941 Per~embe günü saat 15 de Rektörlükte pazarhkla UW., 
edilecektir. Liste ve şartname Rektörlükte aörillür. (10111) 

Deniz Le\'a1.1m Satınalma Komisyonu İl~ınları . 
L - Tahmın cdılen bedelı (10.000) lira olan Dir adet dizel dinamt 

gurubunun, 1 -1. kAnun- 941 Pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ek4 

siltmesi yapılacaktır. 
2 - Kat'i teminatı (1500) lira olup şartnamesi her ı<ln Juımil1on.4 

dan alınabilir. 
3 - İsteklilerin belli güıı ve saatte Kaaımpaşada bulunan komisyon• 

da hazır bulunmaları. (10356). 
~ 

25 adet dıt lastik 3Z X 1 
25 adet iç lastik 3Z X 6 

1 - Tahmin edilen bedeli (5190) lira olan yukarıda cins ve mfktan 
yazılı IAstiklerin 1/12/941 Pazartesi gQnü saat 11 de Kasımpaşada bulu
nan Deniz. Levazon satm alma ~emisyonunda pazarlığı yapılacakt:lr. 

2 - Kati teminatı (778) lira (50) kuruş olup şartnamesi iı saati 
dahilinde komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte belli 
ıün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları illn olunur, (10403) 

~ 

127 Adet Beyaz. kordon 
127 Anahtar halkası ve zinciri 
127 " Dikiş kutusu ve muhteviyatı 
127 " Kundura temizlik kutusu 'l(e muırtev:iyatı 
127 " Yıkanma ve temizlenme kutusu ve muhteviyatı 
127 " Bornuz 
200 Çift Fotin kalıbı 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme 29/2, Teşrin 941 CUmartesl 

1 T mir edilin kt la S"ğütlü tatb"k t · · . k 1 günü saat 11,30 da pazarlıkla alınacaktır. 
- a e e o n o ı a gem.ısının •. a.zan .ve:sa : İsteklilerin belli gun ve saatte KasDnpaşada bulunan komisyonda 

resinde keşifnameden ayrıca tamire ihtixıt" ,rnn':mıar 'Mos- ı ktadır )'a (lıu ..... ) unma , hl"''" 'h .. 1 .. --"1"- • • ~ 

D. - Sartname, nOmune ve üsteler her sün K.abatasta levazım IU
Jıılmtaıten alınabilir. 

Adet 

usuliyle eksiltmeye konulm\litur. Ekı şo c uzunluğunca dan oturduğu için ae•rilme~:nden kor- rikalar beklenen verımı yapmı -
1 11 de Yüksek Deniz Ticareti mektrttırmaktadırlar. Rusla- kulmaktadır. yor. Her tarafta sabotaj hareket 

alma komisyonunca yapılacaktır. etı k rljısmda hukllrtıct Yangının neden çıktıiı bilınmemek- leri görülüyor. Avrupa Rusyasın m - Bob - Sif fiyatlarmı ayn ayn g~stemıek O.Zere her clna mal
wme için vlki olacak kail tekllfierin 15/XII/941 gününe kadar İnhi
mrlar Umum MüdürHltnne yapılmq olması lA:zıındU'. 

IV. - Bu malzeme için Almanyadan pyr1 meleketlerden dahi tek· 
Jlt J'&pılabllecet1 illD olunur, (10261) 

Mlktan GUnü Eksiltme u atl 

Tuz ÇUVa1ı 1,000,000 Ad, 9.12.941 ,_ 9,40 
Düz beyaz kanaviçe 300,000 m. " 9,45 
Ciz1W kanaviçe • 180,000 m. " 9,50 
Çul 150,000 Ad. " 10 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnameleri muclbln
ee pazarlıkla satm alınacaktır, 

2 - Tuz çuvalı için bir milyon adetten daha aşağı miktar için de 
teklif kabul edilir. 

3 - Pazarlığı hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Kabataşta Leva
zun Şubesinde müteşekkil alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2:15,000 Sarı <iökme keşme kanca 
255,000 " " köprülil sürgü 
255,000 " " köprüsüz surgu 
Yukarıda yazılı üç kalem malzeme 

rnOteahhit nam ve hesabına alınacak
tır Pazarlıkla eksiltmesi 5/12/9U 
Cu'ma günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv, Amirliği satın alma komslyonun
da yapılacaktır. Hepslnln tahmJn be
deli 15,300 llraı ilk teminatı 1147 li
ra 50 kUruştur, Nümuneleri komis
yonda görülür isteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(401 - 10441) -
4 - Şartnameler adı geçen şubeden parasız olarak almablllr. 

(10260) 1-4 (10260) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

70,000 adet çift dilli toka müteah
hit nam ve hesabına almacaktır. Pa
uırlıkla eksiltmesi 5/121941 Cuma 

' i\}nu saat 15 de Tophanede Lv. A.
mirllil 'satın alma koml$yonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4550 lira, 
ilk teminatı 341 lira 25 kuruştur. NU-

Verilen fiyatı yüksek görülen 2855 lira bedelli Tıp Fakültesi tahta 
ınobllyuı 1.12.941 Pazartesi günü saat 15 de Rektörlükte tekrar pazar-
lıkla ihale edilecektir. (10428) 

M. M. Y. Deniz Müsteıarllğından: 
Şehit olan deniz eri 940/1034 tertip No, lu ve 1334 doğumlu İbrahim 

ErtQrlıdln babuı Süleyman Ertürk halen ikamet ettiil sarih adres!nin 
Den1z Müsteşarhtına bildirilmek suretiyle müracaat etmesi.(8870--10438) 

munesl komisyonda gorulur. Talıple
rin belli vakitte komisyona gelmele-
rl. (404 - 10444) 

KAYIP: UıkGdar malınUdGrl tGnden 229 
ve 411 sıra numaralarında mukayyet b ri ken 
dlme diğeri vekili bUlundufum l:iırad rlme alt 
maaılın alonıltta oldu um tatbik mQhUr~ll 
nyi ettim ,.eniılnl yıııuraeafımdan uklsınin 
hOlı:mU olmadıfınr ilin ederim. 

Enılltli binba11 HGınD Taner! 

2 - Keşfine nazaran m\ıhamn: den lkintl detecedekl le beraher ya atılan bir si1arad3n ve da asayiş bile kurulmUJ değildir 
teminatı 525 liradır. Sartname&nl tıtade ctmC'ktedirler. 1a kazan dairesinin sıca~lı~r"dan ç.ık- Harbin maddi ve manevi tahriba 
besine ml.iracaat etmelidirler. k kesiminde cereyan c- mıı olması muhtemel gorU!mektedır. t: gün geçtikçe azalacağına artı . 

3 - Muvakkat teminat İstanbul iiddı-tte çarpışmalara rağ ...,._ - - "kt 
veznesine yatınlacaktır. Eksiltmeymevzilerlnl muhafauı et- Partimizin Kararı yor. Onun için Avrupayı 1 ısa 
nun 2 ve 3 i.ıncu maddelerindeki şE bakımından organize edebilmek 
tarifatı dairesınde ihzar edecekler·odyosu MOjaısk ve Mn- (Baftuafı ı incide) icin her şeyden evvel bu kıtayı 
kadar komisyon riyasetine makbu: ke imlerinde Alman ta- mütevakkıf bulunduiundan yukarda s'i.ılhü getirmek, Avrupa millet 

4 - Tıcaret Odası 941 belgelı gl'ri pü kUrtüldUğUnu bahsi geçen 275 talebeye ônümıi.!deki leri arasında ahenkli bir çalışın. 
- - ---------- ---ir. aydan itibaren ayda yirmişer lira ve- sistemi kurmak, yalnız toprakl 

lstanbul P. T. TV muharebeleri nlecektir, Karadeniz medreselerinde rı degil ayni zamanda gönüller 
barınan talebenin de karyola, yattk k ı· d Yoksa bı 

27 (A.A.) _ "Tass,, Son k fethetme azım ır. • · 
takımı vesaire gibi malzeme verılme , A 

300 Ura bedeli muhanunenll 3<1stof çevresindeki muhn- suretiyle istirahatleri temin edilecek pliın da, Napoleon !:1n . vrupay 
kabilen posta nakletmek ve gidiş da Alman ordusunun bü- ve bu talebeye a1rıca ııyrla l·ıtar Ji. organize etmek planı gıbi, suy. 
tanbul Amavutköy - Yassrviran ~rl boz un. ugratılmıştır. ra verilecektir di.işmiye mahkumdur. 
konulmuştur. Eksiltme 15/12/941 e göre. Almnn kayıpları Bu suretle İstanbulda partı tarafm- ı 
Postahane bınası birinci katında ı olarak 10,000 i bulma t- dan )'Urtta barındırılıp iaşe edilmek Emden'e Bir Hava Akını 
müdurlük alım satım kOJl\isyonunGııar 50 den fazla tank \'C suretiyle himaye edilen talebenin sa- Londra 27 (A.A.) _ Hava ne 
liradır. Taliplerin olbaptaki ıarin•betınışlerdir. yısı kız ve erkek 850 ye çıkacaktır. . . ' bllv• 
larmr yatırmak üzere çalışma gü Leyli mektep ücretleri P&rtl tarafın- zare~ının te gı: "' 
eksiltme gün ve saatinde evrakı rrLiklcr.,, dan ödenen 80 ve nakdi yardım gören Dun gece bombard~a~ aervı. 
lariyle birlikte komisyona müracan tekzip ediyor 133 talebe bu hesabın dııındadır, ne mensup tayyarelerı, buyÜk b 

(A A ) _ Yarı re"ml Yeni kararımızın tatbiki yo!und.ı fiili teşekkül halinde Emden limanır 
SATILIK ve KİRALIK ÇİFTLİ~tan · bÜdirillyot: Sovyet teşebbilslere girişilmiş ve icap eden ve Almanyanın şimal batl!ında 

Gebze ve Tuz.la istasyonları ortıtımlserl Molotofun blrkık hazırlrlrların ikmali için her türlU ted- sair hedeflere hücum etmişleı 
birler ahnmııtır.,. . 

sınöa ve detı!z iskelesine bir kllomeıık ordusunun esir askeri dır. 
re me.sa!ede müteaddit. tatlı memb akşam Bcrlindeki yaban
sulariyle iska edilmekte olan meyvfimcssillcrlne takdim edil- Belgrat Şehrinin Tahrip 

----D-
Deniz Gedikli Subaylan 

sebze bahçelerini havı (Kanço bo!otofun oğlu, pek yakınd3 Edileceği Astlsız Hakkında Bir Layiha 
tanlariyle maruf) her tOrlü ziraaıansı tarafından neşrec!lle- 8 11 27 (AA ı Yan r ımt bir lıa,uıc 
hayvan beslemiye elverişli bir çiftliihadetlcrindc Sovyet haro ıa ne:n:İriliyor:. S0ırblsıanda d~vam eden kar· Ankara, 27 (TAN) - Deniz C 
satılık ve kiralıktır Görmek •;e g6g(lya tAbl tutuldukları fe-1 ıaııtıktar ri•Unden Alman 11111. k•~dtlerlnln dikli subaylarının fevlı:alad~ tahaia 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman. Gueteclllk ve Nqrtyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

• ' İ b . 

1 

Belanı tehrınl tıhrf P etmek nıyctındc ol<luk 1 1 ak ı:am hak~ nd•k k 
rüşmek için Slrkecıde stan ul kırae hakkında Bobevık Harl- tarı h klcınd• ecneb mtmlekeılerde yapılan arına. ~apı ac • ,1 .,. 

KAYIP: Isunbul ıeyrliJ•ftrlndtn aldıftm athahesı sahibi Mehmet All Bey Molotof tarafından evvel- ıddıı laıAhlıreıinı m•bfıllerde Alman c!Q.,nanı ı nun lıyıhssı alakadar erı.:umı nlc de 
217 namaralı pllkıırr bybntim HGlnnU yok- d al l l obn ecnrbl mtml•kttlrrln on •ıra kulland · aeçerek Meclıs ruzn mcsıı e alınını 
tur. Balıırköyilnde Albırt Bıboflu müracaat, ıılan ı dı arı ya ıın amıs- ıan ıirenc ırılıniardan biri olarak tavsif cdıl " 

1 mü•Mllr. ur 

2 


