
r 
cu 
10 

N E Y 1 

·TELGRAF: TAN, ISTANBUL 
ılELEFON: 24310, 24318, 24319 

r ' 1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 1 

Cocuk· Ansiklopedisi 
Alına. ÇDnkU bu Ansiklopedi 
ona mektep kitabı kadar ve 
belkl ondan daha ziyade llzımdır. 

ILKTEŞRIN 
1 9 4 1 

ALTINCI YIL - No. 2209 
5 IC U R U Ş 

GÜNL ÜK S iYASİ HALK GAZETESi· Fiyatı 8 liradır. T AN mU..-lnde ve kitapçılarda 'bulunur. 

Türk· Alman 
Müşterek 

Deklarasyonu 
Biz, Almanya ile olduğu kadar İn
giltere ile de dost yaşamak ve her 
ikisine karşı da bitaraflığımızı mu
h faza etmek isterız. Türkiye hiç 
bır zaman tesır altında kalmamıştır 
ve kalmıyacnktır. O, bugtinku vazi
yetini siyasetindeki istiklaline med
yun olduğunu mudnktir. Binaena
leyh, Almanya ıle aramızı açmak 
için sarfedılecek gnyretler akame
te mahkum oldufu gıbi , İngiltere ile 
aramızda anlaşmazlık tevlit edecek 
neşriyat da tesirsiz kalmaya mah
Jdlmdur. 

Jl. Zekeriya SER.TEL 

Türkiye Almanya ile 18 ha -
ziran 1941 tarihinde akte

dilen bir dostluk ve ademi teca
vüz misaki ile bağlıdır. 

İngiltere ile Turkiye arasında 
barbın başlangıcında bir ittifak 
muahedesi aktedilmıştir ve o ta
rihtenbcri Türkiye İngilterenin 
muttefıkidir. 

Türkiye ile Sovyet Rusya ara
sındaki münasebetler de 1941 ilk 
baharında tecdit edilen ve müş
terek bir deklarasyonla da teyit 
edilen bir bitaraflık ve dostluk 
esasına müstenittir. 

Bu suretle muharip devletler
den her biri ile dost veya müt -
tefık olan Turkiycnin harp kar
şısındaki vaziyeti de mümküıı 
olduğu kadar bitaraf kalmaktır. 
Tiırkiye harici siyasetinin teme -
li, dostluklanna ve ittifaklarına 
sadık kalmakla beraber, harpten 
uzak bulunmayı temin etmektir. 

Bütün dünyaca artık anlaşıl -
mış ve kabul edilmiş bulunan bu 
sarih, ve açık vaziyetimize rağ
men hala etrafımızda b ir takını 
propagandalann ve yalan yan -
lı§ neşriyat ile havayı bulandır -
mıya çalışanların bulunduğunu 
görmek cidden hayret edilecek 
bir şeydir. 

Şark cephesindeki haTekôta ait resimler: Alman askerleri 

l/J/118!1 
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'Türkiye - Almanya 
Ticaret Anlaşması 

Dün imzalandı 
Y enı Anlaşma, Yüz 
Milyon Liralıktır 

bir nehri &'eçiyorlar 

1 Hitlerin 
GünlUlt 

Emri 
Senenin 
Meydan 

Son Kat'i 
Muharebe-

sine Başlanmıştır 

ANKARADAKI 
MÜZAKERELER 
Tam Dostluk Havasa 

Yapılmıştır içinde 
Ankara, 9 (A.A.) - Son haf -

talar zarfında Ankarada cereyan 
etmiş olan Türk - Alman iktısadi 
müzakereleri bazı anlaşmalann 
imzalanmasına müncer olmuştu:-. 

Bu husustaki anlaşmalar bu • 
gün Almanya namına büyük el • 
çi Von Papen ve Alman heyeti 
reisi elçi Clodius ve Türkiye na -
mına da Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, Türk heyetı reisi bü
yük elçi Numan Menemencioğlu 

"Du .. cman Kıctan ve ticaret vekaleti müsteşan Ha-
s s lit Nazmi Keşmir tarafından im-

zalarum cır. 
Evvel Ezilecek.. İki l emleket arasındaki tica-

Berlin, 9 (A.A.) _ Hitler Rus ri mq adeleleri~ t~zimine d~ir 
cephesindeki askerlerine a~ğı -ı ?lan ~ u~.un vadelı anlaşma ıle 
dak' .. d h"lt i - d 1 ikt .Ji munasebetler 3~ marl 
t' 1 gun e emr gon enn ş - 1943 tarihine kadar tanzim edil-
ı~;Doğu cephesi askerleri .. Mil _ !11.i§ bulu~lll;aktadır. Bu mü~det 

ıet . · · l ~ · t'kb 1. ıçın her ikı taraftan takrıben 

l . ım_ızın v_~r ıgı ve ıs ı a 1 en: 100.000.000 ar liralık ihracat tes-

.... 

Alın.an ticaret heyeti reisi 
D r. Clodim 

Hariciye Umumı Kltlbl 
Nwnan Meneınenciojl• 

Odun isi ı 
Karar Verildi 

Bilhassa son zamanlarda Al -
manlann Bulgarlstanda tahşidat 
yaptığı, yahut Türkiyeden bazı 
musaadeler istediği, Boğazlardan 
İtalyan gemilerinin geçmesini ta 
lep edeceği gibi rivayetler dolaş
tı. Bulgaristan Türkiyeye karşı 
hiçbir tecavüz emeli beslemedi -
ğini söyliyerek bu rivayetleri tek 
zip ettıği gibi Berlin yan siyasi 
mahfilleri de bu dedikoduların 
bir hususi maksatla neşredildiği
ni bildirdi. 

dışesıyle duşrnanın son andakı b't ed'l · t ' B h d d bil' d 
t h~'t ed' · t .. 1 k ı ı mış ır. u a a ın e 

1 
e ~ ıcı aarruzunu on eme Al t f d Tü k ' ·· 22 h · d · 1 ~ manya ara m an r ıyeye uzere azıran a sız ere mura- b 1 k t· b'lh 1:.,_ d 

caata karar verdim. u mem : e 1 1 .assa a W\.a ~r Yanlış 

ile Bu 
Rapor Veren Belediye 

Cenup cephesinde Alman taarrudarının ist ikametini ve teblii -
lerde ismi geçen şehirleri gösterir harita 

AlMAN TEBLiGi SOYYET TEBLiGi 
Fakat zaman zaman bulandırı 

lan havayı berrak bir hale getir
mek ve propagandaların önünü 
almak içın resmi ağızlardan çık
mış beyanata ihtiyaç vardır. lşte 
asıl ve esastan an olan bu neşri
yatın iki memleket arasında iti
mada müstenit dostluk havasını 
hiçbir veçhile bozmıyacağını te
yit eden ve Anadolu Ajansı ta
rafından neşredilen beyanname 
bu maksatla neşredilmiş olsa ge
rektir. 

Berdiank ve Müthiş Bir 
Mari~pol da Mukavemet 
Zaptedildi Gösteriliyor 

Zaten Almanyanın şarkta bir 
varlık ve ölüm kavgasına giriş -
tiği ve bütün kuvvetlerini şark 
cephesinde kullandığı bir sırada, 
Türkiyeye karşı bir tecavüzi ha
rekete teşebbüs etmesi hakikate 
ve hadisata da uygun değildi. ' 
Nitekim Türk efkarı umumiyesi 
de bu propagandaya kaptlarak 
t.elaşa düşmiye lüzum görme -
mişti. 

Briank'da 3 Ordu~ Merkez Cephesinde 

Fakat ortalığln aydınlık olma
sı daima faydalıdır ve bu müşte
rek beyanname havadaki bula -
nıklığı izaleye yardım etmesi iti
bariyle şüphesiz ki, çok faydalı 
olmuştur. Bu tavzih ayni zaman
da bu propagandalara kapılmış 
görünen İngiliz müttefiklerimizi 
de tatmin etmiş olsa gerektir. 

Yalnız ortalığı aydınlatmak 
için yapılan bu teşebbüsü, yine 
havayı bulandırmak ve propa -
ganda yapmak için vasıta olarak 
kullanmak doğru olmasa gerek
tir. Tekzıp edilen şayialar nasıl 
bir hususi maksada atfedilerek 
fena gorulmuşse, bunun aksi pro· 
pagandnya zemin teşkil etmesine 
de cevvaz vermemek lazımdır. 

Bu ıtıbarla bu müşterek be -
yannamedcn bahseden Alman 
gazetelerının neşriyatını söyle -
meyi bir vazife biliyoruz. 

(Sonu: Sır. 2; SD: 7) 

Yeni Tefrikamız 

İ TİRAF 

imha Ediliyor Vaziyet Vahim 
Leningratta Rusların Orel Tahliye ~dildi, 
Yarma Teıebbüsleri Moskova Tehdide 
Zayiatla Tardedildi Maruz Sayllıyor 

Şehre Şiddetli Bir 
Hava Akım Yapıldı. 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman ordu 

lan başkumandanlığının tebliği: 
Dün hususi bir tebliğle de bil 

dirilmiş olduğu üzere bir Alman 
zırhlı ordusu İtalyan, Macar ve 
Slovak teşkilleriyle takviye edil
miş olarak Dnieprepetrovsk'un 
şark kesiminden hareket etmiş 
ve Azak denizine inerek Melito -
pol yakinlerinde mağllıp edilen 
9 uncu Sovyet ordusunun rica -
tini kesmiştir. 

Ayni zamanda Alman teşkille
ri doğuya doğru, ileri yürüyüş -
!erine devam etmişlerdir. Bu ta
kip esnasında muhafız kıtalanna 
mensnp süratli bir teşkil Azak 
denizi sahili boyunca Ber -
diansk'a vararak , şimalden gelen 
zırhlı kuvvetlerle bitleğmiye mu 
vaffak olmµştur ~ Her taraftan 
sım sıkı sanlan altı, yedi tümen 
yakında im'ha edilecektir. Düş -
manın zayıf bakiyeleri Rostof ü-

(lonu; Sa: 2; 80: 4) 

Taarruza 2 Milyon 
Asker iştirak Ediyor 
Moskova, 9 (A.A. - Sovyet is

tihbarat bürosu tarafından dün 
gece yansı neşredilen tebliğ: 

8 teşrinievvel günü kıtalarımız 
bütün cephede düşmanla muha -
rebe etmişlerdir. Bu muharebe
ler Viazma, Briansk ve Melitopol 
istikametlerinde çok şiddetli ol -
muştur. Anudane muharebeler -
den sonra kıtalarımız Orel'i tah
liye etmişlerdır. 

6 teşrinievvelde hava muhare
belerinde 19 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 12 tayyare kay
bettik. 7 teşrinievvelde Mosko -
va yakinlerinde 10 Alman tayya
resi düşürülmüştür. 

2 milyon a ker taarruza 
i§tirak ediyor 

Londra, 9 (A.A.) - İkı milyon 
Alman askeri, 5 bin tankın miı
zaharetiyle Sovyet hükumet mer 
kezine karşı yapılan muazzam 
taarruzda bütün gayretlerini sar-

(8onu; la: 2; 10: 1) 

K r dek'l · fik · 1 eden sınaı mamulat ve betahsıs 
1 

rem ın ~ ;l.rın i n ya nız demir sanayii ve harp levazımı 
A manyayı degı ayn zamanda d d h'l lm k .. d · · · 
Avrupayı da imha etmek oldu - .a a ı 0 . a uzeı:e em~rı ış-
~ b ·· bil' lıyen sanayı mamulatı verılecek 
gunu ugun ıyoruz. ı· T '" k' d Al b 

Arkadaşlar.. Bu arada iki şey ır. ı..rr ıye ~ m~ny.aya u 
.. .. . ... d" memlekete muteveccıh ıhracatı-

gormuşsunuz ur: d · k "h' · · t .. .. .. nın auna ısmı mu ımmını eş-

1 - Bu d~şrnan en buyuk kor- kil etmiş olan mevaddı iptidai -
kularıı:_nızı ~ı!e aşacak derecede ye ile zahireleri ve tercihan pa -
fevkalade sılahlarunıştı. muk, tütün, zeytinyağı ve maden 

2 - Eğer bu barbar düşman ler verecektir. 
on binlerce tankını bizden evvel Ayni zamanda imzalanan tediy<' 
harekete getirebilmiş olsaydı bi- anlaııması ile de Türkiye ile Alman
zim milletimiz de bütün mede - ya arasında ticari müba,. ..lelere dair 
niyet a.Jemi de mabvolacaktı. Bü- ~nl~ş~adan mütevellit biıtiln. tediyat 
tün Avrupa yıkılacaktı. Çünkü ı~~ •.~ı m.~mleket arasmdakl dı.ğcr her 

turlu munasebatt&n miltevelht tedl
(Sonu: Sa: 2; 8 0: 8) 

Irak Kabinesi 
Kuruldu 

Nuri Sait Paşa 

Başvek:J Oldu 

;eneral Nuri Sait 

yat çok geniş bir esas dahilinde tan
zim edilmiş bulunmaktadır. 

Müzakerat her iki tarafça Turklye 
ile Almanya aras.ndaki anane\'i mü
nasebatı tavsif eden tam dostluk ha
vası içinde idare edilmiştir. İki hU

CSonu: Sa: 2; 8D: 4) 

Basvekil, Macar ve 
Bulgar Sefirlerini 

Kabul Etti 
Ankara, 9 (A.A.) - Başvekil Dr 

Refik Saydam bugün saat 11.30 da 
Macar Orta Elçis! Jean Vörenle'yl 
kabul etmiştir. 

* Ankara, 9 (A.A.) - Başvekll Dr. 
Refik Saydam Ba~vekllette saat lCı,30 
da Belçika Orta Elçisi Pate.mıottc de 

1 
h Vaillee'yl berııberinde beynelmilel 
ltaılhaç koıniks! mtırahhaliı Dr. 
,r;.ınod olduğu halde kabul etmiştir. 

.ı oıtpe4b sbeayşmd?c cm cm cmföccc 

Buaan 
2 incide 

RİCAT 
Naci Sadullah 

İTİRAF 
arıvDk Mtlll Htklye 

a üncüde 

Takvimden Bir Yaprak 

BUGUN 

Ramazanın on besin
de saklambaç oyunu 

İstanbul semt:nde de 

Ulunay 

M . Anten 

Ulunay 

işte 
Mahkemeye 

Alakası Görülen Oduncuların 
Verilmeleri Karcy-laştırıldı 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, j olduğunu söylemiştir. 
dün valinin reisliğinde toplan - Vali Li'ıtfi Kırdar, komisyo 
mıştır. Toplantıda odun toptan- nun bir şaibe altında kalmaması 
cılarının narhın indirilmesine iti- için evvelki karar mucıbince bu 
raz için verdikleri istidalar okun işleri alakalı oduncularla beledi 
muş ve kendilerinden izahat alın- ye memuru Süreyyanın mahke • 
mıştır. Dünkü toplantıya Tica- meye verilmesini teklif etmişt r. 
ret Vekaleti namına iştirak eden Yedi saat süren hararetli miıza -
Mahmut Sayda fiyat mürakabe kerelerdeiı sonra bu teklif ka -
memurlarının odun hakkındaki bul edilmiJtir-
raporu ile belediye memurunun Bu karar üzerine mahkemeye 
raporunu tetkik ettiğini anlata - birçok ihbarların yapılacağı tah
rak belediye memuru Süreyya • min edilmektedir. Kandırada o -
nın raporundaki izahatı tenkit dun fiyatlarını tesbit için gidecek 
etmiş ve narhın 510 kuruşa indi- olan heyetin gönderilmesinden 
rilmesinin çok yerinde bir tedbir vazgeçilmiştir. 

Taramvag l daresi 
Bugüne Kadar N t: 
1 edöirler Aldı? 

Umum Müdür, Daha 2- 3 Ay Hiçbir Hattm 
Kaldırılmıyacağmı, Bandailar Geldikten Sonra 
2 Sene için Sıkıntıya Düşü !miyeceğini Söyledı 

Bağdat, 9 (A.A.) - Reuter: İn
giltere - Irak ittifak muahedesi
nin müzakere etmiş olan Irak 
devlet adamı ve asker general 
Nuri Sait yeni kabineyi teşkil et
miştir. General Nurı Sait üçüı> 
cü defa olarak Başvekalete aeı -
miş bulunuyor. 

imar faaliyeti bıtşladı Salt Kealer ı Bandajlan en çabuk quwı 7eai d p trun•• Y arabalanndan bir 
(Yaaa& lkiad eQfanuadadır.) 
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{TfRAF Üsküdar 
Tramvaylarının 
Devri 

Avrupa ile kara 
Yoligle Nakliyat 

Palamutluk ve 
Arasmnda 
Seferleri 

lhca 
Tren • ~.~ ~· 

TEFRİKA No. 1 

1 

YAZAN: Oğtiz Özdeş 
lu.ğunu dağıtmak ister gibi kızıllaşır 
ve suları binbir renge boyardı. 

Ric'at! 
Yazan: Naci Sadullalı 

Allahım! Ölüyorum! Bana ruh veri Mahallemiz.in hemen biraz ötesin-
• ikir sun! Ve beni biraz feraha er- cle, gül çelenkleri, üzümler ve sarma
dır!. ~aklarla dolu bahçeler vardı .. Bu ye

BÜ.tün güzellikler! Geçip gidiniz ve ~illik, balkonumdan o kadar güzel gö-

Ay Sonuna Kadar 
ikmal Edilecek 

Devlet Demiryolları Uzunköprü İle Sivi!inarat 
Arasındaki istasyonların T eseliümürıe Başladı 

Hattm işletilmesine 
T ekrc:ır Başlanıyor 

S okakiardJ· ath arabaların çoğal
dı~ını görmek> in!:ana bi..r ba

lnmd:ı.n nıen\DWliyet. bir bakımdan da 
hG.zün vc;-iyor: 

Oeni artık düşunmeyiniıl.. ri.inür~ü ki, __ ışr~h tepeler güzel suta-
Cektiğim vicdan azaplarmı azalt _ rınr dunya uzerıne saC'mak istiyen güw 

n 1ak için, karakola gidip. komis~re ı mıiş dalgalaı:a benzerd!. 

Üsküdar - Kadıköy halk tramvayla
rının belediyeye devrediJmtsi işinnin 

ay sonuna kadar tamamlannmas1na ça
lıştlamaktadır. Fakat, tramvay idare
sinin müdürü Feridun Manyas hasta 
olduğu için umumi heyet henüz içti-, 
maıın yapamamıştır. Yapılan tetkikle
re ıört, idarenin sermayesi ve banka
daki 150 bin lirası idarenin borçlarını 
karşılayabilecektir. Tramvay idaresi 
son zamannlarda bir işletme dairesi, 
bir Kadıköy muhavvilt merkezi, 9 ka
palı ve ışıklı bekleme yeri yaptırmış, 
26 yeni motrisli araba, 4 tanne de 
romork satın almıştır. Ayrıca atölye 

Avrupa ile münakalitın daha salim 
bir şekilde yap11masrnı temin İçin ev
velce Yunan demiryollar idaresince iş
letilen Uzunköprü - Karaağaç arasın
daki 33 ve Karaağaç ile SiviHngrat a
rasındıki 34 kilometrelik hattın Dev
let demiryollarL idaresince işletilmesi 

kararlaşmıştı. Bu kısımda bulunan 
Pityon, Nca Orestia, Urlu ve Dik~a 
istasyonlarının Devlet demiryoUan i
daresince tesellüm.üne başlanmıştır. 

demiryollarındaki demir köprüle-rin de 
yeniden inşasın~ b3şlanmı!i ve köprü 
ayaklarında~i inşaat bir hayli ilerle
miştir. 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -
Balye maden şirketi tarafından işle

tilmekte iken son zamanlarda faali
yetini tn.til eden lhca - Palamutluk 
demiryo!unun hUkUmetçe satın alın

nıast üze:inc- bu h::ı.ttın işletilmesi 
O~vlet Dcmiryoll"Jrı İdares!ne tevdi 
ecii:nJ.') bulunmal~adtr. Önümüzdeki 
f:jn'lhu:·Lv~t brıyrarnından itih'Jren 
hatt:n Devlet D..:mi:yol!~rrı İ.:lar~in
ce i.ş:letilmesine b~~l.1naca1;trr. Bu 
c~emiryolunun rr.e:nlekEtiıniı.in belli 
bd~lı zeytinı:::l~k bölgesinden geçecc
gını gözönünde bulunduran İdare, 
zeytincilik baknnır.dan mühim olan 
maddeler için tenzURth bir tcırile tat
biic edecektir. 

M!.mn'.lnİy.!t veriyor: Çünkü azalan 
nakil ...-aGıtaları arasına onların katıl

ması aaycsl,.1Je, t.uzurlal·ına sala·.ıatla 
çıkılan şoförlere ı:;:::innet.imiz azalıy<Jr 

ve: "- Güç ohnc:;Jı da, geç olsunrı 
deyip faytonlara yau gel!7::>ruz. 

·Ben korkunç bir cinayet işledim Be- Zannederdım ki, o zaman bütün dün 
ni tevkif ediniz mi diyeyim? Fakat, 1 ya se~gi içinde, ~endini kaybetmi~, 
komiserin öı:ıi.ine çık:lbilir miyim? Ve •tatlı hır S[ladete dogru koşuyor ... Her 
ışlediğim cinayeti itiraf edebilir mi- ıl ~~y kımıldıyor, sendeliyor ve gü-
y.im? Hayır! Hayır! luyor 
Haıa "O,. nun öldürücü bir vic- Kırmızı güller bahçelerde dalları -

Köprülerin tamamlanıp i~lctmeye a
çılmasının Ü( ay kadar süreceği an1a
şılmaktalır. l\ıiaamafih Avruı;-a ile kn
ra yoliyle müna1'-'ll3tın bir a:ı. evvel 
temini için buralarda ya9ıl:ıt.:ak rr:u
vakkat servis köprülerinden de istifa
de edilerek akrnrma !Ur-etivle netkliyıta 
yakında N.ışlanaca~ tal-ımin olunmak
tadır. 

Hüzün veriyor: Çünkü ath arabala
rın müzelerden çıkar'\k yeniden hayata 
karışmalc;.rı, t~"!:.ıii tekemmül kanununa 
0114:11'1 bir v~~ıadır. Bunun içindir ki 
a:::f:tlt caddeJerde karaçaların belirmesi 
insana, yirmi otuz şene birden ç:eriye 
gitmenin azabını duyuruyor. 

dan azabı ağırlığiyle boş ruhuma run üzerinde ne güzel sallanırdı. İs· 
baktı:ğmı hissediyor, bunun için kaç- terdim ki, etrafı ağaçlı: yollar bar.n 
mak, kuşJann meçhul köpüklü gök- sarılsın, dalgalı yeşillikler knllarıma 
ler arasında bulundukları yere kaç- diiğümlensin, dizlerime çrk;~ ..... k31 · 
mak istiyorum. bime, dudaklarıma portakal kokul3rı 

Fakat, bu sisler arasında nereye doldursun .. 
Diğer taraftan Maraş ve Uzunköprü 

Fakat bereket ki, cihanı saran, har
bin bu bahtiyar vatanda hissedilen te
liirleri, atlı arabalann piyasada görün
mcleı-i kabilinden, zararları hayati ol
mıyan basit vakıalara münhasır ka
lıyor. 

kaçm<ılı? .. 
Ah hatıralarım! 
Köyümden küçük bir çocukken ay

rılmıştım. Simdi biraz hatırlıyorum, 
Yemyeşil çam ağaçları ve mav.i deniz, 
gôzümiln önüne geliyor. 

Ah batı toprağı t .. Ilık mavi gök al
t.nda yazın ne kad<ır dinlendlricidlr. 
Tab:atın, etrafa su damlacıkları gibi 
s<·rpiştirdiği güze11ikler, insanı ne 
kadar avutucudur. 

Mercan kayalıkları .. Köyümün ye
miş bahçeleri! 

O zamanlar yegane sevdiğim de
n zdi. Çocukluk oyunlarım, onun se
vimli kucağmdn su kabarcıkları halin
de, ileriye doğru taşmıştı. Ta, küçük
l'.lğümdenberi, dalgacıklariyle oynaşır 
ı 1ururdum Onlar benim için bir sevinç 
aynağı idi. Deniz kabarıp da, o dal-

gacıklar korkunç şekiller aldıkları 
vakit, ben küçük bir kayanın üstüne 
çıkar, köpüklü sularını seyre dalar
dim. Ve, hiç korku duymazdım Çün
kü, ben de onun bir çocuğuydum; 
ôaJ ~::,_!.-'lt:..qa ll[Üvenirdim. 

II 
Kafamın ic;i o kadar kar1$tk ve 

karanlıktı hatıralarımı sıraya koymak 
için sarfettiğim kuvvet, beni hasta e
diyor. Ney.i anlatmak istiyordum? Ne
reden başlamam lilzımdı 

Sene 1938 •.• 
O zamanlar, ben, zavallı bir genç

tim. Ti ötedenberi, dar ve karanlık 
sokakların birinde bir odada oturu -
yordum 

O odaya taşındığ-ım ilk gündenberi, 
yalnızlıktan sıkılıyor, hatta kendim· 
biraz da garipsiyordum. 

Sabahları pek erken kalkar, basık 

tavanlı odamın önünde üstü açık cum
ha şeklinde bir çıkınh teşkil eden u
fak balkonuna çıkardım Güne$in ba
na her zaman sevinç veren doğuşunu 
seyrederdim. Bazan gün doğmadan 
önce kalkıp aç-ık pencerenin onune 
'"eldiğim zam3n, tabiatin serin bir ne-

'ÜZümÜ okşar ve güneş doğarken, 
"'.k7.iinü altın 11ıklariyl~ boyardı. 
rı . ...i sonra, -fçinde küçük kuşların 

yumuşak ve 1hk vücudünü dolaştt!'JP 
taşıyan, güzel sema, u[kun solcun-

III tamamen ıslah edilmiş, araba boyaha· 
İlk hatıram işte: nesi vücude getirilmiştir. Her sene ar-
- Bana kim söyliyecek, gi.ine'$ do- tan yoJcu adedi ite son günJerde 

ğarken mi d~ha giizeldir, yoksa ba- tramvay idaresi vaziyetini düzeltmeye 
tarken mi? Bana kim söy1iyecek., porw başlamış. fakat taks"tler yüzünden i
takal ağacı ile ıhl2mur ağac:ndau han darenin belediyeye devri lüzumu ha-
gisi ağaçlarm güzelidir? 1 sıl olmuştur. 

Bu suali soran Yakuba Hkönce b:ç Yapılan hesaplara göre tramvaylar 
birimiz cevap vermedik ... Fakat onun 1934 te üç milyon yolcu taşımıştır. Bu 
pek acaip gülüşü beni kızdırdr De- rakam geçen sene 8 milyon 3SO bini 
dim ki: · bulmustur. Bu senenin 9 uncu aYl so-

- Güneş her zaman güzeldır dos- ' nuna kadar da 8 milyon bes yüz binn 
tum! Ağaçların hepsi seviür. Amma bilet satılmıştır Talebe mlkdarı da bir 
onu sevmek tazım · bucuk milyonu bulmuştur. 

Bir kaç kişi gütd.Ü .. Yakup yangöz- Sirketin evkafla olan 4'58 hin lira-
1e bana baktı. Ve her zamanki g:bi hk borcunun 15 müsl'vi taksitle öden-
ağzını büzerek: mesi takarrür etmiştir. 

- Ya - dedi - demek her şey gü 
zel? 

BELEDİYEDE , - Ruhumuzu okşıyan, hoşumuz~ 

giden her şey güzeldir .. 
Sinema 

güzeı J Belediyece Kapatıldı 
Dört - Peki, bana söyler misin, kadın

ların hangisi güzel? 

mi? 

1 
Cevap versene? Hepsi de 

ı Belediye makine şubesi müdürlüğ:ü
gös- nün gördüğü lüzum üzerine Kasımpa

şadaki Geyikli, Beşik.taştaki Suadpark, 
de ayni güze1likte He Ortaköy ve Amavutköy sinenmaları 

Yanımızdan gtçen iki kadını 
tererek sordu: 

- BunJarın ikisi 
midir? 

- Her ikisi de hoşuna gidiyorsa 
gü?:eli tefrik etmek biraz müşküldür. 

Diğer iki arkadaşrm evlerine gitmek 
için yantmtzd"ln ayrdddar. Yakupla 
ben, yolun or•asında yalnız kalınca, 
Yakup: 

(Devamı var) 

HUGUNKO PROGRAM 
7.30 Pror-ram 
7.33 MUzik (Pi.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8.30 Evin ııı.ati 

o 
12.30 Pro1rram 
12.33 TGrkUler 
12.45 Haberler 
13.00 Sarkdar 
13.30 Milıilı: (Pl.) 

o 
18.00 Proırram 
18.03 Fasıl 

18.40 Mü.ıik 
19.00 Konuı,m• 
19.lS Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Türk müzii:i 
20.IS Radyo gazetesi 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Temsil 
22.00 Salon orkestraısı 
22.30 Haberler 
22.45 Salon orkeatra11 
23.00 Kapanış.. 

kapatılmıştır. 

Yeni talimatname hükümler.ine gö
re, tad~lat yapmadan bu sinnemaların 
!:"alışmasına müsaade edilmiyecektir. 

EKMEK BOLLAŞTI - Yeni ek
mek narhından sonra fırınlarda ihti
yaca üfi nisbette ekmek buJunmaya 
başlamıştır. Yapılan kontroller neti
cesinde Beyazıt ve Kumkapı mıntakcı
stndaki fırınlardan dördünün hamur 
tkmek çıkardığı, Fatihteki bir fırının 
pasa bezlerinin kirli olduğu görülmüş. 
fırıncılar hakkında zabıt tutulmuştur. 
İMAR PL,.\.NI - Belediye, im:ır 

plinma müvazi be$ senelik bir istim
lak plinı haztrlamaktarlır. Bugüne 
kadar Sehir meclisinde kabul edilen iw 
mar pl&nlarını:n icap ettirdiği. jstimtak 
işleri yeni plana göre yapılacaktır. 

Ankaraya Gidenler 
Bir mUddettenberi ,ehrimizde mcı:u09n 

buıunan Stokholm sefiri Aglih ve Burdur va· 
lisi Sadri. Alııa dün ak1arn Ankaraya ııitmiş· 
Terdir. 

ADLİYEDE: 

iki Dün de 
Adliyeye 

Kasap 
Verildi 

Şehremininde Kasa'P Tevfiiin yanm 
kilo k:ıvırc1k etini kırk iki buçuk ku
ru~a sattıi:1 anlaş1lm11J ve adliyeye ve
rilmiştir. Asliye ikind ceza mahkeme
sl suçu sabit cörmüs ve Tevfiği 30 
lira para cezasma mahkO.m etmiş ve 
dükkinrnın 10 gün b.patllmasına ka
rar vermistir. 

Beyantta Malır:asçılarda Hüseyin a
dında bir kasabı da narhtan 5 kuruş 
fazla fiyatla et sattıiın&ln ad1iyeve 
verilmiş, yapılan duruşması sonunda 
25 lira para cezası ödemeye ve dük
kanmın bir hafta kapatılmasma karar 
verilmi$tir. 

Bunlardan başka Sirkecide Bak~l 
Kirkor, Hasköye kömürcü Mehmet, 
Kasımpaşaa kömürcü ldris ve Mu"'tafa. 
Büyükder~de eczacı Askos fazla fiyat
la mal sattıklarından dolayı tevkif e
dilmişlerdir. 

MEYVA HAf,İNDEKİ İNFILAK
Evv~ki gün meyva ve sebze halinde 
vuku bulan infili.k badise~inin tahki
katına müddeiumumi muavinlerinnlen 
Kemal Özçoban el koymuş ve dün iki 
belediye mühendisi ile birlikte maw 
ba1linde tetkikler yapmıştır. 

Yapdan tahkikata göre, Kabzımal 
Kemal ve l..tltfi yeşil limonları 24 saat 
gibi kısa bir müddet içinndc sarartmak 
için ardiyede karpit yakmışlardır. 

Henilı anJa~ılamayan bir sebepten ve 
!"glebi ihtimal intişar eden al!ietilen 
gazının bir sigara ateşiyle temasından 
infil3.k vukua gelmicıtir. Bu işle ala
kalı görülen 17 kişi hakkında tahkikat 
açılmıştır. Hadise esnaısında hafifçe 
yaralanan 2 kişinin tedavileri yapılmış
tır. Maddi zararın 15 - 20 bin lira ka
dar oljuğu anlaşılmaktadır. Bu arada 
10 bin liralık da limon mah"folmu!Jtur. 
Belediye mü'e-endislerinin •erdiğ.i ra
pora göre, Hil binasrnınn üstünün 
cam olması şiddetli tazyiki önlnemiş 
ve bütün hil binasr yıkılmaktan bu 
sebeple kurtulmuştur. 

Mtl'TEFERRİK : 

Cezaevleri Teftiş 

Ediliyor 
Ceza evleri umum müdürü Baha A

rıkan, Istanbul ve Üsküdar ceza evle
rini teftiş etmek için şehrimize gel
miştir. Baha Arıkan diin ve evvelki 
gün Üsküdar ceza evindeki tetkikleri 
ni tamamlam1ştır Umum mi\<lür, Üs
küdar yeni cczaevini ve bu meynada 
mahkiimlarm çahşmakta olduğu atöl
yeleri gezmiş ve direktifler vermiştir. 

PARTi OCAK KONGRELERi - Cüm • 
tıurlyet Halk Partiıi Istanbul 'iillyeti ocaJı 
konıreleri "evam etmeJıtedir. Diin Bakırkö
yiln Kocı Sinan. Şi~linin Meıı:rutiyet, (:a · 
•alcanın C':lalt. Bilvilk~ekme.-:enin Muha. Bo
rahk nalıive:sinin Veniköy ve Imraher. Emi 
n6ııt!nitn Mehmet Cevl1in1, EyUbUn Aknrnar . 
Ağnçlr, Çiftalan. Fatihin KaTlı ve Cibali, Si. 
livriııin Fener. Sinekli.nin Gümü<;pınar. Şile· 
nin Do~ancılı, Ak<;al<ese, URkfldarın Doğan
cılar Alemdar ve Valovanın Safran ocak 
konv.releri yapılmış ve halkın dilekleri tesbit 
edlhniştir. 

Bugün Kasaplara iki 
Bin Koyun VerHecek 

Son günlerde hayvan borsasına ge
tirilmekte olan hayvanların azlığı: na
zarı dikkati celbetmiı;tir. Celeplere 
yapılan t~bligat üzerine ilri bin koyun 
get~rilerek satılmıştır. Fiyat müraka
be memurlarının kontrnlü altında ke
silen bu koyunların bugün tevziatı 
yapılacaktır. Bu tevziatta yatılı mek
teplere de pay ayrtlac;.-ıktrr. Sehrin 
etsiz kalmamaz fçtn dün celeplere ye
niden tebligat yapılmı~t:ır. 

Gaz ve Amonyak 
Getirilecek 

Romanyadan gaz, amonyak teminine 
çalışdmaktadır. Bükreş elçimiz Ham
dullah Suphl Tanrıöver, belediye ile 
anlasma yapan firmanın hazırladığı 
gaz amonyak tüplerinin memleketimize 
gönderilmesi için teşebbüslere g~rişe
cektir. 

Edremit ve Havı·anda kurulan hafta 
pa:'.!arlnrma gideceklerin yalnız gidiş 
bileti almak :;uretiyle gidiş - cönü~ 
SPyahati yapmaları imk3nı da teınin 
edilmiş bulunmaktadır. 

İnhisarlar Vekilinin 
Tetkikleri 

Inhharlır Vekili Raif Kırıdenb dün inhi
oıarhır umum müdürlilğiinde veklletc a.it işler 
U:ı-erinde tetkiklerde bulunn:u:ıı ve müdürlerle 
ayn ayn &örü1müştüı-. 

Bir Kadının Etekleri 
Tutuştu 

Moda cadde$İnde onır•n 70 ya11nı:l.;ı. Ester 
adında bir kadın ;ama$cr yıkarken etekleri 
tutuıımuş ve vücudOnün muhtelif yerleri yan· 
mıştır. Ester numune hastanesine kaldı: • 
ntmııtır. 

Ticaret Vekilinin 
Dürıkü Tetkikleri 

O atlı arabalara bakarken, insanla
rı birbirlerine boğazlatmak uğrunda 
~atlanılan fedakarlıkların, ürpertici 
dehşetini düşünüyorum: Faraza muaz
zam petrol stoklarını cephelere oluk 
gibi akıtan insanlar, cephe ger.ilerinde 
mum ışığında oturuyorlar. Cephe ge
ı·ilerinde yapılan bu petrol iktJsadı, 
cephelerde yapılan petrol israfını art
tırabilmek içindir. Ve insanların katla
nacakları bu nevi fedakirlıklarm mik
darı, bu muazzam harbin uzunluğu 
nisbetinde artacaktır. Kimbilir, belk:
de bir gün, meşum bir gün gelecek ki~ 
medeniyetin enmamO.r merkezlerinden 
biri saydan Berlin, veya Londra şehir
lerinde insanlar, kurunu vüstai bir ö
mür sürecekler: Evet, ordular ilerli
yor, fakat, medeniyet, o orduların 
baş döndürücü ilerleyişiyle mütenasip 
korkunç bir süratle ... ric'at ediyorl 

Eıninönünde Bir Pamuk 
Deposundan Yangın Çıktı 

. . . .. .. .. Eminönünde Emirler hanı sokağında 
..... Tıcaret Vekı!ı Mumt~ .. o~~n dun Mısırlıoilunun yün ve pamuk depo
ocleden _evvel ticaret n_:u~urlu.ğüne ge-, suna dıin bir çok balya pamuk ta~ 
le~l"k ~fısler .?~um .. mudurler~ ve mu- şındıktan sonra depo kapatılmış, fakat 
a;rınleny!~ 1"?ruş'!1u$ ve pet~o~, ben- bir müddet sonra da binadan duman
zın v~ dıger ı~hal~t .m.addeJerının faz- !ar çıktığı e-örülmüş, itfaiyeye haber 
1_?. mı~dflr~a ıth~lı . ıçın l~ıı~ ~ ge1en verilmiştir. Depo, sokağm sathından 
dtrektıfl~n verm.ışfır. Vekı_l, ogleden derin ve elektriksiz olduğu için itfa
so~ra tt.caret odaşı.na g;elı:ııs ~e oda iye kaldırımı ve duvarı yıkarak içeriye 
re!al Mttlı_at ~.eı:r_ıh •.. i~!'cı reıs .. ~h- su sıkmış, bu suretle ateşin etrafına 
met K~ra ıle goru~mu:tur. Bu gor~ş- sirayetine meydan verilmeden yangın 
mede tıcaret odasını alakadar eden ış- söndürülmüştür 
Jer mevzau bahaolmuştur. Ve.le.il mü- · 
ra.kabe komhıvonnna riyaset etmekte ~=:=:=:=:=:=::=::"======== 
olan Vali Ltltfi Krrdarla telefonla ko- ı T A K V İ M ı-RAMAZAN 
nusnıus ve et, odun Jşleri hakkında 
direktifler vermiştir. 18 

Ahm"'t ll"~ranın d;ı Vekile et mese-
1.-.~; l-ı--\-l-,.,rl~ ;.,..,fı~f" v .. rrH&i ~,..1.,,cı:Th

yor. Ticaret Vele.ili bugün ithalit bir-

liklerinde meşgul olacaktır. 
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Tramvay idaresi Bugüne Kadar Üç İhtilas ~~~i::t ~:.~~::~
1 

Scvv~!.şt~~~ı~"~:.> Hitlerin ~::~1~~ 1~:~i Ne Tedbirler Aldı? :s fetmektedirler. Alman başku b d.. k d d •. 1 b .. yük. 

Türk • Alman 
Müşterek 

Deklarasyonu Harp daha bir iki sene uzadığı, si
pariş edilen bandajlar da gelmediği 
takdirde İstnbulda tramvay münakali
tının tamamen durması mukadderdir. 
Bugün için ne harbin bu kadar uzun 
sürmesi, ne de şehirde tramvay mü
nakalitının büsbütüp. durması ihtimal 
dahilinde görülmemekle beraber it ba
şında olanlar şimdiden bazı zaruri 
tedbirler almak, bazı çarelere baş vur
mak zaruretinde kalmışlardır. 

Üsküdar tramvay :daresinin bu derdi 
hallettiğini 7azmıştık . 

Istanbul tramvay idaresinin ne gi
bi tedbirJer aldığın da dün. öğrenmi~ 
bulunuyoruz. Dün bir arkadaşımız ls
tanbul elektrik, tünel ve tramvay hı
letmeleri umum müdürü Hulki Erem 
ile görüşmüş ve idaren:n, fen amirleri 
de hazır bulunduğu halde, İstanbul 
tramvay işleri hakkında izahat almış
tır. Arkadaşımızın suallerini ve aldıiı 
cevapları yazıyoruz: 

- Romanyadaki bandajlar gelmedi
ğı takdirde tramvay seferleri azalacak, 
Yedikule. Bebek hatları da kaldırıla
cakmış. Üsküdar tramvay idaresi ban
daj meselesin: ha11etmiş bulunuyor. 
Ayni usa..1 İstanbul cihetinde de tat
ıi.rik edilerek tramvay seferlerinin sek
teye uiratılmaması mümkün değil mi? 

- İstanbuJda tramvay seferlerin:n 
eksiltllmemesi için icap eden her ted
bıri alıyoruz. Üsküdar tramvay idare
&inin bandaj derdini halletmiş olduğu 
haber: doğrudur. Fakat bunu biz ya
pamıyoruz. Sebebini izah edeyim: Üs
küdar tramvay idaresi harpten evvel 
bir mikd:ır elektrot = kaynak çubuğu 
bulmuş ve alınış. Biz de aradık, fakat 
bulamadık_ S, K, F. firmasiyle İsveç
ten istediğim evsafta 15 bin t:ıo e
lektrot = kaynak çubuğu getirtmek 
iç.in mutabık kaldık. Fakat İsveç bu 
aıpariş.i ~abul etmedi. Elimizde bu ev
safta çelik olmadığı için biz Üsküdarın 
tatb~k ettiği usul ile Buden doldura
mıyor, ynn..i bandajın dudak kıs

mını tamir ~demiyoruz, Biz, profili; 
tornası yapmak suretiyle bandajın a
şınan kısmını düzeltiyor, ve Buden 
kısmını yi.ıkseJtebil'.yoruz. Bir teker
lek çemberinde bu ameliye 7-8 defa 
tekrar edilebilir. Her profilij tornası 
ile de her arabaya ancak 30 ili 50 bin 
kılometre yol yapab.iliyor. Çember kaw 
luıhğı 15 - 16 milimetreye :ninceye 
kt1d(!r toma ameliyesinden istifade e
debiliyoruz, eskiden çember 25 mi
limetreye in.ince o çemberi kuJlanmaz, 
cıkanrdık. Şimd! 16 milimetreye ka
dar kullanmak usulünü bulduğumuz i
çin eskiden 25 milimetreye indiii için 
çıkardığ"ımız bandajları yeni baştan 
kullanmak yolunu tuttuk_ Bu bandaj
lardan hiç değilse yeniden 6 ay istlfade 
edebilece~z. 

Bu !Uretle ~imdiki halde daha iki 
üç ay için Bebek ve Ycdikule hatları
nın kaldırıJmaeı ihtimaE kalmamıştır. 
Bizim elyevm 143 arabamrı çalışmak
tadır. 72 arabamız da depoya çekil-

S 1 Du··n 1 1 mandanlığının tatbikin e karar u uşman_ ~s er en egı , u 
rrôş vaziyettedir. Elimizde!ci eski ban- Uç Us U mza andı verdiği kıskaç hareketi, Smolens hU: kısmı ı!ıbarıyle canavardan 
daj!ardan istifade etmek suretiyle 2-3 · · lind M 1 T' • 1 murekkeptır 
ay bu serv!si aynen muhafaza etmek 

1

. (Baş.tarafı 1 incide) ın şıma e areşa ımoçen.Ko · .. .. · · · (Baş tarafı 1 incide) 
mümkün olacak. ondan sonra her iki kı.imet meml~<etleri arasm.daki iktı- J ve Mareşal Voroşilof ordularının _Arka~aş~~r ... K.oylu ~e ~.ş~~ cei~-e~~- MeselB. Berlinde çıkan Berli ... 

ayda b ir 15 arabayı servisten almak Q D '"' d $ A"' sadi mübadelelerin esasını uzun bir irtibat noktasında kalenin isti w nd·~- kendı gozl~nnızkledgordudnuz .. _utun ner Börsen Zeitung gazetesı· bu n or er ene gır . . t b't ı k ı· 1 'k k . s 1 k" unyayı bes!ıyece erece e genış ve 
zarureti baş gösterecektir. Maamafjh ~ma.n ~çın es .~ ~ me. sure ıy e 1 - ametınde ve mo eı:s ın cenu - bereketli bir memlekette biz Alrnanla- ı ~ünasebetle yazdığı bir yazıda 
bu, Romanyaya sipariş edilen bandaj- H M hk" Old 1 tısadı sahada Turkıye ıle Almanya aw bunda da Mareşal Tımoçenko ve d"' .. . -· ' b' 1 1 ıh'" dıyor ki' apse a Um U rasmda daima mevcut bulunmu"' 0 _ . • rın uşunemıye~egımız ır se a e u- . 
lar gelmediği takdirdedir. Bu bandaj- 1 k .. eb t . .k"I Mareşal Buddıennı ordularının küm sürmektedır İşte bu 25 seneye "Duruma bakılırsa bu beyan-
lar gelirse o zaman arabaianmızın an sı 1 munas a 1 en genış mı yas- b' 1 t· •· kt d O [ · tik k b. d d d Y Tü" · İn Ankara, 9 (TAN l\.iubabirin - ta nazarı itibara i!lmıya gayret ebniş- _ır eş ıgı_ no a a. re ıs ame ya ın ır zaman ır evam e en a- na~e rkıyeyi giltereye köJ 
hepsini birden çahşhrmak imkanına tınd belirmektedır hudi hakimiyetin.in bir neticesidir. Bu l lik · b t k 
malik olacağız ve iki sene hiç sıkıntı den) - Zimmet ve ihtilas suçun- !erdir. e · e yapmıya ıc ar e me yolun 

d d 1 A k - ah A l k" l • Rusların şiddetli bir mukavemette hakimiyet, Bolşevik olmakla beraber, daki bütfı te bb .. 1 · "dd t çekmiyeceğiz, Şunu haber vereyim ki an o ayı n ara agır ceza m n a<>manın a 18 erı n şe us erın şı e -
'$ bulunduklarını gösteren pek çok a- eğer derinleştirilirse ancak kapitalist- 1 dd.i d kt' G l 

Romanyadaki b•ndajlarımız gelecek- kemes'nde bir rnüddettenberi du e re eme ır. öz eri olan Almanya ile yeni yapılan ve im· [ ıamctler vardır Bütün bir gün süren !iğin umumi şekline benzemektedir. h 
tir. Ve bir buçuk ay sonra bu bandaj- ruşmaları yapılniakta olan Kızı- zalanan ticaret anlasmasınm piyasa- bir meydan m~harebesinde Almanlar Her iki halde de bu sistemin mümesw erkes görür ki, İngiltere bu • 
Jarı~. ilk partisi elim!zde bu~unacaktı;. lay cemiyeti merkez umumi vez- larımızda husule getirdiği müsait te- 1 45 tank ve 100 nakil vasıtası kaybet- silleri hep aynidir: Yahudiler ve günkü harbi daha hazırladığı za-
Bugunlerde Romanya!a. gı.de~ek bir nedarı Celiil Sunel vezne k3.tibi sirlerin ilk '>afhasmda Almanya ile l ınışlerdir. Bir taraftan Alman ileri ancak Yahudiler. manlar:da her careye başvurarak 
memurumuz bu banda1ların bır par- S . . ' ,. . r T .. k' · t • ·· h · tisin\ Roma~vad:ı.n Bulgari!;.tana. Bul- a'?ı Tıbas ve rı:uhasebe ~atıp - iş yapan tücacrllr derhal faaliyete hareketi devam ederken diğer tara tan Askerler ... Vatanımızı tehdit eden ur ıyey1 ı ecavuz cep esme sok· 
garistandan da Istanbula nakledecek- . lerınden Şcmsettın Karamırzakın geçmişlerdir. Dün piyasada her nevi da Moskovala kar ve fırtına bütün dehşetli teh1ikeyi ortadan kaldırmak ro.ry~ ç~ ı~ştrr.,, 
tir. Diğer partin:n deniz yolu ile nak- muhakemeleri neticelenmiştir. ihracat malı için araştrrmalar yapıl· ı;i.lc!etiyle hüküm sürmektedir. için 22 Haziranda size müracaat et- .. T.1:1rkıye .ı~e Almanya arasında 
!ini düşünüyoruz. Mahkeme gece saat 22 ye kadar mış ve fiyat tekl.ii edilmiştir. Alman- M oskova telıdit altwda tim. Bütün tarihin kaydettiği en mu- durust ve ıtırnada müstenit dcıst-

ya için en ziyade;! kuru sebze, hubu- azzam askeri kuvvet ve kudrete karşı 1 l h bo 
- Evvelce yedek parça bulundur- devam eden uzun tetkikat neti - bat, koyun, ke"'İ derileri, yai7h ta- Londra, 9 (A.A.) - Londranın sa- ld B .ı:. •• U { avasını zacak mahiyette 
k k · k · 1 · d ·tt'h led'"" 'h • k .. f> lih.1yettar mahafilinde şöyle denilmek- savaşa atı ınız. una ra.,ır.en uç ay- çıkan ded.kodul b" · k d ma · YO c;.a sopanş etme suretıy e bu cesın e l ı az ey ıgı nı aı a- humlar, pamuk, betrsak, tütün, kuru dan az bir miiddet içinde siz arkad:ış- 1 ar ızı ne a ar 

gün~ü ~ık~ntıya düşmemek mümkün rarlnı tefhim etmiştir. 45 bin kü- meyva, yapak, tiftik, keçi kılı aranıl- tedir: Halihazırda Sovyet Rusyada ce- larımın kahramanlığı sayesind: bu rahatsız eder ve Berlin tarafın .. 
değıl mıydı? l 1... reyan etmekte olan muazzam muharebe d d h ·· ·· 

sur irayı ihti asen ve müştere - maktadır. Bu maddelerin kuru sebze hakkında sarih ve etraflı malilnlat C.üşmanın ZTrhlı teşkilltrini birbiri ar- İ an ltne erece na oş gorunürse, 
- Elbette miimkündü. Bunu biz de ken zimmetlerine geçirdikleri sa ve hububat ile ihracı lisansa tabi ve mevcut değilse de merkezi bölgede dtndan imf-ıa etmeye, sayısız taarı·uzw ngi ere ile aramızdaki itimat ve 

dü~iindük Fakat bir şey yapamadık, bit görülen üç maznunun, ceza hükUmetin emrinde bulunanlar t.çın vaziyet pek ziyade vahamet peyda et- ları dünya yüzünden kaldırrnaya, sa- dostluk havasını Ltılil edecek bu 
Tramvay idaresi 1939 senesi Temmu- h'.k'· \' · ı Al d t s k bil · t kanununun 203 üncü ve 80 inci u ume ımız e manya arasm a e mi•ıı·r. y1sız harp esirleri almaya, aziz top- -a neşrıyat a bizi müteessir 
zunun btrinde bele&yeye intikal et- d"I ı ·· k t · ' maddelerine tevfikan ve ihtilas bit e ı en esas ar<• gore on enJan Rus kuvvetlerini imha etmekten iba- raklar iş~al etmeye muvaffak oldck. eder. 
miştir. Bu tarihten altı ay evvel de ·ı ki' K ıe · ı· t ı · b' 
nafiaya intikal etmi~ bulunuyordu. O olunan mebaliğin Kızılay gibi ha- verı ece ır. on ?lJan L<; e en ır- ret olan maksatlarında muvaffak ol- Bu toprı'lklar boş yerler değildir. Düş- . Biz Almanya ile olduğu kadar 

,. kaç güne kadar a1fikadarlara bi1d1- dukları takdirde Almanların Moskova- manm geçici ve muazzam harp cndüs- I ilt il d d t 
zaman muvakkat id;\re vardı. Bundan yrrkar bir müesseseye: ait bulun- rilecekti.r. Bulgarların da bir ticaret ng ere e e os yaşamak ve 
evvel de •irk~t imtiyazı devredeceg"i i- k f' t· hk b·ı ya varmalı;ırı ihtimali mevcuttur trisi için lüzumlu olan her nevi mad- her ikı'sın' e k d b't aflı" ması ey ıye ı rna emece 1 - anlaşması yapmak istedikleri piyasa- Orel'ı'n boşaltıldıg-ı hakk'-dak·1. Rus arşı a ı ar gı • 
çin mevcut malzemeyi kullanm1ş, her h t kd' . t sd't b b' l •.u deleri h.::tihs~l ettiği topraklardır. Bir mızı uhaf t k . t . 

assa a ırı e~ 1 se e 1 sayı a- da söylenmektedi!". tebli.;.;nden ve teslı'm olmaktansa adım kaç hafta ı'çı'nde du··şnanın esallih ür m aza e me ıs erız. 
~eyi tüketmişt!. Muvnkk1t idare dt k h b' · · 14 "d tt• "'" T"" k" h' b' t · j 
mevcut malzemeyi kullanmak1'l iktifa ra er ırmın er sene mu - adım çaCpı$mak için Rus başkomutan- endüstr bölgesi ellerinizde olacaktır.,, ur ıye ıç ır zaman esır a tm-
etti. Yeni malzeme getirtecek vakit detle ağır hapse konulmalanna, Al T bl•.,. • hğının gündelik emr:nden sonra Mos- HiUer, daha sonra, şark cepbesin- da kalmamıştır ve kalmıyacak .. 
bulamfldı_ Belediye tramvay idaresini 7 şer sene memuriyetten mahru- man e ICJI kovanın akıbeti bahis mevzuu olduğu de.ki Alman muva(fakıyetlerini.n ne tır. o bugünkü vaziyetini siyase--
tesellüm ettiği zaman ambar ve depo- miyetlerine ve zimetlerine geçir- (Baıtarafı 1 incide) gizlenmiyor. pahası:na kazanı:ldığm izah ederek şöy- tindeki istiklaline medyun oldu-
ları 3.deta bomboş buldu Noksanları dikleri mebaliğe mukabil Cel3. - . k"l . Sovyet silih endüstrisinin büyiik bir le levam etmiştir: ğunu müdrik.tir. Binaenaleyh Al-
t~sbit ederek derhal siparişlere başladı. lin 9977 lira 80 kurı:.,.., $aminin 1 zMeuhrınafe çekıtmıl ye çalıenşmsuakpttaedşır~ kısmının Almanların eline düşmüş ol- "Askerlerim ... 3,5 ay içinde nihayet manya ile aramızı açmak için 
B d d t ·ı 2 00 b d · 595 ız ı a arma m ması İngiltere ...-e Amerikayı her ı;a- f d 1 k u ara a a ngı toreye o an aı, 35, lira 80 kuruş ve Şemset- k'll d.. k d takı'p e- . d bu düşmanı kış başlamadan evvel im- sar e i ece gayretler akamete 
b · b tt h • k hl ı er uşmanı ya m an reye ba~vıırarak müttefiklcrıne yar un h 1 · · ek u nıs e e ray. avaı n o, suspan- tinin de 20,704 lira 50 kuruş ag-ır d k M . l' ış bulun a edece: son dıırbeyı ındirm şart- mahkum oldugu· gibi, İngiltere 
siyon rayı vesaire ııımarl<:ı.dı. Fakat b"ıy ere arıorv'\ a varın - etnıek 2.oruı:da bırakmaktadır. Maaw 1 h 1 d B' . b'l 

P ara cezası vermelerine ve ihti- J;'...,· arı azır an 1• ır tn$anın yapa ı c- ile aramızda anlaşmamazlık tev-
ay sonra h~rp natladı ve İngiltere li- maktadır mafih, So-ryet Generallerinin Moskow ceği bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. 

d. H 1 b d ·ı liıs ettikleri parayı Kızılay ce - C h : ke ın· de derı'nlı·- vayı kurtarmaya muvaffak obbilecek- lit edecek neşriyat da tesirsiz sans verme ı att an aı arın ima- ep enın mer z Her §ey düşmnnı yere sermek için 
1 b 1 · d d B miyetine tazmin etmelerine ka - -· d im h k tl r· dı'g"er hır' !eri ümidi kaybolmuş değildir. kalmıya mahklımdur. ine i e mUsaa e etme i. izzarure I . t• gıne e e are e e ı tc!'lbit edilen planlar mucibince munta- O . 
bugünkü v""iyete diiştlik. Biz yalnız rar veri mış ır. b" ük. • dan muhare- Pravda'-ıu makolesı' nun içın bütün dost ve ınüt-uy çevırme mey '" ,.,, zaman yapdmı:ııtır, Bu, senenin son 
Ing'1tereye siı;ıariş vermekle k•lmadık. ---o-- b . h l t A k larınd tefiklerimizden tmennimiz bi -esı azır amış ır. r a an Uoskova, 9 (A.A.) _ Reuter: Bu- kat'i meydan muharebesinin başlangr- . t b d 
Serbest dövizle muı:ım!!'le Y<'Pan mem- d 14 K' ' d zım e ra mız a pro g d d Çekya a ışı ehemmı·yetlı' zırhlı kuvvetlerin ~;i::lrü Prnvda gazete•i mühim Alman cıfür. Bu dü>mana ve olayısiyle bü- . . . pa an a an 
lcketlere de brış vurduk. Fakat ser- °' t te kk t l d · t ğr ·· S t kt.:\Tt.tleri tar;ı.fınd::ın Moskova istika- tün bu harbin büyük mesulü olan n- ve ı e me erı ır. 
besi dövizi vaktiyle temin ve tedarik idam Edildi aarruzuna U ıyan uç ovyc 
edemedik. Bilahare mehmaemken bu- ordusu Briansk kesiminde imha :netinde J"L.pılan tazyik dolayısiyle hu- giltereye altından kalkamıyacaUı dar-
nu da temin ettik. Fak:ıt harp bn~la- Prag, 9 (A.A.) - Brun divanıhrı.rp- d'lın l . bekli l sule gcJee ~ıaziyetin vahametini giz- be indirilecektir. Çünkü bu düşmanı 

Ieri iktısadi sabotaı' hareketlerinde e 1 e erıni yot. ar~ 1eme1Te\o:t~dir. Bu rw-az:ete başmakale- kırmakla kıt'3da İngiltert.nin son müt-
mıştı ve devam ediyordu. Siparişleri- v· · da ·ı · ! • bulunduklarmdan dolayı 14 ki~iyi i- ıazma cıvarın çevrı ma3 ° an ei:ıde Sovyc~ halkının "rnemleketi teh-
mizi getirteme~ik .., s k'll . d b ·ı· d'l' dama mahkı.im etmişlerdir. fdam hiP<: ovyet teş 1 en e una 1 ave e 1 ırse dit eC.e!l tehlikenin K"en:şliğini anla-

- Gümrüklerde bir mikdar bandaj mü 8 TeşrinievvcJdc infaz edilmiştir. Mareşal Timoçenko, Sovyet cephesi- ması., ıazım geldiğini kaydett:Irlen 
bulunmuştu, bunlar alınmadı m1? nin heyeti omumiycsinde tam verimle sonra şöyle devam etmektedir: 

- Bu bandailar, Beyrut tramvay çarpışabilecek son ordul:ırını da fe- ''Hit1er bütün ihtiyatlarını, hemen 
şirketinin mah idi ve 84 tane idi. Harp Bir Alman Denizaltı da etmiş bulunmaktadır. Haftalardan- bütün kara ordularını, muazzam mik-
ten çok evvel Fran!'llaya siparİ!$ edilmiş, Gemisi Batırıldı ber.i. işte bu orduların devamlı taarruz- darda tanklarını. hemen bütün hava 
harp patlaymca Balkanlar yoliyle ve tarı etrafında yapılmış olan yalan kuvvetlerini bize saldırtıyor. Düşman 
Romanya üzerinden Türkiyeden tran- bil~i0,7:~:; !il (A.A.) - Amirallki makamı propaganda bu sureUe kat'i olarak ye- pek ağır zayiata uğramIŞ ise de va-
sit geçirilmek suretiyle yola çıkarıl- Bir Alman denizalhsr Lady Shirle:r ia . re vurulmu:,tnr. :ı:iyetln vahametini idrak etmemek af-
m1şt1. Bandajların nakli işini de An- mindeki Ingliiz bahkı;;;ı ~eı:niııi ile yaptıfı bir Lenjngradın batısmda düşmanrn fedilm ..... bı'r •-fı"flik olur.,, 
ı 1 b d h • · B b muharebeden sonra te111im olmu1tcr. Deni • ... bb • - ~ a ya am arı eru te etmıştı u an- ıaltı sonradan batırılmı~tır. Bı.lıkc;t .-cmisi tanklarla yapt1.g1. 7arma teşe üsler~ 
dajların üzerinde '1Türkiyeden tran- 1-44 eı;ir ile C-:beHtarılı:'a ıı:elmiştir. düşman için aiır J;ayiatla akinı k2.lw 
sit gec;ecek., kaydı olmadığı lçin güm- m.ııı;tır. 

rük idaresi bandajların Beyruta nak- ya ve Beyrut tramvay ıtirketine müra- Alman hava kuvvetleri, ordunun ha-
line mü!aade etmemiş. Biz gümrükte racaat ettik. Uyuştuk, anlaştık ve ban- reketlerine büyük teşkillerle mü:ııahe
bandaj bulundui:tunn ve ihracınR mü- dajların 50 tanesini satrn aldık, En son, ret etmiştir. Asker topluluklanna, top
saade edilmediğini öğrenince fabrika- bandajı da bugün kullandık.,, -;u mevzilerine, münakale yollarına ve 

ıimendiferlere tam muvaffakıyetle ta
arruzlar yapılmıştır. Dün ıece Al
man savaş tayyareleri Leningratta e
hemmiyetli askeri tesislere hücum et
mi§lerdir. 

tefildni de ortadan kaldırmış o)uyo
ru7.. Bu suretle Almanyayı ve bütün 
Avrupayı Hun'Jarın ve sonra da Mo
gol kabilelerinin iotilS.sı devrinden 
Ler: asla görülmedik bir tehlikeden 
kurtaracağız . İçte bunun içindir ki. 
Alman milleti önümüzdeki haftalarda 
her zamandan ziyade fikren bizimle 
beraberdir. Sizlerin ve müttefik as
kerlerin yapmış oldukları daha şim
diden herkesi en derin minnettarlıia 
mecbur etmiştir. 

Gelecek mü1kül günlerde bütün mem 
leket nefesini kısmış bir halde sizinle 
beraberdir. Çünkü allahın inayeti ile 
memlekete yalnız znferi değil, su1h11n 
en esaslı şartını da getirecekslni:z., 

Rooseveltnin 
Bir Makale§İ 

Nevyork, 9 (A.A.) - Colliers Ma
gazine mecmuasnda ödünç verme ve 
kiralama kanunu hakkında !l'!Şrcttiii 
bir makalede Reisicümhur Roosevelt 
şunları yazmaktadır: 

"Birleşik Amerikanın siyaseti da:
ma Amerikayı harpten uzak bulun
durmaktır. Fakat demokrasinin son 
kalesi olan Britanya yıkılacak olu:r
sa, bu gayri mümkün bir hale gelecek
tir. Ingiltere donanması den::z-ıerin ta
mamjyetini muhafazaya kad:r bir va7.i
yctte kalmadıkça Amerikayı müdafaa 
edebileceğimizi şimdi anlıyoru,-

, 
• 
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Kafkasyanın 
Müdafaası 

5ovyet Rusyanm cenubunda Do-
netz havzasını ve Kafkas pet

rollerini ıstihdaf eden Alman taarru
zıınun, yakında İngiltcrenin ciddi ka
ı arlar almasına sebep olacağı ve Al
ınan ordusu Doııetz havzasını işgal e
d p petrol mıntakasına doğru ilerle
nteye muvaffak olduğu takdirde, İn
ı;' ıızlerin muh.ıkkak surette bu mın
takanın mlidafaası için büyük kuvvet
ler gonderecekleri tahmin olunmakta 
ve lngilterenin orta şarkta, ayni ıı:a
manda muhtelif cephelerde -harekete 
geçmeye kabiliyetli çok iyi teçhiz e
d imiş 750.000 kişilik kuvvetli bir or
duya malik olduğu söylenmektedir. 

Londra gazeteleri: İngilterenin orta 
Şarktaki vaziyetinin kuvvetlendiğinden, 
Sovyet Rusyanın cenubunda teşekkiil 
~tm.iye başlayan kuvvetli bir müdafaa 
kuşağının ehemmiyetinden bahsetmek
te ve İngiltereniıı Kafkasyaya bir ordu 
'evketmek zaruretinde kal:ıbileceğini, 
Hindlstandan Sovyetlere çok mikdarda 
harp malzemesi gönderilebileceğini yaz 
'naktadırlar, Salahyettar mahfiller, 
Hindistanda ayda 1000 tank imal ede
bilen kuvvetli sanayi merkezlerinin bu
lunduğunu söylemektedirler, 

Baku ve Grozni petrollerinin Sov
Yetler için bliyük b!r ehemmiyeti ol
dl!ğu muh kkaktır. Çünkü bunlar, Sov
Yetlerin motörize ordularının ve trak
törlerinin muhtaç oldl!ğu petrolü te
ınin etmektedirler Fakat Sovyetlerin 
Ural mmtakasında Ufa'da ve Perm'de 
ikin Bakıl ismini verdikleri c;ok zen
gin petrol kaynaklarına malik olduk
larını da unutmamak lazımdır. 

Petrole malikiyet bilhassa Alman
ya için çok hay;ıti bir ehemmiyeti ha
izdir Faknt Alman ordularının Groz
niyi hatta Bakfıyu işgal ettiklerini far
zetsek bile buradaki petrol kuyularını 
uzun zaman istifade edilemiyecek bir 
halde bulacakları -Kızılordunun şim
diye kadar takip ettiği rkat taktiğine 
nazaran- muhakkak sayılmaktadır. 

Şu noktayı da ehemmiyetle kaydet
mek icap eder ki: Alman ordusu Kaf
k syaya karşı c:ddi bir taarruza geç
ınek imkimru elde ettiği gün, lngi
lizlerin Kafkasyaya takviye kuvvetle
ri gondermelerine mani olmak maksa
dıyle, İtalyan ve Alman ordulannm da 
ayıü .zamanda Libyada taarruza geçe
cekleri muhakkak sayılmaktadır. 

Bu keyfiyet, İngilizlerin Libyda ta
arruza geı;melerini geciktiren sebeoler
den birini teşkil etmektedir, 

Japon Hazırl.ğı: 
J aponya ile Amerika hükumetleri 

arasında teati edilen şifahi no-
dan bn iki memleketin münasebet

lerinde bir salah hasıl olmadığı. Mi
Yako - Sh"mbtın gazetesinin 5iddetli 

akalesinden de Japonyanın müfrit 
milliyetçi muhitlerinde harp havasının 
şiddetle estiği anlaşılmaktadır, 

Japonya ile İngiltere ve Amer!ka 
arasındaki vaziyetin gerginliğini mu
hafaza ettiğinde şüphe yoktur, Ingi
arruz ihtimaline karşı Singnpuru, Hol-
°;der ve Amerik:ılılar, Japonyanın t~

landa Hindistanını ve Fılipini takvi
yeye devam ediyorlar. 

Verilen haberlere göre: Bir Ameri
kan zırlllt tümeni Filipinc vasıl ol
muştur; Singapura mütemadiyen tak
viye kuvvetleri gelmektedir; yeni A
merikan harp gemileri durm11dan deni
ze inmektedir Çine yardım devam et
mektedir; Sovyetlerin uzak şarkta en 
son harp vasıtalariyle teçhiz edilmiş 
500.000 kişilik bir orduları ve mu 
hava kuvvetleri harekete hazır bir 
halde beklemektedirler. 

Bir kaç gün evvel, İngilterenin ve 
Amerikanın uzak şark orduları başku
mandanları, Mnnille'de müşterek ha
reket pl!lnlarını tesbit etmişlerdir 

Bugün de: İngiltere, Amerika: ve 
Holanda hükumetlerinin Japonyaya pet 
:rol göndermemek hususunda anlaştık
ları haber veriliyor. 

Japonya ise, alman bu müdafaa ted
birler! karşısında, kenclisinin dört dev
let tarafından siyasi, iktısadi ve as
keri bir çember içine alındığını iddia 
l'!tmektedir. Zamanın Japonyanın aley
hine çalıştığı kanaatinde olan Japon 
11.skeri rnahafili, çok yakın bir hare
ketin hazırlığı mahiyetinde görülen 
t.edbirler almaktadırlar. 

Singapurdan gelen haberlere göre: 
Japonya Taylandı istilaya hazırlan
makta ve şimdiden siyaset yolu ile 
Taylandın cenubunda deniz ve hava 
üsleri edle etmeye çahşmaktadır. Ja
ponya Bangkok'ta bir propaganda bü
z osu tesis etmiştir, Bir çok Tayland 
gazetelerini satın almıştır, T ayland 
hükumetini, Nankin hiıkumetini tanı
maya zorlamaktadır. Pek çok mikdar
da Japon teknisyenleri Taylanda git
nıişlerc:ür. 

Japonyanın yakın istikbaldeki hattı 
hareketi hakkında, bugünkiı prtlar ve 
hadiselerin aydınlığı altında, şu tah
minlerde bulunmak mümkündür: 

İngilterenin, Amerikanın ve Sovyet
lerin galibiyeti Japonyayı bütün em
peryalist emellerine veda ettirecektir. 
Menfaatlerini mihver devletlerinin ga
libiyetinde göre, Japonya emperyalist
leri, bunu temin ic;in mıhver lehine 
derhal müdahale etmek arT.Usundadır
lar. Fakat Japonyanın askeri ve i.ktı
ısadi kudretlerinin dört devlete karşı 
harekete geçmeye kafi gelmiyeceğini 
idrak eden mutedil zimamdarlar hare
kete geçmkte tereddiit ve bir uzlaş
ma yolu ile Japoııyaya azami men
faatler teminine çalışmaktadtrl;ır Bu 
güne kadar miHritlerle mutediller a
rasında az çok bir muvazene tees.;üs 
etmiştir, 

Fakat, Almanyanın şark cephesinde 
kazan cağı büyuk bir muvaffakıyet ve 
Amerikanın Atlantik harbine faal bir 
surette iştiraki gibi hadiseler, bu mu
\lazeneyi müfritlerın lehinne olarak bo
zabilir ve Japonynayı harekete geçire-
'1lir. 

M.ANTEN 

1Ramazanın On Beşinde listanbul Semtinde de Tenkit ve imha 
Ytızan: ULUNAl 

Sal<lanbac OJJunu imar Faaliyeti Başladı 
Bektaşi İle Sofu - Nasrettin Hocanın Tesellisi - İkinci Abdülhamit ve R'amazan -
Her Tarafa Serpilen Kumlar - Bomboş Bir Liman - Hırkai Şerif Ziyareti - Mü

hürlü İftariye - Huzur Dersi - Seraskerin ayağı - Diz Çökmeğe İdman Gerek! 

Beyazıt'ta 11olun ortasma dikilen heııiı.la - IJeycızıt 

hrunamımn tarihi ı·asfl - llamamm yeni sahibi 

Şehir Tiyatrosu Dram k:ıımınd 

oynanan "Hamlet,, hakkında bı 
tenkit yazmıştrrn. Geçenlerde okudu
ğum bir yazı beni bugün tekrar bu 
mevzua avdete mecbur etti. Bu yazıd· 
Sehir Tıyatrosunlln oynadığı "Ham
let .. madde tayin edilmeksizin bir ka-

l lem darbesile kapı kapamaca (Mmel 
bab, ilci mihrab) imha ediliyor. O ka
dar ki ne mizansen, ne artist, ne de
kor, hiç, hic; biı;şey yok, 

n ektaşi sofuya sormuş: • r··-vazan: ~ lill - Rı:ını:ızanı se\·er misin" 1 
Muhatabı: 

- Elbette se
verim. demiş. Bu 
mübarek a y d a 

i ULUNAY . . . . . . 
1 ............... - ...................... - ....... : 

ınagfiı·et kapıları üniformalarının üzerine "padiş1hnn 
açılır. İnsan gü- çok yaşa .. yazılı kordeliilar takmış
ııahlarmdan, :ına - lar, elleı-inde beyaz tire eldivenlerle 
dan doğmuş ı!ibi yol kenarına dizilmişlerdir. Resmi 
plriipiık olur. Hil:- mekteplerin arasmda hususi mektep
r;ımazan sevilmez leı-in levhalarmd<:ı (Tetnbu-u-izafat) 
mi? it isimler göze çarpar: "Niimune-i-

- Ben pek sev İrfan-ı-Hamicli,, , "Rehber-i-Ma'ri-
diğinizi zannetmi- r fet-i-Hamidi., , "Şemsi-ll-Maarif-i-

yorum, Hamitli,. ve bu (Hnmidi) kelimesini 
- Neden? terkibi izafi zincirinin üçüncü halka-
- Ramazan bitti ml? Birbirinize sına ilave için ne etekler öpillıniiş, 

büyük bir tehlike atlatmış gibi .. "f!.eç- ne tekiipular edilmiştir. 
miş olsun., dersiniz; memnuniyetiniz- Kara tarafında bu hazırlıklar ya
den davul zurna çalar: bayram ya- pılırken. zaptiye nazırının; Üsküdar, 
parsınız. Halbuki biz öyle d••ğiliz. Ne Beyoğlu mutasarrınannm, Besikta~ 
geldiği z:ıman m hzun oluruz, ne rle muhafızlığının memurları köprü du
gitiiH zaman ~enlik yaparız; bize gö- balarmın altlarını Boğaziçi, Üsküdar, 
re. bayağı günder. hiç farkı yoktur. Kadıköy iskelelerindeki delik deşiği 
Ramazanın on beşi orucun yan ya- kılı krrk yararca::ına muayene eder

rıya hafifleme~i demek olduğuna e;ö- ler, yol üstündeki dükkanlarda çan
re, bekta_şiye hak vermek icap eder. ta, paket, bohc;a gibi şt'yler bulun
Eskiden yapılan merasim bu merha- mamasına dikkat ederler, Bir t;ıraf
leyi tcsbit eden bir tarihti. Oruc;tan tan da limandaki vapurlar uzaklaş
yılgınların ramazanın başında: l trrıhr. Zaten bütiin donanma Halice 

- Adam bir ı.y dedigin nedir ki? tıkılmış içinde cephane değil, kestane 
Gözünü açıp kapayıncıya kadar ge- fişeği bile bırakılmamıştır. 
çer! Te~cllisini ben, Nnsrettin Hocanın 
yolculuğuna benzetirim: 

Merhum bir g(ir, karısı ile dört gün 
lük mesafede bulunan bir köye mi
safirlii!e gitmek liı:ere Akşehirden çı

kar. Daha yarım sa;ıt bile yol alma
dan Hoca karısına sornr: 

- Daha ne kadar yolumuz var? 
- Bugün, yarır. gidersek iki gün-

lük yol almış oluruz. 
Hoca memnun, cevap verir: 
- Desene karıcığım, yolu yarıladık! 

* * * 

* ı * * 
B eşikta~tan İstanbul tarikiyle tfı 

V·1"·~:ı kadar uzanan bu mesa
fede atmr dört na
la süren bir ya
ver görenler: 

- Ha çıktı, ha 
geliyor! 

Diye beklerken, 
padişah sarayın

dan arabasına bi
ner. Yıldız bahce

sinin bir kapısından çıkar; şimdiki 
ı kinci Abdülhıımit zamanında, ra- Deniz Ticaret mektebinin bulunduğu 

mazanın on beşi milletle padi- yerde hazırlanan iskeleye iner, ora
şah aı·.ısrnda bir dan alelücele "SöğüiHi,. vapuru hu
nevi "saklambac; mayununa atlar, bomboş limandan 
oyunu.. demekti. bin helecan ile geçerek~ Sarayburnu
Padişah o ı;ıün, na yanaşır, sadrazam ve nazırlar ta
Yıldız sarayı "hu- rafından istikbal edildikten sonra. 
mcıyun,, undan, derhal arabaya binip doğru Hırkai 
"Gerclune - i - hfı- Şerif dairesine gider: orada biraz is
mayun., una ra- tirahat ·eder; ondan sonra mukaddes 

kiben Topkapı "Saray-ı-?nımayun,. emanetlerin bulunduğu mahalle gelir. 
una gelecek \'C Hırkai Şerifi ziya- Ziyaret merasimi başlar. Padi~ı.ı.h e
retten 00•1ra yine Yıldız Kasrı ''hu- liyle ziyaretcilere birer Destimal ve
mayun,, una mufıvedet buyuracak! rir. Bu tülbendin kenarında firdolnvı 

Bu uzun (!) seyahati yapmak i<;in siyah mürekkepld basma oli:ırak Ü
acaba hangi tarik ihtiyar edilecek? çüncü Selimin şu kıtası vardır: 
İ"te. "saklambaç oyunu., burada baş-
lar. Bir hafta ev'l.el ~chriıı her !ara- Hirka-l·Ha:rret·l·Fahr·i·Rüsule, 
fmda bir mizansen tertibatı yapılır, Atlas-7- Çarh olamaz p~y endaz. 
Arnavut kalclırımlı:.rı tamir edilir, pa- Yüz sürüb zeyline t akbil ederek, 
ket kaldırımların altı iistilne çevrilir. Kıl şefi ·i· ümeme arz·•· niyaz 
Bu, halkı hükümdarın o sokaklardan T am o rtasında ela: 
geçeceğine lnandtrmıık içindir. NO rül HUda tekrlma 

Bir tarafta mukadderatını idnre e- Sa ll il a leyh ve sclllmO tesllma 
den ndnmın yüı:iinii görmeyi merak Salavatı vardır. Bu destimalleri a
eden millet, ciiiler tnnıfta büti.in mil- !anlar, öpüp başlarma koynrlar ve 
!eti kendine düşman zanneden bir koyunlarına sokarlar. 
hasta! Padişahın iftarı Topkapı sarayında 

Senede bir defa, Yıldız sarayından yapması bir ananedir. O gün için 
kalkıp Topkapı ı::ırayma gitmek hiin- Enderunda yemekler hazrrlanrr. Fa
kar için kerhen yapılan bir "angari- kat İkinci Abdülhaınidln bu hazırla
ya .. dır. O, camis:ni, tekke«ini, bııh- f nan yemeklere ~diyen elini sürme
çesini, bendeafınını etrafına toplamak, diği malümdur. Ittariye yine Yıldız 
ne olur ne olmaz diye, oradan ayrıl- saraymda olduğu gibi, baıı kilerci Os
mak istemezdi. Bir gün evvel Yıldız- man Bey tarafından hazırlanır ve sa
dan köprliye Jrndar giden yollara kum han kapakları mühürlenerek gönde
serpilir. İki sıra asker dizilir. Köp- rilir. Yine Osman Beyin vücudiyle 
rünün üzerine de kum dökuli.ir. Bu mühürler açılır ve evveliı kilerclbaşı 
hazırlığa gör~. padişah Topkapı !;a- birer lokma almak şarüyle padişah 
rayından çıktıktar. sonra, Ayasofya- iftar eder, 
dan Divanyolu, Beyazıt, Şehzadebnşı, Halk yine sokaklardadır: şimdi de: 
Vefa, Unkapıını köprüsü, Meyityo- - Denizden gelmiş amma, belki 
kuşu, Beyoğlu, Ni.şantası tarikiyle karadan döner., 
Yıldıza gidecek, Büti'ın bu yollara boJ Ümidiyle beklerler. Yollarda lü-
bol kum dökiilmü~tür. zumsuz yere nöbet bekliyen askerlere 

On beşinci gün mektepler tatildir. peynir, zeytin ve ekmek dağıtılrr, Ve 
Sokaklar ahali ile dolmuş, Ayasofya- birdenbire top sesleri hükümdarın 
dan Beyazıta kadar ..jki geçeli asker 

1 
yine vapurla avdet ettiğini herkese 

dizilmMir. Bütün mekte>p ç,ocukları ilan eder. 

S nklambaç oyununda İkinci Ab-
diilhamit partıyi kazanmış ve 

Tenk~din tarıfı, bir eserin iyi ve ko
tü noktalannı tebarüz ettirmek oldu
t>una gore, bu tarz yazıyı bir tenkıt 

ne yapıp yapıp 

kendini halka gös 
termt'miye mu -
\'Orfnk olmu·tur. 
')ndan sonra artık 
'D'dar - ı - huma-
yun., u görmek i

çin sabahtan akşama kadar bekliycn
lere, çöp batınıısın ctiye snkaklara 
serpilen kumlarda oynamaktmı bas

1 
mahıyetinde kabul etmek doğru değil
dir. Hatta, muhtert:m meslekdaşımın 
elinden Hamlet'in ve Şekspir'in nasıl 
kurtulduğuna hayretteyım. 

ka yapacak bir «ccy kalmaz, 
1kinci Abdülhamit - muhabbetten 

ziyade milletin tcveccühlinü celbet
ıniş olması itibariyle - Pilevne mü
dııfü Gazi Osman Pa<:ayı dalma yo-ı
nında ve ~özüniln önünde bulundu
rurdu. Bu gibi merasimde arabasma 
yalnız onu alırdı. Osman Paşanın ve
fatından sonra, 0 mevkii serasker is- M~mari bakımdan bir inci h,ymeti arzettiği söylenen ve munalaLa:>ın ~r.ır 
,gal etmisfir. İkincı Abdülh mit ufnk- verilen İkinci Beyazıt hamamının bugün arzettiğ; çirkın manzara 

tefek ve zayıf bir adamdı ve saatlerce Şimdiye kadar şehrın İstanbul kıs- gctirden eser t maml::ınm dan mı ka-
iki dizüstü oturpı~.yı itiyat edinwi<:tl mınm imar bakımından ihmal lacak? Bu son ıhtımal insanı korku-
Bir !fiin huzurunda, son derece şiş- tuyor, Bereket k , iş lıallecijlmış bu-
man olan serasger Rıza Paşa da hu- edildiği, bütün himmet ve gayretın Be- lunuyor. 
lunur Padi<>ah dizüstü oturdu 'U için yoğlu kısmına harcandığı soyleniyor, Binanın aynen muhafazasını ısteyen
onun :iskemlede oturması, ynhut bağ- İstanbul semti halkı da bu sebepten ler hak kazanmışlardır. Beled:ye ha
daş kurması mün .. sirı olamıyacal!ın - belediyeye adeta küskün vaziyette bu- mamı aynen muhafaza etmek kararını 
elan, o da bilmecbul'iye diz çöker: lunuyordu, Bugün bu imar hareketi verrnİ§tır. Bu kararın alınmasında da 
ders biter, herkesle beraber ı<ernskcr İstanbul kısınma da intikal etmiş bu- M.aarif Vekalttı ahi.deleri koruma he
Pasa da kalkar, fakat uyuşup keçe lunuyor. Tabiri mahsus ile hümmalı yeti rölöve bıi::osu şefi Mimar Se
kesilen ayağının Qstilne bıtsamaz, yı- bir faaliyet var. Yerebatan meydanın- dat Çetintaşrn büyük hımmeti olmuş
kılırken yanındaki kocaman bir va- daki ada bir lı:mılede yıkıldı. Beyazıt- tur 
zoya sarılır; müthiş bir gümbürti.i ile ta_ki. sıra dükkanlar ':'e ~ıra k~hvelc;r i Bınanm muhafaza edilmesiııin en 
vaıo devrilir; kosarlar, tek ayağının ha~ lle yeksa~ o~du. Şımdı İnkılap mu~ 1 mühim sebeb!, bu hamamın İkinci Be
üstiinde "seke seke ben gelelim,. oy- z~s~. ola_~ İ~~~c.ı Beyazıt medresesı yazıt tarafından yaptırılan eserler 
nrvan paşanın koluna girerler. Ah- butuı: _~'.'1zellı~ı. ıle meydana çıktı. Sal- manzumesine dahil bulunmasıdır. Ha-
d .-lh ·ı k d' . t t ··1 k 1 kım!loglltten ıtıbaren bütı.in yaya kal- marn İkı"nci Beyazıt tarafından, Be-u amı en ını u nmaz, gu el'e d 1 B d f ı 
seraskere: ırım arı ve eyazıt mey anı as a t- yazıt camımı ınşa eden mimara inşa 

A l ıld d lanıyor, bunu Sultanahmet - Beyazıt ct•ı'rilmıstir. Beyazıt camiin! inşa e-- n aş ı er, paş:ı. namazı scy- . • 
k kıld $ için el" -k . 'd yolunun asfaltlanması takıp edecek. den mimarın kim olduğu maliim de-

:~nıemişt ız ço ınıye ı man Ilır taraftan, bütün bu işlerin başa- gıldir. Mimar Hayrettin diyenler de 
rılmasına çalışılırken, diğer taraftan vardır, Mımar Kenuılettin diyenler de, 

r ············-·-························ .. , 
~ SADAKAI FITIR 

da, Beyazıt meydanının yem acılan kıs- Mutlak olan Beyazıt cami:ni de. Fatih 
mı ve şark kahvesinin yapıla.:ağı saha camımı de, Beyazıt medresesıni, Be
tan:.dm ediliyor. Beyazıt meydanı üc yazıt hamamıııı, Beyazıt imaretim, 
senedenberi burayı görmem'ş olanları şimdi umumi kiıtüphane olan menzil 
şaşırtacak bir hale geldi, Yol gen!s- bınasını da yapan ayni m~mardır. Ha-

lstanbul MüftUliıt\inclenı d" İk' . B h •.. 
En iyi iyi Son le 1• Fakat, ıncı eyazıt amamı uır manı 15 incı asırda :nşa edılen en 
Kr. Kr. Kr. heyula gibi bu yolun ortasıııa dikilmiş buyuk hamam binasıdır. Kadınlar ve 

Buirlay 27 24 20 duruyor. Alakadarlar ikiye ayrılmı~lı•r, erkekler için ayn ayrı soyunma ve 
Arpa 40 3!1 37 j bir kısmı eller~nde knzma: yıkanma saloıılarıııı ıhtivn etmekte-
Uzüm 234 170 117 

1 

- Yıkalım... dir, Dııhili tezyinatı fevkalade guzel 
Frtra ve Y.ekfit ituiyle mukcllcf olıın Diye haykırıyorlar, bir kısmı da: ve pek mu~anna'dır. Türklerin, daha 

muhterem ahalimize, milletimizln t'n ha· Ol t k t d k d 
yatl ihtıyaçlarını kar ılıyan ve elde et - maz, e aşın:ı 0 un urama- o zaın;-,nlarda temızlik bahsine ne ka-
tiği t~bernlatı ı endıslvle Knılay ve Co- ı' yız, bu, Turk mimarisinin bir incisi- dar ehemmiyet verdiklerin! goste.rmesi 
cuk Esirgeme Kurumları orasında pay. di d. a ak direyo !ar 
!aşan Tiırk Hava Kurumuna her veçhı· r, ıye y r · ıtJbarile de pek şayaııı dikkattir. 
le yardımda bulunmaları !uzumu chenı· "- Yıkalım!., diye haykıranlar, ha- Bu hamam bil' c;ok ellerden geçmiş, 
miyeıte arzolunur. mamın Patrona Halilln içinde yıkan- depo olarak, mağaza olarak, diıkkan 

. ................... -• ... ••••••-•••••••••••••• • nuş olmasından başka tarıhi bir vasıf olarak kullanılmış ve nihayet bugun-

1.STANBUL BELEDİYESİ j taşımadığr iddiıısındııdırlar. Muhafa- kiı bomboş vazıyeti fle dillere düş-
zasında ısrar edenler ise bınanın, ta- mustür. 

ŞEHİR TİYATROSU j rıhi olmaktan .ıiyade bedii, ıçtimai. mi-
Akşam saat 20 30 da I mari vasıfları ihtiva ettıği iudiasındr:ı 

' bulunuyorlar. Hangisi doğ u. k·m hak- *** ikıncı Beyazıt h, mamı, bır !;Ok a-

. 

Bu akşam saat 20,30 da mi kalacak, hem emek, hem de bir mıl-

Dram Kısmı: H A M L ET 11 ıı, net:ce ne olacak? Bu iki iddia yu
.t.ünden caddenin bu kısmı bu halinde 

Kome di Kısmr: Kiharlık Rudulas1 yona yakm para israf edilerek viicude 

bidelerımiz gibi, hakiki sahi~ 
olması icap eden Evkafın elinden çık
mış, hususi sahısların tasarrufuna ~eç
ıniş ve elden ele intikal ede ede bu 
gi.ın bir Ermeni tefeciye ipotekli va
ziyete gelmiştir, Hamumın sahibi Bo
ludadu-, Ipotek sahibi olan Ermeni de 
lstnııbuldadı r. Son gunlerde bir Türk 
Ermenlnin ortağı olarak meydana çık
mış ve hamı:ımı mağaza olurak kulla-

ASLANL AR g, E V AS 1 • • • 
! nacağını, ic;ıııde bu iş için tesisat ya
pacağım söylemış, musaade istemiş
tir. ı;akat alakadarlar buna miısaade 
etmenuşlerdir. 

Eserı bih kkın tenkit edenler hı 
biı zaman: 

- Bu eser, dram kısmında oynan 
dığı kadar mükemmel oynanmamıştır 
Gibi ham bir iddiada bulunmadılar 
Yalnız tenkidin icap ettirdiği "Niçin?,. 
"Çiınkii., sual ve cevabını kullanmak 
rnantıkı daima gözönünde bulundurul
du. 

- Hamlet fena oynandı, 
- Nıc;in? 
- Çunku.. IJih,., 
Tarzınd b r tenkidi anlarım, Fakat: 
- Hamlet fena oynandı. 
- Niçin? 
- Öyle işte .. Fena oynandı, fena oy-

nanacaktı, fena oynanmaya mahkum
du. 

Bunu anlamam. Çlinkü, cevapsız ka
lacağına emin olduğumuz bu "n'çin" i 
bir daha söyliyecek olursak buna kar
şı söylenecek lakırdı: 

- İnadıma söylüyorum işte., Fena 
'Oynandı, fena oynandı, fena oynandı! 

Cümlesinden başka bir şey değildir, 
insanlarda bazan bir eser, bir şahıs, 

bfr hareket hakkında müsbet veya men 
fi bir temayül hasıl olur. Buna şahsi 
sempati veya antipatinin mantıki hiç 
bir sebebi yoktur; sırf göniıl mesele
sidir, Bu itibarla onun sevdiği ne yap
sa hoşa gider, Sevmediği de ağziyle 
kuş tutsa makbule geçmez, 

Bu dlisünce ile hareket edilince sa
ha gayet şahsi ve mahdut kalmalıdır. 
Fakat me ele edebi, ilmi bir safhaya 
r.lokulünce 15 defişir. 

Bir tenkit olduğunu kabulde mazur 
bulundugum bu yazıdıı ikı nokta çok 
dıkkatırni celbetti. 

Muharrir, bır hafta evvel daha piyesi 
goı rııedcn Tepebaşmda Hamlet ilanı

nı okuyunca arkadaşına: "Tepebaşındn 
Bay Şcksp!r'ın oğlu B ... y Hamlet kat
lolunmuştur,., başlığı bir tenkit yazı
sına ne guzel yakışır!,. diyor ve piyesi 
seyrederken uc;üncü perdede bırakıp 
cıkıyor. 

Bu z.ı.hn yetle, yani bir muvaffakıye
tı bir serlavhaya feda etmek azmiyle 
tiyatroya gidildikten sonra artık 
(Hamlet) b'uat Şeks_pir mezaı·dan 
cıkıp oynasa tenkidin başlığı "B y 
Şekspir oglu Bay Hamlet öldürdü,, o
lac.ıkur. Buna çare yok. 

Hele üçıincu perdede, pıyesi yarıd 
bırakıp gittikten sonra, koca bir ten
kit yazmak sahne aleminde &örülmüş 
garaipten değild r. Bu itibarla )'azınıu 
bir tenklt olmayıp bir "imha" olduiu
nu iddiada haklı değil miyim? 

Acı Bir Ölüm 
T ccardan VeU A· 

•· dar oflu ve Şük· 
, Kemal Alemdar 

'arın ;vcfenlcn Fe 
ıerbahçe atlctlcriodcn 

Sıtma hastalığının ilacı kinin oldu
ğunu herk~s bilir ... Fakat o ilacın as
lı olan kına kına kabuğunun sıtmaya 
ilaç olduğunu, insanl:ırın aslanlardan 
öğrenmis olduklarını, bilmem, hiç 
<!uydunuz mu? 

İnsanların hayvanlardan ilaç öğren
miş olduklarına taaccüp etmemelisi
n:z . Yakın vakitlere kadar pek çok 
dertlere deva sayılan tenkiye us.tü
nü insanların leyleklerden öğrenmiş 
olduklarını en büyiik hekimlerden biri 
olan Calinas hekim bile yazmıştır. Yi
ne vaktiyle her derde deva olarnk 
kullanılan kan alma usulünü de in
sanlar su aygırlarından öğrenmişler
dir. Şimdi pek moda olan güneş ban
yosu yapmak usulünün de, kediler 
ha~ta oldukları vak:t güneşin karşısı-

na gidip uzanmalarını göre göre, h:at 
edilmiş olduğunu iddia ederler, 
Kına kına kabuğunun sıtma hasta

lığına deva olduğu, cenup Amerikasın
da Peru memleketinde meydana cık
nııştır. O diyarda eski zamanlarda pek 
çok olan aslanlar sıtmaya tutulduk
ları vakit, dere kenarında yetişen bir 
öğacın kabuklarını koparal'ak yerler 
ve sıtmadan kurtulurlarmı!z.,. Mem
leketin yerli halkı da sıtmaya tutul
dukları vakit aslanlnrı takl:t etme
ye ba§lamışlar. Fakat insanın dişled 
aslan dişi kadar keskin olmadıgındıın. 
kma kına ağacının kabuklarını bıcak
la ayırarak bir gün su içinde bırakır
lar ve kına kına kabuklarmrn suyunu 
ıçerlermiş., 

Hıımıımın, Ayasofya hamamı, Mah
mutpasa hamamı gibi belediye tarafın
dan ıstımlak edılmesi muvafık goriıl
mektedir. Ancak bu hamam İstanbul- 1 
da mevcut hamamların en kıymetlisi
dır. Su yolları ve su tesisatı mükemmel 
bıı· haldedir. 8 - 10 bin liralık bir ta
mir ile İstanbulun en güzel ve en ış
lek hamamlarından biri lıahne geti
nlebilecektir, 

HİLMİ 
Alemdar 

musu.np bulundu 
hastalıktan ifayap o 
lamıyarak ıı:enç ya 
ında vefat etmi tır 

Ccnzc i bugilnlı:ll cu 
nıı ıı:Untl Goztepedt 
l ıasyon caddcs.ındt 
38 numaralı Oari Os 
man Paıa lt&Jkllndc 

aar onda kaldırılarak Caddebosıanıuda ihzar 
olunan motore bindirilerek l 0,30 da harelı:etl 
Sirkeci lslı:ele•İne \;ıkarılasak saat 11,30 da 
Sirkecıdcn hareketle Fatıh camiinde cum 
nama rnı muteakip cenaze namazı kılmara Ancak, bu hamamın muhafazası, yo

lun bu kısmının dar kalmasını mu
cip olacaktır. Bunun için de blr çare 
bulunmuştur. Belediye yolu genişlet
mek için Sımkeşhane binası ile Ha
sanpaşa hanını yıktıracaktır Bu iki 
binanın mimari ve tarihi bakı~dan h!ç 
bir kıymeti olmadığı söylenmektedir. 
O kadar ki rölöve edilmesine bile lü
zum goriılmemistir 

Ediı:neknpı ıch!tlıfindek ı ailı: kabristanına 
dcfncdiletcktır Mcvll rahmet cylıye 

---o--

ÖLÜM 
Hay 'e Bayan Yasef Assco ve aUeei Fay 

ve Bayan Vitalı Auco ve aılcsi ve blitun ak 
rabafarı, 

Pederleri vı: kayrnpederlcrl olan 
BAY MOIZ '· ASSEO 

NUMAAALI ODA 

İspanyollar Amerikaya gittikleri va
kit, Peru memleket'ne vali olan kont 
Kfokana"mn eşi kontes de sıtma has
talığına tutulur ve yerli halkın tav
s:yesi üzerine kına kına yapraklarının 

1 
suyundan içerek hastalıktan kurtulur, 

Bunun \µ:erine, aslanlar devası olan 
1 kına kına insanlar arasında da sıtma 
hastalığına ilaç olarak şöhret alır. Av-

Kıymetli olduğu· tnhakkuk eden bir 
eserin muhafazası şüphesiz sevindirici 
bir harekettir. Ancak, bugün bu kıymet 
bu cadde üzerinde bir çıban çirkinliği 
ile durmaktııdır, Beyazıt meydanı ve 
Beyazıt manzumesi bir pırlanta ihti-ı 
şamı ile ortaya çJkmıştır. Hamamın da 
bu ihtişamla telif edilebilecek bir ha
le getirilmesi şarttır. 

vefat C'ttifı ve cena e mcrasımımn bug r 
cuma saat 13 te BUyU'k hendek Kenesct ı 
rıı.cl Sınaa:ofunda ıc•a olunacağı tccss r 
bıldırırler 

CENAZE SERViSi 
MOSKOVIÇ 

YAZAN: 

- Aman beni utandırcyorsun, ben 
karnna layık değilim! Bana nasip o
lan bu güzel talie layık değilim, diye 
cevap verdi. Ve eğilerek kızın saps:ı
rı kesilen yüzünü öptü. Gray'ın dik
kat kesilmi,ş gözlerini çiftten ayırdığı 
yoktu. 

Marney gövdesini saran kolların 
arasından ya\·aş yavaş sıyrıldı, Ba
basına: 

- Baba bu yaptıklarımız Johnny 
için pek eğlenceli ı,ıeyler olmasa ge
rek, derken. sesi titriyordu,. Dartmoor 
hapish::ınesinden yeni çıkan adam kı
zın neredeyse hıçkırarak nğhyacağını 
anladı. 

- Bana aldırış etmeyin·,~. Canım 

kolay kolay !;Jkılmai. Genç insanla
rın saadeti beni de mesut eder. $imdi 
yıfüırca ihtiyarlamış gibiyim. Siz Ka
nadalısınıı: değil mi? Mapor Floyd, 
diye sordu, 

- Evet Kanıtdr.lıynn, Adnn anasıl 
Fransız olduğumu göstermez amma, 
Fransızım. Ailem bir buçuk asır ev
vel oraya hicret etmişti, Siz gidip 
Kanadayı görmeliydiniz. Herhalde si
zin bulunduğunuz yerden daha gü
zel bir yerdir, 

- Evet eminim, öyledir. 
Petcr kızını koituğıına alarak öteki 

odaya yüriimiiştü. 

Jeff: "Kanadad-ı, ne ehli, ne vahşi 
aslan vardı;,. dedi. 

Gray bir sigara yakmış~ı. Sot(uk· 
kanhhğm1 tamamtn ele almış, bütün 
sinirlerine h~kim olmuştu. 

- Bir yer aslansız olunca yalniztık 
duyarnn dedi ve biraz durduktan 
sonra: "Bu yolda konuşmemı affedi
niz Fajor Floyd, fakat müsaadenizle 
sorayun: "Pek glizel bir kızla evlen
diniz değil mi?,, 

- Evet kızların en güzeli ve en 
iyisi ile! 

İki adamın bakışları düello eden 
iki hasmm yalın kılıçları gibi birbi
rine c;-atb. 

John: "Ben böyle bir kıza hizmet 
edebilmek jçin pek güç işlere gırı
şirdim. Pek uzaklr.ra giderdim, natlii 
gerisin geriye, aslanların yanrnıı gi
derdim,, dedi ve gözlerinde demir gi
bi sert bir bakı§ belirdi. Jc!f'in göz
leri önüne eğildi ve zincir kemiğinin 
boyunca, ilşümüş gibi titredi. John'a: 

- Avlanmak hoşunuza gidiyor! Ha! 
Halbuki avlamanın hoşunuza iitme
di~ini demincek soylemlştiniz. Unut
tum. Sizin gibi, sizin ahlnkınızda bir 
adamm neden dı~arlık yerlere glttf
ğine ,şaşarım, dedi. 

J ohn: "Gönderilmişt!ml,, derken 

ı'e.ırıka N o. l t> 
kelimenin üzerine iyice baslr, Sonra 
devam ederek: 

- Benim, dedi, taşraya gönderil
mem, ba~ka birinin işine uyuyordu 
dıı nun için ~öndcrilclim. l\fol(ım ya. 
benim engel olmamı fatemiyorlardı, 
Vakıa ben nasılsa dışarıya gidecek
tim. Fakat o adam gidişimi istical 
ettirdi., dedi. 

- O adamın kim olduğunu biliyor 
musunuz? 
Artık Şarki Afrika martavalını bir 

t~rafa atmışlardı. Gray kendisinin 
hapishaneye gitmi~ olduğunun bütün 
ôlemce ma!Um olduğunu biliyordu 
elbette. Bu itibarla, Legge'nin bu iş
ten hnberdar değilmiş gibi da\ ran
masma lüzum yoktu. 

John: "Beni, dedi; faka bastıran a
damı tanıınıyıınım Bana yabancıydı. 
Zaten onu şahsan bilenler pek az 
Onunla münase'bettar olnnlar var, 
fakat onların içinde de bile, onu tıı
nıyanlar beşi, onu gec;-mez. Poliste ise 
onu tanıyan ancak bir kişi var, 

- O kim? 
- Reeder adlı birisi, bu meseleyi 

hapishanede işittim. Elbcttt' Dartmoor 
hapishanesinden geldiğimi biliyordu
DU7. değil mi! 

(Devamı var) 

rupada ilk tanındığı zamanda yarım 
kilosu yüz altına kadar satılır, 

Isveçli meşhur hbiat alimi L:nne, 
nebatların ve hayvanların hepsine 
rence birer ad taktığı vakit, bu nslan
lar devasının güzel bir kadını sıtma 
hastalığından kurtıırmış olduğunu dü
şünerek o kabuğu veren ağaca da kon
tes Kinkana'nm admı verir. Bizim 
kına kına dediğimiz i15.ç güıei' hir İs
panyol kontes:nin adıdır ... 

Hamam, eğer bu geniş caddenin uz:e
rinde bir süs vaziyetinde bırakılacaksa, 
restöre edılerek ilk im:a olundllğu ha
le retırılmeli, yahut da etrafına mu
azzam hır duvar çekilel'ek arıettigi 
çirkin manzara gözöniinden kaldırıl
malıdır. 

Sai.d KESLER 

lstcınbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lşletme!eri Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz Şı!;Ji tamit"haııesl için imtihanda gôstereceği ehliyete n::ı

zaran azami 230 kurusa kar yevmiye verilmek suretiyle 5 tesviyeci, 3 
tornacı ve 3 frezeci ustasına ihtiyaç vardır. 

Taliplerin nüfus hi.h•iyet dlzdanı, hUsnühal kiı.E{rdı ve slmd~e kadar 
ç.ılıştıkları miiesseselerden alınmış hizmet müddeti vesika:, ri;;lc t;ı.tık~c 
13,10,941 tarihine kadar Şişli trrmvay deposu dahilindeki miitchanlk 
malzeme müdürlüğüne nıilracaafüırı lüzuınu bildirilir. (905G) 

~----------------------------------~ı 
lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 

ı - 10.000 metre kışlık er elbıse kuma~ı satın elrnacaktır. 
2 - Kati teminatı olan 4275 lirayı Bakırköy malmüctUrlügUnc yatı

rılarak 23,10,941 PerSE'mbe gi.inu saat 14 de Ye§ilköy Hava Mmtaka D -
po amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Nümunc!"inl görmek istiyenler her gtin saat 9 dan 17 ye kadar 
Yeşilk!Sy Hava .l\Iıntaka depo funirliği satm alma komisyonuna mUrııeaat-
lan. (9025) 

AÇIK TEŞEKIIDR 
Oglum toptu teğmeni Şekip Yalçmalp 

boynunda vakı ve uıun seneler tedavisinde 
bir ncıicc alamacl ğtmız uakib< elim a:ohr 
ince bir amcliY•tla lza c ve lıızı yeni bı t 
sıhhat ve hayata kavu ı ural\ ba~ıa denir. h 
tanesi sayın opcratoru Iuct Biranı, Cal• 
Tayyar ve kıymetli arJsıan Arif Mcrkık, ıiı 
ııycr Bayan Sabahat Ozguner'e ıı:lSsterdlkl• 
dcrın a1Ska ve tedav den dolayı te tlr.lr.llr 
6İlkran deya;ularımrırn ll$nrnı yllk~ck ıı:n cı 
nlıden rıca ederim. 

P..teri: M. Nadır Yalçtnal 

S E S 
Sineması 

( Eski Asri ) 

-
'!aştan başa yeniden t::nzlm 

edll~rek bir 

SİNE;~IA SARA Yİ 
ŞEKLİNDE 

16 ilk Teıtrlıı PERŞEMBE 

AKŞAM Şahane bir Film 

EBEDi AŞK 
( N İ ÇEV O ) 

ile ayın mu teı ilerınc tapıları
nı açacaktır. OYNIYANLAR 

Wllly Frltch ve Marte Horel, 
Bu bUyük bir Sinema 

M uvaffakıyeti olacaktır. ,_ ··~~ 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1941 İkramiye Planı 

Ke;ıldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkincitesrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 liralık- 2000,- Lira 8 adet 250 liralık - 2000,- Lira 
3 .. 1000 ~· - 3000,- .. 35 ,, 100 .. - 3500,- " 
2 • 750 • - 1500,- n 80 n 50 " - 4000,- " 

TAN 

İLE SABAH, öGLE ve AK$AM
1 Her yemekten sonra gU nde Uç defa muntazaman 1 

dlıterln'zl fırçalayınız. 

.Askeri Fabri_kalar Satınalm~. Komisyonu İla1',!._ ··:f:. · 

5000 metre kUp tomruktan haınl olacak tahtalar BoludaKl tatı· 

rikalardan Adapazarına nakledilecek 
Çam tomruğunun beher metre 'küpünün 13, köknar tomruğunun be

her küpüne 10 lira bedel tahmin edilen yukraıda yazılı nakliyat Askeri 
Fabrikalar Umum Mildürlüğü merkez satın alına )comisyonunca 20.10. 
941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

2 lira 25 kuruştur. Muvakkat teminat çam tomruğu olduğu takdirde 
4875 lira, köknar tomruğu olduğu takdirde 3750 liradır. Teklit mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (8808) 

~ 

2.1 X 1.25 X 0.012 metre eb'adında 2250 adet Karaağaç veya beyaz 
kontropUik 

2,1 X ı:25 X 0.008 metre eb'adında 1250 adet Karaağaç veya beyaz 
kontroplllk 

12 mm. ve 8 mm. kalınlığında verilmediği takdirde adetleri ikJ misli 
olarak 6 veya 4 mm. kalınlığında olabilir. 

Tahmin edilen bedeli 21000 lira olan yukanda yazılı iki kalem kon
trop!Aklar Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alına ko
misyonunca pazarlıkla 15.10.941 Çarşunba günü saat 14 de ihale edile-
cektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 3150 liradır. (8807) 

Malzemenin cins 
ve miktarı ihalenlrı gUn ve saati 

Dosyasına bağlı 

iki listede ya
zılı e 1 e k t r i k 

Muhammen 
bede it 
Lira 

Kati 
teminat 

Lira 

Şartname 

bedeli 
Kurut 

malzemesi 15/10/ 941 Çarşamoa 15 53762 7876,20 269 
Dosyasına bnğlı 

üç kıt'a listede 
yazılı elektrik 
malzemesi 15/10/941 Çarşam1la 15,30 38245 5736,75 192 
2000 - 2600 tüp 
oksijen 15/ 10/941 Çarş:ımba 16 16900 2535 

Yukarıda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
Askerl Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Sabnalma Komisyonunca 
pazarlrkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle katt teminaUarı ve 
şartname bedeli hizalarında gösterilmiştri. (8914) 

~ 

4 Kalem Tel Abnacak 
Tahmin edilen bedeli (31225) lira olan yukarıda yazılı 4 kalem tel 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü!1ü Merkez Satmalma Komisyonunca 
15.10.941 Çarşamba günü saat 14,31) da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname (1) lira (fl7) kuruştw. Katı teminat (4683) lira (75) ku· 
ruştur. (8889) 

MOLANTSE BANK -ÜNİ N. v: 
ISTANBUL ŞUSES . 

3ıALATA: KARAK '2 ~~.: 
A JAN.SI ! MEYDANCU< ALALE.MCI HAi\ 

r 9 ÜT ÜN BANKA MU A M e"ı ~ l F= R i 

) 

t 

' ı 

' .KASA ICARI · 
ı . 
,j 

~ 1 

MERKEZi • KÜRASAO . 
$t.18F.LERt • AMSTERDAM - AOTTEAOAM - BUENOS AIRt;._ 

'.AJ:U~ • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO - 0~"-"'-•CCT..&.n 

910 DE JANElRO • SANTOS - SAO PAUU· 

Veteriner Fakültesine Talebe Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden 
1 - Görülen lüzum üzerine Veteriner Fakültesine yeniden bir mikdar 

daha talebe alınmak üzere yeni bir müsabaka imtihanı açılacaktır. 
2 - Bu imtihana gireceklerin ~ayıtlarına 1 Teşrinievvel 941 de baa

lanacak ve 13 Teşrin evvel tarihinde nihayet verilecektir. 
3 - Lise mezunu olan ve olgunluk imtihanını vermiş bulunan taJip

lerin aşağıdaki tarihlerde lıntihanları yapılacaktır. 
Saat 

9 - ı:: 
Saat 

14 - 17 

l4 Birinci Teşrin Salı Fizik Türkçe 
15 Birinci Teşrin Çarşamba Ki'mya Biyoloji 
16 Birinci Teşrirı Perşemoe Cebir Yabancı dil 

• - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve İstanbulda 
Yüksek Ticaret Mektebi konferans sıılonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin r~ktörlüğe miir.ıcaatları. 
6 - Birinci müsabakaya iştirak için EylQl sonuna kadar kaydedilmiş 

talebenin imti'l)ıınlan evvelce il~n e-lilen tarihlerde yapılacaktır. (8702) 

Samsun Valiliğinden 

ŞOSE iNŞAATI 
ı - SaT)'lsun - Bafra yolunun 38-1-140--39+580 kilometreleri arasm

da 1440 metre tulünde toprak tesvivesi, şose ve sınai lmal~t inşaatı ka
palı zarf uruliyle ihale edilmPk üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme '20 a;rinci teşrin '941 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 16 da Samsun VllAyeti Dniml E-ıcümeninde yapılacaktır. 

3 - İn$aatm keşif bedeli (27032) lira (75) kuruş ve muvakkat temi
natı (2027) lira ( 46) kuruştur. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır:Keşif defteri. proje, sil!<ilel fiyat 

10 - 10 - 941 

30se!'e 
denberi meşh~ 

B)R 

GÜZELLİK 
REÇETES ~ 

KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
Tecrübelerini 

\ 

GEÇİRMİŞ REÇETE 

4 • 500 n - 2000,- n 300 n 20 " - 6000,- " 1 .11'•••• , .......................................... , SÜMER BANK 
cetveli. hususi ~rtname, eksiltme ~rtnamesi, Bayındırlık işleri ıtenel 
şartnamesi ve :nukavele projesind0 n ibaret olup Samsun, Ankara, İstan
bul Nafia Müdürlüklerinde ve S;:ımsun Vilayet Daimi Encümen Kalemin
de bedelsiz olarak görülebilir. 

I. şte; donuk ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatmak ve bu sa

yede şayanı hayret bir c!lde malilt 
olmak için tecri.ıbelerlni geçirmiş ye
ni bir tedbir... Meşhur blr aktris,\ 
gençlik manzarasını idame lçln bu 
güzellik reçetesini kullanırdı. 70 ya-1 
şında olmasına rağmen genç kız ,rol- ı 
lerini oynardı. Ônce Penkreattn ile 
hazmettlrllmlı; bir miktar sut krema
sı lle ayni ~iki.ar yine hazmet.tiril
miş zeytin yağı karıştırmn; ve buna 
iki misil taze sut kreması ilave edi
niz. Bu tertibi Eczacmız da hazır

layabilir. Fakat az miktarda pahalı
ya mal olur. Beyaz renkteki <yağsız) 
Tokalan kremi terkıbinde saf Zeytln 
yağı ile hususi surette hazmettlrllmiş 
süt kreması vardır. Cidden cildin ha
kiki gıdası olan bu tertip sayesinde 
cildiniz beslenec~k ve ona adeta lna
nılmıyacak derecede blr gençlik ve 

1 

tazelik verecektir. Yukarıcıa resmi-
1 

ni gördütlinüz kadın bize 1azıyor: 
cKend1m bile inanamıyorum, Toka
Jon kreminin üç günlük lstlmalln'ien 
scmnı cildim beyazlandı, tazelendi ve 
güzelleşti.> Si.z de <yağsızı Tokalan 
kremtnl - tenin güzelliği lçln tecrü
besini geçirmiş ve zamanla takarrür 
etmiş bu güzellik reçetesini kerli.be 
ediniz. Bugün dünyanın her tarafın· 
da milyonlarca kadın her sabah 
muntazaman bu kremi kullanmak
tadır. Tokalan kreminin memnuni
yet bahş semeresi teminatlıdır. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

lsta"bul Levazım Amirliği 
Satınalma K~misyonu tf ônlar1 

Tophanede 2 No. lı dikimevi binası 
tamJr ettirilecektir. Açık eksiltm~si 
15/10/941 Çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alm::ı 
komisyonunda yapılacaktrr. K~if be
deli 9470 lira 12 kuruş, ilk teminatı 
710 lira 26 kuruştur. Ke§fi komis -
yonda görülür. İsteklilerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(277 - 8707) -800 adet kar gözlüğü alm:ıc:ıktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 14/10/941 Sa"lı 
gi.ınü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği s:ıtm alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin teklif ede
cekleri nlimuneleriyle ve temlnatla
liyle komisyonda bulunmaları. 

(287 - 8962) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
edilen 30 ton pençelik kösele alma
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 10/941 
Salı günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma korois
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden 
teminatlariyle belli vakitte komisyo-
na gelmeleri. (288 - 8'.)C3) -100,000 adet ağaç rnatra kapağr a-
lmacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1:V 
10/941 Pazartesi giinü ı::aat 14,30 :'la 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komio;yonunda yapılacaktır. Hcpsır>ırı 

tahmJn bedeli 3000 lira, ilk temin:ıtı 
225 liradır. Nümunesi komisyonda 
göriilür. Taliplerin belli vakitte kr.-
misyona gelmeler!. (289 - 8998) -Dört adet altlı ve üstıii demir kar
yola almaeaktır. Pazarlıkfo. ek~iltme

s! 13/10/941 Pazartesi günü saat 15.15 
de Tophanede Lv. Amirliği satın ~l
ma komisyonunda yaptlacaktır. Is
teklilerin belli vakitte komisyona gel-
m'elcri. (290 - 8999) -Salı pazarında Lv. Yrıllnma Md. de 
bulunan 30990 No. lu Fort kamyonu 
tamir ettirilecektir. Pazarl:kla eksilt
mesi 13/ 10/941 Pazartesi gilnU snt 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli !30 lira, kr..ti tem!nım 
34 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bel:i 
vakitte komisyona gelmeleri 

"291 - 9000) -2500 kilo kadar salça alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 131l0/941 Pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
Lv Amirli~i satın alma komisyonun
da· yapılacaktır. Tahmin bedeli 937 
lira 50 kuruştur. Katı teminatı 140 
liradır. Evsafı komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (293 - 9002) -Beher kilosuna 44 kuruş tahmin e-

ı Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başka·! 
tipliljinden: Ali Osman Karasakallı
oğlu ile Nikola kızı Evyeniya ve Yor- ı 

gi kızı Elenlnin şayiım ve miiştere- ı 
ken mutasarrıfı bu1undukları Beyoıt
lunda Kamerhatun mahallesinde eski 
Karnııvula. yeni Karakurum .~oka~m
da eski 61, yeni 83 No. ile murakkam 
500 beş yüz lita kıymeti muhamme
nesinde ve takriben 3:'\ küsur metre 
murııbbaı me~ahııi ı::athiyesinde ahşap 

bir dlikki\n süyuun izalesi zmınmda 
açık arttırmaya konulmuştur. Birin- 1 
el açık arttırma"'ı 3 / 11/941 Pazarte
si günil saat 14 den 16 ya kadar Be
yoğlu Sulh Mahkemeleri kalem oda- ı 
sınd:ı başkfttip nezdinde yapılacaktrr. I 
Arttrrmıı bedeli muhammen kıyme-

tin yitl.dP yetmiş beşini bulmadı~ı 
surette müzayede on gün temdit e
dilerek ikinci açık arttırm:ıst 13 / 11/ 
941 Perşembe günü ayni saatlerde ic-1 
ra olunarak en çok arttırana kati o- 1 
larak ihale edi1ecektir. Birikmiş ve 
ihale tarihine kad:ır birikecek bele
diye bina verı?isi ve evkaf icare~i 

borçlan hissedarlara ve dellaliye rü- 1 
sumu ile (20 senelik) t:ıviz bedeli ve 
kadastro ve tapu harclarr ve iha1e 
pulu müşteriye aittir. Arttırmaya iş
tirak edecek kim~elerin gayri men
kuliin muhammen kıymetinin yüzde 
yerli bucuğu nisbetinde pey akçesini 
veya milli bir bankanm bu nisbette 
temin:ıt mektubunu vermeleri şart
hr. Arttırma bedelinin kendi~ine i
hale olunan tarafındnn ihale günün
den itibaren verilecek mühlet ic:inde 
ödenmesi mecburldir. Aksi takdirde 
de 1hale feshedl1erek, kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulun;ın kim 
ı::e an.etmiş olduğu bedelle almzya 
razı olursa ona ihal€' edilecek ve o 
da razı olmaz veya bulunmazı::a he
men yedi gün mliddetle arttırmaya 
çıkarılacaktır. Yapılacak ilan alaka
darlara tebliğ edilmiyecektir. Müza-

dilen 15 ton pirinç alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi l:l / 10/941 Çarşam
ba günü saat 15,30 da Toph::ınede Lv. 
Amirliği ~atın alma komLc;yonuncla 
yapılacaktır. Katı teminatı 99~. ~.ı~~
dır Nümun~l komisyonda gorulur. 
Taİiplerin bPlli vakitte komisvona 
gelmeleri, (295 - 90·19; 

yede sonunda en <:ok arttırana ihale 
edilecek ve her iki halde birinci iha
le edilen kimse iki ihale arasındaki 
farkt:ın ve zarardan mesul tutulacak
tır İhale farkı ve gec:en gtinlerin 
yii

0

zde 5 faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın tahı::il olunacaktır. İpotek 
sahibi alacaklılarla sair alacaklı ve 
alakadarların gayri menkul üzerin
deki haklarım ve hususiyle faiz ve 

masrnfa veya s:ı!reye d:ıir olan iddi
aların evrakı müsbiteleriyle on beş 
giln içinde satış memuru olan mah
keme başkatibine bildirmeleri H\zrm
drr Aksi halde hakları tapu sicille
riyİe sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaklar
dır Müzavedeye iştirak edenlerin bü
tü~ şeraiÜ kabul etmiş ve evvelden 
öğrenmiş ve bilerek gayri menkule 
ta Jip bulunmuş eıidukları addedilerek 
sonradan itirazları mesmu olamıyaca
ğmdan satış gününden evvel gayri 
menkulü gezip görmeleri ve faz.la 
maltimat almak istiyenlerin 941/25 
No. ile satış memuru olan mahkeme 
başkı'ıtibine müracaat etmeleri ilAn 
olunur. 

KAYIP - Emniyeti umumiye mildilrlO • 
ğUnden aldığım 796 numaralı ecnebi uzman 
ikamet tezkeremi kıı.ybcttlm. Yenlıini ala • 
ca.tımdan Hkiıinlt\ ht!lı:mtı 70lı:tu1', Bebek 
Aulanlı lton.ıı: No. ı de nmumt nebatat Ord. 
Profes6rQ: Dr. Leo Brauner 

Sellüloz Sanayü Müessesesinden 
Müessesemiz imalatuıdan kullanılmak üzere, 

işlenmemiş Yerli Ham Reçine Ahnacaktır. 
Vermiye talip olanlarm, İzmitte müessesemiz müdürlüğüne müra

caatları ilfın olunur. 

~ ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanunla tasdik 
edilmiştir. (24/ 6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARlS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, ffiAN, IRAK, F!LtSTlN 
ve MA VERAYl ERDüN'de 

Merkez ve Şube·leri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SUR!YE, 

LUBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 
~-. iöiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----

Hcr nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ~ mevduat hesaplan küşadı . 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecne•bi memleketler üzerine keşide ıenedat 
iskontosu. 
Borsa emiı'leri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

~~~~!!!!!!! 
Enyük.sek emniyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piuasanm eın müs<dt şartlariyle (Kumbarah. ceya 
Kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından 
Fakillteye almaca it bur~lu talebenin yazılı lmtılıanlan 15 ve 16 İllt

teşrin 1941 günlerinde yapılacaktır. 
Ayda kırk lira ha~ltk alarak talebe olmak lstlyenl:erin nihayet Bi

rinclteşrinin 13 cü pazartesi akşamına kadar Fakülteye kaydedilml& ol-
malan 10.ıımdır. (6803) (8329) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi· i1anfan 
Muhammenb edeli( 3760) lira olan 13 adet Muzayyiki hava perçin 

çekici 3 adet muzayyiki hava kılavuz motörü ve bir adet Muzayyiki hava 
el zımpara motörü (27.10.1941) Pazartesi günü saat (15) on beşte Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu-
liyle satın almacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin (282) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazm:ıdır. 

Bu Işe ait şartnameler komisyondan per.mz olarak dağıtılmaktadır. 
(8924) 

Sahio ve Ne~riyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
'il'. L. Ş. TAN MatbaasJ 

5 - tsteklilerin hir mukavele ile en az 5000 liralık bu !se benzer bir 
ışı taahhüt ve başardığına dair işi yaptıran müesseseden alacağr vesika 
ile ihale gününden en ~eç üç gün evvel Samsun Valiliğine istida ile mü
racaat ederek ıılacağı ehliyet ve~ika<1m1 ve cart seneye ait Ticaret Odası 
veı;ikasını teklif mektuplarma eKlemeleri lfizımdır. 

6 - Eksiltmeye i:,tirak edecei.ı:lerin yalnız teklif mektuplarmı havi 
ı ve kapalı bir :ı:arfı ve ücüncü maddede yazılı muvakkat teminat mak

buzunu ve beşinci maddede yazılı vesikaları bir dış zarf içine koyup ve 
mühür" mumu ile kapayarak ihale günü saat 15 e kadar makbuz. muka
bilinde Daimi Encümen Reisliğine vermeleri veya iadeli taahhütlü ola
rak posta ile göndermis olmaları IAzımdır. Poı;tnda olacak gecikmeler 
><11hnl • nlırnm "~ (8652) 

11091 plaka sayılı kamyonetin sahibi Ahmet Metin.in vesaiti nakliye 
resminden olan borcunu ödemedi,Zinden dolayı tahsili emval kanunu hü
kümlerine göre Daimi Encümetıin 12.5.941 tarih ve 353tl/ 4748 sayılı kararı 
icabından olmasma ve borcunun tahsili tc!nini için Cibalide Aykapıda 
rüsumat muhafaza dairesi ittisalinde ve Suphi Kamilin su deposu yanm
da bulunan Şevro't"? markalı motör ve karöseriden ibaret lastiksiz 4091 
plaka sayılı kamyonet haciz altına alınmıştır. 

11.10.941 Cuma günü saat 14 de mahalli mezkılrda açık arttırma su-
retiyle satış yapılacağı ilan olunur. (9055) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğ-ün_d_e_n 
Şehzadebaşı veyahut Beyazıt civarında 50 - 70 kişi ıılabilecek bü

yüklükte yurt olmıya elverişli kir:ılrk bir bina aranmaktadır. (KArgir 
bina tercih olunur.} Bina sahiplerinin (23268) telefon numarasına müra-
caatlan. (8884) 

Nafia Vekciletinden: 
Eksiltmeye Konulan İş: 

1 - Niğde su işleri yedinci şube müdürlügU mıntakası dahilindeki 
saz batakhğmm kurutulması ve sarımsaklı suyu ve tevabiinin ıslah işleri 
muhammen keşif bedeli vahidi fiynt esası üzerinden 416,967 lira 24 ku
ruştur. 

2 - Ek~iltme 6.11.941 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada su i$leri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 

.................. , 
ARANIYOR 

Komision ile çalışabilecek 20 ile 
30 yaş arasında üç MEMURA 
ihtiyaç vardır. Galata Bankalar 
cadedsinde Bereket hanında (7) 

num.araya müracaat. ,..r .............. . 
ı- O OK TOR 

Emin Şükrü KUNT 
i 9 Hastalıkları M üteha1911ı 

Yeni muayenehane ve evi: Os
manbey, Bomonti tramvay du
rağı No. 287. Telefon: 81784. 

HER GÜN 2 DElll SONRA J 
KA Y1P - Fatih nüfua memurluğundan 

936 senuinde almıı olduğum hüviyet cüz -
danım ile askeri Hsikımı kaybettim. Yenile
rini alacağımdan e~kileri.1in hükmü yoktur. 
Paz.ar k~zası Çiurit köyünden 1320 doğumlu 
Sabit oğlu Z;kif Karahan 

KAYIP - Nllfus kAğldımı kaybettim. Ye
nisini aıacafımdan ~•ki•inin hilkMÜ kalma 
mı:;tır. Kıı.dıkoy rıhtım ca~dui Aılziyc ~o • 
knğı Nizamı cedit mahallesi 14 llllmarad· 
Mehmet Ali Varol 

,-Askerlik İşleri 1 3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartname.si, umumi su işleri fenni şartnamesiyle hususi ve 

·1 · ŞUBEYE DAVET fenni şartnameleri ve projeleri 20 lira 85 kuruş mukabilinde su ış erı Uıküdı.r Askerlik ~ubeainden: Şubcmi,d• 
reisliğinden alabilirler. :.ayıtlı yedek piyade teimen 47~99 kayıt nu 

· 2 I' 69 k 1 k maralı Ibrahim otlu Bülent, pıyade teimcr 4 - Eksiltmeye ~irebilmek için isteklilerin 204 8 ıra uruş U 48015 kayıt numaralı Muhtar otlu Naııh. 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gilnden en az üç plyade teimen 31450 kaYTt numoralr zarc ı 
"'Ün evvel ellerinde bulunan ''esikalıırla birlikte bir dilekr,e ile Nafia Ve- oflu Muzaffer, Süvari tefı!'cn 4ı941 kt;,ı " numaralt Sabri oı!lu !iayrı, topçu teğ'!Tlc· 
kaletine m~racaat ederek bu i~e rr.ahsus olmak ü zere vesika almaları V€' 4469 s kayıt numaralr Nihat oğlu Saim Sc 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. mih, topçu teğmen 48SJO kayıt numaralı Nı 

ti k fi oğlu Cavidin derhal ~ubcye müracaat et ı:-
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iş ra ıerı. Mtiracaat etmiyenler hakkında k~rw 

edemezler. muamele yapılacaılr. 

5 - isteklilerin teklif melctuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir , '111BIBIBIBIBl•BI•••-, 
saRt evveline kadar su işleri reidi~lne makbuz mukabilinde vermelPri 1 1 
ıAzırndır. TAN Gazetesi 

Postada olan gecikmeler kabul ed;lınez. (7355 - 8880) __ • 

ilan Fiyatlar :.J):öri)x::·ta~·~:$.::~:,:' ~; .. ·~::·· .-~ ... ~lt6.)iıisy~nu İlanları 
. . ~ . 

ı - Tahmın olunan me<.:mÜu bedelı ( 14;!04) ııra oıan ( 10000) mL!ıı ~ 
mavi diminin 13 Eyltil 941 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1065) lira (20) kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli giln ve saatte Kasxmpaşada bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları... l8950' 

~ 

1 adet el zımbası 
1 " el makası 
1 " Oksijen kaynak takım.. 
ı " Seyyar motörle müteharrik elektrik ka;vnak cihazı 
1 " Pafta takrmı 3/ 8 mı 1 pw 
1 " " " 5 ili\ 20 m / m 
1 " Malapafta Fransız dl;ıi müteharrik lokmah 

İhtiyacımız olan yukarıda yazılı 7 kalem muhtelit cins malzemenin 
11 ıo 941 Cumartesi günü saat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Leva
z~ ~atın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. tsteklller belli gün 
ve saatte mezk1'.lr komisyona müracaatları ilan olunur. (9019) 

Başlık maktu olarak 750 
linci sayfa santim iOO 

1
2 ,, ,, ,, 100 
3 ,, ,, ,, 150 

1 " " " 50 • • ' "''::1tıor Hafız Cemal'\ 
Dahiliye Mütehassısı 
.,nırıhm baska her ırfin ili'"' 

" - 6 ) ya kıarl ar f<:tn 11~ .. 
Oivı:.nvnhı Nn. 104. 

,.,., . .,.,'1nQ 


