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TErRİKA No. 7 YAZAN: Oğuz 
VI Kıskıs gülüyor ve pek manidar ba

kıvlarla beni süzüyordu Sordum: 
Akvam iıstü, işimden eve döne:ken, _ Başka bir şey söylemedi mi? 

y ne aynı di.11Unce içıml tırm lıyor- -? 

du - Meseli: SUr filin .. 

e · rda 
• e 

Demir Malzeme 
Tamam en Temin Edildi 

TAN 

Cümhuriyet Bayramı 
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Yazan: Naci Sadullah 

cnkit, haksız bLr t arnu m:ıhi-
Nıhal bu gece de yanunda mı kala- - Evet hatırlndım. Gençliğinde 

c ktı. Onu cv.mden kovmağa cesaret yazdığı bir şiiri okudu. Ne şen adam! 
edcbiccek mıydım? Ya bu akşama ka- İkimiz de gülüyorduk. 
car, kiracılar, onu ıördülerae? Nıhal _ Hele şiiri ... Bir aralık "Gözle-
cıılara ne dedi acaba? .. Hakikati söy- rin ah sevgilim!,. diye şiirinden bir 
h.dı mı? Yoksa bir yalan mı uydur-
c'u? Onun sozune kiracılar ne dedi- parça okumaz mı? Sanki 0 şiiri be

ı•im için yazmış gibi, bana bakarak ler. inandılar mı? 
byle candan soyluyordu ki: .• 

Eve geldiğim zaman heyecan için- Gülmesi bittikten sonra: 
c'e idim. Merdivenlerden çıkarken, _ Sofrayı h:ızırlıyayım mı? 

Meriç ve Arda köprülerinin ayak 
kısımlarının tamir veya yeniden in
şası tamamlanmış bulunm:ıktcıdır Bu 
işlerin süratle bitlrilm~si ic;in 100 us
ta ve kalfa ve 500 nmele ç:ılıştırılmış
tır Demir kısımların rn'llzemesi de 
tamamen temin edilmiş olduğund:ın. 
bunların yrrlerine konmasına yakında 
ba'Slan:ıcaktır. 

Villlyette teşekkül eden CUmhuriyet J re reisi, Örfi İdare Komutanı ve Par
Bayramını kutlama komisyonu, şch- ti idare heyeti reisi Taksime gidecek 
rlmizde yapılacak merasim proıramr- ve geçit resmine iştirak iç;n mcydan
nm ana hatlarını tesblt etmiştir. Bu da yer almıs kıtaların karşısında dura 
program, hafta içinde yapılacak bir rak onların bayramını kutlayacak ve 
toplantıda kııt'i ııeklinl alacak. Pazar- tribündeki yerlt'rini alncakhırdır Bu
tesi gilnü al&kadarlara tebüi edile- na istiklal !11arşı takip edecek. direğe 
ccktir. Tesbit edilen ana hatlara göre bayrak çekılecck ve hntlpler kısa bi
merasim, Taksim Cümhuriyet meyda~ re~ nut.uk söı.:liyecekl.erdir Nutukları 
nında yap\lacıık, kıtaat ve talebe Be- muteakıp geçıt resmı başlıyacaktır. 
yazıt meydanında toplandıktan sonra 

Dün Vilayette Bir 
Toplantı Y aoıldı 

Seferberlik umum miıdurli Husamct
tiıı Tuğaç dün şehrimize g~lmiştir. U
mum müdür ı;ehrim.i:ı:dc kaldığı mtid
det zarfında kazalarda tetkikler yopa
cnk ve pasif münfan ekiplerinde c;a
lısanların vaziyetini etut ederek ıhti
vaçlarını öi:renccck. müd:rfaı ekipleri
o;n ve işlerinin tanzim"nde umumi hl 
ahenk temin edecektir H s:ımctt n 
Tuğac; dün Fatih kazasrnn.,ki pas f 

yet'.ne bünindufu takdirde, o
kuyanlard:ı, ya mini mini bir öksuzlİ 
tepeleyen şiraıes•z bir pehhvan, ynh11t 
da, hocasına el kald ran haylaz bi 
talebe seyretmenin ofkesınl ve isyanı
nı uyandırıyor. 

Dun Ertuğrul Muhsine yapıldığın
dan bahsettı , im taarruzu, tenkıd n bu 
m~ dut nevı içıııe sokmaya mecburuz. 
Çunk'.i: d ma etrafıma bakıyor ve telaşlanı- Diye sordu. B ş mı sallıyarak: 

yo dum. Bırınci katta "Hatice teyze,, _ Fena olmaz, dedım. 
C4 • gım, ıkınca katta "Anne,, diye hl- O, sofrayı b:ızırlamak için yanı -
tap ettiglm ikı kir.ıcı kadmı gordıim. 
Hatıce teyzcnın oğlu gelecekti. Onun mızdan ayrıld Ben de balkona doğ 
gelıp gclmedığini sordum. Bıraz ken- ru ilerledim. 

fn aat yerlerinde amelelerin b:ınn
rnası için b:ır k lar yapılmış ve köp
rii1crin av klıırı üzerinde yapılması 
lazım gelen t ht kısımbrm inşasına 
dı °l'"l l:ınmıştrr 

Taks!me h1reket edeceklerdir Şehir• Bayram 
taklarla. bayraklar ve elektrlkle~le do- r --··· ........ "' 
natdacaktır .. (Cümhurlyet) in manr - : Çarcamba Gu""nu·· . 

korunma islerini tetkik etmi'itir "- Eıtuğrul Muhs"n, Tiırlı: tiyat-
n:ğcr taraftan p:ısıf korunma i"- rosunun tekamulııne cng 1 olmuş in

lerinde tam bir ahenk viıcude getir sandır!,. şckl nde bir ldd , okuyan
mek ve bu mevzu Uzer"ndt" varıılaeak larda: "- Turk şiirinin tekemmulüne 
ı;c:ylcri müzakere ve tesb:t etmek ii t're Nazım H kmet engel olmuştur! .. şck
vilayettc b"r toplantı vnmlm1stır Top- ı~nde bir iddianm hayretini, hatta hid
lantıda Hiisamcttin Tuğaç. vali mua- detini uyandırır. Çünkü bu memleket
vini Raşit n .. mirtaş. kaymıık:ımlar, vi- te, Karagoz seyredecek çağdaki çocuk 
liiyet ve beled "vc şubeleri miimes,.·ı- d::ıhi bilır ki, Ertu rul Muhsin, Türle 
leri . daimi encUmen azasından bir zat tiyatrosunun bugiı kü mutcvazi mu
pasif müdafa işlt'rivl .. atakah kimse- vaffakıyetinı k ndısine en fazla borç-
1er hazır bulunmuşlardır. bulmıdugumuz ınsandır Vlikın şüp-

d eriyle hasbihal' ettim Maksadım, ne!~:~~o:J~yor, etraf hatif hafif 
.llııhalden habcrlerinın olup olmadığı- E il ·gil t · · 1 k 

ı k H bi · · b d . . 1 sen r z rın esırıy e, uzn ta-
:11 an ama tı,. ıc; r!sı una aır hır ki aı: çlıktan sanki ko a ko b" 
•y soylemeyınce, bıraı; ferahladım J . k .. . ş şa, ır v d" 1 1 "k" "k" ti • t ı ım goze gorunmcycn hayvanlar gc-
ck mekr ıven kert ı ışer ı ışer a ıya- çiyormuş gibi hışırtılar geliyor ve bir 

ra yu arı c;ı ım. 1-.· 1 ı l N h 1 k k ğ V b .• r ongıc;, sapan a atı mış taşın çı _ 
• 

1 a. apıyı pe a ır ac;tı. e e- kardığı sese benzeyen bif ıslıkla ha-
nı goSruncc:. . 

1 
? vayı yırtarak geçiyordu 

- ız mısın z B k · · • · 
D d. ö 1 · · • 1 b" d u yarı n şamın esmeri ğı, sımsi-e ı ve g z ennın ıı; ır en se- h .. u ğ 1 k · ki · 1 1 d ya gor nen a aç ı tan gelen bu a-

vınç ışı any e par a ı · ı · · 

Aldığımız ma!Gmat'l göre, demir in
şaat da sene b:ı5ına kad r tamamla
nacak ve 1942 yılı b:ış•nd'l Avrupa ile 
demiryvhı münakalatı bilfiil baslıya
t"ktır 

Türk - Almdn ticaret anlıışmasınrn 
akdlııdcn sonra Dcnlzvo'hrının kap:ılı 
bıılun'!rn.kta olması Yillürıdcn nakliya
tın mi;hım bir krqmınırı bu yolla n:ık
lt'd"lecdii anlaşılm ktıı bn ifh:ırla 
hattın bir an evvrl ikm!ıllrıl" büyük bir 
t'hemmiyet atfcd"lmektedır. 

ı . . d"k · -~ cayıp ses er, neşcmın bır kısmını c;al-
çerı gır ı ten sonra so.-uum. d B d b c k ldı Nlh l? ı . en e, una kızdım ve daha tazla İ 

- anın 51 1 mı a bakamıyarak içeri girdim. ADL YEDE : 
- Hayır! Hiç boş durmadım kil Sofra hazırlanmıştı. Çağırdım: 

Oormuyor musun? _ Gelsene Nlh:ıll 
Etrafıma baktım. Hakikaten, ocla- _ Elimi yıkıyorum 

nın içı başkalaşmıitı, hele tahtalar Biraz bekledim N h. ı gelince, be-
pı-k temizdi. . . raber yemeğe otu"rduk.a uc:luları 

Verilen 

- Taht~lan da sllınışsın!: . Yemekten sonra, yine beraber bal-
- Tabu .. Ya.. ~ence:elen de sıl- kona çıktık. Hava biraz serin idi. Knzlıçeşmede kömürcü Osman müş 

d m. ~onra oylc ıuzel bır yemek yap- Rüzgir "ÖzUmuzü okı;uyor ve bana tC'rılE'rine narhtan fazlaya kömür sat-
t m k ı "' mrya b 1 m~ ve yakalanarak adliye-
• ~ lyf pek hog duygular veriyordu. Hiç bir ye ver"lml!ctlr. Dün asliye ikinci ceza 
- e •• şey düşünmek istemiyor, bu sessiz 
- ?. .. . tabiat dekorunu içime sindirmek ar- IT' ahkemE' ind muhakeme-;! yapılan 

S 1 hl ld N h ]? O manm iıç müşterıye tutturnblldi-- en ç gorcn o tı1 _mu ı a zudyle, balkonun demirlerinden tu -
- Eveti Yalnız bir k.111 ... 'Hatta tunmu5, dalgın dalgın scyredıyordum lıinC' kömtir sattı 1

1 anlnşılmış ve her 
konuııt~k bile,. Nihal, hemen yanımda duruyordu: biri için yirmi bir lira seksen kuruş 

- Kım? Rir müddet öyle tabiatı seyre dal- olmak üzrrC' altmış beş lira kırk ku-
- Şu karşıkl evde oturan ihtiyar ılım ve bir an için kendimden geç- ruş P ra cczosın:ı mahkum edilmiş 

bir dam... tım \•e vlrmi bir gün de dUkkdnının ka-
Derhal anladım.. Benim gibi, evin, Ne yazık ki bu hal uıun siirm'"di: patılrrı sma karar verilmiştir. 

en ust katmd:ı; ~aha ?oğrusu, tavan Bir $Cy.ln elime tcmaslylc kendime Bundan b:ışka Davutpaşada kömür
• rasında oturan hır lhtıyar vardı. Her &<'idim. Ve Nihnle baktım. Bana ba- cüluk yapan İsrrı ıl de vagonda top
nedcnsc o beni pek severdi. Her ak- kıyor, gözleri gecenin karanhğınc:' t tan beş buçuk kuruşa satılmsı ltu:.ım 
ı..ım balkonumun önUne çtktıtım za- pıırhyordu ' gelen komUrü yedi kuru :ı satmış ve 
ıııa~, o da penceresine gc~:-: aramız- - Niçi~ daldınız? _ dedi _ 1 bu suçtan ndlıyC'ye verilmiştir. 
d ıkı mesafe yakın olduğu ı~~~· konu- Cevap vermedim. Devam etti: Kop lıçarşıda kö elcci Aleksandros 
ur• ha.zan .da o bana, gcnc;lıgınde yaz (Arkası \'ar) da 400 kuru luk ko eleyi 800 kuruşn, 

d gı $ıırlerı okurdu. Be " ktaşta Ahmet S:ıknrya adında bir 
Nıhale dedım. ki: ahçı da fazla fıy tl:ı bıra satmak su-
- Nasıl? İhtıyard n hoşlandın ?11? çundan ndlıyeyc ver lmış \c tcvkıf 

- Eveti Pek hos bir adam. Benım- edılmı erdir 
le oylc tatlı konuştu kil , · . 

- Pekli Senin benim yanıma ne . ME'l RESiNİ DÖVM0Ş - Nazmı 
ıç n geldiğini sormadı mıi' BUG".,,.TKO PROGRA"J ısmınde b r genç, dun üç sene evvel 

_ Sordu. U.l'I • n beraber yaşndı; ı Nebıyc adında bir 
- Ne dedin! 7.30 Proıı:ram ıs 40 M!izllc kadın:ı sokakta rastlamış ve tekrar 
_ Şe• 7.83 M!lıilc (Pi.) ıv oo Konulf!la beraber yaşamayı tekli! etmiştir. Ne-

-'••• 1.45 Haberler 19.U MDzik 
- Bir müddet düşündıikten !onrıı s.oo M!lzik (Pi.) ıuo llabcrler bıye Nazınınin tC'klıhni kabul etmc-

iüve etti 1.15 Evin saati 19.45 T!lrk mllrifi miş ve hiddetlenen N zml evveliı ka-
- Dedim ki: O beni yanma aldı. 12 10 Prd?ram 20 15 Rııdyo ııazctnl dını tehdit ve sonra da yere yatıra-

~ 2C 45 Şarkılar k 1 - Bu ıozünc ne cevap verdi? 12.u Sarlı:ılar 2ı .oo Zıtaat takvimi rak dövmiye başlamıştır. Ya a ann-
12.45 Haberler k dl ·1 N · S lt - Slzin için "çok iyi delikanlıdır., ı:.oo Şarkılar 2ı ıo Temsil ra a ıyeye \erı en azmı, u ~-

c":edi ve "sakın kaçırma,. diye de u.ıo Milzik (Pi ) 22 oo Salon orke•trası nahmet ikıncl cez da muhakeme edı-
b S . 0 :u.so Ha~rler l k • · b Ü h ahkÜ ıcnbıhte ulundu. onra, bir haylı 18 00 Pro..-am 22 45 Salon orkestras 1 ere yınnı eş g n a~ c m m 

s zden bahsetti. il.Ol Puıl 22.55 Kapanıo. ı edilmi tir. 
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(Bıııtıırafı 1 incide) 

kcndısine verilen tahsisat nisbe -
( Bagtarafı 1 incide) 1 hUkUmct konağı inşaatı, Kızılay rna- tinde iş gorebilir. Bu bütçe ıse 

nun tamiri, Sivasta Koyulhisar- hanesinde yaptınlacak yollar, Tokat- iktısat miıdüriyctino halkın o -
da bir dispanser Hafik Zara Ko- ta merkez, Niksar ve Rcşadiycdc bi- duıı ve kömürunü ve yahut diğer 
yulhisar, Su§Ch;i ve Uİaşta birer rcr cc~a evi inşası, mcrk~z?e ve Er- zaruri ihtiyaçlarını temin kudre
ılkokul inc:ası, Koyulhisardaki ce- baadakı !1k okulla~ı~ t~mırı, Orduda, 1 tini verrnC'mektedir. 

:.- Fatsad.ıkı ceza cvının mşası, muhtc-
za evinin tamiri, Samsunda Baf • lıf mekteplerin tamiri, Onye ecza evi- Bınaenaleyh şehir halkını al.1· 
radaki hiıkCımet konağı ve dis - nln ve Mesudıye hukOmet konağının kadar eden her meselede gazcte
panserin tamiri. tamiri, Gircsunda, Alucrada ve Şibin- ı ci arkadaşların belediyeyi m9 -

Zelzele mıntakasmda yapıla - kar~~i.ınrda birer c~za evi inşası, Zil sul tutmak istemelerinde biıy:ik 
cak işlerden eksiltme safhası.ada koyu ılk okulunun. ~nş sı, Amasyad bir haksızlık vardır. MesC'le dahı 

l 1 l d ilk okullann tamırı, Zıyare'de bir ··h· d h · d h d llı 0 an ar şun ar ır: ilk okul inşası, Sıvasta Suşehri ecza mu ırn, a a .~el!ış v~ a a .. a .. 
Erzlncanda Tercan, Refahiye, Ke- evinin inşası, Zara ve Hafik ceza ev- budaklıdır. Hukumetın bugunku 

m h ve İliç ceza evleriyle merkez gaz- lerinin, Hafik dispanserinin ve Yıldız vaziyetin icaplarına göre takip et
hane binası inşaatı, 19 ilk okulun ta- eli ilk okulunun tamiri, Samsunda Çar tiği bir iktısat siyaseti vardı!·. 

"ri, merkezdeki tebhirhane merkez ilk ıamba, Terme, K~lkit ve Şiranda birer Bu siyasetin tahakkukunu temin 
1 ve mulhakatta yeniden yapılacak teza cvl ln~asi!lc okulların tamiri, için İstanbulda çalıştırdığı mücs-
okulların altı nahiye merkezinde rarbas'da bir ılk okul inşası. • . . 

s .;enın kafı derecede genış te~kı-

JAPONYADA liıta malik olmadıgı anlaşılıyor. 
ingilterenİn lstilasg Zaten iş sadece bir mürnkabe ,şi 

de değildir. Daha geniş mikyas· 
ta iktısadi tedbirlere ihtiyaç gos
teren bir mesele karşısında bul•Jn 
duğumuza ştiphe yoktur. Bu iti
barla halkın zaruri ihtiynçlarJ Ü· 
zerinde çalışacak teşkilatın da 
ona göre organızc edilmesi ica -
beder. Mesela odun ve kömürün 
fiyatlarının yükselmesındc nakli
ye masrafları mtihım bir rol oy

namaktadır. Mahallinde çekisi 
30-40 kuruşa alınan odun, evimi
ze gelınciye kadar muhtelif n:ılcil 
masrafları yüzundcn clort beş yüz 
kuruşa mal olmaktadır. Ne b~le
diye, ne de murrıkabe komisyoıııı 
odunun 30 kuruştan dört liraya 

(Bıııtarafı 1 incide) ( Bıı§ta~afı 1 incide) 

tokyo, 16 (A.A.) - Reuter: ''Anglo - Sakson matbuatı, Rus he-
İstüa eden Konoye kabinesi, ıkti \:İmetinln tarihin şimdiye kadar k:ıy
dar mevkıine ancak üç ay kalmış dctmediği mikdard malzeme birıkti-

p K · k d" · rilmiş olmasiyle izah cd lcbıleceğini 
tır. rens . onoye, yıne en. 1 rı - yazmakta olduğu duşunulıırse butıin 
Y?Set et~ığ~ bun?an. evvelkı ka - bu malzeme İnglltercye k rşr kulla
bınenin ıstifas~ uze~ıne •. 13 tem - oıldığ1 takdirde Londranın hali ne 
muzda bu ~enı .kabı.neyı ~urmuş- olacağı kolaylıkla arılaşılır. Bolşcvızm 
tu. Bu kabınenın, sıyasetı hak -ı yıkıldıktan sonra Alman ordusu ile 
kında hiçbir sarih beyanat neş - birlikte Avrup:ı hemen kimilen İngil
retmemlş olması keyfiyeti, ken- tereye karşı seferb?r cd"lccekt~r. -!"v
disine ''intizar kabinesi,, adı ve _ I rupanın muazza~ .sıl:ıh endustrılerı bu 
rilmesine sebep olmuştur. ı uarruzun. hususı ıhtıyaçlarını karşıl::ı-

•• • A • • yacak 5ckılde kullanılacaktır. 
JJJ lllum lıadıseler beklemyor İngiliz ve Amerikan endtlstrilcri. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Mutcaddit si- bir arayn gclselt'r bile, gerek keyfi
:vasi teıekküller, ezcümle, Japon Fa- vet, gerek kemiyet itıb:ıriyle ?u mu
tiıst partısi telikki edılen Tonokai ve tzzam kuvvete yaklaşmnya bıle mu
d yet zaları cemiyeti, Prens Kono- raffak olamıyacaklardır Ta:!rruza ha
yeden m ili siyasetin deiiımez bir ve- urlanması için lnıiltereye verilen lm
kilde tatbikini ve bilhassa, Japon - kAnlardan bahsetmeye bile değmez ... 
Amerikan mUzakeratmda metin bir Alman hariciye nezaretfoiıı organı 
vaziyet alınmasını isteyen bir takrir netice ol:ırak, Alman kumınlanlığı
imzal mışlardır, Salihlyetli mahfiller, 'lın şimdiye kadar daima dilşmanlarmı 
muh m had"seler zuhurunun uzak bir r.afll avlamaya ve bu düşmanlar Sov
ihtimal olmadıtıru ıhı; sla iktifa et- yetler gibi mu:ızzam huırhklar yap-
mcktedırlcr. mış olsalar dahi onlan devirmeye mu-

JV cşrcdilen emirnameler vaffak olmuş olduğunu h;ı.tırlatmakta-

J Ük k 
dır. 

Tokyo, 16 (A.A.) - apon y se _ 
mr eple lyle ünıverı"telerf talebesinin 
dt'rs yılını muayyen tarihten üç ay 
evvel bltirmclerınl karar altına alan 
imp ratorluk emirnamesi ncşredllmiş
tır Dı •er b!r emirname, evll kadınlar 
h:ı~lç olmak Uzere 16 ili 26 yı:ı ara
sındnkı butün bdınlara ve 16 ili 19 
yaş nrasmdakl butim erkeklere l:ı mcc 
buriyeti dcrpış etmektedir Bu tedbir 
bazı h:ı.salarda ve bilhassa mUll mü· 
dafaayı alik:ıdar eden aıhatarda el 
emegı noks .. nını krıılamak üzere a
luımı tır. 

Afganistandaki Mihver 
Tebaasının Çkarılması 

İstemli 
Nevyork, 16 (A.A.) - "O!l., Lon

draya Amerikan membaından gelen 
bir habere göre. İngiltere ıle Rusya 
Efganistanda, dıplo at K h yctler n 
tıza ı mti.-.tC' nn olmak {iL<' e b ıtün 
Alman vc İt Jy n tcb mın rremle
ketten çıkarıl nasını istem lcrdır. 

yükselmesini menedecek tedbir -
lcri almıya mezun ve mukted1r 
degildırler. Bu m_isali komur 1şi
nc de, et meselesınc de tatbik e
debılirs"niz. 

Onun ıçin bizce bu işe devletin 
el koyması ve bu mesele ile biz

zat Ticaret Vekaletinin meşgul 
olması ltizımdır. İstanbulun ti -
caret bakımından haız olduğu e· 
hemmıyet, nufusurıun kcsaf ... ti, 
ithalat ve ihracatın merkezi, bü
tün eşya fiyatlarının kararlaştığı 
yer olduğu da gözönünde bulun
durularak ona göre burada geniş 
kuvvetli, salahiyeti büyiık yeni 
bir teşkilat vücude gctirilirsP, 
zannederiz ki, vazıyctin ıcapları
ııa gore alınması lazımgelen t':Jd
birleri biran evvd almak ve bii -
tün şikayetleri de emlemek im • 
kanı hasıl olur. 

sını ve faydasını teb:ırüz ettiren ve- : ~ 
cizelcrle Türk enerjisini ve bilyüklü- f lstanbul MOftülOV.ünden: 18 Birincitc• 
ğünü gösteren meşhur sözler de cad- ! 'rin 941 Cumu.ıui ~nll Ramaunıserifiıı 
d 1 ha • ,, : 25 sın• mlludıf olmakla alt,a-nı IJ>aznr 

e ere asılacak. zırlanan hususı vıt- : eeeesi) "kyld h:ndir ... ve 22 ı lnc·ıc ,rin 
rlnlere konulacak ve mevA•nJardaki : Carpmba ,.rı,.a havram olduru ilin oı•,'tur 
direklere talik edilecektir. İ BAYR,\M ~A~AZı 

Yine bu proiraına göre, Bayram rU- • Vuıtl: 6 55 
nü vilayette bir kabul mcra5'ml vııpı- i Eunt : ı 37 

lacak, bunu müteakip vali ve beledi- ..... •= --------... 

Yenişehirde Üç Ev Yıkıldı 
PİYASADA: 

Al n ivatlara 
D .. şüyor 

1 he yok k' Muhsın, tenkide müstahak 
h:ç bir kusuru olmıyan insan sayıla
maz. Fakat, h ksız bır tenkıdln tab1i 
neticesi, bize, Muhsinin bütun kusur
larını unutturması, ve ço umuza ona 
sıper olan cephede mevki aldırmasıdır. 

Bu mis li, ba3ka vakıalara da tcs-
Son Qç gün içinde piyasaya fazla mil edebillrız Ve o takdırdc gbruruz 

n~tın arzedilmi~tir. Bu yüzden bir 
1 
~. haksız ~enklt, bozuk bir ~il~hla a• 

gun ev·vel 26 liraya kadar mu tPrı tılarak gcrı tepen, ve hedcfını vura• 
bulan bir altın 24,90 kurusa ve bir cagına sahibini yaralıyan kor bir kur
grnm kiılçe altın da 345 J...-uruşa dii _ şundur 
mCi tiir. Muhsine yapıldığı gıbi, tenkide dav-

Plynsnya arzcdilen altınların 250 ranırken herhan_ı:i hır vatand ~ın h:ı
bin liralık olduğu piyasada şayi ol- kiki kusurlarını bırakıp da. meziyct
dui:ımdıın, nltrn piyasasının ve bu a- lerini ink ra kalkışmak, bir hasım 
r~da nltmdnn mamul ziynC't esya'!mm cephesinin c;üriik taraflarına saldırma
bır hayli düşeceği anhışılmaktaaır. yıp, en sağlam kalesine yiıklenmcyc 
M~am hh. ötedenberf altm piyasasını benzer. 
dınde tutnn bazı kim efor fiyatların 
ani dlişüşunü önkmiye ç:ılı m kta
dırlnr. 

YUFKA VE KADAtF - Fiyat Mu
rakabe Komisyonu bnyram dolayı iy
lc yufkn ve kad'linPre fızami fivot 

Ve Peyami gibi tecrübeli sayıl ı1 
meslekdaşlar blle, k,Jcmlerini bu ha
k.kate oykırı bir taktikle kullandıklan 
takdirde, gazete sayfaları, efkin umu .. 
miyede, haksız tenkitlerin menfi tesir-

koymu tur. Dükkanbrda Yuf al r lcrini uyandırmak talisizliğinden asl" 
Yıkılan evl erin görünüşü pcrakc:ndC' kilosu 32.5 kuruştan, tel kurtulamıyacaktır. 

Evvelki akşam Bcyoğlunda Ycniııe- r--------------·Jve yassı kadainerin kilosu dn 40 ku- ==============.,.. 
birde üç ev yıkılmış diğer üç ev de 1 BELEDİYEDE ; rustan .sntılacaktır. MÜTEFERRİK : 
hasara uğramıştır. Yıkılan evler De- 1 İHTİKAR TARAMASI - Dün BE'-
reboyu caddesinde 67 Numaralı Vaha- ı Un Tevziat sıda ) o •lu, Beşıktaş, Emlno>:ıü kazalarında 1 ö r f ,. İdare ba ait 3 katlı harap bir evle yanındaki umumi mhaivette ihtikar tar m ı ı 
69 ve 71 numaralı evlerdir. 67 numa- y 1 1 k ldd• yapılmıştır. Taram-:ı, wh re, yıyccC'k 
ralı evin Yanındaki eve doiru eğildi-1 O SUZ U IGSI maddeleri satan dükkfınlnrlıı ka :ıp-

• 
1 a ı Gel 

ci, cvelc.t' RÖrülrrc:k içindkiler boşaltı!- larda yapılmış ve "E'kiz ihtikftr vaka-
mış ve diier evlerde de bu tedbir a• Simitçi ve börekçi fırınlarına dağı- sı tesblt olunmuştur. Örfi İdare Komut.-ı.nı Korgencrnl 

Ali Rıza Artunkal, dün sabnh Anka
radnn ,şehrımlzC' gelıri Ur, Komutan, 
llaydıırpa d:ı Komutanlık erkftnı ve 

tılan un tevziatında yolsuzluk yapıl
lınmış olduğundan nüfusça bir zayi- dtğr iddiası üzerine dı.in bu iddiada 
at olmamr11ır. Bunlardan başka arka- bulunanlardan dört kişi Belediye İk- ı - 1-
claki Vişne sokağında ıo. 12 ve 14 tısnt İşleri Müdurlı.iğüne çağrılarak' T A K V l M RAMAZAN 
numaralı evler de Öndeki binaların yı- dinlenmiştir. Bunlar yolsuzluk iddia- 25 

Vali Mua\ ini ilc.- Emniyet MUdüı u ta
r hndan kar ıl .. nmı tır. Korgeneral 

kılmasının tesiriyle az çok hasara uğ- sında ısrar ettiklerinden bugun öğle- 1 C U M A 
ramışlardır. Enkaz altınd:ı kalan iki den soıı,ra un dağıtan komLc:yonun da 
beygirden biri itfai>-e tarafından kur- Belediye İktisat işlerinde bu heyetle lmaak Otıo ikindi iftar Yat11 

tarılmıştır. Enkazın kaldrnlmasına muvaceheleri karıır1'ı!;':Tlı tır. :Sundın s. D. S. D. S. D. s. D. s. o 

dun sabah VıUıyette Valiyi z.;yaret 
ctıni tir. 

ve evlerde kalan bit kısım eıjYanın çı- sonra vaziyet ydmlıma ak v katı 1 • .u.: ...;:;;.- m-
kanlmasma başlanlllıştır. bir karara bağlanacaktır. 

Manş Sahillerinde 
Hava Muharebesi 

(Sllftarafı 1 incide) 
ntmışlar:.a da aııcak evlerde ha -
.e.nr olmuştur. t)ç İngiliz tayyar•1 
sı tahrip edilmiştir. 

.Lngiliz hn:ra }<Uvvctleri, 8 iliı 14 
i1ktcşrin zarfında 85 tayyare kay 
belmiştir. Ayni devre zarfınd.ı 
İııg:ltereye karşı ınücadclemizde 
10 Alman tayYaresi kaybcdilmı~
t:r. 

bıgilizlerill hücumu 
Londra, 16 (J\.A.) - Hava ne

zaretinin tebliği: Bombardıman 
Sl'rvisinc mfnsı.JP tayyarelerim".z 
.ı"i.l:r.anyada :Kolonyadaki hedef 
!"'re hücum etmişlerdir. Bou · 
11.sngne doklarına da bombalar n
tılm:~tır. l'::ıyyarclerimiz Esbircg 
cok:armı bornbalaınış ve mitral -
ycz ateşınc tutın.uşlardır. Bu ha
reketlerden üç Ingiliz tayyare;ı 
Ü<.>ıcrıne dönınen1iŞtir. 

o 

Sovyet Tebliği 
. ( savtarafı 1 incide) 
Öğle üzeri tebliği 

Moskova, 16 (A.A.) - Öğle ı.i
zeri neşredilen Sovyet tebliğin • 
de şöyle denitnıektedfr: 

15 teşrinievvel gecesi kıtala -
rır~nz bütün cephe boyunca düş -
mnnla çarp1şmıya devam etmiş • 
ler<Jır. Muharebeler bilhassa cep· 
hcnjn batı kısmında şiddetli ol -
rntı§tUr. 

Almanlar muharebeye yeni bir 
HJder sevkine devam etmişlerdir. 

bloskova radyosuna göre 
ı.ondra, 16 (A. A.) - Moskovıı 

radyosunun spikeri, bugUnkU per
şembe sabahı erkenden Moskovnnm 
garbında .bir kesimin Alınanlar tara
fından yarılması üzerine ciddi bir 
tehlikenin baş gösterdiğini blldlrmiş
tır. Spiker, halka hnrp meydanının 
on binlerce ve yüz blnlc.rce Alman 
~abit vcı neferinin cesetleriyle ve yüı
lercc Alınan tankları ve tnyyarele
rlyle dolmuş olduğunu söylemiş ve 
J(>yle devam etmfıtir: 
"Düşman, Sovyet halkmı korkuta

cağını ve siltıhını elinden alacatmı ü
mit ediyor. Fakat sonuna kadar çar
pışmrya katlycn azmetmiı bulunan 
Sovyet halkını korkutmya tmklln 
yoktur,,, 

Le1ıingrat bölgesinde 
Moskova, 18 ( A.A.) - Sovyet öğle 

tebliğinin zeytinde deniliyor ki: 
Leningrat yakınlarını müdafaa eden 

birliklerimiz, 58 inci Alman fırkasına 
mensup askcrleTden büyük bir kafi
leyi esir almıştır. Esirler, so;uktan 
ve Sovyet mukabil tonrnızlarnun art 
masından dolayı Alı;nan askerlerinin 

Fatihin 
Nereye 

Hevkeli 
Dikilmeli 

Alman 
(Başta rafı 1 incide) 

Şehir i.şgal edildi 
( Baıtarat. ı incide) f) ( Baıtarafı 1 incide) 

simleri en çok olan impnrator, Fn Ankara, 16 (Radyo gazetcsı - k t•• afhaya gircligi anlasılmak· 
R d b ·· saa 4 11 1 :ı; 

tih ikinci Mehmettir. Ancak, bu d omJ~:a ra ~su uı~rnınrı ta- tndır •. Almanlar, Moskova uzeri-
heykel nasıl olmalıdır ve nereye e, sanın umen . · . ne dort koldan taarruza ekcmış 
dikilmelidir? Ben bu iki noktayı ra~ır~dan işgal edildlğıni bıldır • bulunmaktadırlar. Birinci kol Kn 
kendimce salahiyet sahibi addet- mıştır. linin, ikinci kol Viazma, iıçuncı.i 
tiğim ve bu bahiste salahiyetle - * Ö kol Briansk ve dördiıncu kol da 
rine kani olduğum şahsiyetler - Bükreş, 16 (A.A.) - ofi: de- Moskovanın batı cenubunda Orcl 
den sordum. Aldığım cevapları, sa önündeki Rumen kuvvetlen üzerinden taarruz eden koldur. 
konuşuşa mümkün olduğu kadnr kumnndnnı general Siuperko ıs- Bunların t'n tehlikelisi Moskova• 
sadık kalarnk yazacağım: tifo etmiştir. mn batı sımal nde Kalinın bol • 

ilk karşılaştığım zat arkeoloji mu- /Jf iilzim bir şehir zaptedildi gcsındcn ~ iıruyen koldur. Alnı n 
teha sısı olan ve Ay orya müz ı Ber!in, 16 <A.A.) _ A keri bir ların boylece Tımoçenko ordula • 
mildürlüğu vaz.ıfcsini gorcn re am membadan bild rilıyor: ı mı çe\i ırmiyc çalıstıklan anlaşılı 
Sami Boyar oldu. lı k t 1 b ·ı 

"- Fikir çok guzel, dedı. Fııt:ıhın Suratlc tlcr Yen Alman ve it ly n yor. Mo kovanın ur an a ı ece-
c erini tebcil etmek kadirain:ıslıgmı birllkl rJ son uç giın içinde Sovyet- gı çok şuphcli göriılı.iyor. Gelen 
büyük bir ehemmiyetle karşılarım. lerc ıı ır zayiat verdirerek bir şimen- haberlere göre, Sovyet hükfıme
Bu hareket. istanbulun fethini zaman dlfcr ıltisak noktasını ele gcçirmi - tinın Samara veya Kazana çekil -

b . . 1 h" ı prop d terdir. Şehrin önunde Rusların elin- dı·gı· tahrnı·n ndiliyor. Ruslar Mo.s ıaman · ızım 0 ey ım zc :ıgan ° de bulunan kuvvetli mev·•İın zaptı 1- " 
\•csilesı· addedenler lc;in müskit bir .. ko "YI sokak sokak ve ev ev mu 

1 cin "ıddctll muharebeler cerey"n et- v .. mukabele olur. Fatihin hC'ykell nıısı ~ " d f d kl d" Şu h ld ta 1 mı"tir. Alman ve İtalyan kuvvetleri n aa e ece er ır. a c • olmalıdır? Bence mcnner~n oım;:ı ı- " h" k lı h b · bır" 
Y P netı"cede Rus mevzlleriııi işgal etmi- rı ın en an mu are esı ŞU dır. Ben heykelin bronz o nrıık a - cd k 

k " bronz ye, yııpılon baraJ·ları delmiye ve a- kaç gün içinde cereyan ece tmlmnsına muarızım, ciın u • l 
heykeller dayanmaz. ·gn dayıınıklı ralarında birkaç da nehir bulunan demektir. Pravda gazetesi de A • 
heykel mermer heykeldir. F.n iyi mt'r tabii maniaları aljmıya muvaffak ol- man1arın Moskova varoşlarına 
mer de _ damarstz. 0ımak şartiyle _ muşlardır. Bundan soma Alman ve vardıgını itraf etmiştir. 
bizim Marmara adıasında çıkar. Hey- İtalyan askerleri şehre gir(:rek Sov- ]Jf oskoı·a nzu/ıarebesi kat'i 
keltraslar, yumusıı!c ve işlenmesı kO- yetlcri kaçırmışlardır. 
tay olduğu için. ltalyan mermerini Spl!'ıhi~eUi mahfıllc.rde beyan ed 1- mahiyette sayılıyor 
leı-cih etmekte ıseler de bu mermer- dl •·ne gore, bu C'hrın zaptı bund n V ington, 16 (A.A.) _ "Ofı ': 
lcr bizim memıerlt'rimiz kadar iyi ı' ııonra yapılacak harektıt için buyül{ Gazeteler, r dyo muharrir ve apiker· 
\'e dayanıklı değildir bir ehemmiyeti hnizdır. Bu ehir mu- leri, Moskovanın önündeki harbin bu 

:Pntih heykeli ncr~yc dikilmelidir? 1 h~m dört. ~im~ndifcr haltının bırbıri· dan sonrak• duııya hadiselerinin seyrı 
Dana kalırsa, en müna ip yer Ayasof- nı katcttıgı bır noktada bulunmali.tJ- ni tayin edecek dercced k fi olaca· 
ya meydanıdır Çilnku bizzat Aya- dır. ğıı ı kab 1 ve tesrm edıyorlar. 
sofya, Fatihin. nnmını tebcil eden bir /Jf oskovaya /lava akıllı Bir çok kimseler. Rusyanın bu har· 
lıbide addcdilcbilır. F. •er Fatih ve bi k ybctme- i t kdirinde Sovyctlerı 
Fatihin temsil ettiği Türkler olma- Bcrrn, lfi (A.A.) - Alman radyo- mıık:wemctle "nin çokmesinden kork 
saydı. bugUn Ayasofyanın tek bir ı;unun blldirdiğine göre, Almnn huvn m ktadırlar Bununla beraber re m 
taşı yerinde durmazdı. Bunu bütün kuvvetlerine mensup mühım te k- mahnf Uer, Mo kovan n zaptı halindı 
dünya mimarları böylece kııbul et- killl~r l\Ioskovıınm askeri ve sınat he- dahi Rus muk vemetınln devam ede· 
mlş bulunuyor, bütun dünya tarihçi- de!lerıni bombardıman ctml lcrdır. crğlne tımat beslemekt"1 rlr. 
teri de böylece yazıyorlar. lnfiUık ve yangın bombaları silah Amerika htikume-tlnin bUtiln gnf?"et 

Fatlh, fetfhten evvel bile Ayasofya fabrikıılarında büyük ha nr.ıt hu ule lrri Rusyay yapılın kta 'Olan y rdı 
Ue alı'lkadar olmuş, Ayas0fyayı 0 za-, getirmişlerdir. ırttırılmatSına ve harp malzeme 
mnn Bizans mlmnrlnnndnn dnha Le11i11gradı bombardıman ınıı uratlc Rusyaya mutevecc he 
ımvvetll ve daha üstat oltın Turk mi- yol t karılm:ı ı va ıt la mın ted:ırı 
marları kendi mimarı Ali Ncccarı Berlın, 16 (A.A.) Alman ağır top- kine mutevakkıftır 
,ı8 göndererek tamır ettirmiştir. Bl- çu ~· 13 İlkteş~n gunu, LC'ningrnt- • Tırıes Her ld. g ctesi Birle lr 
nnenaleyh, Fatih heykelinin dikllcce- 1 takı ehcmmıyeUı askeri tesis. tı bom- Am•r k yı Kan:ıd ve A 1 ka tariki i 
eı yer, yine Fatih namını tebcil edip bardıman etmiştir. Bolşevikler, 15 le $.ib"ryaya baghyacak olan bir tay 
duran Ayasofyanm önü vcı Ayasofya İlkteşrlnde sark ccphcs.!nln merke- yare meyd nları ~inclrin1n tkmat e 
meydanından baska bir yer olamaz. zinde bir Alm~n piyade tilmeni.nin dilmek üzere bulıınduğunu ve d h 
Benim samimi kanaatim budur bulunduğu kcsımde Alman mevzılc- simdiden bombard•man tıyyarelerını 

Said KESLER rine kıırsı tankların muz heretiylC' bu yold n istif de etmekte olukları 
• · bir karşı hücum tesebbüsünde bulun- y zmaktadır 

Yarınki unmırda mimar Sedat Cetintaıı~ mu&tur Bu hücum plıskUrtülmü tür İyi malüm • alm kt-ı olan rı 't r• 
cenbını bulacakarnız. , . 
E!!Z s r., • [ b • k b aldı v.öre, Ame ika h 1 hazır1a .ıyd ı 400 

. r ırı er ır asa ayı ı"l' 500 tavvar- t('slim etmckt dir mnnevıyatı miitemariyen zayıfladığını "' ~ 
söylemektedirler. 

Esirler, 28 inci alayın, bir taarruza 
geçmekten imtina ettiğini söylemla
lcrdir. Subaylar, silfıh kullanmak 
meoburiyeUnde kalmışlardır. 

Esir alman subaylar, birkaç muha
rebe neUcesinde, yani alayların, bü
tün silfıhlarını ve 1eçhizntını kayb<-t-

Helsinki, 16 (A.A.) - l'ctro koj'un 
~imali &nrklsinde maliyette bulun n 
sert ve zırhlı Fin miıfrezelcrj mucs
sir bır topçu hazırlı ından sonra Uk
konsalmi boe,azının ileri inde 
Gramosksje kasabasını ışt: 1 etmı kr
dir. 

mlş birkaç avuç as erden ibaret kal- Berlln, 16 (A.A.) D. N. B 
dığını if:ıa etmektedirler. bild•rdıgıne göre, Alman hava kuv-

o 

Dr. Clodius Atinada 



onyadaki Kabine 
ranının Sebepleri 
Ycc Uzun zam:ındanberi sulh ve 
sukfınun hikim oldafu uzak 
1 Çok heyecanlı h:ıberler gcl

r: : 

:a tvvcı kurulmuıı olan ve si-
ııı dikit nda hiç bir sarih beyanat 

c ı:ı ve daha ziyade mutedn 
r~n tcıckkül ettiği için "İn

b nesi., adı verilen Prens Ko-
1 ıııcsı, milli siyasetin tabak-

tı~ 11 ~ P edilecek hattı hareket 
c' llası arasında tam bir an-
·~d gmdan istifa etmiştir. 

r da 16 - 25 ya3lıın arasındaki 
r ~c 16 - 19 yaşlan arasındaki 
d 11 tnükellcfiyetine tabi tutul
v:k Unıversite ve askeri mek
rııı t nden üç ay evvel tatil e
n c karar verilmiştir. 
ba~hriye nezaretinin sözcüsü, 
tr rlyelilerinln hareket geç

e Yanıp tutuştuklarını, Japon 
ıı~ııın her ıeye hazır olduğunu 

a ite İngiltere arasındaki 
~~rlka donanması faaliyete 

1 
dırde JaPonynnın Amerika-

r. va.ziyetinin değişeceğini söy-

ı hlilo:umetl, Filip!n adalarının 
~ctre ıarkınd:ı, Avustralya

rnetre şimalinde bulunan 
'> le Hol ndanın kontrolü 
lan Timoi adası fle Japonya 

t:rbir bava servisi tesisine karar 

traI1a matbuatı, vaziyetin va
'rıu en endi eler izhar etrnek
a Yenı hava hattının tesisinin 
~ın cenuba doğru gen!ıleme 
•
1•tikametinde atılmı& tehdit

~ıt b~r adım olduğunu tebarüz 
Cdırler 
Ya, tah

0

rlkatta bulunduğu için 
a~ ı:ıkarılan sefirini Tnylanda 
t n etmiştir. 

e ralya harp kabinesi askeri 
btrııbcr bir içtima yaparak 

~Yet karşısınd:ı alınacak ted
tarlaştırmışlnrdır. da':tk İngiliz ve Amerika baş
~arı tekrar gönişmüıılerdir. 

a lannm etrafına mayın dö
:: ve Sunda boğazının kapa
t karar verilmiştir 
n:rcn n uzak &ark kuvvetleri ku 
t llroock Pupam yaptığı bir 
~: İngilterenin harp isteme

ha kat Japonya bunda ısrar e
~tbe hazır olduğunu söyle

r 0osevelt, deniz. hava ve kara 
h~11tuınand:ınlariyle müzakere

Untnu"tur n b ,, • 
tla u haberler, uzak 5arkta har 
t ~ak üzere oldufu kanaatini 
~ r, Yalnız, Amerika hariciye 

A ox'un bugün yaptığı beya
n. flı rık:ıdln Sovyetlere harp le
t ııı Vladivostok yolu 'ile, Ja
,afından muhalefete uğramak

Clr.cdıldiğini ve bundan sonra 
kiy:ıtın d ha bilyük mikyas-

'- cd~c:eğini söylemesi garip 
t«;.tedir 

l tl'"Tl:ıvüldc olan ve Japon
ıııa eraya sur klenmemesi içın 

Vre•ini sarfedcn Prens Kono
kcri p rtinin, müfrit milli-

11. ve ayni zamlnd ı Almanya
>' ki altında istifnya mecbur 
v~ Yeni k:ıblnenln, Japonyada 

Ya-setmln banisi ve mümes
M tsuoka tarafından teşkil 
Y l ut tamamiyle askeri bir 

n ikt"dar mevkime gcleceği 
t1 leb'JI 
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\"ış Ramazanlarından 
Bazı Eski Sahneler 

Eski Zaman Konforu - Mahalle Arasında Davulcu - ~l\fangal Başı - Şetaret Bacının 
Sahur Yemeği - Komşu Hanımın Masalı - İyi Saatte Olsunlar - Odada Hortlak 

Havanın değiııikliii bize hem yoz, 
hem kış ramazanını tattırdı. 

Hat.ta tabiat bunu o kadar müsavatla 
tatbik etti ki, yazlıktan inenler Ra
mazanın on beşine kadar, indiklerine 
pişman oldular. On beşinden sonra 
"Aldı da bir yağmur., arkadan müthiş 
bir soğuk. Kaloriferli apartıman kira
cılarında -ev sahiplerinin konturatın 
bilhassa bu faslına şiddetle rinyetle
rinden- titreme gerdanlık: Bıne, bin 
beş yüzel .•. 

Kalorifersizlerde oturup bencileyin 
daha sobalarını kurmayan. kömürle
rini almıyanlar, buz gibi odalarda ağız 
!arından buram buram dumanlar saça
rak Zemheri Zürafası gibi dolaşıyorlar. 

Vaktiyle büyük barakalardan farkı 
olmıyan o koca tahta barhanelerde na
sıl ısınırmışız? Bilmem. 

Ben tandır hayatını hayal meyal 
hatırlarım. Fakat odunla yanan çini 
sobııların ısıttığı odalarda mangal ba
şına toplanıp geçirilen uzun kış gece
leri, neslimden olan hır çokları gibi 
benim de aklımdadır. 

O zamanın da kendine gcire bir 
"konfor'' u vardı ve bu konfor Eski
molar gibi strtlıırımızdaki kürklere 
rağmen tabiate daha yakındı. Zaten 
odun ateşini maden kömürüne, maden 
kömürünü havagazı sobasına, havagazı 
sobasını elektriğe, elektrik ııobasını da 
kalorifere nisbetle daha tabii bulurum 
Ateşi görmeden ısınış ban:ı kompri
me hapla karın doyurmak gibi gelir. 
Eskiden fstanbulun bütün evlerinde 
çini sobalar kullanılır ve odunla ısı
nılırdı. Kış yaklaştığı zaman Odun 
kapısından, Unkapanından, Kabataştan 
odun alınır, beygirlere yiıkletilir;" bu 
iptidai nakil vasıtaları çıngırak sesleri, 
kırbaç şakırtıları ile sokakları doldu
rarak safa sola çarparak. yan taraf
larından sarkan odunlarla t\itüncü dük 
kanlarının sifoslu camekanlarını kıra
rak varacakları yere varırlar, odunu 
evin önüne yıkarlardı. Orta ııilclerde 
odun yarıcı mahatıe bekçisıdir Büyük 
konaklarda ayrıca yarıcı getirilir. O
dunluğa bir kere çekilerle odun istif 
edildikten sonra artık şairin: 

,. ..... ___ Yazan: -· · · "" 
: . 
İ ULUNAY~ . . : ............... -............................... . 

Sahur yaklaıtığı zaman evin hatır
lısı k!m ise onun yatağına sı

cak mangal kapağı konulur Bu. eski 
konforun pek pratik bir şeklidir. 

Efendi, damadiylC' teravih namazına 
gitmiş, oradan Direklerarasına çaycı
lara c;ıktıcaklar, yahut tiyatroya gire
cekler Evdekiler oturma odasına 1-
muşla~. büyük hanım, küçük hanım, 
annelerinin dizine başını koyarak n!nnl 
gibi gelen lakırdı gürültüsü arasında 
uyumaya çalışan çocuklar, mıı'halleden 
bir iki misafir,.. Sahur için gerdan 
söğüşünü, üzerine dovülmüş ceviz kon
muş simit makarnasını, ilzüm hoşafını 
hazırladığı için mutbakta işi kalmıyan 
aşçı Şetaret, evdekilerı ufaklıktan ko
rumak için dipten traşlı başına sımsıkı 
yemeni satmış Cıdeti ahretlik, .. 
Komşu hanım. cin, peri, hırsız hi

kayelerinin merakla dınlenildiğ!ni bil
diği için bozayd karışan leblebileri, 
bir altta bir üstte kalan iki ön dişinin 
arasında meharetle gevelemiye çalı
şarak anlatıyor: 

- Bizim merhum efendi Buladan
dan azloldu; İstanbula geldik. Kadir
ga tarafında konak yavrusu bir ev 
tuttuk Bilmem hangi Kadınskerin se
lamlık. dairesi imiş, Mirasçılar haremi 
yıkıcıya satmışlar, selamlığı dn kira
ya veriyorlarmış, O koca binanın ~
çinde adeta. kaybolduk... o zaman 
daha Maddem sağdı. Taşındığımız
dan bir kaç gün sonra evde gurültil
ler oldu, Bizimkine: "Efendi! Dedim. 
El ayak çekildıkten sonra acaip patır
tılar oluyor • ., - "Sen buyiik eve a
lışmamışsın da sana öyle geliyor San
sarlardır ... dedi. "Sakın bu gürültüyü 
iyi saatte olsunlar yapmasınlar!., de
dim Gutdu: "Hayd:, haydil Aklına 
öyte' vehim getirme. Bir ayetiılkürsi o
ku, etrafına üfle ..... Bir iki gıin sonra 
kapı karşı komşumuz "Safa geldin" e 
geldi. Kadın dereden tepeden konuş
tuktan sonra: "A hanımcığım, dedi. 

EyyJm.,.zemistanda beni ;ıerliı-1-deV"ln Bu evi tutmadan hlç mahalleden tah
Bir lıtne·i·vlr6n tüde1e eyledi mihm~n kık etmedin.iz mi? Bu ev tekin değil-

diye şikayetinin hiç ehemmiyeti kal- d:r. Hiç bir kiracı burada tutunamadı. 
İyi saatte olsunlar rahat bırakmazlar 
ki ..... Ondan sonra artık evde periler
le, cinlerle al takke ver külah.Efendiye 

maz. 

*** Kış Ramazanı 1 Dışarda lapa lapa ııe sciylestm tesir ettiremedim. Allah 
kar yağıyor. Sıı.çııklardan, oluk- rahmet etsin pek kazak bir adamdı. 

!ardan Damokll's'in kılıcı gibi sallanan "Hüt ı .. dese ödüm kopardı Bir akşam 
buzlar, şehire t tnlaktitlerle dolu he- Mac.ideyi salıncağa koydum. Yemeği 
yv: bir mağara şeklini veriyor. Sokak- kotarayım, Diye alt kattaki mutfağa 
lara serilen bu tabii keçe ayak sesle- ind!m. O koca malta taşlıktan her va
rini boğuyor cumbaların nltma sığı- kit bir ürküntü ile geçerdim O akşam 
nan köpeklerin hnvlamalarıncla bile 1 da Taşteknelerde vaaz veren göhek
donuk bir madenilik var lı hocad:ın öğrendiğim celceluti duası

nı okuyarak loş avludan geçerken ar-
kamdan birisi "hişt, hişti., diye ses
lenmesin mi? EPm, ayağım hezal yap
rağı gibi titremeye başladı .... 

pardı. Ben de ne oluyor? dıye bir de 
arkama döney!m ki, ne gorcyim? Oda 
kapısının önünde beyaz kefene bürün
müş bir ölü ..• 

Odada korku son kertesini bulduğu 
bu sırada şark diye oda kapısı nçılır, 
tıpkı komşu hanımın anlattığı gibi be
yaz blr kefene bürUnmUş. sırıtkan 
t:elleli bir ölü, kemikten ıbaret ko
lunu, örümcek parmaklarını odadaki
lere doğru uzaur. Büyük lıanım, kü
çiik hanım, çocuklar, misafirler, hep 
bir ağızdan bağırısarak kendiler:ni 
ytlzü koyun yere atarl:ır. Ölüye en ya
km olan Cideli ahretlikle. aşçı Şeta
ret, hanımlarla aralarındak! etiket fa
sılasını tamamen hiçe sayarak olduk
tan yerden, zembereft boşalmış iki 
yaylı kukla gibi zıplarlar Korkunun 
birbirine sokuşturduğu bu insan kü
mes!nin arasına düşerler. Herkes bil
diği duayı okumaya başlar. 

Bu müddet zarfında dışarda, gürül
tiiler, koşuşmalar, gümbürtüler devam 
eder. Nihayet kefenli ; kelet cehenne
mi bir kahkaha koparır; oda kapısı 
kapanır. 

Bu işte en fazla tecrübe sahibi ol
ması dolayısiyle e\-veıa komşu hanım 
yüzüne kapadığı elinin parmaklarını a
ralıyarak bakar Ölünün çeklldllliııl 
gcirünce: 

- Gitmiş! lyi ııaatte olsunlar! 
Miljdesini verir. Tehlike görmüş 

kirpi gibi büzülen ev halkı yavaı; yavaş 
çözülürler, Fakat odadan çıkmaya 
kimde cesaret va!"? Hepsi bir ağızdan 
cami kapısında ilahi okuynn kör di
lenciler gibi akıllarına ne gelirse ok:u
nıaya, iıflemeye başlarlar. 

Neden sonra oda kapısı bir daha 
açılır. Hepsi yanlış kumnnd:ı verilmiş 
acemi cemaat glbi "Amanın geldi!,. 
feryadiyle birbirlerine tos vurarak yi
ne bir bedevi topu yaparlar. Evin e
fend:siniq: 

- Yohu! Ddirdiniz mi? Ne oluyor
sunuz? Bu evin hali nedir? 

Suali üzerine kendilerine gelirler. 
Ev halkının titreye titreye anlatuiı 
tnfslllittnn efendinin ayağı suya erer. 
Lambalar elde evin her tarafı dolıışı
lır. Çekmeler kınlmış, sandıklar 
boşaltılmış, mutfaktaki bakırlara va
rıncaya kadar her şey n5ıri'Jmı!I, .. 
1 

iRTiHAL 
Rad10lin Dis Macunu sahipleri Necıp ve 

Crnıil Akar kardeJlerin babaları emekli mu31· 
lim Bay llUSEYIN AVNi AKAR 92 yaıınd~ 
olduğu halde rahmeti rahmana lravu,muıtur 
Merhum mDıtcki, ablt ve satıh fılraraperver 
bır zat ıdi. Cenabıhak rahmet ve maflıreti 11.t 
hı)le~inc mazhar ve ceride kalanbrıroa da ,ah:ı 
cemil ihsan eylesio. C.naze namazı buıı:Un!tiJ 
C:uma ıtünü öile namazını mütukip Beyall: 
Camii Şerilindc kılınacak ve Mcrhzefcndi it 
nllf' kabristamna defnedilecektir. Merhuf:'t•n 
vasiyetine hörmcten cenazeye (;ELENK •• 
ÇiÇEK GONDERILMEMESI rica olunur. 

TEŞEKKÜR 

) ı r. 
• :ı. harbe girmeye karar ver •. -

Ev halkı çini sobadan mangala a
lınan tepeleme ateşin ettafınıı top
lanmış Konsolun iistiinde, ağız tara
fı kağıtla sarılmış kocaman pul şişe
de boza, yanında sıcak leblebi. 

Senelerdenberi bana ıstırap veren ve t-nYA• 
tcn11 zehrcclen midemdeki ülseri muvalf•'"r}e:· 
il bir ameliyat ile çıkarıp atan ve beni ye· 
nldcn hayata kavu$turan aziz #e tok ı!cf.trli 
arkadapm hulk doktOT Pr. operttöt Khım 
hmail Gürkan'• en d•rin minnet 'le şt:k:nnla· 
rımı •kncn blldirmc1i bir borc adılcderlm 

Karlı gecenin beyaz sükutun~a bir 
davul sesi. Her evin önünde aloturka 
bir serenad var: 

Davul mun ipi kırt!'ızı 

Hikayenin burasında ..annelerinin 
lnhlsarlar Istanbu1 Ba$mildur m\Jtvtni 

Ce•at Mustafa Emc•cn 

--·, 
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Hususiye leri İzmi.rin Çorba .•• 
Yazan: ULUNAY 

Ve Eski Eser er Kalpakçılar başında bir adal?ı, bir 
geçicinin papuçuna ba5tP yırt

mış. Papucu yırtılan da haldı olarak 
kızmış: "Kor müsiın be herif? 
Ayağını bastıi n yere baksana!,. Dı
ğeri mahçup: "Affede sn, demiş, gor
medını Madem ki bilmlycrek bir suç 
ışlcmişim. Şurada papuççular var. Gı
delim. Sana bir pnpuç alayım zarannı 
tıızmin edeyim ... Öteki buna daha ziya
de kızmış: "Küstahın yedıği naneye 
bak. Ben senin papucuna muhtaç mı
) an? .. GulUtuyıi işitip toplanantardun 
bırı papucu yırtılana: "Yok, demış; 

haksızsın. işte adam sana bir papuç 
alacağım diyor Artık halt etmesene 
yn' .. Papucu yırtılan bu sefer ona don
muş: "Sana ne oluyor d:ı !ifa karı
şıyorsun? .. - "Karıştımsa kabahat 
mi yaptım?., Bunların ıkısi birbirlcrile 
dalaşırlarken papucu yırtnn sMşmış. 

O esnada kıılnb:ılıktan baska bir adam 
mıicadeleye Hızuli karışana: "Adamın 
hakkı var, demiş, O, onun papuconu 
yırtmış, Senin ne ilstüne vazife?., Ö
tekı de mukabele etmiş: "BC'nim üstü
me vazife olmuş, olmamış. Ya senin 
miıdahaleyc ne hakkın var?,, Bani, r 
birbirleıine atıp tutarlarken Papucu 
yırtılan da savuşmuş. O zaman::ı knd r 
kol gelmiş. İkisini de yak ayıp mer
ker.e gcitürmüş. Memur evraka bakmıs, 
Nobetc;;iye: "Bır papuç yırtanla bir de 
papucu yırtılan varmış. Şunlnrı ça
ğır bakalım!,., Nôbetçi bir kaç defa: 

Karşıyaka 
Behçet 

Konak 
Öz'ün Güzel 
Hastahanesi 

Kemeraltı Ağamemnon 

Bir Hareketj - Memleket 
- 1\u;stik Yollar 

İncira1tı plaj \'C 

il 

gn:ziııo tesisat. 

Eski bir şarkı vardır: 

"Karşıyakada lzmirin gülü., 
Mısraı ile başlar. Bu, doğru mu, 

bilmiyorum ama, Karşıyaka, her hal
de lzmirin Kadıköyü ..• Konaktan kal
kan körfez vapurları ynrım saat sur
meden yolcularını bırakıyor... Ahali 
çıkarken, iskelelerin üstünde birikmek, 
dar geçitlerde sıkışmak mecburiyetin
de kalmıyor. Zira, herkesin biletini, 
memurlar, vapurda iken topluyor. Bu 
usul lstanbulda da tatbik olunamaz mı 
acaba? 

Karşıyakada, maziyi hatırlaUın bir 
nakil vasıtası da var: Atlı tramvay. 
İskele ile bostanlar araSlnda beş bu
çuk kuruşa adam taşıyan, sahil boyu
nu dolaşarak gidip gelen bu karakte
ristik tramvaylar, iyi ki imh;:ı olunma
mış. Otobüs servisi, yine mevcut: Ha
ni şu "çok zaman, bize ne yapacağı
mızı şaşırtan gerilik endişesine mahal 
yok. İşte en ileri nakil vasıtası. Fa
kat, atlı tramvay mahalli bir hususi
yeti ifade ediyor bilhassa, yabancı bir 
goze, çok cazip görünüyor. 

*** ızmirin, uzaktan seçilmeyen kala-
balık bir semti de Konak ile 

Basmahane istasyonunu birbirlne bağ
lıyan mmtaka. Burası düz bir satıh 
üzerine inşa olunduğu için, taras ha
lindeki diğer mahalleler gibi denizden 
farkolunmuyor. L6.kin, bilhassa Ke
meraltı mevkii çok kalabıılık. Ayni is
mi taşıyan güzel bir camiin avlusun-

da Sahlcpçioğlu kitaphanesı var ki bu
rası. gayet kıymetli yazma eserleri 
ihtiva etmek bakrmından c;ok zengin; 
fakat maalesef dalma da tenha! HUı
zıkütbe, bunun sebebini sordum: 
"- Roman yok da ondan ı .. 
Cevabını verdi 
Meraklı bir zat camiin banisinin is

mi ile niçin anılmadığını sordu. Bil
vesile öğrendim: Evvelce, mabet ite 
meşrutalan birleştiren bir kemeraltın
dan geçilirmiş. Bu yüzden, Kemeraltı 
camii denmiş, 

Daha ilerde Başoturak camii görü
lüyor. Onun kemeri yok ama, cadde 

ustunden geçen bır koprıi,ü var. 

*** İzmir v~Jayeti sınırları içindeki es-
ki eserlere temas etmeden önce, 

lnciraltı plfi.jının hemen yanı başınd:ı 
bulunan ve tarıhi yadı mevcut olan bir 
yere işaret edeceğim: Agamemnun kap 
lıcnları Buradaki kükürtlü sıcak su
ların v~ çamur banyolarmın dcvai ve 
şifai hassaları pek yuksek. 

Şehrin hemen hemen orta y.crinde de 
geniş bir hafriyat sahası var, Fnknt 
ameliyat durdurulmuş, Tahsisat mese
lesi hallolunuverse çok 1yi olacak. 

* * * 
ızmir Beledıye reisi Dr. Behçet Uz, 

çocuk hastalıkları mütehassısıdır 
ve makam kapısının hatın için, mua
yenehane kapısına kilit vurmayan ye
gftne meşhur heklmdır. Kuçi.ik hasta
larına karşı yüreğinde sonsuz bir şef
kat taşıyan Dr. Behçet Uz, bunu filli 
bir eser ile ısbat etmiştir: Çocuk has
tahnnesi. 

Bu muazzam tesisın inşaatı tamam
lanmıştır. Gezdiğim zaman, y lnız da
hili sıvalarının yapılması kalmıştı. Di
yebllirim ki, Türk yenin hiç bir şeh
ı·indc böyle mi.ıkemmel bir sıhhat mü
essesesi gormed· m. 

Hastahane tedaisiyle meşhur Hür
riyet babası Mithat Pa41ayı hatırlamak 
lazım. Paşa, tzmir valisi :ken bir çok 
kütuphaneler, camiler, mektepler ile 
beraber memleket hastalı, nesini inşa 
ettirmiş. 

Vilayet makamından aldığım izaha
ta nazaran geçen bir sene ir.lnde, mcm 
leket hastahanesi muhitine şu suretle 
faydalı olmuş: 

Polikliniklerde 34.027 hasta muayene 
ed imiş, 21,958 pansıman, 756 cerrahi 
mudahale, 110 alçılı cih:ız yaptlmış, 
muhtelif servislerde 5499 hasta yatırıl
mış ve bunlann 1165 adedi ameliyat 
gbrmiıştür. Rontken laboratuvarına 

gelenlerin sayısı 2193 ve bakteriyolo
ji Uiboratuvarına gelenlerin sayısı da 
13,302 dir. Ayrıca 7 ay içinde hasta
nede doğan yavrulann mikdarı 336 dır 

*** Biraz da İzmJrin turistik yolların
dan bahsedelim: 

"Papuç yırtan, papucu yırtılan'' diye 
bağırmış. Mesele kendilerine taalluk 
etmediği için ikisi de ses çıkarmamış
lar. Aradan saatler geçmiş; memur 
sormuş: "Tahkikat yapılacak başka bir 
şey var mı?., Nöbetçi dışarda bekli
yenleri memurun huzuruna çıkartmış. 

- Mesele nedir? 
- Efendim. Kalpakçılar başında 

papuç •.• 
- Ha. Anlaşıldı. Papucu yırtan sen 

misini' 
- Hayır efendim. 
- O halde senin papucun yırul-

mııı olacak? 
- Hayır efendim. 
- Öyle ise be adamLır, burada ne 

işiniz var?. 
- Efendım. Bir adam, bir adamın 

p<ıpucun:ı basmış ve yırtmış. Papucu 
yırtılan papucu yırta..rıa demiş ki .• 

Memur uzun uzadıya dinledıkten 
sonra: 

- Bu karışık bir is, ben içinden cı
kamıyac.ığım Zaptiye nezaretine gön
derelim de meseleyi nazır paJia hal• 
letsin. 

*** Hamlet munakaJjası da böyle bir çor~ 
ba oldu. Celalettin Ezine piyesi cor• 
meden bır tenkit yazdı. Ertuğrul Muh
sin kıyameti kopardı. Derken Peyami 
Safa papucu yırtılana çıkıştı. Arko
dan Halid F hri Ozansoy ikisin! ba
rıştırmak istedi. Rcfık H•tlid papııcu 
yırtılanın h ddetini haksız bulıf..ı Dun 
de meseleye Naci Sadullah karrşb. F -
t:at onun ki hepslnden mükemmel. 
Çünkü fıkrasrna şöyle b.:ışlıyor: 

- Ben Hamleti görmedim. Ezineıün 
makalesini okumadım. Muhsinin ce
vabım da bilmiyorum, ama bu mese
lede.. İlah ... 

Gcirüyorsunuz ya, insan kanaatini 
başhğn feda etse bu hadiseye "Ham
let,. değil "Omlet" demeli 

de, hangi istikamette vr i
~l ta '"ruz edeceği malulT' ıe
b anyanın menfaati oldukça 

b r ~ ' v ziyette b<ılunan Sovyet-
r n eark kuvvetlerinden muhim 
yı ~ 111 Sark cephe"ine çekmele-

lla serıe yemo".lı't' karpu u 
Arkada"'"" aor•rsan ~ ... --•PEK YAK 1 N f) A-----.~ Bunlan dort esasta toplamak müm

kündür: 1 - Bostanlı - Karşıy,aka -
Alsancak, 2 - Mersinli - Bamova, 
3 - Güzelyalı - 1nciraltı - Ilıca, 4 -
Arapçı - Selçuk - Efes yollan. 

Sultanahmct S llncQ Sulh Hukuk Hllki:nli • 
findcn: Davacı Inhiurlar umum mlidilrl .ı 
avuk ıı Hamdi Jpckoı:Ju tarafından Jsun • 
buld• Beya:rnıa Ta. aııtaıı Gungar apartı'l\a 
nrnın 1 numaralı dairesinde Behçet Ba a r 
aleyhine •ı;;ılan pe n maaı h•lastndan t!'lilte• 
vellıt 32 lıra 80 kuruıun tahsiline daır da• 
vanın durıı(t!!asmda mılddcıa cyl:e ıUnen yapr 
lan teblıfatf ra men mahkemeye ıı:clmed ı 
gıbi vckıl dahi condermedrgındcn ırryabr & 
yapılan dnro :nada ini:! rlar idaresi tara • 
hndaıı cıyap kararı talep cdılm ı ve kay il 
resmi ıbraz edıldifinden bahis 20 ıılln m.ı t • 
dctle CIY•P l:arıırı tcblıfine karar vtrılaıı 
oldufu:ıdan muhakemcnln mn•llak balıında 11 
14/11/941 cuma c nD ıaat 10,SO da m•h\e -
meye ırelmedıfi takdirde muhakeme intaç ve 
vakıaları ikrar ve lrabul ctrnıı addohınaca. 
i'in olunur. 

J P ) 0Jın~ı· maksad'yle Japonya-
marOzı>t ;'I doğnı t:ıaruz ettirmektir. 
de Ilı 11 iıır, Sovyetlerin tehdidine 
muhtt,: rr..lttaksızın cenup istikametın-

tıı ·...:a .. • • d 

Veni CAmicl• papu~ hırs zı 

Davulun gumbürtüsü kafe terin de
liklerıne tıkanan pamuk yığınlıırını 
doküyor, manileri odaya kadar gi:ın
derecek bir yol açıyor: 

BALIKÇININ KARIS 
lere 'lld .. eçmeyı ve en zıya e 
Hır p tıgu kıymetli ham madde- Yeni C4mi direk ister 

Söylemeye yfirek ister 
Benim L:arnım tokdur am• 
Arkada,ım börek ister 

dizlerine başJ;ırını koyan ço
cuklar e11erini ayaklanm meçhul bir 
dusmandan korumak ister gibi dertop 
edip biraz daha sokulurlar, Kapının 
yanında diz çöken zenci Şetaret, :pti
dai kafasına pek uygun gelen vakadnn 1 

bir ciımle kaçırmamak için gözlerin! 
1 

dikkatle açar. Cideli kel ahretlik, kor
kudan belli etmemk şart.b'le dizlerinin 
üzerinde kaya kaya k:ılabalığn doğru 
yaklaşır. Komşu hanım devam erler: 

Yıldızı 

1 İnşaat ilerlemiş vaziyettedir ve 8im
diye kadar yarım milyon liraya yakın 
para harcanmıştır .Turistik yollar ta
mamlandığı takdirde, İzmir ideal bir 
seyyah şehıi olacaktır 

KAYIP: 8 C, 397 varak, 27.8941 ta rı 
vetli n.allar •P.ı•rı mlidürlug nden ıılmıı ol· 
tlufuM ~50 lirahlr makbuau uyi ettim. y.,, ı· 
ı "' • ••aıacatrmdan cskıslnin h!il.mu dınr.oı 
nı i 'n ederım Ah H>ydar Panila t•brıl.uı 1'c 
rıkö.7 li•ıcnckon 'addeıi 76/l. 

- Hemen duayı okuyarak mutfağa 
rloğru g!tmek istedim Haddın varsa 
yiirü. Eteğimden yapıştılar: korkudan 

Davulcunun söylediği bey!tler üze- arkama bile dönemiyorum ki, nihayet 
rine niyet tutulur, pençereden bahşiş bıraktllar. kurtuldum. O gün höyle 
atılır. geçti. Bir kaç gun sonra yukarki od:ı

'" K R 1 S T 1 N A S O N D E R B A U M •' 
111111ı•ıııı•ıııı•1111•1111•1111•1111•1111•1111 .11 111111 • ıııı•• Semilı ACLJ 

• ilk l'!ıkarllan 25 milyon lirabk tasarruf• tsTANBUL BELEDtır"Est 
~ ŞEHİR TİYATROSU 

btanbul Oç ncQ icra mcmurlufunda. 

cih ta111 °
1ınak maksadiyle Holanda 

ta jdtte1cı 'l~1larını işgal etmeyi ter
bire a~., crı zannedilmektedir. Hat
lan r ~h lnın, düşmanlarını birer 
kal'ı ~lllıan ctınckte meharet sahibi o
ha \tıı ;ayı taklit ederek Amerf
Fr ~ b·r'lrak sırf lngilter,.ye karşı 
T ila. ~ Ji, v~zlyet alması. belki de 
b 1 ~d·~·ıı~ çinisinde yaptığı gibi, 
'ı ıh U~ler işgal etmekle işe 

tınıati dr mevct•ttur. 

Sahura kadar ev halkı fincan oynı- da çocuğu uvuturken sofad1 bir güm
yarak, mani söyliycrek eğlenirler. O- biırtü oldu Mekanı cennet olsun Ma
da sıcaktır, fakat sofa kutup ovalarını cidem gözlerini açtı. Ah yavrucuğum, 
andırır, dışarıyn çıkanlar kürklerini hayatta olsaydı, pek akıllı olacaktı. 
giymeden oda kapısından burunlannı Yüksük kadar evladım, başını çevirip 
bile çıkaramazlar. 1 ı.,nıvı h:ıkıır h'lkmaz b'r fervat ko-

• bonOSU İkİ aydan~ az zamanda Satıldı • Drnı~u ~!iı~~: sa;; ~·~~ t E T 

941/2562. Eocazıcınde Ortaköydc tayy.ıre ı 
Fevri sokağrnd• S No. hanede mnkim iken 1 
len lkametıı;ihı meçhul bulunan DiVTikU Uı:ı 
oı'!lu Haıana; 

S leyman oflu Hasan Vasfinın 6 bls e;!c 

JJ1. ANTEN 
------~---------------~---'---------

UMARALI 

-~- Akşam saat 20,30 dıı 
• _ Koın~di Kısmı: Kibarlık Budaln ı 

Jkjrıci yirmi beş milyon liralık bonolar da• 1111111.•. _____ ,_ 
• • • _ DUN Akşam Guzel Salonunu 

csabucak Satılacak, bıtecektır . Tekmil dolduran mümtaz halka 

bir hissesine mutasarrıf olnp SO/ll/JSO t 
rıhınde ıkı auıe mOddctlc t'lhstruzdan bor' 
dı r 30 lıraya m-hbıl namınıra vtfaen md 
bulunan Fatıhtc- esti lloca yeni lloc• Uvcır 
aıahallesındc ukl Kıre,luıne yeni Sunc En 

€d ı.ar W.allace - ~YA'ZAN • o 
• Willy Fritsch - Marta Hareli 

in yarattıkları 

kafında eskı 35 yeni 2 No. ile mllrakl.:a 
L ı tarafı 9 ll!etrelık yol blr tarafı 2496 v 
bır taralı 2442 hant• &ayılı mahal ılc m 
dııt cayrl menknlfin menuubahı$ bıs uı 
111Uttsarnfı Olup yukarıda ıt:ni seçen ,alt 
vefauylc vcrasctı kaqsı Ayl(! Scz~ın ile kı 
lbtıçcye mllnhuır olm:ııına ve vtrcac a:u 
ma kyha tarafından. mczltOr ıayrl aıc'l 
'1lucsi vdacrı fcraf bedeli satıı bedeline ıt'ı 
edılmek Qzere Mehmet Şem ettin otla l'ct 
Ahmet Karakulaja aatrlnıak ınretiyle te 

' 

ne, duyduğu dfi ıvalnr kadar korkuyu, 
dehşeti, ümitsizliği sığdrrmıştı. John
la Craig konu:ımayn devam ediyorlar
dı. Söz mevzudan mevzun ı;:cçlyordu: 

John· "S:ına aoğrusunu ııöyllyeylm 
mı, ben bu koca knlpaznn hakkında 
bir şey bllmlyo:-um. Eğer bir bılC'n 
v:ırsa mufüıko R· cdC'r'dir ... 

"Recd<>r mi" Defet budalııyı, Sen 
bana kabad..ıyırı rnn rozbif, ve bonfile 
yıycn turp gibı t hnrnlC'rden b. hr.et. 
Bu sünepe, Z<'\'Z'''t. sivrlsmek bozun
tuzu amaWr taharriler para ctmC'z. 
Ben bizim dairenin başında olaydım. 

Bu süprüntüler•n hC'psini defeder
dım. Şimdi bu k'l~.1 kalpazan mese
lesini bu Reeder dcrıllC'n adnına b1-
rakmayaydılar dn, kr.lpazanı yakala
mak işini daire'lllı kcndı <>line olay
dı, herif çoktan y:..knlnnmış ve ko
dese tıkılmış olurrlu. J3u R<'<'dcr de
nilen adamı h ç gordlın mu Johnny? 

Jonn: "Hayır!,. clıyuek yalan söy
lemek mecbur yetırıde kııldı. 

- Vukt yl<> tC' 1 llalt:ı bu Rccder 
gibi bir a'llatbr el, h.ı vardı Hcrırc 
aramızda Golden dcı dık 

0

0nun da 
1.ıddı kalp pı raydı, Bir odaya kapa
nıp da dü~un d, o:üne kalpaz nla
rııı toııunu au t 1 y,ı hoy .. ı.: gını sa-

Tefrika No. 21 
nıyordu. Reeder de o çeşitten. Onu 
ben bir sefer gBrdam. Yumuşak. çö
kilk bir adam. R•mağın bır! a canrm! 

- Dur lAfı kesc:im, birisi söz söy
liyecek! 

• 
• 
• 

Papaz kalkmı~. yeni knrı koca o- = 
lnnlnra çifte s:ısdetler tcm<>ımi cdi- ı • 
yor, geçim için nrsihatlardn bulunu- = 
yordu. Herkesin goz!C'rf p:ıp'nzm h- a 
zerindeydi. Bu sı·nda Johnry yavaş-
ça kalkıp dı~an kayrvcrdi. 

Fakat güveyi c:aı>:tırmr.dan Johnny
yf gözden ayırm•yordu. John'un kal
kıp gittiğini gö:-uııcc, hizmetçi kızı 
Lila'nm gözlerini .cradı, buldu. Ka
pıdan tarafa mfınaıı man .. lı baktı. 

Lila, Jcff'in neı dt?mclt istediğini 

nnladı. Dışarı çı!~tı. Grny': arndı., Fa
kat o sanki birclc.-.1blre ortndnn yok 
oluvermişti. Kız yola kadar çıktı. O
rada Johıı'un yerine Emanuel Leggc'
ye rnstladı. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Menfaatiniz 

DERHAL BiR BONO ALMAKTIR 
Bir yıl vadeli 
Altı ay vadeli 
Üç ay vadeli 

bono 
bono 
bono 

• . 
• 

• 
• 

•;, 6 

%5 
7o 4 

Faiz getirir ve faizler de peşin ödenir 
.................... 

Tasarruf bonoları 5, 25, 10(1, 500, 1000 liralık parçal.n.r 
halinde satışa çıkarılm1ştır. Biç bir vergi ve merasim 
yoktur. Paranızı istedığıniz anda gene paraya çevirme· 
niz kabildir. Arttırma ve eksHtmclerdc satış kıymetı 

üzerinden teminat c!nr:lk kuiıanılır. Kesenizin müsaade· 
si nisbctinde sız de bnnlardan 1.J,r tane alabi!lrsm 17. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

gmanuel kızn: "'>it Jeff'e $öyle işl 
uzatıp durmasın, tr<>mcn otomobile 
• tlayıp balayına çık m. Ben pencere
den krzın yuzünlı rördunı JcU'ın o
na bir şeyl<>r nnlnt nıs oHlurunu ba
kısı rından anladım JeJf ono ne de
dı? 

(.\rkaı.ı \'al') 

• Bonolar hazinenin kefaleti alt-tndadir _ 

~ııııııııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııt• ı ııııa, 

EBEDi ASK 
.;o 

Sııheserlnl gösteren 

ı ra l<ılındıfı tapudan mevrut tasarruf kq 
clmdan anlaıılmaı na ve bn ıuretle borçlular 
b~ld olan ycnı muta amf tarafından ıözil ı:r 
cen ipotek I. ı. K. nunun l 53 Oncll maddeline 
tedıkan fekki talebiyle dairemize mtracH 
cc:lerek bu hususta ve 94 l /2562 dosya numa 
raslyle tanrım ye <berayı ttbıie tar lınııa ııo 
~erıl'n varalra ıkamctsihı huıran ~ın mcı; ı: 
hyeıa hasebıylc ı bli kıhnanuunıı ve bu ı 
h.ırla mu ta ı tcbht:aıııı bır •Y '11 ddcılc ılı 
ne,. teblıfınc icra bikımliiınce aaru vrrllmı 

1 olmasına m•bnı tarıhı ı1liııdaıı ltıbar..., m 
letı mukQra ıarr nda daırem e mUracaat tt 

l ır.ed tıııu veya ıclıptc lra!'lunen makbul bt 
ıebcp dermeyan eylcmtdı iııız veyahut ipc;tc 

sınemasının AÇILIŞI ıçın fcl:ketmedcn ımtına .,,ı.dıtn:iz ::akdirdc ıPotc 
bcdelıııiıı bor~lu tarafından dairemize tevd 

HAVA YENiDEN DÜZELDi 1 hallede mcrkOr madde ~hUmı dıuresıııd 1 •• . . .. ... 1 tefın cebri icra auretı1lc fekkine mQtedaı 
GUNEŞ KENDiNi GOSTERDI... muamclcl lhimiyeye ıevessill lrılınacalt m~1Cı 

&. , munuz olmak üzere kc:rfıyet ıli~tn tcbli,fl k. 
~ 1111!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!1- fıyet oluııur. 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İstanbul Ticaret Odtı<:ı 24&6 slcll numarasında kayıtlı bulunup 1931 

scnesındc t<>rki ticaret eden Arif Ccınnl'c: • 
Bozöyük knzasının Erenköy, Ecc>koy \ c Çocuklar köyleri civarında 

manye1Jt ocağı tesis etmek gayesiyle muafen ithal ettiğiniz malzemeye 
aıt 1577 ayılı ve 9.11.929 günlü bırincl smıf rnuefıyet nıhsatnamcnız, 
bnl cdilm ocağın 3 sen(' zarfında tt's s edilmemiş ol'll sı hııcebivle, Tc -

\ ıki San yl knnununun 33 Uncu madd(' ı muc binco İktısat VekAlet n c 
ıptal cdılmı oldugurdan, ithal olunan bu m Llemcyc a t 690.689,770 \ 
670 ayılı bevannamclerle tnh kkuk eden 80C6 lıra 9 l kuruş ırumru 
n•ını ıl5n tarı~ındtn it barerı 30 g\ın z rfında ô<iC'menlz akc:-ı t:ıkd el 
hakkınrzda 1723 s yılı kanun hu~ınüne revf•kan tnhs li C'I" 1 
crai takıp y.ıpılacağı ıkametgfihınız bem olmadığınd n 

kaim olm k uzer<> itiınen tcbl!J! olunur. 

.. _ 
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Asid Sülfrik ve Süper 
< · Fosfat Fabrikas~ · 

INŞAA Ti EKSiL TMESI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Karabükte ktırtılacak asid sülfrik ve super fosfat 
fabrikası inşaatı vahit fiyat esası ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. işbu inşaatın muhammen keşif 
bedeli 542,116.46 liradan ibarettir . 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira mukabilinde Sümer 
Bank muameıat şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 27 Birinciteşrin 1941 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on altıda Ankarada Sümer Bank umu
'1İ müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 25,435 liradır. 

Taksim Belediye 
Lokanta ve Gazinosu 

YENi PROGRAM 

ANİTA BFST 
Fevkallde caz şarkıc1SJ 

SHORT AND LONG 
Yeni gelen Amerikan Komikleri 

Ancy ve Zoly Ltnder 
Due Ekaantrlk 

MUKY ve arkadap 
Numara Komik 

PAVIYONDA 

ANİTA BEST 
Ve Meıhul' FRED GARDEN 

Orkeatra• ' -~ 

T A N 

RADYOLiN 
iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Hel' y emekten ıonra gOnde Oç defa muntazaman 

----7 • . LC&i 
dltlerln1zl fırçalayınız. 

ı 
1 Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 

1939 - 1940 yrh ikmal imtihanında muvaffak olamadıklanndan nAşi 
yurttan çıkarılıp nihari olarak tahsillerine devam • eden talebelerden 
1940 - 1941 yılı imtihanlarında muvaffak olup yurda gelmeleri icap e
den yurt talebelerinin 31.10.1941 günü Fakültede derslere başlanacağı ci
hetle 20.10.941 gününden itibaren 1.11.941 gününe kadar yurda gelip ka
yıtlarını yem1emeleri, bu taıjhten sonra geleceklerin yurda kabul edil-
miyecekleri llAn olunur. (9216) 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar 
yapmış olduklan bu kabil işlere, bunların bedellerine, fir
manın teknik teşkiiatmm kimlerden teşekkül ettiğine ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
lan koyacaklardır. 

j Bu genç ·gelln1 • 

GÜZELLiK VE · 
,. 

1JD(u911 nuoAS!WO)f DW!DUIJDS 
PAMUIC 
GIRANGI 

ÇIKRIGI 
ARANIYOR 

6 - Teklif mektuplarmı •Jıavi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat on beşe kadar makbuz mukabilinde An
karada Sümer Bank muhaberat birliğine t.eslim edilecek
tir. 

7 - Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni 
şekilde kapatılmış olması laznndır. Postada vaki olabile
cek gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7666-9131) 

·hkeri Fabrikalar Satına1ma Komisyonu İlanları 

İhale tarlbindE:n 31/5/942 tarihine kadar aşağıda cms ve mıktan 
;razılı 9 kalem sehe abnaca]f 

~ 
Azamr Mlktal' A90al'f mlktal' 

2000 1500 Patlıcıtn 
2000 1500 Taze :fasulye 
2000 1500 " kabalıc 
2500 2000 Domater 
2500 2000 Lahana 
2500 2000 Pırasa 
2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semizotu 
600 400 Havuç 

fukanda rins ve infktan yazılı 9 kalem sebze Askeri Fabrikalar U
tnmn Müdürlüitü merkez satın alına komisyonunda 27110/941 Pazartesi 
&ilnü saat 5 rJe kapalı zarfla ihale edilecektir. Heyel;i umumiyesini bir
den vermek mümkün olmadığı takdirde ayn ayn taliplere de ihale edi
Jebilir. İsteklilerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden rruvakkat temlnat
Jannı havi teklif mektuplarmı mezktlr aünde saat 14 de kadar komis-

·70D8 vermeleri. (9078) 

"""""' 1 Adet Pulanya tezgAbı, eakı kütük trol : 0,60 Sm. dlr. 
l " Kalınlık: rende tezgAhı, eakı kütük tQli : 0,60 Sm. dlr. 
1 • Şerit bıçkı tezgAJu, kasnak kuturlan 0,70 Sın, dir. 
1 • Fireze. maıtkap, daire bıçkı teT.&aht, komple tabla eb'admda 

0,80 X 0,95 Sm, dir. 
:ı • Rende eakı bileme tezgihı, 0,80 Sm. kutrunda zımpara taşı 

ile eahşır ve k8J'1Ş1a saf ve sola hareket tertibatı havidir 
Yukarıda )'azılı beş adet marangoz tezgAhlan müstamel olmak ~ere 

a.rl !'abrikalar Umum Müdürlüğü merkez sabn abna komisyonunca 
llBtm alınacaktır. Ellerinde Myle mOstamel marangoz tezgahı bulunanla
rın evsaf şartnamesini mezkQ:r komisyondan alarak ellerinde şartnameye 
uyeun tezgAb bulunanların mufassal teklifierini en geç 25.10.941 akşa-
mma kadar A6kerl Fabrikalar Umum Mildilrlüğilne vermeleri. (9088) 

lfıl/l/llıN 

Cf kalem sert Maden Kalemleriyle beş kalem yaylik 
çelik tel almacak 

Yukanda yamı sekiz kalem malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mn
adrUltQ. merkez satınalma komisyonunca 31.10.941 cuma günü saat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir Muhammen bedeli 98500 ve katt teminatı 
12350 llradır. Şutname 493 kiıruş mukabilinde komisyondan verilir. 

!l'alipleriıı ınezldlt gün ve saatte komjsyona mür.ı.caatlan. {9138) 
~ 

45 ton Arap sabunu almacak 
.iah!nln edl!en bedeli (29250) lira olan 45 ton Arap sabunu Asker! 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma Komisyonunca pazar
hkla 31.10.941 Cuma gilnll saat 14 de ihale edilecektir. Şartname 1 li-
ra 47 kurustur. . ' 

Katı teminat (4387) lira (50) kuruştur. 
lfıl/l/llıN 

(9139) 

to ton 0.8 - ı mm. galvanlzll demir saç levha 
4 " 2.5 mm. {tf galvanlzll demir teJ 
2.5 ton 2 • .. " ' 1( 

alınacak, _ 
Tahmin edilen l:iedell 26500 lira olan yukanda yazılı 3 kalem demir 

ıınalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma ko
misyonunca pazarlıkla 3.11.941 pazartesi günü saat 14,30 da ihale edile
cektir. Şariname ( 1) lira (33) .kuru§tur. Katı temJ.nat 39.75 liradl'" 

(9151) 

ss santimetre ienişllilnde veiicivert renkte 62000 metn 
bez alınacak 

Yukanda )'azılı 82000 metre UciYert bez Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satmalına Komisyonunca 27/10/941 Pazartesi günQ 
saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Tahmin edilen bedeli (39990) lira ve katt teminatı (5998) Ura (50) 
Jnıruıtur. Şartname iki lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
mezk~ aün ve saatte Komisyona müracaatları. (9202) ,.,.,.,,,, 

200-400 ton klll'ŞUD alınacak _ 
Tahmln edilen bedeli (280,000) lira olan yukarıda yazılı 200 - 400 

ton kurşun Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma Ko
misyonunca 31/10/941 Cuma günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecek-
tir. Şartname (13) liradu-. KaU teminat (28300) liradır. (9200) 

""""""" Hava Kompresörü Ahnacak 
tSO atmosfer tazyike kadar bava basabilecek bir !lA üe adet kotn -

presör alınacaktır. Tek veya müteaddit silindirli, el;'l~trik motörü veya 
ıransmisyonla müreharrik yeni veya lyi vaziyette müstamel olabilir. 

Satmak istiyenlerin bir istida ile mum MüdüriQte müracaatlan ve 
kompresörün evııaf ve eb'adiyle bedelinin bildirilmesi. (9140) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammenb edeli( 3760) lira olan 13 adet M.uzayyiki hava perçın 

çekici 3 adet muuyyikl bava kılavuz motarll ve bir adet Muzayyiki hava 
el zımpara motörü (27.10.1941) Pazartesi gQnQ saat (15) on beşte Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu-
llyle satın almacaktrr. "' 

Bu l§e girmek isteyenlerin (282) liralık muvakkat teminat ve kanu-
mm tayin ettlti vesafkle bir~ eksiltme ıünü saatine kadar komisyona 
mQracaatlan llzmıdır. 

Bu işe aıı prtııameler komisyondan parasız olarak dalıtılınaktadrr. 
r- • (8924' 

Mersin Liman 
Türk inhisarı 

Umum 

Anonim 
lıleri 
Şirketi 

Müdürlüğünden 

' 

fŞ[~ketlmlz romork15rlertndıe maaşlı Dd earhçılrk tnftnhald1r: Tııtrp -o
Janlann Mır tnrın vesika ve bon servtslerlyle ~irket.ımız . JJ'm\ID\ )111-

BAHTİYARLIGI 
ou l ryı~ş 

( 

!~!IJ!WV wızo1ıaı ınquofSf 

Eyüpte Bahariyede bulunan ambar 
tamir ettirilecektir. Kapalı zarfla ek
siltmesi 27/10/941 Pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli ·13,410 lira 79 .lru
ruş, ilk teminatı 1005 lira 82 lıtur.Jt

tur. Şartname ve keşfi komiayo".'lda 
görülür. İsteklllertn kanun! vesaikle
riyle teklif mektuplarını ihale saa-

PilAt markalı yeni veya kullanıl
mış elinde bulunanın bizzat veya 
mektupla İstanbul Asmaaltında No 
63. Burhan Eralp'a müracaatı. . 

tinden bir saat ewel komi87ona ver- ,._. Dış" Tabibi 4 & 
meleri, (300 - 9122) -.. 

1 Beher metresi'l.:-:3S kuruş tahmin 1 KEMAL ENVER ONVER 
edilen 10,000 metr.t! kahvt' rengi kış- Seyahatten dönmüş hastaların 
lık elbiselik kuma:ı alınacaktır. Pa- ' ı 
zarlıkla eksiltmeai 20/10/941 Pazar- kabule başlamıştır. Çemberlltaı 1 
tesi günü saat 14 de Tophanede 1st. GOzel Ap , No. 2, Telefon: 22416 1 
Lv. Amirliği satın &lma komisyonun- ' , 
da yapılacaktır. Katı teminatı 5025 

. cAllenın· çirkince bir uzvu 
telakki olunmakla · be raber, 
bütün ' ümidimi kaybetmiş
ken otuz yaşlanmda evlen
dim. Zevcim diyor ki: Mu
vaffaklyetimln ve onu tes
hir edişimin yegane amın 
şaya.nı hayret tenim oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
hafta evvel kullanmağa baş
ladığım <Beyaz renkte yaA
sız> Tokalon kremine med
yunum. O çlrkln ve donuk 
cildimi adeta yeni bir şekle 
ifrağ ve bana yeni bir se
vlmlillk bahşetti. Tokalon 
kreminin cildim üzerlndekt 
tesiri adeta mucizeye ben-
zer.:. f ---

BULMACA 
1 2 3 4 5 

2 
3 
4 1---1--t--

5 
6 

6 7 8 9 

-ı-ı-ı-1 

l lirad~. Nümune<Ji komisyonda görü
lür. isteklilerin bt'lli vakltte komis-

i yona gelmeleri, (3M - 9179) 

1 Beher knosuna -;75 kuruş tahmin 
1 
edilen 15 ton kadar sade yağı ahna-

1 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-10-941 
Pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Kat't teminatı 
3937 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(310 - 8179) -Kartal, Maltepe veya Pend.ikte 
450,000 gilo ekmek pişirmesi pazar
lıkla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
18-10-941 Cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede Lv. Amirliği sabn alma 
komi;;yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10,125 lira ilk teminatı 759 U
ra 37 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli sa
atte komisyQna gelmeleri. (306-9175) -

Kartal Maltepesinde. eski piyade 
satış okuluna teslim sarliyle elli bin 
kilo tutuşturma odunu alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 18-10- 941 Cu
martesi günü saat 10,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1000 lira kat't teminatı 150 liradır. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (308-9177) -Kartal Maltepesindeki eski piyade 
atış okulu kilerine teslim ıartiyle 
10,000 kilo sığır eti alınacakır. Pazar
lıkla eksilmesi 18-10-941 Cumartesi 
günü saat 11,30 da Tophanede Lv. A-

Soldan Sapı ı :- Bir Isl&m Hılif~i - mirliği satın abna komisyonunda ya
Uıtllnde yemek J'enır 2 - Yaprıkaolılı: 3 -
Bir meyva - Bir Felemenk .. hri 4 - i:e<ri.ı pılacaktır. İsteklilerin teklif edecekle
alı.ai - TaramıJ'• yarar s - Bir tarih teıırl ri fiyat üzerinden % 15 kat't temi-
6 - Bir villyetlmiz - Su kabı 7 - lranl-- . . l 
Babanın kardeıl a - Bir erkek ismi - H.ıllıt. natlarıyle belli saatte komhıyona ge -
tabakuı il - Bir lıomıu dnlet - SııceL meleri. (309 - 9178) 

Yulıt.andan A11lı: l - Mevt - ctlmerı ·. -z - içinde eılıi eserler bulunur - Kıra,.. 70 ton kok kömürü alınacaktır. P a-
•ermelı 3 - Tersi: Adalet - AJ'nhtı: eelhu 
4 - Bir millet - Bir harfidetlılrae: Bir er- zarlıkla eksiltmesi 18/10/941 Cumar
lı:elı hıml 5 - Eıkl bir Tllrk fehri tı - Bir tesi günll saat 10 da Tophanede Lv. 
rilbet - Olmamıı 7 - • Miyarlamaıc. - K•- Amirliği satm alma komisyonunda 
ııırtmalı lıı21rtıl1T 8 - Bır erkek lamı - Sa- l kt Tahmin bedeli 1701 lir ba 11 - Eılıi - Bir ırlı. yapı aca ır. a 

katı teminatı 255 lira 15 kuruştur. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (307 - 9176) -15 ton pirinç alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 20/10/941 Pazartesi gil
nü saat 15,15 de Tophanede Lv A
mirliği satın alma komisyonunda· ya
pılacaktır. Niimunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin teklif edecekleri fi
yat üzerinden. katı teminatlariyle bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(312 - 9225) -
Beher adedine 4 kuruş fiyat tah

min edilen 47,900 adet limon alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/10/ 
941 Cuma günü saat 14,30 Tophane
de Lv. Amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1431 
lira 70 kuruştur. Şartnamesi komls-
1onda rttrtHUr. İst.eklllerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(311 - 9224) 
.. -

Beherlne 275 kuruş tab:mtn edfien 
5000 çift terlik c.hnacaktır. Terlikler 
bir blylden alı'ldbileceli gibi, 1000 
çiftten aşağ'r olmamak üzere ayn ayrı 
taliplerden de alıı:abillr. Pazarlıkla 
eksiltmesi 20/1011)41 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede lst. Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İstekliforin % 7,5 teminat 
akçeleriyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. Terlik ~ümunesi ve ~t
name komlsyon:".a görülür. 

(302 - 9177) -
300,000 büyük ve · 300,000 küçük 

elbise kopçası alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 31/10/941 Cuma günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amirliği ııatm 
alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
munesi komisyonda görillür. Taliple
rin teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kati teminatlartyle belli vakitte ko
misyona gelineleri. (313 - 9226) 

Sahip ve Netrint mtıdiirü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. T AN matbaası 

Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZ ET 
ÇIKACA KTI 

lldnlarınızı vermekle Mm kendinize ve M 
KIZILAY'a yardım etmiş olacaksınız. 

İ!in Sayfasında Santimi 50 Kurustur 
.tu{)RACAAT YERİ: 

sta.nbulda, Postahane l:arşısmda Kızıl~ satış bürosu, 
İstanbul, Postane ~ırkasında llancılık Şirketi Telefon. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlan 
~ . 

ı Adet Dızeı dinamo gurubu "65: 70 bıyglr kuvvetinde 
veya "60 beygir kuvvetinde 110 voltluk": 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı gurup pazarlıkla almaca 
nıbu verebilecek isteklilerin acele komisyona müracaatla · 
şartları öğrenmeleri ve en geç tekliflerini 20 !.Teşrin 941 
şanıma kadar Kasımpaşada bulunan komisyona vermeleri. ,.,.,.,,,, 

Kalorifer memuru abnaca1ıo. 
Kasmıpaşadakl Deniz Hastahanesi kaloriferi için 120 li 

kalorifer memuru alınacaktır. Taliplerin en kısa bir zwnan 
Milli Müdafaa VekAleti Deniz Müste5arlığma İstnnbulda 

(7733 
miliiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiPiii 

Beşiktaşta Abbasağa mahallesininRum mezarlığı sokağ 
numaralı ve 425" metre murabbaı sahalı arsa satılmak üze 
maya konulmuştur, Tahmin bedeli 435 lira ve ilk temina 
kuruştur. Şartmıme Zabıt ve Muamelflt Müdürlüğü kalem 
lir. İhale 27/ 10/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Ene 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyl 
muayyen ~ saatte Daj.mt Encümende_ bulunmaları. -----ı 

inhisarlar Umum Müdürlü 
Koşum Hayvanı Satın Allna 
Yük arabası için dört, be& yaş arasında iki hayvan al 

llplerln Şişlide İnhisarlar bira fabrikası Müdürlüğüne mür 
(Eski Bomonti) (9237) 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasr . İstanbul 
I P o T E K L I G A·. Y R I M E N K U L 0 N 

Şubesi 

4/70 

Borçlunun lalm V\ 
lkametglh ad real 

Erenköy Ethem efendi cad
desi merhum Dr. Alipa3a 
köşkünde sekiz No. da mu
kim Bayan Emine Eksat ve 
esi Bay Nesip Eksat 

-
BulunduOu yel' ) Tapu 1enet 

ve mevkii J No. au 
c N 8 

Çeııgelköy Botazlçi 
çiftlik kaldırım 

• 

Beyoflu Yenikö' 
Panaiye köybaaı 
caddesi 

Eski 1/1 
Yeni 50/52 Mukataalı muayyen mahal 

Gazi Feyzullah paşa ica
reteytnll mahal mukataa! 
kadimesi Gazi Feyzullah 
paşa vakfına verilmek nze
r e Buli zade Ahmet vak
fından icareteyl.nll mahal 
ser bostanı yeni hassa Ab
dullah ağa vakfından iki 
hane ahır samanlık mer'a 
a razi ve müştemflAtı sai
reyi havi çaprazlı ve kek
llkli demekle maruf çiftll
lin mukataalı muayyen 
mahallin tamamı ne icare
teyinli muayyen mahallin 
560/830 hissesi . 

!13'2 
Berveç!;ı.l mülkiyet temel- · 
lük olunur Demirci Şer
bethanesi denmekle arif 
bir adet Şerbethane ıedi
linden milnkallp bir bap 
dükklnm 13$/180 hlaesin-
den 115 sehimJ tam ve di-
ler 20 sebimin tekrar 

Mlktal'İ 

M2 
1948280 

M2 
291 

1110/ 180 sehiml • 

H U DU DU" 

Köık mahallinden §imale dolru gidildllı:te lokantacı Bol 
dema Mehmet ağa elyevm Faik ve Mustafa Reis ve A 
ve köşkleri ve oradan İcadiye ve kısmen Hekimbaşı e 
fasleden kaldırmı tarikiyle prkı şimaliye müteveccihen 
ve bazan dereye doğru gidilerek sağ cihetinde maslağı 
narlı dereye inildikten sonra kezalik Hekimbaeı çiftllğ 
Ali Rıza veresesi çiftliğini fasleden mezkı1r Çmarlı der 
takip ve Çoban ayazmasına giden büyilk Balık:lıdere s 
rak sağdaki Çınarlı dere ile şarkı cenubiye gidilerek 
zlsine vasıl olunduğu noktadan dönülerek yalnız selvi 
tariki ve kasap Yani bağ'r ve oradan dik yukan ealılığa 
rak Alibey tarlası ve fıstık ağaçları ve koyuncu Aziz 
ne ağaçlan ve oradan dik aşağı gidilerek Tev:fik Bey 
bağlan ve hazine arazisi ile Cengelköy deresine inildi 
re takip olunarak Kara baba veresesi ve Mehmet Ke 
ve maslak solda bırakılarak Şükrü bağı ile mezkür 1 
bağına iltisak eder • 

İki tarafı Yuvanaki Şişman oflu vert!sesfnfn t>anee 
rafı Yorgak.I Kostantinidinin hane ve dükkAnlarma 
bazan Valde eeşmesi sokağı ve tarafı rabll Köyba§J 
dut 

Borçlarını vAdesinin geçmesine ve ,.apılan tebligata ratmen lldemiyen yukarıda isimleri yazdı Emine Aliye Eksat ne eşi Nesip Eksat'm budutlan, fnevk=D= 
karıda yazılı Bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir buçuk ay m?ddetleyiaçı:n a:ı~~yba çı:a~lınış:tnrma 1)ede 
astlmışbr. İhaleleri 1/12/941 tarihine tesadüf eden Pazartesi gütıO saat 14 de Bankamızda yapılacaktır. Pey parası s\}rülen pe n z tel yek uı:ı;B~l~Ml tarihine 
cağını karşılamadığı veya haddi llyık görQlıriedili talt4irde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak earUyle arttırma on beş gün uza 1 aca ve 

1 
rse nıua 

günü ayni saatte ihale yapılacakt1r. Katı ihaleyt yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu gibi, katı !haleye kadar borelular borçlarını ta=e~ ıs;;; allkada 
tal olunacak, müşteri ise pey akçesini geri almaktan ' balka hlebtr suretle halt .iddiasmda buluna~\y&caktır. Bankadan başka ipotek sahibi alaca ka~ kdtrde haldan 
menkuller üzerindeki baklarmı hususiyle faiz ve masrafa dair tddialarmı evrakı mOsblteleriyle birlikte yirmi gQn içinde Bank~~ bildirmeleri ~ta Uan llAD olun 
ısab~~ olmağlkı;2' satıD bedelinln pa7lapnaauıdaıı bariC kalacaklan-·te· claba fazla malQmat almak istiyenlerin Bankamızm Ziral ~ı Serviabıe m a • 


