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~rtuva Dükü Kaçmışh, Bu Hareket 
Napoleon'un Hoşuna Gitmiyordu 

T :n on beş •ene müddetle, fmpara· ı Yeni bir devir bQıliriyor gibi. Şayc-t 
to hesabına yalan uydurmu1 olan İmparator yino ••Bonapart., adını 
1' 3n1tör, bu ıcfcr de, Krnl hes&blna alırsa, kanunu esasiyi teb'it cderıc 
yalan ıoyluyor, ve NaPoleonun öldü- hakikaten eline hükUmeti idare etmek 

unli bildiriyor. Kral, alınması mti- ıçin lizım aclcn kanuni ıali.hiycttcn 
:1.p olan tedabir hakkında miıza.kc- fazla bir kudret olmazsa Fransa Krnlı 

c rde bu1unurken, 'htiyar Kondc olabilecek, 
Ukü odadan içeri ıiriyor. Ve soru- İmparator Paristcn 40 ıaat uzakta 

yor: jkcn Kralın Gardı artık kt1çmaia baş-
Kral, biliyor ki, bu,cün perıen- lamtttı. Buna mukabil Kralı eline gc

b dlr. Adına .. ayak yıkama .. denilen cirmiı olan İmparator askerleri, onun 
dmı merasimin yapılaca.il cündür. A- emin bir yere ııfınmaııına müsait dav
ı.;:ıba Kral , bu m'raaimde blzzat bulu- ranıyorlar. ve elinden araıını ahyor
n..;.ı:..alı:: mı, butunmıyacak mı?,, lor, 1nıiltereden aldıi:ı dütman kıtala-

Kra1 iıı. buna cevap bHe vermiyc rını Parisc kadar beraberinde a:ctir
lu zum c6rmilyor, ve orduya hitap e- mf, olan Kralın yabancı memlekett 
d n bir bcvınnilme yazıyor: e::tmck üzere Fransız aıkeri kıtaları-

0 ıırada, ona akıl veren ba1ku- run muhafazası altında tekrar geri 
mandan,, MareıaI Ncy'dir, O Maresal haçışına da Frnnsa cülüyor. Kendili
Ney ki, Rusya ricati esnasında, Na- imden harekete geçmesini unutan Pa
poleona 6ldUl:tinü haber verdikleri za- riıl çok sakin duruyor. Gazeteler ef-
. nan, ıu ıözleri sOylemitti: klrı umuiyeyc tercüman oluyorlar: 
"- Öylt bir mareşalı zJyadan kur- 1'Seytan menfasından kac:mış. Kor-

t. r~k için. hazinemden üç yüz mil- &ikalı Karakan Culaz Cannes'dc ka
}OT' eda ederdim!,, raya ayak basII11'. Kaplan Cap'da cö-
Sımd4 Ney'in, beti benzi. Kralın- rülmü•. Ypılan bir hiyanet ıayeıinde 

kındcn faJ"la uçuktur: Çünkü o, en !erit Grönobla kadar varmış_ a91p 150 
muthiş ikıbetin kendiılne takdir olu- saatlik bir mesafeye kadar ıelmeje 
ııacaftndan emindir. cüret ıöıtermlı. Bonapart da ve a-

Artuva dükü ka.çmııtı. OcUn ıuvarJ dımları ile celiyor. Fakat Parise A la 
G- rd ona udak:at yemini etmit, öile ıiremiyecektlr. Napoleon yarın ıeh
uzed de imparatorun tarafına ıec;miş rin kapılarına dayanmı1 olacak .• ,, 
t ·. Bu hareketler Napoleon'un hoşuna Jmparator 13 ay sonra Tüilöri sa-
g "Tnıyordu. rayının merdivenlerini çıkarken as-
Payıtahta doğru inen askerler çoğal kerleri de şehri ~şgal ediyorlar, 

dıkça, Napoleonuo eeı;ti i ıehirlerrleki NaPoleon Patlıe girdikten ıonrı 
l Jka söylediği nutuklar da mutedillc- dedikodular alabild:ğine yürüyor ve 
(ıyordu. Napoleon artık yeis ic;inde kalıyor. 

"'Harp bitmiştir. Yaşasın sulh ve İmparatorun cesareti ve mecali c;ok 
hurriyet! İhtil.ilin, premiplerini koru- mu kırılmı~? Acaba Paris ne diyor? 
nıak liıımdır. Avrupa He akdedilmiş Onun zihnini yine bu sual, bu ezeli 
muahedelere riayet etmek lizımdır ve mahut sual kurcalıyor. O, yine Pa
Fra~sa harp yapmadan şerefini fethe~ rlsi taze ve büyük kuvvetlerin men
c!ecckUr, Ba,ka milletler üzerinde baı dü$ünüyor Hesap ediyor ki, yine 
h.tiküm ıurmeksizin en fazla itibar e- 150 bin kişiyi seferber e;ebilirdi. Bu 
dilir bir millet olmakla iktifa edilme- İse eldeki kuvvetlerle birlikte 300 bin 
lidır... insan ederdı, Bu kuvvet de düs-

Halk, imparatorun bu pr~ns)plerini manı bozma.fa k.ifi idi,Parise gön
anhyor mu? Anlıyorsa bile onların sa- derdiıii son emri yevmi askerlere üç 
mimi oldufuna inanıyor mu? Napole- ıey tavsiye etmektedir, Cesaret, azim, 
en tesadüf ettiii ve bütün yol boyun- sebat! Napol,on artık elimizded'.r. 
ca zabitlerle mahdut kafalı burjuva- Bu son harbi bir k.ibus gibi hatırla
lardan ba,ka kimseyi ıörnıed.ifinden maktadu-. 
bu yüksek memurlarla konu,m:tkla --~=-=-~~"'°' ~.rkas~!,!L 
T:ahtlyarlık duyarak onlara yeni &örüı 
terin~ anlatıyor. Düıman tarafına ge
çen askerleri affettirmek .istiyenlere 
eu cevabı veriyor: 

.. Ben kimseye kar,ı minnet hisleri 
beslemem. Onlar benim kendilerine 
muhtaç olduğuma. bilmet:dirler." 

RADvo ·:-· 
BUGUNKU PROGRAM 

7.30 P.-o~a., 
7.33 Mıhik trı) 
7.45 Hıht'rle• 
8.00 Milua (Pi.) 
8.30 li:vln ı•atı 

o 

ıı . .so Kaiır.ıa~ h~t· 
ıt.00 Kon\11ma 
19.15 Caı orıceHr;ısr 
Hl.30 H ıb,.thr 
19.41 Strbe't 

Bazı Semtlerde 
Et Narhına 
Riayet Edilmiyor 

Fiyatı Yükseltenler 
Adliyeye Verilecek 
Kadıkoy ve civarındaki k.asaplar 

dün fıyat mürakabe komisyonuna mü
racaat ederek toptancı kasapların ken 
dilerine narhtan fı.zlaya el sattıkları
nı, bu va.ıiyet karfıaında narha göre 
&at11 yapamıyacaklarını bildirmişler
dir Fiyat mtlrakabe komisyonu bu
cün Kadrköyüne bir memur gönder
meie ve sabahtan akşama k<ıdar et 
eoatışlarını kontrol ettirmeie karar 
\•ermiştir İstanbul ıemt:nde de bazı 
kasapların narhtan fazlaya et sattık
ları tesbit edilmlı, bunlardan 8 ta
nesi hakkında ceza zaptı tutulmu1tur. 
Halkın mevcut narhtan fazla fiyatla 
et aatın almaması içln toptancıların 
karamanı 48, daihcı da 53 kuruş 
üzerinden perakendeciye satması te
min edilecek ve et fiyatlarmın 55 ve 
60 kuruıt&n fazlaya satılmamasına 
çalışılacaktır. 
Yapılan tetkikler neticesinde: eylUl 

ayı içinde ,ehrimi.ıe ceçen senenin 
eyl(ıl ayına niıbetle yüzde 28 niıbe
t nde daha .. küçük bat hayvan cel
diii, fakat büyük baş hayvan müru
datrnın yüzde 30 niıbetinde fazla ol
duıj;u anlaşılmıştır Bu vaziyete göre, 
et narhmın halk aleyhine detiıtiril
mes.ine lüzum &'Örülmernektedir. Her 
hangi semtte olursa olsun fiyatları 
yükseltmeie kalkııan toptancılar ih
tikcir suçu He adliyeye verilecektir. 

POLİSTE: 

Üsküdar Hastane· 
s!nde Yangın Çıktı 
Evvelki ıecc sabaha karşı Usküdar

eaki Zeynep Kimil hastahanesinin ça
maşırhanesinden yanıın çıkmıştır. 
Yangın maogaldan sıc;rıyan bir kıvıl
cımın kufumakta olan çamaşıı-lara sıç
ramasından ileri gelmi, ve süratle g:e
nişlemeğe ba,ıamıştır. Derhal yeti
c;en Üsküdar itfaiye grupu ateşi sön
dürmüştür. Yapılan tahkikatta mad
di :zararın 1 SOO lira kadar olduiu an
laşılmıştır. 

SİNAGONDA YANGIN - Dün sa
bnh saat 3,30 da Ortaköy Yahudi Si
nagonunda bir yancın c;ıkmı,tır. Ateş 
Sinagonun ölü yıkama dairesinden çı
karak asıl binaya da sirayet etmiş ve 
bunun da çatısı kısmen yanmr-,tır. 
Binanın sigortalı olduj;u anlaşılmı~ -
tır. 

Yancının kandil veya mumlardan 
birinin dtvrilmeısinden ileri &eldiii tah 
min edilmektedir. 

TAN 

Şehirde ihtikar 
1 a,.aması Y apzld1 

·Hava Kurumu 1 

İşçiler Arasında 
Teşkilôt Yaptı Kim Hakli? 

Yazım: Naci Sadullah 

ihtikar 
Bakkal 

ve 

Verildi 

Bir Ayda 40 Bin lşcsi yağmur yağıyor. Penc.reden soka-

y ld 
kağa. bakıyorum. Tenha sokak -Kuruma azı ı tan. üç k;siı;k b;r kariıe geçiyor. trçü 

• . . d·.: ya!m ayak Üçü de ba!:ı kabak. 
Tu!'k havc.ı ku--umu, Türk tşı;llcrının 1 Kım bı· r nerede. bekÇ~lz bulduk -

ve cürmü meşhut! 1 drııi, ·ud n dof:- muıekiıif bulunduk1ar.ı yerlerde hu-: tarı biı• ağacs. karıınlık bir viranede 
ruya mi.iddeiumumilig GOnderf"rek iş ıusi birer tesekkül vurı.tde getırnıegı yalnız dolaşan hı yoku bogazlar gib! 
lurtas:yecihkten kurtaı-ılac:aktır. Be - dUı;ünmUş ve bir ndiddet evvel bunu~ ti kôkilnden ke!mışler Sonra onu, bi
yoğlunda da bu ayın onunda ikincı t1tb.ık mevkiine koymuştur. Bu faalı- risi buyuk. dı:•er ort ı Otcki de da.ha 
~~ircıkabe bl.İ.rosu açıla~1ktı Bu büro yet net:cesln.-Je b r ay zarttrıda Ha- kuçUk olmak tJ.ırre uç par,·aya ayır _ 
ıçın kaymakamlıkt l hır daıre ayrıl- va Kurun\Una iza kaydedilen işçile- rtıışlar Agacın en buyuk parçası, en 

Yapan 30 Kasap 
Dün Adliyeye 

lhtikirı önlemek için ahnan tedbir
lere il;iveten dünden itibaren yeni bir 
tiekilde mticadele faliyetinc geı;ilm:ş

t.ir. Bu arada Fiyat müraka -
be kontrolörleri dün umumi şe
k ldc bir ihtik3r taraması yap .. 
mışlardır. Eminönü, Beyoğlu, Fatih, 
Üsküdar, Kadıköy, Eyüp kazalarında 
sabah erkenden kontrolörler beraber
lerinde birer belediye zabıta ve em
niyet memuru bulunduğu halde ilk ·.n 
kaıaplan ve müteakibeil peynir sa
tanları kontrol etmişlerdir. Saatlerce 
süren tarama neticesinde otuz kasap 
ve bakkalın et ve peyniri narhtan faz
laya sattıkları tesbit edilerek zabıt 

tutulmu1 ve hepsi müddeiumumiliie 
verilmişlerdir. Bu yeni usul ve umu
ml şekilde ihtikSr taraması biitün ka
zalarda ve habersizce yapılacaktır. 
Murakabe bürosu bundan böyle zabıt 

BELEDİYEDE : 

1 Komite Sinemaları 
Kontröl Etti 

Belediye makine ıubesi müdürü ve 
itfaiye müdürü ile sıhhat müdürlüğün
den bir memurdan teıekkill eden 
l!nemaları kontrol komitcs: Beyoi'
Ju ıemtlerindeki sinemaların kontro
ltinü bitirmiı ve raporunu hazırla -
mı ıtır. Bu rapora göre ıinemalttrdaki 

1 
sıra aralıkları normal mesafe olan 
60 santimden çok azdır ve kapıalrın 
önünde de sıralar vardır. Bu hal yan
gın vukuunda tehlikeli «örülmektedir. 
Sıralar ile duvar araınnda en az 
b:r metre meaafe bulunması mecbu
riyetine de bazı ıincmalar riayet et
memektedir. Çıkıı yollarının kifayet
ıizliii her sinemada kendini cöster
mckte, yeni kapıların açılması zaru
reti hasıl olmaktadır. MakJne da:resi 
ile film sarma odalarının birbriinden 
ayrı olması li2nn geldiii halde bazı 
sinemaların buna da riayet etmedik
leri 1örülmil1tür. Blkondan inecek
lerin ayrı bir yol ile harice çıkma
ları icap etmektedir. 

Komite raporuna her sinemanın al
ması l.izım eelen tertibatı ve yapma
sı zaruri olan tadilitı kaydctmi,tir. 

Sinema sahipleri 15 günde bu. nok .. 
r.ınları tamamlıyacaklar, ikin~ı 
kontrolde buna riayet etmiyenlerin 
s:nemaları kapatılacaktır 
Diğer taraftan bütün sinemal:\r şeh

rin umumi elektrik cercyaniyle- ali.
kası olmıyan akümü13.törlerlc çalı~an 

mıştır. 1 ıin miktarı 40 bini bulmuştur. .liu Cnde yUruyen babanın omuzunda. A .. 
!Jlaııifalııra ilıtik<irl j itçiler her ay llava Kurumuna 10 ku- ğ:ıcJn o~·ta boylu parçaaı. babasmın ar .. 

ruş vermetedlrleı:·. Bundan başka bu dından yürüyen bıiyiik DE anın omu -
Fiyat mürakabe memurlı:·ı dün! teki.ide Hava Kurumuna Aza yazılan zunda. Atacın en ku ık parçasını da, 

Katırcıoi:lu hanında asmc.ı katll bir işçilerden Hiiseyin Sabr.a Tüten, Fe .. t:n arkadan g5dcn küçük çocuk taşıyor. 
numaralı mağazada bir saten cürmü iem~nk tütün deposu. Abdi Fuat ve Yaptıkları iş, belediye nizamatına 
meşhudu yapmıslardır. Bu maniia- şürekisı atelyesi işı:;ileri taahhüt et .. göre gayrimeşrudur. Fakat taksimi ve 
turacı müddeiumumiliğe gönderilmiş- tikleri onar kuruı;?tan başka birer gün- :zaif. cidden adiliined'.r. 
tir. • • • • .. 1 delik,le~in~ de. vermiş.l.er ve .yalnız bun-; Bu yaıak işi, gündüz vakti, ve bay .. 

Aspırın ıhfzkarı ı dan .kı bin !ırayı mutecavız: para top le alenen yaptıklarına cöre. haklı ol-

E 
. .... d K h 1.1 p ,_ ı rozet vermiştir Hava Kurumu. iş- <luklartndan emindi, ler; biz şehri gü -

mınonun e ara a ı a§a ~o~a- B · · ·ı k b. . · · 
t d . T 1 t· t hl ki . b lanmıştır. u ışc;ı ete urum ırer zelleştırmek ıçın aılacı koruyoruz. On 
ınamezecı ana!J sao .ısı e:s/I' .. d.v. *b · · fal· d. ··k ı i k 

1 
Ilı 1 1 . t .tın gor uıu ra. et uıerıne a ıye- jar lı::en ılennı ırumak ç n a acı ya .. 

ı..~:U~absatkı nta'.'ll ım~geden asdr
1
.nn n ı:;iler arasında vücude aetirdiği teıki .. k.u.:aklar 

l,N.rını e1 uruşa 11attıgın an a ıyt:ye . k · · A' · . • . . • . .
1 

. . tın~ arttrmaga arar vermı~tır ıa- Bız, sıcak bı · odadan, gu~el bır ıehır 
ven mışhr. k d ı •- b. · dd t · · d la la · ' k - · • dik. O 1 a ar ar ıusa ır mu e ıçın r. z corme ıç:n ogaç ıyoruz. o ar, st-

ADLİYEDE: 

Bono Sahtekarlığı 

Davası Neticelendi 
Sahte cayri mübadil bonosu yap

mak ve sürmekten dolayı İstanbul \ 
ikinci ağır ecza m~hkemeo:;inde mev
kufen muhakemeleri yapılmakta olan 
Nihat Koyuncu ve 19 kisi den mürek
kep arkadaşlarının duruıtmaları dün 
neticelenmiştir. 
İddia makamı, Ali Fuat adında bir 

suçlu ile dava eınaıında ölen Emine 
den baıka diğerlerinin cezalandırıl -
malarınl istemiştir. Duruşma müda
faa için başka cünc bırııkılmıştır. 

3 K1$1 TEVKİF ~:DiLDi - Ca
ğaloilu caddesinde D.:Jrett"nin mücel
lit dükkinından ikJ numaratör maki .. 
nesi çalan Kirkor adında biri Y"ka
lanmıftır, Bunları satmağ:a tavassut 
eden suçlu Serkis ve satın alan Mu
zaffer ve hırsızhiı yapan Kirkor ıor
gu hakimliiince tevkif edilmiılerd:r. - ... 

Taksi Durak Yerleri 
Teftiş Edildi 

Emniytt mlldürü dilıı takıilc(İTI faall,<ti. 
ni ve takıl d\lrak yerlerin ltetlı;it.. etml,tlr 
Emniytt mildllril m••cut taksi dlJ~ır- yerle '. 
tinin bir kısmının delhtiritmeıl"lc 102\lm aör
r.ıU,tür. Gıece ••mmı olarık alı•u,c;alt ıo \ıu
rutun ıaıt 24 ten e·ıvel de ıhndrıı:ı yolunda. 
, ... "'lan •llı:A"f'tler de tedriK edllmıt ve 6 ncı 
•ube mOdtırlQfQ'lün bu lıl• ciddi •urottt mcı· 
aut olması bildirilmiıtir. 

ı:;;;Çi çalı~ın bütiin müesseselerdeki a... cak hir odaya kavu1m3k için, çirkin 
CJelenin Kuı·uma. a:za yazılacaeını kuv bir ,ehire bakmayı gcize blıp ağaç kc .. 
vetle tahmin etmektedirler. aiyorLır! Acaba hana:imtz haklıyız? 

°' ŞUphe yok ki, onla.rın bir dilberin 
Necip Ali Küçüka'nın ıaçlanııı yolar g•l>i. bir ı•hirin aifaç-

ıarını budamaları belediye tallmatna .. 
Cenazesi Ankarada mesinin affedeceii bir kusur aetiıdir. 

Ve onl:ınn bu kusurlarını mazur gör .. 

M • 1 D f d"ld• mek, dünyaya ~·tek gözlük .• le bakan 
ersım e e ne 1 1 estetikçileri cileden Ç<koracak bir van 

• Ankara, 1 (A.A.) - Denizli mebu
su \"e Tu ı·k B~n1 Birliğl Yüks"'k 
Heyet Divanı Reisl Necip Ali Kücıı
kanın cenaze nıerasiıni buglin bura,ia 
yı.ıpılmıştır. Ve naaşı yeni mezarlı.,.a 
defnedilmiştir, ~lerı:ısfmde Büyük llil
let Meclisi Reisi AbdillhAlik Renda, 
l fo.ıJic Parti!'!? umwnt idaro heyeti oz -
lırr, Başvekil Dr. Refik Sayd:ım, \'e
k: llcr, P· rti müstakil ırtıp reisi Ali 
RAna Tarhan, l\1ıllct ?.!celisi rJya eı 
div nı ıı:ı:atJrı, mebuslar, \rekAlct:cr 

mu tc ar ve mUdüri umunıileri, Turl.; 
hukuk kurumu mensupları, Türk Ba
sın Airligi uırıumi idare tıryetl az ... -
ları ile blrliğJn Ankara m;ntakası i
dare heyeti ve bUtün Basın mensupları 
ve müteveffanın çok kala.balık l.ıir 
klillc teşkil eden arkadaşları haırr bu
lunmuıa; ve cenaze alayına piyade, 
janda'!"ma. polis müfrezeleri ile b1r 
b nda muzika rc!akat eylemfitir. ... 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya Gitti 

dalizmdir. Fakat ne yapayım ki, o 
"tek gözlük., Jü estet.ikçHerin gönfi] .. 
Jer:ni hoş etmek için, bir ağacı üı; lok: .. 
n.nya bOlerck, bütün bir kış. hararet 
cıc;lışlarını giderenlere, nefis korular 
karşısında, ağac; yerine ... civ.i kesmeyi 
Oğütlemek de benim elimden gelmiyoı 
Çünkü bü: karakı, &ününde, bir meşe 
ağacından bir ter·cih yapmasını istese .. 
niz, o bile bir fıkara oca&ma hararcı 
vermek uğrunda cayır rayır yrı.nmayr., 
bir su başında kimseye hayrı dokun
mayan bir avare g~bi salınmaktan üs .. 
tün bulac- k kadar vicdanlı daVTanın 
Bunun içindir ki, onun bile helil ede-. 
hileceii bir hakkı, o altı çıplak ayağa 

beıl ... haram edemedim! 

Üsküdar Cezaevi 
Bir milddettenbtri ln~aaına devl!.m ~dn • 

rnckt~ olan U~küdar ıı;e:ı:a evi ikm•l editmlıtic 
Ccı:ı tvlndeki mahkCtmlar buıün yeni ve rnaı 
d•rl' ct.ıa e'fi:ıe nakledilecektir 

Vatının emniyttl birden bol kanat v• 
bol uçucu istiyo['. fFitre) lcrimb::le bu iaı 
ıeft cevap verebiliri.ı:. 

TAKVt;u 
Napoleon Parise varacair ic;in çok 

seviniyordu. intikam almak fçin şim 
o da vaktiyle uzun müddet kendisi 

ile alay etm)ş olanlara gülüyor. 12.30 •••t lyın 
12.IJ Karr•ık ıa:kılu 
12.4S Hıhır•e• 

19.SS Dılnya prk..Jıırı 
Z0.4J Sat e"Jf['leri 
10.ıs Rad70 .ı:•nete i 
21.00 Ziraat uılı:vimi 
21.10 &•rkıl~r 

BİR AMELE YARALANDI - Sir- limbalar kullanmaila ve yangın va-

tuttuiu &örülmüştür. Bunlara da ih
tarlarda bulunulmuştur. Vertlen ma
lı1mata &öre, Beyot1undaki biiyük si
t!emalardan ilç taneıi yeni zabıtai be .. 
lediye talimatnameıi hükümlennc uy 
mamaktadır. Bu slnemlarda J 5 gUne 
kadar istenilen tamirat yapılmadıiı 
takdirde, kafatılmaları icap etmekte• 
dir. 

Dahiliye Vekili Fa!k Öıtrak dün 
ôileden sonra bf'lediyed' meşcul ol
rru1tur. Vek..il 1ıstanbuldaki tetkikleri .. 
ni bitirmiı ve dün akıamki ek~presle 
Ankaraya hareket etmittir. 

RA<'\ılAZA l'l 
10 

Hortans'ın düşes olduiunu duyunca 
sade şuna ıöylüyor: 

••Kendine Madam Bonapart dedir -
rnesi iktiza ederdi. Bu isimle her isim
den fuJa kıymeti vardı . ., 

13.00 Karı,ılc f.ıırlrıltt 
ı3 . .JO Mllıi!t (l-'J.) 

o 
J 8.00 Saat ıyıru 
18.0J Caı orkntrı•ı 

:ıı.10 .fJilr •ıatl 
21.JO Haberi ·r 
21.45 Orlı:••1ra 

keci garında vagonların manevrası ya- sıtalarını çoiltmaia mecbur tutulmak 
pılırken rayJar araıında dolaşan ame- tadır. Perde ile ön sıra arası en az 
le Dursun, iki vagon arasmda kalarak beş metre olacaktır. Talebe Vagonları 

Tf'ell ve 't'IPlll' aeferlcrtndt ıabıhl.ı rı hu
suııl Ulc':>e vaıonlın ve vaınnlan ihdaa edil· 
mesl için tetkiklere baıtının1ıt.ır. 

lmıllc 
S. D. 

PERŞEMBE 
O He ikindi Utar 

5. O. S. D. S. D. 
Yatıt 
s. o. 

2Z.4.S Vaa.s milııli 
yaralanmıştır. Yaralı hc.ıstahaneye Bazı ainemalarJn seyircileri din1en-
k!d1r1lmıştır. 1 me yerlerinde bir şey içmeğc mecbur 

4.19 ız.o• .... ı ITSZ 10.2% • 

·'-GECE< GELEN HABERLER 
Alman Tebliği 

(Batı 1 incide) 
çok müessir bir tarzda bomb:ır -
dıman etmiştir. 

Terfie Lôyik 
Adliyeciler 

1..dliye 
Liste 

Vekaleti 
Neşretti 

Bir 

]'Albay Knox'un :.:ı~~c~~~.Ak~ıa~0 t::ı:~~~:1_ 
N tk tevikler Şlu ·elburg"un doğusunda La-

U U doga &:ölünün sahiline asker çıkar-
--o-- / 

mak teş~bbüsünde bulunmuşlarıa da 
ııA • k B H "° Alman tümenleri Sovyetlerin niyet-m e rı a u arp.en !erini vaktinde haber olarak duşma-

K 
nm teşebbü~ ınü akamete uğr~ıtmış-

aç ı na mazıı !ardır. ' 

Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) (Bagı ı lnetdel !Jleı-kezdeki Rus hücumu 
terfilerine kazai ve inzibati bir mini "Totaliterlerin hezimeti, Birle- Bertin, 1 (A.A.) - Bir askeri kııy-
.ılmıyan blkim ve müddeiumumilerin şik Amcrikantn milli siy'lsetinc naktan i..ııldirildiğine gOre, Sovyet kuv 
listesi bugün neşredilmiştir. Listeye dahlldir. Birlc~ik Amerika, Hit ~ vetlerinin şnrk C("pheslnin merkez 
.ia.hil olan isimle rşunlardır: ler ve buna tabi olan İtalya ve mmtaka~mda yaptıkları ehemriı.iy~tli 
BESiNCİ DERECE: Ank:ıra ka- mukabil taarruzların hepsi tardedil-

iastro h.ik;imJ Ruhi Tcce, Rize aiır Japonyanın mağlübiyctler.i.ni te- mlştir. Sovyet kıtaları kanlı zayiata 
'eza reisi Hüseyin Kurtuldu, 1stan- mine çalışacaktır.,, uğramışlar ve mebzul malzı· ı.ı· ter-
... ul ajır ceza reisi Hasbi Gürpınar, Iiarp sonrası vaziyetinden hah ketm!ıı:;lt>rdir. *' 
•myiz raportörü Muhittin Yüm, Adil sedcn Albay Knox "kuvvet ve Alman gazetelerillde 
Duysak, Adliye Veki.leti zat iıler! u- kudretimizi Büyük Britanyanı:ı. M•drit ı 'AA)_ R 

1 
., Al _ 

num müdiırü Sefer Giray, Zonguldak kuv et e k d t· l b' 1 t" .... · . . eu er.. man 
'Cır ceza reisi Rifat Alabay, An- '! . v _il re ıy e ır ~Ş ır - ı lar, şimdi ilk defa olara!< kendi gaze
tara aıliye ceza hikimi Bekir Kar- melıyız. Yenı taarruz harbı daha lelerinden, Rusya'ya karşı harbin !tı
val, başlangıçtadır Tarihten aldıği -. ım da devam edeceğini öğre~~nişler .. 

ALTINC DERECE: Sungurlu hl- mız tecrübeler harbe girmek - di~. 
rımı Ziya Zoea. Sivrilusar hiı.kimi ten ne kadar nefret edilirse edil· T51panyol gazetelerinin Ber1in muh~
!\sım Çetinalp, Balıkealr hikim: Ttıb- sin dünyanın aldığı bugünkü hal birlerinin bildi;difine a:öre. büt?,n A~
ıin Sezer, llgın hikimi Müştak Bin- karşısında bundan içtinabın rr..Ünl man ga~c.telerı Albııy Sc~erff ın hır 
ıol, Çarınnba bilklmi Tevfik Güven, kün olmadığını göstermektedır. makal(l-~ı~ı neşrc~~ektedı~. Pueblo 
~oke hlkımi. Ali Oral, Urfa reiai . . " ı.azetesının muhabırıne gore, Albay, 
A.bdülcelil Bayar, Gelibolu h31ı::"mi demıştır: bu mnkaleslnde 11 lflll Napole-on fell-
iamdi Önen, Mardin hakimi Hayrul- Bılaı-aflık kanu11u ketinin hit bir surette tekerrür ct-

b Koka, Göksun hlklmi Şevket Vaşington ı (A.A.) _ Haber ve .. miyeceğini Alman halkına anlatrnrı'k' 
-trbnh, tz:mir kadastro hikiml Ha- rildiiine eöre, Roosevelt Amerikan tadır,,, 
ıp Koral, T~re hikiıni Meki Törün1 ticaret eemilerin'.n s.iJahlandırılması ve Alman albayma göre, kış. muha'k
)iyarbakır h11ı::"ml Fahrettin Gi:uen, tunların Kanada limanlarına malzeme kak a;urettt" doğudaki harek~tı yavai
bliye milfetti1i Rifat Güllü, Bolu a- r.akliy.ıtında kullanılması için kongre- labeakhr. Fakat 1914 - 1918 kı:;;larını 
:ır ceza reisi Mustafa Pekiner, Keı den bitaraflık kanununun deih;tirH .. Rusyada hic; bir sıkıntı <;C'kıncden ge-

n hikimj Kemal Sarman, Na.ıilli nıesini istiyecektir. tirmiş olı:ın Almanlar üslerind~n :;ok 
ıalcimi Yas.ar Köklen, Konya b3kimi o --- uzak bulunma1arna ratme11, bunu ye-
ma~l Ergüven, Adliye Vek!J:ti hu- Uydurma B"ır Ş 1• nidrn yap:ılıilirter, · 

.Jk ~!eri baı maavinl Nusret Tunçalp, ay a Kırını'daki mulıaı-ebeleı-
)avıat h3.~lmi Necmettin Kışls.I, ls- (Başı ı tnclde\ 
anbul aılıye c:z3: ~ikimi. Celilettin: dilerlnf bu hnbcrc kaptmn lar ve hnl- Ankara, 1 (Radyo Gazetesi) - Kl
roksoy, 1:J~k bakımı Sabrı Sıdar, Ko- 1 kın çılgın sevıncfni durdurmak için rımda çok ıiddetli muharebeler ol-

el.i ~lkimı Sey~ettın Uiur, Tunceli · hiç bir ~ey y;ıpmamışlardır ma~ına rafmen Almanların bu C('phcvi 
ıakımı Bilrhanettın Enderalp • yardıklarına dair haber ıelmemf.ştir. 
l'E01NCl DERECEYE: AYa1 hliki- Akşn?1 ?lunca ışı!tlarıw maskeleme:- Henüz teeyyüt etmtyen bir habere gö-
r.' A ni B l' D , l' h'k. . H·ı . ye artı:< lüzum kalmadıgındnn sok!lı< re Almanlar Kırıma paraşUtle asker 
:u' I v Ka enb 1

' enholzklı .• H•mıkk ı 0mı lar donarunı!j, fakat !azla ileri gidil-
, er, ra urun mı a 1 _ d""· . .. • it 

1 
i . indirmişlerdir. 

;w:man, Aksaray hiklm! Sevki Ece _ 1 ı~mı gobren r~ı :na a·~bar b~e ı<:~- Firılerin bildirdiklerine güre, Hıır-
nen. Konya hakimi Sa.it Kafalı, Gey- · rı~mış, unun ı,J:ı:erıne r..ı:s 1 ır su- kot cevrllmek üzeredir. Fakat bu ha
,e hikjmi Samir Yetiş, Maçka hiki- kun kalın olmu.,tur. .. beri ihtiyat kaydiyle telAkkt etmek ı
nı Türel, Samsun lz IJ. Safiyettin b Şeh~I~ t~k ~i~ i~s~n gi~I in~~d~~ı cap eder. Burada Almanların büyUk 
k"Uce, Diyarbakır hikim: Şefik Tur- uk mh . reb~ 8 edrınöı~ .. ya·ım"n 1 °11 ugu bir taanuza ,:eı;ebilmcleri iı;in en az 
ı.ın, Tekirdai h.ikimj Ziya Gürgün, ço azın ır tarz 8 &"-enı f r. J on bf"Ş &iln hazırlanmaları Ilı.ımdır. 
\f1lat~ h~~mi K3ni Ertuğ, Istanbul J ~ildirilf"n taa~ruzlarm daha ziyade. 1ce-
~klmı MUnıp Bayrakr.1r, Hassa h-3.- mi Ferhat Refik Dômeke. Seyhan ~ır hareketlen olm.c.sı muhtf'meldır 
( :nı Semsettın Tokbcıy, Hafik biti- 1 kada!!.tro hikhni Cevdet Benker, n • 

ı Num:ın Atalık, Van h.l.kimi, Besim M0DDE1MUM1LER: Beşinci de- Çekya'daki Yeni İdamlar 
1:ttk, Mudurnu hik:iml Aziz Volalan, rf'CC müddeiumumilerd~n ha$ müddei- Lond['a. ı (A.A l - Pracdın ııhnan ha· 
~eşme hlkimi Sami Atayer, Bursa , .. umı.ı.mi ha• muavini Nafiz: Çag·layan, ber\e['e ı!re, bı.aıtın 1ıni ld.ımlır yıpılmı<ttır. 

Praı ve Rruno divanıh•rpletinin kar•rilrle 59 
ısı Şemsettin Bakk:ıloj:Ju, Çankırı altıncı dere eden 1'ıfarat mlldıieıumu- ki~i i<l.ıın eı1ilmlttir, Id•m nlunanıa,,Ja., yat. 

ı anmi N yari Altay. Afyon h.ikımi E .. miM Şefik Urb.ay, Toka.t ınüdd,..iumu- t11.ı: ıo lıi~inin iıml ırıe1reiilmittir, 
ıı ;ı Tuz:c~ tn~gol hikımi Has Tı Yal- misi Alı Özeten. Gelibolu mi.ıdtfciumu + 

1 • j h-k· · N S t İ Praf 1 fA Al • 1> N. B. Mıh~Ht m•t· • n. atanru a ım: uı ('•t~n eyrer, mtsi Fikret !süren, srıarta müı1tieiu• h~ııın hitdirdıf.ıne: •6re, himaye id•rt-~i hti· 
r >kat itası Hllmı Tor, adliyt mufet- nıumisi Bcı!tri Arıkan. ba1 mutldeiumu lttımetinın t-ılıı reisi olur> "d·bm•n& v.ırdı:n, 

Sa' h Tum~y. lzmir hikimi Sıtlı::ı mi muavini Senai Me-ri•~, Çanakkale ııurı.ı ile maırnun ol.1n e•ntrıl Alolı E'i.111, • · 
1 

,. çık ctht halinde to!)lar.:uı Almın hali: n-~hlı:t 
Vusufoğlu. !\olu •h.5.k mi Nuri Pekin, r.ııiddeıumumisi Hayrettin Park. Ve me~i tır.,fındın öhim rtıa~ın11 mııhkOrn "dil· 
A.nka hik ".Tlı LCıtfi Ak ttlt, İstanbul 1 dinci dereceden Bitliı mı.iddeiumumisi mhtir. M'umailtvhin nıedtnl hılllarınd:ın lı 

katına ve eml.ılkioln rnus<ııdcrc:sine de a•nca 
aaklml O:sman Yeten, l!jtanbul hiki- Astm Arkan k.ırl.r verilmııtir 

·-· 

Üç Devlet 
Konferansı 

Hint Ordusu da Churchill'in Verdi9i 
Hazır Vaziyette Haberler ve Yaptığı 

Maarif Vekili 
izah Ediyor 

(Batı ı tnelde) J h • 1 
Londra, 1 (A.A. - Ret•ter'in . •. . (Baş, 1 incide) a mın er (B•~· 1 incide) 

diplomatik muhabiri bildcriyor: kabı! !1egıldır: General Wav~tl il,, <B•ş• 1 incide) tapıarını yurdun her köşesine ay• 
Sovyet Rusya ile Çek?•lovakya · generalAuchııılek aras;n~a yapı- rından bır kısmını çek~rek ce _ ni zamanda dağıtmak vazifesıni 
hükümeti arasında Mosl::ovada ı ta.n goruşme.ler, bır asken teşeb - ııubu şarkidcn Nil vadisine in üstüne almış bulunuyor. 
aktedilen askeri anlaşma, ahiren bus '!'eselesınde bel~ı ~c b:ızı te- mck. yahut ispanya üzcrındcn i Maarif Mathasınm ikiye ayrılıp bir 
yapılan büyük Britanya _ Çekas- rakkıler kaydettırmıştır. Fakat mali garbi Afrikaya var;nak ve kısn:ının Ankaraya nakh de bu yayın 
lovakya asker'

, ı'tı.l"ının uınum! Rusyanın cen. ub.undakı ~\lmnn ya.hutt Avr b·- .. k d ! ışını kolayla1urn1ak hususunda ayrıca 
e;u a upanın ~yu e - taydah olmaia baılamıatır. Buglıa 

hat!arının aynidir. t?arruzunun ınkışaf~arının :n~ - n1.ryollarından ve genış tayynre t<. b'ı bitmemiı kitap yoktur. Yalnız; 
Rusyada teşkil edilen Çckoslo- !um olmaması sebebıyle ve dıger meydanlarından istifad~ ederek ilk ve orta okulların gramerleriylc 

vak askeri birliği, Çekoslovak or- bazı sebepler dolayısıyle, bı;na ordusunu garbc nakletmek o;ure . lisenin m<lntık kitabı, biri aranıer ko
dusunun bir cüzü olacak ve men .. dahi muhakkaktır denem"z. tiyle İngiliz adalarını jstilbya te· miıtyonunun kMarların~ göre .~eni_den 
supları Çekoslovak kanun ve ni· Bundan dola.yıdı~ ~i, hül5.sa - şcbbtis ctmc>k istemeleri müın _ &ıtap yazdırma zaruretınden diıerı de 
ZJmları ahkamına tabi buluna ten Londradakı ıntıba şudur; kündür. Hatta şarkta müdafatıda lel>efe te.rimlerlni bugün orta ~kul ve 

Churchı.ll'ı" utk dan s k· 1 k ı· l b .. , . t· . Lse tednsatında k-ullanılan terımltrc 
caktır n son n un • ' a. - :ı ma şar ıy e U uç .. rınl e .etı uyıun bir hale cetirmek .torundan, he 

· keri vaziyeti bahis mevzuu etUği bır~cn yapmıya teşcbbus etme ııü.t ba:stırılınamııtır. 
Sovyet Teblini nisbette evvela su dersi çıkar - lcrı muhtemeldir • 

-:ııı mak lıi:tımdır. s,;btrlı otm ılı ve 3 - . l\1aamafih İngiliz Bo. ve lstanbul gibi btiyük merkezlerde 0-

H·tı · · d. h-1' l' d t t k kul kttapl.ıımı yok zannettiren bir kaç 
ı erın Ş'm ı a a e m.'· .. u - ili daha ziyade buyuk ve kafi kt · bb ı telıtp vardır~ Bunlardan bir ncisi1 

ma ~.bulunduğu teşe usu al - harplerin ilkbaharda vuktıbııla - o!dcki karnın mucıbınce ll'laarıf Msı-
mak ıçın en elverı~lı zamanı bek .. cağını haber veriyor. Kı::;ın ne u~ bc..sından kitapl.ırın bchemahal pc:aio 
1~melidir. Fakat bu zama1

"' ge .. - lursa olsun, gerek sarkta Vt.? ge . ı;ara ile veya kredi mektubu ile a
lınce, bu fırsatı kaçırmamnk la- rek garpte asıl muharebe ılkba _ ı.nmaoı lhımdır. Yeter sermayesi bu
zımdır. Yani, h~zır bulunmalt - harda cereyan edecektir. İngiltr- lunmıyan okul kooperatifleri ancahı 

ağır yız. re daha ziyade ona go .. re haıırldn- okullar açılıp talebe devama bıı,ıa -
dıktan ıonra onlardan para toplaya .. 

maktadır. O vakite kad.ıı- düşma lilmekte ve bunun için, her ders yıh 
nı şark cephesinde tutmak için baıında. kitap atışı tab1i olarak ddrt 
Sovyetlere, bazı fedakarlıklar pa beı &ün geri kalmaktadır. Koopera· 
hasına da olsa, yardım et.m<'k l&- tıflere yapılan tenzili.tın fakir taıe .. 
zıındır ve İngıltere bu yardıın::ı beye kitap verilebllme'i iı;;:in de büyük 

(Batı 1 lnelde} 
zı!ordu, Leningrat mıııtakasında 
ilk teşebbüsü muhafaza etmekt<
dir. Ruslar birkaç gündenberi mu 
vaffakıyetle neticelenen mukabıl 
taarruzlar yapmaktadır. 

269 uncu Alınan tümeni 
zayiatla püskürtülınüştür. 

Sovyet mukavemeti şiddetli 
Moskova 1 (A.A,) - Reutcr: Tass 

ajansı, Journal de eneve'in Berlin 
muhabiri caı:etcıine ver.ilen bir habe
ri naklediyor. Bu habere cöre Al
manların Leninırada hücumları mu
vaffakıyetsizliğe uğramış ve kendi-
11'.'rine ai:ır kayıplara mal olmuştur. 

Pravda gazetesinin muhabiri de 
~unu yazıyor: _ 
"Leningradı lstili etmek azmiyle ha

. ı ekct eden müsellih nazi grupları on 
bet günden beri bir adım bile ilerle
yememi!)lerdir. 
Dtişmanın kih bir bölrede, kih bır 

diğerinde ıirişti&ıi hücunılar, oranın 

sıkı mukavemetini şiddetlendirmf'k -
ten ve kendileri için ajır kayıplardan 
başka bir netice vermemektedir. Keş.it 
devriyeleri durm3d:ın faaliyette bu
lunmakta ve krtalarnnıı devamlı bir 
Purette mukabil hücumlar yapmakta -
du. 

Lenincradın kahraman müdafileri, 
teıcbbüsü yeniden ele almışlardır ... 

Jl.1:oskova radyosunun bildirdiğine 
ıOre, Sovyet bomba tayyarelerinin 
üç Alman hava meydanına karşı 
kütle halinde yaptrkları aon bir hü -
cumda 73 Alman tayyaresi tahrip e
dilmiştir Rus kaybı yalnız ha!t;ıra uğ 

rayan bir tek tayyareden ibarettir. 
Smole11sk'teki taarruzlaı-
Ankara, 1 (Radyo Gaıetesi) 

Smolensk mıntakaıında Sovyetler mü 
temadi taarruılarda bulunmakt:ıdır -
iar. Sovyetlere cöre burıda bir Alman 
tumcni çcvnlmi' ve iki alayı imha 
edılmü;tir, Mühim miktard.;ı harp 
nutl:zemesi ele ıeçirilmiştir. Alman1ar 
da Sovyetlerin bu mıntak'\da taarru
za &eı:tiklerini itiraf etmekte, f<1kat 
Ruslara büyük z~yiat verdirdiklerini 

iddia etmektedirler 

31 
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Vilayette Yapa
EI Kondu gıya 

esası 1 incirle) 
Ziraat Banka:u ı;ube veya aJ:tn$ı 

bulunm7an kazHhnda bC'yannıımel~r 
kaymakamlıklara verilecektir. Bu be
yannameler kaymakaınlar tarnfnıdan 

en yakın ziraat bankası eubc vry f•

jansma eönderilec~ktir. 
3 --· Y<tpağılarlll TilÜbtlyUtı ıııa \'C 

İktısut Vckfılctincc tcsb~t edilccC"k c-

başla mı .. tır. yardımı olmaktadır. 

Amerikadan gelen haberlere ikinci sebep, talebe veya velileri· 
göre, şimdiye kadar Amerika~ı r.in, Ist<ınbul gibi hususi kjtapçlsı çok 
istıhsalittıııın )'arısı Amcrikan!n ol:ın yerlerde huralara müracaat et
müd~faa~ına ayrılıyor, diğt'r Ja- t~kled zaman orada mevcut olmıyan 
rr!"'ı Ingiltcıreyc gOndcril:yordu. kıtap için "bende yoktur., ıeklindc 
Simdjden sonra istihsal Pdilı·ce~ almal· rı icap tden cevap yerine, ek .. 

seri ya "bu kitap çıkmamı,tı ı•, ne za· 
tarık, tayyare ve diğer harp ınalw k d b ıı d ld y sasl:ır dahilınde tC"vzlıne SUn1erh:r~ık · nıan çı ~cagı a e ı e~ı u.,, O· 

menıur <'dilıniştir. l\tübiıy .. a olunan ~u n1cnin kiıffesi Sovyctlcre ~OnJc .. tunda başka hır kitapçıya mur.ıcatlan 
pagrların bedeli bu banka tarafınd;.ın rileccktir. II.:ıtta hu aradJ. lngıJ- hcı.dıle!UU alatoyucu ıtlulde hır tı:c 
tesf'llliınti Jnüteakip ödpnec.·ektir. tere bile gc·rek adalarda. gtrlkSt.• v;ıpla karşılaşmakta olrnataııdır. 

4 _ Elkonıın yopağıl'.'lr hüklunete Hindistandaki istihsalütın bir kıs Bunlo:ırı biJd!ğıınuı içindir ki Ank .. · 
satılmış sayılır. 2 Birin<'I T~rin 19J1 mını Sovyct R.usyaya sevk~e - ra caddesinde ve Beyaı:ıtta doğrudan 

k 
doğruya teşkilitımıza bağlı btre-r ya· 

tarihinden itibaren bu yapağtlnrın b1, 1 cc tir. Yalnız Ingiltel"C, vnkt~y - yınevi açtığımız ribi Beyoilundak 
kal~rma 11ahlmas.ı bu husustaki ko- le Fransaya karşı yaptığL gibi, büyük kutüphanelcre de okul kHapla
ar~ına.syon heyetı k::ırarı hukhınl.;-rt Sovyetlere de bütün kuvvl!t :ni rın1 arı.tm.ı lmıdnı verilm.iş ve came· 
daıresınde yasaktır go·· ıde 0 kte · ı· ed- kt' ki 1 'b d k 1 k. •- t 1 

5 _ İplik ve nı.Cnsuca.t fabrika ve .. J .. rm': n ıç _ına_p, ..:ce · ı:. narına · uıa a o u ıtauı ıs~ ı tr, 
imaHitharıeleri faaliyetlerini tatil et- . ~ışa. gı~c~ken Ingılız B.1şvekı- levhası asılmıştır.,, 
meyip ellerinde mevcut )'aprı.lıları ·ı- hnın çızdıgı bu tablo, b:ze harp Maarif Vekili, d:ıha 11onra, bir kaç 
lemeye devam ederler. Şu kadar ki vaziyeti ve inkişaf ıhtin1nllcrı senedenberi 'fürkiyede okul kita.pları
mübayaa edildiği kendilerine bildiri- hakkında az çok vazth bir fikir ııın yetişmemesi diye bir mesele knl ... 
len mikdar işlenmez. vermiye kafidir. mamı$ olduğunu. bu yıl kitap f.iyatLl-

6 - Yukarda bildirilen vil3yetl"r rında yalnı;,: küçük nisbette hır a.t-n .. 
ve bir kaza dahilinde bulunan ellerin- ıJe basımın tcmın! için devletı bütilr: yatlarında yapılan tadilita aittir, 
de yapağı olanların derhal <?n yakın Diğ~r kararname ile Ereili kö- imkinlardan istifade ettic,ini VI'! yüz 
ziraat bankasI ı;:ubc veya ajJ.lı"'ına ve- mür havzasında maden diregi ihu .. binlerce lira fed.tkiir ·kUı bulundugu
ya vckLllik veya kaymakamlıkl ıra yacını kar~ılamak mak:sadiyle bır İş nu ıöyleıniı ve ıbzlerinı ıOyle bitir
müracaat ederek bu husustaki koor- mükellefiyeti ihdas olunmaktadır. Ye- miştir: 
dina::;yon heyeti kararınI okum lnrı \iC ni kararname hükümler;ne uyul.ırak '"Biıtün vatJ.rıd;;ı.~larıma unu hatır-
,S::('rckli izahatı alnuıları lıizımdır. orman işletmelerinde çalışan memur latmayı vaıife bilirim ki, taleb olcı.n 

Erejjlide //l'tli bir İ~ ve müstahdemlerle hu mıntak:ıd~ bu \OCuklarına her süçlUktc oldatu eıi•ı, 
mükellefiyeti i/ıdas t·dildi islerde çalışmalaro İçin b•deni kabih- k•tap meselesındc de bır zorlu•a u~ 

yetleri ol:ın vatand3,lar mecburi it radıkları zaman ilk başvuı d .... klar ın
,·ıüke1letiyetine tibi. tutulacaklardır. tan, okul idare limirleridıi. Vek lık 

Maden direklerinin nakli :cin ve "-rrdigi emirler ve imklnJarJa onl rı 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

Yarrn "bugün., Resmi Gazetede iki 
mühim kararname intışar edecr"ktir 
~unlardJn birisi Akale pamukları f;_ 

nakil vasıtaları @ürücüleri de ayni 1 btitun bu gücliıkleri yenecek ş~k:'de 
ınukellef yete tibi tutulacaklardır vasıu:landırmış bulunma.kt d·· 
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Çekya'daki 
Son H6diseler 
İşgal altındaki memleketlerde kay
~ naliınalar ve bunlara karşı zecri 
db rler gittikçe şiddetlenmektedir. 

!Kızlar .Agası Dev 
Süleyman Aga 

bu son hafta bilhassa Çekya milhim 
rı ı eıere sahne olmaktadır Bir kaç 
1; evvel Çekya Ba vekili tevkif e
'" "li• bu memleketteki Alman umu
'lll vaıısı vazifesinden affedılmili. Pa
zaı gunfi de içinde lkl general bu
lu ı n am Çek kurşuna dizilmiştir. 
En son baberlere gôre; yemden 59 
~ şı idam edılmili ve 250 kişi de Ges
• oya teslim olunmuştur. 

Osmanlı tarihinden kanlı biı· devre - Kement, hançer, zehir - Kaynana, 
gelin dü~nıanlığı - Harem ağalan ve saray - Kösem Sultan suikasti -
Sarayda kan gövdc:yi götürüyor - Perde bağı - Dev Süleyman Ağa ikbal
de Hcrşey o demektir - Siyavüş Paşa ile mücadelesi - Ver rnühürii ... Bre 
sefih! - Gürcü Mehmet Paşa -Dev Süleyman Ağanın · dalkavu~ - İk-

.ngıliz kaynaklarından gden bir 
• ere göre dun akşam gizli Çekya 
r .. dyosu bütün iliçileri umumi greve 
c! vet etm:ştir, 

balden idbara - Kızlar Ağasının mercan tesbihi ! 

Bu haber hakikaten doğru isr, bu
gunlerde Çekyada mühim h5.dıselerin 
vukuuna intizar edilebilir. 
Bır kaç gün evvel Eden ve Çekos

lovakya Reisi Cümhuru Bencş Çek mil 
!etine hıtabelcrdc bulunarak mukave
mete ve sabotaj hareketlerine devama 
teşvik etmişlerdi. 

Dun de Sovyetlcrle Çekoslovakya a
rasındaki, bu memleketle İngiltere 
arasında evvelce yapılmış olan ittifak 
"rklinde bir ittifakın imzalandığı ha
ber verilmektedir. Bu lttıfaka göre 
Sovyet Rusyada bir Çeko - Slovak or
dusu telikil edilecektir. 

Bulgaristanda ' 
aulgaristana ait gelen haberlerden 

bu memlekette, mahiyeti ve vüs 
nti henuz tamamile ma!Qm olmayan 
bır takım mühim h&.diselerin cereyan 
cttığl anlaşılmaktadır. Londra kay -
naklarından gelen haberlere göre: Bul 
garistanda son günlerde bir takım te
z hurat yapılmıştır, Vamada 800, 
Sofyada 100 kişi tevkif edilmiştir. 
Bunların niçın tevkif edildilderi ma
lum degılse dcs Almanlar hesabına ça 
lışm k istememelerinin buna sebep 
tc kil ettıği zannedilmektedir. 

Bıtaraf kaynaklardan alınan haber
lere göre Bulgaristanda seferberlik 
hararetle devam etmektedir. Bugün 
350,000 ki~i silah altında bulunmak-
tadır. 11 ıaı .. ıtcı 

Bulgaristandaki Alman kuvvetle
ri, uç tümen piyade, bir paraşütçü 
kolu ve bir kaç miıteharrik ün.ite
oen murekkeptlr, Bulgarlstanda yol
ların yapılmasına büyük bir süratle 
devam edilmektedir. Ayni zamanda 
Bclgrat - Nış ve Sellinik - Sofya de
miryollarının tamirine ve genişletil -
me umeliyelerine, 600 mühendisin ne
zareti altında 10.000 amele tarafından 
d:::vam edilmektedır. 

İran'da Hazırlık: 
---------
Nutkunda İran hll.disclerine temas 

eden Churchıll; İngiltere ve 
Sovyct Rusya ile İran arasında yapı
lacak yeni bır ittifakı y .... kında Avam 
kamarasına arzedeccğini iımit eyledi
i:ınl b:Jdirmi5tl. 

y arihte (Dev) yahut (Uzun) lA-
kabı ile anılan Süleyman Ağa

nın zuhuru sarayda oynanan kanlı 
bir dram neticesindedir Sultan İbra
him hal' ve katledilm

0

iş, oğlu Dör
duncil i\fclımet yedi yaşında tahta 
çıkmıştı, İbrahlmin katlini hazırlayan 
Kösem Sultandı; Dörcllincll Muradın 
tahnkklimUnden çıkmasını hazmede
mediği için onun genç yaşıncla işret
ten ve sc-fahatten ölümüne mütees
sir olmadı. Zira diğer oğlu tbrahimin 
saltanatı tekrar onun saltanatı de
mekti, Fakat, son zamanlarda İbrahim 
de onu hiçe saymaya başlamış, bütün 
nüfuz ve iktirlnr Hıısekilcrin eline 
geçmişti. Saltanatına her şeyi değişen 
bu yaman kadının nazarında evliit 
muhabbeti, h~ki.tm sürmek için bir 
vasıtadan ibaret olduğundan fbrahi
mi ortadan kaldırmayı düıiündü. Me
Eeleyi İbrahimin Sadr!lzamı Hezarpa
re Ahmet Paşaya açtı. Dünyanın bu 
en kötü ndamı, hasenat hanesine kay
dedilecek bir tek büyük horeket
te bulunmuştur; Kilscm Sultana: 
"Ben velinimetime hıyanet edemem.,, 
Demiştır. Kösem Valde Sultan ibra
hlmln katlinden sonra torunu Dör
düncü Mehmedin tahta çıkması ile yi
ne kendisinin saltanat süreceğini zan
nediyordu, Halbuki, şimdi onu gölge
de bırakacak yeni bir yıldız do{imuş
tu: Terhan Vnlde Sultan. O da ı;alta
nattnn kam almak lstıyorcfu. Kaynana 
ile gelin arasında sessiz, fakat ıimansız 
bir mücadele başlamıştı. Bu milcadele 
saray halkını da ikiye ayırdı, Bilhassa, 
iki kısma ayrılanlardan Harem ağaları 
birbirlerine diş biliyorlardı, Kösem 
Sultan tarafdarları, partiyi kaybetmek 
fizcre olduklarını görüyorlar, fakat 
velinimetlerinin iktidarı elden bırak
mamak için her clnııyeti yapacak tıy
nette olduğanu blldlklcri cihetle onun 
dehasına güvenerek bekliyorlardı. 

Terhnn Sultanın en kuvvetıl ya
kmları Padlşalıın lalası Süleyman a
ğa, hocıısı Rcyhnn Ağa, ve musahip 
ismnil Ağa idi. Kösem Sultanın adam
ları da Harem ağalarının serçeljm<?Si 
Baş kaplan (Baş kapı gılnmı), Bos
tancı başı Ali Ağa ve Kireççi başı idi, 
Bunlar günden giine kendilerine ehem 
mlyet verilmediflnl gördükçe çileden 
çıkıyorlar ve büyük valde sultana na
yatlarmdan emin olmadıklarını söv
IUyorlardı. 

Bugun de Eden Iran hakkında ver-
iligl bir nutukta; Ingllterenin ve Sov- K ösem Sultan nihayet harekete 
ntlerın 1rarun dahili işlerine karı5 - geçti. İbrahimin katli üzerin'!! 
rn::ıdıklarını, sadece münakale mcse- bütün iktidarı ellerine alan Bektaş A
lclerinde lran hükQmetinin yardımını Ca ve t<wabil ile istişare ederek Dör
istediklerini, İngiliz ve Sovyet ordu- düncü Mchmedl hııl'edip yerine bira
larının kcndı ihtlynçlnrını kendilerinin deri Süleymanı gc-tim1cye karar vcr
tcmin ettiklerini sbylemi3tir. dl. SUleymonrn valclesi Dilt'ışub kadın 
Dıcer bir habere gdre de: İn,.1'iz budalanın blrJ idi, hiç bir zaman o

ve Sovyet kuvvetleri !randa ıa de nunla uğraşamazdı, bu suretle yine 
eski şose ve eımendifer yollarn dil- koskoca imparatorlukta hükilm süren 
zeltmekte ve yeni ııose ve 11imendifer o olacaktı, Sarayda bir suikast hazır
yollan yapmaktadırlar, landı: Ağalar, Terhan Sultan tnraf-
İrunın zengın petrol kaynaklarına darlarını lstiyecckler, onları öldür

malik olması, İngiltere ve Amerikn ile dükten sonra o gece için açık bıra
Sovyet Rusya arasında en emin ve kılıın kapılardan içeriye dalarak Dör
ceniş bir geçit vazifesini görmesi, dtincU Muradı hal', annesini eski sa
Bakü petrollerine yakın bulunması ve raya hapsedecclclerdl; Kösem Sultnnm 
belki de istıkbalde her hangi bir Al- gözQ kızmıştı, Elinden iktidarın alın
man taarruzuna hedef olması lhtima· masma sebep olan torununu artccle
li, muttefıklerın bu memleketteki ge- mlyordu. İşe, evvelO, genç padişahı 
t11f1 faaliyetlerim ve ciddi tedbirlerini zehirlemek tcşebbiisü ne başladı. 
ızaha kllfidır. Helvacı başı Üveys A;taya iki kavı:ı-

- _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ noz zehirli şerbet verdi ... Fakat, lıadl;
ilBluıısıalUunzxa uwunuw ı:,cyi öğrenen Meliki isminde bir cariye 

(Fitre) lcrimiıi TOrk Hava Kurumuna Terhan Sultana haber vrrdi Ü\·eys 
rc•ınckcl liç milll cemiyetin uyelerine bir 1 ld ğ öğ · • k d anda ırardım etmek lınklnını elde etmlı aranı ı ını •renınee sırra a enı 
o•ncaıfız. bastı. Valde Sultan, oğlu hakkındaki 

- Evkrdik'r mı" 
Bu öztt Johımy bırkaç kere tc:C

t 1.ıdı: 

M rnC'y C'Vkndi lın?I!. Boyle şeye 
n ıl inanılırdı. İmkliıısızdı, anl:ı~ıl
tıı z bir şeydi. havısıla almazdı efen
d ın. Birk ç aniye iç•n ,·arlığın bil
t ın destc\lC'rl, 1C''11elcrı devrilip yer
i re CTıldı. Varlık, all.:ık bullak ol
du, PC'tcr: 

- E\ et bu s3bah e\lcn11lcr. Herı!i 
h enccc nC' şQphem yok. O bitler
den biri del!ll. Dosdoğru bir ada:n .. 
Ne demek ıstcdlğimi anlıyorsun yal 
Bunca yıldır, onun için çalısıp çaba
ladım. Evet ben iyi değlldtm. Amma 
ben iyi olmuşum, olmamışım umu
rumda de ıldi, Onun istikbalini sıkı 
1 ltı tahtı f'Mnıyete almrya uğraştım. 
~ YeUTl", aklnnın erdi :ı kadar saade
tını sn~lama baglam k, 

suikasdl hemen tnrafdarlarına anlat
tı; tam bu esnada Ağalar, Padişah-

olarak mahk(ım olınadıgım <icmtık 
istemiyorum ha - yine olmazdı. Çlın 
kil senin hapisliğinin hatırası öHiı1-

ciye kallar kızın ha!ı7.a~ı üzerine ge
rili duracaktı, Bu hnli gördükçe, brn 
doğduğuma da doğacağıma da nadim 
olacaktrm. Dinle ohnny: Bundan on 
beş sene evvelslne kadar hayatım dıız 
ve dogru değil, fakat er.ikunu eğri 
bilğrü olarak geçti, Artık pürüzlere 
bir fasıla vermek istyiordum. Ben in
sanları tanırım. Neysem oyum ya! 
İşte ne isem o olduğum için, insan
ları da, işleri de ba:sknlnma kıyas 
daha müsamııhakt'ır ve ienlş bir öl
çü ile .ölçerim. O kızcağız öyle mi 
ya? Onun neden haberi var? Craig 
bugün burada .. ,, dedi. 

- Cralg? Taharri memuru Cralg 
mi? 

Bu, onun için mühim veslkalardı. 

( 
Yazan• '- Bunları ele alarak Valde Sultanla 

• 1 Padişahı Sadrazamın azline ikna etti. 

1 T A. R I• H ç ı i:.· Kızlarağasmın telkini ile SiynvUs Pa-
. §anın yerine Gürcü Mehmet Paşanın 

ı.... : getirilmesine karar verdiler. Hatlli, 
Siileyman Ağanın bizzat Gürcüyü Vc

tan lalasını, hocasmı ve musahibi 
tlyorlardı. 

ls- zir etmesine izin verdiler. Kızlarağası 
makıımına oturduktan sonra Sadrliza
mı huzuruna çağırttı. Paşa odaya gi
rer girmez Süleyman Ağn yerınden 
krmıldamıyarak simsiyah elini Vezi
re doğru uzattı: 

Süleyman Ağa hemen faaliyete geç
ti: Evvelfı harice bir adam göndere
rek Ağalarm hazırlıklarını tahkik et
tirdi. Ondan sonra derhal kapı yol
daslariyle müzakere ederclc Kösem 
Sultanı öldürmeye karar verdi, Kö
sem Sultan tarafdarları da hazırlan
mışlardı. Sillcyman Ağa Zülüflü kah
yasını ve saray eskilerini ele aldı, 
onlan kendine bağladı. Hu sureUe 
Zülüflüler, has odalılar tamamen Sü
leyman Ağanın emrine itant edecek
lerdi. 

Gece teravihten sonra hepsi birden 
sillıhlarmı kaparak Süleyman Ağanın 
dairesine geldiler. Harem ağası önle
rine düştu, harem dairesine yilrüdü
ler: Hepsi: "Bliyilk Valdeyi isteriz!., 
Diye bağr~ıyorlardı; has oda başı 
mani olmak istedi, Süleyman Ağanm 
bir işareti ile paralandı. Baıı kaplan 
ağa ayni iıkıbete uğradr. 

Kösem Va1de pilrhelecan ağalo~ 
bekliyordu. Gelenleri kendi adamları 
zannederek kapının arkasından sordu: 

- Ağalar! Geldiniz mi? 
Dev cüsseli zencinin korkunc sesi 

cevap '\'erdi: 
- Beli! Geldik. Dışan buyurun. 
K ösem Suttan dilşmanmı sesinden 

tanım*ı-tı : partiyi kaybcttiğinl anla
yınca yüke saklandı. Terhnn Vol:le 
tarafdarları kapıları kırdılar, girdilC'r, 
Kösem Sultanı yükten süriikleyerck 
çıkardılar, zülüflü baltacılardan KU
çük Mehmet, Valdeyl döve dlSve oda
nın ortasına getirdi, perdelerden biri
nin ipini kesip boğazına tnktı. Çek
tiler ve boğdular. 

,,. 1f. • 

D ev Süleyman Ağayı iktidar mev-
kiine iten vakn budur. Saray bu 

suretle Kösem Sult.ından ve tara!dar
larından. blıhusus hükumet içinde hü
kumet kuran ağalardan da kurtulduk
tan sonra Süleyman Ağaya ycnidC'll 
Krzlarağalıfı tevcih edildi; artık Val
de Sultanın has müşa\'lrl olmuştu. 
Bütün aziller, nasplar onun reyiyle 
oluyordu. Etı mühim meselelerde Snd
rlızam Siya\iıli Pa§anın b!le müstnkil 
surette hareket ini hazmedemiyordu. 
S:ıdrazam, milletin başına belA olan 
Ağaları ortadan kaldınnış, İbşir Mus
tafa Paııa, Abaza Hasan cemiyetlerıni 
dağıtm ıştı. İbşlr Pasa, Defterdar E
mir Pa:ıanrn idarnı hakkında bir ha
ber göndermişti, Sadrazam bunu ba
hane ederek Defterdarı hapis ve ye
rine Halıcıoğlunu tayin etti. F..mlr 
Paşa Süleyman Ağaya iltica ile hima
yesini rica etti. Kn:laraiası baltacı
lar kahyasmı Vezire göndererek: 

- Emir Paşayı incitmesin, milsta
kim adamdır, malma tnarnız etmc
ain! Dedi. 
Siyavüş Paşa, SUleyman Ağanm 

sözüne muhalefet edemezdi. İster is
temez Defterdarı itlaka mecbur ol~. 
Fakat divanda: 

- Bu ne biçim vezirliktir, anla
madrm. Bir arabm maglôp ve mnh
kiımu olduk! Diye söylendi, Bu sciıı 
hiilüskArlar tarafından rlerhnl Kızl:ır 
ııgasına yetlştirildiii kin Süleyman 
Ağa artık Vezirin izalesini kuruyor
du. Süleyman Ağa bu srrada İbşlr 
Mustafa Pasa ile Siyavlıs Pasa ara
sında geçen muhabereyi ele geçirdi. 

Tefrika No. l O 
yakıcı bir gııneş ışığından koruyor -
muş gibi, elini alnındn tutuyordu. 
"Ben kendiın için ınlikerlclcr olma
dım., dedi ve ncı acı gUIUmsedi. "Ynl
nız bir rcıesele vnr. Bir Vendctta me
selesinden korkarnn, Bana öyle ge
liyor. Emanucl Legge'nin sana oir 
türlü rahat vermlyeceğinden şilphe
leniyorum., diye dcvom ederken, sd
zünil apansrzın kesti. Çilnkü blr kö
şede, odayn ins.-ın değil, fakat j)erl 
uğramış gibi hizmetçi Barney sinsi 
sinsi zuhur edivermişU. Petcr'e: 

"- Peter o geldi! Kendisini gör
mek istiyor musu n?,, d iye sordu. 

- Kim? 
"- Emanuel Legge hem öyle bir 

çirkinleşmiş ki.. ' 
- Peter Kane'nln yüzü taştan bir 

maske gibi donakaldı. 
Miss Marn ey - yani Mrs. Floyd 

nf'rede? 

:-- Gelin elbiselerini giyiyor. Fo -
tografı alrnacak yal Herif bir kere 

- Mührü şerifi veri 
Vezir hayretle sordu: 
- Benim azlime sebep nedir? Pa

dişahın huzuruna gireyim; meselenin 
nslı nedir? Öğreneyim. 

Silleyman Ağa bu söz üzerine ve
rindcn kalkarak Sadrllzama bir to
kat aşkettikten sonra: 

- Sana mührü ver diyorum. Bire 
sefih! ... Ver mührü, Yoksa senin ağ
zını kırarım .. Siynviış Paşa mührü u
zattı. O zaman Kızlarağıısı kapıcılara 

- Gel! Dedi, şu herifi alın, Bos
tancı hn5ıya teslim edin, hapsetsin! 
Siyavüş Pa!ia, kös kös hapishane

nin yolunu tuttu; Sadrt'ızam Terhnn 
Valde Sultanın şefaatiyle gQçbcltı kc-1-
leslni kurtarmıştır, 
Kızlarağatığma getirilenlerden hiç 

birisi Dev Süleyman Ağa kadar imti
yaz bulmamı§hr. Süleyman Ağa Sl
yavüı; Fasadan aldığı mührü Padi
şahın reyini sormadan Gürcü Mehmet 
PDşayıı. gönderdi, Köprülü Mehmet 
Paşayı tavsiye ebnek isteyen Mimar 
K8Sm1 Ağayı hapsetti, KöprillOyQ nef
yettirdi. Boynu eğri Mehmet Paşayı 
Kanijeye sürdü. Gnlatalı Bıyıklı Meh
met ism'nidckl maskarasını evvelft 
küçük İmrahor, sonra da kapıcılar 
kethüdası Boyacı Hasan Ağayı azl"
derek onu bu memuriyete tayin et
tirdi. Sarııya gittlgi zaman evvela 
kendi huzuruna glrl~ ayak öpen Şa
mlzade Numan efendiye Edirne ka
dılığını verdirdi. ,,. . ,,. 
Artık herkes Kızlnrağ::ısmm te-

veı:cühünü kazanmak için bir
birleriyle yanş ediyorlardı. Si\'as vi
lıiyetinden maztil olan Ç.ıvuş oğlu 
Mehmet Paşa Suleyman Ağaya inti
sap sayesinde kubbe veziri tayin edi
liyordu. Süleyman Ağaya vehım gel
mişti, Kendisine suikast edileceği kor
kusiyle gtlmanı hassadan, büyük o• 
dadan on iki oğlıını sipohilikle çıkar
dı. 

Gürcü Mehmet Paşn, Ağanın emir
lerini tatbik etmekten başka bir şey 
yapmıyordu: bu itibarla Suleyman A
ğa onun ilelebet sadarette kalmasına 
tarafdardı, Fakat artık Gürcil Meh
met Paşanın bunaklığı tahammül e
dilemiyecek dereceyi bulmuljtu. Sa
daretten azledilerek yerine Tarhuncu 
Ahmet Paşa Vezir oldu. 

Ahmet Paşa, Hocazade Mesut efen
dinin ve Valdc Sultanın reyiyle Ve
uıretc getirilmişti, Kızlarağası bu hu
susta reyine müracaat edilmemesini 
bir türlü hazmedemiyordu. Padişaha 
ve Terhan Sultana küstü. Kendlsin
dc-n bir şey sorulduğu zam::ın cevap 
vermiyor, naz ve istiğna yapıyor, :;ı
rası geldikçe de: 

- Bizim gibi sadık adamlarm kad
ri bilinmez. İş bitti, şimdi al'tık rö
zilmilz dinlenmez olrlu! Diyordu. 

Bu ı;ırada Doğancıbasılıktnn veza
retle çıkan Yusuf Pasa. Atike Sultan
la evlendiği için Terhan Sultan Kız
larağasına, vezirlerle ülcmaya hil
atler ve hediyeler tedarikini emretti. 
SUleyman Ağa Valde Sultana: 

- Ne para vaı-, ne de kürk! Ya
ratacak değilim ya. Nereden bulayım? 
Emretmek kolaydır. 

Gibi ters bir cevap verdi. Bir kaç 
gün evvel de kapıcılar kethiıdalığın
dan azledilen maskarası Kel Hasan 
oğlu Bıyıklı Mclımedl Mısıra vali yap
tırmak için Vezire ısrar etmiş, herkesi 
haklı olenık aleyh~"le tahrik etmişti. 

Bu hareketleri nğzına kadar dolan 
tahammül kadehini tnljırdı, Hemen o 
gün azledilerek yc-rine eski saray o
j:tası Bayram Agn Kızlarnsnsı tnyin 
edildi. 

Eski hizmeti dtısuı • 'erek Mısıra git
mesine müsaade cdildı. Yol tedarikini 
ı;:örünceye kadar gunduz Tımur kapı
daki konağında, gece de eski snray
da. oturmuştur. Menk(ıp olunca lut
funu görenlerden kimse yanına uğra.
mamış, \•aktiyle ayaklarına kapa.nn•ı
lar, şimdi artık konıığının bulundufiu 
sokaktan bile geçmiyorlar ve birden 
bire müşavir mevkiine yükselen Ho
cazade Mesut efendisinin "ikbal çı
rağının., etrafında pervane gibi dö
nüyorlardı. 

Dev Süleman Ağa, ancak bir knç 
kişiden ibaret kalan us:ıklariyle yola 
çıktı. Eskiden. masallarda olduğu gibi 
"bir dudağı yerde, bir dudağı gök
te,, etrafa dehşet saçan bu zebella 
zencinin yerinde §imdi abanoz ı;e.h
resinde şefkat ve merhamet hisleri 
dolaşan başka bir adam vardı. 

Sultanları boğan, Sadrazamları fo-

( ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR l 
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Bir Otomobil Giinde 
Kaç Para Kazamr ? 

Taksüer 11için lıer yere gidemez? Zilıni biisbütün 
karıştıran bfr hesap - Her zenaatın bir piif noktası 

vardır - Bir irgat y evmiyesi kadar kazanç - JJl e-

sela, bir 11ahiye miidül"ii. olsaydım .. 

"Altımda :ıltı bin lirnlık otomobil l limize 500 kuruş kar kalmış olur. Si-
var, üzerine kendi emeğimi de z.in anlıyacağrnrz 6000 bin liralık ser

yOklüyor, günde ancak 35 kuruş len- mnyenlzle, her gün işin pesinde biz
zanıyorum. Altı bin lira ile otomobll I zat koşaryık, kazayı belfıyı göze ata
yerlne Tasarruf Bonosu alsaydım, hem rak, ve bütün bir günümüzü, butün 
köşemde oturur, hem de günde ııo zekamızı harcıyarak çalıştığunız hal
kuruli para kazanırdım. Gazetecilerden de blzem elimize sermayemizin faizi 
de serseri, esrarkeş diye nğız dolusu olarak kalan para bir ırgadın yevml
kü!ür işitmezdim .• , ycslndcn fazla' değildir. Halbuki ben 

Otomobiline bindiğim eski mektep nlt. bin lira ile otomobil yerine Tasar
arkadaşım Cclıll Uygur böyle söylü- ruf Bonosu alsaydnn ... ., 
yordu. Mektebi bitirip rle 

0

birbirimlz- Cümleyi bitirdi ve sustu. Sonra da 
den ayrıldıktan sonra tesadüf bizi yaptığı işe pişman olmuş bir suçlu 
hiç karşılaştırmamıştı. Ne o, beniın telchhulü ile: 
ı:azeteci olduğumu biliyordu, ne de - Biz idadi mezunuyuz kardeşim 
ben, onun şoförlük yapacağını tahmin dedi, eğer ben de sizin gibi bir me-
ederdim. muriyet alsaydnn, meselli, bir nahiye 

Kenar semtte oturan. bir hasta müdürü olsnydım, (galiba beni na-
dostu ziyaret için ona yakm otom-:ı- biye müdüru sandı) bugün kaı:andı
bilin şoförüne yakanp: ğım parayı masamın başında alır, 

- BC'nzinim yarı yola kadar bile hem hizmetim takdir edilir, hem iti-
götürmez, bar görür, hem de l.şimde herJ:un bi-

- Müşteri bekliyorum, rez daha yükselebilmek ümidiyle ça-
- LıisUğim delindi, lışrrdım, Halbuki şimdi ••. 
- Garaja gidiyorum. Gibi cevaplar- - Şimdi? 

la baştan snvulduktan sonra 1509 nu- - Simdi. Scrclsiz bir mahluk vazi-
maralı sarı taksinin tokmağına ya- yetlndeylm. Gazeteleri okumuyor mu
PI,itım ve umulmaz bir iltifatin araba- sunuz? Bize serseri, esrarkeş diyor
ya davet edildim. Otomobil hareket lar. 
etti, ben hayretimi gizliyemedlm: Durdu, içini çekti. 

- Yahu, nedir bu naz, yüzde 33 - Ne yapalnn, dedi, paramızlıı rc-
znm da aldılar, yine hiç bir şoför ye- zil oluyoruz. 
rinden kımıldamak istemiyor. Said KESLER 

O, ftşina bir eda ile: 
- Ne yapsınlar, dedi, gidemez.ter, 

eğer eski arkadaşım olmasaydınız ben Bir Kadın Öldürüldü 
de gitmezdim.. Osman!J'e, (TAN) - Motostltle•lt nııma . 

Kendisini bu sözleri ile tnıyablldim. ralar yapan bir anin, birhi:te ~·lııııeı t:adını 
Halbuki, 0 beni hem unutmamış, istasyon yolunda tabanca ile 61dllnniiıtOr. 

hem de arabasına almakla ve
fakarlığını göstermişti, Kısaca ha
tırlaştıktan sonra sözü şoförlerin in
safsızlığına getirdim. Bana, yazıya 
başladığnn satırlarla cevap verdi. 

Bir Otomobil Kazası 
Osmaniye, (TAN) - Maarif mtmuru Sit

ltımıan Kuual hkenderundan Antalcyaya ı;l
dcrktn bir otomobil kazuı nctlcesiııdc ol • 
müıtOr. 

Sonra do bir hesap yaptı, N ")f "d y I F a]" • 
Benim gazetcei olduğumu bilmiyor- azı 1 e O a ıyetı 

du. l\lcsleğiml, ııncak bu satırları o- Narlltı, (TAN) - Çarıı i(inde yapılmakta olan beton ycılun lnıaatı hırlandmlmııı. Hal· 
kuyunca öğrenecek ve umuyorum ki ktvi meydanı ve istasyon civarmın da beton· 
bana dert yanarak anlattıklarını ,.,,~- lanmurna baılınmııtır. Bu lıler Cümhuılyct 

bu b•vrımına kadar tamamlanacaktır. 
zeteye geçirdiğim için de beni mazur --- -

~~- MEYLOD 
Söyledikleri mes1ck nrkadaşlrırın:n 

mildııfaasmı yapar mahiyette oldu
ğundan nynca onların da memnuni
yetin! kazanacağı için belki de onun 
\'efakArlığına bu suretle mukabele et
miş olacağım. 
Anlattığına göre, şof5rler müşteri 

almamakta, müşterinin istediği yere 
gitmemekte, pazarlık etmekte yerden 
göğe kadar haklıdırlar. Aksi takdir
de otomoblllerini garajd3n bile çıka
ramazlar. Niçin mi? Celftl, diyor ki: 
"- Bize günde yedi litre benzin 

veriyorlar. Bir litre benzln beş ki
lometre yapar, Demek ki, yedi litre 
benzinle ancak otuz beş kilometre 
yap:ıbiliriz. Taksi bir kilometrede on 
Uc buçuk kuruş yazar, bu da 35 ki
lometrede 475 kuruş yapar, yüzde ~3 
te zam yapıldığına göre yeldln 600 
kuruşa çıkar, vasati olarak üç kere cıe 
taksi açlli parası koyalnn, yirm~ ku-

Tahranda Yefat eden 
Tahran Büyük Elçi.8i 

SUAT DAVA Z'ın 
Ruhuna 3 Birincl Teşrin Cuma gil

nil Cuma namazından sonra Aksaray. 
da Valde camiinde mevludü nebevi 
kıraat edilecektir. Arzu edenlerin teş
rlfierinl merhumun ailesi rica ebnek
tedlr, 

ÖLÜM - Sadrıazam Büyük Reşit 
Paşa hafidesl Bn. Ayşe Fatine vefat 
etmiştir. Cenazesi Perşembe günü öğle 
vakti Anadoluhisarmdakl yalılaı·mdan 
kaldırılarak Ruınellhisarındak.i aile 
kabristanına defnolunacaktır. Allah 
rahmet eylesin. 

0\TAKYillDEN 
@.)aia YAPRAK 

Ufak Ev Hayatı 
Yazarı: ULUNAY 

Dünyanın cln~i nevine has en de-
mokrat kavmi biz Türkleriz Ev

velden beri bizde asalet bir li~aket 
meselesidir, Turklerde haseb ve nescb 
evveli "klsbi., ondan sonra "irsi,, dır, 
Mcmlckctın en yüksek mevkilermdc 

gorduğumuz şahsiyetlerin çoğu va -
dıkları mertebeyi kendı meziyet ve 
kudretlerine borçludurlar Onlan buna 
bazırbyan limJllcr arası~da ufak ev 
hayatının biıyük bir rol oynadığına ka 
ılim. Bizde babadan görme bir yaşayıı 
tarzı vardır; bunu zahiri terbiye ile 
karıştırmamalı. Batından batma inti • 
kalede gelen bu yaşayış tarzında dc
ğişmiyen bir takını kaideler mevcut
tur: 

Meseli Türk, evinin ağasıdır, Hayat 
prtlan ne olursa olsun evinin ağalı -
ğmı kimseye vermez. Etrafıncbkiler
den münakaşasız bir hürmet, haksız da 
olsa ~Öl"Ü korune bir itaat ister. Kav
mi ve kabilesinin hayati mcsuliyetini 
yüklenmekten hoşlanır. 

Ev halkı için de bu böyledir. Onlaı 
da evin ağasına dayanırlar 

Bu kaideye memleketin e~ biiyiık ıe• 
hirlerinden, en ufak köylerine kadar 
ber yerde tcsaduf edilır. Bizce bir an
nne hukmüne geçen bu ev istıklili, 
çocukları tabii olarak bir yurd mer
butiyet! ile buyutüyor. Etrafı çitten 
y:ıhut kerpiçten olsun bir duvarla çcv
rılen yer onun yuvasıdır. O muhit için 
de kendini emniyette goriır Türkurı 
en muhim anlarda gôsterdiği buyuk 
vatan severlik ba yuıra muhabbetinin 
genişleşmişr kokleşmiş bir ljeklinen 
başka ned:r? 
Şimdi bu müstakil, miınferit ev s;ı

hipliii İstanbulda yeni hayat şartlan 
kareısmda şeklini değİlitirdi İstanbu
hın kocaman geniş sahası zorla daral
tılarak dünyanın en kötü mesken tarzı 
olduğu herkesin muttefik bulun
duğu bir şekle girdi. Artık içinde otu
ranların emeklerile yetiştirilmiş mey
ve ağaçları balunan ufak bahçeli evle
re pek mahdud semtlerde tesaduf edi
liyor. Şehrin şerefli mahalleleri us1 
liste kondurulmuş kibrıt kutusu şek • 
linde apartmanlarla doluyor. İncecik 
l:ölmdcre bcnziycn tek tuğlalı duvar
larla ayrılan bu dairelerde küçük ev 
istiklaline elveda demek l~ım Herkes 
i3ter istemez biribirinin harimi oluyor. 
On dairelik bir binanın her türlü dedi 
l:odusu herkes için umumi bir mevzu
dur. Artık "Kol kırılır yen içinde; baş 
)'tlnhr külah içinde,. darbı meselinin 
mefhumu kalmamıştır. 

Apartmanlar, :ıehrin içtimai bir ma
razı haline girdi. Bir karış arsası olan 
he?'1en üstüne sefertası gibi beş kat 
daıre kondurmağı düııünüyor Uç kaili 
ev sahlpleıi her katın pençcr~sinc "ki
ralık kat,, levhasını asıyor. 

Bu illet öyle bir hale giriyor ki ı~ 
tanbulun sayfiyelerinde bile arazı' gc-. 
nişliğine rtimen dışdan merdivenli 
yazlık apartmanlar yapılıyor 
İşin ııribi bu dairelerin ~afbctlisi 

de eksik değil, 
Bu geniıı şehirde böyle üst üste YI .. 

iılı,ımızı görenler: 
- Apartmanlarmız güzel. Buna dl -

yecek yok. Fakat zorunuz ne de böyle 
biribirinizin sıruna binmi:ı: gibi otu -
ruyorsunuz? 

Dese buna karıı verilecek cevap yok 
tur sanırım. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHİR TİYATROSU 

Bu akıam saat 20,30 da 
Dram Kısmı: H A 1\1 L E 'l' 

Komedi Kısmı: Kibarlık Budalası 

ruştan 60 kuruş da buradan kazantl'rz 
ve bu hesapla 7 Utre benzinin bize 
getireceği para 660 kuruş eder. Bu 
hesap, bir otomobilin gittiği yerden 
boş dönmemesi şarliyledir. Eğer, oto
m?bil gittiği yerden boş dönerse, eli
mızc geçecek para 360 kuruşa dUser. 

Simdi bir otomobilin günlük mas
rafını da hesap edersek, şoförün ııe 

Tepeba§ında • Peli Yaliında • TeP,eba$ında 

Fevkalade Güzel Biı 
için pazarlıkla gittiği kcndlliğlndcıı s 
meydana ~kar. 

Bir otomobilin her giln 50 kunış 
garaj ücreti, yüzde yirmi hesabiyle 

s s 
130 kuruş şoför ücreti, 30 kuruş pltı
ka ücreti, 10 kuruş kazanç \'ergisi, 
60 kuruş yağ parıısı, 100 kuruş lfıs
tlk , 40 kuruş tamir, benim gibi :ılb 
bin liralık değil, üç bin liralık bir o-
tomobilin 160 kuruş da otomobil es
kime parası vardır. Yekiın olarak her 
gün 580 kuruş masraf etmek IAzundır 
Buna 231 kuruş da benzin parası i~ 
lllve edince günlük masraf sıı ku
ruşa çıkar. Şimdi soranın siz.e, hangi 
şoför, 660 kunış alaeal:ım diye 811 
kurus sarfederek çnlışır? 

Benim lltedenberl hesaba aklım er
mez, otomobil içinde yapılan bu hesap 
biisbatün zlhnimi karıstırdı. 

-Desene ki şoförler hergün üste 
ceopten parn da ekliyorlar. Siz lıdeta 
servetini vatandaslarm istirahati lçl!1 
feda eden, hoşuna gidenleri ltitfcn ta
şıyıp istedikleri yere götüren birer 
hayırhah vaziyetlndesiniz. 

- Eh, biraz da öyle. Her zenaaUn 
bir püf noktası \"ar, 
.- Canım. hele şu püf noktasını da 
anlattver. 

- Anlatayım. bize üç günlük ben
zin birden verirler. 21 litre benzin a-
lırrz. Bu benzinle bir giln çalışır, 1160 
kuruş günlUk hasılatın üç günlilğünU 
bir gilnde yirmi lira olarak alırız. İ
ki gün garajda kalır, Qç rilnlük mas
ra!ı da bu suretle 1381 kunı&a ln
dirml$ oluruz. Su sayede üç günde e-

katlıyan kemikli, siyah, çengel gibi 
parmaklarmın arasmdakl mercan tes
blh, Kösem Sultanm bofulurken ıtl
zrndan, burnundan f15kıraQ kan dam
lalarına benziyordu. Kızlaraiasının 
muhte~em mazisinden kllan yeaAne 
hatıra bu mii~abehetten ibaretti. 

e S E S 
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Hem Duyulacak Hem Seyredilecektir. I 
Tepebaıınd~ • Peli Yaliında • ~eP.eb'aıınCla 

SES-SES-" 
1 Dahi Rejisör 41

-------.. 

Willy Forst Tarafından Vücude G etirilen 
I Bitmemiş Senfoni... Maskeli Kadın ... Mazurka 

Ve Nihayet: OPERET ,Saheseri 
Bütiln seyircilerini gaşyedeccktır 

Kat'ıyyen unutulmayacak ol,m bu zengin ve muhteşem mm 

Sinemasında Pe'k Yakında Ş A R K 
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I , LALE: Günün Muzafferi 

Dorothy Lamour - Bing Grosby'nin Yarattığı 

SINGAPUR YOLU 
Ne~cdcn yaratılan, şarkı ile eil!lcnen,her kalbi tcthcden 

hakiki bir şaheserdir. 

P tc-r Kanc prk candan ve üı>:<'len 
.Y h rıyordu. Koc mnn clı, yürcfini 
f( n h ld ncıttı •ından, sOphelenıiigi 
• rl;ırrın on uı:und duruyordu. Hu 

ht ı yu unun nC' r ıni olgelıyor, 
\ b k l rına kıı:> gu veriyordu. 

Peter başmı saladı .. Gözünde bı
kışlarJyle gtilümslyormus gibi alaylı 
bir kıpırdayış oldu. "Onunla artık 
dostuz, hem senelerdenbul. Bana bu 
sabah nt' cledl biliyor n\usun? CPetet 
bu kızr bu temiz ııdııma vermekle çok 
iyi ettin) dedi. Şimdi adamcağızın 

- Johnny ben tr g al çekmc-lıydhı, ben doğru söyledigıni tft içimden r.ıu-
• JD t r H rblr r;yl dcği tlremezdln yuyorum. 

tı . Bu bö~le olncnktı Eğer mR!!Um J - John~y oturduğu saz ISrmcsl koltu
~ .. k m, h uın ol ydı:ı - mas'.lm gun içınc gömUldu, sankı gözlerini 

resimlerini aldı. Amma bozuk cıkmış. ~ Se.nenin ilk siiper filmi: l 
Onları bahçede çıkartacak, ben Mar-ı .r 
ney'y~özü k 

1 
E 

1
,. . 1 K A D 1 N L A R A R A S 1 N D A Gtinkrdrnberl yer bulnmayıp da dönt-n bfltün fstant>ul halkının hu 

es . mantıf' 1 bura;ı. a ıte- 1 harlkavı görebilmesi için fılmi bir h fta daha gö terUrcc4ın mOJdd r 
!irt; Dinle Joh.nny sen herifi görmek ı , Norma Shearcr - J oan Crawford - Rozalind R\ıssel fstedlğlnlz aksam yer bulabılınek için IUtkn numaralı Vl'rlc>rını 1 b 

LALE · siNEMASI 

ıs ıyor musun ti a, ..A 
(Arkııaı var) - 1 ..,. ~n evvelden ,kapııtım&. Telefon: 435!)5 ••••••..-
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ZİRAAT BANKASI 
K ..... Taribi : 1188 

~yesi: 100,GOO, 000 Türk Lirası 
Ştlbe ve Ajam ..ledl : 215 

Zirai ft tinri her ani banb muameleleri 

• 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutula!'! İsrarla İsteyiniz. 

~ BiR HAKiKAT! Nazarı 

Bin1ctirenlere 28,800 
demektir, ÇOnkO: 

saatin Qze-Para 

iKRAMiYE VERiYOR Modayı takip eden her asri kadm için kıymetli taslarlyle ve nefis işlemesiyle hakikaten 
kati celbeden böyle bir harlku!Ade ı 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

ııazan dJk-

zıt.at Bınkuında kum':ııl'llh ve lhberaız ta11rruf he11plarında en az 150 
llraa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apilıdakl pllna al5· 

re lkranıılve dajtıtılacaktır. SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
MakbuJ ve En Gii7.el HEDiYELiKTiR 

1 'det 1,00f Liralık 4,000 Lira 
' • 500 • .2,000 • No, 82 • A. Elm11h ve 11 pırlantalı 1100 Llrı, EMSALLERi GiBi 111 IENI GARANTiLiDiR. 
4 • 250 • 1,000 • Olkkat: Slnger saatleri tstaııbulda 1alnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. tstanbulda subemb 

' 7oktur. Adreı: SİNGER SAAT Matazaları. İstanbul Eminönü. No. 8 · , 40 • \00 • 4,000 • 
ıoo • 50 • 5.ooo " 
bo • ıo • t.800 • 
180 • 20 • • 3.200 • 

D{KKAT: H ... pıırinClıkl paralar bir aene içinde 150 liradan •Pil• dUıml· 
yenlere ikramiye çıtctrOı takdirde % 20 fazlaalyle verilecektir, Kur'alar 
•oede 4 defa. 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tstanbul levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu llônları 

',_., 1942 Senesi Son Modelleri Gelmiştir. .__, 

1 TAKSiTLE KORK MANTO 1 
tarihlerinde çekilecektir. M ahmulfXlflJ N o. 187 

......... W':JT~~..-...-ı: 15 adet bakır çay ibrlğı alınacak
tır. BakD" bulunamadığı takdirde e
maye çay ibriği de alınabilir. Pazar
lığı 3/10/941 Cuma günil saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al-

, __________________________ _.ı 

· l>l'nİz Le\·azım Satınalma K omısyonu İlanları 

8500 Kilo Makarna (Mevcut nllmunesi gibi) 3-1. Teşrin- 41 Cuma 14 ma komisyonunda yapılacaktır. Tallp-
1700 Kilo Şehriye (Mevcut nümunesi .gibi) 3-1. Teşrin- 41 Cuma 14,15 terin nllmune ve temlnatlarlyle belli 
1180 Kilo R~l (Mevcut evsafı gibi) 3 - 1, Teşrin - 41 Cuma 14,30 vakitte komisyona gelmeleri-;. 
2900 Kilo Beyaz ~vnir (Mevcut evsafı gibi) 3-1.Teşrin-41 Cuma 14,45 (272 - 8644) 
Yukarda cins, mikdar ve eksiltme günleri yazılı dört kalem gıda mad- -

GlıSi pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri fiyatlara göre % 15 

nisbetlnde Kat'! teminatJariyle Kasımpapda bulunan komisyonda hazır 
bulunmaları. (8778) 

'1l#fllN 

1 - İhUyacırmz Ô'lan ı54,79 metre mlkiibı gQrgen, meşe, Çıralı çam. 
chfbut!şk, kestane, karaağaç ve köknarın 4.10.941 CumaPtesi günil saat 
11 de Kasııı:t1)8Şllda bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonunda pa
zarötı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gQn Is saati dabiliıide mezktlr komisyondan he
tft!lsiz ahnabnır. Mezkılr k«esteter ayn a)'rt taliplere de ihale edilebilir. 

3 - lateklllerln 2490 sayılı kanunu12 l~lğl vesalkle ve teklif ede
"'klerl tiyatlann yüzde on beş nisbetlndekl kat'I teminatları ile bir
likte belli ltln ve ıaatte adı ıeçen konifsyona milracaauarı olAn olu
nllr, (8777) 

ldanbul Fiyat Mürakalle KomisvenuntJnn 
117 No. lu flAn: . 
:t.tanbul vUAyeti dahmnde odunun çekisi toptan azamı 385 kuruşa pe

rakende ise 510 kuruştan satılacaktır. 
Not: J'Takllyesi perakendeciye alt olmak Qzere ikinci ellere yapılacak 

oclwı satışları toptandır. Perakende satış !iyatı olan 510 kuruşa kesme eve 
ve78 dükkAna kadar nakliye ve istif masratıan dahildir. (8781) 

İnhisarlar Umum Mu · dürlüğü Uônları 
1 - Şartnamesi muclblnce (70) ton teneke pazarlıkla satm alına

caktır, 
2 - Pazarlık 10.10.941 Cutna gQnü saat 10,30 da Kabatn:;ta Levazım 

pıbesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname her ıün mezkCır şubeden parasız alınabilir. (8578) 

lctanbul Fiyat Mürakabe Komisvonundan 
118 No. lu ilAn: 
İstanbulda vagonda veya kayıkta teslim tel balyalı samanın kilosu a-

uml 4.5 kuruştan ve yerinde tJökme iki kuru~taıı satılacaktır, (8780) 

BULMACA 

J 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 l--·l-'"l--+--1--t--I 

lolclan Hla: J - Baılamalr ı - Me,bur 
·~ lll•nl J - Bir kadm bmi • erlıek 4 -
T .. • Q.ımıi • arlıa,.a delil S - Terı: bir 
91t herf deliıine: bir Fransıı ajan•• • rekı, 
ıralı: lıml • lremilin içinde bulunur. 6 -
....._ 1 - Ten: hayvan barınalı · omun 
ıtılrr 1 - Don,.aıım en bllr inaanları 9 -
iletfelrltı perlerl deiıtlne: ıQrabller olur. 

1 Askerlik lıleri f ---ŞUBEYE DAVET 
UalrDdar aahrlllı: ıubuinden: Kule il "'•kor! 

lisesi riıraılıre ölreımenlillnden ı~~:<a eılnelr 
htanbula ıelml, oldutunıı dilelrre~iı:de blldı· 
ren ve ilrametılhı belli olmııran emekli jan· 
damıa binbaıı Osman Dorlribln derhal ıub~ye 
müracaat etmnt 

TOPLANTILAR : 
Alemdar Semt Ocaftndaıı: o~aıtnaırın M· 

nelik lıonıresi ı.ıo.94ı çrpmb• tOnn uat 
21 de Alaylı6ılr0nde yapılacalrttr. RO•ün par. 
ti arkadaılanmıaın tetrlflnl ehemmiyetle rica 
ederlı. 

=======~ 
Kayıp: Çankın nüfus memurluğun

dan aldığım ve ff;lnde t;<ınkırı aske~lk 
şubesinden askerilik muamelem ~a
yıtlı bulunan hilviyet cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi-, 
nln hükrna kalmamıştır, Çankırının, 

Kisedk köyünden Celep Beyatcı o
ğullarınd;ın Ali oğlu Recep 1318 do
ğumlu. 

• Twlı:arıdan •taiı: 1 - Bi rharf delifirae: 
..... Awrupada bi mnn alıa :Z - Bur .. da 
.ıt cami 3 - Biri. herbanai • bir harf de· Kayıp: İstanbul mıntaka liman re
tltfrM oh olur 4 - Bir barf deltılrıe: bir lsli""lnden aldığım 22 Nisan 926 tarih 
cıl ı-ı • pillik, leke 5 - $uyu bulan • 5 
tit harf deİltirse: baba delil 6 - Kabile • ve 413 sayılı reislik şahadetnameml 
terfinin yerleri deliıine: hıll olur 7 - 1 ttl y f · 1 k ta ~ d ren: ••net • harnerln )!'erleri dellıirse: zay e m. en sın cı ar caı;ım an 
ııı..ıe olur ı - Adeta ı - Xetrııdt. eskisinin hiıkmil yoktur. Fıçıcılar fl9 

Brnlki bulmaca - Soldan ula: ı - Na numaralı kahvede tnebolunun İkişer 
!aralıat :z - itibari ı - SOrabl • il 4 - kövünden Ahmet otlu Hasan 1303. 
llllıa • eli S - Feri • abnı 6 - Rml ı 
ımare 7 Re· ilizid (dlıili) 1 - Arlfipe , ............... llııı. 
1 - Telıf eden. 

İstanbul İki~ci İcra memurlulun
lan: Bir borçtan dolayı haciz altında 
.ıup paraya çevrilmemesine karar ve
~ bir adet radyo ile bir adet halı 
,. Qç parçadan ibaret oda takımı 7 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
~irinci Teırin 941 Salı günü saat 13 
• itibaren Sandal Bedestanı mezat Bllflık maktu olarak 750 
laireai~ satışı icra edilecektir. 1 inci ııagf a llGlltimi 500 

Muhammen kıymetin yüzde yetmış 
>etini bulmadığı takdirde ikinci art- J • ,, 111 100 
lrması 10 Birinci Teşrin 941 Cuma 9 1$0 
(ilnQ ayni mahalde ve tayin edilen fi • • • 

ıaatte icra edilecektir. İsteklilerinin 4 llJ 
nahallinde hazır bulunacak memuru- , • • " • 
• llAracaatlan ll4n olunu' 

Komisyonda mevcut niltnunesi gibi 
16 adet defter tabettlrllecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 3/10/941 Cuma 
günü saat 14.45 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. isteklilerin takarrilr e
decek bedel üzerinden kati teminat
lariyle belli saatte komisyona gel-
meleri. (276 - 8657) -

Bir No. lu diklmevlnde yangm sôn
dlirrne tesisatı yaptırılacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 6/10/941 Pazartf'SI 
günü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Keşi! bedeli 263 lira 10 
kuruş, kati teminatı 39 lira 46 kuruş
tur. Keşif komisyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte komisyona gelme-
leri, '275 - 8674) 

Kilo 

20, 000 Kırmızı domates. 
25, 000 Patlıcan. 

2, 500 Demet maydanoz. 
Yukarda yaz.ılı sebzeler pazarlıkla 

satın alınacaktır. İhalesi 3-10-941 t."u
ma günü saat 11 de Tophanede Lv. 
Amirliği satm alma komisyonunda ya
pılacakt.ı-. Tahmin bedeli 5525 lira, 
katı teminatı 828 lira 7!> kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö
rülür. Taliplerin belll vakitte komis
yona gelmeleri. (279 - 8745) -50,000 metre çadır kolanı alınacak
tır. Müteahhit nam ve hesabına pa
zarlıkla eksiltmesi 10-10-941 Cuma 
günil saat 14,30 da Tophanede Lv 
Amirliği sabn alma komisyonunda ya~ 
pılacaktır. Tahmin bedeli 5000 lira ilk 
teminatı 375 liradır. Taliplerin belli 
\'likitte komlsyoha gelmeleri. Nümu
nesi komisyonda görOIUr, (283-878'1) -

10 Ton kadar kunduralık vakete a
lınacaktır, Pazarlıkla eksiİtmesl 7-10-
941 Sah l(ilna saat 14 te Tophanede 
İst. Lv, Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin tek
Jif edecekleri mikdar alınmak üzere 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(282-8783) 

İkinci fcra memurlulundan: Bir 
borçtan dolayı haciz altmda olup pa
raya çevrilmesine karar verilen msa 
teferrüat bir adet (Hultmaun & Lo
renz) markall 1600/400 numaralı pres 
makinesi 9 Birinci Teş-i~ 941 Per
sembe g\lnQ saat 11 den 12 ye kadar 
Cemberlltaş clVannda Tavukpazann'.ia 
Çilingirler !IOkak 19 numaralı demir
ci dükkiinında açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadrğı takdir
de ikinci arttırması la Birinci Teş
rin 941 Pazartesi günO ayni mahalde 
ve tayin edilen saatte icra edilecek
tir. İsteklilerinin mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları i
llin olunur, 

Kayıp: Fatih askerlik 111besinden 
aldığım askerlik terhis tezkeremi kay
bettlın, Yenisini alacalımdan eskisi
nin hükmü kalmamıştır, Fatih Samat
ya Veledi Karabq mahallesf Baı so
kağı 18 No. idris otlu Şuayip Düzcör. 

Kayıp: Deniz erat muamellt 111be
slnden aldığım askeri terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hakmü kalqıamıştır. İ?.mlr 
Katırzade mahallesi Natırzade so~tı 
No, 74 Beslnı ollu SalQıib Türklel 138 
d~ 

.hkeri Fabrikalar SatınaJnı~· Komisyonu İl<'mları.'. 

'\tuhammen 
bede il 

Clnı ve mlktal'\ 

Caket ve pantalondan iba
ret ve eratın yazlık elbise 
kumaşı evsafında 12579 ta-

Lira Kr, 

Kati 
teminat 

Lira Kr. 

Şartname 

bedeli 
Kuruı 

kım işçi elbisesi 94342 50 14151 38 472 
Yaptırılacak olan iı elbiseler! 6)0.1941 Pazartesi günü saat 15 de 

Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlilğü Merkez Satınalma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muphammen bedel, kati teminat ve şartna-
me bedeli yukarıda yazılıdır. Taliplerin müracaatları, (8628) 

~ 

Muhammen KatT fartnanıe 

Malzemenin clnl ihalenin glln beedll teminat bede il 
ve miktarı ve ıaatl Lira Lira Kurut 

200 - 400 ton 
kurşun 8/10/9.U Çarşamba 14 260,000 28300 1300 
5000 çift Erat 
fotini 8/10/941 " 14,30 46,500 6975 233 
12 ton semer 
kılı 8/10/941 .. 15 18,000 2700 

Yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca pa
zarlıkla ihale edilecektir, Muhammen bedelelrlyle kati teminatları ve 
şartname paraları h\zalannda göstP.rllmiştir. (8682) -----

Devlet Dem iryoliarı ve Limanları işletme ıdaresi ı lan lan 
Muhammenb edeli 14250 (On rlört bin iki yüz elli) lira olan 2 adet 

Linotip yazı dlUl\e makinesi 17- 11-19U Pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarf 1,1şulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

•Bu işe girmek isteyenlerin 1068.75 (Bin altmış sekiz lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
teklifierlnl ayni giln saat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
paıada tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8631) 

~ 

1-10-941 tarihinden D. D./101 No. lu tarifenin grup ve aile grupla
nna ait ahkAmı, halk ticaret biletlerine alt D. D./102 No. lı tarife ile a
mele gruplarına alt D. D./103 No. lu tarife lAğvedilmiştir. Ayni tarihten 
muteber olmak üzere gazetecilere mahsus seyahat kartı tarifesi tle Çan
kırı - Zonguldak kısmına mahsus amele tarifesi ihdas edilmiştir. Fıı.,Ja 
tafslllt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (8767) 

Samsun Valiliiindel\ 

ŞOSE INŞAATI 
1 - Samsun - Bafra yolunun 38+ 140--39+580 kilometreleri arasın

da 1440 metre Münde toprak tesviyesi, şose ve sınat imnlAt inşaatı ka
palı zarf usullyle ihale edilmek Uze,.e eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 20 B'rincl teşrin '941 tarihine rasthyan Pazartesi gilnü 
saat 18 da Sam8UT1 V!llyetl Daimi Encilmenlnde yapılacaktır. 

3 - tnpatm keşif bedell (27032) lira (75) kuruş ve muvakkat temi
natı (2027) Ura (48) kuruştur. 

4 - Bu işe alt evrak şunlardır:Keşif defteri, proje, sllsilel fi7at 
cetveli, husust prtname, eksiltme şa rtnamesl, Bayındırlık işleri srenel 
şartnamesi ve mukavele projesind~ ibaret olup Samsun, Ankara, İstan
bul Nafia MüdQrlOklerln.de ve Samsun Vilayet Daimi Encilmen Kalemin
de bedelsiz olarak görülebilir. 

5 - fsteklilerfn hir mukavele ne en az 5000 liralık bu !şe benzer bir 
tıl taahhilt ve başardığına dair işi yaptıran milesseseden alacağı vesika 
ile ihale gününden en IJl!'Ç üç gün evvel Samsun Valiliğine istida ile mü
racaat ederek alacağı ehliyet vesikasını ve cari !!eneye ait Ticaret Odası 
vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri lAzımdır. 

8 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin yalnız teklif mektuplarını havi 
ve kapalı bir zarfı ve üçüncü maddede yazılı muvakkat teminat mak
burunu ve beşinci maddede yazılı vesikaları bir du; zarf içine koyup ve 
mühilr mumu ile kapayarak ihale gUnü saat 15 e kadar makbuz muka
blltnde Daimi Encümen Reisliğine verrnPlerl veya iadeli taahhütlü ola
rak posta ile göndermiş olmalan llzımdır. Postada olacak gecikmeler 
icabul olunmaz, (8652) 

Yapı ve imar lıleri llcinı 

Nafıa VekCiletinden 
ı - Eksiltmeye konulan ıs: Ankarad• jandarma subay okulu ıtrtı 

kap1111nm nedml ile buraya yeniden kanıcı odUı v• motnalklat --·· 
yaptırılması ilidir, 

Keşif bedeli: 5410,11 llradı... 
2 - Eksiltme 21>.10.1941 Puartesl gQnQ ıHt 15 te Nana Veklletl Ya

pı ve imar i~l Eksiltme Komisyonu oclumda açık eksiltme usullyle 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evrakı ve buna muktazl evrak Ya p& ve imar İşleri Re
lsUtınde görlllebWr, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin usulQ dairesinde (405.80) 
dön YÜ% bea Ura aekaen kurualuk muvakkat teminat ~""!leleri lAzımdır, 

~72H) (8772' 

2 - 10 - 941 

··zevcim Gözlerine 
inan-artnyorn 

'10 YAŞ DAHA GENÇ GÖ· 
RÜNDüGüMü SÖYLIY.OR'..: 

Bayan WA~NER, Montreuil~\ (Seine; 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyor; 

Bayan WaOner'ln "Btocel" İ. 
yeni cild unıurunu kullan• 

mazdan evvelkl fotoGrafıı 

{ 

(a.;. .. --w~.fftJ---ın-ır'"'~~"-1&11-
"rfındakı f1yan:hayret" deV 
~lkllOI. glateren.;.fotolraf.., 

l evcim "bu cidden bir harika-
dır,, diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnımda ve gözleriırı1e apı
mın etrafında çizgiler ve buruşuk
luklarun vardı. Hakikaten yaşlı gö
rünüyordum. Bugün ise, bütun çiz
gilerim silindi ve arkada~larun, bir 
ıenç kızın cıldi gibi saf ve yumuşak 
olan cildıme takdir nazarlarile bakı
yorlar. Onlara, benim yaptığım g:bl, 
cild unsuru olan "Biocel., U Toka
lon kremini 'kullanmalarmı tavsiye 
ettim Evveli onların bl~tu bana 

lar. Cild licıa;--öfaın;eıuı?reft&la 
'l'bkalon kremini berlakpnq'yaı. 
maıdanf'evvel1 kullanmız~Terlribin! 
de Viyana Universlteııif Pft>faörl~ 
rinden biri tarafmdan.$vel tlp1 
kı cildim'zinl ~iJ-~~ uns~ 
larına .benze')'eft :"~ •Do: 
!arın cildindenJ.ıs~aCı.,_ "ledüetıı 
gençlıii'L, kıymetli,· ce~oımı 
"Biocel <tfvardD".f Gündüzlerl~de..''bel 
yaz renktekl~TokaJon,.krapint._lt•l
lanınıı. Buı sAyede 9lldln!ı& 8eya• 
yumuşr.k;"' ve bütün ~.ı7gtalar. 
dan ve ' açıkn11 mesama kurw 
tulmu, bir. hıl kelbeder kalOll 

. .. 
fillmüşlerdl. Fakat daha sonra biz-
zat tecrübe ettiklerinde, ıördilklerl 

şayam hayret, semeresinden cid-' 
den benim kadar memnun kaklı-

kremlerinde mümmir. ve .... ~· 
nuniyet .netk:eler• teminaUJdır~ 
takdirde paranız iade olunur~-

................................. ~ 

1 

TÜRKiYE iŞ 
Kfü;ük Tasarruf msaplan 1941 İkramiye Plim 

Kesideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 AJuatoll, 3 .İklnclt.earlll 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 2000,- Lira l 8 adet 250 liralık- 2000,- Ura 
3 " 1000 .. - 3000,- " 35 • 100 " - 3500,- • 
2 .. 750 .. - 1500,- • 80 • 50 • - 4000,- • 
4 " 500 • - 2000.- .. 300 • 20 • - 8000.- .. , ............................... .,, 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Mühendis ktamı ılrit lmribam 3 Tqıiıüevvel 941 Cama silnll ya

pılacaktır. 30 EylCU akpmına kadar milracut eclip ka71~ olunanlanıı Kar
neleriyle birrırte imtihan s«nü ıut 9 da Okalda bulanmaları. 

Dühul imtihanında riayet edilmesi lat~ell eaaalan havi talimatname 
Okulda ilin edilmektedir. İmtihan silntlntien evvel dikkatle okunmau, 

2 - Fen memurhıiu kıllDl cirit ~tı"hluıı. Mühendlı kısmı imtihanı 
neticelerinin llinı tarihinden en :ıı tlç siln ıonra 71pılacak ve c8nl ay
nca illn edilecektir. 

3 - Okulun her ıubeltnde tedrisat& 13 Teırinievvel 941 tarihinde 
baılanacaktD'. (1538) 

Sahio ve Nesri.vat müdürü Emin Uzman. Gazetecilik ve Nepiyat 
T. L. Ş. TAN Matbaw 


