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OKUL GRAMERİ 

EL KIT~81 

Yazan : PEYAMİ SA FA 
Maarif Vekilllğlnln 83/9060 sayılı ve 20 İlkteşrin 941 tarırın Jtara
riy1e bütün okullara tavsiye olunmuş ve bu karar 13 İlkte~ 1941 
tarihli Tebliğler Dergisinin 144 Oncll sayısında çıkmıştır. Satış Yeri: 
ı .. t11nhul A "'"•ra . r.•rtrl~·· r;ı , ,.. MI IQIVFT ıcı+ ..... .,, "'"'' ,,ıı;\ l(rs 

İşgal cdil<'n mıntakada Almanlar tarafından işletilmiye başla •ıan bır Sovyet maden ocağı 

Dr. LQtf i Kırdar, Şehir Meclisinin d ünkü toplantısında nutkunu söylerken - ı Şehir Meclis{, dün saat 15 de İçinde bulunduğumuz ve henüz BAS 1 N B ı R LI• G.., j valinin rıyasetinde toplanmıştır. dört ayı geçmiş bulunan mali se J apon elçisi ile temaslara devam 
Evvelfı, Milli Şefimizin belediye· nenin tahsiliitr bir sena evvelki etmekte olan Amerika Har iciye 

KONGRESi
• ye gönderdikleri cevabi telgraf bütçenin ayni müddet' zarfında l\lüsteşan s. Wclles 

. okunmuş ve şiddetle alkışlanmış· ki tahsilatına ·nisbetle 260,841 li· 
tır. Bundan sonra vali bir sene· ra fazlasiyle 4,317,979 liraya ba· Tokyo, 4 (A.A.) - Bugün yapı 

----------------------~ Türk matbuntı ar. zı:ımanda çok 
tckAuıOl etmiş olduğu halde, bu
güne kadar bir meslek halinde 
taaz.zuv edememiş olmanın acıla
rını çekmektedir. Umonz ki, Ba
sın Birliği kongresi son senelerin 
tecrübelerini gözönOnde bulundu
rarak Basın Birliği kanunu ile a
tılan temelin ü zerine kuvveUI ve 
§ercfli bir matbuat mesleği kur
ını:ya muvaf!ak olacaktır. 

M. Zekeriya SERTEL 

Matbuatın bir meslek hali • 
ne girebilmesi için yalnrz 

teşkilatlanması kafi değildir. Her 
f~yden evvel gazete ve gazeteci • 
nın vasıflanması lazımdır. Gaze • 
tecide ve gazetede muayyen va -
aıfların toplanmış olması şarttır. 

lilc icraatı hülasa eden nutkunu liğ olmuştur. · lan Basın toplantısında hükumet 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: Muhtaç, asker ailelerine y~pı • sözcüsü, Japon elçisinin Vaşing -

- "940 ma1i senesi tahsilatı lan yardıma gelince; ilk zaman . ton'a avdetinden sonra · Sumner 
12,328,466 liradır. 939 tahsilatı· lar bu yardım işi kemiyyct iti- Welles ile yaptığı görüşmenin gö 
na nazaran 500 bin lira kadar bir bariyle 0 kadar ehemmiyet ve a· rünüşe göre Japonya ile Birle -
noksandır. Fakat evvelki sene zamet arzet miyordu. Tatbikata şik Amerika arasındaki müzak\!· 
ki miktarı tutmuştur. (Sonu: sa: 4; so: 1 > relerin çerçevesi dahilinde yapıl 

mış olan yegane görüşme olduğu 
na işaret etmiştir. Bundan maa· 
da sözcü, Japonya ile Amerika AtMAN .NOTASI 

Türk Basın 
Kongresi --

Dün Geceki Ziyafette 
Başvekilimiz de 
Hazır Bulundu 

Ankara. 4 (A.A.) - Türk Bl· 
sın B.rliğ• umumi kongresi bugün 
öğleden once Reis Hasan Reşit 
Tangut 'un başkan lığında ikinc> 
toplantısın:. yapmıştır. Kongre, 
bu toplantısında bırlik merkez 
hevetinır iki \ ılbll hesabatma aıt 
hesap komisyor.u raporu okuna • 
rak tasvibedi lmiş ve hesap ko •• 
misyonu tarafır,dan Birlik geliri· 
nin arttırılnıası hakkındaki te · 
mennisi ile bazı murahhaslar ta· 

(Sonu: Sa: 2: 80: 5) , ......................... " .............. , 
Atlantik'te 
Mücadele· 

ALMAN TEBLiGi 

Feodosiy~ 
Limanı 

Zaptedildi 

Moskovaya Yapılacak 
Büyük Taarruz için 

Hazırlık ilerledi 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman u

mumi karargahının· tebliğinde ez 
cümle kaydedildiğine göre Alman 
ve Rumen kıtalan Kırımda duş • 
manı takibe devam etmektedir -
ler. Karadenizçle Feodosin lima -
nı işgal edilmiştir. 

Leningrat ltesiminde Sovyet • 
lerıh iki çıkt1 teşebbüsu uım kal 
mıştır. Düşman Alman hatlarına 
varmadan ciddi zayiata uğratıl -
mıştır. 

Kırım açığında bin tonluk bir 
vapur tayyareler tarafından ba· 
tırılmıştır. Tayyareler beş vapu· 

(S onu; Sa: 2; SO: 3) 

(Sonu; 8a: 2; Sü: IS} (Senu; Sa:· 2; ID: 7) f nS!'Hiz bombardıman tayyaresi ınüreftebatı 1080 kiloluk bir bombayı m•yene ediyor 

İng.iltere 
Hukumeti 

Rus Talebini Kabul 
Ederek Macaristan 
ve Romanyaya Harp 

ilan Edecek 

Fin Ba~kıımaodaor r.Jarep l 
Mannerheim 

Ankra, 4 (Radyo gazetesi) -
Amerika Hariciye Nazırı Hull, 
Ruslarla anlaşma için Finlandaya 
son bir ihtarda bulunmuştur. 

Diğer taraftan İngilterenin Ro 
manya ve Macaristana harp ilan 
edeceği anlaşılmaktadır. 

<Sonu: Sa: 2: 80: 7l 

SOVYET TEBLiGi 
.. 

Kırım'daki 
VaziyetÇo~ 

Vahimdir 

Moskova Muharebesi 
Nazik Safhada, Kafinin 

Kuybişef'e Gitti 
Moskova 4 (A. A.J Bu gece oe~ 

redilen Sovyet tebliği : 3 sonteş
rinde bütün cephe boyunca mu· 
ha11ebeler devam etm iştır. Muha· 
rebeler Kırım'da ve Kalmin çev 
resinde bilhassa şıddetli olmuş· 
tur. Spvyet hava kuvvetleri duş· 
nıana ağır kavıplar verdırmiştu: 

ı T•hıır i1tıha iidıülı 

Moskova 4 tA. A.J - Sugunku 
Sovyet tebliğinın zeyli: Cenup 
cephesınde G-ıncharov kumanda· 
sındaki bır "-·"'·et bırlıği, Alman 
1ann iıç ta'uı•rı!ııu ımha ve 20 
tankını talirip etmıştır. 

Kareli cephesınde duşman ge
rilerine giren bır Sovyet birlığı 
Fin ileri kuvvetler inin ikı bôlu
ğünü imha etmiştır. 

· Son cephe vaziyeti 
... Londra 4 (A. , .,;., - Son alınan 

haberlere göre askeri vaziyet ~u
dur: 

Moskova meydan muharebesı 
en nazik safhasına gınnıştir. Ka· 
linin çewesinde, Ruslar İnsiyatı 
vi ellerinde tutmaktadırlar. 

(Sonu: Sa: 2: SO: 4l 

1 '1 i~niei. U~fi~~ 1 
11 

Ettekrarü Ahsen " Kabilinden 
'YAZAN >ıııı.. Aca~~ y~ne ~avuldan bahsed~sem başınızı 
r _ ' şışırmış mı olurum? Çaresız. o meseleye 
! RE F 1 K İ tekrar geleceğim. Sebebı şu: Bayram günündeki 
i H AL 1 D ı yazım büyük bir ilgı ile, bır fikir ortakhğiyle kar
i ! şılandı; okuyuculanmdan alkışlayıcı mektuplar 
.......... - ............ aldım; dostlar ho§WDa gidecek sözler sôyledüer, 
Jstanbuı ve Anadolu gazetelerinde de sesler duyuldu. Anladım ki, 
memlekette davula sevgi besleniyor; ona • mektuplaşmalarda kul· 
!andığımız beylik şekılde değil d e içten ,elen bir duygu ile • sev
gi ve saygı da diyebiliriz. Bunlar, davulun unutulmadığına, goao 
den diışmediğine1 davuldan vaıgeçmek istemedığimıze, davula 
candan özlediğimize. davulcunun yolunu beklediğimize birer 
ışarettir 

Hakkımız da var: Nesillerce şenliklerimizi davulla yapını) a 
alışmışız; bayağı günleri şenlik günlerinden ayıran ses davulun· 
kiydi. Çocukluğumda, bayram sabahı davulla uyanmanın zevki 
bana, şımdı, yıllarca hasreti çekilmıJ sevgili ile bir yatşkta uyan
mak derecesinde sevindirici ve dünyayı şeri gösterici gibı görünu· 
yor. Fakat asıl meraklı no1'ta başka: Gözlerini modern hayata aç
tığı için davtıl 6esini işitmemi§, davul seyretmemış olan küçük 
oğlum da o gün, radyodaki davul ahengine kendisin1 be.nimle be
raber kaptırdı. coşkunlUk duydu ,ve o ahenk çarçabuk, bir kusur 
ve bir kabalık gibi sona erince kederlene~k ''bitti mi?,, diye sor
du. kanmadığını belli etti. 

• Bizde davul "folklor., wnuza girmif milli bir ses kaynağıd ı ; 
güze) manilerimize ilham ve şevki o vermiştır. Köy tlüğünleri t 
yarışları, pehlivan güreşleri, yolcu ' karşılayış. zafer ku • 
layış, askere çağırılış . .:. biz askere gıdite de şenlik nı .. • 
hiyeti veren bir milletiz • gibi bü,tün toplulUklarda ve hıs 
birleşme'sihde davulun rolü varcpr. Yurdumuzun ulu ve 
ünlü kubbesıride en kudretli ve yürek çarptırıcı aJtısler 
yapan ses. dajul .aiimbürtüsüdür. Bütün bu . sebepl~rdendir kı, 
izci ve sporcu teşkilitında. bayram, seyran ve pmliklerınde davuıa 
dönüş, özümüze dönüş olacaktır ve mazimizin gü~l bir .semtiy e 
aramızdaki yıkık köprüyü yeniden khımlya t>enzıyece~t~: Can • 
nm ve cansızın beklediği bu gür erkek sem • modernlik. uzentı • 
ğiyle • kısmak ve boğıiıak, özür kabul etıııiyen bır suc. hıç değ• e 
vaz geçilmesi lAzımgelen bir yvaklık olea gerektir. 
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)nun bu mektubu, yine müphem 
ı.akla beraber, ıstırabuuı biraz 
flctmişti. 
on mektubunda: 

'& 

Yazaı.c. OGUZ ÖZD.I:.~ 

kiiA olduiu kadar \belirsiz bir hale 
koymak için, bil' çok şeyler anlatıyor 
ve s.a<ldetimdcn bahS•ıt. ~iyordu. 

- Ya senin saadctı1ı? 
~ soniam. Ilk i:ınce cevap ver-

Sokakta 
Bir Yaka-

-o 

anı 

Bir Şoför Metresini 
İki Yerinden Yaraladı 

Seni istasyonda luı-ıtılal'llCQ'lın 
ordu. Bu defa habersiz gelmek 
:. Gelmeden bir giın dnce telgraf 
melisin, Geldiğin gece, "Çiçekli 
.'<"e gıdırru olmaz mı acvııiliim?,. 

medi Sonra sesini biraz değiştirerek: Feyzi adında bir şoför, evvelki gün 
- ·:Benim saadetim rmiı? Dedi •. Onu Tarlabaşmdn evvelce bir müddet be-

sen bilmiyor musun?. raber yaşadığı Suzanı görmliştür. 

xvı 

- Biliyorµm ama, kiı o.bilir ıu bir Feyzi Suzanı .,ürilnce, on;ı lrnrşı alil
buçuk sene 'içinde belki \,defişm:~tir. kasının devam etmektt'! olduğunıı 
Diye düııündüm. hiıısetmiş ve genç ktıdmla görüşmek 

e gar:pti! En ıııcak ve en derin - Hayır! ve kabilse teknır beraber yaşamak 
guıar.m esnasında, cllerimı ve di- Bu "hayır" kelimesini ;,aöylerken teklifinde bulunmak istemiştir. r"a-
bağlanmış sanırım. Ve o andaki titr~ ve iradesine hlldm 01l1nak ar- kat, Feyzinin bu arzusuna Suzan so-

gularımı kabil değil, bende yaşa- :ıusiyle: ğuk bir şekilde mukabele etmiş ve 
n gıbi ifade edemem - Ne güzel bir gece! yoluna devam etmek istemiştir. Fcy-

te, Nihal ile karşıJ:ı~mamız da bôy Diye göfe baktı. zi Suzanın bu harC'kC'tlnden teessüre 
o.du. İstasyond1, birbirimize sanı- - Hatırlar mısın? Bundan iki sene kapılmış ve onu tehditle yoln getir
an sonra, yuzyüze baktıiımız za- ·kadar evvel, burada, böyle biıı _gece mek mümkün olabileceğini düşüne

:ı, adeta soyllyecek bu- telı: kelime' ceçirmiştik_ Bu gece, o l'ecedC'!l\ çok rek, cebinden büyük bir sustalı çakı 
madık; uzun mudtiet austuk, daha cwel... Yıldızlar o :zaman' bu çıkarmıştır. Fakat cakryı gören su-
k söylıycn Nihal oldu... kadar parlamıyordu. Rüzgar bu g~ ki zan bağırarak kaçmrya başlamış. 
Nasılsın? gibi serin ve bayıltıcı kokularla cı- Feyzi de pe~indcn koşarak çakıyı 

- Şımdl o kadar iyiyim kil ' ııUyordu. Suzana saplamıştır. Suzan aldığı ya-
- Gurbet sana yaramıı.. Nihal bu ıözlerl söylerken, kendi- ranm tesiriyle sendeleyip yere dü~er-
3 ygın bakışlarla beni uzun ıızun &iiıi kaybctmi:ı gibiydi.. Gözleri par- ken, Feyzi ikinci bir defa daha ça-
iukten sonra illlve etti: lamıyor, söylerken ııcsi titriyordu. kıyı genç kadına saplamış, dizinden 

- Halbuki ben.. - O geceyi pek iyi hatırlarım... ·yaralamıştır. Bu kanlı h!'idiseye gelip 
- Eveti Biraz sararmış gördüm. Bir rüyadan uyanmış gibi gözlerini lil'ıı~enler müdah:ıle C'derek, Suzanı 
amilfih artık ben geldim_ Eskisi f heyecanla bana çevirdi. J.l'eyzinin elinden gilı;-liikle kurtara-
ar şen olacaksın değil mH - Duyuyor musun? Dedi. Seninle bilmişler, şoförü yakalıyarak yetişen 

iafifçe gülums!yerek: ilk dansettifimiz gece, çalınan vals,. pG'lislere teslim etmişlerdir. Suzan 
- Evet! . •. - Evet~:· • ha:>ianeye kaldırılmıştır, 
)edi ve bıraz sükiıttan ıonra, ıor- Benden once ayaia kalktı.. .. 

- Yorgun ~usun? ' = ~~~er misin? Limanlarımıza Gelen 
- Hayır, gece uyudum. Gündüz Dans yerine giderken, pek heyecan-[ 

_uıÖ~~c;:ni .. ~~~e:~;s~t; e cide- ~1;~:"m~~~ ~~:em':!~~Y:;:na~ ::= fthalCit Eşyası 
ır.iyiz? fi geliyordu. Dansederkcn, Nihal ken-

- Tabıi .. E:ıyalarım zaten baiajda. dislnden l'eçmiş gibiydi. Yüzimde ha-
m alırız fif bir pembelik peyda olmuştu. 
uphesiz, onun arzusunu yerine ge- Saat 12 de eve dönerken, pek hal-

mek için böyle demiştim. Yoksa sizdim. N:halin koluna girerek: 
n yolculuğu beni oldukça sarsmııı - Çok yorgunum, dedim. Beni bi-
unuyordu. raz taşır mısın? 

D~şün~,Y~rdu~. .. •• . _ .. J - Taşımak ını? 
Nıhal Çiçcldı koşk e gıtmemızı [ Gülerek gözlerimin ıçıne baktı. 
'n hemen o gün arzu etmişti?. İs- - Senin sevgini taı,ıyorum, Bu 
alinin sebebi ne olabilirdi?. Bahu- ı yetmez mi? · 

rahatsız da görünüyordu. - Maddi varlığımı da taşımanı is-
Bu düşiincelerden kurtulmak için tiyorum. 
kindim. Ve tabiate baktım. - Ne tuhafsın .. Ben kendi mevcu
Clkb<lhar gelmişti .. Tabiat ne şirin diyetimi taşıyacak vaziyette miyim? 

ünüyordu.. Gecenin bu bayıltıcı Biliyor musun? 
elliğınde, hafif bir rüzcar esiyor - Şüphesiz!. 

yemiş bahçelerinden ıetirdiii ko- - Beni şu anda yaşatan vücudüm 
ar yuzümiıze çarpıyordu. Saadeti- değil ki 1 •• 

yakından duyabilmek için Nihale - Ya?,. 
ıyordum. Halbuki o bana bakmı
ve benden kork'Jyormuş gibi, ba
onune ifiyordu Yemekten sonra 

ık. . 
Ç.çeklı köşk,, pek kalabalıktı Ha. 
un kenannda küçük bir masıya 
rduk, Nihal yavaı; yavaş açılmaya 
lamıştı, Gülüyordu,. Dedi ki: 

- Bu gece bir çılgıniık yapmak is-
orum. 

- N<ısıl bir çılgınhk? 
- Nasıl olursa obun Kendimi büs 
tun unutmak istiyorum. 
- Çok tuhaf! Seni hiç böyle gör
emiştim. 
Cevap vermed:. Hali giilüyor ve 
ızıindeki her türlü ıstırap lekelerini 
ma göstC'rmemek veya onları müm-

<Devamı var) 

RUGÜNKV PROGRAM 
7.33 Müdk {Pi.) ıs.45 Çocuk autl 
7.30 Proırram 1 Hl.2S Konu,rna 

7.45 Hab~rltr 19.30 Ha~rler 
8.00 Mü.tık CP!.) 19.45 Serbut 
::~~ ~tu:ik sutı 19.H Baz uerlerl 

o zo. 1 ~ 'Radyo saretnl 
12.30 Procram 
12.33 Tilrlı:lller 
12.45 HaMrler 
1 S.00 TllrkOler 
13.30 MQzik (Pi.) 

o 
ıs.oo Pro.ıı;um 
18.03 Şarlı:ı1a.r 

20.45 Halk türkUsU 
21.00 Ziraat takvimi 
21.ıo Fasıl 

21.30 Konuıma 
21.45 Bando 
22.30 Habtrler 
22 45 Ullzik (Pi.) 
ZZ.55 Kapa1111-

[ G'CE. G'.LE.M H~B .. RlER 1 

dliyecilet Ar.asında 
eni Tayin ve Nakiller 

ı\nkara, 4 (TAN Muhabirinden) - Adliye 
I !eti. mUddeiumumt ve hlkimltr orasmda 
a ı akil ve ta,.lnler yapmı,tır. 60 lira ma· 

ı Afyon mUddclumumiliıfine Kızılcahamam 
n Cevdet Kızıol:lıı, Zonıı:uldak asliye ceza 

ia1l ğine Jatanbul sulh hlkimi Klmil Gü· 
•· l tanbul hilı:tmllllne ba•milddelumumi 
at ertan. 50 !ıra nıaaılı Fatsa hukuk hl· 

Bir miiddet evvel Kudüste bir "ti
cari birlik,, kongresi toplanmış ve bu 
kongreye İngiliz Ticaret Birliği mü
messilleri dştirak etmişti. Kongrede 
İran. İrak. Mısır. Türkiye arasında 
bir ticari ahıenk tesisi için miizakere
ler yapılmıştr. Bu kongreye şehrimiz
deki İngiliz Ticaret Birliği tarafmd'.'ın 
gönderilen mümessil avdet etmiştir. 
Kongrede memleketimize b;ızr lthnH'ıt 
maddelerinin gönderilmesi kararlaş
tırtlmıştır. hk olarak İııkenderun ve 
Payas limanlarına 130 ton kalay, 80 
sandık yünlü kumaş, otomobil ltısti
ği gibi maddeler gelmiştir. Kakao ve 
bazı makineler de gelen maddeler 
arasında bulunmaktadır. 

Çocuk Sayımında Talebe 
de Vazife Alacak 

Cumartesi günü sabahleyin saat 
9 dan 17 ye kadar yapılacak ilk tah
sil çağındaki çocukların sayımı hak
kında dün gece Ankara radyosunda 
saat 19,45 de bir konferans verilmiş, 
konferansın dinlenmesi için şehrimiz 
okullarındaki radyolardan da istifade 
edilmiştir, Cumartesi günü yapılacak 
sayımda ortaokul talebesine de va
zife verilmişür. 

35 Tramvay Arabası 
Getirtilecek 

Izmir belediyesi hesabına Belçlkada yapı
lan .,., ha21rlanın 35 tramvay ar1tba mın teh
rimfre ıretirtilmesine calııılmaktıdır. 

(Baştarafı 1 incide) 
ru daha hasara uğratmışlardır. 

Moskova üzerine bir gündüz 
akını yapılmıştır. 

Leningratta Alman tayyarele -
ri geniş yangınlar çıknrmışlardır. 

JJ1 oskovaya taarruz 

T A .N 

( .............. .. Milli SEf ..... 

~ 
i . Şehir Mümessillerine · Ve 
Gençliğe İltifatta Bulundu ar 

ihtikar 
"Taraması 

Bir Günde 
Adliyeye 

30 Kişi 

Verildi 
Diin Beyoğlu, Eminönü. Kadıköy. 

Bakırköy, Beşiktaş ve Üsküdar ka-
Şehir Meclisinin toplantısında Taksim gezgisine Inönü gez~ zalıınnda yiyecek maddeleri ve ku-

gisi adı verilmesi ve buraya Milli Şefin bir heykelinin dikilmesi maş üzerinde umumi bir ihtikar ta-
kararlaşmış ve bu karar Cümhurreisimize arzedilmişti. Milli Şef. raması yapılmıştır. Bu tarama neti
bu telgrafa ve üniversite tarafından Cümhuriyet bayramı mü- • 1 ce~inde Beşiktaşta kasap ~u~t~fa v: 
nasebetiyle gönderilen tazim telgrafına su cevapları göndermek Nışnntaşmda kasap Keleklıdıs ın etı 
sureti 1 h · mümessillerine ve gen;lig~ e iltifat buyurmuş- p:ıhıılı sa.ttı~hı;ı tesbit edilerek adli-

y e şe ır , yeye verılmıştır. 
lardır: 

"İstanbul Belediyesinin iyi yürekli duygulanna çok teşek
kür ederim. Belediyenin kararını sevginin bir işareti olarak 
alıyorum.,. 

• 
''Üniversitenin temiz duygulanna ve gençlerimizin çalı~ma 

heveslerine çok teşekkür ederim.,, 
.'smet lnönü 

-------·----------------------·· .. ················ 
PİYASADA: 1 ADLİYEDE: 

Şehrimizde Alman Y anhş Bir Rapor 
• 

Şirketleri Kuruluyor Yeren Doktor 
Son Türk - Alınan iktısadt anlaş

masından sonra şehrimizde bazı Al
man şirketleri teşek.kül etmiye baş
lamıştır. Bu meyanda "Türk T.A.B ... 
adında bir limited şirket faaliyete 
geçmek üzere bulunmaktadır, Bu 
şirket tütün işleriyle uğraşacak, mem 
leketimizin muhtelif şehirlerinde de 
şubeler a.ı:acaktır. Bu şirket Alman
yadaki büyük bir tütün tröstü he!ııı
bma geniş ölçüde tütün satın alacak
tır. Bundan başka Vilhelm Han Bur
ger adında bir Alman da, ithalat ve 
ihracat mallariyle meşgul olrncıkt..-'l

dır. Vilhelm Han Burger'in tesis et
mekte olduğu· şirketi Doyce Bank !i
nan~e etmektedir. 

Helenya ndında bir kadm, Asliye 
Ceza Mahkemelerinden birinde yapıl
makta olan duruşmaya gelmemek i
çin Beyoğlunda doktor Vartana mU
racaat ederek, boğazı ağrıdığmdan 
bahisle bir rapor almış ve mahke
meye göndermiştir, Fakat kadmm 
hasta olmadığı ihbar edilmesi üze
rine, Helenya evinde adliye doktoru 
tarafından muayene edilmiş ve hasta 
olmadığı görillınüştür. Diln Sulianah
met birinci sulh cezada hem doktor, 
hem kadm tevkif edilmiştir. 

Ekmek, Dünden 
itibaren Bollaştı 

Fırınlara fazla olarak 750 çuval 
un verilmesi ve geceli gündü;ı:lü ça
lışmalarının temini neticesi olarak 
ekmek bollaşmış ve tabii vaziyet av
det etmiştir. Bunun neticesi olarak 
frrınlarm önünde izdiham kalmamış
tır. Evvelki gece yaptlan baskın kon
trollerinden de müsbet netJee alm
mıştrr. 

İrak Yolile İhracat İşleri 

ALMANYAYA SATILACAK TO'
TÜNLER - Almanyeya satılarak 
sevkedilecek yaprak tütlnler için he
nüz mübayaata başlanmamı~hr. Tü 
tün tficirlerl aralarında bir toplantı 
yaparak, Almanya için verilebilecek 
tütünler hakkında ihzarl bir görüş
me yapmışlardrr. İnhisarlar İdaresiy
le teşriki mesai etmiş bulunan Türk 
tütün şirketinin Almanyaya satılmak 
üzere bazı kaliteleri toplamış olduğu 
ve muayyen bir cins büyük bir sto
kun bu şirket tarafından satılacağı 
anlaşılmaktadrr. Basra - Bağdat demiryollarr ida

resiyle yapılmış olan anlaşmaya na
Kaymakam ve Mektupcular zaran, Iraktan gelecek eşya yüklii 

vagonların yüklü olarak iadesi icap 
Arasında Tayinler etmektedir. Halbuki, Iraktan getiril-

Ankara 4 (TAN Muhabirinden) - Dahi· ınekte olan mallar vagonlardan çıka
liye Vek9.leti kaymakamlar ve mektupçular •· 
rasında yeai tayin ve nakiller yapmııtır: rıldtktan sonra bu vagon1arm boş o-

Liçe kaymakamı Cemal Dinç Ketan kayma larak iade edildiği görülmiiştiir Ti-
kamhfrna· Aşkale kaymakamı MUıtak Diker· . • .. · 
man çu~amba kaymakamlığına Refadlye kay earet Vekaleb iilakadarlara mustııcel 
makamt Hayri Dişliağlu A,kale kaymakamlı· bir emir göndererek, ihracat t5.cirle-
f;ınaı Diyadin kavmakamı Süleyman Onur Re 1 · · · I k ı· l 'h t 
şadiye lcaymakamlığma, Kars mektupçu5 u rımızın ra YO ıy e ı raca yapma-
Hilmi Ulut Zonıruldak mektılpçuluiuna naklen lannm temini ve göndcrllecç.k malla-
tayin edilmi~lerdir. 'kt · k l't 1 ini d x k kamı ll'ahd uıı.aoel ldart 111• rm mı ar, cıns ve a ı e er n e 
zum e~~:ria~Y'::kUet emrine almmı~tır. Vek~lete bildirilmesi istenilmiştir. 

SOVYET ·TEBLiGi Basın Birliği 

Kongresi .,. 

Muhtelif ylyE'Cek maddeleri s::ıt:m 
bakkal ve ızah irecilerden de sekiz ki
şi hakkında zabıt tutulmuştur. Fin
cancrlarda 19 numarada Yaşot Saban 
mağazası da toptancı olduğu halde, 
perakende fiyatlarla mal sattığı ve 
ihtikar yaptığı anlaşılmış ve o da 
adliyeye verilmiştir. Bu mağazada 
bulunan yüz top kumaş da müddei
umumiliğe verilecektir. Bunlardan 
başka zincirleme ihtikar yaparak bir 
otomobil lastiğini 285 liraya saf..-'ın 
Sabri Balet, Sabri Arıkan, Mustaf;ı 

ve Muharrem de tevkif edilmişler
dir. İstik!Rl caddesinde gözlükçü Jo
zef de 25 lira para cezasına mahkılm 
edilmiş, dükkl\nmm bir hafta kapa
tılmasına karar verilmiştir. 

Üsküdar, Beykoz ve Kartal kaza
larında yapılan ihtikar taramaları 

neticesinde birçok ihtilclr suçlusu ya
kalanmıştır. 

Kadık.öyünde Mühürdar caddesin
de kasap Ahmet ve Erenköyde kasap 
Sevket fazla fiyatla et sattıklarından 
t.tsküdar adliyesine verilmiş ve dük
klinlarmm birer hafta kapatılmasına 
ve yirmi beşer lira para cezası ödemt> 
lerine karar verilmiştir, Kadıköyün
de Galipefendi sokağında bakkal Is
t:wri kaşar peyniri ihtikdrından, Çen 
gelköyünde bakkal Recep şeker ihtl
kflrmdan, Kadıköy Yeldeğirmeninde 
fırıncı Halil un ihtikllrmdan, Beykoz 
Kılıçlı köyde bakkal Reşit rakı ihtı
karmdanı Kadrköy Söğütll.içeşmede 
manifaturacı Agop manifatura sakla
mak suçundan, Kartalda ~epetçi İh
san fazla fiyatla ev levaznnı sattığın
dan, Kadıköyde Altıyolağzmda kır
tasiyeci Cevat iııkambil ihtikl'ırmdan, 
Çamlıcada manifaturacı Moris ma
kara sakladığından Üsküdar adliye
sine verilmişlerdir. 

Bunlardan başka demir beyanna
mesi vermiyen Osman Kobeney, Ma
arif matbaa!ımda Talat matbaadaki 
işini terkettiğinden, mühendis İsmail 
Hakkı da hususi otomebillni taksi 
diye çalıştrrm, husust işlerinde çalış
tırdığından Üsküdar adliyesine ve
rilmsiler ve haklarında MilU Korun
ma Kanununa muhalif hareketten ta
kibat başlamıştır. 

Albn Fiyatları 
Altın fiyatında yeniden bir yükse

liş yoktur. Bir altın 25,10 kuruştan 
sattlmrştir. 

A tlantikte Mücadele 
(Baçtac-::ıfı 1 fnclde) 

Fransız kafilesine hücum 
(Baıtarafı 1 incide) 

Moskovanın şimal batısında, Volo
kolamsk istikametinde, Almanlar hü
cumlarına devam ediyorlar. 

( Baştarafı 1 incide) Vichy, 4 (A.A.) _ "Ofi., 2 Son-
Bu vasıfların tayini, mesleğe in- teşrinde Fransız Afrikasma ve ana
tisap edeceklerde muayyen şart- vatana götürülecek erzakla yüklü o
ların mevcudiyetini zaruri kıla - larak:, İberville avizosunun himaye
caktır. O vakit, herkes gazeteci o- sinde Madagaskar'dan gelen beş Fran 
lamıyacak, meslek haysiyet ve şe sız ticaret gemisinden müteşekkil bir 

Tulada Alman tazyiki artmaktadır. 
Donetz çevresinde, Alman hücumla

rı devam ediyor. 
Kınında vaziyet vahim telakki ed!l

melr.tedir. Bununla beraber Almnnbr 
kendilerine Yay)adağ üzerinden bir 
geçit teminine muvaffak olamamışlar
dır. 

Almanlann Kerç ve Feodozyayı al
dıkları hakkındaki haberler asılsızdır. 

Tula önündeki hrap 

refini koruyamıyan, mesleğin kafile, durban'ın 200 mil cenubunda 
• b tt' d' ~ · t h ·ı · altı kruvazörle altı karakol gemisln-ıca e ır ıgı a sı ve terbıyeyi d .. kk b' İ ·li iil ta 
haiz olrnı k" 1 _ en mure ep ır ngı z. osu ra-
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Gizlenen eba ar 
Dünyanın en büyük nebatat alim 

olan Hintli J. Bos, nebatlarda duygı.. 
denilen hassanın mevcut olduğunu id 
dia etmiştir. NebatlardJ duygu cih zı 
bulunmamakla beraber her nebatın 
sevki tabii denilen- kuvvetin tesiri a l 
tında duygulandığı ileri sürülmekt e 
dir, Buna misal olarak Bos, r : !nd s 
tanda orman kenarlarındaki kayalık 
lar üzerinde yaşıyan bazı nebatıa 
göstermektedir . Bu nebatlar hali tıı 
biide iken yeşil ve parlak renklidır 
!er. Fakat, yanlarına herhangi b i.- hay 
van veya bir insan yaklaşınca yap 
raklar derhal kapanmkta ve yııvarlJk 
bir ta:; gibi üzerinde yaşa".lıklan ka
yanın rengini almaktadırlar. 

Fennen şekıl değiştirmekle =.:ah e
dilebilen bu hadise, nebatların ken 
dilerine doğru gelmekte olan bir hay 
vanın toprak vasıtasiyle köklerine ka 
dar intikal eden ayak darbelerinin te· 
siriyle husule getirilen hassasiyete at
fedilmektedir. Bu nebatlar bir müd
det öylece kaldıktan ve ayak gürültüsü 
yanlarından uzaklaştıktan sonra tekrar 
eski şekil ve vaziyetlerini almaktadır
lar. Bazı alimler dahi bu hali, nebat
larda bir nevi müdafaainefs hareketi 
olarak kabul etmektedirler. 

Öldüren Çiçek 
Hindistan ormanları dünyanın en 

zengin nebatlarını içine almıştır_ lk
limin sıcak ve yağışh olması bu or
manlarda akıllara hayret ve hattli in
sana korku ve heyecan verecek şekil 
ve manzaralarda ağaç ve nebntlann 
yetişmesine yardım etmiştir Hint or
manlarında dünyanın en güzel orki
deleri bulunmuştur. Kolleksiyon me
raklısı neb:ı.tatçılar bunların yüzden 
fazla cins ve çeşitlerini toplamışlar
dır. Her cinsin öyle çeşitleri bulun
muştur ki, bir tanesi binlerce liray.ı 
satılmıştır. Fakat bu ork!delerin ara
sında toplanan bir cinsin çiçeklerinin 
üzerinde ince kıllar bulunmaktadır. 
Bu kıllar ısırganın yaprakları werin
deki kıllara benzemektedir. Çiçeği 
kokhınacak veya çıplak bir tarafınıza 
sürülecek olursa, ısırgandan daha şid
detli olarak yakar ve yanan yere çok 
kuvvetli 7ehlrli bir madde dökülür. 
Bu zehirin henüz ınahiyeti anlaljı!a
mamılJitır. Fakat insanın vücudüne ka
rıatıktan sonra ölümden kurtulmak 
kabil olamıyormuş H"ıntliler, bu çiçe
ğe öldüren çiçek adım vermi§lerdir. 

Bursa Valisi Geldi 
Jluraa vahı! Rclık Koraltan ;ehrimlze gel• 

mlıtlr. Vali aazetecilere, ~ehlrdlik miltehas· 
ıuı l'roıtun Burıada bir haftadır tetkikler 
yapmakta olduğunu, Merinos fabrkiaımdan e· 
lektrik temin edildljinden, ıehrin muntazam 
ve ucuz bir şekilde ısığa lıavugtuğunu bildir· 
m{!Jtir. 

1 
5 Çarşamba ı 

2 nciteşrin 190 -H-IZ_IR_:_l-84--

RUMI: 1357 HİCRİ: 1360 
İlkteşrin: 23 Şevval: 15 

Güne1 oe1e ikindi Akşam Yatsı lmsllı: 
6.36 11.58 14.43 27.01 l8.!5 4.55 

Basın Kongresi 
(Baştarafı 1 incide) 

rafından b::t~kanlığa verilmiş o .. 
lar. takdrler~n dilek ve nizamna· 
me komısycnlarma gönderilme .. 
sine karar ver ilmi~tir. 

Gündem~ndı:: görüşecek başka 
bir konu bulı.ınmaması dolayısi:r• 
le kongre gt>ıecek toplantısını ya
rma bırakmıştır. 

Dün geceki ziyafet 

mlı 'r.c Akoarayd•n Kemalettin Yalın, Cey
a ulrulı hikimliiHne Bordan Necm•ttln 

1 , Bor hukuk h4kimliiiat Ordudan Yünı· 
Oktar, Saray htlı:lmlijtine lstanbul ağrr ce· 
O. uı Hatıl Gcney, Istanbul afcr ceza l· 
1na sulh h!klmi Nureddin Bilıi. Istan-

den Mu•ta(a Tarkan. Mudurnu hlkim mua • 
vinliğine Kahtadan Abdurrahman Otko, Bile· 
tik h&kim muavinlııline Elbıldan Nuri San· 
ear, Adapazarı mOddeiumumt muavinliğine 
l'etUrkeden Nuri Erı:ua, LGleburı:u sorıu hA 
kimliğlae Mtrzlrondan lhıın Orhon, Ankara 
hakim muavinlfilne Kocaeliden Fuat Erdoif;an, 
EUzığ müddeiumumi muavinliiine Tuncelln · 
den Mehmet Artın, Bursa milddciumurnl mu 
aviıılii!iae içra memuru Ertu~ul Akce, Çor
lu blkirn mııavintlfine Rısih GQrkan, Kulp 
müddeiumumi muavinlifine Omc:r Yuce, Ol 
h.iltim muavinliğine Orran Demirhan, Cizre 
hlkim muavinlifine Sedat Aksoy, Akdağ made 
ni müddeiumumi muavinlğiine Cihat Ozhan, 
Andırın mUddelumumt muuinlifine Omer Al· 
tındaf. Tvnecli milddelumumt muavinliğine 
Ahmet Orkak, Termı hlkim muavinhi:ine Nec 
det Kalelioflu, lGpir hlkim muavinliğine Le
bip Erkoç, Polu hlkim muavlntlif;ine Hasan 
Kütükoğlu, Siirt h!kim muavlnlfline Ziya 
Erıı:ilden, Viranıehir mUddriumumi muavinI!iii 
ne Rıza Kökçe, Kilklt mUdd<iumuml muavın• 
Jiğine Faik Biçak, Nazmiiye milddeiumuml 
muavlnlij!lne Nadir Alpay, Mnat Alçakmak 
müddeiumumi munlnlliine Cemal Sakallıoflu, 
Vıldınli h&klm muavinlijiine Kemal Çine, Pa· 
zarcık blkim muavinliiine Hayatı Şener, Pe· 
tilrke milddeiumuml muavinliflnc Naci Oiu
zel Me•udlye müddeiumumi muavinlij:ine Şem 
acddln Guney, Urla müddeiumumi muavinliği
ne Remzi Oner, Doju Beyaııt hlkim mua • 
vinllfine Omer LiJtll Boıcah, Gürdes müd • 
deiwnwniliiine Vuuz Dlndikgll, Malazıirt 
hikim muavinliilnc Hamdi Aytaç, Kurtalan 
müddeiumumi muavinlljiin~ Nuri Erkan, Gök
su hikim muavinliğine Şefık Scrcıı .ve B.lıa 
hakim muavinliflne Cevdet Can tayın edıl -
mlıtir. 

Stokholm 4 (A. A.) Kmmda 
temizleme hareketinin süratıc 
sona ermekte olduğu şu esnada 
Moskova cephesine yeniden mü
him miktarda tank ve top gönde
rilmekte ve bunlar Moskovaya 
karşı yapılacak yeni \"e büyük 
taarruz için lazım gelen yerlere 
yerleştirilmektedir. Bu taarruzun 
başlıca hangi istikamette yapıla
cağım anlamak henüz kabil de
ğildir. 

Moskova, 4 (A.A.) - Pravda ~a
zetesinin harp muhabiri bild:riyor: 
Son iki gÜn içinde Almanlar Tulaya 
bir kaç kere taarruz etmişlerse de, bu 
taarruzlar geri püskürtülmüştür. Ve 
düşman ağır zayiata uğratılmıştır. 
Pazartesi günü cenup cephesinin b!r 
kaç kesiminde çereyan eden şiddetli 
bir muharebe neticesinde Almanlar 
geri püskürtülmüştür. Düşmanın bir 
kasabayı zaptetmck ic;in yaptıiı teşeb
büs akim kalını§ ve düsman. tarde
dilmiştir. 

v • .yan ıms~ er bu mesl? 1'ından durdurulmuştur. Iberville A
ge gıremıyeceklerdır. G~~etelerm I vlzosunun mevcudiyetine rağmen ti
vasıflan!'llası da gaz~t~~ılıkt~ mes 1 caret gemileri kuvvete boyun eğmi
lck ahlakının teessusune hızmet ye mecbur olmuş ve zaptedilmlşler
edecektir. 1 dir. Gemlierin isimleri Cappadaran, 

Matbuatın sevilen ve hürmet Captaauvane, Bangkok, Commandant 
telkin eden bir meslek haline ge- Dorize ve Compiegne'dir. 
lebilınesi için de bu meslek men- Bir denizaltı batırıldı 

Ankara, 4 (A.A.) - Basın Bir
liği kongresi murahhasları şere -
fine matbuat umum müdüriı Se
lim Sarper tarafından bu aksam 
gar gazınoc;ur.da bir süpe veril .. 
miştır • 

1 1-l'<lm muavınliı;inc Ankara eoki ha mu· 
v n! ukuk dolctonı Sait Onen, 40 lira maaı 
Nevşehir aulh fılklmllğine Mltbtan Rifat 

1ı yQl<oğlu, SS lira mantlı hkenderun hJ· 
muavınl elac Urladan Naılf Erıüle,, San 

t m ddeiumumll!ı?lnc Kaiıımandan Şadi 
C e eli Ka ııman h!klm muı,·inlflhıc Yıl· 

elind~n Abbas Ali Çctlnı Zon1.11ldak müd· 
.: mili ıne Kulptan muavin Hilmi Dura, 

Dur n Bey hikim muavinliliine PIUmftrdcn 
E rem Aysel, D<vrek mild•leium•ımtliğine._~i· 
noptan SYayip Kor, SIMp mliddchımumllıgı • 
ne Kn aburundan Ahmet Olıen, Karadeniz E
r ı ı hAkim muavlnlifine Şibin Karahi•ar• 
dan 1 rahim Ozcnslclolllu, Nev,chir müddei· 
umuı::!li '\C V ıldızelinden Ali Rıza Kunutku, 
c;evn1 mUddeiumumi mı:ıavinliıllne Gurdesten 
Ali Abn, Karaburun mtlddciwnuml nıua.vin· 
1 ne Bcy§chirden Klmil Ozkent, Kar_.•alt 
lılkiıu muavinliğine Erzlncandan Kemal Fehmi 
.\'alcol, 'orcu hlklmlltine Biı:adan Mahmut 
y ctet. Uııtıılı;öprtl hUdm rauavlnliflnc Varan 
thirden Mehmet Enclinün. Bni~can aıüddei 

ı t muavinliğine Kılkltttn Rıfat Octen, 
H•fılı: mllddelıamumt muıvlnlifine MesudiYt• 

:Memurlar Kanunundaki 1 İngiltereden Gelen Vagon 
Yeni Değişiklikler Ve Lokomotifler 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Ankara, 4 (TAN) - Türkiye il_, 
Memurlar kanununun bazı maddeleri- İngiltere arasında mevcut ticaret mu
n n tadili hakkında hazırlanan kanun ahedesi hükümlerine göre İngiltere, 
Jayıhaırınm önümlızdeki günlerde ali- Türkiyeye vagon ve lokomotif ıönder
kadnr enciıınenleıde mü:ıakeres\ne b3J mektedir 25 kadar lokomotifle 600 
ıanacaktır. .Bu layihada askerliğini kadar va

0

gondan bir kısmı bugün An
yapınıyanların memuriyete alınamıya- karaya gelmiştir. Bunlar, montaj e
cagı ve askerliğini yapmadan memur dilmek üzere Sivas atelyeııine gönde
olanların dahi muvazzaf hizmetlerini rilmiştir. 
ifa sırasında memuriyetle bir alAka- -----cı-----

lan kaımı:vacağı gibi memuriyetin ver- Ticaret Vekaletinin Tebligı"'. 
digi hak ve salihlyetlerdcn de: !ıtifa-
de edemiycceklcri hakkında hükümler 
vardır, 

-----cı----~ 

Belgratta 100 Rehine 
Daha İdam Edildi 

'Londra 4 (A.A.) - lu;aı altındaki Avruııa 
da re ıneler idam edildiii hakkında haberler 
ıı:cl e tedır, Belcr.ıta bir Alman uhrine 
y p ı n taarruz Ozerıne 100 ;ehme idam edli
nıi tir. 

B r c, 4 (A.A.) - Belarattan Isviçre tel· 
grııf ., ınwına blldiriliyorı _nüktmc:t kuvveti~· 
d Aranielonc kaaabuı c1vıırında 40 lcomu
ni ti l<urtuııa dizmiı;tir. Bir mUuılemc e•na· 
ı;ında 40 komllnht dldilrülmilı n ıiçil esir •· 
dilmı~tir. _____ ___., ________ _ 
Emniyet Amirleri Arasında 
Aııkara, 4 ( 1 AN) - htanbul emniyt.t 11: 

ç n U ıul>e nılldllrü Tevfik BoJlu dirdiln •. .ı 
be n• ncılilfliııc. ı.tanbul ikınc.t ııntl .emnı

yet Anı.•lcr'nd•n Mit hat Af,ln V•r•nıehır, Ke 
:ol Anuc Canltın. lbrahim Au.ç Akh~ur 

emn yet imlt~:ne naklen tayın edılmıı · 
kallr. 

Ankara, 4 (TAN) - Ticaret Ve
kaletinin bir tebliğine gôre, tütün 
takasına ait kontenjanlar tamamen 
dolmuştur. Yeniden ithal müsaadesi 
verilmiyecektir. Esasen 9/10/941 ta
rihinde imzalanan anlasmnlar muci
bince ithaltlt yapmak imkanları elde 
edilmiştir. Tütün takas hükümleri 
dairesinde ithali istenilen maddeler 
yeni anlaşmalar hükümleri dairesin
de ithal edilebilirler, 

Romanyada İdamlar 
BUkreş, 4 (A.A.) - "D.N.B ... Ki

şinef harp divanı bugün lf komü
nist ajanını idama, diğer iki ajanı da 
15 seneden 10 seneye kadar kürek 
eezasma mahkum etmiştir. Ü'ı;ii J.' 
dm olmak uzere dört maznur 
et etml~itr 

Yapılan tahminlere göre, Alman 
kumandanlığı zırhlı birliklerini mer
kez kesimine sevketmcden evvel sağ 
ve sol cenahlarda bilhnssa şiddetli o
lan mukavemeti kırmıya çalışacaktır, 

Nara üzerinde muharebelerin şid
detle devam ettiği bildirilmektedir. 
Diğer cihetten Volkof nehri uzunlu
ğunca Almanlnr ilerlcmiye devam et
mektedirler. İlk Alman birlikleri 
sehri geride bırakmışlardır. 

Ladoga gölünün cenup ucunun 60 
kilometre batısında bulunan Stolze'
den başlıyan ileri hareket Volkofs
troy istikametinde şimale doğru de
vam etmektedir. 

Donetz'de Ueri lıarelı.--eti 
Budapeşte, 4 (A,A,) - Ofl: Donetı: 

sanayi bölgesindeki son kesimJerin 
müttefik devletler tarafından İHali so
na ermiştir. Macar kuvvetleri, <son 
hedeflere varmak için Donetz üzerin
deki cephelerini genişletmektedirler. 

Koivisto i§gal edildi 
Helsinki, 4 (A.A.) - Sonteşrinin 

biri ile iiçii arasmda yapılan bir ta
arruz neticesinde Fin kıtalarının aym 
üçünde Koivisto'yu işgal ettikleri 
resmi Fin tebliğinde bildirilmektedir. 

Rus f ilosunwı akibeti 
Ankara, 4 (Radyo gazetesi) 

Kırımdaki Alman ilerleyişinden bah
seden Bulgar radyosu Srvnstopol'un 
da yakında düşece~ini ileri sürerek, 
buraya sığmmış olan Sovyet donan
masının vaziyetini mntnlila etmekte
dir. Bulgar sözcüsO Sovyetlerin Ka
radeniz filosu için üç ihtimali derpiş 
etmektedir. 

Birinci ihtimale göre. Sovyet harp 
gemileri Sıvastopol'dan sonra Rusya
nm doğu, yani Kafkas sahillerine il
tica edecektir. İkinci ihtlmal olarak 
Türkiyeye sığınarak Boğazlardan geç 
mek istiyeceklir. Yahut ela son bir 
ihtimal olarak kendi kendini bntırn
caktrr. 

Bulgar radyosu, Sovyet filosumın 
-'1oğu Karadeniz limnnfarma sığına -
nıyacağmı, çünkü Almanların Kerç
len Kafkaslara kolayca atııyabllece-

* Moskova, 4 (A.A.) - Yarr resmi o-
larak bildirildiğine göre Moskovl 
cepheainde Nara nehrinin geçmek için 
Almanlar tarafından yapılan bütün te
şebbüsleri her defasında Sovyet kuv
vetleri geri püskürtmüş ve tardet
miştir. 

Kalinin de Moskovadan 
Kuybişef'e gitti 

Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) - Ge
len haberlerden anlaşıldığına göre, 
Almanlar Moskova kapılarına kadar 
dayanmışlardır. Fakat bu kapılara bir 
türlü yaklaşamamışlnrdır. Bu yavaş
lamada Rusların gösterdiii büyük mu
kavemetin bilhassa amil olduğu artı1t 
muhakkaktır. Ruslar, Moskovayz kur
tarmak için var kuvvetleriyle calıııı
yorlar. Fakat buna muvaffak olacak
ları İngilizler tarafından dahl tahmin 
edilmemektedir 

Gelen haberI~re glSre, Sovyet Ci.im
huriyctleri birliği reısı Katinin de 
Moskovadan ayrılarak Kuybişef'e git
miştir. MaUlm olduğu üzere Molotof, 
ecnebi memleketler mümessilleriyle 
Kuybişefc gitmiş ve Kalininle Stali:ı 
Moskovada kalmışlardı. 

Simdi Kelinin de Kuybişefe gitmesi 
Moskovada tehlikenin arttığına bir 
delil olarak gösterilmektedir. 

ğl.ni söylemektedir. 
İkincisi, Türkiyeye sığınma ihti

malidir. Her ne suretle olursa olsun, 
bitaraflığını müdafaaya karar ver
miş olan Türkiye buna razı o1mrya
caktır. Tiirklye rnzı olsa bile Boğaz
lardan geçecek Rus donanması İtal
yan donanması tarafından batmla -
caktır. • 

Bu hale göre, filonun kendi kendi
sini batırmasından l: \şka çare kalma
maktadır. 

suplarının hak ve imtiyazlarının Roma, 4 (AA.) _ "Teblit": Sicil-
kanuni bir müeyyide ile tcsbit 1 yada dün gündüz ve geçe İngiliz tay
cdilmiş olması lazımdır. Bugünkti ı yareleri Sirakusa ile Licata ~rasın~:h 
Basın Birliği kanunu bu ihtiyaca bazı mahallere taarruz etmı~l7rdır. 
tamamen cevap verecek vaziyet-! Bazı evler hasara uğramıştır. Sıvıllcr-
t d ~ 'ld' den bir kaç kişi yaralanmı~tır. Orta 
e egı ır. · · b' ı ·ı· 
İ t B k 

· · h 11 Akdenizde tayyarelerımız ır ngı ız 
ş e ~ asın ongresının a e denizaltısını batırmışlardır 

çalıştıgı meseleler bunlardır. C t l B •to'ya akı 
Türk matbuatı az zamanda çok ar e enı n 
tekamül etmiş olduğu ahlde bu - Kahire, 4 (A.A.) - Trablusun ba3-
güne kadar bir meslek halinde lıca üssü olan Castel Benito, İngiliz 
taazzuv edememiş olmanın acı _ hava kuvvetlerine mensup bomba tay-

yarelerinin dört saatten fazla süren 
!arını çekmektedir bir hücumuna uğramıştır. İngiliz tay-
Umarız ki, Basın Birliği kon - yareleri, hava meydanına, külliyetli 

gresi son senelerin tecri.ıbelerini tahrip ve yangın bombaları atmışlar
gözönünde bulundurarak bütün dır. 12 kadar lüşman tayyaresi, iki 
bu meseleleri halledecek ve Ba - kışlanın mühimmat depoları ve hava 
sın Birliği kanunu ile atılan te _ meydanı, binalar tahrip edilmiştir. 
melin üzerine kuvvetli ve şerefli Süveyş bombalandı 
bir matbuat mesleği kurmıya mu- Berlin, 4 (A.A.) - Alman savaş 
vaffak olacaktır tayyareleri 3 Sonteşrinde Süveyş kör· 

fezinde gemilere hüçum etmişler ve 

Japonya Son Sözünü 
Söylemiş! 

(Ba§tarafı 1 incide) 
arasındaki müzakerelerin kesi} • 
memış olduğuna da işaret etmiş 
ve şunu ilave etmiştir: 

"Fakat Japonya son sözünü 
söylemiştir • ., 

Alman - Japon planı 
Londra, 4 (A.A.) - Gazeteler, 

bilhrıssa Daily Mail ve News 
Chronicle büyümekte olan Japon 
tehlikesine işaret ediyorlar. Bu 
gazeteler, tehdit altında bulu -
nan ilk noktalardan birinin Bir -
manya yolu olduğu fikrindedir -
ler. Bu suretle İngiltere ve Bir -
leşik Arnerikadan Tchoungking'e 
gönderilmekte olan malzeme sev 
kiyah kesilmiş bulunacaktır. 

mazt müşahitler geniş mikyasta 
bir Alman - Japon planının tat -
bik mcvkiine konulmak üzere ol 
1u_ğu ınutaleasındadır. l\lihver. 

isabetli bomba auşlariyle bir torpito
yu ağır hasara ağratm.ı~lardır, 

İngiltere Hesabına 50 Refa~ 
kat Gemisi İnşa Ediliyor 
Va~inıton, 4 (A.A.) - Bahriye Nezareti, 

Bilyülc Brltanya için kafilelere rcfa kat etle
cck SO ıcmizıin inıaaına müsaa-!e edildiı:iiai 
bildirnuıtlf, 

* Nevyork, 4 (A.A.) - lnıUttre ve Polon· 
yaya iki Amerıkan denizaltisı devrtdilecclnlr. 

----o---

Kral Jorj Amerikaya 
Gidiyor 

Nevyork, 4 (A.A.) - Londr:ıdan Vttllan 
haberlere cöre, Elealer Kralt Jorj, yakında 
Amerikaya ıelmek tasavvurundadır. 

Hindistan'ın batı ve doğusuna mü 
teveccih bir taarruza başladıktan 
sonra Alman orduları Hazer deni
zinin her iki kıyısından Hindis -
tanın şimal batı hudutları boyun 
ca ilerliyecck Japon orduları da 
Birmanyayı işgal ederek "'.e J?en 
gale kôrfezini çevirerek Hındısta 
na ulaşmış olacaktır 

Blitün yerH ve yabancı Basın 
mümessillern:ıin davetli bulun -
duğu bu suı tde Başvekil Dr. Re
fik Saydam ile bazı vekiller ha -
zır bulunmu~tur. Bu davet geç 
vakite kadar çok samimi bir ha
va içinde devam edip gitmi§tir. 

lngiltere Hükumeti 
(Baştarafı 1 incide) 

Nota haberi asılsıznuş! 

Berlin, 4 (A.A.) - Finlanda 
haberler bürosu tebliğ ediyor 
İyi malılmat alan bir Fin kayna· 
ğından bildirildiğine göre, Fin -
Sovyet harbinin durdurulması i· 
çin Birleşik Arnerikadan Finlan· 
daya bir nota verildiği hakkında
ki haberler tamamiyle hakikat{ 
mugayirdir. Neşredilmek imka 
nı hasıl olunca Fin hükümetinıı 
verdiği cevap bildirilecektir • 

Amerika "Robin Moor" 

İçin Tazminat İstedi 
Vaşington, 4 (A.A.) - Birleşik A 

merika, "Robin Moor,, Amerika ge
m lslnln ba bnasmdan dolayı Alman 
yadan 3 milyon dolar tazminat iste 
diği if;ıa edilmi§tir. Fakat, Alına 
Sefiri, bu hususta tevdi edilen nota 
ya müsbet cevap vermemiııtir. 

Bitaraflık kanunu 
Ankara, 4 (Radyo gazetesi) - A

merika Ayan Mecllsi bitaraflık ka· 
nununun tadili etrafındaki müzakere 
lcrini bitirmiştir. Lfiyiha yarın_ reye 
konacaktrr. Söylendiğine göre, Ayan
dnn 35 kişi tadüc aleyhtardır. Ame
rika Ayan Meclisi 96 azadan mnrck
keptir. Bu hale göre, hi\kO.met 61 
muvafakat rcyile ckscriyeU temin e
debilecekU· 
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S on gflnlerde Moskova ve Rostof 

cephelerinde nıühim değişik
likler olmadığı, fakat Mo:;kovaye 
karsı yeni bir bQy{lk Alman taarru-
2Unun baş1amIŞ olduğu anlaşılmakta
dır, Bazı kaynııklıır, Almanların Kı
tım harcktıtmdn 50.000 den fazla za
:Ylnt verdiklerini haber veriyor. Bu 
takanım ne dereceye kadar hııkikate 
~ olduğu bilinmiyorsa da Al -

alisi a 
Edildi? 

Tiyatro Tarihi 
Sahnemizde 

Şillasi'11if., "Şair evlenmesi" ve Ali Beyin "(;erl'zP. 
Tarliuncu'nun l\fısır'dan tardı - Hadım vezir sadarete göz dikiyor!-Devriş Paşanın Beı·ber' i muvaffakıyetle temsil edildi 

tııan Gcnt'l Kurmayını büyük feda
kfırlrklarn katlanmrva scvkeden se
bepı<'r anlaşılmııktıı°'dır Almanlarm 
bu h:ırt'kAt ile: Rostof'dan Kafkaslara 
\'(' Raznr denizine doitru hareket ha
linde olan Alman ordusunun sağ ce
rıahııır tehditten kurtarmak, Sovyet 
dnnartmnsmı en mühim deniz ~ 
Olan Sıvastopol'don mahrum etmek, 
bu donanmayı Novorosisk'de de bn
~namıyacak bir hale sokmak, Kerç'in 

entrikası - Efendisinin matemini tutan at - Etme, bulma dünyası. Türk tiyatro tarihini temsili bl_r Sahnede olunca mesele yalnız lehçe 

1 b taklidinde değildir, rolün şahsiyeti de h. • k tl k . • cell~t l~ar:ı şekilde arzetmenin güze ır .
1 

- Senin zimmetinde devletin 
malı olsa gerek. Bu malı tama -
men bana teslim etmelisin ... 

- Benim hesabım meydanda
dır. İşte defterler! .. 

- Beni bu laflarla kandıra -
mazsın. MuUaka malı vermek 
gerek ... 

Aıli~. n etme ıstemıyen .. fikir olduğunu geçen hafta bir ma- vardır Bu itibarla ben orta oyunu ı (' 
kalemde yazıruştım. Alaka uyandıra· Şinasfı7ı.ın esen arasında biç bir mü

- Aman devletlim! Ben bu iııi ya- cak mahlyette olacağını evvelden nasebet bulm:ıdım. 
pamam. Diye kaçmak istediği zam:ın tahmin eylediğim ilk "Mat"ne,, tahmi- 'f- 'f- 'f. 
celladı zorla yakal:ıyıp getiren o za- nimde hata etmediğim! bana anlattı. 
manki kapı ağası Abdurrahman ağa (Matine) yi tertip edenleri samlmt o
idi, Kendisi, gayet kuvvetli ve iri ol- lnralc tebrik ederim. 
duğu için: Tarihi temsillere evveli SeUm Nüz-

"Şair evlenmesi., nden sonra Alı 

atŞL.cımdald sahillere asker thraç e-
1C'rt-k Rostofu arkadan kuşatmak ve 
tan ve Iraka doıtru uzanmayı te

ının mnksndiyle Batum ve civarları
na a!>ker çıkarmak imktınlarmı te -
~in etmek ıuıvelerlnl lsllhdaf etuk
erJ söylenebilir. 

- Defterlerim buradadır. Ben 
İstanbula gider, hesabımı orada 
görürüm. 

ra size hellil olsun, yok kazasız bela
sız kurtulursam yine bu parayı bana 
geri verirsiniz. Dedi, Bir taraftıın da 
yol hazırlığına başladı. 

Hareket edeceği günün sabahı toz 
toprak içinde bir tatar atını çatlata-

- Bire mel'un! Tez işini gör., Di- bet Gerçek'fo bir konferansı ile bas
ye, celladın ensesine yumruğu vur- landı. Derin bir tetkik mahsulU olan 
dukça, kuvvetçe ondan geri kalmıyan bu hüHisa, Türk tiyatro tarihini biu 
Kara Ali g:bı bir adamı, darbenin etrnflıc:ı anlatan kıymetli bir vcsikn
şiddetinden bir kaç defa yere kapııt- dır Yalnız her gUllin b'r dikeni oldu· 

beyin iki fasıllık "Geveze ber
ber., i oynandı. Ayni lisan mükem
melliğini burada da tattık "Şair ev· 
lenmesl,, nin orta oyunundan mülhem 
oldu~unu kabul edersek "Geveze ber
ber., in de Bonmarşe'nin "Sevil ber
beri,. ve "Figaronun izdivacı,. odan 
alındığını iddiıı etmemiz lazım celir 
Halbuki, Ali beyin eserinin lUnlarla 
hiç bir münasebeti yoktur 

Cenup cephe inde harek1'ıtm bi5yle 
bir lnkfc::af st'yrl almasının, İngiltere 
h!ikOmetlni tel~şa dtlşürdüğ{i ve Sov 
:Yctıerc dahıı tok ve daha süralle yar 
dırna sevkettlği hissedilmektedir. 

Londra radyosu dünkü neşriyatın
da: İ11.1?ilterenin. Almanynnm bu plil
~ına bütün kuvvetiyle karşı koyaca
f:trır, çak miktarda Brftanya, Avus
traı;ra ve Hint kuvvt'tlerfnin İranda 
1oı:ılandıklarını, Amerikan harp mal
te?nesinin Orta Şarka çok miktarda 
fıelınekte oldu~nu ve bunların nak
~ ne 70 vapurun tahsis edrım.lş oldu
ll'lınu, tayyarelerin hava yolu ne gel
dikJıcrfnl Amerikadan ve İngiltere -
d<'n birçok m!ltchassıslarm da gel
diğini V'C tamir at6lyclerlnln tesis 
!!dildiğini söylemiştir. 

Hindistana Doğru : 
C cnup harclclitınm f ngilt~yi 

cok yakından ~ şiddetle atıi
ltadar etmesi gayet tabiidir. Motöri
~ orduların hayatı olan petrol 
/\hnanyanm yokluğunu hfssetmlye 
b~ladığı bir maddedir Rumen pet
tolfort, blzuıt Almnnyanm yaptığı 
tc''lteUk petrol ve tfikenmek (izere 
0lduğu tahmin edilen ihtiyatlar, Al
tnanyanm umumi ihtiyacını karsılı
:Yarnaz. Almanyanın BakO petrolleri 
<>lrrınsa bllt', Groml ve Mııvakop pet
~<>1 nımtakalarmı tahrip edilmemiş o
arak ele geçlnnesl. İngiliz abloknsı-
rıın tesirini azaltacaktır. 

'-~İngiltere ldn !ldncl bir endlse se
"l'bl de: Kntkasyanm İngiliz İmpa
;;ıt<n-luğunun Jtnpılarındnn birini teıJ
til <'tmcsl ve bunıya hlikim olan Al-
~nm cvel~ 1ran ve Irakı daha 
t<ınra Mısır ve mndlstnnı tehdit et
tııesı keovf".ıyetldlr 
.13azı f ngllfz g~etelertnfn rnuha

~l?iertne göre- Mihver, Hindistana 
ill'şt şarktan ve garptan tnnrruzlar 

h:tınrl::ımaktadır Hauı:r denizinin ilci 
~hnlnden gele~k olan Alman ordu
':ırı, şimali garbi istikametinden ta

a':Uza geçecekler, JaJ)On orduları da 
Bırmanynyı işgnl ettikten sonra. Ben 
l:ale körfezini doln~nk Hindistnna 
ieleceklerdir. 

Şunu dıı n~ve ed~lliriz- Bi5yle bir 
ı>ltın tahakkuk safhasına girdiği za
~an, Libyadakl İtalyan ve Alman 

vı.·etıcrl de taa?T\l:ı:a geçerek Mısı
l't garptan tehdide başlıyncaklardır. 

Gayct tablldir ki bu kadar muaz
~ın bir pl~nm muvaffakıyetle tnt
,,. ik edilebilmesi için, her şeyden ev
,,. el SovYet ordulannm bütün muka
t Cl?l(>t kudretlerini kaybedecek de -
il~etle mağltlp olmalan ltızmıdır. 
trı Ug(jn ise bul}u gösteren bir emare 

e\ı'cut değıldir Bfi.ikis Kızılordu
~n Moskova ~ Rostof cephelerinde 

\ ~ma ağrr uıyfat ve"direrek, mu-
11~nldane mukavemette devam ettiği 
11 rfilüyor, Diğer cihetten bn kndar 
a ~. kayıplara mal olan taarruzların 
/~~ca ayni şiddetle devam edebile
,.eır.ı de zannedllcmez. Bugünkü vazi
d C!t beş, on gün daha ayni surette 
~ ettiği tnkdlrde, hiç olmazsıı 
~~ez cephesinde bir 1stikrıır hasıl 

cafı tahın1n edlleblllr. 

M . A NTEN 

- Senin gibi kaytan başlı si
pahiye vezaret verip Mısıra vali 
yaparlarsa elbette devletin hali 
böyle olur. 

rak yetişti Doğru paşanın çadınna 
koştu, kap~ kahyasından getirdiği 
mektubu verdi. Mektupta: "Padişahın 
Tarhuncu Ahmet paşayı katlettirdiği 
ve Derviş paşanın Sadrll.zam oldnğu .. 
haberi vardı Hakikaten Tarhuncu 
Ahmet paşa 

0

devletln maliyesini ıslah 
tasavvuruna kurban olmuştu. Çayır
lıkta herkesin neşesine payan yoktu. 
Hepsi hemen hazırlandılar ve ilgarlıı 
İstanbula geldiler. 

- Sipahileri beğenemedin mi? 
Onlardan devlet, millete hizmet 
etmiş ümera ve vlizera gelmiştir. 
Asıl hata senin gibı erkeklikten 
nasibi olmıyan hadım ağalarını 
vezir etmektir. 

*** au kavga, Osmanlı m:ıliyesinde 
bir bütçe yapmak ic;teyen Tar

huncu Ahmet paş::ı ile hadım Abdur
rahman paşa arasında vuku buluyor
du, Ahmet paşa eski, Abdurr.ıhmnn 
paşa yeni Mısır valisi idiler, Ahmet 
paşanın cevabı kcnd;sine pahalıya 

mal oldu. Bütün emvali müsadere e
dildi, on parasız, çırçıplak İstanbula 
gönderildi. 

O zaman sndarctte GiircU Mehmet 
Paşa namında bir bunak vardı. Mute
rizlerini ilzam edemeyince ikide birde 
sakalını tutarak: "Ben bu sakalı dev
let hizmetinde: ağarttım . ., demekten 
ba5ka bir GeY bilmiyordu. Mısır va
lisinin ihbarı üzerine Tarhuncu Ah
met paşayı Yedikulede h.ıpsedcrek 
hayli sıkıştırdı. Fakat Ahmet paşa
nın devletin maliyesini ıslah <'decek 
kabiliyette bir vezir olduğunu saray 
anlamıştı Mührü, Gıircü Mehmet pa
şadan ala rak Tarhuncu Ahmet paşıı
ya verdi. 

Yeni sadrlizam, Mısırd:ı ufradığı 
hakareti unutmamıştı. Hemen Mısır 
valiliğine Haseki Mehmet paşayı tayin 
ederek hadım Abdurrahman paşayı 
lstanbula davet etti. 

Abdurrahman paşa b:ışına gelecei:i
ni biliyordu, "Kaytan baslı sipahi .. 
diye tahkir eyledıği Tarhuncunun kay
tanından boynıinu kurtaramıyacafını 
şimdiden hissediyordu Hele İstanbul
daki dostlarından birinin "Vaktiyle 
Tarnuncuya yaptığınızı biJiyorsunur; 
sizden intikam alacak. Ayak ()Ürup 
vakit geçirmeye bakınız. B kalım ne 
olur?., Mealinde yazdığı mektup Ab
durrahman paşayı kafı derece uyan
dırmıştı. Hadem ve h:ışemiyle, c1eı,
debe ve daratiyle yola cıkan hadım 
vezir, hangi şehre. hangi kasab:ıya u ;_ 
rasa yalandan hastalanıyor, orada 

'gilnlercc kalıyordu. Tarhuncu her gün 
tatar üstüne tatar çıkartarak duıma
nının bir an evvel gelmesi fç.n ilti
fatlı mektuplar gönderiyordu. Abdur
rahman paııa bu kaplumbağa yürıiyü
ııiyle Konynya geldi. Orada da ııtları
nı çayırlatmak bahanesiyle iliı;ti. Pa
şanın bu ııyak sürümesinden maiyet 
de bıkmıştı. Hepsi bir ıın evvel İs
tanbula varmak istiyorlar ve arıılıı
rında: 

- Bu g!di ne diye lstanbula git
mezi' Diye dedikodu yapıyorlardı. 
Sadrazamdan gelen iltifatlı davetiye
ler, paşayı ne olursa olsun Istanbula 
gitmeye mecbur etti Buna karar ve
rince iç ve dıı; ağalarını, böluk başı
lannı topladı, Sadrazamın kendine 
kastetmek ihtimali olduğunu açıkça 
söyliyerek bu badireden kurtulunca
ya yahut ölilnceye kııdar kcndls!nc 
sadık kalıp kalmıyacaklannı . sordu. 
Bazıları sadakatlerini sağlamlııdılar, 
bazıları da izin isteyip ayrıldılar. 
Abdurrahman paşa iki yüz elli bin al
tına varan servetini ikişer, ücer b"n 
altın olarak maiyetinde kalanlara d:ı
ılıttı: 

- Benim çoluk, çocuğum yok, Ben 
sizi burada bırakıp İstnnbula gidece
ğim. Eğer beni katlederlerse bu 

Abdurrahman paşa Ahırkapıdaki 
konağına indi, Padişaha hediyeler 
takdim etti; yeni vezirle bulu5tufru 
zaman "kubbe veziri,. olmak iıtediiirü 
ima etti. Derviş Paşa, eski Mısır va
lisinde kendine blr rakip görüyor ve 
Abdurrahman paşanın taşraya gitme
sini istiyordu. Paşa haremden çık"tla 
olduğu iç!n lçerdeki adamları vasıta
siyle Derviş paşayı atlatıp sadrllı:am 
olmak istiyordu. Hatta bunun için pa
dişaha beş yüz, valde sultana d:ı yüz 
kese takdim eylcmeyl taahhüt edi· 
yordu. 
Derviş paşa bundan haberdar edil

di, Abdurrahman pıışayı :ı:immetinde 
olan miri malının teslimi için sıkıştır
m:ıya başladı. Paşa, daima paraya ih
ti~cı olan sarayın vaadine kapılarak 
sadrazama kafa tutuyor, kendisine: 

- Baka p::ışal Teveccüh mukabele
sinde aldığın parııyı padişaha vermek 
gerek., Hepsin! olmazsa yansını ol
sun vermeyL"lce clmazl 

Denildikçe: 
- Bende on ara yok. Nereden ve

recekmişim? Diye omuz s11kerek fır
layıp gidiyordu. 

Tarih Abdurrahman paşayı "gayet 
iri yarı, belAhat ve gabavet tims:ıli b!r 
tavaşi olmak ilzere tasvir ı..dlyor. 
Mısırda bulunduğu zaman maiyetinde 
hizmet eden Mczakı Çelebi: 

- Sultanım. Sadrazamlar büyük a
damlardır; onlarla zıt gidilmez Biraz 
mal feda ediniz, b!r taşra memuriye
ti alıp gidelim! Diyor, fakat Abdur
rahman paı;a: 

- Yakında sadaret mlihrii bana 
verilecek, o zaman s:ıdrizanu ta:;raya 
ben yolhyacağım 1 Diyordu. 
Vukuatın seyrine göre, bütün kal

bur üstündeki vezirlerin her tarafta 
h fiyeleri olduğu anlaşılıyor, Abdur
rahman paşanın saraydaki teşebbüs
ler!, Sadrazamın çıraklarından bir 
haseki oğlanı tarafından efendisine 
haber verildi. Valde sultanın ba:J a
ğası da Derviıı paşanın adamı idi. O 
da sadrazama yazdığı bir tezkere ıle 
meseleyi tasdik ediyordu. 
Derviş paşanın rakibini ortadan 

kaldırmak için kullandığı çare dikka
te değer; sadrizam, padişaha yazdığı 
telhlste Dördüncü Mehmedin en has
sas damarına dokunuyordu; Derviş 
paşanın genç padişahı ürküterek ken
di mevkiini sağlamla:;tırmak lçin kul
landığı vasıta şu idi: 

*** Abdurrahman paşa Sultan İbrahhn 
vakasında kapı ağası idi. !brn

himi hal'edip, kapısı ve pençeresl ö
rülmüş bir odaya hapseden hüktlmetln 
sadrazamı, Koca Mehmet paşa vaka
dan dört gün sonra divandan konağa 
geldiği esnada Abdurrahman paşanın 
babalığı olan Kabasakal Osman ismin
de bir knpıcı, binek taşında sadraza· 
mm eteğini öpüyor: 

- Aman sultanım! Yetişin. Sultan 
İbrahim boşandı 1 Diyor. 

Koca Mehmet paua tekrar ata bi
nerek dört nala saraya koııuyor. He-
men müftüyü cclbederek İbrııhlmln 
katli fetvasını alıyor. Vakadn İbrn-

mı:b~rviş Paşa, saraya yazdığı telhis- ğu gibi, bu alaka uyandıran "kon~ş
ma da ismi geçen ilk trnjedilerlmız

te evveli para meselesini yağlayıp de~' biriıı.ııı başlangıcının Suavi Tedu 
balladıktıın sonra bu vakayı da ilave ye okutturulması yalnız gül dikeni dc-
ediyor ve: • 

"Bu hain, pederiniz Sulta İbrahi- ğil, hatta deve dikeni kadar sıımıa-
. f ·ı mızı tahriş etti. 

min bıl iı katillerlndendir. Merhu- Bu zavallı çocuğu kimse karşısına 
mun kanlı kaftanı hala sandığındadır. alıp da aruz vezinlerinin en ahenklis1 
VaJ?t vak~~ onu çıkarır ve ~tekine olan bu güzel "Bahr,. 1 talim etm"di 
benldne gostedp bununla Ut.har c- mi? Şehnamesini bu vezinle yazan 
der." p· d • b . d d' 1 • 1 a dı D. d s ·d elh" • ır evsı 11 ınşa ı ın emış o s y , ıyor ıı. araya g~ en t ıs ge ı hm G • · -'-h d · · 

ldiğ. zam ·· i d D'" d"' Ma ut aznevırun tawı u unu yap-
ge ı . an .uzer n e or unc mamasına lüzum kalmad1 n yüreğine 
Mehmcdin yazısıyle şu irade vardı: . "b'. d.. b la dı 
"Katleyliyesinl" ıner, o ur unya>; o! r • . .. 

· Geçen sene Şehir Tiyatrosu reJlso-Dervış paşa iradeyi aldıktan_ sonra riyle aramızda çıkan ihtillfın da se-
tekrar Abdıırrahman .paşay! _çagırttı. bebi bu idi. Benim in:ınd hususund• 

- Paşa kardeşi Zımmetınızde olan h- ü . ti ·· 1 d"ğ' söz "al:ı. ala • • alını ni · 1• tm d" · ? usn nıye e soy e ı ım , 
mın. m ç~n tes ım e e ınız heyi" le karşılandı Anla15ılıyor ki 
Dedı. Sa_raya_ glivenen A.bdurrahın:ın Şehir tiyatrosunda iİti sayfalık bir şi
paşa ~aşı~ b~r ce~ap verdı: • I irin vezin zevkini tattıracak Lir sa

- e enım zımmetiT?de mlrı ma- natkar olmadtğı gibi bunu öğretecek 
h var, ne de verecek b:r tek akçem kimse de yok! 

var. Selim Nüzhet sadece tiyatro tarihi 
- Paşa kardeş 1 Sadaret mührüniı çerçevesınde kalsa ve bizde tlyatro

almak için içeriye mal arzetmiye p::ı- nun ilk tesisinde uğradığı musküllitı 
ra buluyorsun. Borctınıı vermekte bu bugünkü h::ıklı tenkitlerle mukayese 
kadar niye inat ediyorsun. ederek lüzumsuz bir müdafaa vekilliğ: 

- Benim on param yoktur, yapmamış olsaydı konferansın beka-
- Pekala. Mal padişahındır. Diler- retini daha güzel muhafaza etmlıı o-

se alsınlar, dilerse bağışlasınlar •.. Ar- lurdu. 
tık biz karışmayız. Buyurun konaiını- Zira, şurasını itiraf etmek lazımdır 
zı teşrif edin. 

ki, bizde tiyatro hiç bir zaman buAbdurrabm:ın paşa konağa gider günkü kadar müzaheret ve muavenet 
g!tmcz, Sadrizam, padişaha bir ikinci görmem.iştir ve edilen bunca buyuk 
telhis daha yazdı. Bunda: "Pad·şahım, yardımlara rağmen bilhassa komed: 
siz huzurunuza getirtip katledinizl,. kısmının perişanlığı meydandadır. 
Diyordu. Kendini artık sadrllzam ol- Konferanstan Türk tiyatrosunda en 
muş zanneden eski Mısır valisi, ne- mühim rol oynıyan adamın Giıllü A
dimlerini başın:ı toplndı, onlarla 1sti- gop olduğu anlııı;ıılıyor. Güllü Agop 
şareden sonra saray kapı kahyasına pek yüksek bir idare adamı olmasına 
bir tezkere gönderdi: "Bu gecikmenin ra,'lllen hiç bir zaman yalnız bırakıl
manası nedir? Derviş paşa benim tc- mamıştır, memleketin en bliyük edip
şebbfisümü haber almHJ. bugün bana leri onu daima kuvvetlendirmiıılcr, e
serzeniş etti. Mesele bugün bitmeli.,, serlerle, lisan ve şive hııkkındn uv:si· 
Diyordu. Gelen cevap da d•kkate yeterle irşat etmişlerdir Güllü ; gop 
değer: da hiç bir zaman bundan alınına -ıış, 

"İnşallahı taata bugiin, yarın is bi- sopasını kapıp önüne geleni sokak so-
ter. Elem çekmesinler.,. kak kovalamamıştır, 

Jf. Jf. J(. * * * 
Konağın avlusunda bir at şakırtı

sı i{lit.ildi. Saray bo tancıların
dan Kozbekçi atından indi, :Paşanın 
huzuruna çıku. 

- Hayrob., eski yoldaş! 
- Hayırdır sultanım. Sizi p:ıdiııa-

hımız ister! 
- Baş üstüne. Şimdi vannm. Koz

bekçlye yüz kuru::; akçe ile çuha, ku
maş verilsin 

Bostancı dışan çıktığı zaman pıı
şa, Mezakiye ve nedimlerine: 

-Ahret yolu göründü, dedi. Hak
kınızı hclat edin. 

Hepsi işin bununl:ı neticcleneceğ"ni 
biliyorlardı. Fakat ciendllerinl teselli 
etmek için beylik lilctrdılar buldular: 

- Aman sultanım. Nıçin vehme 
düşüyorsunuz? Padişahlar vezirlerini, 
hususiyle Mısır valilc=-ini çağırtıp ba
u sual ve cevap edegelmişlerdir Bel
ki size mühlir verilecek. Şerre y~mıa
yınız. 

Pa5a içini çekti: 
- Bire hey ahmaklar! Ben pişirdi

@m a5r biliyorum; ona soğuk sn kat
tılar; bundan sonra kurtuluıı yok A-
tımı hazırlasınlar 1 · 

onferanstan sonra, llk temsil o-
larak Şinasi merhumun 1859 da 

yani bundan seksen iki sene evvel 
yazdığı "Şair evlenmesi" oynandı. 
"Komedi dö mörs" fidadına c;ircn bu 
bir perddık eser, birdenbire bize o 
zamanki tiyatronun şimdikinden her
halde daha ileride olduğunu açıkça 
gösterdi. Sahne tertibatı, dekor ve 
ziya b:ıhisleri bir tarafa bırakılırsa her 
halde bu eserler şimdiki aşiremento
larla kıyas kabul etmiyecek kadar mil
kemmeldir. O ne güzd, ne sade, ne 
tatlı bir sahne lisanı! Hiç bir şivesiz
lik olmadığı gibi ufacık bir gayri ta
biilik de yok. 

Artistlerden en fazla muvaffak olan 
Eblil Enfi rolünü yapan Sait Köknar 
oldu. Avni Dillig!l rolünü lazım ge
len ciddiyetle telikki etmedi Bu rolu 
ehemmiyetsiz gördüğunü her haliyle 
anlatıyordu. Suavi Tedünün inş:-.d 
dersine muhtaç olduğu kadar Avninin 
de eski merasimi öğrenmeye ihtiyacı 
var. Mahalleli tipleri h:ırikulade gü
reldi, Sahnenin lüzum gösterdiği bu 
figürasyon, Selim Nıizhete eseri ortn 
oyunundan mülhem gibi cösteri:ıror. 
Muhterem arkadaşımın bu hususta 

• 

Abdurrahman paşa Mısırda bulun• 
duğu zaman bin altına b!r küheylan 
almıştı. Gayet iri olduğu için o b:ıy
vandan başkası kendisini taşıyamıyor
du, Saraçbaşı hayvanı binek taşına 
çektiği zaman, ııt ön ayağı ile toprağı 
kazarak acı acı kişnedi. Gözlerinden 
de ::vaıı akıyordu. Pasa sordu: "Bu 
hayvana ne oldui',, Saraç başı: 

- Sultanım. Bu at üç gündür yem 
yemiyor. Tnvl:ıda ağlıyarak kişniyor. 
Bugün her zamandan fazla baiırdı; 
hastalığı da yok. Sebebin! bilmiyo
nım I .. 

YA'IAN Abdurrahman paşa atın sadakatine 
dayanamadı. Gözleri yaş:ırdı: 

Eser güzel oynandı Bilhassa (Bc:"
ber Hamdi usta) rolüniı yapan Meh
met Karaca, her türlu sitayişe hak 
knzanacak kadar yüksek bir sanatkar 
olduğunu isbat etti. Mehmet Kara1.:"l 
hakkında bir çok tanıdıklarım ı::kltati
ınl celbetmişlerdı. Fakat şimdiye kadar 
verilen piyeslerde bu sanatk5.ra o ka
dar sönük roller verildi ki, biçare a
dam uçmak için fezalara hasret çeken 
bir kartalın dar bir kafese kapanması 
gibi kanatlarını açamamaya mahk\lm 
edildi. "Geveze berber" de Mehmet 
Karaca, sanat fezasında lstedifi gibi 
süzülebildi Artistin bir hususiyeti de 
sanatında büsbütürı yeni bir çığır aç
mış olmasıdır; dayandığı noktalar, 
tabiilik ve tavırlarında hiç bir zaman 
mübalağaya kaçmamış olmasıdır. 

İhtiyar Şaban efendi rolunde Hadi 
Hün'ün -pek genç kalan- sesinden 
ba{lka itiraz edecek bir şey yolttu. 

Nesibe' hnnım rolünü yapan Ne~·in 
Seval'den de takdirle bahsedeceğim, 
Şaziye için yaşlı bir kadın olabilmek 
başarılması çok güç bir iştir 

Her iki uşak da iyi değildi. , 
Firuz beye gelince, Avni DilllglJ'in 

acemiliğini Zihni Ronıı'da da gördiım. 

* * * 
Jiyatro tarihine aft olan piyeslerm 

sahne tertibatı mükemmeldır 
Bilhassa o devri hatırlatmak için ar
kaları abajurla örtülmiı:ı petrol lam
balan, üzerinde ayna, konsol resme
dilmiş eski usul perdeler, yanından 
fesli bir kofa görünen "süflör., deliği, .. 
velhasıl teferrüat olarak hl~ bir ııey 
ihmal edilmemiııti. 

Tiyatro tanhi temsilleri, Şehir ti
yatrosu için büyük bir muvaffakıyet
tir. Bu matineler bize yalnız Tiırk 
tiyatrosunun tarihini tanıtmış olmakla 
kalmıyacak. Telif eserler için de bir 
kşvik olacııktır. 

Esasen konferansta dostum Selim 
Nüzhet de kendisine has olan o ka
palı edasiyle bu temenniyi tekrar etti. 

Sahnelerimizde iyi kötü telif eserler 
oynanmalı. Buna şüphe yok. Fakat n
daptasyoncu yahut aşiremcntoculardan 
tiyatromuzu kurtarabilmek şarriyle ... 

ULUNAY 

İzmirde Bir Muhtekir 
Tevkif Edildi 

İzmir, 4 (TAN) - Mağazasında 
kalay bulunduğu halde satmıy:ın ve 
kontrolörlere 600 lira rüşvet teklif 
eden kalaycı Koken ndllyey vcrılmiş 
ve tevkif edilmiştir. 

Taksim Başkomiseri Vazife 
Başında Vefat Etti 

Takaim Da,koınıseri hmail Vedat Ertan, 
dQn vaılfesl baıında vefat etınııtir. Vedat 
Erkan. vaıı:ifcpnas, çalııkan ve tmırlcrı e 
keadlainl •ndırmiı değerli bir lcarakol Amiri 
idi. Olllmll, tnı r uyandırmı,tır, Cenuui bu 
ı:Qn 11 de ZCikOr hastanesinden alınarak Tcı 
vlki:ve camiindcı namazı ktlmdıkun sonra Pt 
rlk8y mcurhltna ddn•dİI<' ektir 

Acıklı Bir Ölüm 

n Gir 
Yazan: ULUNAJ 

Geçen gun vapur iskelesinde t" 

sadJfen yanımdJ duran bir z 
bıta memuruna sapsarı bir çehr .. 
blr zat mıiracaat etti: 

- Afederainız, aztt'lk size ıhtly 
cım var, efendim 

İklsi beraber vapura girdıler, M 
rakla değil, yolculuk mecburiyeti ' 
biz de onları takip ederek vapuru 
salonuna girdik ff ddetten zan{: 
zangır titreyen z3t clıyle ş şman b 
adamı i$aret ederek: 

- Bu adam benım ismımi ıôylly 
rek, bana: "serserı' dcd• Kendisinde 
davacıyım. LGtfen Hiz.m gelen mua
meleyi yapınız. 
Diğeri bu itham karşısında: 
- Kat'iyyen, dedi, bunun aslı yok 

Ben sizi tanımam bile .. 
- Tanımadığınz balde ne haki 

bana scrser! diyor nuz Bir vatan 
daşı böyle tezyif etmiye ne h kkını 
\'ar? 

- Konferans vcrecckseruz masanı 
üstüne çıkın. Sızc soy.cmedım. Diyo 
rum, 

- Tekrar ediyorum. Tahkirde de 
vam eUniye h:ıkkınız yoktur, Terbiye 
nizi muhafaza ediniz 

- Ben de şimdı sızın yakanızı bı 
rakmam oyleyse Ben de davacıyım 
Herkesın .ç nete hıç yokt n böyle bı 
h:ıdise çıkardınız B.n•m hayalyt:. 
ticariyenıi ıhlfil ettiniz, bana iftır 
ettiniz. 

- Orasını kanun tayin eder; görıi 
riiz. 

Bir yandan da zabıta memuru bU 
viyetleri tayin ediyordu. 
Vakanın sonu nasıl bitti bllmiyo 

rum. Yalnız ııimdi kanunun bir "ser 
seri,. kelimesinin karjısındakl mani 
kuvvetınc hayran olmaktan kcnd mi a 
lamadım. Butün Cumhuriyet kanun 
tarının mcmleket!n buyuk ıhtıyaçlarını 
telafi eyledigıne şüphe yoktur. Fakat 
meğer bizım cilrmıimeşhut kanununa 
ne buyuk ihtiyacımız varmış! 

Kavgalarda yuz buruşturma, ı:.esiru 
yükseltme, hatti bağırma "Bırak ul
lahmı seversen!"' - "Söyletme beni., -
'Simdi dındeo ımandan çıkanm ha., gı
bı tezyıfkar bakışlar, tavırlar mevcut 
Fakat kufurt ••. Yok. Kanun b.ze bo· 
~azın dokuz boğum olduğunu pek gu-

1 anlatıyor. Yalnız boyle içumai bıı 
nıf farkı olan muhıtlerde dcgil, a

sabıyetlennı, kırb.ı1, gıbı şaklayan kıi· 
ıurJcrle 11uslcmen sevenler nezdinde 
bıle kufür artık kavganın tuzu bıbc
rı olmaktan çıkm ştır, 

Halbuki eskiden bciyle miydi? Hii· 
seyin Rahmi. Chıı pınarın mektep h:ı
ttrasınn aıt bir hıkaycsınde okuduğum 
gıbi, mel-.tep hocala ı kızdıkları tale
beye h.ıksızca: Gabaveti ile meşhuı 
hayvanın lsmfnı -hiç hır şeyden ha
ben '.>lmıyan babasına da hısse çıkar-
mak ı rtiyle- ıkı k vrulmuıı olaraJ. 
oylcyıvenyorlardt Kavga eden ık 

kişi birbırlerının vallae, hemıılre, gel· 
mıa ve gel cek butü.n akraba ve cvıd· 
d:ısına manen hır vısal rcsmı ı:cçıd 
yaptırıyorlardı. 

Tavla oynarken bile zar gelmese c 
dort koııe kemiğin yedı gobcğine ka· 
dar &Öylenmedık küfür kalmazdı. Za 
ten aarfedılen kufurlerin şiir mazmun 
ları gibi yakası açılmadık, gıimrug 
alınmııdık c.nstcn olma!· rı lazımd 
lstanbulda boyle işitilmedik kufurle 
sarfetmeleri dolayısiyle şohret al • 
adamlar bile vardı. Herkes eglenc 
olsun diye: 

- Haydi filanı kızdıralım da bir 
küfür dinleyelim! Dıye zahmet ıhtıy. 
ederek kufürbazın semtine kadar c 
derlerdi 

Boyle sayılı kufı.irbazlard n binr. 
tanırım ki, bir gUn uzerine bir fin 
can çayı deviren kahveci çırağına:"Ah 
Senin hangi babanın canına okuya 
yım 1., diyerek bılmcd rı edebiyatt; 
"Zıkr ..ı- cuz uadeı kül, ..an•atin 
bir misal yapmıştı, Fokat ııukredelın 
ki, cürmümeşhut kanunu bu kı.ifilr
bazlano çanlarına ot tıkadı 

reı 
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SINEMASllllOA 

iki BUvuk Fi rr> Blrcıen 
Her göıterfldı!]l sinemada yeni 

bir rekor yapmış olan 

HEOY LAMAR 
ROBERT TAVLOR 

Aşk ve Macera Film! 
ve 

f 

ltı~ b:ıbasınm sesindeki korkusuz 
t~dı duyunca, rahatladı biraz. A
S!iJt Çok geçmeden kendisine kü
~ bir paket getirdiler, açtı. Baba
P.a gönd~iği Alettı. Alctl odanın 
a~ltnrıın birinde denedi, Kapıyı 
lto ak tereyağmdan kıl çekmekten 
da l<ıy oluyordu. Bir aralık bitişik o
llıe~n bazı tıkırdılıır geldi. Uzun htz
Cata_ karrsmm sesiyle karışık tabak, 
tıe, 1, bıçak sesleriydi. Demek Mar
l:tlnu Yetnck yiyordu. J eff artık arzu
tallla Yerfne getireceğinden emin in
di. ra has bir tebesstlmle gUUlmse-

olduğunu anladı: Çfinkü mantosunun 
yakasının arasından hizmetçi elbise-;i 
görünilyord\l, Demek ki, elbise değis
tirmiye bile vakit bulamamıştı: 

Tchika No. 30 
söylcı şu bos hl~lerl anıdan çıkar. 
Kııybedllecek vakit yok. 

- Gııliba ecelimi%in geldim havva
na maltlm olmuş .•• 

Jf. Jf. ,,.. 

fikrine i:ıtirnk edem.iyeceflm. Bence, 
ve bir çoklarınca, tiyatro, hak.iki ha
yatın sahneye konmuş bir uekl!nden 
başka bir §ey değildir. Ve haddi za
tınde orta oyunu, hatta karagöz nedir 
ki? İçinde yaşadığımız renlist hayat 
değıl mi? Karagozlere, Haclvatıara, 
Tussuz deli Bekirlere, kanlı Nigarlara 
her zaman tesadüf edilir. Orta oyunu 
11ahs!yetlerlni milli intibalardan bul
muş, çıkarmıştır. O halde Şinasinin 
eserinde s:ıhneye çıkan mnhallelide 
neden derhal bir orta oyunu kopyesl 
sezmeli? Sinasi yazdığı komedinin or
ta oyunu ile bir münasebeti olmadığını 
anlatmak için mahalleli tiplerini Av
rupadan getirtemezdi; yine içimizden 
ve bizden bulacaktı 

Evveldenberi bizde mahalle bekçisi 
Kilrttür: tütüncü tömbekici İranlıdır 

Eski beşinci ordu ErkAntlıarblye 
İkinci şube Redif kısmı milmeyyizı 
merhum Nuri Beyin mnhdumu ve 
Devlet Demiryolları Hasılat milfcttl
şi Süheyb Aydınelin kayın biraderi, 
Tophanede madent Levnzunat ima
l~thancsl sahibi Şevket Yeldan 4.11. 
041 tarihinde Tophane Defterdar yo
kuşundaki İtalynn h::ıstancsinde ve
fat etmiştir. Cenazesi 5.11.941 tari
hinde ı;:ıat 11 de mezkllr hastaneden 
kaldırılarak, Cihangir camisinde na
mazı kılındıktan sonra Feriköy me
zarlığında Hakkın mağfiretine tevdi 
edilecektir. 
Tanrı rnhmet eylesin. 

KUYRU LU YILDIZ 
1 ROBERT YUNG -

MARY ASTOR 1 t r:ıfınrtıın ibda t'dflml" lıP, ... ,. 

tı:ı R:oıtu~na kurulacak vakit bula
~ ilnuştı ki. telefon yine çaldı. Bu 
ton~ aşağıdan otel kapısından tele
U) etliyorlardı: "Sizi bir kadın bek
ltrrıC:· Çok eheınmlyetll bir şey hak
tôyı: sizinle görüşmek istediğini 

Yor., diyorlardı. 
- O kadm kim? 
- Mlss Llla. 
;- Yuknn;ya, odam::ı gelsin. 

rın ctr kalkıp, Mnrney'in kapısı ~
lta nde asılı olan ağır blr perdeyi, 
d;ı llınm ilzcrlne indirdl, Odadan o-

h ses duyulmazdı 
k '!Cız~ göz ntnr atm

0

117., onun, Petcr 
-uıc nin evinden pek nccle ~ 

- Ne var Llla? 
- Marney nerede? 
Jcft başlylc bitişik odıının perdeli 

kapısını gösterdi, 
- Ne yaptm kadını? Odnya mı 

kapattın? 

- Doğrusunu söyleme::.>: l~zımsa. 
kendi kendini kilitledi. 

Llla'nın göz kap:ıkları yarı kııpan
dı: "Demek ki, boşu boşuna vakit ge
çirmedin?,, dedi. 

- Sende znten fikri sabit var. 
O şeyleri kafandan çıkıır. Ona kim 
olduğunu söyledim. Kııvga ettik. O
lanı biteni de bu. Sen neye geldin, 
ne vıır? 

- Peter Kane, evinden gitti, Be
raberinde de bir tüfek g6tllrdU. Va
ziyet fştc bi5yle, 

- Otur da bana teferrOııtiylc an
lat. Ne demek istiyorsun? 

- Sen gittikten sonra başım ağrı
yordu, Keyfim yoktu. Odama çıktnn. 
Çünkü dünyada hiçbir kadın yoktur 
ki, başka bir kadınla erkcğlnln git
tiğini g6ıilr de .• 

- Kısa kes, ne alyccekscn onu 

- Be nanlnttığunı nnlatırk<!Il, nn
t'ak kendi tarzımda nnalatabllirlm 
değil ml ya! 

- Pek iyi! Pek fyi, fakat çabuk 
ol ki, asıl hfıdiselerc çabuk varalım, 

5aray kapısından girdiği zam3 n 
kapıcılar kapılan kapadıl:ır ve 

paşayı huzura götürdüler. Yer öptük
ten sonra, Dördüncü Mehmet ht~ıml:ı 
sordu: 

- Bire, sen zimmetinde olan malı 
- Nereye vardrmdı? Basım alrrt- niçin vermezsin? 

yordu. Odama girdim. Çok geçme- - Şcvketll bünktnml Cümle nııı-
den Peter Kane'nin odasında pııtırdı hm sizindir. Hepsini vereyim. 
duydum. Baııı:mın ağrunasma rıığmen - Kaldırın şunu! 
merak ettim! Ne var, diye nşağıya Bostancılıır atıldılar. Paşayı hu-
indim! Peter içerideydi. Yıılnızdı, :r:ordan çıkanp kapı arasına götür
Kendi kendine konuşuyordu, Ne de- diller. 
diğinl duyamadmı. Kapıyı yavıışça Bu güçtü kuvvetli hadım ağasını 
açtım. Ben içeri girerken bir taban- ancak yirmi kadar bostancı gilçbe!;i 
caya şarjör koyuyordu, Tabancayı boğmaya muvaffak oldu! 

cebine soktu. Doğrusunu s6yllyeyim J =-=============-· 
mı Jett, adamın gözlcrindekl bakışı ı•••••ıa•mı11•un•ıam:~l\. 
hiç hoşuma gitmedi, Sonra aşağıya ı 
indi, otomoblllni getirmelerini söyle- s 
dl. Ben hemen binip gidecek sanmıs
tun. Halbuki odıısına dönda Orada 
yarım saat bir seyler yazdL Ne yaz
dığau nnlıyamdım, Çünkü hem si
yah papjye buar kullanır, Odasında 
on altı parça ktıf rt vardı. Hepsini 
kullanmış. Silprüntn sepetinde ise, 
hiçbir şey yoktu. D<.'mek kiı yazdık
larmı cebine koymstu. 

<Dcvıım1 var) 

Sinemasında 
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Vali, Bir Yllhk Faaliyete 
Dair izahat Verdi 

.(IS.1tu•fı 1 incide) 
başladığımız sıralarda ayda 45 
bin lira ·kadar. bir para tevzi edi
yorduk. Ancak, bu kadar bir pa
ranın karşılığını toplamak mec
buriyetinde idik Fakat son zaman 
larda aylık tev:z.iat ihtiyacı 225 
bin liravı l:>uldu. Bu suretle se -
nevi 2 -milyon 700 bin lira gibi 
mühim bir yekuna taalluk eden 
iş, intikal devrelerinde de durdu
rulmadan ve aksamadan başarıl
mıştır. 
"- Vatlyeti haz.ıra dolayıslyle yeni 

inşaata imkin bulamadığonız. için, 
wehre 1eni mektepler kazandırmıılc 
m•ksaıji;y;le çareler aramak mecburi
J'etl karşısmda bulunuyoruz. 

710 öğretmenin ıeı-n teklifleri de
recel~r Qzerinden mawarmm tediye
sine imkAn hasıl olmuştur. Geri ka
lan 353 öğretmenin maaş zamlan da 
&lzerlnde durduluftlU7. Qir meseledir . ., 

lktU1adi ~ sıhhi dıJrum 
Vali, i'ktıaal işlerinden, ekmeklerin 

umumi1et itibariyle şayanı memnu
niyet olduğundan bahsetmiş, Beledi
ye ve Vilayet sıhhat işleri mudOrlük
lerinin çalışmaları hakkında izahat 
vermiş, hastanelerde ne kadar hasta
nuı tedavi edildiğini bildirmiş ve 
C~ahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Zey
neRk6mll doJumevinde ayakta ve 
,.atakta 128.020 liastanm tedavi edll
cUJinl, 3194. doğum vakası ol<l)ığunu, 
64488 kişinin rontgen! alındığını söy
lemiştir. Bundan başka, bu yıl zar
fmda Belediye subeleri doktorları 
tara.(ırıdan 27.838 klıiY.e c;içek, 30,94:i 
k'şiye tifo. 350 kişiye de veba ası•ı 

J'apılm14, 82530 esnaf ~e 34381 fııklr 
l'ıasta mec~n muayene edilmiş, 
19744 kişiye bedava il:'lç verllmlştlr. 

:ı;>aril!Aceunm bull!ünkfi durumun
dan ,bahsP.den Vali, Dariilfıcezenln 
dahıa ~ok \nkişaf ettirileceğini, se
ferber\.ik müdQrlOlünOn tahsisat nls
~tlnde çalrştığmı, itfaiye 1şlerinin 
d ha iyi t:ın1Jm fdildiği!li bildirmiş, 
bir seoe içinde 568 yanfm söndUrül
düğiinJ!, 8 lılQadan su tahliye edildi
~ nl l!) çöküntü yak11.sma, 48 tehlike
de kalan .insan ve hayvanın kurtarıl
ırı~"'tl3 p;d"ltliitlnl llAve etmiırtir 

Ziraat, hukuk ve temizlik 
i,Uri 

Vııll, ziraat işlerinden bahsederek 
demi.,tlr ki: 

"- K6ylerde meyvıırılıihn bir an 
ev\tel taammüm ve fnklşarı için sı
lede 4. Sil!vride 2, Çetnlc.'lda 9 Ba
'krrklyllnde 3, Y.ıılovadB 5 vt- ÜskH
darda birer olmak (!zere 1' köy ör
"'K meyYıılıklan teıris edilmiştir. 
Milca3ele lşlerl de ehemmiyetle ta
Jrl11 edllmP!ctP.dlr ,, 

HttlNk itlerinden bahseden Vali, 
~111 1enPlf!1'den müdevver 266!1 da
vaya bekıldıJmı. ekeerisl istimlAlt it
lerine alt davalar d• dahil oldutu 
haltle '8eledl1'e ve VilAyet leh ve a
leyhinde açılmq 773 dava ile beraber 
3838 davıı dOS)'asmın mevcut oldu
lıınu blldlrmte. bunlardan 1532 sinin 
neti~lendiliı\I 11Ave etmiştir. 

Vali temizlik ~!erinden bahseder
ken; k~klerin civar köylerden ıtel
mernesi için baraj tertibatı almdığı
nı, ne9flyat ve istatistik lşlerl mO
dOrlOtQnün bQyük bir şehir rehberi 
hıt7.n'lıımakta olduitunu söylemiştir. 

ElektrllC, tramvay ve tünel işleri 
ha'kwmdll aıı eu m11l\lmatı vermiştir: 

Elektrik, tramvay, tünel 
••- Bir çltt tUnel, kablo111 Basra

ya celm\ş bqlunmaktadrr. 23 otobüs 
ve teferrüatı Amerikaya sipariş edil
miştir. Ayrıca l sveçten de otobOs 
celbine teşebbQs edllmlştir. LOzumu 
kadar kablo İngiltere;,e sjpariş edil
miştir. Sillhtarata fabrlkasma kö
mür nakJl teslsahı yaptırılması için 
b ir Çek 1'abrlkasma 280 bin lira kıy
metinde slparlt yapılm11 olup, halen 
bu tes!satm imaline devam olunmak
tadır. Devle\ Demfryollari1le müşte
reken Romanyaya ıipariş edutp ima
li tamamlanan bandajlarm Karade
nlzdekl nakliyat mOşkU!Atı dola1ısly
le celbi mUmklln olamamıştır. İşin 
tesrJl tçin Umum Müdürlük tarafın
dan Romanyaya btr milheools gön
derlımift.lr. Maluıne celp ve tedari
kindeki mlltklllAta i'aln\en, tramvay 
faali)'etl tatil ve tadil edilmlyerek, 
normal hareket tarifeleri tatbik e<'..li
mekte bulunmuttur. Otobüs seferle-
rinin azalm&11 yüzünden hasd olan 
izdiham yakında Romanyadan getl- ı 
rilecek bandajlar ve muhtelit yerler
deı:ı teminine çalıeılan dingillerle 
bertaraf edilerek halkın istirahati te
min edllmlı ol;lca~tır. Avrupaya si
pariş edilen otobClsler ıeldiğl takdir
de, 3ht1Jaçlar daha iyi bir şekilde 
tama men kaflilanaca ktır. 

Tramva1larda bilet aartiyatı 940 ' 
aeneaine nazaran 320 bin liralık art
mıştır. 

Elektrik kudretini tenmlye maksa
di~e son bir sene içinde 4 bin met
re uzunlutunda bir 1üksek tevettür 
kablosu tetılı ve lllve edilmiı. Ta
nb7a, Bey)toz. •tHmda denize atılan 
kıblo ile Anadolu .Yakasındaki bazı 
mühim .fabrikalara cereyan ver!lmiş
tir, Vanlkö;rilnde mühim bir muhav
vile merkeı.1 tesis edilmlıtlr. Ayrıca 
10 bin voltluk yüksek tevettür şebe
kesi ıslah, takvj1e ve tevsi edilmek
tedir. 3!1 bin volUuk bir i!Ave tebe-

sız bulunan mıntakalarma 
verilmesi tl'min edilecektir,, 

imar işleri 

cereyan 

Vali son olarak umrnn hareketle
rinden bahsetmiş ve şu malQmatı 
vermiştir: 

"- İstlmlfık işleri için istikraz e
dilen beş milyon lirııdan bugüne ka
dar alınan para 4 m!lyon 445 bın li
radır. Bu paranm 4 m!lyonu istlm
lilke ayrılmıştır. 

Ancak tahsis edilen bu mebl~ğın 
sar!iyle paramız bitrn Ur. Fakat is
timlak işleri ve net'ce itibariyle um
ran harçketleri durmuş veya durn('Rk 
değildir. fstimlllk kanununun Bele
diyemize bahc:ettigl haklardan hiçbi
risi ihmal edilml'miştlr. Me.. ... ıa; en 
fazla para sarfettiğimlz Şişhane -
Azapkapı, Unkapanı - Şehzadebaşı 

gOzergAhı senelerce evvel Yenlkapı
dan Aksaraya kadar açılıp orada kal
mış olan. Büyük Gazibulvarının ikmal 
ve küşadı için üzerinde Pnerjl ile 
c:alıştığonız bir sahadır ki Beyoğlu -
tstanbul arasında yalnız Karoköy ra
bıtasına inhisar ettiği için boğulup 

kalmş olan münnkaleyl yon yany~ 
indirmek suretiyle şehre geniş bir 
rahatlık temin l'decek ve ayni za
manda Şişhaneden Aksaraya kadar 
m:anan muan11m hulvnrnı iki tnrıı

fında sayısız nrs lar Belediyemize 
bu saha için sarfettığ 'miz mebaliği 
belki fazlnsiyle temin edecektir. 
İmar şubesi ayni zamanda müstak

bel mesaimizin de planlarını hnzırfo
maktndır Bunlar arasında Eyüp ci
heti ntız~ plBnı, Sirkeci - Saraybu't'
nu tafsilt'ıt plfını. Eminönü - Sulta
nnhmet güzergah nlllrıı, şark şlmen
diferlerinln tebeddülti ırllzerı:ıtıh pllı
nı, Taksim - Tiincl imar planı, na
zım plflna göre Liılelidc- yapılması !
can eden cocuk bahc:esl. Çapada vıı
pılması 187.nn ~elen Y<'Sil sahn, Di -
vanyolunda Karamust11fnnası:ı medr"
sesi etrafının tanzim ptılnı da vardır. 

Vali imar planları, yapılmakta olan 
etlid ve maketler hakkında uzun 1-
zahnt vermiş ve sözlerini şöyle bitir
miştir: 
"- Bl:r.zal Ciimhurlyet hiikı'.'ımetl

mizin bizi dnima takviye eden yiik
sek rpOz.aheretlerl muvaffakıyetlerl
mizin başlıca tımilidlr. Bu itibarla 
Milli Şe!imlz İsmet fnönüne karşı 

1 
şehrimizin minnet ve şükranlarını tn
zlmlerlml1Je arzetmeyi ve İstanbulu
muzun değerli evl!ıdı Basvekilimlz 
Refik Saydam ile Cümhuriyet hükü
metine ve b!iyüklerlmize ba~hlıkla
rnnızı ve leşekkurlerim!zi burada hu
zurunuzda ifade etmeyi bir vecibe bi
llrlm,,, 

Valinin nutku alkışlıırla karşılan
mıştır, Celst'ye beş dakika ara veril
miş, ikinci c-el<ıeye yeni reis vclı:il
lerlnden Abdülkadir KııramOrsel ri
yaset etmiş, ve ruzn:ımedekl madde
lerin müzakeresine gecllmiştir. 

B u L M ACA 
1 2 3 4 5 6 7 9 

SOLDAN SAGA: 1 - Bir harim ciharı -
Bir hayvan 2 - HQcrc - Oc 3 - Dahi -
Tersı: Sar - Le 4 - Bir kral 5 - JIOncr 
6 - Bir .ıamir - Cenubun tersi 7 - Dahı 
Bir Fraıısu nehri - Bır nota 8 - B!iyllk-
Sevmcktcn emir 9 BUyuk anne - Illç 

YUKARIDAN ASAGT: 1 - Kadık6yde 
bir ıcmı - Sobada yanar 2 - Teni: Bı· 
7aiı - Blr llalıfe S - Icinde - Meydana 
atmık - Hamur yapılır 4 - Bir Avrupa 
tchrl 5 - Bir harfı değiıirac: Hllncr 6 -
Bil,.Gk ıu bukını 7 - ilin - Saçsız -
Sarı edat! a - Ağırda bulunur - Masal • 
larda adı accer 9 - Sut veren bir baynn -
Su cekmi7e yarar 
EVVELKi BULMACA - SOLDA NSAGA: 

ı - Muhuemaı 2 - Ulus - Kura 3 -
Hunin - Sal 4 - Amil - Hali 5 - 1an
Tebam (Mabet) 6 - Yalama 7 - Milfıra· 
kat a - Aran - La 9 - Tcslı - Tuz 

YUKARIDAN ASAGI: 1 - Muhasamat 
2 - Uluma - Uke J - Hunin - Fas 4 -
Aıll - Yatı 5 - Tak 6 - Ak - Heli! 7 -
Milsabakaı 1 - Aralama 11 - Talimat. 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
Rrt 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 

1 
2 n n n 10~ 
3 n n n 15h 

n n n 5lı 

• 

ke&ine başlanmıştır. Tatbikı en aşağı . 
üç buçuk milyon lir91a '!'al olacak KuSE. 
olan beş senelik tevsi ve ıslah pro
sramı lçln fimdiye kadar bir buçuk 1 
mılvon liralık malzeme sipariş edil
miştir. Bu proıramm tahakkuku şe
bekenin cereyan verme kabiliyetini 
ntttr.acak ve şehrin halen cereyan- 1 

. \skt·ri Fabrikalar Sahnalma Komissunu İlanları 
- 1 

8800 adet b•thk 7420 •det lıplt alınacak 
Tahmin edilen bedeli (45530) lira olan 8600 adet başlık ile 7420 a

det ispit Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğQ merkez satın alma ko
mlsyonuncaı 12/11)9'tl .çarşambıl g\lnü saat 1A de pazarlıkla ihale edl
lll<:ektir, Şartname (2) lira (28) kuruştur. KnU teminat (6829) llradll'. 

(4345) .. 

TAS 

1 

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

~----..... --
o T E L SiNGER 

Tokathyan'da 
S İkfnciteırln bu akşamdan itiba· 

ren meıhur Macar Vlyolonıellet 

Stefan Karnoczy 
Konser ve Cu Killik Orkntraeı 

ve Şantöz o 1 z öz 

Lilo Aleksander'in 
lttlraklyfe 

Musikili Yemekler ve 

DANSLİ MATİNELER 
SIN GER 

En 

Zarif 

En 

Sağlam 

Ve En 

Dakik 

Saatleri 
_ ....... · ..... _, .. İstanbul Eminönü 8 

Bulunmuş Hüviyet Ctizdanı 1 
1 İ .. B k 1 , ,._ Bevl ye MütehHSlll -

zmınn ergama azasınm Turan ı 

nahiyesi Ay:s köjü ahalisinden 3361 Dr Has·ıp Em·ırog· lu 
doğumlu Eyup oğlu Osman Nuriye • 
ait hü~lyet ~z?anı buldum. Adresi- .Relsoğukluğu, frengi, böbrek. 
mc gelip alabılır. mec:ane ve idrar yolları hasta-

lstartbul Levazı,.:, Amirliği 
Satınalma Komisyonu tlônları 

Fenerbahçe aktarma ambarının e
lektrik tesisatı yaptll'ılacaktır. Pazar
lıkla ekslllmesl 7-11-941 Cuma günil 
~mat 15 te Tophanede Lv. Amirliği 
satın olma komisyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli 1999 lira 50 kuruş 
ilk teminatı 150 liradır. Keşfi komis
yonda görülilr. lstekl!lerin belli saat
te komisyona gelmeleri. (341-9570) -Tophanede Saraçevi kundura kıs
mı tamir ettirilecektir. Pazarlıkla 

ekslltme!'i 10.11.941 Pazartesi günO 
saat 15 de Tophanede Levazım A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif bedeli 2441 lira 41 
kuruştur. İlk teminatı 183 lira 11 
kuruştur. İsteklilerin ihale günUnden 
uç giln evevl sftanbul Komutanlığı 
şube 9 dan bir ehliyet vesikası alma
ları şarttır. Keşif ve şartnamesi ko-
misyonda görülür. (340 - 9555) 

On bin adet bakır yemek tabağı 

1 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 61 
11/941 Perşembe günii snat 15,15 de 
Tophanede I.v. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. isteklile-
rin nümune ve kati teminatlııriyle 
belli vakitte komlsvona gelmeleri 

(332 - 9507) -
Gafata Kl:lprüb•ıı Han önD lake- lıklan. Pannakkapı Tramvay 
ininde Sürat motaründe İbrahim ' _, 

YILMAZ - durak yeri No. (121) 

Beşiktaş askeri fırınında duvar in
şaatı yaptmlacaktır. Pazarlıkla ek
siltmC?si 6/11/941 Perşembl' günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kesif bedeli 455 lira 92 kuruş. kati 
teminatı 68 lira 40 kuruştur. Keşi! 
ve sartnamesl komls:vonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona 

Bron$itler:_ ~ATRAN HAKKI EKREM 
Karar Hülasasıdır 

C. 941/520 - Milli Korunma Kanununa muhalefetten suçlu Unka
panı karakol arkası 22 No. demir ticaretiyle meşgul Bedros Eda oğlu 
Garo Mehtaynn hakkında İstanbul Aı;l!ye 8 inci ceza mahkemesinde 
cereyen eden mahkemesi neticesinde suçlunun filli sabit olduğundan, 
Milll Korunma Kanununun 59 ncu maddeleri muclblncP altmış lira pa
ra cezası ödemesine ve yedi gün mOddeUe dükkAnmın kapattlmasına ve 
hilküm kat'lleştlğinden ücreti suçluya alt. olmak üzere karar hülilsası
nın Tıın gazetesinde neşredilmesine 21/4/941 tarihinde karar verildi. 

(9617) 

OSMANLI BAN'KAS 1 
Umumi Heyet İçtim~ 

Komite raporu ile 31 İlkkanun 1940 tarihinde nihayet bulan sene 
hesabatına lttiltı hasıl etmek \'e umumi komfteden çıkan ıızalarm yerine 
diğerlerini intihap eylemek üzere hissedarlar senelik umumi heyetinin 
26 Sonteşrin 1941 tarihine mUsad!! Ç1rşıımba günü saat on üçte Londra
dıı {E. C. 2) Old Broad Street'de Wlnchester Hous'da ittlma edeceği 
Statüniln 29 unc-u maddesine tevfikan illın olunur. 

Stntünün 27 inci maddesi mucibince Umumi Heyet en aşağı otuz 
hisse senedine malik olan hissedarlardan mürekkep olduğundan hisse
darlar içtlmaa iştirak edebilmek lçln hisse ı;enetlerlni içtima için tesbit 
edilen tarihten Uıakal on gün evvel Bankanın İstanbuldaki Merke.ilne 
Vl'ya Bankanın hariçteki Merkez veya şubelerinden herhang1 blrlne 
-Londroda (E. C. 2) 26 Throgmorton Strect'e tevdi etmelidirler. 

---- ·-----------
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 

Muhammen bedeli 207,000 lira olan 10,000 ton çımento 17 lkincıteş
rln 941 pazartesi gOnO saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle 'Ankarada ida
re binasında satın almacaktll', 
ıBu işe girmek istiyenlerln 11,600 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat \4,30 a kadar 
komisyon başkanlığı relsli~lne vermeleri lA.zımdır. Şartnameler 200 ku-
ruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (9475) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversiteye yazılma müddeti 6 İklnciteşrln 1941 akşamı sona ere-

cektir. (9630) 

Türkiye Cümhu~iyeti 

ZİRAAT BANK·ASI 
[Cnrnlaa Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Suı,, ... c 

Ajanı adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

?an biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında lnımb•r•h .e ihbarsız tasarruf be1aplarmda en 
aa 50 lira .. bulunanlara senede 4 def• çekilecek kur'a ile aıatıd•ki pll
nı göre ikram~ye d•trtıfacıktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lir• 'I 
4 • .500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4.000 " 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5.000 Lin 
40 • 4.800 
ıo .. S.200 

DiKKAT: Heaaplarmdilri paralar bir ıene ieindeı 50 tlradad a .. tı 
düıımiyenlcrc •ikramı ye çılitıtı takdirde ~ 20 fazlasi7lc •crilccektir. ,. 
"' uraJar senede 4 defa 11 Ey 161, 11 Birine ikin un, U •uarı 

11. -· ;:-:-a., .tıır" ' • rin" ı-•,:ı,..,.,.l<th>. 

gelmeleri. (333 - 9508) -Beherine 38 kuruş tahmin edilen 
10,000 ndl't bakır su bardağı alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/941 
Perşembe gUnü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satm alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 285 li
radır. Nümunesi komisyonda görü-
lür. (338 - 9513) -1583 ton lavemarln kömürü nak
lcttirllecektlr. Açık eksiltmesi 6/11/ 
941 Perşembe günfı sa<ıt 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacnkhr, Şartnamesi 
komisyonda görülilr. İsteklilerin tek
lif edecekleti fiyat üzerinden yüzde 
yedi buçuk kuruş ilk teminııtlariyle 

belli vakitte komisyona gelmell'ri. 
(323 - 9358) -

Salı pazarındakı ambarın tamiratı 

kopalı zarna ekslltmeye konmuştur. 
İhalesi 12.11,1941 Çarşamba günü sa
at 15 de Tophanede İst. Levazım A
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılac-aktrr. Keşif bedeli 27.376 lira 8 
kuruş. j}k teminatı 2053 lira 20 ku
ruştur. Keşfi komisyonda görülür. 
Taliplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplarmı ihale saat!nden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(9314) -Beherlne 90 santim fiyat tahmin 
edilen sekiz milyon adet Okside e
dilmiş bakır düğme alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 13111/941 Perşem
be günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 4850 li
radır. Nümunesl komisyonda görü
lür. İsteklilerin belli saatte komis -
yona gelmeleri. _ (343 - 9619) 

Beher kilosuna 178 kuruş tahmin 
edilen 15 ton kadar sadeyağı alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/11/ 
941 Salı günO saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı ( 4005) liradır. Sartnames! 
komslyonda görülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 
"-?"-----.--(344) (9634) 

lat•nbul Aıllye ikinci -Tı';.ret M•h 
keme•lnden: 941/345 - Doyçe Or
yent Bank Dresdner bank şubesi' ve
kili avukat İsak Sages tarafından 
Kadıköyünde Albyolağzı Kırtasiyeci 
sokak 23 numarada mukim Talat 
Turgay veresesinden karısı Rahmiye 

1 Turgay kendi namma asaleten ve kü
çük oğlu Cavit namına velayet.en ve 
yine ayni adreste mukim kızı Seniha 
Turgay Ue oğlu SalAhattin Turgay 
aleyhlerine murisleri TalAt Turgay'
dan iki kıta hesabı cari mukavelesi, 
hesabı cari ta•vip varakası, hesabı 
cari hillasası ve feshi ihbar ve tedi
ye davet varakası mucibince müvek
kilinin matlübu bulunan ( 17799,25) 
liranın tahsili zımnında ikame olu
nan davada: 

Müddeaaleyhler namına gönderilen 
dava arzuhali suretlerinin ikamet
gahlarını terketmiş ve bulundukları 
mahallin meçhuliyetlne blnı\en bilA 
tebliğ iade edilmesi üzer~ne dava ar
zuhal sureUerinin ilanen tebliğine 
karar verlı1mts ve dava arzuhal su -
retleri mı\hkeme divanhanesine Ullk 
edllmiı olduğundan bir diyecekleri 
olduğu takdirde on gUn zprfmda ce
vap verilmesj lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

ııatııp •c NqıtJ'at · mödura ~ 
· UZMAN. Guetec:ilik n Nqri7at 

T. L. S. TAN matbaası 

• 1 

5 - 11 - 941 

TÜRI< TiCARI;T QANllASI A.~ 
UUPONLU VADELi M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LE1 

lstanbul Leyli Tıp TalebE 

Yurdu Müdürlüğünden 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklıletlnce bu yıl Leyli Tıp Talebe 

Yurdunun Tabip ve Eczacı zQmrclerine kabul olunup vaki olan tebliga
tımıza rağmen henüz. Yurda gelmemış bulunan talebelerin beş gün zar-
fında Yurda müracaat etmeleri i!An olunur. (981V 

"Fahmln B. İlk Tem, 

497,00 37,28 Fatihte Fertı?:ağa mahallesinin Krrkçeşme sokağın 
da 18 numaralı ev ankazı 

293,00 21,98 FaUhte Kırkçeşme mahalesinin Kendir sokağm
da 14 - 16 numaralı ev ankazı 

350,00 26.25 Fatihte Kırkc;eşme ~ahalleslnin Kırkçeşme so
Jcağında 23 numaralı ev ankazı 

2209,60 165,72 Kadıköyiinde Osmarıağn mnhnlleslnln Baıçavus 
sokıığmda 38 - 38/1 numaralı ev ankazı 

1260,00 94,50 l''atihtc Harac;çı Kara Mehmet mahallesinin Hl
•traltı soknğmda 5 - 7 numaralı ev ankazı 

1757.50 131,81 Unknpanında Hncıkadm mahallesinin Mu tafa Ke
malpaşa caddesinrle 236 numaralı ev ımka1:1. 

Tahmin bedelleri iJC" ilk teminat miktarları yukarJda yazılı altı par
ça enkaz. ımtılmnk uz.ere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu~r. Şart
nameleri Zabıt ve Muamcliit Müdürlüğü kaleminde görülebilir, İhale 
20111/941 Perşembe günü sant 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makl-tız veya mektuplariyle ihale günQ muayyen sa-
atte Daimt Enciımende bulunmalfrL (9632) 

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

1 Anodolud• cal!kU~:,~~bı!~~=~=.~ Dme muhose-
benln inceliklerine vakıf bir muha~ip aranıyor Ecnebi lisanına vuku
fu olanlar tercih olunur. (MUHASİP) rümuzlle İstanbul 176 Posta .. 

• kutusu adresine yazı ıle müracaatları. •••••• 

~Deniz Le\•azım Sa.tın~ma K9misyonu İlanları · 
' 

..ıU metre .Kaınyorı ctınlt':; ı , t: .,.ıKurme ortusu ımali için yerli veya 
Avrupa buranda bezinin 6/111941 Perşembe günü saat ll,30 da Ka
sımpaşada bulunan levazon satın alma komisyonunda pazarlığı yapıla
cağından. isteklilerin belli gun ve saatte mezkür komisyona müracaatla-
rı ilfın olunur. (9604) 

... 
100 ton odun 

8 adet Benzin kabr (ağızları hortum, 
Yukarıda cins ve miktarları ya~ılı iki kalem malzemenin 7/11/941 

Cuma gilnu saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazan satın alma 
komisyonunda pazarlı~ı yapılacağından, isteklilerin belli gün ve saatte 
mezkür komisyona muracaatları iH'ın olunur. (9606) 

2500 Kilo Soda Kostik 
250 " Beyazı Vazelin 
100 " Sarı ,. 
500 Gıliserin (Saf) 

~ 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı dört kalem malzemenin 7/U/941 
Cuma günO saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satm alma 
koml.Syonundan mevcut evsatları dııh'llnde pazarlığı yapılacağından, is
teklllerin belli gün ve saatte mezkllr komisyona müracaaUnn 11An olu-
nur. (i605) 

Maliye Vekaletinden 
2 8 1941 tarih ve 4057 numnrah'9tanun mucibince ihracına sallhlyet 

veril~n · ve hasılatı tamamen Diyarı bakır ve ElAzığ istasyonlarından frak 
ve İr'an hudutlarma kadar yapılacak dem!ryolunun inşasına tahsis edi
lecek olan % 7 Gelirli 194J Demiryolu lstikra1.ının 20 senede itfası meş
rut beş milyon liralık birinci tertibine ait tahvillerin satışı 7.11.941 sa 
bahından 15.11,1941 akşamına· kadar yapılacaktır. 

Tah\•Jller hAmiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira itibar 
kıymette birlik, 25 lik, 50 llktir. 

Tahvillerin ihraç :fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 20 lira 
!ık birlik tahvil bedeli 19:500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin liralı' 
tahvjl bedeli de 950 liradır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütı;elerle idare ohınan daire ve mü 
esseselc <'", VilAyet Hususi İdareleri ve Belediyelerce yapılacak mOzaye 
de, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazinece satılmış vr 
satılac-ak olan Milli EmlAk bedellerin ·n tediyesinde başa baş kabul olu
nacakları giöl tahvil itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen itfasın 
kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf bulunacakludır. 

Mezkı'.'\r tahviller Tilrkiye COmhJriyet Merkez., Türkiye Cümhurlye 
ti Ziraat, Türkiye İş, EmlAk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediye 
ler Bankalariyle Sümer v~ Etibank tarafından satılacağı gibi, dilter bar 
kalar vasıtaslyle de ~mln olunabılir. (9643) - ... 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
ı - Zabıta memurları için azı 5,000, çotu 8,000 adet belkemer 

21/11/941 Cuma günü saat lll de kapalı zarfla münakasaya konmustur. 
2 - Behenne 750 kuruş fiyat tahmin edilen belkerrıerlerlnln nü

mune ve şartnam,esinl görmek lstiyeıılerin Umum MüdürlUk satm alm 
komls:fonuna mUracaotları. 

3 - İstekl!lerin 3375 liralık teminat makbuz veya banka mektubu
nu havi teklif mektuplarmı, 2490 sayılı kanunun 4 üncil maddesinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona , "r-
melerl, (8098) (9612J 


