
Ba,wuoarrlrlı 

Ahrrıet Emin Y A L M A N 
23 EYLÜL 1541 

S .l L 1 
1 t 1 
'-'t 'fon: uıae - '!'ılsraf VATAN 18*. 

Ramazan 
Musahabeleri 

Bugün 2 irıci sagf amızda 
~ - o.ı-- x.ıı. r_,. ıı. .. Yıl: 2 - Sc!ıyı: 389 SIY:4SI SAB~H GAZETESi Fiyatı 5 Kuruş 

l<ahraman Ordurnuza yenid.en 

57 milyon lira tahsis olundu 
·'41.Meclisi, Milli Müdafaa ihtig~çlarımız için yeniden 
ltıilgon liralık bononun satışa çıkarılmasını kabul etti 

: ~hmet Emin YALMAN 

~lUUerdc sık sık Ziya Go· 
lp•ı lmtıtlıyorum isıni 

l' 'takım münakaıalarına 
~· duruyor. Bundan do· 

'l'urk lılimlnln ve vatan 
~ruhu ho;:ınut mudur? 

tı:nıyorum 
1 h • 

' arbln ilk senelerinde 
1 

1t> üniversitede içtimai
~ "eriyordu. Ben de mua-

1 • Sıksık başba§a konuşma 
"a ~1

1ltnrdı. Milll ruh içinde 
\>~ ~lglğı eriyen, hiçbir §ahsi 
)an icin en kiıçilk bir yer 
d nı bu büyük adamı vecd 

~l erdiın 
ı>ın • 
%ı vakit vakit günün hft. 
· tesirine kapıldığı, ak· 
tö~e dayanan sözler SÖY· 
~ ll'lu§tur. Fakat ortalık 
'kin aıt olçilleri mutla· 
. l' 6 ve hatasını tashih 
ita enkıt niştcrini kendi 

~-· it rşı onun kadar mcrha· 
.~ Ullanan adama pek na. 

llf edilir 
~ ıı. • 

llıil! hezimetinden sonra 
St~ti, kendi knndinden §iıp 
"~<lı • ~uhundn derin yara
u, -~d ~ıya Gbkalp, milletin 
· ~1111 e Sent:ı ufuklar açmak, 

01~atıe sarmak, kendi 
~1 te an saygı ve emniyet 
L~~elemek ihtiyacını duy. 
• ~vt1ı1 ait olan ııiirleri, böyle 
~ti Ve böyle bir ihtiyacın 
~ r. Bunlarda gizli fütu. 

~lta~c~ra emelleri aramak, 
P ı tanımamak demek. 

~D 
~,' (uran şiirlerini yazdığı 

b1.tçın~ Balkan hezimeti 
1' Zl'luhlttcn büsbütün u· 
~~ 'rürklcrin merkezi As· 

~ <lU ~atını canlandırmak ar
~ :~Uştu. Bir aralık arka
lltra ?'nfınn topladığı zaman 

> :: eder ve beygir etin-
t &o er hazırlatırdı. 
~ ~raıarı bu maceralar· 

1 •tı l,hza ile bahseder ve 
ıu11 Ylcrdi: ııHepimizin mi 
il ll. aklımız başımıza gel:e bu muhitte yaşadığı-
~ ı. e farkettık " 

1\8) • • • 
l)·aı·P ın düşünce sıstcmln-
t •zınin hiç bir şekline 

itıt) l.ıınurnı harbin sonun
t)a 'trıtc tıkan bir yazısında 

, Cqn eskün araziyi ayırmak 
t ııı~s bir 'Ti.ırk yurdu kur. 

'ltı1 1 11Pncık miiıiafaa et. 
illi tnUcadclcslnden wn 
.... sak hudutlarını tama. . ,, em· 

• öır ış ve ancak gozQ. 
r ::ı olmamas ı ımyesfn. 

V<trlığa kavuşabllecc
Dınc sarı::ılmaz bir ka· 

c-"f''ln·u"tı . Ebedi $ef'in 
ı. t-~ 1" ~rlhtc eşi göriıJ. 

bu retle kecıf ve tatbik 
( g:enslpe Gökalp, bil· 
bev

11 
u Uncc sistemini in· 

'llı Sa. 3, Sü. 1 de) 

Maliye Vekili, Cumhuriyet 
maliyesine gösteri~en itimat
tan dolayı halka teşekkür etti 
Ankara, 21 (Telefonla) - Bugün toplanan Bü· 

yük Millet Meclisi, ruznamedeki maddeleri müza. 
ke.-e ettikten sonra ikincite§rin 1941 tarihine ka. 
dar tatil kararı vermiştir. 

ruf bonosu çıkarılması hakkındaki layıha mUza. 
kere edilmezden evvel Maliye Vekili Fuat Ağralı 
kürsüye gelmiıı ve hazinenin kefaleti altında bun. 
dan evvel çıkarılmış olan bonoların çok kısa bir 
zamanda bitmiş olduğunu kaydederek ~öyle de· 
miştir: «Memleketimizde ilk defa olarak tecrübe 
edilmiş olan bonolara gösterilen rağbet gerek zaman 
ve gerek yekun itibarile biitün tahminlerin fev. 
kinde olmu~tur. Bonolar hasılatının milli müdafaa 

Meclisin bugünkü toplantısında kürsüye gelen 
B~vekil Doktor Refik Saydam, gelen evrak ara
sındaki tadil ltıyihalarının ı:ıkarılmalarını istemiş 
ve Meclis müzkerelere b~amıştır. 

Maliye Vekilinin beyanatı 
Bu meyanda yeniden 25 milyon liralık tasar. CDev:ınnı Sa. 3, Sü. 6 da) 

Meclis teknik öğretim 
ray:halannı kabul etti 
Müzakere esnasında <31. Kazım dedi ki: 

Milletin kahramanlığına harp sa
naglini de ill2ve mecburigetlndeglz 
Büyük Millet Meclisinin dünkü 

top'lantısında Maarif Vcktııetinin 
mesleki ve teknik öğretim müs· 
t~arlığı llıyıhasile İstanbul Yük· 
sek Mühendis ve Teknik okulla
rının Maarif Vekaletine bağlan

ması hakkındaki lfıyıhaları müza. 
kereye ba;:ılamadan evvel Milli Mü 
dafaa Encilmenl reisi General KA. 
zım Sevüktekin kilrsüye gelerek 

Röyter muhab · rin:n 

bi;dird·iğine göre 

Bulgarlar 
zorla harbe 
sürükleniyor 

--
istisnai ahval ilan: 
hi..kO:nef n zorda 
olduğunu ispat€ d 3r 
Londra, 22 (A.A.) - Reuterln dlP. 

§unları söylemiştir: 
General Kazım Sevüktekinin 

r;özleri 
«- Bu kanun lAyıhasını yük· 

sek fen mekteplerinin küşadına 

bir başlangıç telflkki ediyoruz, Bu
nu bir kaç senedenberi kıymetli 

Maarif Vekilimizden rica etmek· 
te idim. 

Sanayi nasıl bir memleketin ik· 

tısadiyatına tesir ederse, harp sa. , 
nayilnin de harp hizmetlerinin f. 
fasını kolaylnştırmalcta çok bil· 
yük bir hissesi vardır. Milletimiz 
varlıgının mUdafaasında istik!Ali· 
nin mutlak kahramanlığına harp 
sanayilni de ilave etmek mecbu· 
riyetindedir. Milli Şemimlz, Bii· 
yük Başbuğumuzun sanayie ver· 

(Denmı Sa. a, Sü. 6 da) 

Milli Sef'in 
İzmir Belediyesine 
verdikleri cevap 

İzmir, 21 <Telefonla) - Milli Şef İsmet İnönü, fuarın kapan. 
ması dolayısile bmir Belediye R eisinin çektiti teıırafa §Q cevabı 
vesmiştlr: 

rcİzmirin (Üzel eseri olan fuarın muvaffakıyetle kapanmasın. 
dao memnun oldum. İzmir belediyesini ve sizi sevıi ile tebrik 
ederim, İNONÜ11 

Iomatik muhab~i yazıyor: ======================:ı:::=============================== 

Bulgaristanda iııti8nal ahval ilA· r~..---------•-.. ıo:·t l Ş ?rkta manı·daT 
nı Filo! hük<lmetinin karşılaştıg"ı • 

mliı;küla.tı ispat eder. Bulgaristan 1 M eh m et Ali bir had ise 
Mthver ile ~ş beraberllğı yapmayı 

kabul etmekle kuvvetli mütte!ik!( 

1 

T , " . ...,. Ru_ .. lar frana va" 
51

• 
rinin siyasetlerine mA.nl olmak mec· e V J f g l ~ 

buriyeUnde !<alıyor. Bul""'' kagbeftz•k 
Ne Bulgar hUk'fimeU, ne e- mikyasta asker 

milleti harbi istemiyorlar. Fakat 

arzuları, anane ve menfaatlert hilll- \. s~vkedı"yor 
tında bir hattı hareket takip etmek _ 
zarurettndedlrler. Nevyorktan gelen bir habere go. 

cYeni nizama> iştiraki kabul et
m.r olmaları itibarile de Macaristan 
ve Romanyanın uğramış oldukları 

akıbetten kendilerini kurtarabilme · 
lerl iı;ln pek az ihtimal vardır. Bul· 
gar kuvvetlerinin Alman başkuman· 
danlığı emrinde vazife ı;örmeğe da 
vet edllmesı de ihtimal dahilindedir. 

Velinimetleri olan Ruslara karşı 

harp etmekten içtinap bnklnını bel
ki bulablleceklerdlr, fakat bu clh 
Un kcndı yedllhtlyarlarında olmadığ. 

da muhakkaktır . 
Halihazırda Bulgar gcmllerlnin 

Rus ınayinleri ve Rus denizaltıları 

tarafından batırıldığı ileri sürülerek 
Rusya aleyhinde bir hava yarııtmı· 

ye çalışmaktadır. Bulgar matbua· 
unda int!şar eden ve doğrulukJan 

meşkrut olan haberlerin yayılmasın· 
da kullanılan usuller Alman propa
ı;andasın aşiklr olarak göstermeK· 
tcdır. 

re Nevyork konsolosumuz Mehmet 
Ali Yukselen vefat etmiştir. Bırak
tığı bir vasiyetnamede mutevazı 
bn surette gömülmesini istemiş, 

Tahrana Rus 
paraşt;tçüleı i :ndi 

•e buna kafi bir parayı bir tarafa Londra, 22 (A.A.) - Reuterio 
ayırmıştır. dlplomatık muhabiri yazıyor: 

Mehmet Ali Yükselen, fikir ha. Rusların tran'da kendllerıne tev· 
yatımızda Mehmet Ali Tevfik di· dl edilen arazi kısmını işgal için bil· 
ye tanınmıştır. (Tanin) gazetesin· yWt mlkyasta kıtaat se\•ketmiş 01• 
de (Bir Turanlının defteri) diye maları m4nldardır. Rusların bu ha· 
ııeljrettiğl bir sütun Balkan harbin. valide fazla mil<tardıı sav~ araba· 
nen sonra çok dikkati celbetmiş. !arı ve zırhlı otomobllleıı vardır. 
tir. Umumi harpte fransızca Hilfıl ' Tahran etrafına Ruslar bır çok pa· 
gazetesinin başınuharrirllğinde bu :raştitçUJer indirmişlerdir. 
J,ınmuştur. 

.Mehmet Ali. senelerce Dilyunu 
umumiye idaresinde muterclm di· 
ye bulunmuş, İstiklAl mücadelesin
den sonra hariciye mesleğine gir. 
mişti. Bilkreş, Viyana ve Moskova 
sc!aretlerinde milsteşarlık ettikten 
sonra başkonsolos diye Nevyorka 
gönderilmiştir. Arada da vakit 
\'akit merkezde vazi!c gormüştür. 

ÖlUmü hariciyemiz için de, fj. 
kir ynhatımız için de büyük bir zı 
yadır. Nevyorkta bulunan eşi Bn 
yan Jale Yükselene, kardeşi NI 
yazi Tevfiğe ve diğer akraba ve 
dostlarına taziyelerimizi bildiririz. 

(1\lehmet Ali Yükselenin ha
yatı hakkında üçüncü sayfa· 
mııda bir yazı vardır.] 

Mare al Ttmoçenkonun yaptığı muka bll taarruzlar neticesinde, Ru!ilar baZı köyleri l!!tirdat •diyorlar. Almanlar 
• bu koylerl yine (;'eri olıyorlar. Elden ele gecen bu köylerde bir şey pblt, o da yangın \e harabe 

-~, 

Yine HARP VAZİYETİ 

Boğazlar Amanlar hücuma hazırlanıyor 
mese.es: 

BerHne göre_ 
Almanyaya atfe- ! 
dilen niyetleri ) 
lırgilı.zlerin bes
leyip oesleme· 
«İh:leı·i halııa 

ge~nıei.~ tedir 
Berlin, 22 (A.A.) - Yan 

reı;mi hır kaynaktan bildirili
yor: 

v7eU• 
ıı ı yaphkJan 
teşebbuslerl miınasebdlle .si. 
ya:ıi Alman malıfıllerlnde, bu 
memleket etrafmdalii lngiliz 
ı>ropa r.ndasına işaret olun. 
maktadır. 

Butun bunlar, kaha bir ya. 
landan ibarettir. Tiirl~I~ e üze. 
rlne yürüyeceğine dair Bulga
ri tana atıcdllcn niyetler gibi, 
Bulgaristanın Boğaılardan ge
miler geçirmek için İtalya ile 
bir şeyler yapmak i tediği id. 
dlal:ırı da yalandır. 

Ce~up cephesinde Rostov ve Harkof 
istikaınetindeki Alınan taarruzları ve 
Rus n1ukaveıneti ? 

/ Yazan: ihsan BORAN 1 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 

Sovyetlere göre 
lımoçenKo 

Smo ensk'i 
asal"a tti 

Almanlara göre 
KiYt::F 
harabe 
halinde 

Yatsevo ve Y elnga . . . 
istirdat edildi Çenberıçındekı 

K· ff hl° Sovyet orduları 
ıye ad ıge imha ediliyor 

o un u 
Almanlar Kiyef'te 
bir harabe buldular Buradaki mütalaa şudur ki, 

İngilterenin Türkiyede tesir 

Karadeniz·de bir 
kruvazör, iki 

muhrip batırıldı 

Atlantik'te 82.500 
ton gemi batırıld ı 

yapmakta menfaatleri vardır. 1 Moskova, 22 (A.A.) - B . B . C. 
Eğer Ankaradaki İngiliz bü. 1 Öğl'enUdığlne göre, Mareşal Tımo· 
yük elçiliği bu hususta Tiırkl- j ~enko kuvvetleri Smolensk'in şimal:. 
yeye sualler sormuş ve Türk ş:ı.rki ve cenubu şarkislnde bulunan 
bükümeti de Boğazların nıu- 1 şehirlerden Yatsovo ve Yelnya'yı al· 
hafızı olduğunu ve muhafızı ~ dıktan sonra şimdi Smolensk şehri· Berlln, 22 <A.A.) - .Askcrl kay· 
kalmak azminde bulunduğunu nl muhasarnya başlamışlardır. naklardan bildirildiğine gore, Alnıa .• 
açıkça söylemiş ise, Alman ifa. Moskova, 22 (A.A.) - Sovyct is- kıtalan, Kie!'e gırdikleri zaman, 
riclye Nezareti anc:ık şunu tlhbarat bUrosuııun 21/ 22 cylfı.l gece kcn<illerini Bolşeviklerin kaçm&.SJn-
kaydedebilir ki, İngiliz radyo. yarısı tebliği: dan veyahut imha edllmcsınden C\ 

sunun telmihleri belki de Al- Kıtalarımız 21 eylQl gUnU bUtUn ''el, yaptıkları tasavvur edilmez de-
manyayı istihdaf etmiyl>r. Al· cephe boyunca dUşmanla muharebe· Tecede bUyUk tahribat klU"f1Sınd. 
manyaya atfedilmek istenilen ye devam etm,ştır. bulmuı;ılaıdır. Ş hır ve cı,•ar ko) 
niyetleri ·İngilizlerin besleyip Gllnlercc süren anudane muhare· !er halkını hıç düşUnmcdeıı, Bolşı.. 
beslemedikleri 5uali hatıra gel belerden sonra kıtalarımız: Kıye!i viklcr, halka elzem bUtun yıycce • 
mektedlr. t.ahlıye etmişlerdir. ihtiyatlarını ya beraberlerınde go 

L I Londra, 22 (A.A.) - Almanlar tUnnUşlcr l\eyahut yakmı, .udıı 
~------------' Kıyef'de bir harabeden b:ı.şka bir şey Elcktrık antrallannı ve su ~ol annı 

İRANDA 
Veni kab jna 
teşekkü l etti 

Sabık Şehinşahın 
bankadaki p .ralan 

da hükum:te 
devrolunuyor 

(Radyo gazetesi) - Eski Şehinşa· 
hın lngillz: ve Amerikan banl<ala.r11.'l 
verilmiş çok mıktarda para~ı vardı,. 
Bu paraların alınması için Şahın im· 
zası ırızım gcldlğınden bir heyet lsfa· 
hana gltmıştir. Bu paralar Pehlevının 
idaresı zamanında zarar görcnle:tı. 
zaraı·la.rını tazmin etmek içın kullanı 
ıacaktır . 

(Radyo gazetesı) - lıa.nda inhisa · 
ınr kaldırılmıştır İranda 3 maddenlr 
tıcaretl serbest olacaktır 

Londra radyosu, ıranda sıyast hUr 
rlyete büyük bir yer verilmesıni israr 
la istemektedir. 

Tahran. 22 (A.A.) - Pars njan'Jı 
bildiriyor: 

tr n kablnesı nşağıdaki zevattan tc 
(Dmamı Sıı. 8, ıı 7 de) 

bulrnadıkla.ıını itiraf etmektedirler. da ışlemcz bır ha.le getlrmlşlerd r 
Bu da Bud!enny'nln yalnız kıtalarını Her tarafUı atılmış demlryollan ' , 
muntuzam bir surette geri çektığuıı köprWer ankazı gözUkmektedı . 
değil, ı:ehirden sivil halkı dıı tahliye Halk, bu suretle zaruıi ıhtıy .. ç macı
ctmeğe mu\laf!rtk olduCUnu göste. • delerinden tamamilc mahrum oıra· 

mcktedlr. Bunun için pc.k bUyUk ha- kılmıştır. 
zırlıklar yapıldığı ve Kiye! müdafi· Alman nskerlerl, bilhassa istlh
lorınln pl4nlar tertip ederek katı kA.m b..rlıkleri, Alman kıtalnnnın 

nettccyi ııchrin şarkında istıhsal et· ilerılemesine ve ıaşcsinc yarıyan so· 
mcğl Umit ettlklerı anla.şılmaktadır. kaklardan ve yollardan, btitUn m • 

Londra, 22 (A.A.) - Eğer Al· niaları ve kara mayın barajlarmı 

mantarın. dedıklert glbı, Azak deni-,~ kaldırmışlal dır. Bu suretle ıaŞ-O ko'· 
zi sahillerine varmış oldukları doğ· tarı, muharip biıltkleri yakından 

ru ise Kırımı Rusyanın sair al<Sa- takip edebilmektedir. Fakat Bolşc
mından ayırmışlardır, demektir ve 

1 

\•ıkler. tahrıp hırsları ile halktan o.ı 
Rosto! u tahrıp ctm;ş oldukları su· binlerce kışının haya tını en zallın b ı 
retlnde iddıada bulunabılırler. (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Londnuun paaıt korunma koml lierıuwcıeıı Dın iWM:en.lM1111 ama

tıyor. 

Çok merakla takip edilecek olan bu )azı serlalne başlı}oruz. AJ. 
manlann Loudra l)dırlnl harap etti kJerl hepimizce malumdur. J-"akat 
bu bombardımanlar esnaı;ında ecre yıın eden dahm Mdlselcrl ancak bu 
yazı crl.,lnde olroyup öğrenebilecek iniz. Bu ~an ikinci sa}famızdadır. 

" 
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.. Ol'\DRA. iN PASiF KORUNl\IA KOl\IİSERLERirrnEN 
Ct:RALARIXI ANLATIYOR 

\ l 
Soru yarlar_:__ 1 11ı:nx::n=ll3•#;11·ii?1 lii'i 

Emekli yüzbaşı korkmadan 
• • daldı gangının ıçıne 

Yazan: George Graham 
[Bombalar altındaki )cili mil. l:erl itfaiyeyi ayaklandırdı, Ben 
yontuk bir birde nasıl yaş~· otomobilimi sokağın ağzında çc. 
:nır? Na ıl korunulur! Bunu virmlye u~raşırkcn itfaiye araba· 
gozônunc getirmek guçtur. sı yola düzUldU. Bu araba eski 
Halbnki bu harbin en mühim bir taksi bozmasından ibaretti, ar
mUhıırebe nıeyllanı Londra ~eh· kasına tulumbn ve hortumları ha· 
riÇlir. En ka.ti çarpııınıa Alman \'1 bır romork takılmıştı. 

h:ı,·:ı kuvvctlcrile ı,ondra sivll Yangın yerine döndüğüm zaman 
b Jkı arasında olmakta.dır. Bu· tulumbaları işler bir hnlde bul· 
uun için Londrada.ki ya ayışın dum. Binanın kapısına su sıkıyor. 
iç yuzunü g.östcrcn bu razı e. lardı. Maksat, yangının kapı ta. 
rl5inln merakla okıınaca(;ını 5a. ı afına yayılmasına mftnl olınak ve 
myoruz. Iuharrfr. Nevs Cbro- lçerdeki sığınakta bulunanları kur 
nicle gazetesinin spor yazıcı. tarmaktı, 

sıdır. Gônüllu olarak bir Lon· Emekli yüzbaşı. yangın blna~ı
dra ma.hallesioin pasif korun- na glrdlıli :zaman bir erkek, bir em 
ma komi crli~hıi 3·apmakta- zlkte bir çocuk kurtarmıştı, İkisi 
dır.] de ağır yaralı idi, Bu arada yuz. 

DANA SORUYORLAR: b .. şının kaşları. kirpikleri ye sa-
B r bomba patladıf:ı zaman çır.ın bOyUk bir kısmı yanmıştı. 

ne hl 1 duyarsın? D:.ıdaklarında yara halinde yanık· 
Şu cevabı vcrl)orum: ıar vardı. Kılsız yüzünde bir ço. 

Her defnsında başka bir his eu • saffeti \'e ayni zamanda vazi-
duyarım. re :çin !cdaki'ırlık eden bir ada. 

İlk vazifeye basladr,gım gece i· mın ruhani hazzı belirmişti, Gö. 
dı. Ortalığın karanlık ve kasvetli ni.ıılü korunma komiserlerinden 
bır hnli vardı. Yalnız: Londranın Evanse: 
şnrk ımıh::ıl\clcrindokl yansınlar - Sıhhi imdat otomobili! 
yiızundcn ufkun bir tarafında bir 
parıltı ı;;özc çarpıyordu. 

Cancı\ar diıduklcri bir saat ev
vel çnlmıştı. Sokaklar bomboştu. 
Kulaklnrımn kendi ayak sesleri
min aksinden başka hiç bir yakın 
ı;;ürültu gelmiyordu. Yalnız yük· 
seklerde uçan tayya!relerin vızıl· 
tı~ı farkediliyordu. 

Birdenbire ince bir ıslık sesi i
şittim Ağır bir kamyonun lfıstlk· 
\erinin duz bir yolda çıkardığı gü
rU\tu~ e benzer bir gürültü bunu 
takip etti. 

Amirim Vatsonun verdiği tali· 
matı derhol hatırl:ıdım. Bana şöy-

Emreni verdikten 
döndü. Sadece: 

- Seyrüsefer, dedi, 

sonra bana 

Bu emirden maksat, benim itfa
ıycnin, sıhhi imdat otomobilinin 
\'C halkın girip çıkacağı civar SO· 
k3kltırında seyrüsefer intizamını 
ft>min etmem ve yolun tıkanması
ra mfini olmamdı. 

Yol ağzında durup gelip geı;cn 
arabalara dOzen vcrmfye başladım. 
Yangın yerinin civarından biraz 
da uzaklaştığımn doğrusu mem· 
nundum. 

le demişti: Almanlar kesif hava hücumları· 
Bombn gtirültüsii duyarsan ııa başlamadan evvel bizim gibi 

derhal yere kapan. Tamamilc e- pa~if korunmaya mensup gönüllü 
min değılsen yine kapan. Ölmek- kol"ıiscrlcrden halk şikfiyetçi jdi. 
ten ise aldanıp boşuna yere ka- Işıit ma keleme cibi işlerde gös
pnnmı olmak dııha dlğrudur. tcrdlğlmlz titizliği manasız bulu· 

o ııkşnm biraz halsiz olduğum yorlordı. 
için tcliıssız hareketlerle yere ka
pcınmağa hazırlandım. Fakat birl
birl arkasına duyduğum beş şid
detli infıllık güriıltüsü, hareketle· 
rlıni dcrlıal hızla~ırdı. 

Gözlerimi açtığım zaman turun
cu renkte bir parıltı gördüm. Kö· 
«enin diğ;r tarafından aksediyor. 
du, 

Parıltı, turuncudan derin bir 
kırmızı renge çevrildi. sonra bir 
kaç koldan nlevlcr göklere dol;ru 
vilkseldi. 
. Benim sahamın haricinde olma. 
ı;ına rağmen olevlerc doğru kdş· 
hım E ki ve tecrübeli korunma 
kom

0

iserlcrlnden emekli yüzbaşı 
Brovn lle ayni zamanda hfidi~e ye. 
rinc vardık. Bıına şu emri verdi: 

Mıntnka komiserleri yetişin 
<'ive kadar f!ıl !len idare et. 

·ı ı ele aldığımız pek iyi oldu. 
Çıınku bu tarafın komiserlerinden 
hiç gelen, giden görünmedi. Se
bebini sonradon anladık. Hepsi 
birden ilk bombaya kurban olmuş, 
gitmişti, 

Emekli yilıhaı::ı kısa boylu bir 
rıdamrlı. Fakat benim ı;özUme, bo
vu dakikadan dakikaya uzuyor, 
h<?yb ti artıyor gibi göründü. Ba-
nn: 

S<'n lrn'l. !Uaiyeye, haber ver! 
Dedikten ııonra alevler içindeki 

binanın kapıı::ından girerek gö. 
7.0mden kayboldu. 

iteoi\·e m<'rkezinde iki ~ene ve 
vOzcl kız nöbctc:I bulunuyordu 
Bıri benim ihbarımı kaydetti. di· 

Londra üzerinde kesif bir harp 
başiadıktan sonra bizim mevkii
miz ve rolümüz birdenbire değiş. 
ti, Sivil mUdafnanın en kuvvetli 
unsuru olduğumuzda şimdi herkes 
müttefiktir. 

Dir bomba düscn noktada der
hal bir kaçımız peyda oluruz. Sıh· 
hi imdat otomobili, itfaiye, tahli
siye kollan ııncak bizim müracaa
tımız üzerine harekete geçer. Mın
talcamızdaki her binayı ve bunu 
is!!al edenlerin hepsini tanırız. Su 
\ c gaz borularının nereden gcçti
g:nı biliriz. Biz kendi canlarımızı 
\'e komşularımızın canlarını, ken. 
di evlerimizi ve komşuların evle
rini Afetten mümkün olduğu ka. 
ciar korumak üzere tnllm ve ter
biye görmüş gönüllü teşkilatız. 

Yi.lngınla mUcadeJe, ilk sıhhi im
dııL ve gazdan korunma hakkında 
bir senelik bir kurs geçirdim ve 
etraflı pratik tecrübe gördüm. 

I..ondrııdaki sivil mukavemetin 
ne demek olduğunu anlatmak ı. 

çin kendimin nasıl yetiştirildiği. 

mi ve bıı~ıından neler ~eçtiğini gc. 
lc.cfk yazıda hik3ye edeceğim. 

lstanbulda zelzele 
lstanbul, 22 (A.A.) - Kandım 

ras th nesinden bildlrilmişUr: Bu
gün gece ) nsını n dakika .ı sanl· 
ye geçe merkez ilstU rasathaneden 
':"10 kilometre mesat'ede bir hareke· 
tıarz; kaydedilmiştir. 

Bu nası iş ? ... 
<Cm Ç.amlıcada oturan bir talc· \ 

be \eli51yhn. }"ıshkdiblndeki "11. 
orta. mektebine kaJdettırruck te· 
"cbbü:ıiimte bulu111luj;um kıııın \ 
İçin 1 tcnllen 10 nded re mi al· 
mak üzero beklediğim bir foto,
raflıanede kendim ı;lbl bl.1' talc· 
be \'eli l Uc tanıştım. Bu zat, or· 
ta mekteplere giren çocuklardan 
btcnllcn r~lm, mektup zarfı, 

Kasapların isteklerj reddedildi 

Et fiyatlan arttınlm ı yor 
Komisyon bugünden itibaren 

ehirde kontrollere başl~yor 

Kömür 
Ucuzladı 

---
Kayıkta 6 kuruştan 

sattiacak 
l<'lyat murakabe komisyonu dUn 

Son gUnlcrde kasaplar, şehrin et m:şıerdir. vah muavınl Ahmet Kınığın rcıslı· 

ııo tn. pulu, doıı)a p:ırn ı, do ~n 
ı:arfı gibi şe)lcrdekl aded fark· 
!arından bah etti \O b3ım pek 
garip görllnco ışu nınlflmatı ay· 
nen 'erdi: 

_ l\lc cliı, iz thkudarda l'ıs· 

tıliağacındnkl 'orta nıcktcblo, ta· 
!ebeden onur aded r im l tedlğl· 
ni ı;oyll\yorııunur. llıılbuld, dl· 
ğer ortn mcktcıııer nltı resmi 
kflfi buluyor. oıırn, 30 kuruş 
dosya para ından bah cdlyorsu· 
nuz.. Garip değil mi, SUle) ma nl· 
J·e kız orta. mektebi bö)lo bir 
tnleııtc bulunmuyor. Buna mu· 
kabil 1\umknpı orta okulu ~ nl· 
nıı. 25, BcŞlktaş orta okulu SS 
kuruş istiyor. A ıl tulı:ıfiık, iste.· 
nllcn on adcd rnektuıı uırfı lı;ln 
alınına ı ısöylcııllen pul ndcd ,·e 
kı) metlcrlnuc. r ıstı kağacındaki 
rnektcp, ıo ned dürt kuru':luk pul 
f..tcrken, Sülcynmnl~ c kıı. orta 
birer kurm;iuk, Kunıkapı orta 
otul.8r paralık pulu l IUl bulu· 
yor da Beşiktaş orta ok11l11 ne 
mektuı• .tarfı, ne de poşta pulu 

mcsclcsı Uzerındc nılzım rol oyna· Kas::ıpları:ı iddia. c.ttıklerl nakliye ı ~inde toplanara!< kömür fıyatııırını 
mıya başlamışlardır. Bugün Kara· meselesi de tamamen hnlledılmış Hl· ~·en.den tetkik etm ş \'e yerli odun 
man etini b le 80 kuru~tan aş::ıtı ziyettedıı·. MilnakalAi. Vekfileti ıs. kömürüne. kayıl<ta perakende satış 
satmaktnn çekınmlyen kasaplar, hal· tanbula se\'kolunacak koyunlar lçl.ı fıyatı olarak 6 kuruş tesbit etmiştir. 
ka, ker.d!ler nln eti çok pahalıya sa- vagon teml:ı etmtştlr. Bulgarya kömOı U kayıkta 7 kuru· 
tın aldıklannı, bundan daha tışağıya 1 Kom syon dUhkU lçt.maında ka· şa satılaca~ından iki cins kömür 
satamıyacaklarını .sôylemekte, hnl· sapların isteklerini tamamen reddet· arasında kırk para kadar bir fnrk 
tA dilkkltnlarıno. eskiden getlrdlkle. ı miıı ve bugUnde:ı itibaren et fıyııt· j bulunacaktır. 
miktardan çok daha aşağı mlktnrd:ı hırını arttırmak istiyeııler hakkında Odun fiyatları da ayhca tetkik 
et getlrterek hnlk::ı. et bulunmadı~ı· çok sıkı tedbirler alınacağını bilOlr· cdllmektedlr. 
r.ı slSylemcktcdlrler. mlşt!r. Etlerin mezbahada. yüksek r..,.,_ ____________ ,, 

Fiyat murakabe komisyonu, et fiyatla satıldığı iddiasını ortadan 
mcvzuile çok yakından ala.kadar oıa· krı.1urmak llzere de komlsyol", bır 
rak tetkiklerde bulunmuş \'c etin kontrolörle her gUn mezbahadaki 
komisyonca teEblt edilen fiyattan fiyatları tetkik ettirecek, ayrıca 

hiçbir suretle fazlaya satılmaması ~ehrln muhtelif semtlerine gönderi· 
hakkında mUkerrercn karaı !ar al· lccck kontro\ISrlerle de et fıyat\arı 

Mektepler 

1 mıştır. Uzcrinde oynıywılnr tcsblt cdilccel~· ı 

Peı·şembe günü 
açılıyor 

Hatta geçenlerde hayvan borsa· tir. 1 
sında yapılan lçtınıa fçın ~ark vll:ı· İhtıkAra teşebbüs eden kasaplar, 
yetlerlmizdcn a\iıkadar memurlıır ı;e. ın!lli korunma. kanununun en şiddet· 
tlı"ilmlş, bunlar da bugUn konulan il mUcyyidelerilc cezalandırılacaklar· ı 
fiyatın normal fiyat olduğunu söyle· dır. 

Orta. mektepler ve liseler 25 
eylul perşembe gUnU ıou • 42 

ders :rılına başlıyorlar. 
Bu sene mekteplerın çok ka· 

hıbalık oldu~unu naza.ı ı ıtibarn 
atan Maarif Vekfiletı icap eden 
tcdblı !eri ı;imdıdcn tılınış bulun· 

i t~meğe !Uıum gürıııliyor ... ı> 
llu ıııaHımatı aldıktun sonra, 

telefonla 1 mi ı;ct<:n mektep 
idareleri ııo &örli-:tıım ,-c bu za. 
tın "Ö) ledlklcrlnin lılreı- huklknt 
olduğunu öğrendJm ... 'I> 

ııunu blr okuyul·umu:r. bildi-
riyor \C soruyur: 

- Bu na ıl ı-:?-

L'--- -----.J 

Ar: tika eşya fiyatları 
tetkik edilecek 

Son gUnlcrdr bnzı antika eşya. 

üzerinde lhtikı\r yapıldığı iddia edil· 
mektc idi. Diln Beyoğlunda Dckoras· 
yon mağazasının 200 liraya satılma· 
sı Jfı.zımgeleıı antika bir tabloyu 350 
liradan satmak istemesi, nntıka 

mcvzuunda da fhtıkı\r olup olmıya
caC-1 mcsclcs nl yeniden ortaya. at· 
mıştır. 

M~a.zanın müdürü, antika eşya 
üzerinde lhtıkArın mevcut olamıy • 
cağını, bu gıbı malların tst<'nlldlğl 

Clyata .sıı.tılabl!cceğl hakkında iddia· 
larda bulunmuşsa da. komisyon bu 
mesele)'! tetkike karar vermiştir. 

önUmüzdekl içtima dc\•rcslnde 
Antika malların istenilen fiyata sn· 
tılıp sa tılamıyııcağı hakkında b r 
luırnı· Yerilcccktlr. 

I'EY:l\iRC1Ll::RlX ZAl\I 'fALt~l'LE
Rİ KAnuı. ı"'D!L~muı 

Peynirciler n !lyatııın arttırmak 

hususunda koın.syo:ııı. yaptıkları 

mUracaa.tll'r dUn yeniden tetkik cdıl· 
mlş \'e bunların iddialarının hiçbir 
esasa ıstınad etmcd ğı netlces ne va· 
rılarak peyı ır fiyatları eski r:yatlar 
Uzeı ınde:ı lp'ca ed lmlştlr. 

İsmail Hakkı 
Baltacı oğlu 

Halkevleri 
seyahatine 

tetkik 
çıkıyor 

ni görmeK \Ye tetkik etmek lstlyo. 
rum, ben hnlkevlerinln içtimai 
gayelerine çok lnnnmıs bir ada· 
mım, bunlnr. için yıllardanbcri ya. 
tı yazıyorum ve lı!r çoklarmın da 
veli üzerine de gidip konferanslar 
verdim. 
Şimdiye kadar İslanbuldnki hnlkcv 
lerile, Bursa, İzmit, Adapaıarı, Es 
klşehlr ve KUtahya halkcvlcrini 
görmüş bulunuyorum. Şimdi de di
ğer bır kısmını daha göreccğım. 
Bılhassa tiyatro, muzık ve köy. 
cülük faaliyetlerini görmek ıstiyo. 
rum. 

Halkcvlcrl hakkındo yazmakta 
oldutum !<itabın adı u Halkın Evl11 
olacak ve eseri teşrinisani sonun. 
da bitirmi~ olacagım. Bu eserde bil 
hassa altı ıımdenin izahı, pedagoji. 
si \"e halkcvkrinclc gençlere, \'C 

rileCl'k terbiye nasıl tatbll~ edik. 
cegini gös1crcccUlm. Ayrıcıı 1908 
denberi dilimizde bir tilrHı istik· 
lfıl ve vuzuhıınıı hulamıyıın ve her 
yazıda ve sözde birlblrine karıstı
t·ılan .. knıtıır" ve •Medeniyet,, 
mefhumlarını inceleyeceğim. Bu 
ı;alışmanın omeli nt.>ticelcri olacak 
tır Mesela okulda ve halkevlnde 
vcti.,Urmek lstecllgimiz ulnsan& 
~üc~rretliktcn kurtulacak, ınüşah 
has hüviyetini alacaktır. 

üsküdar- Kadtköy~ 
halk tramvayları 

Belediyeye 
devrolunuyor 

mnlttadır. 

Geçen &<:ne1crclc o1dugu gibi 
ta(cbe1er na muall!mslz, ne de 

kitapsız kalacnldardır. 
Mu:ıl\ım\eı in kadroları tamam· 

lanmıştır. Bugünlerde İstanbul 
"Maıırlf ~lüdt\rh.iğtinc btldırılccck· 

tir. .._ _______ J 

ıtaınann geldi. Çocuklukta Ranıazaııı çok sever. 
1'Iiib:ırck ne zaman gel e, ço 1 dtm. Sevgimi körükliyen ~eyler 

cukluğunıuzda davıılnn ınlardı: ~ahurda ho~ar h:mek, if· 
dan el ~ırp 11: tarda ufak ufak t:ıbaklardan çe 
Itaın:u::ın geldi, rerlenmek, Direklerarasının maruf 

ho gelılı ltomiklerir.i, Karagözluini se~·ret. 
Baklava tepsls mel•, meddahlarını dinlemek ,.e 

ho'j {:'ehr en sonra da en mühimmi ... Rama. 
Di~e biiyük b 1.:ının ucuna bağlı ':eker ba~·ramı. 

!evince kapılı m heklcınck. 

nuz hatırıma oir: Bu yaşımda da, çocukluk rnıel 
lepsi karsısında bu ~evinç ne. ,.e hislerile olmamakla beraber, 
dendi? focuk akılnıııla bilirdik 
ki bu cıbo ,, kelinıe. i, uho ,, l•eli. 
meslnc ltafiyc olarak kııllaııılını . 
tır, Yoksa ne tepsinin, ne tlc Rıı

ıııazan a~·ının bo ı;elmiyerejtinl 

bilirdik. En fakirler icin bile Rıı· 

mazan. bir htrr-ket aYldır_ 

Hiı; unutmam: Bir ltanıaıan üs
tü hastalanını tun. Liipa. muhalle· 
hi gihi lı:ıflf · c~·Jerdcn başka ev 
yedirntiyorlardı, Ari1e ak~anu kÖ· 
"edeki muhallebiriden :vine bir ta· ı 
hak muhallebi aldırdılar, bir tep.

1 
~ı i<;incle ~·atakta önüme lrnydııla.r. 
Bir de muhallebinin üstünde tar. 
çınla yazıtnu~ şu cümleyi görmi. 
yeyiın mi? 

.. l\Jerhaba ya ebri Raına1anıı 
&u cümleden Ramazanın geldi. 

ğini anlıyara k hasta halimle uoruç 
tutacağım.. diye tııtturdum, beni 
kandırınca) :ı. kadar :ıkla karayı 

seçtilerdi. 
Merhaba ya şehri Ramazan! 

'.11RYAKI 

HERGüN·. BiR.FIKRA 
Lloz J me girdin ama 
tutnlayacağım işte 

- Bu tarz ~kalardan hiç hoşlanmam, 
Elli altı kiloyum, Mösyö Bonvoisln. 

EDEB1 RO!IANr TEFRİKA No. 81 rılıştan dolayı her glin kalbi param par
~·a oluyordu. 

O gün de yine sofra ba:ıında iken ma· 
cJam 1'urpin'in telgrafını getirdiler, Ge 
Jec<>ğirıi haber Yeriyordu, Odrey hunu 
duyu.nC"..a cok ı;cvindi, Gülerek telgrafı 

~elime ~ös~rdl. Selim okuduktan sonra 
eledi ki: 

ı; .. ı \ zanıanlard , ramar.aııın 

hull'ıllıne ııe :ııı Uo dttğll, a3 ın go· 
rulm ile hükmolunur 'e orur.a 
ıın .. ınnırlırdı. 1 &'<abadan uz.ak bir 
b:ıi;d3 bir kaç (•uhll yfıranlle otu· 
nın bekta,ı c:ınlnrmdan biri, ayı 

glirllp onı~ tutmıılc nı~~url~ etin· 
dr knlmıımak tı:ln abnnıl! on r;r-.· 
c~o;lnıle11 itibaren, nıtşaınlan ~r

ktmi1 n oa:ı ınl\ ~klllr. peraeıerl 

lntllrır 'e adeti '~hllr-. (lf'.mlııl c:e· 
krr. ZC\ k edemılş. Bu~ lece bir 
h!!I~ il gün s~tren bckta,ı, bir gece. 
giln ıuıit n te riklnl unuttu ~ 
ı~tıı b:ı. n h raretıc ki\ rnnnn ·u 
tmşlar, mecburen odasından <'ıkar. 
\~ı g-orml3c~inı diye ba,ıııı öne 
eğNrk l nkla';'h~ı ku~ 113 u ko\ a3 ı 
ııatıır. Çckmtlc için eğildiği esnada 
n:ıı ıl ı.u~ unun lclııe b3kıı.r, gök· 
te ıı rlı~ ııo 03 ın u ilzcrlnde ışıl
Clı;.rnn nksi ıjozUııc batar. Sinirle· 
ıılp kendini arkıı3 n ıı.tnr 'c: 

- Hr;\' nıULıa.rck, b:ına gorUn· 
nır.k l1:ln kul U;) a inip gizlendin. 
~lh:ı3et özlimc de girdin amm .. 
tutııııyurağım ı,,ıc. 

ı ,cr';\ tlı llc o)u çekmeden odıı
ına ka{;ar. 

- :Raranız var mı? 
Çnntasını açarak yirmi dokuı: bin fran· 

gı çıkardı. 

- Miras mı yediniz? 
- On dört bin frank ckımlitlniı, değil 

mi" işte parası... Blletiml veriniz. 
- Tam \Jilet mi istiyorsunuz? Yani 

Brindlslye kadar tren de dahil'! 
Evet tam bilet. Yalnız: gidiş .. 
:Nasıl? 

- E' et )·alnız gid~ bileti istiyorum. 
Ne :zaman ,.e ne tarikle döneceğimi henüz 
bilmiyorum. 

- Yalnız gidiş hal. Brlndisiye kadar 
tren ikinci mevki, de:ıı mi? 

Affedersiniz, Mösyö Bonvolsin, tren 
birinci mevki olacak, 

- Peki, Madnm Turpln. Yoldaki yiye. 
ccClnlz de bilete dahildir. işte biletiniz. 
Tabii pasaportunuz var, değil mi? f • 1 

Madam '!'urpln teU'ısa düştü, Posaportu 
\Oktu. rruımi de yoktu. Hemen gidip ve
~ıkn resmi çıkardı. Oradan koştu, pasa
port çıkarmak için uğraştı, Her i;;;i akşa
ma kadar bitirdi, Eve dönmezden evv~l 
kitapçı Si,tcrman'n gitmek istiyordu. Ü· 
zerinde çok para taşıdığını dü:ıüncrek 
tramvaya binmek istemedi. Bir taksiye 
atladı, saat dört buçuk olmuştu. Kitapçı 
dükkanına ~eldi. Karı koca Sislerman. 
la.rdan ba~kn akrabalarımuallim Bonvoi· 

'( azan: Francis de Croinet 
sın ile Traınon ht'm§irelc>rin birisi orada 
idi, Ya\ a .esle dordu bir arada konu. 
~u~·orlaı clı. !\ladamTurplıı gelince sustu. 
lar, H\.•psini şoyle bir selAmladıktan son· 
rı. ı::atıcılnrdan birisine döndü: 

l\lalokanın horitnsını istiyorum, de· 
dı. Ynrın oğlcden sonra tayyare ile Ra· 
hajang'a gıclı;rorum. Küı;Uk bir atlas ile 
lrnrita almak istiyorum. 

Satıcı da dahil olnıak üzere dükknn· 
ciakllcrin hethi hnyrcllc yüzüne bnklı

\or. 
Soyledıı,:ıml işitmediniz galiba? 
İşittim. mndam Demek kı Malakn· 

~ a gideceksiniz? 
Tayyaı <' ile mı? 

Bu sözleri Tramon hemşirelerin birisi 
s~ylcmişti. Madam Turpin gayet nazık 

bir tavırla ce\•ap verdi: 
Siz de burada mısınız? Sizi görme· 

miştım. Evet. tayyare ile gidiyorum. Bi· 
lctlcrıınl alclım bile ... 

Si.'itcrman hemen söze karı~arak: 

Çeviren: Renan A. t:. YALMAN 

Ayrıca l\lalakanın haritası )"Ok. Fa
kat bütun o havaliyi ~osteren suzcl bir 
ntlasımıı: var, Yalnız birat pahalı.. Beş 

y ı.iz franktır. 
- Hiç de pahalı değil, Birkaç tane de 

oralardan bahseden kitap veriniz. İşte 
şu bin frankı bozunuz. Paketi ben alı

rım. Kapıda araba bekliyor. 
Diikkfınclokilcrin hepsi hayretler için· 

de idılcr. Paketler yapıldı, Satıcılardan 

bırifli otomobile kadar götürdu. On frank 
cia bah"?iş aldı. l\laciam Turpin hcrltcse 
hırden Allahaısmarladık dcdıktcn sonra 
dükkfın sahibine dönerek: 

Yo'la çıkmadan evvel di.ikkfmınızdan 

hir~ey aldığıma pek memnunum Allaha 
ı•marladık mösyö Slsterman. 

Dedi \'e aL.amctle or<ıdan uzaklaştı. 
22 -

Selim, Odrey'i tamamile teslim oldu· 
ı!Udıınberl daha çok seviyordu, Her gün 
beraberce öğle yemeği yiyorlar, sonra 
Selim tayyareye binip gidiyoıdıı, Bu ay. 

-- Arkada~ınızın üslUbu ne hoş., Tıpkı 
nıap şııirl<>rinin lıslübıı gibi sii Hı \'e 
rc-nkli bir ~eY ... 

Bir tun için olsun, Odrcy'1 Udaicor•a 
göturmek ınaksadile Selimin ıcı tı 
du. Tayyare ile yarım saatlik yoldu. 

Fakat bir türlü cesaret edemiyordu. 
tngillzlcr bunu haber alırlarsa isleri re. 
r.a~-n donebilırdl, Sabırlı olma(:ı 'e her 
ı::cyin bitmesini beklemeği tercih cttı. 

Kauçuk l tihsalı için kurulacak olan 
fııbrikayı japonlar büyük bir itina ile 
hazırlıyorlardı. Agaçlar kesiliyor, yüz 
!erce rımclc anır.iyi tesviye ile meşgul u
luyordu. 

Selı~ bu hazırlıklara bakarak biraz 
sınsi bir sc\ inçle gulüyor. 

- Slliıhlar kendı kendine hazırlanı. 

)Ol', 
Diyordu. 
Odrcy, Çın mahollesinde oturacağı 

hcnuz görmemişti. 
. (A.rkr:~ı var) 

~ fE 
{:; ll ıı"ı ti 
~ 

1 
Bu da Iaıın1· 

'it l•ıı!ÇIP 11-Jl ti c~ in Cnhlt ~ 
lr"1J pon l•omeıl~ a~ı» ~ 

~rıı·· bir ~azı mı, dahrı tto bt"' 
·:ırk mlllctleı ı ruım 'e ıt 
~lk!'ı\·etnaıneslnl gorıtUJll· 
'r.rtııd ı.-abnl 'e taıatrr c 
d ınyıı.d:ı. o~ nannn n1U3 , 1 
ynnınclıı hir de konıe<JJ1I 
\ardır! 

nn.umcıN 

karn3 ele c:e\ lrnıesi ııJ"1 
i!cniz; kı)ılarının bı\dır~ı r, 
iırtcrfııl l tnııbııla utn11~ 3 

ıııur halinde ımrrll ctter" ... ııı 
crlCP' 

t!L Dr) oğlunun bazı ) 
nı~~c~ ~ 

mr taraftan teııcıerıne ~ 
ıtaJl 

ateş )ııgan, diğer tam ı\' 
'ı~·ecck ~ıkıntı ı çeken 
. " " rın. bu hll\ adi ı lşitCCC il' 
rtirklycnln ulh 'c 6Ukfl:,. 
gıpta ettikleri gibi ha'' 
nlmcUne de ı;ıııta ede< 
lıakknktır. 1 

SULH MESEllP 

l..ondradan gelen bit~ 
ltulya kralının Papa dC tJI 
Roo C\'dt'c i tımzaç urC 
derdiği bir tıı.kım ı;ulh ,; 
den balı etmektedir. IJCP 

ııa lcanae t gctlrdinl 1'1• 'I 
neresi olursa olsun, bCf a) 

ortaya bir ııulh Mcaodlll 
programlııştırılmıştır. 

d ı;I· 
Cu hal, nıe.~hur fıkrli 'sı': 

da ol"a ö31e, ho wnıı rf. 
\·e gölü yot"Urt hulinO ~ 
uğraşan Na reddin ıtoC~ 
rur hlkfıyc:;lııdckl: .1·9 

ı;n:ı> ~ı amhrmı)or 01ıı'! 
ıiÖı: f 

=====:/. , 
Teh!ike'.i bir seY~ 

J,oj 
nır ııaııdal akıııtı) il t;I' 

!itlr 
llnyır 111 bo~ lıırl•en 

DUn öğleyin, bir sand•1
61 

kışının sular tarafından ~ 
ru flUrUklcnd klerl g-örUIJl1 ı. 
hı ı ın kııı tarılmnsı için (. 
rbnıorltöıil sôndcrllınlştit· 
und 'dalt!lcr1 lrnrtarmı ur· 

Soruııuz ~ 
5öyliue1 

l'cnllmpı, KUi c oka ·ı~ 
rada .Hayan Cemile r.t' 
ruyor. Geti<'i bir yagc~ 
dh c bir tcııelm ı-:rı.ll 

aldım \C ı;ok aldııııd1111"1. 
knekcnlıı ağız:. tar.ıf~ 
ı;anUm kadar n~nğıo;ı ıı ı;ıı. 
bi a«ı 'c ooz.uk ı;ıktı. 1" 
1~1 bir d r oldu. Bir Cl', 
c nıırtnn ya~ nhnuk r1 
ıııın 1 !ııılcrini uğı.ıntD ~ 
) ııca ım. izden rlC"Uıtl ııJ1 
ha bu '\"Ilı;.. 'eınetrte 1' " • b' • ('J' 

leC<'.k bir hale ~etırfl1 

kün drğll ınl ?
Cevap - .ıumkUndUr-~ 

kapla ını kaynatınız ,, 
\arı bu suya atınız 

şiddetlendirip knynat11 
kınız. Mal'<ılt oımuıtı11 ~ 
füı iri icaba ıccınıJril 

·1' pamuklu beze sarıp :ı 
\adıkt:ın sonra. ı,ııb 

nız \'C on dakı.ta g~ 
te:ı alınız. Soğuduktıı • 
yun U3tUndc doı up t 
mıya baııılıyan ya' rı 
mlz bir trncercy e a .. ' 
ıııe ko•ıı.ınu~. Erıyip fı • ,, 11 
bıışlarlccn, Uzcrlcrınc 

ptısktirU1mUş ikı kalı 1 

mcğı yağın içine tı 

leı :uzannca tencerti 
nlz. Soğutup sU.ZU."'\llZ· 
le yağı kullanılab.'cCC'' 
getıı m ş olur ll'111Z. 

1.,,1 .. 1 •• ..ı..~ 

lspanak 
ğıııı bQran oku~ u 

!hl kUo bı•annı;ı Dl ıJ>!Jo 
!arını kc til.tcn e.onu >11' 1 

1 d ı.tıJ ı.:ayııa r "uda hu. a ı .,,ıı 
hULlİll t;<ığuk Ul :ı :ı tııı 
rarına,.11111 ntf'Hla ıı 'erııı 

• (ol 
knrı~tırmah. Blrıı.ı. ,.on ı;• 
ı;ıkıııalı. Su) unu IJ Jı·c çı 11 
&oııra kc l<ln bir lııçuW•ı ,ti' 
malı. Ulr tcıwcrcde 8 ~ ('I' 
ğı tcr<'l ağıııa iki ı.:ı ıJ. 

cdı H'):ı lmkt.ı toıurıu ~ ı. 

ı•u<·ıığıuıı. ıul'~ nnc içine! 
1 tsııannkl:ıı ı karıştınırnl• 

lııılircceglııizl' ya.lem tuı:ı_., 
ınll;;turd;ı et ~UJ unu cl:ı il 
bir talıt:ı J,n;.ıı;; Ur, ıııırt , . uJı 
llncl)C kadar karı':tırıı , 

k t rt 
)Ct tcknır u: lw ı 

ha kntlıklnn onrn tııbll~ 
na plıre hem gnr11Jtur 1 

]ıt'll 
~emekleri ile '<'rUır, · uır· ebı.c ) cuıeğl gibi ;, cıı 
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vaziyeti 

Alınanlar harbe 
hazırlanıyor 

kU tebliğlere orc Alman • 
tt 

crpheslrıdc , ıızh etin huJa .. a· 
r· • 

ıı . 
~lngrad, birinri Alman hü· 
" n .lmdılll• kurtulmu~ hulu· 

• ;\iman rnotorh\ hirllklcri mU· 
nı Vtil rl iı;lndc şehre cııc.}ce 

11 ~ lk n R~larm :ığır tunli· 
tıııı Urakuc ~aptıl.lı:ırı mulmbll 
Ü 1 

l' n ti<' lnde g('rl pil lır• 
"' >letdlr. "'imdi J.cnlnı;nıd ınii· 
-.ıtrı Uı • 
~ tt inci Alınan hfü·umuna lnti· 

:ektedlrler. \ oroşilof şey~ııı· 
I "" it b6.}1c bir bUcuma mfinl ol· 't in İlJncn gölü eh-arından bir 
~ l~ıı l'~k mı, H~.}ıı Lcnln~ad 
fa ilerı Jklnci Alman hücumunu 

kUrt bilec, ekler mi, bunları 
.\ı... t1ıt k knbıı d(' ildir. Herhalde 
L""aııtar 
'I: k ın ııkCmelli gcı;cn ':\I glln· 
~ 1ncı hücuma hnzırlundıktarı· 

?1 ~~e 3ol tur. 
llıcn golü hu nU inddtl mu· 

~ 1 tlıı netle ı hula malünı dc
l)ı~ı taraf \'aldai teııclcrlnde 

.ıştu. Burada \'oroşllof 'e 
'nko ordul3rının iç cenahları 
tı~ için ba., ynl1 k mi") dan 

' ~ 1 in chcmml)ctl haizdir. 
'lıların bu bolgedc duraklaıhk· 
"1.ııa hak~ır a; \'orowıor ordu'u
~ııın 7..anncttlğl gibi buyük 
Cır. l.erungrada kapanını': def)il
't t!!:an ordularına 'kntı}ı bir rep· 
~ llkta<lır. Bö) le olma a) dı, 

0ttıuınnnın limen ı:aıu şar
~htıcıı) e kadar epe c Ucrllc· 

~il ~Zıın gcllrdı. l'aknt Alma11-
.; 'ı, ~r bôlg.edc Juş bashnnadaı t 

ruza girişmeleri çok muhtc
,ıı. 1btta bu Uııırruz bıışlm\ığı 
" ~ l.adogıı. golü şarkında :S\·ir 

Yunda bulunan ı·ın kun et-
' tıt 11 cenup hıUkametlndc taar
ı1 •l.nıaı rı da ''llriddir. 

1 tltttde Tlm~cııko erduııu 
~, 'e )"akla nınk Uz.ere lnıi,. 

bu taarruzun e\kulcenl bir 
' · t illin etmediği artık tahak
~lıııı,u.r. Zi~ biitün maksat 
~I 'tıı orcıu unun <iomel'dcn Budi· 

1 llları tim 1 Ci!nahına taama 
~ııı_ 11 mani olmaktı. Timoçenko 
~;ı bu l>:i yaııamamı,tır. Bütlin 
'it ~•nerkezdckl Alman ordu u
'ttı Carbc tıürmiış olmhktaıı 
t r. 

~ııup C('Jlb inde m().l dun mu· 
~tt d anı edi) or. Almanlar 
~ ~ 1 '1trkrn<ta ı 50 bin esir aldık· 
'~tııa cdl.}orlar. J<'ı:ıkat Kmsk , .e 
' Ot 

1 tik metinde Ucrllediklerioe 
'bı~da yeni bir emare ;yoktyr. 
~'-rın hedefi Ar.ak ııahlU bo· 
~~;t<ı&ıo\' 'e Poltnnı liı.erluden 

1 Clur. ıtu .. tarın Kur k • Kar
\ ;tııl~k ıleıılı.1 5llhlli kıyı ında 
~ rnuka,emet ccııh l tesb; S: bekJcneblllr, bu nokta mü· 
~ l>on hn\'Zll!lının müdafaa"lle 

tdır. ı nkot Alman orduları 
, 'nkıt bırakat'aklıır mı': Ha· 

t !t;11 etı bllmcdlğlmlz için knti 

~nemc:ı. 

Ciözü dışarda 
()lınıyan millet 

1 Ca~h KUtOphane 1 

Olen Newyork Baskonso usumuz 
N v'i kendine mahsus bir adamdı 
r 
Baştan başa okuduğu ansiklopedi - Enerji israfı 

bir tezat - Süleyman Peygam
z amanın a layık bir dava· lJünyan~n 

korkusu - Garip 
her 

dört tarafında halan hitaplar . 

re=a skiden canlı kiltilphane de. 'demem. Bu kitaba bana olan ma- ı kitaplarının kimi l\loskovada, kimi 
l!::::a nilen adamlar vardı, Nev. 1 llyctine göre bir fiyat biçtim. Siz Viyanada: kl~i Bükrcşte, kimi N~ev 

1 
de pazarlık etmeden bu parayı Ö· yorkt.a, kımi Istanbul ve Ankarada 

r?r~ ~nşkonsol~su iken vefnt elti- dediniz. Kitabın benimle hiç blr kalmı§lır. Bunları bir araya seti· 
gını dığer bir sutunumuzda haber aUıkası kalmamıştır Paranızı ka· rerck milli kUlilphanelerlmiz VC· 

'erdiğimiz Mehmet Ali Yükselen bul edemem • ya üniversite namına almak zah· 
(y~zı ha;.~t)ın~~ki .?d~yl~ l\~eh~ct Süleyman . peygamber zamanın· mele değer, çünkü cidden kıymet 
Alı T.e~ ~ • uç şup es z un ar. da olsa bu alıcı ile bu satıcı ara. bilen bir adam tarafından bütün 
dan bırıdır. . • sında belki de hakları bfribirine bir ömür sarfcdilerck birer birer 

Sayısız kıtaplardaki malumatı, geçmi:ı diye peygamberin huz.u. seçilmiş, toplanmı tır 
dimağına doldurmak hususunda runda blribirindcn davacı olacak- B t l ş . 
belki de butün diınyada rekor ku· u sa .ır •. arı yazarken, Mehmet 

lardı. Fakat işin bugUnkU Ne\'· Ali Tevfık ın (T l d ft J) 
racak derecede ileri gitmiştir. . uran ının c er yorkta halledilmesi lazım geldiği adlı kıtabını k t d k E t · Merhumun bir Cıdct.l vardı: Gün arış ır ı • n emız, 
battıktan sonra evine kapanır, SO· 
kağa çıkmazdı. Adeta dlinyayı ter 
ketmiş gibi bir halde dört duvar 
:ırasında gcçlrdii\i uzun santler i· 
çinde okur okurdu. Dünyada bun
dan başka bir eğlencesi daha var
dı ki, o da eskici dUkkan1arını do· 
taşarak nadir kitaplar aramaktı. 
Bunları süs diye kütüphanesine 
dizmez, hep okurdu. Moskovada 
sefaret mUstcşarı bulunduğu sıra. 
!arda (Britanlka) ansiklopedisinin 
yirmi beş cildini baştan aşanı oku· 
mu tur. 

Bunu niçin yapmıştır? Neden sa. 
yısız cild edebiyat, tarih ve sair" 
kitabı okumuştur. Buna verilecek 
cevap: «Kendi zevki için .. ,, demek
ten ibarettir. Çünkü mcrhumda 
yazı hevesi hiç kalmnmıştı. HattA 
~·azı yazmağa ve bu vasıta ile ya. 
bancı insanlarla temasa geçmlyc 
karşı küskUnlilğe benzer hisleri 
vardı. Okudukları içinc.'!e dikkati. 
nl çok celbeden bazı noktaları pek 
yakın bir, iki dostuna anlatırdı. 

Fakat dar bir dost halkası haricin· 
de, ağzını açıp bildigini ~ifahi oln
rak ta söylemez, uçsuz bucaksız: 

mnlümatmı, bir daha kimsenin is· 
Ufade cdemiyeceği liCktldc dima. 
ğına gömerdi. 'l'ürkiyeye dair ec
nebi dillerde yazılan her türlü ki· 
tapları onun kadar elden geçirmiş 
ve okumuş adam yoktur. Böyle 
bir dimağın fazla eser bırakmadan 
sönüp gitmesi cidden yazık ohnuş. 

tur. 
l\Ichmct Alinin Iransızcaya, na· 

dir denecek bir ~ckildc vukufu 
vardı. İngifrıceyi, rusçayı, alman· 
cayı, italyancayı yazıp okuyacak 
ve serbestçe konuşacak şekilde 
kendi kendine öğrcnmi~ti. 

Fakat bu kadar hazım kabiliyeti 
gösteren bu dımağ son derece bati 
i:ılerdi. Mehmet Ali Tevfik, keli· 
melcri tek tek ve fasılalı fasılalı 
yanyana dizerek yazı lisanilc ve 
iyi işlenmiş cümlelerle gayet ya. 
vaş yavaş konuşur. yavali yürür, 
hayatında her türll.i cnerJı ısra:f. 

için l\Iehmet Ali, şöyle bir tedbir en coşkun milli hislerle dolu, çok 
dü:iünür: On dolara en iyi cinsten kıymetli bir eserdir. Bugiınkü ga. 
bir kutu frenk sigarası alır, füık· zetclcrimizdc o seviyede yazı cid· 
kana gider ve eskiciye der ki: den azdır. 

....... Bu hediyemi kabul edecek· l\Ichmet Alinin ölümünOn uyan 

sin. dırdığı teec:sür içinde insan şu dil· 
Dükkancı bu ısrara gUlcr ve 

şu cevabı verir: şünce ile meşgul olmaktan da kcn. 
- Canım, bunları sen kendin dini alamıyor ki, merhum, ecnebi 

içsen olmaz mı? memleketlere hariciye memuru di· 
- Olmaz, senin için aldım. Ki· ye gönder!lccck yerde bir telif ve 

tap o kadar kıymetli ki, borcumu tercüme heyeti içinde geniş bilgi. 
ancak bu şekilde ödeyebilirim. sinden, ecnebi dillere vukufundan 

Mehmet Ali, varını yoğunu sar. pürüzsüz üslübundan istifade edil
federek meydana getirdiği kıymet. seydi memlekete çok kıymetli C· 

li kitapları her bulunduğu yere serlcr yetiıstirir, belki daha sene. 
taşıyamadığı için sandıklar dolusu lcrce aramızda ömür sürerdi, 

Kızılay yangından zarar 
görenlere yardıma koştu 

Felaketzedelere bir aylık iskan 

ve iaşe bedelleri v rilecek 
İstanbul bclcdlycsl, Fener yangı- tik. laşclcı1 fı;ln her tUrlU yardımı 

nında fcllketc pğrayan 467 vatanda· yap1yoruz. Kız:ılay bugUndcn itibaren 
şm iaşe ve lbatclcrlnl tamamıle te· Erzincan fcIAketzedclerlne oıduğu 

min etmiş bulunnıaktadır. Her gUn gibi gerek b.r aylık iaşe ve gerekse 
muntazaman kendiler ne yemek ''e· lskıin bedelleri karşılığı verecek. 
rilmektc ve diğer ihtiyaçları da kar- Yangının şimdiki halde kontıı.k 

şılırnmaktadır. 1 netlcesı çıktığı anlaşılıyor. Maam:ı.· 

Vali ve Belediye Helsi Dr. Lutfi !ih tahkikata yıne c1c,·am edllmc!ttı:· 

l\:ırdar dün sabah beraberln<lc rc!s dır. 

muavini Lut!i Aksoy olduğu halde 
harikzedelerı ziyaret ctmlş, hal ve 
hatırlarını sorduktan sonra, lhUyaç· 
!arını da bizzat tayin etmişlerdir. 

Kızılıı.y bugünden itibaren yangı.ı 

felaketine uğrıyanlnra bır aylık la· 
şclerinc tekabül edecek para, bir ay 
için iskan bcdellerınl vcrmeğe bl41· 
lıyacaktır. · BfiAhare de kcndılcrlnc 

a)Tıea ev bulunmağa çalışılacaktır. 

Vali ve . Belediye Reisi Dr. LCltfl 
Kırdar dUn bu hususta kcndıslle gö
rüşen bir muharrlrimlzc şu beyanat
ta bulunmuştur: 

l\IUddciuıııumlliğiıı tıı.hkikatı 

Yangın hldıse etrafında Mu 1Clcl· 
umumlllkçe yapılan tahkikata chcm· 
miyetıe devam olunmaktadır. Yan· 
ı;ında ~·anan htlyar mUezzınln C'cscdl 
çıkarılmış ' 'e gönıUlmUştUr. 

D ın tahkikatı ıdnre eden mUddel· 
umumi muavini Tahsin Okur bele
dıyc mUhctıdlslerl ıle b tlıktc tckrnr 
vaka mahalline gitmiş ve yeni bir 
keşif yapmıştır. Keşif sonunda kati 

!arından kaçınırdı. 
-~ (Ba~ı ı incide) Bir gün ycmc~e davc.t etliği bir 
lı~~~ttirıni~ti. misafirine şu ricada bulunmuştur: 

Yaliıılu be)anatı 

- Bugün kendilerini zıyarct et· 

olarak anlaşıldığın.ı gdro ynngınuı 
Patrlk'haneden ,.c elektrik ltontnğı 

net.ccsinde çıktığı tcsblt cdilmıştır. 

Tahklkıı.ta devam edllmcJ<tedlr. 

tJ.0~1er tut.ulan yolun ııe ka· _ 1\'Iusaade edersen yemek es. 
bl\ı oldusunu parlak bir su. nasında konuşmıyalım. Enerjinin 

~I at etti. Bir takım safraları taksime uğraması, hazım fiilini ge. 
.. ,~en altıktan ve ı:ollerdc ri bırakır, yemekten onra tallı 

•vru Unsurlar arasında Anado· tatlı konuşuruz. 
rlt\ !arına zabıta memurluğu Taliin liU garip cUvcsinc bakı· 
.. 1 <ık ve Anadolunun gclırl· " ar nız.: Her hareketi hesaplı ,.e ya. 

A man.ara göre 
(llaşı ı iııl'lde) 

taı·zda tehlikeye koymu,lardır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Alman ordu· 
!arı başkumandanlığının tebliğı: 

1 ın rni.ıdafaası, asayişi ve 
tın \'as olan bu insan, diınyanın en ha· 
lık sarfctmck gafletinden reketll, süratll ve en curcunalı ye· Kief'in şarkındaki mıntakadıı. mU-

~ tan '"Onrn bu memleket- 1 teaddlt guruplara parçalnnmış veyn 
.. t'ni bir varlık doğdu. Yı" rmı· ri olan Nevyorka başkonsolos d · 

Çekoslovak yada 
Sa otaj mı? 

Bir cephane ve bir 
elektrik fabrikasında 

inf ilô.k oldu " d il i ı · M h t Al" b gayet ufak bir sahada sıkıştırılmış 
ı.,en n~ır bı'r asırlık yol gı"t. :re gon er m ş ır. c mc ı U· 'l. ti • t olan dUşmnn kun·ctıer,nln imhasına d 2" (A A ) 

t çt radakt resmi vazlfelcrıni bır saa Lon ra, - · · - neuter n 
l;ıl'l!ta e gözümliz olmaması, lntiznmile ve büyl\k bir titizlikle devam olunmuştur. DUnkU fc\'kaltı.d :ı dıplomatlk muhabiri yazıyor: 

.., Jt,.~ n uzatılan yemleri şuur. f k t b h icl d N tebliğle blldirUen csır ve ganimet Londradakl Çekoslovak nınhfille· 
11,,,.~la re'"dctmcmlzi, mukad· yapmış, o a unun ar ıı e ev 

.. 
1 

u 11 t rakkaııılan daha şimdldı;n pek çok 1 1 haberi " 
,
1 
ııa tamamile htıklm kal. york hayatına uymak mey ve O· ı· ne gc en ere sure, ccnutıl 

~ . il ö t . ti 1, artmıştır. Bundan başka dUşmar. B h da vıasln'd Uh 1 ,
1 

"o suıııu muhaf"za "'debil· şebbilsun g s ermemış r. cıcr o emya , e m ını b r 
~ .. ~ d k hl kurtulmak içın )'aptığı nıtilcaddit h r brik sı dd 1 t •. l'nüınkun kıldı Harki fü. t;O.n işin en çı ınca muayyen r oop ane a e , ş. et i bir in!I· 
•e ?nııcera cmelİerlnden ta· lokantada ~emcsini yer, sonra es· Umitıılz tcşebbUıılcrde at;ır ve kanlı 11\k net ccsinde harap olmuştur. 

k i t dükk• 1 d 1 zayiata uğratılmıştır. 
L \tzok bulunduğumuz hak· ·i k tap sa an .. n nrı o aş. 1''abrlk:ıd:ı çalıı;ımnk üzere Alman· 
" k d Bl ösel adasının dU~an lmvveUeıi· 
'clernni'-<'t, harici milnase'--t maga çı or ı . r giin bu dük yadan gctırllcn 90 Alman yaralılar 
~ " ~ d b" · d k d ır. nin bakiyesinden temizlenmesi he· :Vc-ni rı"ırlar nrmamıza kanlar an ırın c ço ara ıe;ı ve meyanındadır, ! kat ölenkrln sayı ı 

""' "' b "' dıır.· b' k t b u :fi men hemen bltmiŞttr. 
1 

... ı:c yuzd yüz emniyet kıymet ver &01 ır ı n ı sor r. · m ıcım d<'ğildlr. Kazanın akabinde, 
1 c lıı kanaatırun uyanması· )'alını sorar, istenilen fıyatı pazar. Karndenlzde bu- kruvuor, iki Alman a k('r!crı fab:-lkanın etrafını 

Oldu Iık etmeden verir, çıkar. mulır p, bir tayrare dafl gemisi ve kuşatmış1ardır. Şımdlyo kadar ya-
~ l-'u;t haricinde besleye. Her nk~m yaptığı ~ibi, cemau 2S bin tontıltoluk 9 ticaret pılıın tahldkat bir nctıce vcmıemlş· 

l-'e İine emel ~ndımiz f. altıda apartmanına kapanıp kitap vapuru batırılmıştır. D ğer iki harı' tır. Hemen :ııcmcn ayn. zıı.mand,ı 
hUtun dunya 'için devamlı ~arıştırın.c~ bu kitabın ~cndi~ince gcmisllc iki bUyO.k tıcarct z-cm!s Trcbcnlco'dcki elektrik s ıntrnlı d .. 

L <ı?nniyet kurulmasıdır. ılk tahmınındcn fazla hır manevi ate.je verilmiştir. bir lnflll!k nctıcc:;Iı.d~ lıarnp olmu 
v r k ı· ld ır. ddl k I\:ronstad'ın garblnıfo açıkta, dik 

cınniyetl ve mu\'azcneyi I .ı~me ı o ubu~u ve ma ı;)'mC ur. 
a h.ç bir zaman için ih· tının de verdlğı pnrudnn her haf. teşrin ihtllllli> safıharp gernlsile b.· =~=~~=~~=::::====== 

0lrtııyan ve hnricl m ccra l de fazla bulunduğunu görür, Er· rınd sınır Kirof kru\'azorUnc ik ~er lnı;ıllz l yyeresı dl! Uı mu ,.er , c 
:"il ıa k r 

1 
tam bir muafiyet tcsi gli.n kitapçıyı nrrır, bulur ve bomba ısahct ctmıştlr. Dığ1:r b1ı kcndılcri ancak ı tayyare kayootnı ş-

.,, 1~ olnn b 
1 

k t der ki· kruvazöre de dört bomba isabeti ol· lcrdlr. Şımall AfrikaClrı. I<ufra tayyilo· 
, t,- ır marn c e varsa · k u . h 
d "'Yedir. Bunu bil tün dUn. - Siz bu kitabı bana değerinden 'nrn~tur. Bundan bn.ş a c; mu r.p, re merdanı muvaffakıyet c bomba· 
rı~tnıak ve anlatmak, baş. ~ok ucuza, vcrmi~slni . Bunun en bıı· mayin gemisi ve bır topçeker! lanmıştır. 
lia l rlmizden biri olma az on dolor fnıla değeri ' rdır, tam isabetlerle hasara uğr mıştır. Romo., :::2 (A.A.) - Corr.t:a Del· 

cc buna a) kırı bir fıkir Size bu parayı odemc e geldim, \.iman denizaltıları tarafıı d ia Sera gazele ı Rum n kıt.ıl rı 
tqr \k ne rlyatta, ifadede bu· Yoksa benim üzcrim~c hakkınız At.antıkte batırılan gemılerın mec· çelin muharebelerden ~onra Odc a-

e zavallı Gökalp'ı bl5yle kalır. mu tonılltosu 82.500 dilr. nın şarkında kftln o~ dıpolls'ı ışgal 
r k karıştıranlar, bilerek, Ne dcrı;iniz, eskici de durüst, Manche nuntaka.sında dU~manın ettlklerinı blldlrmeı<tcdır. 

n'l mlekctc bü) ilk fena. nksi ve inatçı bır adanımı : akın teşebbUslerlnl tnrdctmek için Rumen pi darları Odesanın garbin· 
Olurlar. _ Hayır, der, ben klmsC!Jlin ba- müdahale eden Alman avcıları dün deki dış mah:ı.I dere kadar gelmiş· 
l\hnıet Emin YALMAN na işimi öğretmesine tahammül e. ş14deUi hava. muharebelerinde 29 lcıdir. 

• 

• 
lngilizler 5 ınilyon liralık 
üzüm, incir satın alıyorlar 
1zmir, 22 (Telefonla) - tngıllz· olm k üzere 5 bin ton UzUm, 1nglllz 

terle Uzüm satı~ları hakkında cerc- Ccncvlnln ltllosu 25 kuruştan olnıak 
yan etmekte olan muza kereler net· 
cesinde al}laşmıya ,.aır1ın -..ttır. Bu Uzerc on bin ton lncır satın alacak· 
arıl şma neticesinde !nglhzler 9 nu· !ardır. l\IUbayaata derhal baş~ana· 

maralı UzUmden kilosu elli kuru~ta 'ı e ktır. 

Papa 
sulhe 

alet mi oluyor? 
Amerika sefirinin 

Mecliste t'-'knik 
öğr : tim 

layihaları 
(Başı 1 incide> 

dlği ehemmiyeti burada minnet ve 
şukranla anması bır vecibe blll· ı 
rim. 

Bu harp sanayfüıe llızım olan 
talebenin Mılli Müdafaa Vekille· 
tincc her sene yabancı mcmlekct-

1 ıcrc gönderilen gençlerin, memle-
kette yetiştirilmesinden dolayı if 
tıhar duyuyorum. Evvel& hükt'\. 
metlmize teşekkür eder ve Man. 1 
rH Vekilimize de muvaffakıyetler 
dilcrim.ıı 

;\lüstakil Parti grupn rci. inin 
be.} analı 

Bundan sonra Mustakil grup rei
si Rana Tarhan ki.ırsüye gelmiş, 

grupun hükumetin bu teşebbüsü· 

nü tamamilc tasvip ettiğini \'e hu· 

Papadan aldığı proje kümeun teknik oğretim ısinı ehem 
1 miyctle eline almış bulundugunu 

merak uyandırdı 1 bildirerek sözlerine oyle devam 
etmiS{ir: 

Londra, 22 (A.A. ) - B. 'l' ylor T. k ilk Uınsn b 0 He Kardinal :Ma lion'un vekili - c n er :ı mm az. 
Mon cnyör Montini arasındaki go. lığından dolayı yurdumuzda çok 

(1 ""lh t f d · Roo derin boşluklar vardır. Mevcut r sme, ... ver ara ın an reıs · . . 
lt

. · .11 bi t k mucssesclerı ıslah ve tevsı etmek seve ın mumessı ne r a ım 
j l l 

. ld ,,, f . ı mevcut olmıyanları kurmak su-pro e er verı mış o ubu arazı) e. , . • 
· · t k 1 d ö .. kt dı' 1 rctıle hukumet bu boşlukları dol-

sını a v ye c er g runmc e r. . . . . 
P d h 

. d d A .k durmak ıstemıyor Bunun ıktısadı 
apanın a a şım ı en merı an . . · 

d l t is
. d A 'k t"h bllylık hız.umu ve yurdun müda. 

ev e re ın en mcrı anın • ı · f a · . 1 .. ..k f d ı · 
\ ercilerin modasına uygun her tür. n sı ışıne )Uyu ay ası ma U· 

munuzdur. Bu bir hükumet için 
tü ulh pllınlarını derpiş etmekten ve :"llaarif Vekili için hakikaten 
imtina eylemekte oldugu ve ecre· biiyük bir §Creftir. D 

Bu beyanatları müteakıp 1\laa-
yan etmekle olan müzakerenin 
münhasıran Alman i~gali altında· 
ki memleketlerde hıristiyanlığı ve nf Vckılimiz baz:ı suıı.llere cevap 
Rus mezhebini himaye etmek mc- verdikten sonra kanunlar kabul e· 
selesinden bahscylemcktc bulun· dilmiştir, 
dugu, Llzbon tarikile Romadan 
gelmiş diplomatik k imseler tarafın. 
d:ın bildirilmektedir. 

Şu halde esas mesele, Vatika· 
nın halihazırda şu kanaati elde et
miş olduğudur: Heis Roosc\·elt, ne 
şahsan kendisinin ne de umumi. 
yetle Amerikada hiç kimsenin Hit
lerizm ile bir uzlaşma csa~ına mu · 
tcnid sulh müzakerelerini teshil 
edcıniycceği mütalaasındadır. 

Taylor heyetin sar!ctmekte ol· 
duğu gayretin Hitlerizm ile her 
ttırlu uzlaşmayı reddeden B. Roo
scveltin beyanatı ile mi.ıtera!ik oı. 
ması dikkıı.te §ayan görulmek icap 
eder. 

Londrnda tahnıln edilmekte olduğu 
na göre bu şayialar şu suretle teke\'• 
\•Un etmiştir. 

Papa. ltalyıı. kral hanedanının ta· 
lcblnl isaf ederek M. Ruzvcltln mU· 
messlllndcn Amerika. devlet reisinin 
muharipler iç n uzlaşma esasına ıstı· 
naden muhasamatın tatiline mUtcal· 
lık proje lehinde şahsi nüfuzunu kul· 
!anmasını rica surctıııdc vaki olacak 
bir te bbUsU ne .suretle kar,ılıyaca• 
ğını lstımzaç etmiştir. 

Kahraman Or
duya yeniden 

tehsisat 
(Başı ı incjdc) 

ihtiyaçlarına tahsis edilmiş ol· 
ması bu mu,•affakıyctin en mil· 
hlın tımıli olmuştur. Şüphe yok 
ki, elde edilen bu netice mcmleke. 
tin iktısadi vaziyctındcki inkişafı, 
vndandafın milli müdafaa i~lcrin

deki fedakarlık hislerini ve halkı 
mı:ı~ın Cilmhuri) et maliyesine olan 
itibarını gostermck itibarile üç 
nokUıdnn çok biıyUk ehemmiyeti 
haiz.dfr. Kabul buyurduğunuz ka· 
nunla bu mesut neticeyi görmek 
fırsatını veren yüksek Meclisin f. 
sabetll kararını bu vesile ıle şük· 
ranlo yadctmek ve biltUn vatan . 
da§lnra huzurunuzda tc~ckkür et. 
mck benim için vazifedir.n 

Meclis Maliye Vekılinln beyana. 
tını ittifakla tnsvlp ederek yeni. 
den 25 milyon liralık tnsarruf bo. 
no u çıkarılmasını muvafık bul
muştur. 

Büyuk l\'Iıllct Meclisi, bundan 

[SIYASi iCMALi 

Vaşington 
müzakerelerinin 

kesi.mesi 
Yezan: M. H. ZAL 

J npon~anın Anırrlka ile anlaş· 

makta umumi nırctte pel• c ~" 
lı menfaatleri \ftr. Buna lrnr~ı 

Am('rlkıı da Japon~ ile ınln.,abn 

e bunu bu ınıltı rnnını:ı ıninnc t 

bilecektir. lki tarııfın da du~ dugu 
im anı.ı,rna ihtl;\aeı, \ 'a ing'to!l 
mlır.akcrclcrlnc ~ol n1:m1ştn. 

Fakat Amerlkadnn gd n 1ıabl'r· 

lcre gorr, bu ııılıınkerelcr beklc
ncn neticeleri \ereıncmh:tır. ATacla 
o kadar !ılı~ Uk gcirft farkları 'ıı.r· 

dır ki uınumı >:ckill'teki unla.,nı:ı 

arzu.,u bunları uşm13 n killi gelın<'· 

mlı;;tlr. 

Amerika harici~ e ıınzırının 'er· 
dlğl mnlClmnta bakılırsa da\nnııı 

can alac•ak ~eri şurasıdır: Japoı. 

ya, anlıı~ma snrtı dl~<'. şurki As3 ı 

dakl hakim lll('\ kllnln. yani ( inİ'l 
nıukaılılcnı tı üzerindeki mifuz '• 
nllikn ının .'\nıerlku tarafından ta 
nınma ını lstembtlr. Aıner"-a bu 
na yanaşmamı~hr. 

ı. imdi ne olal'ak :' Japon • Ut!" 
huduıluıııl. son guııkrde çarpı';ıııa 
lar el• ik olmanıı~tır. A~nI zam • 
da l~ aın b • \ q"kili nln s<i3 led 
bir nutuk, ilimli t,,•lnidekl llllf'O 

J,u, \etlerinin ~iyanıa ~ ürwnrs 
endi c lnln tıızclcnıllğlnl ı;-o teri 
) or. ~lngapurclıı, 1 dcmcıık lllndis· 
tanıııdıı, A' ustral3 nda \·a.,inı;ton 

ıııliuıkcrcleriıılıı blra7. uyu~turduğu 

endi ,eler tnzelenet•cktlr. 

Jnpo113a il bir anıa.,mna 'ani 
mama ı, merikanın Allaııtlk ınu

har tıolnc ol.ın 1-;;tirokinl 'c na 
J BJ n ~ npııınıil beklenen ~ ı:ırclııı ı 

belki do blnız g('\ sctecek 'c orta· 
lığı ;l enlıl('n ı.ıı.rnrtat•aktı r. l"nknt 
Japon.) nnın, butün clUıı.} ndnn tcı 

rld edllnılş bir h:ılılc iken \C ç. ı 
b11t11klığ111a a)ll:ınmış dururkl'ıı, 

\merlka, RusJ ıı 'c Brltan~ n iııı

ll!lnltorluğundun ıııürckkrp IJir 
ıli~maıı c·l'ııheye ikıırşı filen mr~ 

dan oku~ ncıığın:ı lhtlmııl 'crın ' 
J,'ilttıır. 

Memurların 
yabancı dil 
imtihanları 

Ankaııı, 22 CA A.) - ?.Innri! V 
kılllğinden tebl ğ olu muştur: 

3656 ve 36..ı9 SBYlil kanunların ., 
Unc 1 maddeler hUkUmlerlnc gorc ~ 
pılan dl! imtihanları çln 'ckılllğlm. 
ze vlkl olan müracan tlıı.rın usulll. 
uygun olurak yapılın ını lemin mn ', 
sad.le şu ııokt !arın tauihıne ıu 

zum göıillmUşlUr. 

talepnamelerin mayıs deHesl lmtJı ı 

lan lçtn ı IJA 30 Nıs:ın arasında ' 
tklncl l('Şfln de' r ı ımtthınları ç 
de 1 lA. 31 Blrlncltesı n arası da 
kll\lğimlze gönderılmck üzere po t · 
l'a \crnmtş olması ırızın dır. Bu tar ı 

ter dışında yapıl eak mUraca l 
muameleye konulmaz. 

lmtllıanların y pılnc C-ı taı lhl r 
,.aktlnd(', radyo ile 'o g zetelcrlc b 
dırilccektır. 

iRANDA 
(Bııı;ı l lnc-ldl') 

şekkUl etmlşt ı·: 

Başvekil Furugl Han, Hancıye N 
zırı SUheyll, lkt t 'c t earet naz. 
Golşe)an Harbiye Nazm, Gen('ral A 
met Naltç ,·nn Dah lı)e Nazırı Gen 
ral Cahnnbanı. Bu ısım! rln par a· 
mrntoya bıldlrllme ini mUte:ıkl, 

hWttlmctln programı okunmuştur. 

Yunan Kralı 
lngiltereye gitti 
Loııdra, 22 (AA.) - Yunan kra

lı, şımali l glllcrede b r llm na 'a· 
sıl olmuştur. 

Dilk d(' Gloucı;ester, lngUterc kra ı 

Londra, 22 (A.A. ) - Relslcum· 
hur Rooscveltin Papalık ncbdinde
ki şahsi mümessili Muron Taylor 
Romadan I3nrsclona gelmiştir. Mu. 
mailcyh derhal tayyare ile Lizbo· 
na har ket etmiştir. ba ka milli müdafaa ihtiyaçları. namına kend sini sellmlamıştır. ıu

mızı karııılamnk iızerc, Meclisten nan kralına velıaht ile en mUhım 

Dakar nıütearrız- yeniden istenen 51 milyon liralık nazırıardnn baz11an rerakat ctmeı,. 
tahsisatı kabul etmiştir. le idi. 

lara karşı 
miidaf aa edilecek , ... ~---••Jiik 8111 YaklaııJor---~I\ 

Vlclıy, 22 (AA.) -Ecnebl matbu· L AA L E s·ı NEMASI 1 
at mUmcs ,Jlerınc beyanatta bulunan 
Oakar valı 1 Bolsson demiştir ki: 

Geçen sene olduğu gıbl bugUn ve 
yarın da dakan mUtcarrızlara karşı 
mUd aa edeceğim. Bunu yapmak i· 
çı ıcap eden \ esaıt emr me \'erllınl~· 

Güzeller güzeli D O lt OT 11 l.0 ı, A • l O U ıı 
Rad)O kralı 8 İ N G G ıı O S S B 'l" 'nio yarattığı 

SiNGAPUR YOLU 
t r. Şabe erile 25 E)'Jiıl pe~mbe aj;( anu sanat hayatının en parlak 

Bolsson şunları Uavc ctmı,tır: bir devrine ba lıyor. 
Da.karın müdafaası Fransızlara ve DfI\:KAT: İlk ak§am için numaralı yerlc-r şinıdıden satılmaktadır 

yalnız Fransızlara bırakılmış olduğu-ı ,_,..... Tclefen: 4:,595 
nu blr kere daha söy.ıemck isterim. · 



Bilecik, (Husu J muhabırlmlz· Eskı ıstatısUk ve salnamelerden ö~ ~~4-""--+--
dcn) - Türklyede pek ve lpekçılık rcndı~lme göre B lec.k scne\1 93 mi 'ı-..ı--ı--ı-
denlnce ilk akla gelen Bursa ne Bile_ yon 600 bin kilo ipeği Llyon, Marsıı 
cıktlr. Mc!lılcketln bu s n; et kn)'tlıı(;ı, ya, \'C • 'apolıye \•e iSO b n kilo a!yo
hclc son yıllarda camhurıyet htikQme nu yine Avrupanın muhtelif yerlerıne 
timızın teşvık \'e ga)retılo kurulan scvkcderdı 

6 mUesseselt'r sayes nde pek tler adım· SUrUIUp ckılen 2500 donUm aınz - ı-~~~-+-

la.r atmaktadır .. Öyle ki, bırnz nşağ:- den 17 mılyon 160 bin kilo tUtUn a i 1-4....J--+-f
da izah cdeceğ mız gıbi Bilec kte ipek lınır ve pek kUlhyetlı mıKlarda tizU n S 1--..Jlıli-'.._-lı 

7,30 Program 19,45 Serbest 10 
7,33 MUZ k Dakıka 
7,45 Ajans 19,65 MUzlk 
S,00 MUzlk 20.15 Radyo 
8,30, 8,45 Ev saat Gazetesi 

12,30 Program 20,45 Müzik 
12,33 MUzlk 21,00 Ziraat takvir 
12,45 Ajans 21,10 MUz!k 
13,00 Mllzlk 21,30 Konuşma 
13 30/14.,ÖO Müzik 21,45 MUz!k ' ' L ' J ' 

çllık ve bocekçılık esk ıstıhsal kudre- )etiştiril!rdi. 'L-~_.._~ 

tini bulmak üzeredir. Kasabada 6 hamam, ık! ecza.hane, u 18,00 Program 22,30 l\lemlek 
Saat ayarı Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağr ların1zı Derhal Keser· Dıyebıllrım ki. vaktıle Bllecıkte tar 3 sarraf, 2 mükemmel kıraathane, 3 11 18,02 Mtizık 

la olarak kullanılan arazi pek malı- otel, 80 kahvehane, 20 terzi dUkkQnı, 19,00 Müzik 
duttu. Her taraf yemycş.ı dut ve meı 2 bonmarşe, 3 ıpekl mendll \'e baş :soldan suğa: l - Blr nehir; Ka· 111,30 Memleket 

22,45 MUz.k t J 1 t l l tst l i cabında günde 3 kaşe alınabll r, Her yerde pul u ku u arı ısrara ey n ı:.. 
22,55/23,00 Yarınl' ll!"!"!"':l"IW9!_.~.,..,...-.~__,'"",,,_ll'l""~--:~-::-~~~~"":-C""'"'.'~-.-~--:~--......,.7";":"~;o::~rıı:: ve bn.hçelerile bezenmıştı Öyle bahçe örtüsü !maline mahsus tczı;~h. 3. O lın sicim. 2 - Sayı: Ekşimiş UzUm Saat ayarı 

Jer ki, lçersine ı;ıren kimse güneş ve bakkal, 6 ekmekçi fıı ını 'e yalnız suyu. 3 - Pol..s merkezi; Muayyen 
gök yllzU görmezdı. Bılecık lçınde 11 ipek fabrikası ve bir müddet. 4 - Beraber; KalU; Su. 

!program ve kapan 

Bir buçuk ay üren böcckçlllk mev. pek çok kadife tczgllhları vardı. 5 - İşaret; Koşum kısımlarından. 

sımınde halk, gece gündüz bahçelere Blleclğc bır buçuk saat meJafedc 6 - Salatası yapılan bir ot. 7 - Bir 
taşınır, erkekler.n yUk yük taşıdığı bulunan KUplU na.hıycs,nde 15, Osma_ ay; Bır meyva. 8 - Sondtirme; Bir 
dut yapraklarını, hUnerh kadın eller• nclı kazasında 3, Söğüt kasabasında nota. 9 - Tersi: mevcut; Faaliyete 
övün övün böceklere yem olarak ve· 4, Vezlrhan köyUnde ı, Pelduz köyün· getirme. 10 - Modern bir ceza yerl; 
rtr ,.e bu bırbuçuk n)lık çulışmıı. c;o- de 2 ipek !abrıkası a;>Tıca faalıyelte Su 11 - Uçan; Bir nota; Bir nota. 
nunda keseler Uralarla dolar, haltA bulunur ''e bunlarda bınlcrce !tadın \ı: Yukarıdan aş.-.ğıya: l - İçki da.· 
bir sene 'bu gc!lıle halk mUreffehc'l erkek ışçl çalışırdı. Demek kı Bllecık ğıtan: Başına ($) geUrıllrse bir ba
çeçınlrdı.. v!IAyet: dahllınde 36 tane ipek fabri- !ık olur. 2 - Vilcut uzuvlarını ha-

Eskiden (Dcıebağlar). (Dutdipleri ı itası mevcut ve bu fabr kalar etre.fa rekete getiren; Fakat. 3 - Meşhur 

(Bol!azlar) ve {Al ıçayııları) nda b r reİah ve saadet saçmakta ıdı. bir nşık; Bir balık. 4 - Cet; Ava
dönUm bahçesi olnuyanlara Bllccıkle, Bugün bu fabrikaların harap baca- danlıklar; Sanat. 5 - Bır çiçek. 
kız b le vcrrnezlermış. ÇUnkU bu dut !arından başka bir şey yoksa d:ı, cUın 6 - Baba; Bazı hastalıkların deva-1 
bahçeleri Burca, Bılcclk ipek fabrıkıı- hurlyet hUkQmctlmlztn büyilk bır az· I st. 7 - Hiçbir zaman; Tok değil., 
lannın çalışmasını tmıın eden ve mile kurduğu koza kooperatıflerinlnl 8 - Temenni. 9 - 1stanbulun bir 
TUrk lpekçılığınin yUzUnU ağartan faaliyeti, bUtUn halkın mes ıs.nl içe~ semti. 10 - Yerine koyma.. 11 - ' 
bahçelerd.... sJne almış durmadan çalışıyor, çalış Haber; Cefa. 
CUmhurıyct hUkQmctımiz, her var tıkça harabeler mamure, tarlalar bah 

1 

EV\'hLKt B'CLl\IACANIN JIALLt 
lığın Ustünde tuttuğumuz hürriyet ve çe, bahçeler gUlıstan oluyor .. Bu cen· Soldan sağa: 1 - Kirpik; İkaz. 

:stlklAJimlzl kudretli ve yapıcı ellerı· net yerlerde bUlbUller yine otmekte, 2 - Elek; Ant. 3 - Ara; 1hza~. 

ne aldıktan sonra bu harabeler cen. zümrilt bahçelerden sular yine ışıldı-ı 4 - Akdem. 5 - Bu; İIA:ı. 6 - A· 
net olmağa başlamış, halk canla, baş yarak akmaktadır... made; Alçak. 7 - Neva; Su. 8 -
la tekrar topıağ"a .sarılmıştır. Bu top Bllecikllleı·, Bllecl~I. yıne böcekç.11 Sanat. 9 - Ada.na; lta. 10 - Nim; 
rakla insanın gUreş pek uzun yıllar ğin ve lpekçlllğln merkezi haline getiri Bina. 11 - Azak; Pendik. 

lstentlcnl nrmekte gecikmedi.. raşmaktndırlar. 1 Ana. 2 - Kum; Dl?. 3 - Ad; An-

Bir Çok Genç ız ar 
Ve Genç Kadın~ar 

Cençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigune 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mi..him 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve 
dinıaği yorgun! ukların neticesi guddeler e!fıstiki
yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavs:f edi
len avarizi (Rüzgar ve güne~in de tesirilo} husule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi nvarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve ham.biden kurtarır. 

YUz binlerce kadının te<:rube ettiği ve eHlllilerlno ta\ slye
den hali kalmadığı Krem Pertev Uo glindo yap;l:ı.cak 8 - ti daki
kalık bir mnsajın ne gibi harlkalıı.r ynrnltığım p2k kı ıı. bir za
manda siz de muterlf oln<'aksmı7~ Krem Perte' 'in yarım asırlık 
beynelmilel şöhreti asılsız değlldlr. Ondan istifade ediniz. Urmedı. Bcreketıı toprak kendisinden mek için karıncalar gıbl toprakla uğ· Yuknndan a,nğyuı: 1 - Karabaş; 

1 lama. 4 - Perende. 5 - nam; Ev; W',,_,,__ ...... _.,....._...,.......__~....,..-:::!r...,..'"""'~~~vı=:-......,~..--"l'!"'-"'~.,,.; 

Go, NO' N 
1 

Ab. 6 - Ke (ek; İp. 7 - Ki; La; - J r , Sine. 8 - Aldatan. 9 - Kazanç: 

1 
Halkımızın Hava Kurumuna Na. 10 - Ana; Asa. 11 - Zir; O· 

B Q R S AS } milyonlarca vardımda bulun. 1 kut.mak. 
- - ması, göklcrinıizl, kısa bir za. --------------

22 EYLtlL 9H man içinde yenilmez kanatlar. 
Karıs.nı h :m dövmüş 
hem de ~ehdit etmiş 

1 Sterlin 5,20 la dolduracağımızın müjdesidir. 
100 Dolar 129,52i5 

> Yen -.-
» Pcçcta 
> İsveç kronu 

Eıihııın 'e 

12,89 
30,75 

Aln"!lAt 

1933 Turk borcu 1 
1918 lstikra.z:ı delılll 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas · Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

:XUKUT 

Türk altını (Hamit) 
Turk Altını (Hamıt) 
Kalın beşi bırlık 

Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 ayar altın gramı 

Yeni neşriyat: 

L. K. 
21 20 

22 00 
20 25 
20 15 
46 75 

25 50 
24 25 

117 00 
120 00 

3 52 

İSLAl\I • TÜRK Aı. •siKLOPEDİSİ 

Fitre ve zekatın yeni :rardımlar 
ic;in vesile hazırladığını unut. 
mayınız.. 

'---------' 
TAKV/JJ1 

Mecldlycköyünde 34 numarada. 
oturan Ccla.l Ayışık adında birisi. 
evvelki gUn karısı Belkıs lle kıskanç· ı 
lık yüzfinden kavgaya tutuşmuşlar 

23 EYLUL 9U 

SALl 

AY: 9 - GÜN: 26G - Hızır: 

ve kavga sonunda kansını dövdUk· 
ten başka kendisine bıçak da çokf.· ı 
rek, ölümle tehdld etmiştir. 

Kadının feryadına yetıııenler tara

fından yakalanan CelAI .Ayışık dün 

141 adliyeye verılmlş ve dördUnc? sorgu 

RU Iİ: 1357 - EYLÜL: 

HİCRİ: 1360 - RAiUAZAN: 

10 

l 

\!.UiT ZEVALi EZA...'\I 

GÜNEŞ: 5,48 11 42 
ÖGLE: 12,01 6,00 
İKİNDİ: 15.36 o 25 
AKŞAM: 18,06 12,00 
YATSI: 19.39 1,31 
İMSAK: 4,0!) 10,02 

11-

!ıklm11ğtn e tevkif olunmu~tur. 

---o--
BlR çoocıt KA~l\'O~ ALTINDA 

KALAUAK YARALANDI 

Beyoğlunda Arapcamllnden geç
mekte ola.n Sallhln idaresindeki H~6 
numaralı kamyon, Hasan oğlu 9 y:ı

şındı:ı. Fehmi adında bır çocuğa çarp
mış. sol bacağından ve muhtellf 
yerlerinden yaralamıştır. Yaralı c;o· 
cuk Şişli hastahanesine kaldırılmış

tır. Suçlu şoför yakalanmıştır. 

Ziraa a 
Tl'.urult11 tarihi: 1888. Sermayesi: 100.000.000 Türk !~o.ey 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirat ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat· Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t:ısarru.f hesap. 
larında en a:r. 50 lirası bul -·mlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki pU'ina g<,.' ikramiye dağıtılacaktır. 

~ 

1. H. K. genel merkez 

Makbuz 
il 

Mevcut numunesine uygun elllşerllk pafta halinde 3,5 X 5 IC9 
Jında 600 000 tutkallı makbuz bastırılması kapalı zarf usulilC :a ıf 
1eye konulmuştur. Eksiltme 24.9. 941 çarşamba günü saat 16 i 8 
•. K Genel merkezi binasında yapılacaktır. Muhammen bede\ rtıtf 
VP. muvakkat .teminatı 600 liradır. Bu fşe ait ~tname gen~ 
';:ez satın alma komisyonundan ve İstanbul Türk Hava J{ 

şubesi baskanlığından parasız ve rilır. e ~ 
İ_tckliler, muvakkat teminat makbuzlarını havi usulinc gıir ı.cf 

rı:ıtılmış kapalı zarflarını eksiltme günü saat 15 e kadar kOJ1l 
-ıa vermeleri. (i912) 

[ c.ı:arı iıan arı ____.-1 

iD' A..~a!ııda cins, miktarı, muhammen bedel ve muvakkat tem 
"'Zllı mnlz:eme açık eksiltme usu tile satın alınacaktır. . ıııı6 

Eksiltme 1.10.941 salı günü saat 11,30 da Sirkecide 9. ı~te 
:nnsında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve diğer kanun! vcsikalarne ~ 
ikte ayni gün ve saatte komisyona müracaatları lfizımdır, ~· 

Şart.namelcr parasız olarak komisyondan verilmektedir. ,s ~ 

Fayans 
11 Kenarlık 

Muhammen l\Jll~J 
l\llktan bedel teffel" 
Adet Lira ~ 

16000 :ıı 

5000 > 2520 

lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Hepsine tahmin edllen bedeli 14,408 lira olan mevcud Hst ~ 
cins ve miktarları ynzılı 15 kalem evrakı matbua 29 0-941 paıp.9,; 
günü saat. 15 de Ankarada M. M· V. satın alma komisyonunda J 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. isteklilerin 2171 lira 20 kuruşlıl~1 
tcminatlarilc belli vakıtte komisyona gelmelerL (104µ 

+ 
Kesif bedeli 121,613 lira 68 kuruş olan ası ve serom e-vi iJ'll 

kapalı zarflcı eksiltmeye konmuştur. İhale i 2!5.9.941 perşent?ıe 
nu saat 15 tc Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda 
lacaktır. İlk teminatı 7730 llra 6 9 kuru6tur. Taliplerin kanıl~~ 
sikalarfle teklif mektuplarını ihale saalinden bir saat eV\•el IC 
yona vermeleri. Ke6if evrakı 60 8 kuruı;a komısyondan aıınır· 

6
1 

(1018 • 1 
JI.. 

Aşağıda yazılı işlerin açık ekslltmeleri 29-9-941 Pazartesi 
hizalarında yazılı saatlerde Eskişe hirde askeri satın alma kO:. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin bel ~ı vakitte komisyona gelınel 1 
Cinsi ihale saati Tutarı '.f<e~ 

Yol in!;ası 
Tretuvar ve heıa çukurları inşası 

15 
16 

Lira ~ 

~gı 
ıeO 

2520,33 ıı 
(1058-8 

19 uncu ayısı mühim tetklklerı 

muhtevi olarak intişar etmıştır: 

1 - Tıp al tlcrl hakkında mUslUman
la.rın ke, !lcıl: Profesör Dr. SUheyl 
Ünver, \e Dr. Nuıı Fehmi. 2 - Ali: 
lısan, te\ hid, ilim, mantık, felsefe, 
tasu vuf bakımlarından: Profesör 
tsmall Hakkı 1zmlrll. 3 • Usuıu hA
dlste iılı snad: Profesör Kamil MI· 
rat. 4 - AH Paşa: Zamanında zuhur 
eden siyasi me clclerdekl rolleri, 
Tanzlmntın maksat ve menşei, ısla

hat t'ennanlannın iç yUzu, Yeni Os
manlılar sıya"'I cemıyetini teşkil eden 
Namık Kemal ve Z ya Paşaların 

tanzlmatçı paşaları itham ettiği 
e.sııs noktalar, Alı Paşanın memle· 
ket n lçtım::ıt bünyesini sarsan ha-

1 tılları: E~re! Edip. 5 - tslı1m - TilrK 

1 Anslklopedlsınln mesleği ve rasyonıı.
lızm. 6 • Altınordu devletıne ait 

1 
metınler: Batdad. Abbas AZZ:a\1, 
7 Hazreti lsanın ve Hızırın haya
tı:- Profcsor İsmail Hakkı tzmlrll. j 
8 · Bcdlı muharebesinde ok ıstımalı: 

1 'adet 
( )> 

1,000 Uralık 4,000 Ura 
2,000 • 
1,009 • 
(,090 • 

I 1 
100 adet 50 liralık 5.000 Ura ---------- -----------------

Tahir Olgun. 9 - Eskl düğünlerde 

Türk pehliYanları {şlır): Mehmet 
Akif. 10 - Nct."ls levha ve resimler. 

ı tanbul İkinci İflas memurlu· 
gundan: • 

.Muflis Gozem Eskcnazi Negrin 
l ımıted şirketi işinde teklif olu. 

konkurdatonun şeraiti bildlril· 
mış oldugundan müzakeresi için a· 
lacaklılnrın 24.9.941 çarşamba gi.ı· 

ı.u ~aat 11 de dairede hazır bulun. 
·mi rı ilfın olunur. (6907) 

En idareli 
LA BA 

.. 
LI A i 

Rekor muka zeytin ~ağıoıo haliııi retiain abiııi ispat cdcııc Yerilir. 

Alameti Ucuz V3 

Farika Teminafı 

Bakkallırınızdıııı t!I'arla isteyiniz. 

T "Plan satıı 'rri: 
gumrük Kemerli eoka!ı: No. 21 Nazif Özarca • Tel: 24197 ~ 

Tür la 
Cemiyeti U. Merkezind~n: 

astil( Levha Münakasası 
Cemiyetimiz gaz maske fabrikası ihtiyacı ic;Jn yaptırılacak 

(150.000) adet lastik le\•ha veya top halinde lastik kap:ı.lı zarf 
usulile ınünak:ısaya konulmuştur, 

1 - 30,000 den aşağı olmamak uzere )apılacak teklifler ka· 
bul edilir. 

2 - Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
mııkabilindc ecmlyetlmizce verilecektir 

3 - İhale biriııciteşrin ayının 20 in~i pazartesi g-linü Ankara. 
da yapılacaktır. 

4 - Teklif veren mües e eler nümunelerini 15 Birinciteşrinde 
teslim edeceklerdir, 

5 - artuameler ccnıiyetimiz İstanbul deposundan ve Ankara. 
d:ı umumi merkezimizden bedelsiz olarak alınır, 

G - Muhammen bedel bir levha için bir liradır. Muvakkat te. 
mlnat mektubu teklif edecekleri miktar üzerinden yüzde 7,5 he· 
sahifedir. 

' » (O n 

500 » 
%50 )) 
lOfl » 

12-0 » 

16t ıı 

48 

28 

)) 

,, 
4,800 » 

8,200 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O liradan 
aşafı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 
verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylQ.l, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Ai111WmmJm••ll4•A~A -tın- ORTA ve LISE:IC!::::ii:mam•ır&ı:~ 

Kıı ~e 

Erkek BO<?AZiÇi LiSELERİ 
Amavutköy • Tramvay Caddesi: Çifteuraylar 

Kayıt için her gUn mektebe müracaat edlleblllr. 
İlk kısım 29 Eylulde, Orta ve Li se kısımları 25 Eylülde 

ba3lıyacakhr. 

Telefon: 36 • 211> 

)'8tJSlJ 

E . N f J\,. •• d .. ı··"" ·· d rz_nca:ı a ıa ıv.u r .. g ._n ~n 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayet merkezinde ilk 
okul inşaatıdır. Bu i5in kesif bedeli «60,000» lira olup kapalı 

zarf usulile cksıltmeye konulmuştur. 
2 - İstekliler bu l§in keşif ve şartnamelerini 300 kuru:: nıuka

bllindc Erzincan Nnfıa müdürli.ığunden alnbilirler, 
3 - Eksiltme 2. tesrinicvvel. 1941 perşembe günu saat 16 da 

Erzincan Nofıa müdurlusu binasında toplanacak eksillme komıs
yonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştlrnk edecek isteklilerin «4250" lira muvak· 
l<:ıt taminat vermcsı ve 941 yılına ait Ticaret Odnsı vcsıka ı ve en 
az 25,000 liralık iş yaptığına dair buna benzer vesıka fle ıhaledcn 
Oç gün evvel Erzincan vilAyctine müracaatla bu fse girmek içın 
almış oldukları vesikayı teklif mcktuplrırına raptetmderi arttır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 uncü maddede yazılı saat. 
ten bir saat evveline kadar Erzincan Nafıa mi.ıdürhığündc te ek. 
kül edecek komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir, 
Posta ile gönderilecek mektupların muayyen sao.te kadar gelmiş 
olması ve dış zarfların mühilr mumile kapatılmıs olması şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. d'l217 » 

ş 1 
1 

Ramazan münascbetile tertip olunup 25.9.941 perşembe akşa. 
mından itibaren tatbik mevkiine konulacak ilave seferleri göste. 
rir ceh•ellerin bu akşam iskelelerlmize asılacağı .. ayın )'Olcuları. 
mıu ilin olunur. 

• 

1 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE Pi.ANI 

ASI 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 Ur 1.tk = 2000· ..,,. 
s > 1000 > = 3000 ..... 
2 ,. 700 > = ı:;C>O· .... 
• > :soo > = 200o· .... 
8 > 250 > =2000 .... 

85 > 100 > = ~·---
80 > M > = t000·...-

800 > 20 > = 6()00. .... 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI hıbl ve Neşriyat :rJUd 
AHMET El\IİN 1' AJ:,MAN 


