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Sulh yolları 
llasıl açılır? 
~ l lflıca engd var: 
~ Demokrasinin Mihver 
~leltetıerinin dahili reji. 
z karışmak iddiası. 
~I~ 1'1Ibverln Avrupa ve 
letı. e serbest kalmak emel· 

t 
': Ahrnet Emin YALMAN 

C) rtaıııcta yine sulh !fıkırdı· 
ht \1 !arı var, Bu defaki mem· 
~~~iltandır. Rivayet de sudur: 

har kraı hanedanı, Amerika· 
4)1 etld.~ iirmcsi ihtimalinden do
~ l1t l§ede imiş. Çünkü Ameri· 
' 11 karışırsa harp hem uzar, 
tııtue İtalyanın Alman boyun· 
~e nıfan kurtularak hakiki is-
'· ı.t!avuşınası ihtimali azalır· 
~ııı bunun için hanedan Pa
~ araya girmesini ve sulh 
Sn 8~asını istiyormuıı. Ame· 
~lılt \ratıkan sefiri Taylor ile 'I' arasında bu maksatla te· 

• 0luyormuc 
->ılliı ..... 
~ ~ kiın istemez? Böyle riva
r~ııcıı1111 UYunca her birimiz· kendi 
~~ı ıe:ee elbette sorarız: .. Bu de·. 
~ llıı bbUsten acabn sulh çıka- ) 
~' ~ıkabi!ir mi?» 
~~;I> ister istemez menfidir. 
~ ~rnln henüz hazırlanma· 

ı"at~ıhvcr tarafı çoktanberi 
ll>ı Yor, fakat kendi şartları· 
~ ~n bir sulh ... Mihverin esas 
lltrıııta kuvvctlerile deniz kuv· 
tl1 t birbirinin hakkını kar. 
~a 0 

arak tanımalarıdır. Al· 
~: 1t~!ya ve Japonya, İngl· 

'ı.."" ı~erıkan deniz üstünlUğı.inü 
L1'teı 0:lar. Şimdilik bunu bir 
~ 'lt:'Ye ~nımağa hazırdırl.ar. 
İılı..~ l'§l İngiltere ve Aınerıka 
'&ı.~ı'J'n • İtalyan • JaP,on kara 
L~tı ettni tanımalı, Almanya ve 
~~ .\'lrupada, Japopyayı Çin· 
'tt~-Verıcı birer kuvvet sıra. 

vqt bırakmalıdır. Mihver 
~u da ilAve ediyor ki mak. 

'"'hakküm delildir. Kendi 
ı nizama dahil memle. 

""'1nda ıaıip, mailOp farkı 
111 it, herkes müşterek m•k· 
~\ri haklarla iştirak ede. 

~ ~ Ve Amerika bu yolda 
it aya bir sulh değil, bir 
ite iözile bakıyorlar. Mih· 

t~'J UtUk milletleı;:ln istiklali· 
~ ~t edeceil hakkındaki te. 
otıa/l•nınıyorlar. Şöyle düşü· 

"tııllt · Mihver• memleketleri 
• it \ıe Asyada cıycni bir ni. 
~l'abııecek olurlarsa, bun· 
\oe ~erce milyon insanı, Al· 

'Pon emelleri iÇin teşki· 
lrlak maksadile istüade 

lt1ı l'dtr. Derhal yeni deniz ve 
~etleri vücude getirmeğe 
~ lardır. Beş, on sene son· 
~ hiklmiyeti namına yeni 
~ ele açacaklardır. Bunun 
~l' .Paçaları bir defa sıva. 
iltı 1$1 sonuna kadar getir· 
~rlar. Harbin ilk safha. 
-~ lnıişlerdir. İkinci safha 

a ilbi bir müttefik bul· 
tİe ~nun vasıtasile Alman 

~ir l't ni epeyce yıpratmışlar. 
lı1tı_ araftan da kendi harp 
htf t1 ?nahsuı vermeğe ancak 
~it ~lllı§tır. İstikbalin mazi. 

•itte d~i olabileceği hakkında 
'~t ~emeği caiz görüyorlar. 
e~ taraftn dövüşmeje 
~ kie beraber, diğer ta. 

it \> h kapısını açık bulun. 
"llh~ eter diğer taraf pren
lltıt; a . Yakla§ırsa kapıdan 
~ .. d 9sıne imkAn bırakmak 

)a ır. Demokrasi cephesi 
t!ıııı Pı:amıştır. Roosevf'lt 

ı h Yannamesinin ilçı.incl• 
~\t\ı er tnllletin istediği reji 
11.lt~bileceğini tasrih ettig1 

lıeıl'a. l\(:ı tnadde, Nazi rejimi 
~in kadar harbe devan

L e dairdir 
11\l 1}{ • 

•uı0 it 1 tnadde arasındaki te 
~ apııarını haksız yere 
'ıı Yere kapamakta ve de 
'>ııı cePhesne Mihver cephe 
lıer :\'iyeye indirmektedir 
'e~t, kendi dahili reji 

11)11, t serbest. olacaksr 
le b~lya ve Japonya içir 
ldır r serbesti mevcut bu· 

~ır tt'ı Şurasını unutmamalr 
~t 'hu N'nzillk Almanvadr 
~tt·~1 ltCıınetın suç sayaralr 
fıı1t bir hareket diye bac 

l'rı1ıahat halkın rızasile ve Ver-
it b edesi . ~ u . nın yarattıgı zaru 
1lı:ti/UYe büyüye kanuni şe 

<le ar ınevkiine gelmiştir 
1 .\ıl'lla lllacera emellerlnderı 
'la.._ ntara ödettiği ağır be "•en 
~tbe_ .ı\lmanyada balkır 
)ıı.r1dst bir suretle miıraca<ı ' 
lehin an çok reyin mevcuı 
~. de olması pek müm· 

(~la; ı ., demokrasi cephesi. 
Sa. 3, SIİ. C u ) 

.. 
- •!t.. ......__ 

Alman • Sofyet harbi blitün şiddetlle devam edlyor. Ruıı1ar merkezde t~ruz ederken ,ımalde \ 'e <'enupta 
me\·zUerlni mildafaa ediyorlar. Resmimiz Alman taarruzlarmı öıılemeje çahl}&Jl bir aus topunu ~österiyor 

Sovyetlere göre 
Kiyef'te 
Alman ihata 

çemberi yarıldı 

Smolensk'te 
muhasara 

devam ediyor 

Rumen ordusu mev
cudunun yarısını 

kaybetti 

102, 123 ve 25 inci 
Alman fırkaları 
ağır zayiat verdiler 
LOndra, 23 (A.A.) - Lon.dranın 

salA.hiyettar mahafıUerlnde beyan e
dildiğine göre Kıyef mıntakuında· 
ki Sovyet kuvvetlerinin blr kısmı ken 
dllerlnl ihata eden çen1berin içinden 
çıkmağa muvaffak olmuşlardır. Bu 
mıntakada muharebe 9lddeUe devam 
etmektedir. Budlenl kuvvetlerinin mü 
tebaldsi Alman haUarHıı yarmağa 

çalıf111akta ise de bu kuvvetlerin ne 
dereceye kadar muvaffak oldukları· 

na dair henUz bir haber alınamamış. 
tır. 

.. ,.,..~ ... ,, ...... 
Ol'dlllM1. ~ _,.. 

....... Badlenl 

Ukrayna tamamen 
ahndıktau sonra 

Almanlar 
sulh teklif 
edecekmiş 

Harkof alındıktan 
sonra Ukraynada 
bir hükumet mi 

kurulacak? 
Ankara (Radyo Gazetesi) - Bir 

Smolensk'ln 75 mil cenubu tarkt· İtalyan gazetesinin bildirdiline gö. 
sinde kiin Glukof cıvarında Sovyet· re Alman orduları Harkof'u da 
k:rin muvaffakıyetil neticeler veren aldıktan sonra Alr:ıanya, Lenin· 
mukabıl taarruzlarda bulunduklarına grad, Moskova, Harkof hattına da· 
dair haberler alınmıştır. yanarak mühim bir siyasi teJeb· 

Ruslar Lenl.ngradda :mukavemet et. büste bulunacaktır. 
mekte ve bu mıntakada düşmana a· ,1) Almanya, İngiltereyc sulh tek· 
ğır zayiat verdirmektedirler. lif edebilir, 

<Devamı Sa. 3, Si. 5 de) <Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

Almanlara göre 

Kiyef'te 
380 bin Rus 

esir al.ndı 

Elli Sovget 
fırkası 

imha edildi 

Beşinci Rus Ordusu 
Başkumandanı 

esirler arasında 

Leningratta Sovyet 
mukabil taarruzu 

akim bırakıldı 
Filhrerin uınumt karareAhı: 23 

<A.A.) - Alman orduları başku· 
mandanlığı tebliğ ediyor: 

Kiefin şark tarafında mengene 
içine sıkıştırılmış olan Rus kuv. 
vetleri tarafından yapılan tC5eb· 
büslel'in akamete uğramasından 
sonra düşman kuvvetleri arasında 
gitgide artan inhilA! alAınetleri 
gorı.ilme&e başlamıştır. 

Bu muharebede Alman kuvvet. 
leri tarafından ahnmıs olan esir. 
lerin miktarı 380,090 kişiye baliğ 
olmaktadır. 

Elll Sovyct fırkasına tamamile 
imha edilmiş nazarile bak•labllir, 
Esirler arasında beşinci Rus ordu. 
sunun baskumandanı bulunmakta. 
dır. 

Kronstadt deniz mıntak:.sında 
Alman tayyareleri, bir kruvazör 
ile bir muhrip batırmışlardır Di· 
ğer iki kruvazörle iki torpido ~uh. · 
ribine isabetler vaki olmuştur. Bir 
muhripte yangın çıkarılmıştır. Le· 
.ıingraddaki askeri tesisat ile 
Brjianski ve Harkof etrafında ve 
keza Kırımdaki demiryollarına 
karşı da müessir hava hucumları 
yapılmıştır. 

Berlin, 23 (A.A.) - D. N, B. 
ajan~nın bıldirdiğine göre: Lenin. 
grad istihklımları etrafında eere. 
yan eden muharebelerde Alman 
kıtaları 22 eyllllde Yeni zaferler 
ve arazi kazanmışlardır. Bu mm. 
akslarda Sovyetler top ve tank. 

!arın müzaheretile mukabıl taar. 
... uzlar yapmışlardır, Düşmanın 
~ütün bu teşebbuslcri akim kal. 
:nı§tır. 

Bulgarlar 
harbin 

eşiğinde 

ı Başveki l Filo! dedi ki: 

Bolşevizmle 
mücadele 

bir H;aç~ılar 
seferidir 

1-Ier Bulgar bu 
vazifeye iştirak 

etınelidir 

Bulgaristana 
yeniden Rus pa
raşütçüleri indi 

BUigar Ba~,·eklll Fllof 

Sofia, 23 (A.A.) - .Mesleki le. 
şekküllerln mümessilleri huzurunda 
bir hitabe lrad eden Baş\'ek.11 Filof 
-.aütUt 1: 

•Her Aulgann v&llifeei memleket:, 
mlal birkaç ıkt'l'e tehdıt eden ve Bul, 
gar sulhü ve refahı için meşum olıuı 
bolşevikllk yarasını kaldırmak iç n 
Avrupa milletleri tarafından sarfc· 
dilen gayreUere iştirak etmektir. Bol 
şcvizme karşı mUcadelc zamanımızrn 
bir haçlılar muharebesidir. 
Avrupanın OUtUn milletleri Bol~e· 

(Devamı Sa; 3 Sü: 6 da) % 

Ati antikte 
geni bir 
hadise 

Bir Amerikan 
gemisi daha 

bahrıldı 

Mütehassıslar, bu 
hadisenin bir 
deniz harbine 

sebebiyet vereceği 
mütalaasındalar 

Nevyork, 23 (A.A.) - İzlanda 
sularında 19 eylülde batmıs oldu· 
ğu dün hariciye nezaretinden bil· 
dirilmiş olan Pink Star, 6850 ton· 
luk eski bir Danimarka vapuru 
olup 12 haziranda deniz komisyo. 
nu tarafından musadere edilmişti. 
Ve battığı esnada Amerikan bay. 
rağını taşımakta idi. 

Bahriye nezareti tarafından alm· 
mış olan mesaj ve hariciye neza. 
retinin tebliği geminin torplllen· 
diğini, kendisine bir blrnba isabet 
ettiğini veyahut bir mayine çarp. 

============ mış olduğunu tasrih etmektedir. 

r Von Papan 
Düntaygar 

ile geldi 
İstanbul; 23 CA,A. ) - AJ. 

man büyük. elçisi Von Papen, 
bugün öğleyin, tayyare ile ve 
refakatinde zevcesi oldu~u hal. 
de İstanbula gelmiştir. Kıyet mUdafıta hattı yarıldıktan sonra. Lenlogrıı.d uı.ermdekı t"&mı ... ı 1 

tazytkl. artmı~r. Lenlnsradda Rnlann mukabil taarruları 

eeDMlllda kaalı ı:arpt,_.Jar olayor. ~----------""' 

Vaşington, 23 (A.A.) - Reuter: 
Pinkstar vapurunun tahribi, B. 

Rooscvelt' in 11 ey!Cllde söylediği 

nutuktanberi, bu neviden ilk defa 
vukubulan bir \1fıdisedir. Müşahit. 

ler, bu Mdlseye bir meydan oku· 
yuş şekli mi verilmek istendiğini, 
yoksa bır yanlışlık mı vukubuldu. 
ğunu suale değer buluyorlar. MU· 
dafaa sularında deniz hareklıtı ol· 
duğu söylenmemektedir. Bazı kim· 
seler, hAdisenln, Amerika milda. 
faa sularında, gayri mahdut bir 
deniz harbine sebebiyet vereceği 

m ütalaasındadırla r. 
Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) = 

Londra B :lytik Elçimiz Tevfik 
Rliftü Aru 

lngiliz Hariciye 

Nazırı Eden 

Londra 
Elçimizi 

kabul etti 
Londra, 23 (A.A.) - Eden bu. 

gün Türkiycnin Londra scfirile gö. 
rüşını.iş, müteakiben dün Yunan 
kralı ile birlikte gelen Yunan baş. 
vekilini kabul etmiştir. 

Eden bundan sonra Sovyet scli· 
rl l\taiski ve Amerika sefiri Winant 
ile de görilşmii~tilr. 

ltalyan gazeteleri 

Faşizmi 

tenkit 
ediyorlar 

Ordu vaziyetten 
memnun değil 

Londra, 23 CA.A.) - Times &a· 
zetesinin diplomatik mlibabirl, t. 
talyan resmi müesseselerinin lıtep. 

sinde Gestapoya mensup ajanların 
bulunmasından mütevellit olarak 
İtalyan ordusu ile Faşist partisin· 
de hasıi olan memnuniyetsizlik ve 
tahrikAta alt heyecanlı iişaattan 

bahsetmektedir. 
Faşist idaresini şiddetle tenkid 

eden ftaiyan gazetelerinin makale· 
leri-rı.i işhad eclen Times muhabiri, 
bu makalelerin intişarına müsaade 
etmekle B. Mussolininln ordu ve 
Fa5ist partisi içinde hasıl olan bu 
memnuniyetsizliği istismar etmek 
zahabını tevlid eylemek istediğini 
zannetUrmek istiyor, demektedir. 

Beri in diyor ki: 
Italya'n gemilerini 

Boğazlardan 
geçirmek teşebbüsü 

Türkigege 
karşı 

manevradır 

Türk • Bulgar 
hududunda Rus 
paraşütçüleri 

faaliyette 

Tür Jı i y e ile 
Bulgaristan 

arasında ger
ginlik varmış 
.Bcrlin, 23 (A.A.) - Yarı 

resmi bir ka:!maktan bildirili· 
yor: 

Mihver devletlcrlnln, Bulga. 
ristan'ın yardımı ile harp ge. 
mllerlni Boğazlardan geçirmek 
için sozde teşebbüsleri hakkın
daki s(irü sürü haberler, p7i. 
alar ve iddiaların, Berltn. bir 
kere daha Türkiyeye kar:ı tev. 
cih edilmiş bir mAncvra oldu. 
gunu mm eder. 

Bu manevraların iç yüzfin. 
den herhalde kendisi de haber· 
dar bulunan Tilrkiyenin, bun· 

<Dnamı: Sa. 3, Si. 3 te> 

IRAN 
Mihverle müna
sebeflerini kesti 

Tahran, 23 (A..A.) - Pars ajan. 
sının 'bll1hrdlğine göre, lran hlikWne
tl Almanya, İtalya ve Romanyadakı 
siyası mümessillenni geri çağırnuş· 
tır. 

S&Wl ~Dfj&h Hladiııtaada 

Ankara (Radyo gazetesi) - 6abık 

tran Şehinşahı Pehlevi Hlndlstana 
gitmiştir. Şahın 2:5,000 lnglliz llrasınıı. 
yakın parası da Hlndlstalldaki ban· 
katardan ·blrlne yatırılmıştır. 

l 'e.I Şala ecneltl mllme8ııWeriat 
kabıd etti 

Tallra.n, 23 (A.A.) - Pazartesi gt!· 
nU neıtredllmiş olan bir mektubunda 
eııkl ıran Şahı, fÖYle. yazmaktadır: 

Memleketin menfaaU ufrunda, ha, 
yırlı işlerde, milli terbiye işlerinde .. 
11Ah. kullMablhnesl için blltnn em· 
val wı emlikiml oğluma bırakıyo. 

nım. 

Yem Şah, esld ihilkllmdarın bütün 
emlAkini devlete terketmift;ir. Yem 
Şarh, dün Tahran sarayında blltUn 
ecnebl mtlmea&Hlerlnl kabul etm~· 

tit'. 

Sigaralarm üzerindeki 
ay yıldızlar kaldmlacak 

Bazı vatandaşların müracaati üze 
rine Başvekalet bu kar~rı verdi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Bazı 

\'atanda::ıtar ytiksek makamlara müra 

;.at ederek s~aralann alt taraflarrn 
da bulunan ay ·yıldızların kaldırıl· 

masını veya sıgaraların ortalanna ko

nularak' sigaraların bitmesinden ev. 
vel yanmasını. atılan stgara lzmarıtle 
rinde kalan CMıllt namus. haysıyet 
\'e şere!ı ) temsıl eden ay yıldızın a, 

yaklar altında çlğnenm~inın dofl u 
olmadığını yasmlflardır. Bu işe LI 
koyan BafVekllet, vekAleUerimısln 

de mlltalAalarını aldıktan sonra me· 
seleyi ?uıllelmi!k üzere GUmrUk ve 
Jnhlsarlar VekAletine t.evdı etmıştır. 

Zannedıldığine göre sigaralann Uze· 
rindekl ayyıldızlar bUsbUtUn kaldırı· 

lacak ve slgaralarunızı tanımak için 
yenı blr AlA.metı farika bulunacaktır. 

Londra bombardımanian eanuında oereyan eden hi4isele.r ilepir.ıaını 

m~)IU.lüdllr. Bunlan öğrenmek irin Udn<'l Myfamııdakl c:Sıtuaağa:» 

l•zıaını olruywıu. 
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f r/ oruyorlar: 
-, Köpeklerin itlafı 

· f10 IDIE ~ ,, ~~ 
(;[J~ 

Bl•r u••çu••n cu•• ı•ntı•la"'k, bu••tu••n « ... 7/Elliil/IHl tarihli nUshn· 
nazda, beledfl enin gnz.ctelerle iş ...., ...., k 1 1 birliği yaııtığıru, gazetelerde ı;ı· 

sıgınagı asırnaya tutu - knndlleklcrlnce\aplandınlncağını 

idhalat piyas 
geni liyo 

1 Tramvay ' Merak ediyorull1 

durakları 1'25) ı r Uaısnıı guıetC51niıı 

. mız 

O lnznııştıııız. Birkuı: glın ı;onra da, 

muş bl•r gemı• gı•bı• sarstı Cl\\elcc bah ettiğiniz Nl~anta,ın· 
daki erscrl köpelderln lmh .;ı için 134 ton çivi, 60 ton tel, 500 

ton da fil maşin geldi 
Eminönü, Faiıh va 

Bey. zıtta k;.palt duraklar 

alt'ıkndarlara emir 'erildiğini yaz. 

Yazan : George 
• 

Graham 
Pasif korunn1 da çalışan gönüllü· rıp bir uzun iskemleye uzandım 

Jftre verılen talım V (I terbiye çok sı- Tam o saniyede civara dUşen bom· 
kıdır. Der ı ı hc:n nazari, hem de baların gUrUltUsU, sonra bir, bir da 
aroelldır. EV\ c'i bir dcfad:ı. bir tek ha, bir UçUncU lntllfık ... BU tan ııığr. 

bomba ıle uğraşmağa alışlınldık. nak kasırgaya tutulmuş bir gemi g 

ınıştınız. Aradıın ~ irml gün geç· 
tlğl halde hrnıız lJlr fılnllyct b:ıo:· 

lamada. J\opel.ler co;kisl gibi a~a 

ola aldım1akta, birçok ana \ e 
h.ıb:ıların ~ lirel.lerlnl O.) nntınakto. 

ılır. Birkaç glıne k ıd:ır nr;ılnl·nlt 

olan mekteplere gidip gı•lecck yu,• 
rularıını7. için, bu kopekler, bil

hassa kuclu:ı:urı çot:"aldığı şıı sıra

lanla, blıl iik lıir tehlike te-:kil e. 
ılecektlr .. • 

Son J;11nlerdc muhtelit memlcl>ct· ı hal edilmiş bulunmaktadır. Sipariş e· y" p tı r f l ıyor 
lere çok miktarda ınal sıpaı·ış cd.I· dilen 400 ton tel yola çıkarılmıştır. " •t 
mıştır. Bunlardan bir kısmı Basrıı. Bunlar da yakın bir zamanda memle-

1 
Beledıye kışın s-cldığini naza_n 1 1-

t iki! kctA fUınl cdHmıq olacaktır. Slparl" bare alarak bir müddetten beı i Ust-yollle diğer kısmı ise Trıı.kya ar e " ... .,. 
memleketimize ithal edilmektedir. edilmiş bulunan ~00 ton !ıl maşın ı lerl açık bulunan tramvay durakları-

Yavaş yavaş ayni sahada patla.yan bl sarsıldı. l ' I "'UmrUklcrden çıkarılaral< plyasayb nın bazılarını kapalı durağa tahvile Bundan başka skenderun ve "' er· ., 
allı bombanın tes.rlerlne karşı ayni - Tam bir isabet .•• sin limanlarına da çok miktarda it. arzed lml,tlr. karar verm iştir. 
dakıkada tedbirler almak için prn· Diye mırıldandım. Duvardan dil· halM eşyası gelmiştir. Bundan başka madeni eşya birliği· ôt;'Tendiğimlze göre ilk olarak Fa· 

Bunu Nişan taşı oku.) ucularıını.l 
dan K. Tezci laZ•lOr \C tiOru3or: 1 

- Bu köpekler lçlıı 'erilen im
luı emrinin tutbllt edlhllğlnl ne 
'akit göreceğiz? •• 

,,1 

tik gtirdllk. Elblrllğtle çalışmağa 0 şen sıvaları nstUmden silktim, teç
kadar iyi alıştık ki bir mahallenin hlzatımı taktım. Işıklar henUz yanı· 
mahalli teşkılı\tının b.r saat içinde yorau. Sığınağın 136 misafiri yerle. 
on altı yangını baflar başlamaz ön. rlnden fırlamışlardı. Ortalıkta bir 
dUrcbildi •l gorUlmUstUr. Alman bom ölU sUktineU ''ardı. A~layıın bir ço· 
balannın mıktarı gün geçtikçe art· cuğun çıkardığı ses, bu sUkQnet için· 
tz, fakat gonUllU teşkl!Atının iyi ça· de Ust perdeden b r gtlrültU tesirini 
Jışması saye ınde zııyla.t ve tııhrıp yapıyordu. l{oğuştan koğuşıı dolaş· 
nısbetı gıtgıde azaldı. tım. Endişeli gözler beni takip edi· - .... ~mlll!!""!!!!!!:!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!! 

00 bl 1 1 k krc t h, Beyazıt ve Sultanahmette bek· Çeltoslovakyaya madeni eşya blr· ne verılmış olan 5 n ıra ı a • 
C d k il 1 ladl~ı leme yerleri yapılacaktır. Bundan liğl tarafından slpaı·lş ~ilen 700 tun dit!! birlik tr...ı·n ın an u anı n b 

1 1 t \ ' kAl ti ı t l dllml• ba«ka EmlnönUnde :Milll Pıyango ha. çh·inln memlekete ithali peyderpey ç n Ticare e " c nce P il e ., " 
yapılmaktadır. İlk parti olarak yUz ti. ylleri dUkkllnlarının önünde bir ka· 
ton çM gelmiştir. 600 tonun da çok Öğrenlldığine göre bu akreditifle. palı durak inşa edılece.ktlr. 
yakın bir zamanda memlekete getırı- rln tekrar fıırllğe tahsis için yapıla"! Bu husustaki inşaat projeleri Prosı 
lcceği öğrenilmiştir. teşebbüsler mUsbet netice vermiş 

Bundan başka bir iki gUn Jçlnd• 'c vekillet, tekrar kullanılmak Uze
plyuamıza 31 ton çM daha gelmiş· re akreditı!lerl m!denl eşya birliğine 

tarafından tetkik olunmuş ve bu ma

hallerin inşllBı işi tramYay idaresi ta· 

rafından mUteahbitlere ihale olun· 
inu,tur. 

lş ba ıı da lk geçirdiğim geceyı yordu. Kimse ağzını açmıyor, kimse 
pek ıyı hatırlıyorum. Kursu blUrdlk· hareket etmiyordu. Disiplin hayret 
ten sonra tam ışe sarılacağım ısıra.· verecek kadar mUkemmeldl. l!tlhar 

Çoban ehmedin 
başından geçenler 

tır. tahsis etmiştir. 

D:ter taraftan öğrendiğimize göre Birlik bu akreditifle hariç pıyasa-
harlç piyasalara sipariş edllmlş bu· lardan ı;ok miktarda demir. makine, Galatada münllSlp yer bulunama. 

da sanlık olmuştum. Bu hastalık hlsleı ı duydum. 
ınsanı çok sarsıyor, ruhda da bır bez. Bağırarak halka haber verdim: lunan tellerden 60 ton memlekete it. ve madeni eşya temin edecektir. dığı için kapalı durak yapılmasından 

ginlik \e yorgunluk hissi doğuruyor. _ Sığınak sağlam duruyor. Ya. 
Kendı kcnd mc düşündüm: rah yoktur. Yerlerinizden kımıldan-

vazgeçilmiştir. 

• 
mı benden güçlü, kuvvetli, benden için ben dışarı çıkıyorum. 

- Ac ba istifn et.sem ve mevkif" mayınız. Ne olup bittiğini anlıımak 1 

canlı 'e l e\ c il adamlara bıraksam Fütursuz ve neşeli tavırlı 'bir ger.ç 
doğru olmaz mı ? 1 kapıda bekçilik etmek vazlfesıııi 

Mütecavi;z: küfürbazı am zan v rı 
belinden yakalayıp ,r , 
karakola götürmüş l Büyük canı ilerde dinleyebileceğimiz J ihtikar 

Ta m 'c terbiyem lçın bu kadar Uzcrine aldı. Ortalık harabeye don· 
\akıt kı.ı.ybedilmi ti. Büylc bir ihtl· nıUştU. Yukarı çıkınca merdiven ba: 
yaç zamanıncb l)unun heba olması şındakl kapıcı Jmlllbcslnl aradım. 
)'&Zılc- ol caktı. Sebat etmeğe .karıır Eseri bile kalmamıştı. Bunun yerin· 
verd m. de koca. bir bomba krateri açılmış. 

Aksine olacalt ilk gece flddetll tr. .Az kaldı Jçine dUşccekUm. Ya
h\kumlar oldu. Dö!'t tarafa koşup rı yıkılı duvardan bir şeyler koptu. 
du dum. 1'' ak t sonraki ıkl geco hıı· Ayağımın dıblne kocaman b r tuğla 
fif tı. Vır taraftan da sarılık azıı· dUştU. M şalem! meydanın diğer ta· 
lı)or, nekahet llerliy.:ırdu. Bu eaye. rafındııkl aparlımana çevirdim. BU· 
de ruhuı."I da dUzcldl. Vazife gönnck· yUk bir kısmı bıçakla kesilmiş gibi 
ten !h:ız &.ıymıığa ba.şlııdım. ayrılmış, çökmUştU. Bunun altında 

Meşhur ağır sıklet pehlivanımız muhtelif VÔ.izferi bi/dirigoruz 
Çoban Mehmedln başından hayli --------- ---------
garip bir hfıdise geçmiş ve Çoban Bu sene ramazan ayı münasebe· 
Mehmet dun sabah asliye dördün- tile hem Evkaf idaresi hem de 
eu ceza mahkemesinde davacı ola- halk, istanbulun muhtelif büyük 
rak bulunmuııtur. camilerinde r;chrin en seçme hafız. 

di vakti; Hoca Rizeli Asım Bilal. 
oğlu Cumartesi oCle vakti; Hoca 
Silistlreli Siılcyman Salı öğle vak· 
ti; Hoca Serezli Ömer Pazartesi 
ikindi vakti; Hoca K ilisli Abdünna· 
fi Cumartesi ikindi vakti; Hoca 
Abdullah Çarşamba ikindi vakti: 

Kod ak müessesesi 
sahibi adliyeye 

veriliyor 

İddiaya gore, Çoban Mehmet, larına kürsli verml§lerdlr. 
bir sabah evinde uyurken, ev snhi· Fatih, Beyazıt ve Yeni camide 
binin oğlu Ahmet ovc gelmiş, ha· mulıtcli! zamanlarda vazeden ha· 
lası kendi ine kapıyı açmayınc·a rızları bildiriyoruz: 

Komisyona dUn yedi ihUkAı· vakam 
D1bar edılmiştır. Bunlardan bili TU· 
nel meydanında Kodak müessesesi 
sah bl Agopyan hakkındadır. Agop· 
yan rontgen fılmlerlnl fahiş fiyatla 
satmaktan suçludur. 

Dördüncü gece Nev~Jld mcydnnır.· hus\lsl bir sığınak vardı. Burada bir 
dakı beled ye .sığınağına- memurdum. takım insanlar bulunduğu mı.ıhak· 

Ahmet kapıyı kırarak iç:?ri {.!İr· Pazartesi Perscmbc 
mlşlir. GurUltüdcn uyanan Çoban r atih glinlerl Öilc ıı;mazı. 
Mehmet, eve girip halasının uzc. Camisinde nı müteakip Hoca 

Hoca Lcfkeli Mustafa Sıtkı Per
fcmbc ikindi vakti; Hoca Mahmut 
Kuruçaylı Çar~amba oğle vakti. 

İkincisi Pangaltıda }(asap Artin 

Kasapyandır. Kasapyan 60 kuruşluk 
Kürsü vfıizleri : Hoca K arahlsar. eti 67,5 kuruşa .satmıştır. Bunun d~cr beledıyc sığınaklarındnn kaktı. rine yürüyen Ahmedl belinden 

tuttuğu gıbl bir koşc;ı. c çekmiş, 

bunun üzerine mütecaviz, Çoban 
Mehmede ağzınn gelen kU!üril sa
vurarak kendisini tehdide ba~la· 
mıştır. Çoban bu sôzler üzerine 
Ahmedi kucaklayınca alıp kara. 

Hüsnü; Cuma giın leri ikindi nama· 
tını müteakip Hocn Mehmet ı-;min, 
Hoca Bilen ; Salı gunlerl Hoca Bi· 
lcro~lu; Çar~amba günleri Hoca 
Ali Haydar, öğle namatını müte· 
akip; Cumartesi gilnlcri Kavalalı 
Mehmet Emin. Çarşamba günil 
Hüseyin Hilsnü, Pazartesi günleri 
Boca Abdullj)h,öğlc vaktinde kur
ım oını~ acaklardır. 

lı l\'Iustn!a Çnrşamba, Cuma öjle Dlğeı· ihtıkAr \'akaları clektı lk mal farkı gen ş o masında. idi. Y8!1yana :r.tah:ıllenin korunma merkezine 
tkı bUyuk bınanın bod ım katını doğru koştum: vakU; Hoca Osman Nuri Cuma 

baştanba.şa. ·a.plıyordu. PcnccrelC!' - Allahım, bana yardnn et. Doğ. 
, e duvarlar takı; ye edilerek kalınlı· ru tedbir alayım. Sığınakta gömU.U 
ğı 20 santimetre;ı. c ç1karılmıştı . İki kalanları kurtarabilelim. 

ikindi vakti. 

Sllh rl dl!ipanserl açılıyor 

Silivri dispanserinin inşaatı tamam 
lanmıştır Dispanser yakında halka 
açılacaktır. 

zemesi, makine, ve tuhaf ye Uzerlne. 

dır. 

l<'iyat murakabe }(emisyonu ihtlkfu· 

bina. ara ındakl bolınc d~·arının bl!' 
kısmı yıkılarak sığınaklar birleşti· 

nim ş, ikisi birden !iti koddorla altı 
koguş halınc konulmuştu Bir şişe. 

ıerl içinde kAfl miktarda. ıç~k tiU 

depo ed imiş, birer tarafta. muvak
kat tuı; ıet ve yıkanma. ;ı.·erlerl ya· 
pılmı tı. 

tllt cnna\ ar dUdilklcı in ve sonra 
tayyarclerın 'ızıltılarını d yar duy
maz, fena b r gece gcçireceğimizı 

anladım. Yer ;ı.er bombnlar patla· 
mıığo. başladı. Tayyare müdafaa top. 
ları bu ahenge karıştı. Çoğu kadın 
,e çocult olmak Uzere eürU sUrU in
san .sığınaklara eokUn etti. Beraber· 
!erinde bez iskemleler. battaniyeler, 
kamp yataklnrr, şilteler, mutfak t.ı· 

kımları taş yorlardı. Gece yarısnııı 

kadaı- bunları yerlc~Urmeklc uğraş

tım. Nihayet ı::s k şi birer tarafta 
yer bularatt uykuya daldı. 

o zamnna kadnr 1,ılzlm tarafımıza 
hı!; bomba. dUşmemitıll· Biraz dinlen. 
mek lçln çel k mığferunı, gaz mıı.s

keml, ilk yardım çantamı, mcşaleml 
\:e diğer tcçhlZatımı U tümden çıl<a· 

tf car zıyafe tı 
Sultan i'ılt.-eit ılculnde Bcşlktaşta 

Eşref Con adında ları meczup bir 
nekta~I fakiri ' armış. Bu aıJam

t·a~ız bulduğu :ı:ııman bir tabla )c· 
ımı:i tek ba-:ıııa hakbr, ) okluk 
zamanlarında da gtuılerce o~lığa 

ıla;ı. nır ' e klnıı;c.)c a\UQ aı:mnz

mı,. E':ref Canın bu hnllnl işiten 

zamane :ıenı;tnlcrlndcn llasırc:ız.n· 

dr. Ahmet Aga, bir ramazan akşa
mı lıeııı ı;6ıı lll cğlenıllrmck hem de 
)Cnıek ll'Jl7lnl gomıck için Bektn· 
ı:ll I, Utor 'ııktlııe bir saat kala, 
OrtakoJdckl yalı ın:ı gotürlır. Hl· 
saflrlni ı:.eliımlıkt:ı bı rnkır, kendi de 
clblse değl.,tınnclc lı;ln harl',rn da· 
!resine geçer. E'ref Can ,)olnız. ka· 
lıncn sıkılır, ge:llnlrl>cn yonılıskl o· 
dada kurulmuş mlikellef bir ofra 
Ue blr ma ıı uzcrindo kalın deri 
uı1lUcro M&nlmış bir tabla gozUno 
Ufşlr. Hemen çokcr, kap! n temlt· 
ler, tablası )ine orter ' e bir köşe· 
)e biner. Ezana yakın Ahmet Ağıı 
diğer t;'Cleıı ml afl rlerle beraber 
Bcktaşl.)e de ofraJıı buyurun eder. 
Oru!>lıır boz.ulur. Bekta.,ı, Utar tc11-

l1:>111deldlerl de bir tıuınlcdo mlıle.) c 

;;uçürlır. O c nada corba ta~ını ı:ı· 

li;ırn10k idq l:ılıJa.)ı ar n u,ak bo 
haplar kar ,ı ıııda ulılda!/ır. lha· 
vrt, tablanın E rcf C'un t rafından 

tcımzlendl 1 anlll';'ılır. GcUrilen 
\klcci tab]OJ 1 gören Ilclt.-tasl, hane 
mıhlblne ıntnrak lıakur \e: 
_ Ağanı, hani hu talı! nııı ırt r· 

lı ı ya? .. 
~ dile•, lklııl'I tablalı d getlrtı

lrn iftarlı ı ile lllp Upllrür \ C bu
r ı '\l'ren 'f1ınrı elbette nlıur ye
ı;ıc,{ını l de du~unür ıll)erck çekiMp 
gider. 

Diye dua edıp duruyordum. Mahal- kola teslim etmiştir. 
le tunirl emeldi yüzbaşı Brovn hl; 

Ahmet bir kaç defa timarhan<'· 
bir şey olmamış &lbl masası başında ye girip çıkmı bir odam olduğun· 
sUkQnctıe oturuyordu: dan Tıbbı Adli m(ı~ahcdehancslne 

- Müstacel rapor, diye haber \'er · 
dlm. yatırılmıştır. 

Dun aslıyc dordilncü ceza mah· 
- Bır dakika. mUsaade, B. Gra- k . d bakılan muhakemede 

ham, evvela Mdise yerini bu hımta 

1 

T;:ı,~~d~nin raporu okunmuştur. 
Uzcrlnc işaret ~ınlz. Mükemmel... Raporda Ahmcdin şimdıllk normal 
Şimdi raporunuz. dimatn sahip olduğu yazılmnl;ta. 

- Vindsor caddesinde 4.6 ıııumara· dır. 

dakl ısığınıı.kto bır takım insanlar :Fakat bize gore bu adamın mu. 
gömUIU kalmıştır. hakkak bir derdi vardır. Çünkü 

- İşin idare.sini üzerinize a1ınız. aksi halde senelerce Türkiye a~ır 
Bız de icap eden hareketlere geçccc· ı;ıklet şampil onluılu yapan Çoban 
ğlz. Mehmedl' çatar mı idi? Çobanın 

Taze yıkılan binanın önUne geldi· sogukkanlıhğını takdırle karşıla. 

ğlm zaman ortada henUz hiç bir ha· dık. 

rcket yoktu. Tahlis kollan yetişlnelye ---o----

Fatıh camisinde kürsü vılfzlcrf 
olarak Hoca Ahmet Nuri, Cuma 
gi.ınleri Osman Nuri, Salı glinlerı 
ôgle vakti, Hoca Silistircli Sliley. 
man, Pazartesi ikindi vakti, Hocn 
dersiam Hüsrev cuma günleri öğ. 
le vakinde okuyacaklardır. 

l loca KAmil Cuma, 
Beya~ıl Pazar ikind i vakti; 

Caml~ındr Hoca Haydar Sarı. 

kadar beş dakika geçecekti. Bu be' JJk 
dakikanın kaybolması caiz değildi 

oğlu Sah günleri öğle vakti; Hoca 
13ilfıloglu Çarşamba gilnleri ö lo 
vakti· Hoca Kemahlı 'Mahmut Ne· 
elim Per~embc günleri ikinci vakti; 
Hoca Salih Erden Pazartesi, Çar. 
şamba ı;:Unlcri öğle vakti: Hoea 

adın vatman Mehmet Emin Özbek Cumartesi, 

Elrdenbll'c karanlıkta bir meşale 

parladı. Mııhallenln korunma blllJlto· 
mıserl göründll. Bcraberco cnluız n. 
rasmda ;ı.•oı aÇ'l'Jlağa çalışıyorduk. 

Civarda bir yans-ın başlamıştı. Şim
di ortalık aydınlanma,, ga;>Tetlmiz n 
bo, a gldccetı belli olmuştu. 

YENİ, PE1'ROL oFis 
l\IÜD ÜR 1\IUAVİNİ 

Ankara, 23 (Telefonla) - Pclrol 
O!is umum müdür muavini Sedat 
Ziya Kantoğlunun isti!esının ka 
b11IU ve yerine ia c umum mudiir. 
hiğU nakliyat şubesi müdilru Ne. 
jad Aytaman'ın tayini yüksek tas. 
dike jktiran ctml§tir. 

Perşembe günleri öl;lc vakti; Ho: 
ü sktidar • Kadıköy tramvay a ra- ca Mehmet Emin Doğru Ctımartcsı 

bnlarında ilk kadın v utman vazıfe"ı· günleri ikindi vakti. 
ne başlamış bulunmaktadır. Beyazıt cemisindc kUrsi.ı vAiz.. 
Vatmanlık imtıhanı9da muva{fa· !eri: Hoca Hakkarili AbdülhAklm 

kiyet gostererek ehliyet alan ilk ku. Paz.ar, Salı, Per embc öğle vakti; 
dm vatman B ıyıvı Haticeden sonı·a, Hoca İbrahim Sah, Perşembe öğle 
vatmnnlıta Uç bayan daha talıp ol- vakti; Hoca Alasonyah Cemal Pa 
muştur. zartesi Ik.inci vakti: Hoca Osman 

Bunlar da stajlarını yaptıktan son· Nuri Pazar, Salı öğle vnkti; Hoca 
ra. vatnıanlıt;a kabul t'dlleccklerdır. Ahi Çelebi Osman Cuma öğle 

- - ,,akti. " 
SIHHİYI: VI:KtLt iSTANBULA 

GELİYOR 
Ankara, 23 (Tclc!oııla) Sıh 

hlye Vekili Dr. Hulüsl Alataş bu 
akşamkı ekspresle İstanbula hare. 
ket etmi Ur. 

·-----ı Hoca Salih Pcr§em· 
Yeni ?e glinu oglc vakti; 

Camide Salı günü ikindi 
ı--...---• 

vakti;. Jioca Mehmet Emin Dog. 
ru Pazartesi glınü öğle vakti; 
Hocn Ali Haydar Pazar ikin-

- Ne yazık ki Selim burada benimle 
kalmıyncak. diye ilzüli.ıyordu. 

EDEBİ R OMA..'1111': 

Ev hazır olur olmaz oral'a yerleşmek 
lazımdı. Madam 'furpin de nerede ise gc. 
lecektl, Son telgrafı Delhiden verilml§· 
ti. Telgrafın sureti de fU idi: 

yaptıkları sabit olan bu muhtekirler! 

ilk lçtlmaında adliyeye 6e\•kedecek· 

tir. 

ı~ -~ *!0v 
Paraya oruçlu cepler 

Umumi harpten bir kaç sene ev· 
veldi, Osmanbeyde kiiçlik bir ev. 
de oturuyorduk. Bir gün iftara ge. 
~,...,..,,,_.,..,_.....,,_, ... leceğlnl vaade. 

den amcam bir 
hayli beklettik· 
ten sonra niha. 
yet ramazanın 

yirmisinde teşrif 

etti. 
Sofrada corba· 

yı ve pastırmalı yumurtayı atlat
tıktan sonra kendimize gelince dil. 
!erimiz çözüldü, sohbete başladık. 

Amcam bir aralık bana şu tek. 
lifte bulundu:; 

- Gel seninle bu akşam amca 
yeğen yemekten sonra bir tram· 
vaya atlayıp istanbuln geçelim, 
liaf'ana gidelim, Seneler var ki 
Hasanı görmedim. 

Amcanım tiyatroya l:ıtmesi na 
dir bir M.ıdiseydl, Anladım ki ba
na bir cemile yapmak istiyor. Va. 
kıfi ben tiyatrolara gitmiyor deı;iJ. 
dlm, :fakat kendi gundellğimden 

sar!edecek yerde böyle bir anafor. 
culuğa konmak hoşuma gitti. Tek
lifi memnuniyetle kabul ettim. 

Hasanın tiyatrosuna girip b ilet· 
Jerlmizi aldıktan sonra vakit er. 
ken olduğu için, yatağından taş. 

mak imkanını bulamadan kayna. 
şıp kaynaşıp akan insan sellnc ka· 
tıldık; siırüklcne siirilklenc bir 
Şchzadebaşı, bir Direklcrarası 

bir kaç kere gidip geldik. 
Bir aralık bir adamın amcamın 

cebini karıştırdığını farkederek 
elinden çektim ve usulca: 

- Amca, dedim, cebini kar13tı. 

rıyorlar. 

Amcam yUksck sesle cevap ver. 
d i: 

- Bırak karıştırsın 

Belki bir şey bu ----~~'""' 
lur da elinden alı -J •. 
rız. 

Bunu işiten yan. 
kesici amcama: 

- Efendi Abi, 
sen oruç tutuyor· 
musun bilmen 
ama ceplerin herhalde paraya o 
ruçlu olacaklar. Şunlara bir Htar 
ettir de bizim gibi !aklr fukara bir 
varlık görslin! dedi ve bastı gitti. 

TiRYAKi 

TI:FRİKA No.82 Her §t>Yl dilşünüyorsunuz. Peki, bu evin 
mutfağı nerede? 

- Kapıdan girdiğimiz zaman seçtiği. 
mlz avluda.. ÖnUndcn geçtik, fakat gör. 
medinlz. 

O aralık Rahman yanlarına gelmioti , 
dedi ki: 

uGökaeri ve bnlutları aprak se1iyo. 
rum. D aha üç gun havalarda uçtuktan 
sonra Rahajang ufkunda belireceğim. 

Christlne Turpinıı \'ezan: Freneis de CroiMet Çeviren: Reıun A. t. YALMAN 
- Sizin lçlo birinci bahçeye a~Jan 

cia lrenln münasip olacaeını düşündük 
efendim. Bu dairede yatak odasilc ban 
yodan ha~ka salonlar ve yemek odası da 
vardır. 

Selim bu telsra!n çok gillmUştU: 
Arkarla:ıınız: bana blnbir gece ma

E>allarındald kadınlan hatırlatıyor, de· 
mioti. Acaba büyük siyah gözleri, esmer 
bir teni ve incecik bir beli var mı? 

- Ne münasebet, canım! •• Madam Tur· 
pin yusyuvarlak, pembe, beyaz, neş'eli 

ve hoş bir kadıncağızdır. . . . 
Çin mahallesi Rahajang'ın İngiliz. ma· 

lıallesinden geniş bir yol ile ayrılmıııtır. 
Bıı yol üzerindeki evler Çin mahallesi· 
ne yaklaştıkça mimarı UsJCıplarım değiş. 

tirir. Avrupa UslCıbundan Çin üslıibuna 
doğru adım adım bir intikal gozc çar
par. 

Çin evleri sık pğaçlı bahçeler arasın

da saklı bulunuyordu. Yol, mahalleye 
vardıktan son ra evlerin daha sıklaştı~ı. 
kesi r, kalabalık ve kendine mahsus b ir 
muhit hallnl nldığı görlılürdil. 

İşte bu gizlenmiş olan evlerden birini 
Selim Odrcy için tut.muştu. Bu eve (Gizli 

ine.) ismi vcrilmi::ti. Vaktilc zcnt;in bir 
baharat tüccarı tarafındnn yapılm ııı olan 
bu evi Hollandnlı bir ressam sonradan 
satın almış ve içini en medeni ve rahat 
~ekildc yaşanacak bir tarza koymuştu, 
Dışarıdan ev, ôtckl Çin evlerinden fark 
sızdı. Onlar gibi koyu renk badanalı du· 
\ arları, tunç çivili, kırmızı, parlak bo
y alı bir kapısı vardı • 

Rahman <'V seçerken içinin rahatlığın

dan dolayı bunu öteki evlere tercih et. 
mışti. 

Bily uk caddeden ayrılan bir kestirme 
~ol tlı kapısına kadar sidlyordu. Selimin 
buraya gelirken gizlenmesi ve dedikodu· 
ııun onunu olması bu sayede mümkun 
oluyordu. 

Odrey ile beraber evi görmcğe ilk 
ı:cJcUkleri zamnn genç kadın hayret ve 
cvlnçlc etrafa bakarak: 

Kuçuk ve mulevnzı bir yer dediği
niz bu mu? Demi~ti, Burası bir rüya dl-

yarı kadar ııefıs .•. 
Kırmızı kapıdan içeri girer ;irınezı 

sütunlarla silslU bir avludan geçtiler, Bu 
avlunun başka bir avluya a<;'ılen bir ka· 
pııını d n geçtikten sonra kuçiık bır bah· 
çeye vardılar. Bu bahçenin etrafında da 
mermer sütunlar vardı. Sütunların ar. 
kasındaki duvarlar yeşillikler ve çimen· 
likler llc ortülii idi. Ortadaki havuzun 
ıçlndc scnlş yapraklı çiçekler ve renkli 
kanatlı balıklar vardı. Bunların büyük 
kuyrukları parlak ve §Cf!af idj, Bahçe. 
den yine. bunun gibi iki bahçeye daha 
r,cçiliyordu. Odrey Selime dondil: 

- Bir de bana burası kUçUk derniş· 

tipiz. Burada birkaç daire var, dedi. 

- Tabii. Bir tanesi sizin.. Öteki l>in 
bır gece masallarını hatırlatan Fransız 

dostunuzun,.. ÜçUncilsii de kimbiiir . .. 
İnsan bazan istemiyerck ihtiyatsızlık e· 
der,. 

- Selim, ne mtikenuncl bir insansııuı:I 

Her odanın duvarında eski Çin tarzın. 
da resimler göze çarpıyordu. Bu o dalar. 
da Avrupa uslübunda hiçbir caya yokt u. 
Evin Avrupai olan tarafı yalnız banyo. 
ları idi. 

::;elim, Odrııy'jrı yüzüne bakıyor, his. 
lerin1 )'Ui:Unün mıinuından anlamasa 
çşlışıyordu : 

- Demek ki beğendiniz.. Her şey ho· 
şunuza gitti öyle mJ? Memnunsunuz ya .. 

- Memnun olmak ne demek, burası 
harJkulAdc sevimli bir yer .•• 

Salonun bir kô;jesindc J<ütüphane var. 
dı Bunun bir tarafında İngillzc~ ve Fran 
sı~c<t kitaplar, öteki tarafında ise 1\1alaka 
\ ' C Çin llsanlarında eserler dizilmioti. 

- Kitapları bile düşünmU~iln, sev. 
gillm. 

I<'ransızca konuııtukları zurnan dahn 
(Arkası var). 

l9) dt-kl muhnhirı hildlrın 
ıı r 

"lll dı belld de kur~ı tarafın 
paga1nıta ı dr.r geçerdim. IJIJ 
lıire rröre « O\ \etler '-llı\Uı, 

o • f,I 
~:ınu hemen küınlll'rı .ıııı 1 3 

th;frn ı.onra bu ordu) •ı .!•I 
. . 'l ) 

r.ıu7da Kı;ı. elııı tal.rlb !! ıJf 

metre r.enııhl garlı! lrıdr. 

mıntaka anda ınağlfıJI el ıtıfl 
;:.ark ce1ıhcsl Jıarek tı bu~I• ili' 
man, Slovakların ı;-tıllba bir 

11 "ııtc !iğini okumuştum. O 'u ı,J 

ISIO\ ilk tehllği ıır.şredllnıCJllet 
ra k ediyordum. fi 

Son ı;ilıılerdc ,\ imanlar "e d 
den ba::kalarının tebllğlerlD" dl 
te ndiif etmez oldum. Şinıd!,ı ' 
ha İtalyan muhabirden ~ d]J1 1 
hal•lkatlur mı o~enece 
rak içindeyim. 

Dt.l'Ş0~CJES1Z A HAM 

Çeşme kaza anda Rıd\-Sll 
biri gooe, ka31n\ald lnlP dr!Jl' 
çalarken ahıno yıkılan dU' 8 ,; 

tında kalarak ülmUş. ncJıt~ 
:ı'ularını kayın ıınn eline~ 
•ekten hallr gelir mi ki b et 
ma a kaJkar da canııu bcd 
alnt 

1'9E YAPAOAGIZ f 

Akşam refikimiz bir 111 
gfüdliğll doğuma alt naz.&rU 
bahlicdco bir ~·az1)1 tercUJ!le 
Bu ) azıya göre. do •ncs1' IJJ 
cinsinin ta,·inl '"'akında ııı 

~ ., ıı 

arzu a na t bl olaco.kmış. JJ ıı" 
kuk ederse bütlln de\ Jetıer 
ker çıkara) ım dl) e kız do 
mencdecekler, ku' ' eti oğlsJI 
nnına ' erecekler, kadın ne! 
nccek. oııra biz erkeklet pe 
<·ağız? Yer )Cr Vedat NcdlııtJ' 
«İmmh mnhk('ımlnru> pi) 

tcnı~ll edece •iz'! 

Doylrrbrylndd Burlı nl) e P1 

de Buğlar yolundu na.> ... 
P eko uz orUl or: l tab 
bebi \ C il cı nedlrT. 

Cevap: - B rıçok ateşli h ıı 
mide ve bars k bozuk111 

tıer, böbrek ve karacltf 
lıklBl'ı iştahsızlık tevlit 
b plerdır. Tedavı ine ı 
tahBızlık başlı başına bir 
olmadığı \'o b..rçok Jlıı' 
mUşterek AJAmott oJd 
tedavlyı, iştahsızlığı te 
sebebo göre tayin etmt1' 
vazlfes.ldır. "Kınakına, it 
gibi nebaUardan ynpıl 
lar i~tlhayı iyi arma!< ıı 
faydalıdır. Dentz ban~'O 

1 
mlz ve açık havada ~;nP 
den 1ıarel<eUerl vUcud l 
gctirmeğe, iştlhnyı taJ\!1 
ğe yardım eder. Maal!' 
melt tı:mevvU ve netııııet 
tah !hususunda bllyUI< ro r 
dır. Lezzetli ve ı fiS tı 
en iyi iştah nçıcı bir I' 
bilir. 

Tr.ınlzlenmls (Uşl bir fıl 
• "'r gcee erin bir ) erdr. bır1l 

!attıktan sonrn, lçlnr. 11'1 ~ 
ğı toı hıırdnl ntılmı'i lı 

Jıa,ıaıııalı. ~'ıkarıp J~ le~ ı.~ 
Jı . mın miktarda çcııtllJll ıt 
g a .) et ince rendeden gr.çlr 1 
ze ha~ ucu \ e hlndlııln '";#. 
ğer ' o yilrl'ğlnl bir tcncc 
yağı ile renklerini ntıncıflJ 

(:I' kı :ı:artmn lı , huıın ikişer 
rı tur, )Cnlbnlıarl bı,:l'r ) ı; 

şığı ku' Uz.lımu 'c fı tı1'11 Bir ka .. d:ıktlta. d h:ı k:J' 
• t 

ımnm, llç kc~e pirinç " 
kt'pı;o de yağlı hindi "'11 ' 

ederek ort o. ate te pt~nıt ı; 
malı. l'irlrıçler u3 unu çr 

rlf dlrmell. Bu urctıc hat.J fi 
lılndl;ı. I pek ıkı ntmaJll:I ıı 
ıl 'Jlduruıı dfümeJI. K{ıçil1' J; 
cerede dört ) emek 1 a~ığ• ..... ,, 
M Z yoğurtla dört .) uınu• 

1 rli lmşık tereynğınr ın::ıkln 

l't çalkalıunalı. Çalk IaJ11 r 
da ıra Ue, birer ı:ny Jcıı'' 
hı tor. hardal, iki l emel< li 
let:ı tozu, l anııı,ıır J;:ıılı' ı; 
tu ı Ye \ enlb:ılııır ırntaf'll 

~ u 
rnnğn dc,cıııı etmeli. Kdl' 
lınl ulıı'Jmea, bunu hlnd1111 

rafın tııHır gibi siırnıcll 
birer ~emek knşıS-ı nıl1• t.ı~I 
rıstırılnııs lr \ e ter<'~ oğ• • • • .. t 1 
ı•e , ar•ıamalı. ll lmli)I ıır 

~ b 111 
l ııp mutedil hıırııretll rır 1 
lı. l lindlnln )Unnııınıll"1 

( 

eli· sık lıa.kınnlı ' o ı:t•\ ırııı 

sl\rülcn han·ııı erJdlğl ' 
1 

nar gibi kızarmıs bir ıı:ı., 
• rıı· gllrlUüncc fırınıı.ın çılil• 

alınalı. 
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~ ~rp vaziyeti ~ii( Tramvaya dair röportaj l- flil SON HA!D'ERlrER 11,gj JsivAsi™ıcMAır 
~ ieper meydan - : .J Bir Cümh uriyetçi m ü- Bir Macar 

nıu~:;~_es_i izdiham geçen senedenberi nıus i ller meclisiııden hey' eti ham 
k Almanyaya d d 
llllan BOR N yüzde yirmi artmış. Kalabalık- ma e ...._. harp ilin almağa geliyor 

l~~:.::~~:·:::,·,~.A~::.: tan bilet almıyanlar da ca ha... edilmesini 
ı... l.tııın • t• k 
"'l Pek g'rad Cfrafında hli\lı saff. ıs ıyece 
~ fenadır. Şiddetli o:~klar R ~;:rınektcdlr. Ormanlık mın• omanyada 800 bandaj hazır, fakat.,, 

' arazı ~aınurludur. BununS.._; .\lnıan 1 tihharat büroııu, 
~ nııidafilrrlnln • top \C ' J: ll'IUzahcrctilc - mukabil ta. 
~ lıı lltıklarını , ıı bu taarruzla· 

VaŞlngton, 23 CA.A.) - D. N. B. 
Cilınhurfy&tçilerden Fish, bu hafta. 

içinde mümeesiller meclisine Amerlka 
hUkQmetlnin Almanyaya. harp llln 
etmesini talep eden bir karar sureti 
verecet'inl beyan etmiştir. Mumaileyh 
bu teşebbUsünU mevkii icraya koy· 
mak için ~on derece mühim olan bu 
mesele hakkında umumi mUr.akere
lere yol açmak taaa.V\"Urunda oldu· 
tunu tasrih etm!9tlr. 

'-t tııcı i ~ .._ı ını bltdlrınektcdlr. Rus· 
~ '-ıı1ı.ır~ıarda 52 IJCr tonluk en 
~•tor ar kul!aıınıaktıulırlar. An· 
., ~ lı.ı Alrn:ııı ordu u Lenlngra. 
' bııı::lkurn lı;ln hazırlığını he-
tı - l!IUl'Jtir, 
~buttkeuıc 'J'imo~·cnko ordularL 
.. ,

11 
taarruza deHım etmektedir. 

~de trıoleıı k'lo 7S mil cenubu 
'ttı Glukof eh ıınndıı mm af
~:~etlcclC'r , eren mukabil ta
-~. l(ı hwundukları anlaşılmak· 
,~~f 'e l>ln)eı>er eepheıılnde. 
l~taarruz.Iarma m ııl olmak 
~~ Cnko ordularının gel.) kal
~ '-lr llrtık şlıı>ho edilemez. Biz. 
~ )"n '1ııu11dıı kufi ı;ürat olmadı· 
~ •ıttıı.. Hunun lcindlr ki Tl
"1"1 ° ordu u C\kulcl·nl bir mu· 

Ytt t l ~ ctıtlıı edem mlıttlr, 
1(111'5~P ct>ph inde Alınan ordu. 

1 • llarkof 'e Rm.to\' ı tika-
llde ıı 

1 erlcmı>'c çalışıyorlar. 
t 'ad 
1 

r ıkları malfıııı değildir. 

'-1-tbUttnc g~rç. KJ) cJ şırkın· 
tdilını, olan Rµs 'kunetlerl 
k h> cbbl lerlnde nıu,·affak 

._. :rdır, Ahnan e:ılrlcrin mlk 
~ n kişi) e sıkmı,tır. ~ynca 
'Gıı ... ~e %100 top zavt \e,)'a tah
.. ~tlr. Alınanlar 50 Sou-et 
• ~frıha eclUdlilni yazmakta. 
~le ~ akıl ordinnek gii~tür. 

0 
tılr nııwaffaklyet kaunan 

ııı.~«~11nun tıl~ln fihndiye k•· 
tlıı lıJrUklçrilc Don ıtehrl 
~tl~mecUil Jıayret uyap
"'' tezattır. 

~-- \O Loftclr& kaYJ1Ml&r•P 
tf rnnıtaka nada ıt.vyet 

il blr kıı;nu Alman ihata 
L'dıma&a mu,atfak ol· 

' 4.ltnaQJar Kll'eri blr bara· 
lıı ~il lamr. Badleaı kuv 

>."ıı... llltıt bakls1 Alınan bati•. 
~ ta t•lı~ta ite de bu 

:: ne derece)c kadu mu• 
'lı....~lıt.rına •ııir henüz !Jir 

~~•ıtır. 
._ ..._"-naının Moekov• mııaba
,~daa 111uharcbeal hakkıp
"- lılr hlal(iınat \eriyor: cAlı· 
"ıı ~rlerc göre Budtenl, or. 
l'ılıı Yilk l\ı mile Klyerte bu
~ Şhndi h \yUk kıımıUe ~ 

~&etli kendlı;ine ltlr )ol 
~ --~l hulunmaktadır.» 
~haber dofru rıkarsa, Ma

ltııı bU) Uk kıı.mlle KJyef 

~ ~bda toplu bulunmakla 'e 
'P&nınakla ,ok büyük bir 
~~tir. Bir kumand.a kırk 

llttıı ordularını bir kale) e , c 
~~ r boyuna bö)lc yerle~tlr

hıatırına gelmez. 

' l(lbata çcınberinl zorh· 
~lkıll\-., etıerı, Ki yeri t&hliye 

llltı er midir, yoksa Mareşal 
~ l>in) cı~r ,,arkında ki kU\' 
lir lr? Bu nokta da !Jlmdlllk 

~~~ 1ı; laınu: ı:ur~L tahakkuk 
L~ltd ltu lar KJ)ef mUdafaaı;ı. 
; lııa 'n fa~a kU\'\ et 8) ırnıış· 
\ıı~retıc Din) epcr ,ark 
it k itin bu kU\'\ et.Jerden 

ı>ı11 .ıınıı,Jardır. E ab Ru~ or
)eııe 

~11 r şark ısah.llJnc ~ekll-
tt -~ ta l\i)ef'c o kadar fazla 

~~nıak hata idi. Alman or· 
"llduıılepr.r'I Kl)uf kah~!ilnl~ 
>lııı dışıntla kalan noktalar. 
ı l!e ''•ka ilahlardan 1reı;nıek isti· 

lr ttl t<lı, O noktalar 14yJkl
~ •llp kU\'\'etle tutulsaydı, 
~ ::~ büyük bir mini olan 

,..tnazdı. Bunu baelt bir 
~et kaldcııı tellkkl ettitlmlz 

c :rkında kale \'e nehJr 
>'-1 Us orduıunun toplanma 

~inanların lddiıJ etti· 
~\t .. ,_ ltuıı tırka&ının >ıkıl. 

Tramvay idaresi gibi bir idare. 
nin ba§ında bulunan bir müdürün: 
cıAh, yolcu artsa, hasılatım çosal. 
sa •.. » diye dü§ilnmcsi lôzıın gelir, 
değil mi? 

Hayır, hiç öyle değil... Tram
vay ve elektrik idareleri umum 
müdürü B. Hulkinin hergünlük 
duası §Udur: 

- Ah, yolcu azalsa da tramva. 
ya binenleri bu kadar işkenceye 
maruz bırakmadan mıkledcbllsek .• 

B. Hulkl'ye dün yolda rast gel· 
dlrn. Meğer benim soracak ~alim, 
onun anlatacak derdi çokmu:ı. Ko. 
nuşa konu:ıa elektrik idaresinin 
müdürlitk odasına çıktık. 

Bu oda geni§, ferahlı bir yerdi. 
Fakat manen içime ayrıcil ferah 
verdi. Şunu dü§undüm ki bir va. 
kitler burası ve buna benzer diğeı· 
odalar kapitüldsyon uğrağı yerler. 
di. Burada bir ecnebi oturmazsa 
ve bol maa§ alıp keyif etmezse 
§ehrin derhal elektrik ışığından 

mahrum kalacağını, tramvay ara· 
balarının yerli ycrinpe hareketsiz 
duracağını zanncdcnlcrimlz vardı. 

Şimdi elektrik ve tramvay jda
rclçrinin başJn<la bir Türk mühen
dis bulunuyor, BUtiin yoklul\lara 
rasmen bııgün elektriğin işletme in 
tizam ve t'mniyeti artmı.,ıır, Şebe· 
ke ta köküıx:lc!n ıslah edilml~ir. 
Eskiden vakit valdt bizJ kızdıran 
inkıtalar ortadan lmlkmıştır. 

Tramvaylarp gelince evet, doğ· 
rtt, halkın rahatını tcmlq edemi· 
yor. Hepimiz her gün tramvay iş· 
kcncesindcn payıınııı alıyoruz, Fa· 
kat i~n fçyUzünil öi!rcndlkten şon. 
ra insan bu sıkıntılı hale hayret 
ctmiyqr, bu §artlar altında tram
vayt.mn bu kadar da lşliycbilme· 
sin<l hayret ediyor, 

Tramvay arabalarından yirmisi 
b;ındaj yokluiu yüzünden muattal 
kalmı,ı1r. E~cr bir buçuk, iki aya 
l"dar bandıJ ıelmczse deha -yirmi 
tramvay arabası muattal 'kalacak· 
tır. O zam:ın Bebek ı;ibl tramvay 
ve trenle varılması mümkl\n diger 
yerlerde tramvay seferlerini tatil 
etmek icap edecektir. 

B. Hulkiye sordum: 
- Bandaj bulmak jçin neler ya

pılıyor? 

- Her tarafa bili vurduktan 
sonra nihayet Romanyeda sekiz 
yUı bandaj yaptırdık. Bunltır ha
zır duruyor. Fakat bunl:ırı ancalc 
ıtt: demir teslim etmek iartilc el· 
de edebiliriz. Halbuki bu demirle· 
rl sevke imkiın yok. Dcmirlt'.'rin 
hazır olduğunu ve yol açılır açıl· 
maz sevkedileceğini hükümctimiz 
Romanyaya temin etti, :Romanya 
da pislerin gelmesini beklemeden 
gBndermeğe razı oldu. J<'nkat yol 
yok. Nihayet Devlet Demi!j•olları 
idaresinin Romanyada bulunan 
mümessillerinin yardımilc Bulıa· 
ristana scvkctmek imkanı bulun
du. Şimdi oraya vardığını umuyo. 
rum. Hiç olmazsil yüz tanesi de
nizden ve karadan ı:elip yetişse 
yirmi beş arabayı işler hale koya. 
biliriz. Bir bandajın ağırlığı yUz 
~·irmi beş kilo olduğuna göre, bir 
taka kolayca alıp ı;etirebllir. 

- Ya tünel kayışı ... 
- Bir buçuk ay evvel Amerika· 

dan yola çıktı. Ne zaman ve ne 
tarikle geleceği talihe baflı ... Til· 
ncl makineleri zaten elden geçiril· 
meğe muhtncdı. Sdktilk, temizle· 
yip tamir ediyoruz. 

İçimde bir merak vardı. Tram· 
vaya binenler eskiye nisbetlc art· 
tı mı. artmadı mı, kapalı ve açık 
havalı günler arasında fark var 
mı, ücretlerin artması rağbeti ek· 
siltlyor mu? Bunların hepsini B. 
Hulkiye sordum. Şu cevabı verdi: 

> 

Yazan: 
Faruk FENiK 

nenlcr ve biJetçUere çatanlar oluyor. 
Biletçi ne yapsın? Bu jzc)iham içinde 
iş görnıek ve meram anlatmak için 
zaten gayret ve feragatle çalışıyor. 

Buna rağmen ~ terbiyesini, hat-
tl 11.et;e#lni muhafaza ediyor. Ara sı· 

turmayı tercih etmd«idir. Hele pa· ıra Binlrlenenlerin de insan olduğunu 
zar günleri ~ık veya kapalı ha.va. ve çok zahmetli bir iş gördüklerini 
mn y-0lcu miktarına çok tesiri vardı:-. hatırlamak ltıım ... 
Geçen Pazar hava k&.1'8lı idi 189,000 Tramvaylara glnnete ç.alışan ve 
yolcu taşıdık. ~en sene ayni tari.m: e-.'Velce girmiş bulunan yolcular ara. 
düşen Pazar günü hava ~ıktı. Yot- sında b rt>iıine tamamlle zıt bir gö. BerllD tekzlbedlJOr 
cu mlkta~ da 206,000 idi. . • ...ı.. rUş !arltı val"dır. Bunlar Adeta ayn 

Asker aılelerlne alt vergintn J'V""'u iki ncvı inS""d D d bekl Almanyan ı n Paris 
elçisi vazifesjnden 

ayrılmadı 

_ -· ır. 1.ı.~ı ıı. ıyen 
mıktan tızerinc tesiri olmadı. li« me tram\•ayı daima bo örlU': 
sa!e jçln ayni Ucret usulü yolcu ~n Y ş g 
de, bizim için de kolaylık <Mu. BI· - er olduğu halde durmadı. Dl
letçlnln daha sUratle bilet verebilme· ye çıkışır. İ9eriy~ Girmiş bulunan: 
sini temm ettiği iç n hasılat arttı. - Doludur, da'ha ne kadar atfam 

- Halkla mUnasebeUeriniz nasıl· alacaksın? dl~ huysuzle.nır. ---
D h BU llAB•'"' AL,.. ·:\ "l'""'..:J".' dır? a ıı. gantn yer olduğunu l"C yo.· ..,.. ,_ ~· ·• 

Bu sualle en hassas noktaya bas
tığımı derhal gördüm: Bay Uulki de• 
diki: 

- Halkın n<? kadar sıkıntı çektiği· 
ni bizden iyı kimse takdir edcll\CZ. 

Fakat halkın bizimle el birliği etme• 
sini \'e halden anlama.imı iııtemcktco 
bafka elden ne gelir? Bandaj derdini 
anlattım. Ray metıd•i de ayn bir 
dertUr. Hıç bıt• yerden ray t.clarlk c
~medtk. Dü ) erl«<klU rayları ta· 
kım ıtakım sökerek inhınaya daha 
mUsteit yerlerin raylarını değiştlri· 
yoruz. Bu suretle ne vakite kadar i
dare edcbiroccğiz ibilmem, !akat el 

dtın geleni yapıyonız. 
Halk tramvayJarda yer bUlmak i. 

ç n uzun zaman bekliyor. ]3aıan yer 
bularnıyor. Bulunca izdihamdan ra
hat.tu; oluyor. Bundan dolayı eimrle· 

Türkiye ve 
Boğazlar 

t .... 1 IMWe) 

lardan doliyı, saJdn ve dU§ilnceli 
hattı hareket.ini dejiftirmesı say. 
ri muhtemel telakki edilmektedir. 

Yakalanmı.t olan paraıütçükrin 
faaliyeti hakkındaki haber, Sov. 
yetlcrin bütün inkar teşebbüsler!
~ raımen, sabit olmuı bir vakıa 
olartı.k kalmaktadır. Bilhassa kar. 
şı tarafın son zamanlarda hllA 
'fürk . Bulgar münasebetleri üze. 
rinde her tonda Mhis mevzuu edil· 
miş olması nazarı dikkate ahmr1&, 
bu paraşütçülerin Bulıar • Türk 
hudut mıntakaeında da bcNıluncu 

faaliyette bulunmuş olmaları n1uh· 
temel tellkki edWmektedir. Bau 
gayretlerin hedefini Türklerle Bul· 
garlar ara..ında hadiseler çıkarmak 
te~kil etmiş bulvnması hiç de hay. 
ret uyandırıcı olmıya.caktır. Bun. 
da, az çok yerde ve bu arada in. 
gilltlcr \'e Sovyetler tarafından 

pek iyi göri.ilmiyen Bulgaristan · 
TUrkiye iyi komşHluk münasebet. 
lerini ihlal maksadile Bulgaris· 
tanda da kargaşalıklar çıkarmayı 
istihdaf eden İngiliz • Sovyet iş 
birliğinin yeni bir biirhanı ıörülc· 
bilir. 

Budapeşte, 23 (A,A.) - Yarı 
resmi Esltcr Lloyd g;ızctesi, Bcr
lin muhabirinin Türkiye ile Bul· 
garistan arasında sözde mevcut 
gerginliği bahis mevzuu eden ya. 
zısını ne:ırcdlyor ve diyor kl: 

cuıarı bekletmek caiz olmadığını llc· TtlaJUl'E B V'>'CK EL~t t 
r! sürerek zorla içeri ~ircnkrln bazı. \'ON PAPEN HAKIU?\DA.Kt 
ı;ı derhal içeriye adanı girmesine mu- ~AYtı\LAR KADAR ASILSIZDm 

tcl'lz ztlmreye iltihak eder. Berlln, 23 (A.A.) - Yarı resnıl 

Herkes halQelı anlasa ve tramva· 'lılr kaynaktan tılld!rlliyor: 
ya binenler riıethallerl tıkayarak or· ..\lmanyanın Paris bUyUk clçlel M. 
talığt boş 'bırakmasa müşterek da,•a Abctz'in vazifesinden geri alıııdıgı 
en iyi hir ~ilde halledilmiş olur. -hakkında bir Yahudi istihbarat ajaıı· 
B zlm halktan yeg'{ıne dıleğimlz mum sı tarafından verilen haberin tama. 
kUn olan her şeyin yapıldığına itimat mile uydurma olduğu Hl~hiyetll mrıh 
e<iılmeeidlr. !lllerdc..'1 blldirllmekted r . 

Kontroltin çok olduğundan da şl· Bu şayıa geçenlerde Almanyanm 
kflyet edenler var. Halbuki yalnız Tilrk!1e bUyiik elçi i tıaklunda yayı· 
kırk :kontrol memurumuz var. On Uç lan .şayialar derecesinde bir hayAl 
kiloınclreyc bir tane dUşüyor.> mıtlısulUdllr • 

Tramvaydan sonra elektrik idare. ---o-
liine <1a1r ae ınuş1<uııerım \'ardı. on- ıngilizler Avru
ıan da. aordum, ceva.plannı aldım. Fn 
kat sUtunJar taştı, Bundan da başka pay a asker ihra• 
bir ve6lle ile bahffdeıim. / l i l 

cını s em yor ar 

Sulh yolları 
nasıl açılır ? 

<Batı ı l11cide) 

ni alAkadar edecek mesele, Al· 
manyadaki hüktimclln hangi par. 
tiye meno:up olduğu değildir, bu 
hükUmetln başkalarını ısırmak 
lmkAnından mahrum bırakılması· 
dır. Bu da bir tarailı olursa mu· 
vakkat olur ve Vcrsay muahede· 
sinin ballısını bir defa daha tekrar 
etmekten başka bir netice vermez. 
Naziliğin başkalarını ısırmaması 

imkanı; ısırmak Met ve vasılala· 
rmın milletler arasındaki münasc. 
betlerden umumi surette kalkması 
&eklinde aranmalıdır. Kara, deniz 
v.c hava kuvvetleri milletler ara. 
sındaki asayişi her an bozabilecek 
bir vasıta halinden çıkmalı, gönül 
tızasile varılan haklı bir sulhu 
herkes için muh:ıfazayı iş edinen 
müşterek bir zabıta kuvveti hali· 
ni almalt<lır. Harp belası ancak o 

ıaman dünyadan kalkar. Net.ekim 
fertlerin silfıh laı:ımasın:ı izin \'e. 
ri!digi zamanlarda cinayet her gün 

olan şeydi. Silah, cinayete mAnl 
oJmak gaycsUc zabıta kuvvetleri· 

nin eline geçirilince, cinayet te. 
şebbiisu istisnai bir hal şekline 

indi ve cemiyet işlenen cinayet 

karşısında derhal tedip hareketine 
geçmek imkfinını buldu, 

Varmak istediğimiz netice §U· 

dur: Sulh yolunun açılabilmesi 

için şu iki şey lazımdır: 

l - Demokrasi tarafı, kendi 
prensibine sadık kalarak, Alman, 

İtalyan, Japon dahili rejimleri 
hakkında bir takım iddialarda bu. 

lunmaktan vazı:cçmcli, fakat bu 
rejimlerin başkalarını ısırmıyaca. 

gına ve hariı;lc propaganda yap. 

mıyacağına dair tesirli teminat 

aramalıdır. 

Londra, 23 (A . .A.) - Madı!Ster 

Guardian gazetesi yaza~·or: 

Blr<,;ok insaıılar Almanları iki cep 
hede muharebe etmeğe ıcbar için Av
rupa karasına ingıliz kuv .. ·etıerinln 
ihracı rnzumundıı. ısrar ediyorlar. 

Fakat ordunwı halen bu teşebbll· 

su bBfarabUecck kadar 13'; tal m l'ör· 
nıuş '\'O kU\.'\·etıi olup olmadıgını an
cak hUkQmct takdır edebilir. 

Sovyetlere göre 

Londra, 23 (A.A.) - Cece yarısı 
neşredilen So\yet tebliğinde şöyle de· 
nilmektedir: 

22 Eylül gtiı.U kıtaatımız bUtUn 
cephe boyunca düşmana karşı harp et 
mlşlerdlr. 

20 Eylrudc 100 Alman tayyaresi 
tahrip cdllmLştır. Blz, 21 tayyare kay 
bctUk. 

Moskova, 23 (A.A.) - Sovyet teb 
1 ğinin bir ilA.vcslnde şöyle denilmek· 
tedlr: 

Macaristanın Ankara 
elçisi değişti 

Budapcşte, 23 (l\.A.) - :r.ıacar 

• Türk Ucarct anlaşmasında tesbıt 
e<illmlş bulunan ham maddelerin te· 
dıırlklnl temin etmelt Uzere bir Macar 
heyeti Ankarayıı gidecektir. Tıcaret 
nezareti dail'c mUdUrlcrınden .ı\l!on'> 
Lotoeski ve ağır sanayi mümessilleri 
de Ankar~>·ıı ıuır:et edcceldcrdir. ı 

Dudapeştc, 23 (A.A.) - :Macar 
• 1 

aJansı bildir.yor: 1 
Haıiclyc müsteşarı orta elçi Jean 

Vörnlc Macaristıınm Ankara. clçıllğı· ı 
ne tayin cdılmlştlr. 

Macaristanm yeni Türkiye bUyUk I 
eısısı :r.ı. Vurnlc BUkrcş tarikıle va
zif<'SI başına gıtmek üzere diln bu
radan hareket etmiştir. 

Kafkasya tehlikeye . 
gırerse 

lngilizler Rus
larla yanyana 
ç~rpışacaklar 
Londra, 28 (A.A.) - Alman ordu

larının ileri hareketi, Ka!kıuı~ pıet.

rol Stıhalarını tehdit cttlğl ta4<dll11ie, 
İngiliz kıtalarının, Sovyct ordusu ıl~ 
bir safta lharp edecetı. bazı 1n9]!z 
mahafillnde haber verilmektedir. 1n· 
gtllz müdafaası, Almanların Ukrey. 
nadaki ileri hareketlerinin dıereocsi

ne bağlı olacaktır. 
Almanlar Rosta'u geçıneğc ve Ha

zer denlzl sııhlllle Kafkasya etekleri· 
ne vamıağa muvaffak olurlarsa, İn· 
gllız kU\"\"Ctlcrlnln, petrol saha:ıını 

müdafaa etmek üzere Ruslara yardı 
edeccklcı i muhakkaktır. 

yerı yo!ttu 

Moskova 
konferansı 

Yazan: M. H. ZAL 

M o ko\lı konferansı toplan4 

mak ıııcrçdir. Jl\li'lliz 'c 
Amerika he~ctlcrl tanarc Uc l\lo!i 
ko\&.l'" \armLşlarwr. RU'>)adakı s 
'aziyet, ünıtle 11'1rl'kct lhti) at·mı 
arthrmı':hr. Amerika he~ eli t ~ ~ ıı 

re Uc Amerika da• g<-ldlkt.cn ı;onı 11 

Londrada durmı)nmk derhal llu.,. 
~-aya fırlamı'jtır. 

lnı;Dtcrc \C Amcrlk ; nu .. ~n\a 
yardım m eksini, anl"llk gunul ho-: 
ctmcğc l arayacak bir nüma) Is di.) 
karşılaını~orlar. ll:aı ordu u Alııı:ııı 

kura ku\\ etini ne ıııulun eıııet ede
cek, her Alınun llrıri hareketini 11~1 
hlr bedelle oılctccıtk bir lı;Udat go 
terıııl~Hr . .l\c İngiPterede, ııc ık A
ıocrikada Alman ıJr<lusuna t-arı:ı k ,_ 
~ ııcak dısseılc bir ordu ~ol.tur. llu 
nun ~IÔ" harbin çıııhuk netice 'erme· 
51; :Bu mukll\Cltıdinln dC\amın 

b:ığlı dl)C tel kkl edilmcklcdir. Bı 

da Aınrrtlmnın l ct1~tlreceğl mal· 
zcmcnfn mlktan11n dayanır. ISO\"yct 
harp an;,;llnln n.ekadarının Alman

ların eline geren 6Bbada bu1ıındu~ı
nu klms kııt'i tiUrctte bllml~or, ıa 
kat büyUk bir knmınıu gcçtlğlnl' \C 

Rus sana) llnln mnlzemc za~ la tını 
ikmal edecr.k lwdrctte olımıdığııı.ı 

~Uphe edilemez. ,I>Jğer taraftan A 
merlkalrlar gtte gündlı7. tank yapı
YOl'lar. Buıılar Rusyada Almanlar<ı 

karta kullnnıl!maı.~ t.ıli t'eJıhelcrd 

temm edeblk'ıcctl Mlfadc mahdut 
tur. 

l\IMtÇJatcr Gardl~ eıı'in bir maka
J~Jndeıt ıuılMrjıldJiına ~öre 1ugilterc 
de A\nıpa kıta rna asker -çikannak 
Almanların RUtil ada meşgul olma
sıııdıwl llltlfa4o ctmı:'.k \C boJhıcc 

Ru .. ıarın üı.eriııdekl taı.) ikı hafiflet
mek ~oluntla. 'bir <"Cf"~ ıın '\1lMlll':· 

l·f'11j logtJlz ana J urt ordLr.Junuıı 

miktarı, t~hizatı, talim 'e terbiyesi 
lıakkmda elde malfımat olın:ulığ'l 

içle h!)iliı.l.crln ka.ruya ııskcr ~ıkara 
cak bir nıe~Jildc olup olmadıklarını 
hariçten kestirmek .ıııUoık\iJı değil· 

<Ur. 
ıw, le bir ta 3\ nır lılle olsa mu

, at~ olahll!llcsl, :Rıı mulra,emctl
nin dc\nınına bağhdır . .Bunun için 
Mosko\'8 konferansının R~aya nı:ıl 
zcnm m kJ;) atını lıızla..,tırmok için 
her tilrJıl teclhlrle.rl nrııyn<".ağı , e 
Uratle harekete geçmek inıklıııını 

haurla.)acağı hılunin cdllcbllir. 

.... ......... l!!'l!! .... 1111'!! .. 

~-----' ,, 
8" <Mma Matinelerinden Hiba 

TAKSiM 
Tekrar J<'e\kalade bir fUm 

gösterecektir 

A 8 1.BR DICK 
Y8 AR D Y D 1 ~ i Pi E 

tarafından 3aratılan 

ÖLÜM 
GEMiSi 

!tutu y On The Bl:ıekhannk 

l\'t' imin ilk macera Mlper 

filmldlr. , ...... , 
--.rnıı almadı. 

ı..ka Almanlar Kiyerde 
'-ır••r1tındak1 mıntakada ne 

- Bizim elimizdeki ölçü, kesi· 
len biletlerin miktarıdır. Pasolu· 
ların kaç defa tramvaya bindikJe. 
rini bilmeyiı. Artan izdiham yüzün 
den bir kısım yolculara bilet ke· 
sllememi~e bu yolcular, istatistik· 
lerimizde gösterilmez. 

Türkiye ile Bulgaristan hakkın· 
da yayılan şayılar, bir diploma. 

tik şaşırtma manevrasıdır. Alman. 

ya bi.iyük askeri muvaffakyetler 

elde ettiği zaman, bu gibi şayialar, 
ancak Alman ileri hareketinin do

surduğu intibaı aıaıtmaıa çnlı3-
mak maksadilc dünyanın nazarı 

dikkatini başka mevzular ilıerlne 

çckmiye matuftur. 

Berlin bu haberler hakkında 2 - Mıhver tarafı, Avrupa kıla· 
sında ve Çinde serbest kalmak y 0 • 

lunda bir sulhlın ve göz boyaya. 

cak, fakat bir mütareke mahiyeti· 
ni geçmiyccek bir anlaşmanın de· 

mokrasi tarafından kabul cdilebi· 
leecği ümidini hatırdan çıkarmalı· 
dır. 

Garp cephesinin bir mıntakuında 

beş gün devam eden kanlı bir mu· 
harebede kıtaatımız, 123 Uncu alay 
piyade fırkasının iki tabura yakııı 

kuvvetini 25 inci Alman piyade frı · 
kasının 46 ıncl alayının lk taburunu 
102 mel Alınan pıyade fırkasının iki 
tabura yakın kuvvetini imha clmlf· !!!!!!!"!S:~"'!'!!!~!!!!!'!!P!!!"'!!'!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!'!!!!!!'9!~'""!!!!!!'!!!!!!11'!1!!!""'-"!!!!!'!~ ... -

otı-r~dıklarını ayrı ayrJ bil· 
~' bu husıısta Ruııların 

~iltbtutlerıncıe bir telalbc lnU· 
,~. lraktki 'azl) eti 'e ne· 
1t, "0rıra ilğrcnınek kabil 

" t, 
' ' llrruı edrıı Rumen ka-
k.~ ·il hrbındakl dış mahal

t ~r 
'tılıl<aıRclnıt~lcrdlr. l•'akat 

~t. ~ıı taarruzla ı;erl at-
.\ı 
1 ııı,lllı. 
.::~. ,.~ bir ) ıızıınızda bıth· 
•. ~hUe, Karadcnlzdckl 
~~il taaını da lnıhaya çalışı
.'llt iılk illet Alnıanlarm Ka
'-11ı1 Nalını) et temlııt ırıo bir 

t'4c. 111 ta tblk c<lcccklerlne 

Geçen seneye nlsbetle yolcu mikta
rında fark yok gibidir. Fakat yirmi 
araba muattal bir hıılde bulunduğu 
için araba başına nakledilen yolcu 
s-eçen sene vıısnti otuz b~tık iken 
bu sene 48 dir. Yani izdiham yUzdc 
yirmi artmıştır. Bilet alamıyanla· 

rın mıktarı izdihamla beraber arttlığı 
için belki de hakiki izdiham bundan 
da fazladır. Bu sene Eylcıl iptidasın
dan beri en çok yolcu 8 EylQl Pazur. 
tesi gUnU tr~mvaya binmiştir ld mik
tar 262,000 dır. En az yolcu da 2i> 
Eylul Pazar gUnU blıımıştir. Miktar 
189,000 dir. Umumiyetle kap:ılı ha
,·alarda yolcu miktarı nzdır. Bunun 
sebebi, evden çıkmaları ihtiyarı olan 
il\Sanlaı ın kapalı havalarda evde o-

mutad ihtlyatkAriığı muhafaza et. 

mektedlr. Bir çok Alman tilmenı. 

nin Bulgar - Türk hududu üzetine 

tahşid edilmiş olduğu iddiası asıl· 

sızdır. 

Almanlar, Bulı:ar hüktimctinln 
komünistlere karşı aldığı tedbir. 

!er knrşısındaki sempatilerini giz. 

lememcktedirler. Mamafih, bu ted. 
birlerin Bulgar . Sovyet müııase. 

betleri üzerinde ne gibi tesirler 
yapacağını söylemek imkfınsızdır. 

Çunkü bu, yalnız Bulgar siyaseti. 

ni aldkadar eden bir meseledir. 

Londra haberlerine rağmen, 

Bcrlin, Balkanlardaki siyasette bir 

değişildik hckleınemcktedir. 

A hmet Emin 1' ALl\IAN 

Finler 5 Sovyct taburunu inıha 

ttmi~lcr 

Bcrlin, 23 (A.A.) - Fin kıtaları 
5 Sovyet taburunu çevirerek bun. 

ları tamamen imha etmeğc muvaf. 

fak olmuşlardır. Muharebeden 

sonra :ısgari 3.000 Sovyct ölusu 

sayılmıştır. 

lerdır. Yedi top lğtınam ettik. 
J.toskova, 23 (A.A.) - Reuter: 

Sovyet radyosu, Odcıa önündeki düş 
man kıtalarına şclırin kalesi içinde 
bulunan Sovyet kuvvetleri tarafından 
bir mukabıl taarruz yapıldığını lbll
dlrmcktedir. Şehri muhasara eden 
dUşman kun·etıerı bırkaç kilometre 
s-erl atılmıştır. 

Sovyet radyosu, muhasematın bı

dayettndcn beri Rumen ordusunun 
mGvcudunun yarısını kaybetUğini ı

llive eylemektedir. 
Londra, 23 (A.A.) - Kıye! şehrı· 

nin nıllda!ılcrınln büyük bir kısmı 

D.ııyepcr'ın şarkına çekılebildlkleri 

tahmin ediliyor. 

Rusların Snıolensk istikametinde 
bır kıskaç hareketi şeklinde ilcrlemış 
9Jdukları ıınl~ılmaktadır. 

lngiliz~er ne 

yerlerdi? 
Yapıırlar durmadan inglltcrt"J e 

J lyet•ek 'c nıühlııııııat taşıyorlar. 

Bunların hlr kı.,ını batınlıyor, fa

kat hli,\ilk bir kısmı da J ilklerini 
lnglltercJe çıkarıJorll\r. Tahlicllr ki 
bazı J l)eccklr.r tahdit edildi. Harp 
tıa!}laımıdan biraz f:\\ clld lstatl"tlk 
lere giıre iugilte.rede her adamın 
aenede 'ıt!>I ti ) edikleri şualardır: 

"ebze 
Patates 

Zenginler J'akirler 
l :w KJlo 80 Kilo 
110 » :MO )) 

r.:knıek 78 » lO~ 
S,ı\:r ... 

.i) » 18 .., 
... lUZ ~o )) o 
Ko~ un rn » 8 » 
'l'crcJ ağı lO » 8 » 
n.ılık IG » 8 )) 

<,;n~ 8 J) 6 » 
l'irlıı1.· 8 « 5 

Domuz ~ aıl'ı 6 J) 3 )) 

Peynir 6 » 4 )) 

MnrgıLrlıı s J) 7 )) 

• ıit 188 Lltro 41 Litre 
l'umu~tu 861 Aılı't 18.'.i Adet 
Elma 850 » 88 » 
J•ortakal .!GO ll> 80 )) 

Muz 175 :t 2t > 



rı .. ı.!ı..ev .. ~rinde 
BEl'OGLU JIALKE\"İXDE~: 

Dil Bayramı mUnasebıetıle 26/ 9 911 
Cuma günll s 17,30 da Evlmızin 

Tepebaşındakı >terkcz bına.sında. bır 

toplantı yap!lacaktı.r. Herkes gclebl· 
Ur. 

l - Dil mevzuwıdJ. konferans 
2 - Koro kon~..?rı 

Eminönü H.alkevlndcn: 
26 Ey!QI '.Dokuzuncu Dıl ba}Tamı 

4 .ışağıdakl progcı l mucibınce evım · 
zin merkez salo11ıında 26/ EylQI, 941 
Cuma. ı;ilnU saat ,20.SO) da tcsıt edl· 
lccektır. Davetiyelerin ev bürosundan 
alınması rica olu nur. 

Program: 
1 - İstikl!l m P.~L 
2 - Açış. 

3 - Konfcran ı: Boğaziçi Liseleri 
MlldllrU Hıfzı Teı.tflk Göncnsay tara. 
fından. 

4 - Eski et1cbıyattan parçalar: 
Nıyazl Boratap, ;Behçet Bağdathoğ· 
lu tarafından. 

5 - Yeni cdelblyattan pal'çalar: 
Adnan Ogüt, Ai!.ııddm ören tarafın
dan. 

6 - Müzik 
7 - Tcmsıl (._\.teş. 1 perde): Evi· 

mlz temsil şubcsı tarafından. 

BULMACA 

I 
t--+--+--+---

t 
1-+--+--+---i 

J 
t--+--+--+--

't .._-+--+--
5 

6 

1 

' ' 

S oldan Sağa: ı - Bır hıışcrat mu· 
hafızı 2 .- Dini itikat; Bir ay 3 -
Azade 4 - Bir meyva; Tapan 5 -
Tersi: Madeni tel; tzabe 6 - Bir gı. 
do. maddesi; Cari; Bayağı 7 - Ed:ı.; 

Tersi, Bır uzuv S - HUnlerln bir re· 
ıs ve hükümdarı; Parmak boyası 9 -
Soğuktan mUtecsslr olma: Bir nota 
10 - Ok; Faydalı 11 - Yirmi seki· 
zlncl Osmanlı padışahı. 
Yukarıdan Aş~ıya: 1 - Oynak; 

DUzcltme A.lctı 2 - Fukara doyuran 
müessese, (yemek) ve {Dahil) m!nfl· 
aına gelen iki kclıme yan yana 3 -
Soğuk; Dolayı 4 - Bır hayvan; Mev 
cut. qlmayan 5 - Oburlar 6 - Bir 
l)e\•i havyar 7 - Kah yerde kAh üst
tE'< 8 - Beyan edatı; Bir hayvan; Bi:
b&-.ek 9 - Bir ihaStalığa müptel!; 
B r renk ıo - Bır harkiye nazın; 
Flat ll - MUfret gaibe alt; Bilgin. 

DCNKÜ BUL!\IACA~IN HALLt 

Soldan ağa: l - Sakarya; İp 
2 - Adet; Sırke 3 - Karakol; Ay 
• - İle; Az; Ma 5 - Emare; Gem 
6 - Labada 7 - Nisan; Çilek 8 -
İtfa, La 9 - Rav (var): lşletme 

10 - lmratı; Ma 11 -Talr; Re; Fa. 
Yukarıdan Aşağıya: l - Saki; (S) 

ınarıt 2 - Adale; Ama 3 - Kerem'; 
Sivri 4 - Ata; Al!t; Ar 5 - Karan. 
fil 6 - Eb; Aşı 7 - Asla; Aç 8 -
Dtlerne 9 - Galata 10 - lka.me 
ll - Peyam; Eza. 

f ~ 
Hedefimiz: Devre uymak 

için yeni bir nesil )aratmak· 
tır. fitre ve Zekatınızı Ha\·a 
kurumuna verirsen iz bu gaye. 
ye bir an c\•vel ulaşmak imkli· 
nını kazanını olacağız. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 
Dahiliye Mütebuaası 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 
hıır;c her$1'Ün 2 5. Tel: 2'898 

TAKViM 
2 t EYLÜL 9U 

ÇARŞA :unA 

AY: 9 - GÜN: 267 - Hızır: U2 

RU)l1: 18~'7 - El'l.tJL ı 11 

uıcnt: 1S60 - RAMAZAX: ~ 

V AK1T ZEV ALI EZ.~"'i 1 

GÜNEŞ: :i,49 11,45 

ÖGLE: 12,00 6,01 

lKL'llDl: 15,29 J126 
AKŞAM: 18.0f ı.c;\lO 

YATSI: 19,35 1,31 

İMSAK 4,10 10,05 

Doktor __ , 

ORFANİDİS 
Cfld ve Zührc\1 mUtehBMım 

Beyoğlu Suterazi sokak No. ~ 
Nil apartmıan 2 el kat Tel ~8734 

---- -.- ---- ----·------· • A ... 4 •• _____ ,. ___ _ ----------------- .... 
Gayrimenkul so.tış ilanı 

Üskudar icra memurluğundan. 939/ 2953 
Hüseyin Hösnunün Ah Rıza Yücelden Odı.inç aldığı paraya mu· 

kabil birinci derecede ipotek yaptığı Kadıköyünde Rasim paşa ma 
hallesi Kır kahvesi sokağında eski 62 yeni 13, 13/l No. şarkan sokak 
şimalcn I moi! oğlu Mehmet Akkana ait 27 ve Adile ait 26 Mustafa 
kızı Emine Lütfiye ve Mustafa kızı Ayşe Bedriyeye ait 29 İsmail 
kızı Zehra Esene alt 30 Ahmet Nahit ve Emine İkbal vakfına ait 31 
parsel gi!rbcn Nesim kızı Lcyaya ait 26 parsel cenuben İbrahim kızı 
N'ovbcr ve Şazimcte alt 26 parsel No. gayri menkullerle mahdut ve 
tamamına (58SO) lira kı~ met takdir edilen bahçeli ahşap evin umu 
mi hükümler dairesinde satılarak paraya çevrilmesine karar veril 
mi§tir. 

Gayri menkulün e\'Safı: 
Gayri menkul Yeldcğinneni Karakol sokağı iizcrinde Kır kah 

vesi sokağını;ta 13, 13 1 taj l'\o. sını taşıyan bahçeli üç kat ahşap 
hane olup mczkür hanenin zemin katında cepheden demir parmak
lıklı iki kapıdan girilir. 

Zemin kat: Zemini çini mermer musluk ve sarnıcı havi bir taş. 
lıktan ibaret olup dört oda bir heHi ve bir merdiven altı ve zemini 
kırmızı tuğla döşeli ve bahçeye kapısı bulunan bir mutfak mevcut 
olup mezkür taşlıktan ayrı bir kapı ile çıkılır üstli sundurmalı bir 
mutfak mahalli ile bir hela ve sokağa açılan ve bahçeye çıkılır. 
13/ 1 no. ya çıkan kapı mevcuttur. Bu katın altı dört kısımdan iba
ret odun ve kömür!Uk olarak kullanılan zemini toprak bölmelerden 
ibarettir. 

Birinci kat: Bir salon üzerinde dört oda bir helfı. 
İkinci kat: Taraçalı bir sofa üzerinde dört oda bir hela. 
Bahçe: Cephesi kftrgir duvar üzeri demir parmaklıklı ve diğer 

hudutları kısmen du\'ar ve kısmen tahta perde ile tahdit edilmiş 
içınde bir kuyu, bir çam, sekiz erik, fındık, armut, bir dut, bir ka· 
yısı, i.ıç nar vesair mcyvasız ağaçlar mevcuttur. 

Umumi evsafı: Gayri menkul ahşap ve tamire muhtacdır. Ze
min ve bodrum kat pencereleri demir parmaklıklı birinci kat ç!k· 
malı ve dört tarafında beş balkon mevcuttur. İçinde elektrik ve su 
tesisatı mevcuttur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 22/10/941 tari
hinden itibaren 939/ 2953 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olan. 
!ardan fazla malumat almak istıyenler işbu şartnameye ve 939/2953 
Dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetlndc pey veya milli bir bankanın temınat mektubu tevd i edi
lecektir. {:'>ladde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer allıkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husuı;ıile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu i!An tarihinden itibaren 16 gün 
içinde evrakı nıüsbitelerile birlikte memuriyetimlzc bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 

bedelinin yaplaşmasından hariç k alırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart· 

namesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - Gayri menkul 3/ 11 941 1arihinde Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
~onra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yUzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri 
menkul ile temin edllml!i alacaklarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en c:ok arttıranın taahhildı.i baki kalmak üzere arttırma 10 
gün daha temdit edilerek 13/ 11 / 941 tarihinde Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar Üskudar icra memurluğu odasında arttırma be· 
deli satış isteyenin alacağına riıçhanı olan diğer alacaklıların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mccmuundan fazlaya çık· 
mak şartile en çok arttırana ihale edilir, böyle bir bedel elde edil. 

mczse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 

verilen müddet içinde parayı vermezse ihale kararı fcsholunarak 
kendisinden evvel en yüksek t klift.c bulunan ltiı:ıı.se arzetmij oldu .. 
ğu bedelle almağa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa he· 
men 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki Iark ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (133) 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermeye mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat, ve tanzifat ve belediye r esmin

den mütevelllt belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya 

ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 
İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra 

memurluğu odasında işbu ilan ve gosterilen arttırma şartnamesi da 
iresinde satılacağı llAn olunur. 

lstan bul Beledi ye si Hanları 
Temizlik amelesi için yaptırılacak ceket, pantalon, kasket ve 

tozluktan ibaret 1000 takım elbise kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 17500 lira ve ilk teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. Şartname Zazıt ve Muamelat Müdlirlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 2110/941 Perşembe günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 941 ylına ait Ticaret Odası vesikaları ve kanunen 
ibrazı lfızımgelen dlğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun t arifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü sa.at 14 
de kadar Daimi Encumene vermeleri lazımdır. (8069) 

RADYO Abone Ücreti 

ı:PROGRAMı=ı.::: -::· . ., .. 
7,30 Program 18.45 R. Çocuk S. 
7,33 Müzik 19.30 Memleket s. 
7.45 Aje.ns H. 19.45 Serbest 10 d. 
~ Müzik 19.55 Müzik 
S.30/8.45 Evin S. 20.15 Radyo gazc. 
12.30 Pros-ram 20.45 Müzik 
12.33 Müzik 21 Zirnat tak. 
12.45 Ajans H. 21.10 Mllzık 

13 MUzik 21.30 Konuşma 
18.30/13.-tS MUzlk 21.45 Müzik 
ıs Program 22.30 Memleket 
18.03 Müzik 22.45 Müzik 
18.25 Konuşma 22.:i5/23 Y. Prog. 

-GONON 
'- BORSASI=ı 

23 EYLÜL 941 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 

• Pcçeta 
• İsveç kronu 

5,22 
129,69 -.-

12,89 
30,98 

uoo '780 160 K. 
Uari~ rnemlcketlt>re: 

Senelik 8 aylık S aylık Aylık 

2700 ı.uo 800 Kt- yoktur 

Gazeteye gonderllen evrak dcreo
dUsin cdUıneııla lade olunmaz. 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLARI Kuruş 

Başlı k 
1 nci sayfa 
2nci • 
3 üncü > 
4 üncü > 

750 
500 
400 
150 
50 

ZAYİ - 941 senesi Şile limanın. 
dan Hüdavcrdi adlı motörüm için 
aldığım kazanç karnemi kaybet
tim. Yenisini çı~aracağımdan es. 
kisinin hükmü yoktur. 

1933 Türk borcu I 
1918 lstilcre.zı dahilJ 

HUdaverdi motöründe Şilenin 
L. K. Sofular koyünden tayfa Fehmi 

21 20 Öztilrk. 
22 00 --~---------------

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas . Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

20 25 
20 15 
46 75 

BıısıldığI yer: VATAN MATBAASI 
Sahibi ve Ne.şrlyat MUdUrU 
AHMET EMİN YAL'IAN 

~-Rad"IO Mütehwısı -

M.TIZIL 
Her nevi Amerikan ve Avru

pa radyolarının tamiri, trans. 
formatör Y.s. fenni ve ehven 
surette yapılır. Bankalar A· 
gopyan han No. 7. 

Dr. iL de 
TABANTO 
DAB!U 8A«r•ııp •• 

KOTIBASJIJI 
Tlıılıl f'hL\ıiC'llW 8c*. .. L 

Ta 4lll08 

BAŞ, O iŞ, NEZLE, G R 1 P, ROM AT 1 Z MA 
ı dell 5 e 1mıcleı' Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe abnabllir . Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz.. 

!!!!il••• DOKTOR 
ÇIPRUT 

aıcn,.. ft~ ........ 
,., BeJQ:ta Yedi ilam. r -"• 
gn ... şw::ııda ~ ı.~ 

l.~~tnde nıo rt ap:ı:t:m:ıı 

lstanbul Levazım Amirliğin den verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

Tel: 4.8311 

A~ğıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya zıh gün, saat ve mahaııcrdcıd ' 
ken satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplıırJrıt 
le saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonlarında gor 

t ' - - .... ııı 
~ Kitaplarınızı ...._ 

ARiF BOL&T 
KIT&• IYl•DI• 

Cinsi Miktarı Tu arı Teminata ihale g11nu
1 

saat ve nıa .... 
Kilo Lira L ira ,,.._./ 

alınız. Bütün kitapları bı.ıJabı. 

leccğin!z gibi Ankara neşriya

tının, A vrupanın model vesair 
mecmualarının Ba.bıA.llde ye· 
gfı.ne ııatıt yeridir. 
Gaze1"1ere Ula .. kabal eder. 
Ankara caddesi 89 htanbul 

Nohut 
SamaR 
Kuru ot 
Mercimek 
Fasulye 
Nohut 
Pirinç 
Sığır eti 
Sade yağı 
Sabun 
Odun 

Devlet Meteoroloji işleri Umum 

Müdürlüğünden : 

89,000 
120,000 
144,000 

48,000 
48,000 
48,000 
48,000 
90,000 
18,000 
48,000 

600,000 

3656 numaralı kanunun hükümleri dahilinde ve 20, 25 liralık 
kadrolarla istihdam edilmek üzere müsabaka ile iki fransızca, iki 
iki ingillzce ve iki almanca bilen ve halen yüksek mekteplerin bi. 
rinde kayıtlı bulunmayan lise mezunu veya orta mektep mezunu 
ile lise fen şubesi olgunluk imtihanını vermiş 6 erkek memur alı. 
nacaktır. 

Aranan difer şartlar :_ıunl ardır: 

A - 'Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya as
kere celbine henüz bir senesi olmak. 

B - Nilfus kAğıdında askeri durumu sarih olarak gösterilmiş 
olmak. isteklilerin memurin kanununun dordUncü maddesinde ya. 
zıh evrakı müsbite ile birlikte Eyl\ıl 941 sonuna kadar bir istida· 
ile umum müdürlüğe müracaatları 

Müsabaka imtihanının yapılacağı yerler taliplerin müracaat 
mahallerine üOre tayin edilerek tarihlcrile birlikte ayrıca bildiri. 
lecektir. (6449) ır7989• 

Istanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
114 N o. 1u Ufı.n: 
Kayıkta müstehlikc yerli mangal kömlirü perakende olarak 6 

kuru5tan satılacaktır. ..8517:. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - izmirde Çamaltı tuzlasında kapalı zarf usullle tuz hangarı 
yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli lf20345,50» lira olup muvakkat temina. 
tı «1525.9h liradır. 

3 - Eksiltme 10/101941 cuma günü saat 10 da levazım şube· 
sinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve keşfi mezkur idareden ve Ankara ile 
İzmir başmüdürlüklerinden 102 kuruş mukabllinde verilir. 

5 - İsteklilerin 15000 liralık bu kabil inşaatı yapmış olduk}a. 
rına dair vesika ibraz ederek ihale gününden 8 gı.in evveline kadar 
umum müdürlük inşaat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesi. 
kası almaları lazımdır. 

6 ...... Eksiltmeye gireceklerin, mühürlü teklü mektuplarını ka
nuni \'eslkalarını ve miinakasaya iştirak vesikasını havi kapalı zarf. 
tarını ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabllinde vermeleri lazımdır. c:843h 

Ankara Belediyesi I::.ar Mütlürlüğü:ıden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara liChir mezarlığında yapı. 

lacak olan 'ikinci kısım tesviye! türablye, lstinad dıvarları ve yol· 
lar kanalizasyon inşaatı ve kesfinde gösterilen diger işler olup be
deli keşii iki yüz otuı: d,okuz bin iki yuz altmı§ üç lira kırk ku· 
ruştur. 

2 _ Bu işe ait keşüname ve sair evrak 12 lira bedel mukabi-
linde Ankara İmar l\Iüdilrliiğünden alınır. 

3 - Eksiltme vahidi kıyasi fial üzeı-inden kapalı zarf usullle 
yapılacaktır. 

4 _ İhale 26 eylul 941 tarihine mUsadif cuma günü saat t 8 de 
vilAyet binasında İmar İdare heyeti huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
A - 13214 lira muvakkat teminat verilmesi 
B - Ankarada kanuni ikametgah gösterilmesi 
c - 1941 senesinde Ticaret Odasında kayıtlı bulunması 
D - Bu işi yapmağa ehil bulunduğuna dair imar müdı.irlüğQn. 

den vesika alınması lcabeder. 
6 - Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazılı saat. 

I ten bir saat evvelınc yani saat 17 ye kadar idare heyeti riyasetine 
makbuz mukabllinoo tevdı edilecektir. Posta ıle gönderilecek mek. 
tupların kanunun 34 iincu maddesine uygun olarak ayni saate ka. 
dar gelmiş olması lfızımdır. Her ne suretle olursa olsun vaktinde 
heyete vasıl olmayan mekturlar nazarı itibare alınmaz. 

(6415) (7937) 

Balıkesirde askeri mıntaka K. dan: 
1 - inJıilAl eden mimarlığa 200 lira ücretle aşağıdaki §erait 

m ucibince bir yüksek mimar alı nacaktır. 
2 - Yüksek Mimar okulundan diplomalı olınası: 
3 - Türk olması, 
4 - Askerlikle ilişiği bulunmaması, 
5 - Cümhuriyet hükOmeti hüviyet cüzdanını hamil bulunması 
6 - Şimdiye kadar yaptı~ı işler hakkında elinde vesaik bu· 

lunması. 

7 - Resmi daire ve müesseselerde çalı§mış ise elinde bonser· 
vis bulunması, 

8 - Sıhhi durumu hakkında doktor raporu, 
9·- Musaddak hü!in ilhal varakası. 

25/9/941 10 Sarıkaınıs 
4800 

10,800 
7680 

11.520 
76o0 

21,600 
21,600 
27,450 
28,800 
13,500 

360 29 J) » 9 ) 
810 29 ,, • 14 ; 
576 29 l> J) 16 ) 
864 30 J> ,. 9 ) 
576 '10 11 J) 14 ) 

1620 80 111 ,, 16 ) 
1620 1/10/ )> 9 ) 

2088,75 l il ,. 14 ) 

2160 l » > 16 ) 

1012.~o 1 • it 17 ) 

Istan bul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

9.U/402 
Emniyet Sandığına borçlu ölil Ahmet HulQsi varislerıııc 

yolile tebliğ: 
Ahmet Hulusi hali hayatında iken, Bakırköyündc Os~ 

mahallesınde Çobançeşmesi yeni 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 24, ~~ 
bir kagir ahır bir maa samanllk oda altı ev ve maa ahır ni11'1 

5 binaların tamamını birinci derecede ipotei< göstererek 28 
0 

tarihinde 27318661 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 400o!l 
borcu 30161941 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komiS> 
masarifi ile beraber borç 5646 lira 73 kuruşa varmıştır. BU se 
3202 numaralı kanun mucibince bakkında icra takibi bBcl 
iızere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavclenaıncdıı 
tcrdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Ahmet Jiı.ıl '' 
oldügü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkfır kanunun 
maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretile yapılmasını ıın~ 
Borçlu ölu Ahmet Hulüsi mirasçıları işbu i!An tarihinden ıtı 
bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatle murislerinin bO 
odeıneleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa t> 
meleri lazımdır. Mirasçılar ipote~i kurtarrnazlar veyahut bS 
takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menıcııl 
kur kanuna göre Sandıkça satılacaktır Bu cihetler alfikad9l° 
bil1nlp ona iöre hareket edilmek ve her° birine ayrı ayrı iht>JJl' 
tebliği makamına kaim olmak Uzere keyfiyet ilan olunury 

Devlet Demiryolları ilanla~ 
:Muhammen bedeli (7300) lira olan 500 adet vagon su tPf 

500 adet yassı ktiçilk su kovası, 50 O adet kap2klı faraş, 500 ad~ 
itik boşaltma kabı ve 500 adet de çöp ma~asından ibaret vd0 

hirat malzemesi (10/10/1941) cuma gunü saat (15,30) on be~ 
ta Haydarpaşada Gar binası dahil indeki komisyon tarafın 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 'f 

Bu işe girmek isteyenlerin (547) lira (50) kuruşluk ınıI' 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhte\1 

tarın aynı gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon re 
ne vermeleri lazımdır. 

Bu l~e ait sartnameler komisyondan parasız• olarak daJı~ 
tadır. _/ 

Devlet Denizyolları ilan~ 
İstanbul Şehir hatları için verllm!ş olan 1940 • 1941. 1~ 

mahsus talebe hüviyet varakaları 1 Blrlncite§rin 941 tarlhlll 
haren tebdil edilmeğe başlanacagı ve geçen sene verilmiş ol~ 
be hüviyet varakalarının da 10 Birincite§rin 941 den sonr• ,8~ 
kalmıyacağı il~n olunur. ~ 

TGrldye Clmllarlyetı 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Türlı: vrf 

Şube ve ajans adedi: 265. 

• Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri· 
P&ra biriktirenlere 28,000 lira iknuniye veriyor• 

il 
Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 1' 

larmda en aı; 50 lirası bulunaruara senede 4 defa ,e 
kur'a ile a~ğıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır· 

' adet ı.ooo Uıalık •.ooo Ura ı.oo adet ı>o Ural.ık 6/11' 1 
C ,, $ ti n %,001 • 120 » 40 » 4,61 
4 ,, 250 "' l ,Ht • 9,~el 

H » lH n 4,HO o 160 » 20 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50
1 aşalı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 J ı 

verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 1 

11 BirincikAnund n çekilecektir. , __________________ ,.,.. 10 - Taliplerin Balıkesir askeri mıntaka komutanlığına milra· 
caat etmeleri. (1030 - 7960 ) 


