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değiştirecek bir proje Klodyüs siyasi 
~ değil, iktısadi 
eni hazırlanan teknik tahsil teşkilaft binlerce müzakerelere 

genç için yeni meslek ufukları açacak memurdur 
~ Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
'iiil lr, iki gün evv.el umumt ,

it oıd hayatımızda öyle bir hadi· ..-----------
~\it : ki binlerce, yuz binlerce Vavel 

faaliyette 
~btı~Cinin meslek hayatına ve 
i.~ e tesiri dokunacak, mem. 
'eitt·iktısacU simasını baştan 
~ t ııtI_rebilecektir. Bu hAdisc, 
."'it\ ,.:hsııe dair projcnın Bıiyük 
\, .,.eclai tarafından kabulll· 

ı\iıoit 
~ etmek lizımdlr ki gazete· 'l ~bu. çapta bir projenin tat· 

~lı "kılnc geçmesindeki ehem 
\, ~tiyen aksettlrememi5ler
lır1ı1t b.ra telgraflarında be5, on 

i(ı ır haber, bir, iki gazetede 
' l'lıakale, hepsi o kadar ..• 
~ ~ ~Un Ankarada bulunur. 
~ilt arıf VekAletinc uğradım. 
~'llrt:~hsil hakkındaki raporun 
.. ~ tı elime geçti Bunu oku· 
~özurn açıldı, ıvİemleket me· 
~ 1 takipte ne kadar geri 
t..tf:'ızın farkına vardım 

EDE~ 

Müttefikler arası 

konferansı 

Wavel'in Kahireye, 
Londraya ve Tiflise 
gittiği haber veriliyor 

Londra, 24 (A.A.) - Zannedlldı· 

ğine göre Hint ordulan b~kumanda· 

nı General Wavel Londraya gelmiş 

ve imparatorluk erki.nıharbiye heyetı 
ile istişarelerde bulunmul}tur. 

Wavel Londraya hava yolu ile gel· 
miş '~ Hin<ilstana , ·azi!esi bafına 

dönmUştUr. 

Nevyorl<. 24 (A.A.) United 

c~n bu memleketin t~knlk 
bi bazı bir mühendis, bir ti· 

~l r kondüktör mektebinden. Eden dedı· kı·.· ~~l !>aşanın kurduğu sanayi 
.~tı erın~n. haddehane ve 
'- 1bt h.arbıye ameli mekteplerin. 
L~ıı. retu. Bu küçük ve basit 

Press ajansının Londra'dan öğrendi· 
ğine &Ure, Hindistandakl İngiliz kuv _ 
vetleri · bafkumandanı General Wa
vel Tıflıse muvasalat etmiştir. Söy· 
lendiğine göre Wavel Kafkasya mın 
takasının müdafaasını hazırlayacak· 

~ ~rdiği güzel mahsul, mem· 

1 knik istidadın ne kadar 
bı:e ~r~ketli olduğuna en 
~ tıı. olçüdür. Memleketin ima· 
~· ~oltfaydah rol oynıyanlardan 
"-'t luk içinde çalı~n o pek 

dit~ 'lllühendis mektebinin ye. 
"

1 insanlardır. Bugünku sa· 
, ~ğımızın bel kemiği de 
~L dehane ve imalfl tı har. 

"tepJeridlr. 
rırı t teknik cihaz: ihtiya~ 
iti~ ihtısas adamı yetlştır. 

fı olmadığı gibi, bir takım 
~~haıarını da boş bırakmış. 
·~tıYettenberi Avrupaya ta. 

ermek yolunu tuttuk. Bu 
ı ~rı bi~ kısmı hariçte pek iyi 
d, e Turk adına ecnebi mu
it bı leref kazandırdı. Fakat 

g·r kısmı da harice hazır 
1 k lltfği ve serbest muhitte 

11 ~~din! idare edemediği için 
~i edakarlıklar israfa uğra
~~ talebe yetiştirmek için 
'*%inden ve hususi kese· 
~tfedilen parayı ve alınan 

lSte karşılaştırırsak, mutJa. 
~ duşeriz. 
ı: . &Unu gostcrmiştir ki 

11 ızı .en verimli surette ye. 
:cetımiz yer, kendi mek-

l~r IZdlr. Bu mckteplt'rden 
~il arasında hususi istldad 

lıtrı ~eleri, ihtısas ve staj 
L' "'~e KÖnderlrsek en iyi şe. 
~ 't.t rn almış oluruz. 

'it ~llrif Veklıleti, her dere· 
~~-... l knik tahslllnin artan ih. 

~ 
1
1.lYgun miktarlarda Türk 

'cırı Çfn Yurd içinde temini 
'I'~: duy8Tak, inşaat, maki· 
~~k, maden, sanayi, tica· 
~ti serbest sanatlar ve zı. 
~r sahalarında kAfi mik· 

'ııcta ktep ve kurs açılması 
-.; "' . lltnumt blr proje hazır. 

brolfe sarılmıştır. 
~rılraın, mevcut mekteple· 
~~ u dairesi içine alacak. 

bit ı:k, ıslah edecek ve yeni· 
~~ kım mektepler k uracak. 

i "~liline teknik meslek 
eıı · e~ üzere sarfedilecek 
bıı ı kusur milyon gibi bir 
~ tutsa, çok yerinde bir 

\ıı ?tıı~ll eder. Bununla bera· 
Yonıarı sarfede:-ken tu. 

~ Yolu elbette itina ile 
ımdır. Sarlcdilecek her ,;rn verim alınmalı, lil· 

• Yiı için para harcanma· 

u~11YUk bir kusurumuz var: 
~\tel' boldur. Bir işi ya yap. 
,~ 11 Yapınca dört başı ma· 
ltlç 1etıi olmasını isteriz. 

~'1ct lrUttirilmiı.. miktarc-a 
r, ~ Ud Paramııı hakiki ihti· 
~ ~e •ntıkı bir sıra ile taksim 
~~ ;1~ı ihtiyaçlarla karşılan. 
~ ~0fsteri5 için para sarfct 

~ ~l/letunu. bir türlü tutama. 
\. ' ~il dınresi, mektep ve ai. 
~ b1ttıflıfhrnız bir takım bina. 
ı.'tırııe:rın tç tefrişatı, en zen. 

. etlerdeki eşlerine taş 

it \'ek 
'· il lletı, köy enstitüleri 

"' ~e ı Para ile çok iş çıkar. 
ltv1l':leketın ruhuna vı: i.h· 

ine uymak yolunu tut. 

Sovyetler ken
dilerini inat ve 

cesaretle müda
faa ediyorlar 

tır. 

United Press ajansının ilive ettiği· 
ne göre, tran demıryollarırıın tarnır 

edılmesi, s trateJlk bır ehemmiyeti o
lan Sovyet petrol kuyularını mUda· 
fa& etmek için belkı de bır 1ng11 12 
heyeti seferlyesinin Sovyet Rusyaya 
gönderileceğini göstermektedir. 

Ankara <Radyo gazetesı) - Ber· 
llnden gelen bir habere göre Hindis· 
tanda Büyük Britanya orduları ku. 
mandam General Vavel Tiflıs şehrme 

•• fik h k g-it.rniştir. -JHÜtte Ü umet• -.-~~~ (Jit.adır0'8HttH1) -'°1't.a 

1 R it Ç•• ·ı .,arlltakt lngtllz or«uıarı kumandan ere uzve - orçı lan bir toplantı yapmıflardır. 

deklarasyonu müna-
sebetile bir karar 
sur~ti verilecek 

Londra, 24 (A.A.) - Müttefik· 
ler arası konferansını atan Eden 
demiştir ki: 

Geçen 12 haziranda son toplan· 
tımız esnasında, tarafımızdan ak· 
tedilen konferansın neticesi ola. 
rak mesai çerçevemizin bir kısmı· 

nı teşkil edebilecek olan yeni bir 
iş birllgi safhası açabllecel:imiıi 

ümid ettiğimi ve bu sayede zafe. 
rin istihsal edileceğini ve zaferı 

müteakip sulha varılaca~ını soy. 
lemiştim. Muttefiklerin mümessil. 
leri bu yolda ihzari mahiyette bir 
faaliyet gösterildigini mtışahade 

edeceklerdir. 
Sonuncu konferansımızdan bir 

az sonra H itler mutad tabiyesin i 
tatbik ederek haber ver meden 
Sovyetlcr Birliğine taarruz etmiş. 

tir. 
So\•yet hükümeti ve vatandaşla. 

rı dünyanın takdirini m uçip olan 
bir inad ve cesaretle kendilerini 
müdafaa etmektedirler. 

Bu fırsattan istifade ederek müt. 
<Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Finlandiya 1939 
hudutlarım aşarsa 

lngiltere 
Finlandiyayı 
düşman 

sayacak 
Londra, 24 (A.A.) - t ngilterenın 

Finlandlyaya, tamamlle Rus olan 
toprakları isti!Aya devam ettiği tak· 
dırde l ngilterenin Finlandiyayı ş-erek 

şıındi gerekse sulh ak tedlldig'I uman 
açık bir düşman t elAkki edeceğini bil 
dirdiğine dair verilen haber bugün 
Londrada teyit edilmekted ir. 

Bu hususta şunlar llAve edilmekte. 
dir. 

Finlandiya mücadeleye nillayet ve
rip kuvveUerıni 1939 hudutlarına çei< 
tlğl takdirde İngiltere. iki memlekP.t 
a ras.mdakl münasebeUer lnl yeniden 
tesiıı ebnek imkAnı olup olmadıj'ıııı 
araştırlnafa hazrrdır. 

Gelen yolculara kolaylık 
düşünmek ıazım 

TAKSİLERİN YERİNE BİÇBht ŞEY İKAME EDiLMEMESt 
YÜZÜNDEN GECE GEÇ VAKİT tSTANBULA EŞYA iLE, 
ÇOLUK ÇOCUKLA, BAZAN Bl R HASTA İLE GELENLER ÇOK 
SIKINTI ÇEKİYORLAR. 

Dün aldığımız iki mektubu ay. 
nen aşağıya geçiriyoruz. Harp mil· 
nasebctıle tahdid tedbirleri her 
memlekette vardır. Bunlara u y. 
mak bir zarurettir. Fakat her yer. 
de mevcut olmayanın verine mev. 
cudü koymak için bir ikame ha· 
reketi vardır. Bu hareketin icabı 
dıi§ünülmezse halk lüzumsuz yere 

sıkıntı çeker. B ir kaç gün evvel de 
yazdığımız gib i. gece gelen vapu r 
\'e t renler için taksi yerine atlı 
araba, b ir ik i tramvay arabası bek. 
!etmek pek a la miimkündür. Be. 
led iyemiz bu işin üstüne düşse bir 
çok şikAyetlerin öniinü alır. 

tşte mektuplardan biri : 
cıPazarteııi akşamı T oros ekspre. 

============::= sile İstanbula geldim. 'Tren bir 
muştur. Teknik tahsil projesinin 
tatbikinde ayni sistem takip ed il· 
meli, kırtasiyeciliğe mahsus israf. 
lı, sun! gidişten geri durulmalıd ır. 

Bugün ortada umumi bir gaye 
ve umumi bir proje vardır. Bunun 
tatbikatı hakkında münakaşalann 
zamanı herhalde geçmemiştir. söz 
serbesttir. Biz de buna dair bazı 
düşüncelerimizi ikinci bir yazıda 
ifade e~ceğiz. 

Ahmet Emin YALMAN 

buçukta Haydarpaşaya vardı . Tren 
şefi çok insan , çok anl ayı~lı bir 
adamdı. Yolculardan Erenköy, 
Göztepc. Kızıltoprak gibi ara is. 
tasyonlarda inebllecf'kleri aradı, 

sordu , çok kolaylık ıösterdi. Gece 
bir b uçuk tan sonra fstanbula in. 
meyi ıöıe alamıyan çoluk çoculun 
geceyi trende geçirmesine de izin 
verd i. 

Çolumuz vapura bln~rek Galata 
(DeV&llU Sa, 3, Si, 3 4t) 

Almanya 
Türkiyeden 
askeri ına/. 

• zeme geçır-
memüsadesi 
istememiştir 

lngiltere Türkiyeyi 
harba sürüklemek 
için her vasıtaya 
baş vuracaktır 

Berlin, 24 (A.A.) _ Yan resmi bır 
kaynaktan bildiriliyor: 

Alman sıilfihlyeUi mahfıllerinde şu 
noktaya bır kere daha işaret ıuzumu 
hissed lmektedir kı, M. Clodlus, Tür· 
kıye ile münhasıran iktısadi müza· 
kerelerde bulunmağa memur edılmış. 
Ur. Binaenaleyh kendisine güya siyasi 
bir vazife tevdi edilmış bulunduğuna 
dair musırrane dolaşan .şayialar ta· 
mamen esassızdır. 

Türk arazlsınden Alman askeri 
malzemesinin geçirilmesi müsaadesi· 
ni almak maksadlle Almanyanın TUr· 

Akıbetleri hakkında endl,e duyulao , So,·yetl~rln Baltık birkaç ıeml ııeylr hallnde.. 

Kongreden nıtarartıK Kanununun 
tadlllnl b;ti~ ecek olan Runelt 

Amerikada 
fevkalade bir 

hava esiyor 

Ruzvelt dediki: 

HARP VAZiYETİ 

Yeni meydan muharebeleri 

Dinyeper Ye Don nehirleri arasındaki 
ınıntakada ve ~1oskova garbinde n1uh
teı11el yeni n1eydan 111uharebeleri. 

Yazan: /Jısan BORAN 

(Askeri muharririmizin yazısı 3 cü sayfada) 

Almanlara göre Sovyetlere göre 

kiyeden bir istekte bulunduğu hak· Parlamentodan ge
kında yapılan imalar dahi Berltnde 

Leningrad'da 
harekat 

devam ediyor 

Alman tayyare
leri Moskova'ya 

hücum ettiler 
bilhassa tekzip edilmektedir. Bunlar mileri Silahlandırmak 
havayı lfııat etmek için uçurulmuş 

balonlardır. Türkiye ile Bulgaristan Ve bitaraflık kanunu- Bir Alman 
tümeni hal
ları yardı 

Leningrad ve 
Odesa çok igi 
tutunuyorlar 

arıuıında Oldukca. sılsJ,. bı.t geı:gınllk n U kaidırmak kararı 
lhda.ııı için muhuım taratın vakUle 
yaptığı gayretler de tıu cümledendL • • 

Alman hariciye nezareUnln fıkrlne Vermesini 
göre, bu manevralar, Türkiyeyi her ist:yeceg" İm 
ne suretle olursa olsun harbe sllrUk. 
!emekten ibaret olan eski gayeleri:li Vaşington, 24 (A.A.) _ M. Roose
tahakkuk ettırmek için, lng llzlerln velt beyanatta bulunarak dUn demış
her vasıtaya baş vurarak yaptıkları tir ki: 

Alman ileri kolları 
Harkof önlerine 

geldiler 

- --
Mareşal Budyeni'nin 

azli haberi 
tekzip ediliyor 

mUtad oyunun çerçevesine dahtldır. Birleşik Amerıka gemilerini sillh· 

Hür Fran1117. Başkumandanı General 
De Gaulle 

Bir Fransızlar 

Yeni bir mi lli 
kom it~ t .: şkil 

ettiler 
Londra, 24 (A.A.) - General de 

Gaulle hUr Fransızlar tarafından ye:ıı 
bir mllll komite teşkil ecLldığını d'Jo 
blldirmıştir. Komltentn kımlerdtn 
mürekkep olduğu bu gün ılan edil,._ 
cekUr. Komite btitUn dUnyadaki sa· 

JA.h yetil Fransı2 makamlarını teını;lı 
eden 8 \eye. 9 llzadan mürekkep o!ıı 
caktır. Bu nıüroessıllerin 1''ransız.a. 
rın fll<irlerıni scı bestçe ifade edeb,1· 
meler! meşruttur. Yeni komıte, ka 1 
nunucsas1 mucıbince milleti tcmsı 

1 

hakkına malik bir Fransız hlikOmct. 

teesslıs cdıncıye kadar 1'' ransa ıçir 
idari heyet yerine lrnlın olacıı.ı>:tır. 

General de G:ıullc hilr 1''ransız k:J\ 
vetlcrınin şe!ı olmakta dc\"anı cd 
cekUr. 

General de Gaulle bu mlınasebetı. 
beyanatta bulunarak Vıchy hllkflme 
ti ile ml\nasebetlere devam etmek r 

yokaa yeni komiteyi kendısıle mu. I 
nasebet tesisine klı.fı salllhıyetı ola. 
bir otorite addetmek ml l!izıın gel 
dlflzıln takdlrı Amenkaya ve diğnr 
milletlere ait olduğunu söylemıştır. 

!andırmak; veya bitaraflık kanununu 
kaldırmak yahut da bu kanunu de· 
ğişttrmek suretilc bir karar almasını 
parlfimentodan ıstıyeceğim. Evet, 
mezkflr kanunu büsbUtUn kaldırmak 
tansa tedrici olarak değıştirmesinl ıs· 
Uyeceğim.> 

Esasen M. Rooı;eveıt de Amerika 
ticaret gemılerlnin sUihlandırılma· 

Kronştad 'dakiSovyet 
donanması şiddetle 

bombalandı 

Merkezde Sovyet 
mukabil taarruzlan 

devem ediyor 
smdan bahsederken Amerıkanm 1917 Berlın, 2'1 (A.A.) _ D.N.B. ajan- Moskova, 24 CA.A.) - Bugunkıi 

de harbe g.rnıeslnden birkaç hafta sının askerl k!lynaklardan öğrendi&!· öğle tebligi: 
e\-veı o zamankı de,·let reısi M. VU- ne göre Alman kıtaatının Leningrad 23 Eylıil gecesi kıtaatımız. bu· 
son"un da buna benzer bır tedbir al· önUndekı hareketlere 23 eylillde tün cephe boyunca harbe devam 
mış olduğunu söylemiştir. muvaftakıyet.le devam etmiştir. etmi§lerdir, 

Alman · Amerikan münasebetleri Şlddetıı muharebelerden sonra Al· Moskova, 24 CA.A.) - Teblile 
bugün 1917 deki gibidir ve gittikçe man kıt'aları ıstıhkAinlardan blr ku. zeyl olarak neşredilen bir tebliğde 
de fenalaşmaktadır. mını daha ele geçirmlşlerdır. Bır Aı- şöyle denilmektedır: 
Vaş . ngton, 24. lA.A.) - Roosenlt, ma.n tümeni istlhkfımlarla tak\•lyc c· Baltık !ilosunun hava kuvvetleri 

hlikt'.ınıettn ticaret gemilerini tesl!h pazartesi guııil 13 dU5man tayya. 
dilmış sahra mc\'zılcrinc girerek ıtc:-· 

etmek tasawurunda olduğunu bildir. rcı;i dıiı:ürmüşler \'C hava meydan-
mlştir. lem iş ve şıdetle sokak muharebelerııı larında 1 O tayyare daha tahrip et 

Reis, matbuat mUmesşillerlne be· den sonrc. Lenıngrad clvannda mil. mişlerdlr. 
yanatta bulunarak Birleşik Ameı·lkıı- him bir mevkii zaptetmıştır. Lcnıngradda donanmaya men 
nın t caret gemilerini te3lih istika· D ğer bir Alman tümeni de 23 ey· sup tayyarell'r Almanların ıki tay 
metinde yol almakta olduğunu \'e A· JQlde bir So,yet tümeninı pUskUrt· ı yare dafı bataryasını, 11 taHarl' 
merlkan gemilerinin himayesi tı;ln mUş 'e şlddetlı muharebelerden son· dafı mıtrah öz me'li ziını 'c 14 zırh 
her .şeyin yapılacağını söylemiştir. rn diğer b r me\ ltıı zaptetmlşler \'C lı otomobll ile 8 top tahrıp etmıı; 

Bu beyanat. Pmk Star gemısınln goğlis göğüse muharebeler netıce· lerdır. 
<Devamı Sa. 3 Sü l de) 1 sınde birçok So\"Vf't ıstthklı.mlarını Karadcnizde donanmaya m"n,up 

---·------·--·- - (Devamı Sa. 3,Sü,, 4 de> CDenmı Sa. 3, Su . 5 del 

f 'O' '4 .... 

.. 

Ruıı, adataall)etc gcçt"a 1ngillı tanarelerlndt'n lılr fllo 
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''Yangın gerinin üstünde 
düşman tayyareleri mum 
etrafındaki perv aneler 

gibi vızlıgordu 

Kasap derdi ... 
« ...... Şişli l\a aplnrı 6Ö:t.lılrliği 

etmiş bir \'Bliyettc bulunu~ or, et
leri muanen fiyatlarından 10 • 
15 fa7Ja)a :ıtı~orlur. lupılan 

ltirazJara da ~a, canını.r. isterse 
nlın, ya da 1 tediğlnlz yerden be. 
ğf'Jlıllğlnlz eti 'crl) oruı; yn !. ee· 
\'abıııı sınuru~orl:ır. nc,oğhındn 

67,50 kuruşa aldığım bir et par· 
çasıııın a~ nini, Şl~ll kao;aı•ları 8.5 
kuruşa \ernıeğe bile nazlanı)or· 

Milli Korunma kanununda 
bazı tadilat yap ı lacak 
iaşe işlerinde yapılacak bu tadilatla 
daha verimli neticeler elde edilecek 

Yunanistana 
yardım 

Gıda maddelerinin 
sevk tarihi bugün 

bildirilecek 
Kızlay tarafından Yunanistann 

gönderilecek gıda maddelerınln 

ne gtin sevkedlleceğı, bugUn Is· 
tanbul Kızılay merkezi tarafın· 
dan bildirllecektlr. Yazan: 

[E nkaz içinde yol açmak im· 
kfını olmadığını anlayınca 

arkadaşıma dedim ki: 
- Haydi arkadan yol açmıya 

çalışalım. 
Başımı arkaya çevirince bir sıh. 

hi imdad otomobilinin ışıklarllc 
karşıla~iım. Başka bir hadise ye. 
rine koşuyordu. Tam bir bomba 
dclığıne yuvarlanacağı sırada oto. 
mobıli durdurabildim. 

Ben otomobille ugraşırken ko
misler, arkadan dolaşıp enkaz yı. 
ğınları arasındaki bir kapının onü
ne varmıştı, Ayağımın dibinde kır. 
ınızılı beyazlı bir şey gözumc çarp. 
lı, Tutup çektim. Kanlar içinde 
hcyaı bir k edinin henüz sıcak olan 
cesedini ku~ rugundnn tutmuş ol 
duğumu farkettim.' .i'.lnyvanın bom· 
ba düştugu sırada başı ezllinişti, 
Tıksinerek cesedi uzaklora :fırlat. 

tım. 
K pının arkasından sesler geli

yordu. Komi erle beraber zorlaya
rak içeri sokulacak kadar aralık 
1.?ttik. Bir erkek vc dort kodın ka· 
pının arka ında duruyordu. Arka
larındaki duvar yıkıldığı için dnr 
bir yC'r içinde' mahpus kalmışlardı. 
Erkegin ytizu kanıyordu. Kadınla
ra bir şey olmamıştı, fakat sinir
leri sarsılmıştı, 

Sordum: 
- Eksık kimse var mı 
- Yanımızda iki lhıtyar kadın 

vardı. Daha emindir diye şurada
ki komurlüi:e girdilC'r, 

Gostcırdıklcri tarafa baktım. 

Tam bombanın i abet ettiği istika· 
metti. Kadınliırdan herhalde eser 
bıle kalmamıştı. 

Bu sırada hariçten bir ses: 
- Hiıdisc komıseri! diye bağır· 

dı. 
Bu hadiseyi idareye memur komi 

ser bcndım, Dışarı çıktım, baktım. 
Kameron adlı bir gönüllü, emekli 
yüzbaşı Brown Uıra:fından muavin 
diye yanıma ~öndcrilmlşti. '}:'nhlis 
kolu da ) etişmişti. Saniye kaybet. 
mcden balta ve küreklerini kam· 
.rondan indırdilcr. Teşkilatımız 
saat gibi işliyordu. Ben nasıl ken
dime duşen vazifeyi biliyor am 
başka herkes de ne yapacağını bi· 
liyor ve ihtar beklemeden yapı. 

)Ordu. 
B\ırnuma havngazı kokusu gel· 

di. Bir havagazı borusu patlamıı;ı 

olmalıydı, Gaz borularını bulup 
tıkamıya memur kolun derhal gön 
derilmc-si için muavinlml merkeze 
)olladım. Dığer bir tarafta bir su 
borıısu patlamıştı, Ortolık feyezan 
yerine donmiyc başlamıştı, Sular 
tahlis işini güçleştirebilirdi. Su 
boruları tamir kolunun da derhal 
gönderilmesini merkezden istedim. 

Aksiliğe bakın ki Almanlar yan
gını görünce geri geldiler. Başı

mızın üzerinde tıpkı mum etrafın. 
daki pen aneler gibi dolaşıp duru
yorlardı. Tayyare da:fi topları ye. 
niden ateşe başladı. Şarapnel par
çaları clvarımıza dilşilyordu: 

- Haydı sığınağa! 

Diye emir verdim. Her birimiz 
bomba ve şarapnellere karşı sıgı· 
nacak birer yer aradık. Civarda 
iki ~eni infı!Ak oldu. Sonra da ha
ber aldım ki iki muavinim tam 
merkezden çıkacak iken infilak 
karşısında kalmışlar, mahallenin 

HERCiüt'f.BiR YEMEK 
Unu Allah sora r 
E&kl ramazanlardan birinde, mc.' 

hur na ıp ı•aşanın yalısında tertip 
edlll'n bir iftar ı;ofra.smda da\ctll 
bulunan z:amanc IUlınlerl llc şeyh. 
ler ara ınd oruç tutmaktan, tutu
lıınııyaıı oru~ların kn:ta ından bir 

mübahase aı;ılır. Balı e, da\ctlllcr 
nratoında bulunan Bektaşi babala· 
rındıın Abdilllfltlf de karı~ır. l\lü
bab:ıI>Cnln çığnodan sıkma ınd&ıl 

\ ıı münakaşa ';'ekJlnl alına ından 

eıkılan Ragıp ı·a~, işi tath;,a bağ· 
l:ımak, nıecll te b~göstermeğe ba, 
lı'\' ın ot;ukluğu ortadan kaldımıak 
lı:ın, o ınııl3 odayu ı;lrcn meşhur 
Hu~nrete ıoornr: 

- Uaşnıet 5enlıı de borcun 'ar 
mı? .• 

- \'ar 1ıa~11m 
- ~ekadar'!' •• 
- Baklmla bin, kıı..aba bin ) cdl 

)UZ.... 

- Onlan değil oruç borcunu so· 
ruyorwn. 

Jl:ı~met uratı W>ar. \ e: 
- Oruç borcundan izo ne. Unı. 
llah ım;-a ı. I • ir, orııcııığınız kul 
ı'l·udur n paşnm. 
t ~ ıbllc paı:n) a \ c misafirlere 

l.aı.lıkuha;\ ı attırır \ c ıııünakaşoyı 

lialdırır. 

George Graham 
pasü -korunma merkezini teşkıl 

eden sığınağa dar kendılcrini at· 
mı:ılar. 

lar .... » 

Bunu Şişlide oturan bir okuyu. 
cumuı; ynZıl.,r \C oru~or: 

1 
Mılll Korunma kanunu tatbikatın· 

da daha. verimli neticeler elde edll
mesı için bu kanunun iaşe işlerini a· 

tetkikler yapılacaktır. 1 
Bundan başka, öğrendiğimize göre 

İstanbul la.şe mUdUrlUğUnUn İstanbul 1 
gibi sanayii ve harekeli geniş bıı 1 
şehrm ihtiyacını karşılayamadığı an. 

!aşılmış ve bunun için de kadroların 

50 ton ı;ıda maddesin n sevkı 1. 
ftni idare etmek Uzcre Ankara· 
dan, Kızılay merkezı mUdlirle· 
rlnden Bay Ziya Tahslnin reis· 
liğlndc bir heyet şehrimize gel· 
nılş ve yardım işinin bıran evvel 

Bir aralık yanımda bir ses yük
seldi: 

- Bakın, bakın, suçluyu yaka· 
!adılar. 

- l il nt l\llırakabc blıro unun 
memurları arasıra olsun emtlml
zc uğrayıp ı.anımız.ı, lllğlmlzl ku· 
rutan bu kasuplarla. meşgul ola· 
mazlar mı ocaba':' .. 

IAkadar eden htikümlerlnde bazı ta· 
d!IAt yapılması takarrUr etmiştir. B:.ı 

sebeple bütün memlekette olduğu gl· 
bl İstanbul mıntakasmda da mev· 
cut ihtiyaçlar nazan itibara alınarak tevsllne akrar verılmlşllr. nctlcelendlrılmcsl içm faalıyete 

geçmiştir. 

Bütün projektörler bir tayyare 
üzerfoe çevrilmişti, Üzerine yay. 
hm ateş açılmıştı, Etrafında mer· 
miler patlıyordu. Nihayet vuruldu, 
dtişmeğe başladı. Çılgınlar gibi 
hepimiz alkışladık. Endişelerimi. 

zi, sıkıntılarımızı unutmuştuk. Bir 
futbol sahasında kendi takımının 

yaptığı ,gol üzerine sevinç sayha
ları atan bir süni sporcu halini 
almı:1tık, 

100 \.~~~~~~ ~~~~~~~~J~ Üsküdar tramvayları Tramvaylar için 
tasfiye işleri bandaj geı'iyor P etrol 

Taze bir şevkle işlerimize sarıl· 

dık. Yer kazılıp iki ihtiyar kadı· 
nın cesedi çıkarıldığı zaman, şü

kür ki, ben başka taraftn idim. 
Tam isabet neticesinde, saniye 1 ı
dc ölmüşlerdi, Bu da bir tesellidir. 

Bir bomba dilştukten sonra tçc'I. 
bir almak için insana vasati olarak 
bf's saniye kadar zaman kalır, Fa
kat bombanın patlnması bnzan beş 
saniye de olmaz, daha uzun sure. 
bilir. 

Arkadaşlardan biri anlattı Bom
bayı görünce aldığı talimata uya. 
:-ak yere kapanır, kulaklarını tı. 

k'lr, ağzını açar. Yavaş yava-ş beşe 
kadar sayar. Q zaman kulakla:ını 
açar, fakat ihtiyat lü~umunu hn· 
tırlıycırak yeniden kapar ve yeni
den bC'şe kadar sayar. Boml.ıa hak
kındaki görilşüniın hayal oldugu. 
nu sanarak ayağa kalkarken, ci
varda şiddetli bir infiUık olur, 
kendisini karşıya fırlatır. 

Bizim mahallenin gönullü ko
runma tcşklUıtında her mesleğe 
mensup adam vardı, Komlserlcri
mizin ikisi avukat, biri bahçivan, 
biri npartıman kapıcısı, biri tanın· 
mış bir hanende, biri demlryolla 
rından birinin dlr ktörU, biri de 
bir at yarışı aeentasının kAtibi idi. 
Başkomiscr Watson işten çekil· 

miş bir banka müdürii idi, Disfp. 
linin şekil meselelerine çok ehem
miyet vermezdi. Fakat büyük bir 
şevkle çalışır ve yaşının ilerilemc
slne rağmen hepimize örnek olur. 
du. Mahallenin korunma merkezi. 
nl idare eden iki kişiden biri bir 
emC'kli yüzbaşı, diğeri vapur ma
kinisti idi, Bomba hiıctımları ara. 
sındn geçen fasıla esnasında bu 
vapur makinisti uzak denizlerc'le· 
ki maceralarını anlatırdı. Bunla 
rın epeyce açık tarafları vardı. 

Dinliyenler arasındaki telefoncu 
kızların yüzleri kıpkırmızı kesilir, 
birer tarafa kaçarlardı. 

En ağır işimiz, patlamıyan bom 
baları zararsız hale koymak ve 
yangın bombalarının tesirine kar· 
şı derhal mücadeleye girişmekti , 

Bazan şöyle bir emir alırdık: 
- Sahanıza muayyen bir miıd· 

det sonra patlıyacak şekilde kuru. 
lu bir bomba düştü, Arayıp bulu. 
nuz. 

Boyle bombaların umumiyetle 
bir çeyrek saatten evvel patlama. 
dıgını tecrube gö tcrmlştir. Fakat 
bunlar zeminde derin bir boşluk 
açmaz. Geceleyin böyle bombaları 
bulmak epeyce bir iştir. 

Bir gece beş kişi birden böyle 
bir bomba aradık. Nihayet dar bir 

ası 
Çıkardığı Atatürk Bıbllyoğrafyası 

adlı kitabı hakkın~a yazdığı yazıda 
.şahsına. karşı hakarette bulunduğu ld 
diasılc muharrır Nad.r Nadi aleyhine 
Asliye bir ncl ecza mnhkemesındc biı 
davıı. açan lstanbu Edebiyat l<'nkUl
tcsı ProCcsorlcrlnden Herbert Meliz!· 
cı; ın davasına dün de devam otunmuş 
l ır. ünivcr !leden ehiı vukuf seçıl. 
mck üzere istenen beş Is m hakkında 
gelen müzekkere okunmu,tur. 

Rektor Cemil .B 1 elin gi:ınderdlğı 

tczkc1ede hulmk ! kl\lteslndcn 5 ısını 
\ardı. Bunun üzerine mahkeme, Cc· 
mil B !selin ehil 'ultuf seçlT\ck sallı.· 

hıyet. olmadı(;md n ve kendıslnden 

edeb ~atçı b~ ktşınln ismi istenml~ 
bulunduğundan yeniden 5 edebiyat 
profe orU ismi lstenmes ne karar ve· 
rlimlş ve mtıhnltemc baı;ıkı:ı. bır g{ıno 

bırakılmışt r. 

Kadı! oy nıuhtekirleri de adliyeye 
\eriliyor 

F.at MUrııkabe kontrolörleri Kıı.· 

dıköy _ Üsltüdar havalıs nde tetkik· 
!erine devam etmektedirler. Bır iki 
g{ln zarfında bu lıavıılidc 6 ya yıılun 
ıhUktı.r vıık'ası t b t cdllın t r. 

Bunlardan bir , clınde çok mık· 

tnrda makara bulunduğu halde gc!C:l 
müşterilere makanı. yok demekte o· 
lnn Kanarya man,fatura mağazası
dır. D ğerlerl 35 adet makara saklı· 
yan Koço, SöğUUUçeşmedc çorap, ma 
kara ıhtıkArı yapan Petro \'c kırtasl. 
ye ihtiklırı yapan Fecir ınağazalo.rı
dır. 

Fiyat murakabe l<ornısyonu ibugUn 
kU lçtlmaında bıı mUesseselerın va· 
zıyetinı tetkık cd,.cek ve thtıkfır yap• 
tıltları sab t olduğu takdirde bunlaı·ı 
adliyeye se\ kedecektır. 

yan sokakta bombanın izini bul· 
cluk, Bir hı~ım deliğinden içeri 
duşmuştü, Bulup çıkarmak imki'ı

nı yoktu. Derhal civar binalarda. 
ıtı halkı tahliye ettik. Biraz sonra 
bomba patladı \'e btiyiık bir apar. 
tımarı binasım çoktiırdli. 

Bir ı;ece bir l angın bombası hır 
apartımanın üshine dustu. keri 
daldım. Guzcl bir kız yanmak üze
re idi. Bir halıya sararak dışarı 
çıkardım. Fakat kızın yiizü kıs. 

men yanmış, gilzellıgi gitmi~tl. 

Kız ı:ıınlcrce • a) ıklamış: 
Niçin beni kurtardı? Bu hale 

düşecek yerde nıçin yanıp ölme
me meydan bırakmadı? 

Bunu hayatımı tehlıkC'ye koya. 
rak yapını tım. Fakat işte makbu 
le geçmc-m işti, 

samimi ve yakın oluyorlardı. Birbirleri· 
ne sen diye hıhıp ediyorlardı. 

EDEBİ ROMAN: 

- Tabii düşilndüm. Çalışman lfızım 
Udaigor sultanının Çince \C Malakaca 
bllmcsl lazım. Ders almanı isterim. 

Odrey ciddi bir tavırla Sclımc bakı
yordu. Selim bu bakı~ın mfınasından en
dişeye düşerek: 

- Yoksa canını mı sıkar? 

Dahlllye VckAleti İstanbul beledl· 

yeslne verdiği bir emirle O'skUdıı.r 

tramvaylarının devir muamelesi için 

tasfiye işlerinin stiratle ikmalini bil· 
dirmlştir .• Uzun zamandanberl de· 

vam eden tasfiyo işlerine bugUnden 

itibaren bUyuk bir hız verilecek \'l' 

bir an evvel ikmal edilecektir. 

Kömür nakliye ücret
lerine zanz yapıldı 

Geçen sene İstanbul belediyesi şe
hir dahilindeki kömUr nakliye Ueret
lerlnl semtlere söre tayin etmı~U. Bu 
sene de iktısat mUdUrJUğU naltll Uc· 
relleı i Uzerinde tctlukler yapmış ve 
ı;eçen seneki nak.1 Ucrctıerlnc yUzdc 
on beş nlsbetlndc zam yapılmasına 
karar vermiştir. 

'faks! iicretıerinc Lam tatbikatı 

lıuı;ün başlı)or 

İstanbul beledlyesı son vaziyetleri 
gozönUnde tutarak taksi Ueretıerlne 

yUzdc otuz zam yapılmasına karar 
nrmlşti. Taksller bugünden itibaren 
bu karara göre işlıyeceklerdir. 

---oo-

Bir kadını 
paglaşanıaınzşlar 

Burhan adında tılrlsl, vaktlle mel. 
ı·cs ya9adığı ve bi!Aharc ayrıldığı 

Pollne md kh·scnç-4uza dUn tr m 

vayda yeni dostu kasap Mustafa ı.o 

ra!tlayınca. kıskanmış ve I'ollnenln 
üzerine atılarak genç kızı tram\ a;; 
içinde döğmUştUr. 

Bu \'BZ yet karşısında kasap l\1\lS· 

tara da metresini mUdıı.!aa IUzumunu 
hissetmiş vo cebinden bUyUk bir bı· 
çak çıkararak Burhanın Uzerınc yU· 
ı linıUl}ttir. Halk kavgacıları ayırrnı1 

tır. 

Neticede cUrmılıncşhut UçUncU suıh 
ceza mahkemesine verllen Burhan, 
Pollnlyl J<alabalık içinde dövmekten ı 
ay ve kasap Mustafa da bıçak çek· 
ınekten 3 güıı hapse mahkum ed ı. 
mlşlcrdlr. 

---o-

<.:ezası 30 ı.eneuen idama ~ıkarı ldı \C 

yine 30 eneye indirildi 

Bır müddet evvel .Fatihte metresi 
Binnab oıdUren Hııcı İbrahim adın· 
daki katıl Bnincı Ağır ceza mahke· 
mesi tarafından ~O sene mUadctle 
hapse mahktım cdilmlşU. 

Yapılan teşcbbUşler neticesinde Ro_ 
manyadan 800 bandaj siparlş edllmış, 
fakat bunların memlekete idhal. yol 
ların kapalı bulunması dolayısilc gUç 
leşmişti. 

Nıhayet bu 800 bandajdan 100 ta· 
nesinin Bulgaristan yoluyla gelirli· 
mesl tahakkuk etmiştir. Bu banda]· 
lar gelince 25 arabanın daha faallyct.e 
geçlrllnıcsı nıUmkUn olacaktır. 

-o-

İt/ ai'ye teşki:Cıtı 

tevziatı 
başladı 

Petrol Ofısi mUdtirlUf;U ~rafından 

İstanbul belediye i iaşe mUdilr!Uğil 

emrine tahsis olunan petrollerin tev· 

~ilne dilnden tlibaren bUtUn baltkal. genişletiliyor 
İstanbul -belediyesince itfaiye kad· lıırda başlanmıştır 

Tevzıatın muntazam olması ve bal' 
rosunun esaslı bir surette genişlelıl. 

nıesine karar verilmiştir. Bu meyan· 

da Beyoğlu ılfaıyesi için yeni bir bl· 

na inşa edilecektir. Dıg-er binalara da 

yeniden füı.veJer yapılacak \'C tam'r 

olunacnkla.rdır. 

-o-

Sıhhl~e Yeklli ,;eldi 

defa alanın tekrar mliracaaUa pet· 

rol almamaı;ını temin maksadllc tev 

z at polis ve bekçiler vasıtaslle kont· 
rol edılecektır. 

--o-

Mektepler bu
gün açılıyor 

Şehrimizdeki blltlin lise ve orta 

Sıhhat V~klll Dr. Hulusi Alataş 

dUn sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimı:ıe gelmiştir. Vekil şehrımiz· 

de bırkaç gtln kıı.lacek, kaldığı bu 
mUddet zarfında sıhhat lşlerııe nıeş· mekteplerde derslere bu sabahtan 
suı olacaktır. ıtlbaren başlanıyor. 

Fcnerbah!;l'ye s~n traımay 23,15 de Bu yıl mektep kadrolannın geniş 

O'skUdar _ Kadıköy bnlk tramvay. tutulduğunu nazarı ıt.barc alan Ma· 

!arının l<'encrbabçe servisini yapan arır Vekaleti sınıfların hocasız kal· 

son tramvay U,40 dan 23,15 e alın·! maması tçfn icap eden tedbirleri aL 
mıştır. mıştır. 

l f tar sofrası 
İftar sofrasının ba~langıç man

zarası: Buyiık bir bakkaliye ma· 
zazasının itina ile tanzim edilmiş 
\ Hrini gibidir, 

sız kasavetsiz, tatlı yüzlü, §işman 
Zenci kadını hatırlatan yağlılar: 

Kalaınatadır, O, kehribar tcsblh 
tanelerine benziyenler de: Ham 

Sofranın orta. iken koparılıp limon suyu ve zey. 
tarhana tlnyağı içinde az çok olgunlaştırı. 

çorbası kAsesile lan buruk lezzctlf zeytinlerdir. 
sofranın etrafın- Şu tekerlek tekerlek suçuklar, 
daki yemek ta. sanki Hindistanın en meşhur ba· 
bakları ve bu ta. harat tacirinin sofraniza göndcr

lıcmen diği birer cşantiyondur. -------.-....u onıındcki yağlı Siit, tereyağı, ayran, kaymak, 
ve susamlı halkacıklar arasına ın· hulfısa süt ve sütten yapılan bir 
ralanmı§ sırça tabakçıkları ctolclu· çok şeylerin bir komprimesi: Be· 
ran renk renk \'e çeşit çeslt çere yaz peynir. Ta 
zlmsi şeyler, ı;:özü doyurup karnı dı bana, reng 
busbütiln acıktıran bir yiyecek kayısıya parmak 
meşheridir. ısırtan başka bir 

Bakınız, şu ince ince doğranmış peynir: Kaşar. 
Bu karar temyiz mahkemesı tara· Süthaneden deı;il 

ı hafıf )'ağlı pastırma dilimleri, us. 0 

fından maznunun aleyh ne nakzedll· de bir mensucat 
1 d ta bir elin ı;cdcf kakmalarla işle- L;;;;;;,;;:::;...m:;~•u 

mlş ve dUn yeniden yapı an uruş. fabrikasından çık- -
dl8i ceviz levhaları andırmıyor 

mn sonunda )\atıl ıdam cezıuıına çar- mııI hissini veren iplik iplik bir 
Pılmıştır. Ancak B.nnazm tekrar mu? başkası: Dil peyniri. 
Hacı İbrahim ııe bMıçınış vo bır Ya şu üç çeşit zeytin, .. Bu, yüz. Reçellere gelince ... 
mUddet oturmuş olması hafifletici !eri kırışmış Zenci kafacıklarına Galiba top patladı, onlar da 
sebeplerden sıı.yılınış, ceza yıne 201 benıiyenlC'ı·: Bildiğimiz zeytindir, yarına ... 
seneye lndirilmlştır. Şu, Amerika !ilimlerindeki gam· 1 TİRYAKİ 

TEFRİKA No. 83 ve Selimin ne soyliyeccğlni bekler gibi 
bir tavır aldılar. 

Diye sordu. Odrcy boynuna sarılarak: 
- Canım, dedi. Sahiden bütun hayatı 

't cnan: Francis de Crolalet Çeviren: Reı:zan A. t. YALMAN 

Japon müme sıllcrinden Klroto küçtık 
ve sıska bir adamdı. Kırk yaşlarında ka 
dar vardı, Daima tebessüm eder gibi dur
duğu için sanki bu tebessüm yiızflne hôk 
olmuş r.K>i idi. Fakat kısık gozlcrlnin ba
kışı keskindi, Çabuk çabuk konuşuyor, 
cllerllc bir takım hareketler yapıyordu. 

Dl~cr mümessil Yakasuml'yc s~lincc 
fişnıanca bir adamdı, İyi huylu hissini 
veren bir hali vardı, Tcbtssum etmedıği 
zamanlar yiizü, yorı:unluktan a~ağı doğru 
6arkardı. Yumuşak bir sesle konuşur, ke
limeler a~zından tane tane çıkardı. 

beraber mi gcçirecc{iiz. Hep senin yanın 
da mı kalacağım? 

- Buna yemin ederim. 
Odrcy Selimin yanağına yanağını da

yadı ve yavaşça: 

- Beni dinle.. dedi, Yarın burada 
ilk defa olarak kalacağım. Gece) 1 bcra· 
bcr geçirelim, Sen de kal, ne olur? 

- İhtlyatsızlıklor başlıyor. 
-- İstemiyor musun? 
- Tabii istiyorum. İstemez olur mu-

• yum? Fakat O, şimdi otomobile baka· 
lım. 

- Otomobil mi? Bu ne çılgınlık! Bir 
de beni :fakir sanmalarını isti) orsun. 

- Otomobilin senin olduğunu kimse bil 
mlyeeek, Üzerinde buna dair blr al~met 
yok. Yaya olarak çıkamazsın ya... Hem 
buradaki şeyler en basit ve sade şeyler. 
olr. 

Şarklıların sadelik olçusu bambaşka 
Ol le ise •• , Bu ne muazzam ) erler.. Ya 

garaJ nerede? 
- Garaj da mutbagın yanında .. Önün

den geçtık, Ama onu da gormedln. 
Sel m Odrcyin memnuniyeti karşısında 

buyuk bir lıa.z duyu>'ordu, 
Odrey hedıyc alıp ta sevınen çocuklara 

benziyordu. 

Ev işlerile sen meşgul olmıyacak
m car ı. Sim La her şeye bakar. 

Sonra Sım La diye seslendi, 

Entarllı bir ihtiyar Çinli hemen karşı
lnrma çıktı, Uzun tırnaklı, parlak gözlu 
bir ihtı)'ardı. Sakalı altı tane beyaz kıl
dan ibaretti. Balmumu gibi sarı bir yüzü 
vardı. Yerlere kadar eğılcrek selam ver. 
di. Yılzunde daimi bfr tebessüm vardı. 
Sclım şefkatli bir tavırla omuzunu okşa
dıktan sonra izah etti: 

Babama uzun seneler hizmet etmiş. 
lir dedi, Benimle beraber Avrupaya git. 
ti. Mukemmel ingilizce, biraz !ransızca da 
bilir, Şımdiyc kadar hiç bir hatasını gör-

medim. Evın emektar adamı. ;ıilcnin A· 
deta bir dostudur, 

Çinli bu sQzlere sel~mla mukabele et. 
tikten sonra Selimin kulağına bir şeyler 
fısıldadı. 

Odrcy sordu: 

- Ne söyli.ıyor7 
- Bu eve (İnci evi) denilmesi ne kadar 

clogru ımiş! diyor. 
Saat üçte Selim Udaigor'a dôndü, İki 

Japon kendisini bekliyordu. 
Bir sürü nazik sözden ve uzun boylu 

iltifatlardan sonra Japonlar istediklerini 
anlattılar. Selim de kendilerine cevap 
vlarak: 

- ~lademki şirket kurulmuştur. Ye 
:fabrikanın da yapılmasına başlanmıştır, 

benim de size söyliyl!cek bazı sözlerim 
'ar. Açacağım mec:cJeyc daha evvel çok 
c>hemmlyct vermiş gorünmemiştiniz, Fa. 
kat şimdi beni iyi dinlemeniz Uızım ... 

Japonlar eğilerek t.ckrar selam vcrdller 

Selim söze başladı: 

- Mesele şudur: Udaisor küçük bir üJ. 
kcdlr. İngiltere ile iyi geçlnmcse mecbu
ruz. 1''arzedelim ki İngiltere bu işin far
kına vardı. Sonra ne olacak? 

Klroto hemen cevap verdı: 

- Farkında olması giiçtür, Çalışan 

<imelelerin hepsi enın!yetıldir. Ormanın 

bu kısmından tayyare hattı da seçmez, 
Yakasumi yorgun bir sesle devam etti: 
-- Tayyareler geçse bile yeşillikten 

başka bir şey göremezler ki •• Bütün yap. 
tığımız binaları iyice maskcledik, Bu giz. 
lcnme işi, pllınımızın esaslı bir kısmını 
teşkil etmiştir. 

- Ya toplarınız? 
(ArkMI ftl') 
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Bilmece gibi 
havadis 

Öğle üzeri ~ıkan bir ~ı 111 
haslı r., ile birlikte •il ... 

dbl gördüm: 
Kol'l&Sını fışıkı 

boğ n kndın JJ 
«İzmirin O\ a<·ık ı.u~ uoılc ı; 

isminde 28 ~ aşıııdu bir kuıı;n\ıl 
~ı Rıd\ anılan kurtuınıok çbırti> 
a~ıı.ı J 7 'a"ında llasanlıı 4. • ., • dilfl"" 
o~ urken iple boğarıık ol 
fün. 

r>ıın,anın iı;inclc bulundıığll•• 
- bil y 

hiııı 'azl3 etler kıırırıı.ındıı ıırt 
dl in lazılış tarıllc ml'ı:sul 0 &Dl 
belki Bay !'\ allir Nııdi'niP c ıı' 
kılacak amma geliniz 5J;ı; olıJJI 
ahlırmad:ın g~~lnl.ı... -~ 

Bir kere ba~lığı okUr ok d.t 
ı.ando. şöyle bir diı~lince ııt~ t 
yor; Kııdın kocasını 'c ~1 ~ 
iki kl,131 ölt.lürıııu.,. ::,onra ~~ 
1jık1nı? Buraaı <lı\ biraz 1,.. 
ama her haldo kendi acıktPI O ı.. , . "' ., 
~imdi ha\'adl i okll,)alılll·r(~ ' 

dın kOCa!iı Rıd\ andan ıı:ıı ~ 
için onu aşıkı 17 lll!JıDdn 1 

blrlil•le o~·urı.:en ııııe boğarV 
IDÜ!jtiır.» JI 

Şöyle düşünüyorsunuz: 1 ""' 
dın kocası Rıd~andan kıl~ 
l!.tlyor. 2 - Biraz ı;nrlp anı~ 
ca ının ı 7 l aşında uaı;an ıJf 

bir Cışıkı 'ardır. 8 - li~ 
kocanın li~ıkı birlikte u3 , 
lıır. 4 - Bu lkl adanı u311rfiC 
dm t'İDlll eti lşlcnıi~tir. 1"' 

llalbukf hadi enin ııır- d -
kilde olınatlığını 'e tloğru!U~ 
olacağını zaıınedil orum: 'if 

nir l\adın \'C bu kadıııın d:> 
~ıkı \ardır. A111kı ohluğıı 1 ıP' 
kadın koca!>ıııdan kurtulrı1d 

yor. Koca ukudadır. ı, ,., (111 

birliği ) aparak k dınla ıi;1 ll1 

kudan istifade ederek ıııtn1111 

1 

yorlar. 
1\Iuarıdar af buyur uııl:J~ 

dillmlll, yaz.ıınızı, )DZIŞ ·~ 
<hiLeltmcl•, bir düzene oli 
nıanı selmiş değil, ;eçnıe1' ıııJ!i 

Kôf> 

Keı;ımııaşıu.l:ı ha tane ' 
Ua~'Bn Lütfiye Uıllcl ııorıı~ 
cabı ile birlikte altı ı;crı 6" 
Uasrııda bulunan hcınşırc:n1 f' 
tıınberi haber alıınıı3 ordııoJo '
en·cı gelen bir mektupts• t 
n·ın ko\'a 111111 ulılugündcll ~ 
ı>ort ıılaınaclığıııdan bah 
nebi nıcınkkctlerılc uuıuıı; 
lerın naı;ıl pw;aport alıt 

lfıtfen lıllcllrlr nıblni:ı? • 
Cevap - Ecncbı melll 

bulunanlar TUı kiye kontı 
rına ntlfu kAğıdı ı. li 

tunu göstcı mek 'o h 
ıı;bat etmek uretı,e he· ı: 
saport al b.lırkr. :ı a n 
ncd1.n fıı.zrn. bir ınUdd t 

:' •!•" l.-ı.ı• 
Ihırınn tutlı ının ııu"ıl ,._ 

m ı;oraıı olmyul'uma l C' ııJ'ııı 
İçine bir kcprc kül korıııl1_, keıı~ ı.uyu l31cc duruıttııll F 

ru ı;lıı;llp ka3 nnlınız. \ c ıhli 
5anı tcııılıı ediniz. 150 grun1 , 
ğını bir tu\uda kız:dırınıı:· 

i tli' l•Uo haıı una iki l emf'&ı: • 
luım to:r. şeker Hı J nnnl ''' 

,111 tuzu 13 lce lmrı~tırıp ıuı 
1 

içine dokerek im ılcunlı 11 
1 

rinde yıı ıı Jt'dlrlnlz.. Jlı1' Ji 

~ u Jll\'aŞ lU\3Ş ta\33a ıl 
rı~tırınız.. 8u~ u f da (lhli 

murun ta\lnı boı.mumaG'8 1 
dikkat ediniz.. Bu urrtlc ıtı 
getirlkn hamurdan l!>tcd•& 
J iıklül•tc ı.opardığınıı:. l':ı 
her birini ıtarnıaklarınıt ~ 
ki o;, uk bir r hurma ı;c1' 1 
dikten oııra, l ağlıııınıı'! ıt pıı 
iız.crlnc ku~ ıınuı., lı::ı rıt~c ~ 
tep iye diziniz. Bu iş bil1 

ra\ ana birimi ... culoı bir t 
# o • ~. 

kaynamakta ulun tcrr31Jı-

tl'ıı alınız. Blrnz. oğu~ unrl' 
ları birer birer lrıuc ııtın• ' 
re\ i ılc- l«'krnr ntrs,c kO) ııPr . ~ 
ı;urctle, 3 ağın haran;tJnl 
da tutarak hurmaları li 

Kız rnnları lızerek tub ~ 
llıırınnlar I~ lce oğudıı1'10 ı# 
iızerlno kufi mil turdu 0 ,1 
ııcrbetl gcı.dll'inlz 'e oft' 
Diz, 



"'--ı Yazan: 
1 ban BOR N ......_____ 
tQgllııı. ------
ilde Ü tebliğlere söre ı:ark ('CJI• 

...._ 'allyeun hul~sa ı şudur: 
lıir Alman pl) adc tümeni 

~ -· k'ıı taıırruı ctmı... Ru lıır 
~'lllu • 

...._ llÜSkUrtnılh<lcrdlr. Sa l.enıngrnd ct.'.arında mukabil 
" de'aın eden Ruslar arazi 
a •.!ardır ..... . 

tetkeı.de Tlmoçenko ordu u 
taarruza de' ıım cdh or. 

~ . 
b e 40 kilometre kadar yak· 

"lQ u nu ordu u şimdiye ka. 
· .\tınan twncnlnl imha etmiş· 
1 

'1, ~ ~nupta , azl) et buhranlı· 
~~&tın ldcllıısına ,orc lllarcşal 

kıl erın !!al'ktıın ihatası es· 
>"tııı lierı tckİlml-:tlr. l\lareşal 
~ tlındl hem çekilen ordulu· 

Ut dUıen 'erıneğe \ll hem de 
% rı hareketine m nl olmaf;a 

~ ~r, l>o1ıa, n sclırl Ruıı muka. 
1 ...._ :;:;-u altınd~ buluıunaktndır. 

llllld tf.a Ru lar tarnfından kuv 
l.la araa edilmektedir. Son Ro

~t trulları ıtomen ordw.una 
tıtır l.a) lata mal olmuş 'e S: kırılmıştır. 

, tıa l enı bedeli Don nehri bo 
~~tınaktır. Acaha 'nrdıkları 

? ~ 0ndan ı;onra. ne ) apa(-ak· 
~w" .;:.ko,a;nı nıı ) iirb~ ecekler, 
;~ b kaı;l al·a mı uz.anacaklar Z 

edere yıını l\lo kontya yU. 

~ki ' !Jlmal 'e rnerkeı bölıoe· 
nu ordularını lmha)a. ça· 

lıllıa daha ku\ \etli bir ihtimal· 
l bunlar Don nehrine \ar. 

Sonra dfi ünüleeck meı.ele· • b 1 • 
bil n Ptr'dcn ı;onra Don nehri 
t ~ ordulara l yık bir ıse\'• 
!( tdefldir. Almanlar; hep bir 

s:ııarından diğerine kadar L 
t1, l<trıında harek t 3 apıyor· 
~c~ da lık mıntakalar,, mü· 

~ '%~ k fi m nia ay ılırdı. :tırh· 
l ""ıı 'o tlU ı ıutıtaJarın kullanılnıa. 

t lira genış nehirler fazla e· 
tt t.t kaznnmı lardır. Zira bü· 

• tıı!t~nış nmlrl~r. bilha a zırh· 
~.. rıu \8 ıtalıır lcln enJe~cl 

"tır11 • 

1 
U ntfinllcrdlr. 

'Uniestcri geçtlktcn on. 
,, \c ancak Dnlcper bo. 

lıtıı tıııca durakladılar. Dnleııcr 
11tiılrJ rl ar ında ayni 'a· 

<\ıı,.~kcrrur etmesi muhtemel· 
'~r nehirler etrafında mu. 

ttıı bnl'(!k t ~ apmakta 'e 
'ltlıırıer( a ri ordularla geç· 

11(11dret, Urat ,e mc1ıarct 
~tdir. 

Qla 1.:0k bil) ük 'c ;'Cnlş bir 
~lı 11 l>nıepcrl nasıl geçtiler': 
~ başına tetkike dcğeı· bir 

\ ) t, .\ kert koprUcülUk hak· 
)~qlklcr 3aptıklanna hi~ 
~ llır. Alman orduı;unun kop 

11•eaı 'C ltoprUcU kolları ta· 
~0torıeşurllmi~ir. 

tı t r nehırler ltıcrlnde kur -

1 frıbaz kopriller, ha' a hil· 
~ korumak için, icabın· 

kııııın ürntle çozUluıı ay· 
'e lekrnr ı;Uratle birleş. 

'Ilı , ~it, l:sldden böyle bir ko· 
•Qltt 
tııı u. 'Bu usul tam mile Al· 
~ li 1tttdıdır. lşto Almanlar 

!( ~ne hö)lo tomlı:ız kiiıı· 
\fr.~ll'ılar , c nehri g~mcğo 
filtı- 0lınu !ardır. fo'akıü lıoyle 
lıı~ltı.ıııanıl a da, ıııuhafaı.a~ı 
~'l!t lıkak h:n a h!ikiml~ etine 

t\ ~~I d;ıfi \asıtalımııa \e ni. 
~~ .. 1 ı.ı kullanılımı ına lü· 

"it A 

11 • •dman bın·a kunetleri, 
eıı R ı; lııJ , o koprli kurul· 

~kı (!e, irlcrln nı;ır topçuııu 
. :,e tmı,tır. 
'
1 
l>ıııc11er , e Don nehirleri 

>tııı llıılıada 'e Mosko,·a ı; r· 
,b,,,Alınan hamlelerine luti. 

"!t, 
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1 Memlekett e n hab e r 

Asıboğa k öyünden bir- l 
gençle mülakat r*; ı 

r---"' Yazan _ 
r Behçet Kemal {'AGLAR ' 

1 

L~--------------------•;;n ............ ----...... ----~ 
A

sı Buğa: köy şlvesllc Asıboğa, 
ayni isımlc anılan bir dcrcn.n 

ıçınde, 'boz ''e yassı yamaçların di· 
bine kurulmuş 20·2ri 'hanelik bir TUrk 
men köyUdUr. Sarıkamış kazasına 

mcrbuttur. Rençberllk ve hayvancı· 
lıkla gcç..nı.r. Kadınlar, tarlada er· 
kekle yarış edercesine çalıştıktan 

sonra evde de boş durmazlar, çok tyı 
halı ve kilım dokumasını bıllrler .. A· 
çık güzel ylizlerl. uzun ve renk renk 
entarileri ile tUrkUler mırıldanarak 
harman sürmeleri "·eya tokaçla dl· 
bekte hedik dövmeleri, ınsanı TÜl'k· 
IUğUn ilk ve bUyUk gilnlerlne ı;ötU. 

ve zaten lıalktan olanlar yapacafız .. > 

1 

dık.> .. Bir genç ve IAyik bek~ı gib 
Hasan, o kadar benim dU)'duğum si. konuşan Hasana tmrendım. 
bl konuşuyordu ki bazı cllmlclerln. Her Asıboğa'yı bir Hasan'ı kurta· 
ben tamamlıyordum... racak ... 

« ... Bizim köyün halkı, eski bek· BEHÇ:ET KEMAL ÇACLAR 

ren btr manzara teşkil eder. 

taş! inanışlarından ve uyanıklıkların· 
dan dolı;ı.yı, yeniyi ve silzeli kavra· 
mal.ta çok üstatdırlar. !çleri olan, 
hayalleri olan, gUzelin kadrini bılcn 

\"e yeniye susamış bulunan insanlar .. 
B lmem neden iliiın ~ fllzıl geçinen 
nicelerimiz de bizleri «başka mez· 
hepleri var> diye başka mlllettcnmiş 
gibi ayırmaya kalkıyor. 
Türklüğün eski li.det ve an'anele. 

rint bız bu illanışlarımız ve ba~anış 
!arımız sayesinde bugUnlere ulqtır· 

("' l \'atan başmuharrlrlnin fikri· 
yatımız 'e mecmualanmız hakkındıı 
ki bir yazısını okumadan iki gı.in e,·. 
,.ti gönderdiğim «Ülkü mecmuasının 
yeRI müdürüne ~ık mektup• isimli 
yazımın btt başmakale ile tam bir te. 
vartlt yaptığını memnunlyetle gör· 
dilin. Bug-ün ~ bu serle' ha3'l ben 
mahsus AltmP.t Emin Yıı.hnanın bir 
~ka. ba~makoJe&lndeki scrlevh ya 
uydanıyorwa. 

Kırşehire gidip Hacı Bcktaşla •· 
kuduktan oonra k:azet alan ve bu el· 
vardaki köylere «halife> olan ve ~im· 
di ltöyUn bir kenarında gilınbcUl blr 
mezan bulunan Aziz ağa da bu koy· 
dendL 

l zmir haberleri 
üfürlikçUlUk bitmiştir. Şlmdl onun 

torunu Hasan tıbbıyede okuyor; mek 
tebinl rnuvai!aklyetlc bıtirmek Uze· 
redir. 

Eski TllrklUk fidet ve an'anelcrin! • 
tarikat kisvesi altında dine sokan 
ve bugünlere kadar ulaştıran bu 
TUrkmenlerle, yolun Asrl>oğa kciyU· 
ne dUştUğU gün, çok iyi anlaştıK. 

Ertesi gün köye haber yayılmış: 

Bir genç kadin kocasını 
boğarak öldürdü 

cBir subay geldi, Badeden içip dile 
gelmış, dünyanın ahvaline destan Jıöy 
itiyor>.. San'atın bir nevi hidayet ol· 
duğunu köylüler bu levclhlerile bana 
çok iyi hatırlatmış oldular. Onlara 
alıştıklan destan ve nefes formu için
de TUrklUk akldelerkıl terennUm e· 
den yeni deyişler okuduğl.ım veye. söy 
!ediğim zaman kadınlar da kapıya 
doldular ve ben ilk defa, yıllardır ha· 
yatlarını ve sergUzeştıerlni okuduk· 
ça bir ka.t daha. imrendiğim Horasan 
erlerine denk bir «Ankara eri> ole.
bilmenin yolunu ve çaresini keşfe· 

der gibi oldum ... 
Ertesi gUn tıbbiyeli Hasan, beni e· 

vinde öğle ycmeğınc davet ettı. KöyıU 

İzmir, 24 (Hususi) - Çeşmenin 
Ovacık köyünden üç çocuk sahibi 
olan 17 yaşındaki Vecihe bir müd· 
dettenberi sevişmekte olduğu a~ı
kı ile' birlik olmuş ve 32 yaşındaki 
kocası İbrahimi boğmu~lardır. İki· 
Aşık jandarmayı aldatmak için İb· 
rahimin cesedini ahırın duvarı ya. 
nına setlrmlşler ve dtıvarı cesedin 
üz.erine yıkmı~Jardır. 

Buna rağmen hadise meydana 
çıkmış ve iki a:ıık yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 
Bir adam. hlr kadıfta t«a\'Ü'l: c~k 

içjn kadıntn koca&ını ökliirdü 
İzmir, 24 (Hususi) - Turgutlu 

kaza~ında oturan Umran Boldamlı 
dün bağlar arasında gezerken, ba~ 
kulesi dibinde çalışmakta olan 
emzikll bir genç kadına taarruz 
etmek istemiş ise de, bağ kulesin· 

yemeklerı ıstedıtımi ve düzme şe· Gelen yolculara 
hirlilıkten hOf anmadı ımı ima el· 
mıştım. Yemekte hah.ikııten köylU kofayflk düşünmek 
aşları vardı: 

Haşıl, Kaburr;a, Hengel, Kuy· l az ım 
mak \'e Saraylı ... Haşıl, swn klı ve <Ba ı l incide) 
tereyağlı bır nevi .1.nce bulsur yeme. ya çıktık. Burada yalnız iki taksi 
ğı; I~en.gll, tatar~orcğinın b r 1>aş: vardı. Birisine en açık gözümüz 
kıı türlüsü; kabuı&a. pirzolanın dıı atladı gitti İkincisi bir otel me· 
na tabiisi ~e hakiki kuzudan olanı; muru • taraf;ndan ecnebi yolcular 
Kuymak, bır nevi krema; Saraylı, in· için tutulmuştu. Hastası, kucakla 
ce lııı.mur yufkalarmdan kat kat kı· çocusu. ~yası olan bir ailenin rcl· 
.aıtılarak yapılmış, balla besle· si bunu tanımadı. Ailesi, hastasile 
nen bh' tatlı .. Hele o biraz yanık ko· b b t 1 i d kalmanın era er aş ar uzer n e 
kun, ekşunsı 'l llrkmcn yoğurdu .. Şeh· ycsl ile §Oföril tchdid etti, zorla 
rin butUn yoğurtları, acaylp ve sah· b b' d' B -nasebetsiz , ara aya ın ı u, mu 
tc ltaphı.r tc;iııdc obir eczahane veya 10.· bi h k tti • r k t h · · k n • r are ·e , a ·a epımız ·e • 
boratuvar işl gıbl bana şımdt ııun ı di 1 1 k d'k ç·· k" h t . s ne ıa ver ı un u as anın 

1 görlindU. Bız, şehiıdc zeytınyağı ye. h 
11 

.. kl · d 
a yure er acısıy ı. 

rme madeni yağ, tereyağı ycrıne B .. beis' l'k h · · ı . bi rt . u munase ız ı ve epımız n 
margarın )er gı )oğu yıyoruz .. gece bir buçuktan sonra eşyamız. 
~e:ıç Hasanın konuşmalarındıı.n ba:ı.ı 1 ht d k 1 b lcdi 

ki d 1 a rı ıın a a mamız, e ye. 

1 
parçalar na e ıyoı-um.: nln taksi yokluğuna karşı halkın 

c .. Beş on sene evvelınc kadar halk 1 t' h t' . . h' bl tcdb' 1 s ıra a ı ıçın ıç r ır a ma. 
tan ve koyden her kopan, Rumeltye ı· ld' A k i ti . masının ne ıces ır. zap apı s · 
g1;çllğı gündcnberı btr Rumclı devletlik ti 'd kö k t t' t . ·ame ne gı en r ma sa ıı, ıya . 
olup kıilaı·ak Anadoluyu lstısınnr 1 d ld ~ .b. b' 

k 1 bo!ilp müstemleke gl· ro ar an sonra o t~.,u gı ı, ır 
ınınta a annıı kaç tramvay bekletılse vcva bir 
bi kuılannla, .. a. kalkan Osmanlı dev- . • 

J mıktar iki atlı araba harekete ge. 
letınin memur yetiştıı me maklnele· t. il k k k t .. .. 1 d d 1 ır se pc ço sı ın ının onu a ın. 
rlne, nıedreselcrıne, 1 a 1 erme ve mış olurdu Motörlü vasıtalar Av. 
darUl!Ununlarıno. giriyor; kökUndcn rupanın her tarafında ortadan 
kopuyor, 'rürk olmaktan çıkıp Os. kalkmıştır, fakat mescllı Pariste 
ınanlı oluyordu. McselA !alan mUıs· senelerdenberi köşe bucakta duran 
tcmlekeci de\'letin falan milstenıleke atlı arabaların harekete getirildi . 
halkından alıp kendi mekteplerinde ğinl gazetelerde okuyoruz. Ben 
yeUştırdıkten sonra kendi sndık te· pazartesi akşamı ailem ve ~yanıla 
bcası ve hendesi ynpuğı, ik!Un ve ta· beraber gençliğimde Libade safa. 
biat şartlarına alışık hıılk 4det ve sına gittiğim gibi öküz arabasına 
meyillerine Aşına elemanlar olarak bile razı idim.-,, 
kullandığı gençler s-ibi .. asıllarını ip· Diğer mektup: 
tidailık ,.c nıahııllllik diye inkar eden , Salı akşaını on bir buçukta va. 
bu okumuşlar, artık halkın değil, Is. purdan çıktım. Bir tok taksi veya 
tismarcı n-Jimln adamı, kısaca kapı araba yoktu. 1stanbula ameliyat 
kulu oluyorlardı ... Onların bizim de(· yaptırmıya gelmiş bir has1ayıın. 
dimizi anlamasına, blzim gibi yanıp Eşyamla beraber sürüne sürüne 
bizim gıbi şovklenmeslnc imkan kaı· Beyoğluna çıktım. Barların önün. 
mıyordu. Bakın: Blz artık onlara de silrü ile taksiler duruyordu. 
conlar> deyıp çıkıyorduk. Onlar dl Eğer sarhoşlardan çok para alına. 
blzdrn olduklarını unutmuş bulun .. • yı iımid ederek duruyorlarsa ben 
yorlardı .. Ben llcr İlitanbuldnn sellş. de hasta halimdQ her istedıklcrl 
te, saksıdan çıkıp toprağa döndüğü· parayı vermege hazırdım. 
mU, kökllmü bulduğumu fa.rkedcrım; 
kafesten ornıann dönmUş kuşa ben. 
zerim. Binerim boyunduruğun Ustüne, 
blctlzleri mescsleye nıcscsleye tarla· 
ya herk etmeye, yahut orağı dalla· 
yıp ekin lbiçmeyc gıderım. Köye sa. 
vurma, eleme mnkınclcı ini; yeni yn· 
yıkları ve gUzel peynir \'e )'llğ yap· 
ma usulleı ini sokan benim .. Şu du· 
renin bulanmnınış ycı·ını aı·ayıp )'li· 
zUnü itina ıle yıktt)an kUçlik Yusuru 
çağınnız; size mlkroptnn kaçındığını 
soyl yeccktir .. 

Ankara bozkıı ın OJ"tasındn kuı Uı· 

du; yurdu hep beraber onaracağız dı· 
ye Halbuki orası da cseu oldu. Yn· 
nındaki Kalaba koyU hıilfı eski halın· 
de . Asıl btiyük inşayı ve nınne\ 1 !et· 
hı bız koyleı den yetişenler \'e ko~ Unlı 
unutmıy~ar, halk hiımcUno hazır 

Eden dedi ki: 
<Ba~ı J ınl'ide ı 

lt'fikler arası konferansına iştirak 
eden Sovyetlcr Bırliği mfünesslli· 
nl selfımlarım. Ayni zamanda içli· 
ınalarıınıza ilk defa iştirak eden 
Yunan başı·ekllini ve maliye na 
zırını da selamlarım. Kahraman 
Yunan milletinin mümessillerini 
aramı.:da görmekle miı!tehirlz. 

Eden netice olarak §O)'lc demiş. 
tir: 

Son Rooscvelt • Churchill dek. 
lftrasyonu munasebetlle bir karar 
sureti takdim edilecektir. MUtte. 
!lk hUkümetkr bu karar suretini 
tasdıke davet ,cdilcccklcrdlr, 

de uyumakta oian kadının kocası 
İzzet işe mQdahale edince Umran 
lzzetl boğarak ölciürmü§tür, İzzeti 
öldürdükten sonra bile hırsını kay. 
betmiycn Umran yeniden kadına 
tecavüz etmek istemiş ise de etraf. 
tan yetişenler tarafından yakalan. 
mıştır. 

Sağınacle SiiJeynt1Kt lhtik rdıın 
i'e,·kit olundu 

İzmir, 24 (Hususi) - İzmirin ta. 
nınmış manifıttur~ılarından Ala. 

~hlrli Sağırzade Süleyman, kendi. 
sine müracaat eden müşterilere 
elinde mevcut kumaş bulunduğu 
halde mal satmak istememiştir. 
Mü11terllerln vaki şikAyetı üzerine 
Süleyman yakalanarak adliyeye 

verilmiş ve yapılan duruşması so. 
nunda tevkif olunmustur. 

1 Almanlara öre : 
(Başı l i ncide) 

muharebe harici ctmlf]crdlr. 
Alman kıt'alan Bolşeviklerin şld. 

detle mUda!aa ettikleri 'kuvvctu bir 

sahra mevziini de almışlardır. 

EiltUn bu muharebelerde dUşma.n· 
azim zayiata uğramışlardır. 

Lenlrıgrad ônündcki bütün cephede 
piyad()nin harekAtına Alman hava 
kuvvetleri muva!faklyctlc iştlrak et· 
mlştir. 

MUano, 24 (A.A.) - Stampa gaze. 
lesi Alman llerı kollarının Hnrko!ı:n 

önlerine geldiklerini bik!,rmcktedlr. 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman umu· 
mı karargli.hının tebliğinde dUn Hie· 
!in şarkında başka Sovyct cUzUtam. 
!arının da imha edilmtş olduğu kay
dedılmektedir. DUşman kuv,·etlerlnln 
bakiyesi iki cep içinde mahsur kal· 
mılJ olup bunların da irkaç gUn ıçinde 
tamnınlle ınıha edılmcsı beklenmek· 
tedir. 

Tayyarelerden alınan foto~rn.flar· 
daıı dlişman safları arasında. karga. 
şalık çıktığ'ı anlaşılmaktadır. 

Kronstad Jtörfezındc Alman muha· 
rebe Stuka tayyareleri dUşmanın 

harp gemı:erlne 'e bir destroyerine 
tıım tsabetıer kaydedtrnlşlcrdır. 

Beyaz deniz sahillerinde, bir Al· 
man ay tayyare tcşekkUlU bUyUk biı· 
elektrik fabrikasını tahrip etnıışUr. 

Lenlngrad \'e Moskova askeri tcsi· 
satına da mu\'affaklyetll gece hU· 
cumları yapılmıştır. 

Helsinkl, 24 < A.A.) - Bir miktar 
iovyct harp gemisinin enterne cdıl· 
ınek üzere İS\'CÇ sularına gelmiş ol· 
dukları hakkında şayialar ınUna.sc· 

betile salAhiyettar bır menba, Bal· 
tık denizindeki Rus fılosıı bakiyesinin 
yani iki sıı.ffı harp gemisi ile. iki 
kruvazör, on muhnp ve dığcr cüzü· 
tanılardan mtirekkrp ol n 40 parçıı 
gemınln Kronstadt ıle L<:ningrad a· 
rasmelald tahaıışUt etmiş olduğunu ve 
hatta. Fınlandıya me\ zıletlndcn go· 

rUlnıektc olduklarını tasr h etmekle· 
dlr. 

Çörçile, Lortluk 
payesi verildi 

Londra, 24 (A.A.) - Kral Al. 

tıncı Gcorge, İngiltcreyc ctml§ ol. 
dugu fovkalade hizmetlere mukfı. 

fatcn başvekil Churchılli ıılıcş li. 

man vali lordu11.tayin etmiştir. 

Bu unvan tamamiyle fahridir ve 

çok eski zamanlara aittir. O devir. 

!erde Hastings. Douvres, Sanduich, 

Romn~ u ve Hylmc limanları in. 

Siltt're sahillerini mudafaaya mc. 

mur ldıler, 

f=il SO N ~U.\l8Ull!ER llEJ 
uallim mekteplerinden yeni 
mezun otanlarm tayinleri 

Ankara. 24 (Telefonla) - Bu' GUnkavuştu Tui1çeline, Ali Koç . 
:oene muhtelif muallim mekteple· yığıt Afyona. Servt't Sürmeli Mar. 
rindcn mezun olanların tayinleri dine. Kamil Peker Sivasa, Kerim 
yapılmağa başlanmıştır. Son yapı· Kayhan Sivasa, Abdullah Atlı To. 
lan tayinlerdt', Erzurum muallim kata. 
mektebindt'n Kasakelle Karsa, Adana muallim mektebinden 
Basri Çelenk Erzuruma. Nimet mezun olanlardan Salıh GOlel An. 
Karartı Karsa, Nazif Sayın Sam karaya. Nazım Tunçel Niğdeye, 
suna. Mehmet KaraarsJan Ağrıya, Husnü Burdura. Rt'!;id Özlem Sey. 
Kolçak Karsa: Edirne muallim hana. Suphl Mutlu Muğlaya. Mu· 
mektebinden ıncımn olanlardan hlddin Aksu Seyhana. Beli~ Gü· 
Mehmet Aydemir 'l\tanısaya, Tay. vcndıren l\1ardinc1 Mustafa Gök:!al 
!ur Heklmoglu Kırklareline. Sa. Mardlne. l\Tehmet Ka"ya Siirde, 
dık Yapıcı Çoruma, Balıkesir mu. SU!cyman Baykan Seyhana, Rauf 
alliın mektebinden mezun olanlar· Erdil Hataya, Ali Rıza Gürol Niğ. 
dan Sabri Erol Antalyaya, Ahmet deye, Ali Belgimır Niğdeye, Hadi 
Gize Seyhana, Turgut Acuntaş Kapıcı Kırşehire, Ahmet Sayın 
Antalyaya, Refik Bilge Antalyaya, Eldzığa, Zeki Üstündağ EIAzığa, 

Hasan Namaz Sıvasa, Muhittin Hasan Tarımcan Halaya, İbrahim 
Çiftçikara Siva~a. Nuri Özgen A· Talayman Mardine, Mehmet Or· 
masyaya, İbrahim Aydas Çoruma, hun Nl{!deye, Mustafa Gönül Sey. 
Muktesit Binsol Tunçeline, Emin hana tayin edilmi~lerdir. 

Köylü borç~u olduğu takdirde 
hangi malları haczedilecek 

Ankara, 24 (Telefonla) - Köy ve mesleğine lüzumlu eşyalarile 

koruma sandıkları devirlerinin ci· yatakları, dini kitap ve eşyalar, 
bayeti sandık mcvcudünün sarr ve mulfak takımları, borçlu ve aile· 
sene nihayctinpe hesaplarının ne sinin maişetleri için lüzumlu olan 
~eklldc devredileceğine dair Ziraat arazi ve çift hayvanları, nakil va. 
Vekaletince bir tallmatname hazır. sıtaları, ziraat aletleri, süt veren 
lanmıştır, .Şehrimizde toplanan hayvanları \'e tohumları. 
ziraat müdürlerinin de tasvib et. Yelişmemııı her nevi toprak ve 
tikleri bu talimatnameye nazaran diğer mahsuller de kemale erme. 
~~ mahallin istih:_al vazi~eti göz· , ıeri zamanından en çok iki ay ev. 
onunc alınarak mustahsilın en zı. vel haczolunabılecektir Talimat. 
yad~ pıırıılı olduğu mevsi~ler~e namede bilhassa bir • seneye ait 
tahsılfıt yapılacaktır. Tahsıl içın borçların ııyni sene içinde tahsil 
yapılan tebligattan itibaren 11 edilerek gelecek senelere devre. 
günde ya parayı yatırmak veya dilmemcsi de esas olarak alınmış. 
itiraz Iazımdır. Aksi takdirde ko· tır 

ruma heyetlerinin tayin ettiği pa. ~yrıca mürakabe heyetlerinin 

ralar için tahsili emval kanunu aldığı tedbirlere muhalif hareket 
mucibince ierai takibat yapılacak. 
tır. Bu kabil vakalarda köylülerin edenlere de bir liradan beş liraya 
haczolunmıyaeak ve s~tılmıyacak kadar hafif para cezası verilecek· 
eşyaları şunlardır: Borçlunun zati lir. 

Sovyetlere göre 
1 Fındık ihracı 

Ankara. 24 (Telefonla) - 1ktısat 
VckflleU çuval sıkıntısı devam ettiği 
mUddetçc ihraç cd!lecek iç tmdıldann 

Bulgarların 

kızıl haç seferi 
~azan: M. H. ZAl 

16) ulgar hükümctl, her halde 

191 orduııunu .Alman ba§kumıırı· 
danlığının enırlne 'cnnek için h:ı· 

riçlen emir alını,.. olmalıdır. Bulı;:ır 
Bnş\C.kllnln komfinlıme kar-:ı 

açılan kııılhac seferine ~tırak hak· 
kında o~ Jedlğl özler lıaşka turlu 
ter .. ır kabul edemez.. 

'Daba geçen gun Bulgar lıukünw· 
ti, Bulgar araı.i inin ::i0\3et Ru,, 
yaya kar-:ı us diye kullanıldığı 

hakkındaki iddiaları şiddetle red
detnıi~ti. Halbuki ~imdi "CJ ini '11· 
zl.} etten ~·ıkarak tıııkı Romanl 11 gi 
bl nt~ln içine ntılmağa lıuzırlauı· 

JOr. 
\'azi~ et ı,ıuılur ki Bulıoııristanııı 

do)nıak bilmez. bir lştlha ı 'ardır. 

nu memleket, l•uruldu •u gün· 
denbcrl bu i,..tllıa yUzlınden mace
radan nıncerayn sürüklcnml-:, daha 
bol J cm uz.atanın elinde kulınıştır. 

Bar.&D Ru Janın (lC'jlne takılarak 

Lla,·lık tc:.anlidline Uibl olmu':• 
baz.an Alman lınd n olan kral ha· 
nedanını k!iprü J&parak mukad· 
dera.tıoı A\U lurya ,;c Almno)anuı 
bulunduğu tarafa bağlamış 'c Rus· 
laya arka çc,irnır~tır. 

Bu defa. liral Borls, mlllı Bulg:ı.ı 
hl lcrlJc hareket etmeğc ~ah~tı. Jla· 
rici tazika eıl{'l ce da~ andı. l'ukat 
Dul1>arl tan bir defa Alınan) uııııı 

yardıınlle karın doyurmak ) olunu 
tuttuktan sonra macera 3 ollanna 
adım aclım Ucrlcdl. Şimdi de ) edik· 
lerlnlıı "' daha da 3cmck istedik
lerinin bedelini ödeıneğe da\ct c· 
dilmiştir. 

Ö)lc gôrilnüyor ki, Bulgar hlıkü· 

meU da\eU kabul clmişt.ır. I"akol 

Bulgar mllletlnln bundan dolayı ho~ 

nutluk duyacağın 'e harbe C\ e -e\c lmrı~cağına inanmak J>U!;tlir. 

Tüccar terziler de lhtikfır 

~ aııı~ orlarmış 

Son günlerde bazı tUccar terzile· 
rln Oıtık(lr yaptıkları komisyona ih. 
bar edlidığtnden komisyon b·.ınlar 

hakkında da tak bata başlamıştı-. 

Öğrendiğimize göre her.o kum şı 

kendi satıp, hem de dıklş nl d Jren ba
zı terziler müşterllerlnde11 çok !azl 
fiat ahnakta ve bu flalı terzı ücret. 
dıye .göstcrmcklcdtrlcr. 

• <Başı 1 incide) 
tayyareler hava meydanlarında 11 
tayyare tahrip etmişlerdir. 

Odesa mıntakasında çeteler Al· 
manlara karşı cesurane taarruz. 
larda bulunmuşlardır. 

gayrlsa!t 70 kilo ağırlığ'ında olmak BunJan böyle bu Gibi h rekct:cı le 
Uzcre 21·2 \'e 21·4 llbrclık çu,·allarla I kumaf fiatlannı artırmak Lstiyenler 
ihracına. karar \"crm~tır. flddcUc cezalandınlacaklardır. 

Mo:.kovaya hava hücumu 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajan. 

sı bildiriyor: 
Geçen gece Alman hava t~ek. 

küllerine mensup bir takım tay. 
yareler Moskovaya bir hava akını 
yapmağa teşebbüs etmislcrdlr . 

İngiliz tayyareleri 
Londra, 24 (A,A.) - Hava ne· 

zareti tebliğ ediyor: 
İngiliz avcı tayyareleri, Rusya. 

da Alman tayyarelerine karşı faa. 
liyet gö termişlerdlr. 

Moskova, 24 (A.A.) - Salı ak. 
şamı toplanan matbuat konferan. 
sında Sovyet sözcllsil B, Lozevskl 
4 Sovyct ordusunun muhasara 
edilmiş oldul;u hakkındaki Alman 
iddialarını tekzip eylemiştir. 

Mumaileyh §Unları söylemiştir: 

Almanlar cvvelA 5, sonra da 4 
ordunun sarılmış olduğunu iddia 
eylemi~lerdir. Dört ordu büyOk 
bir insan kütlesi teşkil eder. Bun. 
dan evvel garp cephesinde ordu. 
}arımızı çevirmek teşebbüsünde 

bulundular. Fakat muvaffak ola· 
madılar, cenubu garblde de bu ha. 
rekf'll yapmağa mm•affak olamıya. 
coklardır. 

Mumaileyh, Mareşal Budiycnnl. 
nin azil ve yerine General Konı. 
ev'in getirilmiş olduğu ve Sovyet 
Balt1k filosuna mensup 28 harp 
gemisinin İsveç makamlarına fes. 
lim olarak orada göz altı edildik· 
kri hakkında yabancı memleket. 
lerdc intişar eden şayiaları hayal 
mahsulü olarak tavsll ve Alman 
başkumandanlığı tarafından şark 

cephesindeki Alman zayiatına ait 
olarak bildirilen rakamların gü. 
Iünç oldul:unu beyan ile Rus • Al
man harbinin ilk 70 sünil zarfın· 
da Almanların insanca telcfatını 

2 milyon 300 bin ki~i kadar tab· 
min eylediğini !Uı\·e eylemiatir. 

Londra, 24 (A.A.) - Buraya 
gelen haberlere söre, Ruslar cep. 
henin merkez mıntak:ısmda yeni 
bir yerde mU\·affakiyetli mevzu 
mukabil taarruzlarda bulunmuş. 
lardır. Bu mukabil taarruz Smo. 
lensk'in 125 kilometre şimali sar. 
kisinde Glukor mıntakasından ya. 
pılmıstır. 

Londra'nın askeri mahCillcrinde 
şu cihet de tasrih ediliyor ki, Rus. 
Jar Leningrad mıntakasında çok 
iyi tutunuyorlar, burada Alman. 
lar bilhas a subay itibarile çok 
ağır zayiata uğramışlardır. Bazı 

Alman alayları subay mevcutları. 
nın üçle ikisini kaybetmlşlerdır. 
Bunun harıl'indc kaydedilecek bir 
şey yoktur, Havalar da fenala~· 
maktadır. 

,. G Unlerden, luıctalardanberi bütün lstanbulun beyccruıla beklediği 

Büyük GUn geldi 
Bu AKŞAM SAAT 9 da 

LALE Sinem ası 
Güzelliği bir efsane, sesi cşsız b r nağme olan: 

D O R O T H Y L A Jıf O ll il 

B/NG G R O S S B Y 'nin yarattığı 

SiNGAPUR YOLU 
Hıırikasllc J cnl ısezona haşlıyor. 

DİKKAT: Çok az kalan numaralı yerlerden lstltnde ediniz. 
Telefon: .tS595 

SARAY Sinemasının 
İlk giizcl filmi, Emsalsiz r rekor kazandı. 

BUtUn İstanbul halkı; arkası kesilmeden her gUn 

EGLENCE KADINI 
Şen, Nc'eU \e eğlenceli filmimle 

TYRONE 
POVVER 

ve L I N DA 
DARNELL'i 

aıırmelt üzere sinemayı muhasara ed yorlnr. 
inema ınıidirlyetı, bu fe\ kaladc r:ıf,-tıet Juırşı!luıda btı filın! 

bir Jıtfta daha goetemıeef knrar \erml~tır. 

.. 

' 1 

,. 
i P E K'te BU AKŞAM 

DENiZ KAHRAMAN LA RI 
Vazl!e _ Aşk - Arkadaşlık - Kahramanlık filmi J 

Muazzam \'e mu~ sahneler 

'aı•••A•y-rıca•:•M•a•th•u•t•U•ın•w•n•l'•lil•tl•h•rl•ii•ğii•'•l\•l•cm•le•k•e•t•j•u•n•a•lı•N•o•2• 

• Bu yaz emsalsiz gilzcl!ığlyle halkımızın rağbetını- kazanan 9" 
Beyazıd /Jf A R iti A R A Gazinosunda 

11 E R ,\ K :: A M 5a:ıt 7 den itibaren 
Meşhur bcstekt'lr ~A!'oo.lBİS l\IElll'llf:I \'e Salılbir nın sesı, Odeo 
,.e Columbla pllklannda hassas ve ahenktar keman.yle rıığbe• 

kaz.a.1mış olan 

Keman i AMA R ECE B 
\'e mtcşh~r 2u~c~B~anl~rın iŞ;;k~lc~o; ~ r~ İ~kkc1 

1crayı ahenk etmekte olduğunu ıuuht rem lıalkuuızıı ıuUjdeledz. 

' 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - İzmırde Çamaltı tuzlasında kapalı zarf' usulilc tuz hangarı 
ya plırılacak tır. 

2 - Muhammen bedeli c20345.50> !ıra olup muvakkat teminatı 
d525.91> liradır. 

3 - Eksiltme 10.10.9.U cuma günü saat 10 da levazım şubesinde 
müteşckkıl alım komısyonunda yapılacaktır. 

1 - Şartname, proje ve keşıf nıezk1:ır ıdareden ve Ankara ıle lz:nıir 
başmüdürlükler nden 102 kuruş mukab.lınde verıllr. 

5 - İsteklılerın 15000 ltralık bu kabı inşaatı yapmış olduklarına 
daır vesıka ıbraz ederek ihale gününden 8 gün evveline kadar umum 
müdürlük inşaat şubesınden ayrıca cks itmeye ıştırak vesikası almaları 
h\zımdır. 

ı 6 - Eksiltme-ye gelreceklerın, mühUılU teklıf mektuplarını kanuni 
\•esfkalarını ve münakasaya ıştırak vesikasını ha\·ı kapalı zarflarını 

ihale saatinden bır saat evveline kadar adı geçen komisyon b~kanhğı. 
oldan 5ll~a: 1 - De\•am ettirme na makbuz mukabilinde '"ermclerı IAzımdır. (8431) 

2 - Kısa ve kaba şart edatı, Mevva 
tatlısı; Buset? 3 - Kuru yeşııİık; 1 
vlla.yet: Eskt hır mabut; Bır nota. 
4 - Tuzak; Yapma; ~.bısenin kısım 

!arından. 5 - Sari b r hastalık; De 
vır muamelesi. 6 - Merkez. 7 -
Namus, Şahsi 8 - Bolun aksi; Ccy· 
lln; Bir şehrimiz. 9 - Hububat to. 
zu; l3lr renk; Pişmemış; Bır 11ota. 
10 - tstıf'ham; Gramer terımlcrin· 
den; Bir hayvan. 11 - İlgı. 

Soldan ağa: 1 - İbadet dUşkUnU; 

Yaktıklanmızdan. 2 - Bır başmu· 

harr.rın soyadı; kokulu bır ot. 3 -
Noksan. t - BUyUk. Bır oyun vası. 
tası; Değnek. 5 - Kaçık; Delının ı:o

ru. 6 - Tok değil; Osmanlı padışah· 
lanndan bın. Bir nota. 7 - Otlak; 
Tayyare. 8 - Göz rengi; Dans or. 
kestrası; Verme. 9 - Bır nevı pı· 

rinç yemeğı. 10 - Dort halıfedeıl 

brr ; İkinci derecede. 11 - Bır nevı 

çubuk; Israr. 

DÜ~KÜ BULlfACA~IX HALLİ 

lstanbul Levazım Ami irliğinden VeriJen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarCla eksiltmeleri hizalarında ya. 
ı:ılı gün ve saatlerde İsliı,hiyede askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Talıplerin kanunt ve sikalarıle teklif mektuplarını iha· 
le saatlerinden bir saat evvel kom ısyona vermeleri. 
Ciasi Miktarı Tutarı Teminatı İhale ıitı, saati 

Sade yağ 
Sığır eti 
Saman 
Kuru ot 
Odun 

ton Lira Lira 

25 38.392 2880 
200 52.720 3886 
800 26.560 1992 

1200 67,200 4610 
2000 39,200 2940 

29/9/941 17 
29 :1 :1 15 
30 l> J> 15 
30 :1 » 17 
1/ 10/ .. 10 

(1032 . 8000) 

Istanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Gedıkll Ortaokulu için her iki mlisabaka lmtıhanma giren o

kurlann kabul listeleri gelmiştir. AIAkadar okurların acele İstanbul De· 
nıı: Komutanlığına müracaatları. (8468) 

~oldan sa a: 1 - Cıblnlık. 2 - ll••••••••mll!BllllllClllllm:mm::ı•••••••••llıııı. 
İman: nisan. 3 - Vareste. 4 - E· ı 
ılk; lıbit. 5 - Let (tel); eritmek. 
G - Et; aka.n; adL 7 - Ödeme; le 
(el). 8 - Atılll; kına. 9 - üşUıne; 
re. 10 - Tir; na!ı. 11 - ~Uncu 
Selim. 

Yukandan aşatıya: l - Cıvelek; 

ütü. 2 - İmaret; aş _ iç. 3 - Barit; 
ötürü 4 - lnek; a4ım. 5 - Ekele. 
6 - Tarama. 7 - ine blnc. 8 - Kı: 
ıt: kene. 9 - Sıtmalı; al. lQ 

; •n; to. ıı - Onunk•; 4Hm. "\ ı 

?;o güzel l~lmai yardımlar· 

da.o biri olan fltrenizl nTecek 
bir ~er aramayınız. rmwtti em. 
nl3 et 'e J;;;tlklill için çalı,ao ba
~ımızda Turk Ha\ a Kt1rumu 

\. ______ ..., 
TAKV/ıll 
25 tYLİİL 9U 
PE.RŞEMBE 

AY: 9 - GUN: 268 - llızlr: 143 
RU)Iİ: 1357 - EYLÜL: 12 
HİCRİ: 1360 - RAMAZAN: 3 

\'AJUl' ~VALi E~J 

GÜNEŞ: 
ÖGLE. 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,50 
12,06 
15,28 
18,02 
19,35 

4,11 

11,47 
6,03 
9,26 

12,CO 
1,31 

10,07 

Tlrldye C harlyetl 

Ziraat Bankası 
Kuru.IWJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk l.inıu 

Şube ve ajaos adedi: 265. 
Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat • Bankasında kumbaralı ve ihbarslZ tasamıf he.sap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plAna gore ikramiye dafıtılacaktır. 

' adet; 1,000 llrallk 
4 ,. 5H 11 

4 :n ZM ,. 
U » lH ,, 

t ,000 Ura 
2,0ot • 
l,tH » 
t,oto » 

100 adet 60 Urabk l,000 Ura 

l2t !t 

160 )) • 
,,, ... 
ı.zeı » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
apiı d~iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile 

G O. N o· N verilecektir. Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eylıı.l, 

[, B Q R SA S J .J ' 11 BirinclkAnunda çekll"'_e_kt_ir_. ----

:?i EYLÜL 941 
1 Sterlin 

100 Dolar 
5,22 

132,20 
> Yen -,-
• Peçeta 12,89 
ıı İsveç kronu 30,75 

FAham nı 'lMYllıU 

1933 Türk borcu I 
1918 tstikra.zı dahlll 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryol'-' tahvili 

~UKUT 

Tıirk altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
Kalın bcşir birlik (Reşat) 
24 ayar altın gramı 

L. ıt. 

21 301 
22 00 

20 25 
20 15 
47 00 

25 50 
24 40 
13 00 

130 00 
3 56 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! l<uruş 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3üncü > 
4 üncü > 

750 
500 
400 
150 

50 

'RADYO 
' PROGRAMı:Jı 

7,30 Program 
7,S3 MUı:lk 
7,45 Ajans 
8,00 MUz k 

19,00 Kortuşma 
19.15 Caı: 
19.30 Memleket ı. 
10,45 MUzı.k 

$,30·8,45 E\·in saa 20.15 Radyo gazc. 
12,30 program 20.45 MUzlk 
12,33 MUzık 21 Ziraat tak. 
12,45 Ajans 21.10 Müzik 
13,00 Müzik 21.30 Konu ma 
13,30.14. Müzik 21.45 Müı:lk 

ıs P.rogram 
18.03 MUzık 

18,30 Müzik 

22,30 Memleket s. 
22.45 MUzlk 
22.55/23 Y. Prog. 

r 
ASKERLiK iLANI 

337 lilerin sevki başllyor 

Fatlb, Be lktaş, Be100la, Eminini, lladılllJ 
Oskldar ,abelerlala lliaları 

ı~atıh askerlik şubesinden: 

ı - 837 doğumlu ve bu doğum.ularla muameleye tAbi fiil hlı:me· 

tini yapmamış yoklama. kaçağlle bakaya ve hava tebdlll eratın sev· 
kine 24. eyl\ll 94.1 tarıhınde başlanmıştır. 

2 _ Şubemıze mensup eratın hU' !yet cüı:danlarlle beraber en geç 
toplanma gününün sonu olan 30 cylfıl 941 ıSB!ı glinU saat dokuza kadaı 
şubede hazır bulunmaları lılzımdı:-. 

3 - Bu tarihten sonra gelecek olanlar hakkında askerlik kanunu· 
nun 89 uncu nıaddesl mucıbince bakRya muamelesi yapılacağı Utın o· 
lunur. 

* Beyoğlu \ "erli aır;kerllk şubesinden: 
337 doğumlu ısıtım "e gayrı ıslA.mıar eyltll ayının 24. tı:ncü ~arşam. 

ba • 25 perşembe - 26 cuma • 27 cumartesi ve 28 pazar ıunlerı aske· 
re sevkedileceklerdlr. Pazar gUnU şube açıktır. 1 

2 - Eyl1:ı!Un 2 inden sonra gcl<'tıler cezalı olarak haklarında ka. 
nunl muamele yapılacaktır. 

3 _ ı·ukarda )azılı günlerde sevkedıln1ek Uzcre şubeye mUraca· 
atları ıltın olunur. 

* Beloğlu )ııbancı askerlik şube inden: 
1 _ 133i do~umıu ve bu doğ.ımlularla muameleye t.Abl şubemizde 

yabancı olarak kayıtlı bi!Omum müslım \'e gayrtml.iSlim erler tal m 
maksadıie silah altına alınacakları cihetle 911 yılı eylOIUnUn 28 ınci 
pazar gUnü saat 9 da nUCus cüzdanları 't! lkışer adet fotogratıarlle 

bırllkte şubeye gelmelcrl. 
2 _ Yevmı mezkurda gelmlyenler hakkında. kanuni şekUde mua· 

mele tatbik edileceği lllln olunur. 

* Kadıköy \'eril \C Yabancı Msl•crllk şubf! inden: 
ı - 1337 doğumlu ve bu dcğumlularlB muamele görc.'1 erat ile 

Cilt h!zmetlnı yapmamış olan yokl'lma kaçağı \'C bakayalar mUslım ve 
gayı ımUslım (bUtün sınıf! r dah. ) eı ıı.t sevked lecektır. 

2 _ Toplanma gUnU 28 9 911 pazar günU saat 8 dir. 
3 - Mükelleflerin s!:lzU geçen gUn ve saatte nüfus cüıdaıtları ılc 

birlik~ şubede hazır bulunmaları. 

4 _ Gelmlyenler hakkında askerlik mUkollefiyeti kanununun 88 in· 
el maddesi tatb.k edileceği, 

::; _ Bu lllnın da\·etıye yerine kaim olduğu i!An olunur. 

l 
Şirketi Hayriyeden 1 

1 

Bu{;'Unden itibaren mekteplerin açılması münrıscbetile hallhazır 
tarifeye yapılan il!ve .seferleri gösterİf' cetvellerin iskelelerle vapur-

lara asıldıgını sayın yolculara Uln olunur. 

J ıstanbUI Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
.,emt, mahalle cadde \'e ı.okağı 

Çarşı 

> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 

Kavukçular 
Ressam basmacılar 
Yarım Taşhan 

Kahvehane 
Kazazlar 
Orta ka zazlat 
Keseciler 
Kesecıler 

Keseciler 

Cevahtr bedesteni Şerif ağa 
ikinci adada 

l\luh. aylığı 

Xe. Cinsi L. K . 

6 DUkktm 2 00 

25 > 1 00 

9 > l 00 

12 > l 00 

16 :. o 50 

69 > o 50 

36 Dük. nısıf hissesi o 75 -42 > o ı5 
38 ve 40 iki dükkllnın nısıf 

hisseleri 8 00 
55,54 Dolap O 50 

> > ~ 124 > o 50 
1 00 Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi cami 7 Bodrum 

altında Tekke arsasının bir 
Fatih Kumrulu mescit camU kısmı 1 00 

Yukarda yazılı mahaller 9t2 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve· 
r!lmek Uzere Ufına konmuştur. lstek iler 3 teşrinievvel 941 cuma günü saat 
on beşe kadar Çemberlıtaşta lstanblll Vakıflar BaşmtidUrlUğünde Vakıf 
Akarlnr kalemine gelmeieri. (8366) 

Küçük tasarruf 
heıapları 1941 

iKRAMİYE Pl.ANI 
ıuıştu.gı lfR~ 4 ~ 1 ~ 

ı~ı•tt 'htria 

~,....... 

1941 İKRAMiYELERi 
1 adet :.ilOOO Uralık = JOOO. - Ura 
1 > 1000 > = aooo.- > 
2 • 180 > = ıaoo.- > 

' > 
8 > 

15 > 

ı .: : 
aoo > 
., > 

100 > 
tlO > 
• > 

=~= D>O.
= 3000.
= .ooo.= I08Q.-

> 
> 
> 
> 
> 

1 

~---------~-----~ 
Devlet Denizyolları ilan~ 
İstanbul Şehir hatları için verilmiş olan 1940 • 19~1. s~~ 

mahsus talebe hüviyet varakaları 1 Birinciteşrin 941 ta~ıh•~ 11 il 
baren tebdil edilmeğe başlanacağı ve geçen sene vcrilmış 0 ~~ 
be hüviyet varakalarının da 10 Birinci teşrin 941 den sonra cs51S 
kalmıyacatı ilan olunur. _2 
-----------------------------~ 

Devlet l?emlryolları iıAnla~ 
lı:mlrde mot.örlU vagon deposunda. motör tamir i~lerlnde çalıf~ 

ve liyakat gösterenleri stajdan sonra motör!U tren maktnisU!t1"~t / 
ettirilmek Uzerc birinci sınıf tesviyeci ve usta alınacaktır. :MUrsc 
ceklerln askeri hizmetlerini lf'a etmiş olmalıın 14zımdır. sanat 
mezunları tercih edllecektlr. İsteklilerin 15/ 10/ 41 tarlhtne kad~e 
istldıı. ve çatıştıkları yerleri ve işlerı gösteren bı.r hal tercume~Qd 
7.at '\'ı!YD. tahriren Ankarada Devlet Demir Yolları Umum ) 1' 
Zat İşleri MUdUrlüğUne müracaat ''e adreslerine yazı ile blldir!lect 
de imtihan için ıspııtı vUcut etmeleri !Uzumu il4n olunur. 

(6499> cso50> 

* aııll Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda "i 10 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere (Z~ ~ 
Perşembe günü hizalarında yazılı ııaatlerde Haydarpaşada G 
sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 
caktır. . zııı 

Bu işe glrmçk isteyenlerin her gurubun hlı:asınd~ yanı 
vakkat teminat '"e kanunun tayin ettiği vesaikle tekıınerl rt 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvele kadar komisY011 

ğine vermeleri lhımdır. wl 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasrz olarak da~ı .J 

tadır. c'ıf'" 
1 - 4000 kilo kaynamış ince berir, muhammen bedetl ~ 

lira, muvakkat tcınlnalı (525) lira olup eksiltmesi saat (15) 

tedir. . ı# 
2 - 4000 kilo kaynamış Türk beı:iri. muhammen bedelı of> 

lira, muvakkat teminatı (591) lira olup eksiltmesi saat (15,30~6 
otuzdadır. A ~ 

TOrkiye Kızıla)' , 
Cemiyeti U. Merkezindetı ' 
Lastik Levha Münakas~51 

Cemlyetltnlz rnz maske fabrikası lhtl~·acı için yaptı~!' 
(150.000) adet lastik levha veya top halinde lastik. kııı>• 1 

usulile münakasaya konulmuşt uı·, r 
1 - 30,000 den aşağı olmamak ıızere yapılacak tekllflt 

bul edHlr, / 
2 - Bu levhaların imali iı;in iktiza edecek ham kauçuk 

mukabilinde cemlyetimizce verileı·ektir. _ 0sİ 
3 - İhale birinciteşrin ayının 29 inci pazartesi günu f. 

da yapılacaktır. JI 
4 - Teklif veren müesseseler nümunelerini 15 Birincltt 

t~lim edeceklerdir. . -/ 
5 - Şartnameler cemiyetimiz istanbul deposundan ve f.P 

da umumi merkezimizden bedelsfa olarak alınır. ·ıt•I 
6 - Muhammen bedel bir levha ıçin bir liradır. ruuvııfı - 5 

minat mektubu teklif edecekleri miktar üzerinden yiizdC '' 
!-labiledir. 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
20 EYLÜL 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Sn.fi Kilogram 72.604,628 

Banknot . . . . 
Ufaklık • • • • • • • " • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

TUrk Llrası . • • • • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogrnm 9.636,856 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Dığcr dövizler ,.e Borçlu kliriıır 

bakiyeleri • . · · · • • 

Hazine Tc.hvilleri: 
Dcruntc edi. evrakı nakdiye kar9ılığı 

Ura 

102.124.217' 77 
ıS.915.891,-

477 .858,43 

380.(173,17 

13 555.009,33 

-.-
46.643.429.77 

158. 748.563,-

Ura 

121.517.967,20 

380.573,17 

60.198.439,10 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevtı· 
ka.n hazine tarafından v4ki tedıyat 21.683.011. - 187.065.552,-

Senedat Cüzde.nı: 
Tıcarl sene ti er • • • • • • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdaıh: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı estam vo tah· 
(viltı.t (itibari kıymeUe). • , 

B - Serbest esham ve tahvill.t • , 

Avan.5lar: 
A.tın \'e döviz üzerine avans • • 4 

Tah\"llli.t üzerine avans • • 
Hazineye kısa vadeli avans • 

Hazineye 3850 No. lu Ka.nuna cöre 
a.çıla.n altın karşılığı avans • • • • 

261.428.2(7,39 

45.421.SO1,93 

8.310.245,!:> 

4.948,6 ~ 

6.261.768 85 

-.-
167.500.000,-

rlisse<larlar: .••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
\1uhtelif: .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yekun 

Selıibj ve Neoriyat Müdürü: AHMET EMİN YAJ..M.AN 
Buıldığı yer: \'ATAN MATBAASI 

261.4.28.247,39 

53.731.547,12 

li3.766.ili, .. 9 

4.500.000,-

8.093.475,89 

820.682.519,36 

J 

PAS IF Ura 

Sern..1e: .................................................. . 
İhtiyat Akçeei: 

Adi vo feYkalA.de • • 4 , 

Huıııusl • • • • • • , 
• • • • 
• • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiy• • . . 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtı
kan h&zillo taratnıdan v&ki tediyat 

Deruht• edilen evrakı nakdiye beki-
yeıst • • • • • • • • • • • • 
K&rfılıfı tamamen altın olarak 
il!veten tedavillo vazedilen • • • • 

Reeskont mukablll ilAveton todavtılı 
vazedilen • • , • • • • • • • 

Hazineye yapılan altm k&rfılıltlı a· 
varuı mukabili 3902 No. h kanun mu· 
cibinc.:: U4veton tedavWe v&Zedileıı 

Mevduat: 

Türk Llraaı • • • • 4 4 • 4 4 

A.ltı.n: Safi KilO&'l"&m 877,150 

3868 No. la kaaana gi.inı hıW.ıl~ye 
açılan av ... llUlkabW tevdJ oluuan 
altmla.r: 

Satı Kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvlU kabil dövi.&la'. 
Diğer dövizler ve ala.c•klı 

bakiyeleri • , , , , , , 

. . . 
' . . 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563.-

2ı.w.oıı.-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

94.000.000,-

69.924..136,22 
ı.2aa::sz,OJ 

78.124 167,00 

-.-
28.679.579,23 

.r.'luhtelif: ························· ·······••·······•···•·· 

YekWı 

1 T •ımuz 1938 taribincl• itibarm t 
lakOoto Uddi o/o 4 Aıtm ü7Miae A"- % 3 


