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Başvekil mua.vinliği 
ihdas. ediliyor 

TÜRKiYE 
ve 

-Bulgaristan 

Sobranya Hariciye -encü
meni reisi İanef f dedi ki: 

1 Ekmek meselesi kcit'i 
şekilde hallediliyör 

Başveki: muavinliğİi1İn , yeni kurulacak 
milli iktısat vekaletine getiri!ecek 

vekilin uhdesine verilmesi muhtemel -- Ankara, 14 <Hususi muhabi
rimizden telefonla> - Haber 
aldığıma göre kabiaede Bas,·e
kilet muavinliii ihdası takar. 
rıh· ctmi gibidir. Bugunkü va. 
ziyct karşısın1a iktısadi mese
lelerin ön safta yer alması do
layısile Başvekalet muavinliği 
yeni kurulacak Milli İktı 
sat l"ekiletinc · getirilecek ola~ 
\ 'ekilin uhdesinde birleşecektir, 

1 

1 
1 

1 

Baız,·ekıilet nıuavinlili için 
muhtelif isimler dolaşmakta 

ise de bu \"azifeye getirilecek 
olan şahıs hakkında kat'i bir 
ey söylenemiyor. 

Difer taraftan kurulmaSl 
kat'i bir sekil alan İa e Veki

letine şimdiki Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmenin getlrHeceCi 
söylenmektedir. 

Sarac:ğ~u Başvekile vekalet edcc3k 
Ankara, 14 (Hususi muhabiri- 1 vekil Ankarada bulunmadıkları 

mizden telefonla ) - Uzun ve yo- müddet zarfında en kıdemli Ve
rucu ~ir mesaiden sonr_a bir ay kil olmak $Ifatile kendilerine Ha 
mezwu yct alan Başvckıl doktor . . . .. .. • 
Refik Saydam cenup viH'ıyctlcri. ı rlcı;>~e Vekılı ~u~ru Sa'.·açoğlunun 
mızde hitirahat etmek üzere eh- vekalet etmesını tensıp buyur
rimizdcn ayrıhnak uzcredir. Baş. muşlardır. 

Berraklığa doğru : 12 

Vatani ölçüde 
iktısadi seferberlik 

Ark 
Royal 
battı 

• 

H :ırbin uyandırdığı fevk a 1 ô de ihtiyaçları 
memur kafa sıyle halletmek id d iasından 

vazgeçmek, 

} azan .- Ahmet Emin YALMAN 

Gemiye bir 
enizalbnıa tor· 

A rk Royal!e İngilizlE: r, 

A ç memıeketıere bakarak taraftan harbin yarattığı zorluk. 3 üncü tayyare 
halfmizc nckadar şükret_ lara, diğer taraftan ıhtikAra kar-

lek azdır. Bununla beraber içi- şı tedbir düşunmekle beraber YI- gemilerini kaybattiler 
llliz rahat değil... Çilnku geçim yecek ma deler üzerine fazla !az'- 1 Londra, H (A.A.) - A.mirall&i 
~i umum halkın menfaati bakı- la kayıtlar koym&ktan k\ıçırımış. dairesi diışmandan evvel At'k ao. 
lrlından inzıbat aitınn alınama- tır. Hilkümetin kayıtlardan kar;- yal tayyare ıemiJinin battıiııu 
llll.Ştır, Halkn faydalı olmak mak bakımından olan meyli, çok 1 bildirmiştir. 
liıUntiısilc hukClmctin içi titriyor, temiz ve iyi bir arzudur. Kayıt 1 StandarJ istıab haCmı 22,000 
bir duziyc tedbirler düşünüyor, koymanın tatbikat. bakımından 1 tonilato olan bu ıemi tam bamu. 
~lbik ediyor. Fakat bunlar hep olan zorlukları da lnkflr kabul le ile 27,000 tonilltoya btilit o.. 
hrım tedbırlerdir. Zincirleme edemez. Ne çare ki dünyanın her luyordu. Saatte azami ıilrJt\i 32 
barp kazancı hırsının bir takım milleti gibi bizim de harp zama- mildi. Miltearrız tayyareler e
liedansız insanların kanına ka. nında sıkıntı mektebinde ders mıye •Dchıtet - Terreu.r• ismi 
r11masının, bunların halkın gc. ı almamıza ihtıyaç vardır. Bu acı vermıı:lerdi. Şimdiye kadar bil' 
Çını imkAnlarıle, ı;ıhhatile kumar mektepte. en canlı bir manada o- çok defalar düşman taryıreJeri. 
11)-namasımn öniıne geçemiyor. larak mım tcsanudU öğrcnmeğe nin hücumlarına utrayan Ark 
lfilkümet, ihtlkArcıya bazan kar- ihtiyacı~ı~ ~ardı~ Darlık zama. Royal'i, sonunda denı.zaltı kor
kdan yumruk sıkıyor bazan !is- nında bırımıt bogazımızı doyura- sanları bır ohlm darbeaıle batır
lı:e vuruyor. Fakat d~rdi kökün. mazk~n, _di.ğe~imizin ııdayı 1Sraf mala muvattvk olm«1lardır. 
den l}aUetmcnin yolunu tutamı- etmesı gıbl bır hal kar.şısında ra- Ark Royal'in harp kudr ti mOt-
l'or. hatsızhk duymağa alışmalıyız. hişti. Diler İIJCil z tay ate •.nl. 

Ortada iki dava var. Bunlar- Yiyecek meselesini bugün mem lcrinin heP11indetı taıla tanare 

1 - Türkiyenin vazi
yeti meçhuldür . 

2 _. Bu!gJristan mü· 
teyakkız do v -
ranmalıd ır. 

3 - Dostluk pakhnın 
devam edece
ğ in i ümit ediyo
NJz. 

Sofya, 14 (A.A.) - Stc!ani 
Sobranya Hariciye encümeni re
isi l\I. İnncff parlamentoda mü
him beyanatla bulunmuş ve şöy. 
le demiştir : 

•< "Yugoslavyanın tasfiyesin
den · vç Y "Ulrıistanın hezimetin
den sonra bugun Türkiye l!e mü
nasebc,tleri dolayı&ile Bulgaristan 
hudutlarında yalnız tek bir meç. 
bul kalmı~tır. Turkiyçnin cenup 
hudutlarında İngıli.ıs ve Sovyct 
ordularının bulunması hasebile, 
Türkiye ile milnasebcıtlerimlzin 
daima mevcut dostlQk paktı esa
sınll müstenit olarak devam cde

I ceğini ümit ediyoruz • .,; 
( De..-amı Sr. 3, SÜ. '1 de X 

Kay r'lan 
Litvıııo/ 

T oyyorenin Pe leviye 
irtelğj hpberjni 

Tohron tekzip er'iyor 

Resmi mah! !'er tayya
akibetuHJ~n en . ışeye 

başladJ/af 

dan biri, harbin ister istemez do- Icketin şu veya bu yetine ait ma- ta11yablliyordu. Normal C>harak 
lllrdul;u zorluklar ve pahalılık. halli bir iş diye düşi.inmek imk~. 80 - 70 tayyare tqırdl. MüMte. 
tır. HükClmctin namuslu tilcearla :nı yoktur. Biz yabancı memle- batı, İn&iliz bahı'lyfllllftdeki harp Kahır~. 14 (A.AJ - Reuter: 
elbirliği yaparak bunları hafifle- ketlerin halkına acırken, mcmle- cemilerinin en fazluına. t,IOO e &ılll\iyeUi bir kaynaktan haber 
~ çareler araması Uızımdır. ket içinde kuraklık veya nakliye yükseliyordu. verildlilne göre, Litvlnof, Steln 

vasıtalarındaki nokJ;an yüzünden Londra, 14 (A.A.> - Sa1'hı- Hardt ve Monekton sac ve sallm-
bttncisi, ticaret Aleminde türe- sıkıntı çeken yerler vardır. Ka- )'etli bir kaynaktan bildirlldiline 4irler. Tayyare Pehlevl'de yere 

>en tufeyli kimseler tarafından radeniz sahillerinde halkın yiye. göre, Ark Royal tayyare &emJgi inmiştir. 
'tokların toplanıp gizlenme.si, cek bulm:ık zorluğu çektiğine Akdenizde Cebelüttartk dOl\Wun- Tahran, 14 (A.A.) - Lit,rlnof 
~cirleme surette elden ele sa- dair haberler geliyor. Karakış da taarruza utramlfbr. Gemi dün ve Steinhardt, ve Monckton'u ha-
talınası ve varlık içinde sun'i ı P hl ı basmadan hazırlık yapmak, tcd- akşam geç vakit torplllenmiftlr. vı tayyaren n e ev tayyare 
~kluk yaratılmasıdır. bir almak gerektir. lptidada lilnana kadar yede1dene. meydanına lndijl htberi yanlış 

:Sunıarın kesesine akan para Memleketin her tarafında, her bileceği zannedllmipe ele yana olarak bildirilmiştir. 
"-ba nereden geliyor? Umum vatandaşın çolulu çocuğu ile be- ı yatmafa başlmıı ve bu vaziyet Resmi mahfiller tayyare hak-
~bına hiç bir hizmet mukabili (De\ann Sa. a ü. 4 de) + biraz sonra vehamet keıbetmiı ve ı 1unda endişe duyuyorlar. 
0lınadan elden ıcçirdiklcri para - sabahın ilk saatlerinde batmıştır. 
Ue mirasyedillk yaparken, bu. 
~Unla apartımanlar alırken veya 
"'ÜPe basarken, acaba içlerinden 
«Urup da bunu düştincn oluyor 
bıu, Farkında mıdırlar ki yap
~ltları iı, doğrudan doğruya sa
l it gclır sahiplerine yapışıp su
ilk gibi emmektir? Bir ailenln 
'lıne geçen yuz lira. iştira kud.. 
reu bakımından bir gün seksen 
ıra oluyor, yarın yetmişe, alt
llııta iniyor. Geçiminin iki ucunu 
dün zorlukla bir araya getiren 
ilice Türk aileleri hergün biraz 
daha zorlukla karşılaşıyor, ihtl
ltlrcıyı zengin eden parayı çoluk\ 
f°°uklarının boğazından kesiyor
ıır, sıhhatlerile ödüyorlar. İhti. 
~~rcı, varlıkların yarattığı zar is
ldatıarından da kendi işlerinin 
~ltarı ir,:ln istifade etmenin yolu
ııu buluyor. Karşısına r,:ıkan bir 
to)t kayıt ve engelleri menfaat 
8llindirflc yok etmenin, kendine 
11Ydurmanın çarelerini kejf edi
~0r. Demek ki ihtikArcının rolü, 
dem sülüklük, hem de namus 
Usınanlığıdır. 
l!uk'"nuıt bu«illll' \:adar IHr 

- ,.:;:: 

İngiliz Amirallık dalreıi Ark Royal anare .... iıiıH 1-tınlllıtı nı Jlaber ...... Bu r_,.ınin batı
rılması miliver için büyük "bir mavaffa ld,.t olduf• halde ne Almanyadaa a e de itaıyadall böyle 
bir ba lJer ıelmecli. Acaba mllıver b•nclaa evvel üç defa c emlnln ba..-.Wıtıaı jla'9r verdlli içi• 

bir dirdüacl;ııle liiıum rinaedi al! . 

Ekmeğin eriınigetle tevzi 
edilebilmesi için l stanbulda 

nu/us sayımı yapılacak 
Şehrin muhtelif semtlerinde yeniden 36 fırın 

açılmasın a karar verildi 

Ekmeklik 11n k~~c1lt,tıaa k&rt!ı a!JMD WIWler yıne eskisi Jibi 
fJriıilaru ol be.I ...- -'• lınamıu imkia verecekür 

Şarkta zelzele 

Un suiislimalini önlemek üzet\ 
Vilayette yapı1an _,phıntıdan 

sonra Belediy-4nin alakadar ma. 
kamları dünden itibaren faaliyete 
geçerek şehrin ekmek ihtiyacını 
gidermek maksadlle icap ede ı 

tedbirleri almaya başlamı ·!ardı r. 

ösrendığimizc gore artık 11k
oek darlığına karşı kat' ! tedbirler 
nlınmış bulunmaktadır. Belediye 
Ekmekçllik şirketlerinin faaliyet
lcruıi onlcmck üzere yeni karar
lar almıştır. 

Belediye İktısat mildürluğüniın 
bıldırdlğiıle gore fırınlarını aç 
ınak i tc~ en 36 fırına açılmalar. 
ıçln ~qsaade verilınışür. Bunlar.ıı 
ihtiyaçları \US.betinde un verile· 
eektir. 

İlk olarak tisküdşr, KadıklSy 

1 
Fatih Beyoğlu ve Beşiktaı ka~
ları da fırınlar açılacaktır. 

i Yeniden açılacak bu fırınlar-

ı 
dan sonra Beledıye, zabıta tali
matnamesine uygun şekilde ınü. 
racaat ederek fırın açmak ide 

1 

yenlere de müaaadc edecektir. 

T d • d Bundan ba~a Belediye, tevz. 

e~can a yenı en İ'f " ·n Ö"i'"'' llT? l içitt vllivf'I 
& ' nüfusunun venıden tesbltini ka. 

l ld 
rarlaşt1rmışbr. 

Yer S. ars· ıntı arı o u Patartesi gününden itibe!'en 

~~~!~~~::a:e:.eev;v b!~h~;r;~ 
1 beyannameleri doldurarak evle

rindeki nilfusun kaç yaıında ol. 
dutunu bildireceklerdir. Erzinca-nda ehemmiy:.tli can ve 

rnal kayıpları var 
Her aile reisi beyannamenin 

muhte\llyatının dolruhıtunu hn
zaslle tasdik etJneie ayrlıCa mec-

-
1 

Ankara, 14 (Telefonla) - Şeh- bur tutulacaktır. 
~----------•,... .rimizdc.kl ilgili dairelere gelen Alakadarlar önümüzdeki hafta, 

t
t • ı malOmJta göre dün Erzincan ve ekmek işinin kat'i ııurette ~llo
l D 1 Tercand.a saat 11.55 de sekiz sa. ıunacajını temin etmekte ve fe. Ruzve 

muvaf fa ki yeti 

8 .tarafhk kanunu
nun tadili Amer~ -
kada memnuniyet 

uyanc.iırdı 

f\uzvelt, Alman 
mil '.etine yanlıı yola 
gittiğ i ni göstermek 

i st i yo r . 

Reis. şimdilik Avrupa 
ve IIfrikaya asker yvl· 
Jamak niyetinde değil 

Vatlngton, 14 (A.A.) - Mil ' 
messiller meclisinde dün rey 
toplanmasının henilz sonu 
gelmeden, umumi hava açık
ça belli Jdi ve hükümetçl li
derlerinin yüzlerinde mem. 
nuniyct gozUküyordu. Netice 
alınır alınmaz, derhal Beyaz 
Saraya haber verilmiş ve M. 
Ruzvelt, bunun üzerine M. 
Rayburn ile M. Mac Cor
mack'a şahsi teşekkürlerini 
bildirmiştir. 

M, Ruzvelt'fn sekreturi ga. 
ıeıe<:ilere, reis pek tabii neti
ceden çok D\emnundur, de. 
mittir. 

M. Cordell Hull şu sozlcrl 
söylemlıtir Bu, fevkallde ye. 
rinde ve ook dolru bir karar
dır. 

niye sür~n oldukça şıddetli iki birde bir ekmek buhranı yarat. 
yeni zelzele olmuştur. Zarar ve mak gibi hareketlere te"Yesstil 
insan kayıbı olup olmadı~ı hak- edecek olanlar olursa bunların 
kında geç vakte kadar bır haber ıiddctle cezalandırılacaklarını bil 
alınamamıştır. Yalnız ilk zclze- 1 d lrmcktedirler. 
lede Erzincanda Esefi, Taftı , Ha- ---·----------- 
zon: Suhah, Slldiz, Kurt Bendi, 'leni Tahran Elçimiz 
H_andozl , Mehmctali . Palangası, vazif,esi başma harekef etti 
Tılhas, Haransilzı. Haşıbaşı. Yı.

1 kmtı •Ula, Yalnızbağ, Zasırla, Ki- Ankara, 14 CA.A.) - Tahran 
loyll. Talasuzur köyleri tamamile buyuk elçHilimize tayin edilen 
yıkılmıştır. Dilne kadar ölü ade- 1 Cemal Hiısnü Tarıy vazifesi ba. 
di 25, yaralı adedi 90 1 bulmuş- ı şına gitmek üzere bu akpmki 
tur. İlk zelzelede Erzincanın Zi. Toros cksprc i ile ,ehrimizdeıı a' 

(Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) /§/ rılmıştır. 

- At garışı--
müsabakamız 

At yacı~ıı musabakamızı 

tertipte bu sefer bir eç 
kaldık. Bu yüzde 
okuyucularımıza pa 

adar 

kııyı kolaylaştırmııtır. 

Müsabaka ~kli şudur: 
Bu hafta ikinci, uçilncü ve 

dörduncu yarışların birincl
lcrinl ve dördüncü yarııın 

d~dmtl~~~~birinci ve ikincisini bulacak-
1 nız. 

Birinci 

Mesafesi· 
ikinci 

İsmi 

t ~~il~~ Birinciye kıymetli bir kol 
ıw:t7111.11iıııı :-: ti, ikinciye bir çay takımı, 

ç cUyc 6 aylık abone, dör. 
diln üye üç aylık abone, be-
şi 2 aylık abone. 

ı - Bora una 
62 Mesafesi : 2000 

NeVJork, 14 (A.A.r- ııHür 
rlı-t tçbı milcıdele• komlte
ldnin lcs.re komisyonu reisi 
Ubk Bell, kongrenin verdlll 
karar hakkında şu sözleri soy 
lemfftir: 

•- Bu Bitler için inhitatın 1 
bir mu'kaddemesidir. Simdi, 

1 <.,..uaı Sa; 3 Sii '1 '-> / 
\ -, 

Ağırlık 

65 

2 - Mihrülcan 

3 - CeylAntek 
4 - Örnek 
5 - Yel 

61 Çıf\e bahis: 3 -
60 1 4 üncü koıular 
59 uurilldOOir. 
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_S __ or_u_yo_rla_r_: /"' 
Ankaralılar balığa 

hasret 

Ş E H i R H A B E R L E R i ~~ .. 
. ------------
Adaların Arızalı çocuklar • 
ımarı YttYAiil: Mounrs YOKA Y 

Kız kalktı, nefesini tutarak' 

tstanbı.dtla bllllk boll-ıtı. Te. 
rikler halka bedava dafıtıkyer. 

Geıi kalıutt - lleal&e dUlı:llllll 
Uskıunru ve palamutlar da bu se
lle çok nefis dJye ya&dığımz ya. 
~ıları, ağızlarmıaın suyu aka
rak gazetelerde okuyoruz. 

1 için mektep açılıyor Büyükada iskelesine 
bir dalga kıran delikanlının 

arkasından baktı 
bulunabildiiinc şilkrediyor gibi 
gözlerini kaldırdı, göklere baktı. 

Hava açıktı, gök par lak yıldızlar
la bczenmi~i. Bunlardan her birl 
sevdalı kıza Feridin birer aksi gi. 
bi göcfinUyordu. 

Bu arada bir trampete çaldı. 

Feril derhal yerinden fırladı. Şa

irliğl ve aşıklığı birdenbire unut. 
muş, yeniden kumandan halini al
mıştı. Kılıcını ve zırhlı gömleğini 
eline alarak ağaçlar arasında yü. 
rümiye başladı. Sazını bile otur
duğu yerde unuttu. 
Hadım ağası hiddetli bir sesle 

dedi ki: 

- Gördün mO , kaçırdın. Biitün 
zahmetimlz boşuna gitti. Haydi 
koş, belki de arkadan yetişebilir. 
~in. 

Kız kalktı, nefesini tutarak de
likanlının arkasından baktı. Göz
den kayboluncıya kadar bakmıya 
devam etti. Sonra g~süne sakla
dığı çiçek örgüsünü çıkardı. Fe. 
ridin ayak sesine kulak verdi. Bu 
ses tamamile kayboluneıya kadar 
dinledi. O zaman birdenbire ye. 
rinden fırladı. Yerde duran saza 
sarılarak buselcre boğdu, sonra 
en derin ve tatlı bir aşk heyecanı 
geçirmiş gibi tatil bir baygınlık 

içinde yere yıkıldı. Biraz kendini 
toplayınca, demet demet saçlarını 
çiçeklere sararak hazırladığı ör
i!ÜYÜ Feridin sazına iyice sardı ve 
bağladı. Bu örgü bütün bir sevda 
mektubuydu. İçinde güzel bir gül 
vardı ki, sevda dilinde manası 

«Seni seviyorum, seninim' demek
ti. Kızıl renkli bir karanfil: <cSe. 
nin için yanıyorumıı manasına ge. 
liyordu. Nar çiçeği: «Seni hiç bir 
zaman unutamam" sözünü üade 
ediyordu. Aradaki güzel bir kır 
çiçeği: "Sana yaklaşmıya cesaret 
edemiyorum» dernekti. Bir de me
nekşe vardı ki, manası: cıAşkımın 
yüzıinden solup öleceğimıı sözün
den ibaretti. 

Bunların arasına kendi saçını 

sarması, uCanımı, ruhumu, sana 
veriyorum ,, manasına gelirdi. 

Çiçeklerle yazdığı mektubun 
FerJdin eline geçeceğine şüphesi 
yoktu. Delikanlı nasıl olsa sazını 
unuttuğunu farkedecek, a1rruya 
gelecek ve çiçekleri bulacaktı. 

Ağlıyarak saza sarıldı. Öptü, 

öptü. Her tarafını göz: yaşlarile ıs. 
lattı: 

- Bunları şebnem sanacak, var 

sın, öyle sansın! diye söylendi. 
Sonra yere kapandı. Delikanlı

nın ayak izlerini aradı. Hıçkırık. 
lar içinde her birini ayrı ayrı öp. 
ta. Ayafa kalkınca Feridin altın
da oturduğu leyHik ağacından bir 
dal kopardı, göğsüne sakladı. Şim
di mesuttu, cennete kavuşmuş gi. 
bi ferahtan çıldırıyordu. 

Mc'mun hayretle bakıyordu. De
mek ki, bu kadar zahmete, bu ka
dar tehlike ve fedakarlığa yalnız 
bunları yapmak için katlanmıştı: 

- Kız, bana bak, dedi. Şafak 

söküyor, herkes kalkacak. Deliliği 
bırak. Haydi, dönelim. 

Kız, delikanlının gittiği tarafa 
bakarak ateşli bir buse yolladı. 

.HERGüN BiR FlkRA 

Sonra hadım ağasuıa dönerek cıe. 
diki: 

- Altı yüz sayıncaya kadar ol
duğun yerde dur, arkamdan bak
ma, sonra getirim, adaya döneriz. 

:Me'mun yüksek sesle saymağa 
başladı. Bu sırada güzel cariye, 
Tuna seddcsinin boyunca ilerledi. 
Bütün kuvvetini sarfcdcrek oluk
lardan birini açtı. Feridin askeri. 
nin ordugah kurduğu yerlere 
doğru su basmağa başladı. Fakat 
arazi o şekilde idi ki biraz evvel 
Feridin bulunduğu taraflar su is
tila~ına maruz bulunmuyordu, 
Kız, düşündüğü bir planın icabı 

olarak bu işi tamamlayınca kendi 
kendine şeytanca güldü, sonra 
hadımağasının yanına dönerek: 

- Haydi, adaya dönelim, dedi. 
Dönüşte Me'muna hiç yük ol

madı, kendini sulara bıraktı. Bir 
eli hafifçe hadımağasını boynun
dan tutuyordu. Göğsünde bir ley. 
lak dalı vardı, biraz evvel Ferit 
Bey bu dala yakın bir yerde o
turmuştu. bu leylakm kokusunu 
duymuştu. Dalın göğsünde oldu
ğunu bilmek, güzel kıza sonsuz 
bir rahatlık veriyordu. 

Adaya ayak bastıkları zaman 
kız, Me'munu ihsanQ boğdu, son
ra şu talimatı verdi: 

- Yarın sabah Affan Bey, elen 
elimizi kayığa bindirecek, kaqıı 

kıyıya götürecektir. Sen onun 
emnıyetli adamı idin, Erdele gi_ 
derken seni beraberine almıştı. 

Yarın sabah da kayıkta sana kü
rek çektirecektir. Ferit Beyin or
dusile beraber oralarda olduğunu 
sanıyor. Sahilleri bomboş bula
caksınız. Fakat leyHlk ağacının 

olduğu tarafı su basmamıştır. Bir 
vesile bulup oralara gideceksin. 
Etrafta bir çiçek demeti olup ol. 
madığını araştıracaksın. Bir şey 

bulursan bana getireceksin. 
Me"mun hayretle dinliyordu: 

Ertesi gün neler olablleceiini bu 
şeytan kız nasıl oluyor da ~pti
dadan biliyordu? 
Kız köşke döndü. Akşamdan 

Hasan Paşaya uyku Uıicı yuttur
muştu. Adam, derin derin uyu
yordu. Horozlar ötmeğc başlamış_ 
tı. Tunanın ka:r~ı kıyısındaki ca
miin müezzini sabah ezanını oku
yordu. 

Hasan Paşa gözünü açtığı za
man kendini güzel cariycsının 
kolları arasında buldu. Kızın el. 
!erinin neden bu kadar soğuk, 
buselerinin neden bu kadar sıcak 
oldl.ı~una akıl erdiremedi. 

Azrail, paşaya dedi ki: 
- Paşam, gece tuhaf bir rüya 

gördüm, sana anlatayım: Çok gü. 
zel bir rüya idi. Etrafımı periler 
almıştı, güzel türküler söylüyor
lardı. Beni aralarına aldılar, ge
niş bir nehirden geçirdiler ••• 

Hasan Paşa gülerek kızın sö. 
zünü kesti: 

- Haydi, uykunu bozma .•• Pe
rili rüyana devam et. 

Hasan Paşa harem dairesinden 
çıktığı zaman güneş epeyce yük
selmişti. Affan Bey kendisini sa
bırsızlıkla bekliyordu. Gece dil. 
şünmüş, taşınmış, paşayı karşı sa
hile götürmeğe karar vermişti. 

Ferit Beyin bütün bir orau ile 
beraber karşıda olduğu belli o
lunca bir akşam evvel kendisinin 

(Arkaııı v•r) 

Bunu bbe Ankarah bir oku. 
yucumuz yazıyo:r ,.e diyor ki: 

- Bugün Ankaralıların yarı
ı-;ından fazlası lstanbuldan gel. 
ntlş kimselerdir. Heı)lmiz bura-
da balığa hasretiz. , 
İstaubulda balıkların ılenize 

dökülmesine mani olunup biz 
Aılkaralı1ara, ağız tİıdıyla '"·e u. 
cuz bir balık yedirmek imkanı 
ac.aha hiç elde edllemJyet'ek mi ? 

Mekteplerin 
spor bayramı 

Bugün Kadıköyünde 
büyük merasim 

yapılacak 
BugUn öğleden sonra Fenerbahçe 

stadında orta okul ve liselerin spor 
mll..c;abakalan bayramı yapılacak ve 
mevsim merasimle açılaclctır. Bu a· 
çılış töreninin parlak bir şekilde ol
masi ıçin İstanbul Maarif MUdU.rlUğü 
bUyUk bir program hazırlamıştır. Bil 
tlin mektepler bu merasime iştirak 

~ek ve bUyUk bir geçit resml ya. 
pılacaktır. Geçen senenin beyaz kü
me şampiyonu Haydarpaşa ile kır. 
mızı küme birincisi Pertevniyal kar
şılaşacaklardır. 

Muhtekir yağ tüccarı 
tevkif olundu 

Balıkpazarında, Tütüngümrüğü 

civarında yağ ticarelilc uğraşan 

Yani Devletoğlu müracaat eden 

bil' çok müşterilere yağı bulan. 

madtğını söylemiş, fakat buzha

nede 263 teneke ya'ğı olduğu mey. 

dana çıkarılarak kendisi Adliyeye 
verilmişti. 

yapılacak 
Biri vücutça zayıflar için, diğeri 
sağırlar, dilsizler ve körler için BtiyükadaRin tanzim ve güzel. 

leştirilm.esi için ııehircilik müte• 
den Maarif MüdUrltiğüne 'mUtacaa.t hassısı mimar Prost tarafından 

etmelidirler. ı hazırlanan plan ikmal edilmiş ve 
İstanbulda iki yeni mektep açıl

ması hakkında dün İstanbul Valisi 
Doktol L~tfi Kırdar tarafından la
zun gelen emirler verilmiftir. Bun. 
!ardan biri ilk tahsil çağında ruhen 
normal, fakat vücutça zayıf, çelimsiz 
sıhhi sebeplerden dolayı tahsilde geri 
kalmış çocuklara mahsus bir açık 

ha.va mektebidir. Normal, sıhhatte 

çocuklar arasına karışamadıkları i
çin tahsil nimetinden mahrum kalan 
yavrular bu mektepte sıhhi itinalar 
içinde yetiştirilecektir. Mektebin bir 
de pansiyonu olacak, buraya ücretli 
ve Ucretsiz talebe alınacaktır. Mekte. 
bin İkincikanun başlarında açılacağı 
umulmaktadır. Bu mektebe çocukla-
rını kaydettirmek istlyenler şimdi-

İn hisarlarda 
çivi hırsızlığı 

Levazım Şubesi 
Müdürü 1 sene hapse 

mahkum oldu 

!kinci mektep sağır dilsiz ve kör. Prost bu programı izah eden ra
l~~e m~hsustur. Eskiden İstanbulda j ı>oru~u . da İstllnbul Belediyesine 
böyle bır mektep vardı. Yeni mektep vermıştır. 

onun yeniden canlanması teklinde ol. Bu rapora ve plAoa göre Bü
mıyacak, a.rızalı çocukları en yeni U- yükc:.daya vapurların fena hava.' 
sullerle okutup kendileri için ve mem larda yanaşmasının müşkülAtı 
leket için faydalı kılmak maksadım karşısında Haydarpaşada olduğu 
takip edecektir. Bu mektep için Sir. gibi şimal rüzgarlarını önleyecek 
keci civarında, bi.r bina ha.zırlanmış- bir dalgakıran inşası, kara nakil 
tır. vasıtaları için elektrikle müte-
İstanbulun zaten c:Çocukları Kur. !1arrik dört kişilik arabalar kon

tarma Yurdu> adında hususi bir ter- ması ve bunların harc!,.ct noktası 
biye müessesesi vardır. Bu yeni mek- ol:ı.rak Kadıryan caddesi ile Has
tepler açılınca tstanbulun lrızalılara kalfa sokağının telAki noktası, 
mahsus mektep sistemi Uçe varmış miintehasının da tepenin üzerin. 
olacaktır. 1eki düzlüğün olması düşünül-

Kaput bezi ve 
yünlü kumaşlar 

Sümer bank, 
perakendecilere de 

tevziata başhyor 

mektedir. 

İnhisarlar idaresinde, Levazım SUmerbank tarafından tevzl edil-
şubesinde marangozluk yapan mekte olan kaput bezlerile pamuklu 
Mehmet, Levazım şubesi amiri ve basmaların tevzıi hususunda yeni 
SuaUa uyuşmuş ve evinde topla- bir karar almm111tır. 

Diğer taraftan iskele meydanı 
da esaslı bir şekilde tanzim edi
lecek ve genişletilecektir. Bu mey 
danın tanziminde diğer ad:aların 

görünmesine mani olan iskele bi
nasının yıkılması, iskeleye girişi 
temin eden geniş bir yol vücude 
getirilmesi, bu sahada sinema, lo. 
kanta ve oyun salonlarını ihtiva 
eden bir eğlence mahallinin tesi
si, Yürükali plfljından başka iki 
küçük plajın daha inşası, Balıkçı 
caddesi üzerinde · üstü kapalı bir 
pazar yeri yapılması, gezinti rıh
tımı, Tur yolu, Nizam ve Maden 
cihetlerinin tanzimi, Nizam cihe
tinde Nevruz tepesinin ağaçlan. 

dırılması planın esaslarını teşkil 
etmektedir. Ayrıca Hıristos tepe
sinde bir otel, Nizamda ve Ley
lekucunda bir gazino, Nevruz te
pesinde Halk bahçesinde bir ga_ 
zino yapılacaktır. 

dığı bir yığın paslı ve eski çivi- Bundan böyle SUmerbank kaput 
leri depoya getirerek yerine 150 •bezi, pamuklu ve basmaları yalnız 

kilo yeni çivi alarak harice ka- toptancı tliccarlara. vermekle kalma
çırmıştır. Mehmetle Suat bundan 1 yıp perakendecilere de tevzi ede
ba~ka bir hayli hurda demir de cektir. 
çalmışlardır. Yalnız ortada bir .ilıtikllr olmaması 

Mehmet çivileri Bohor adında 

bir nalbura, emirleri de Parsih 
\ 

adında bir hurdacıya satmıştır. 

için perakendecilere tevzi edeceği ku_ 
maşlarm bir listesini Fiyat Muraka

be Komisyonuna gönderecek, Flyai 

Murakabe Blirosu memurları da bu 
perakendecileri daiınl surette mura.. 

Hava seferleri yapılamıyor 
Dün havanın bozuk olması dolayı· 

sile Ankara ile İstanbul arasında ha. 
Nihayet yakalanan hırsızlar, 

Parsih ve Bohorla birlikte asliye 

ikinci cez!: mahkemesine veril. 
m.işler ve dün yapılan nıuhake-

va seferleri yapılamamıştır. Seferler 
kabe altında bulundurarak malların h al d"- 11 1 k d tatil · 

1 
av ar uz.e ne ye a ar edı. 

Maznun tacir.in muhakemesine meleri sonunda muhtei1! cezalara 
dün asliye ikinci cezada ba~lan- çarpılmı lardıt. 

toplanıp fHla. fiyatla aatılmuının Ö-, ıecek, havalar düzeldikten sonra ay 
nüne geçeceklerdir. bafma kadar seferlere devam oluna-

:revzıata. buglliılerdo ba.flanacaktır. caktır. , , 

mış ve kendisinin tevkifine karar 
verilmiştir. Yani Devletoğlunun 

sahit olarak gösterdiği kahveci 

Suatle maranıoz: Mehmet birer 
sene, Bohor bir ay 28 gün hapse, 
83 lira para cezasına ve bir ay da 
dükkanının kapatılmasına, Par. 

Dursun, Ahmet, hamalbaşı Bekir, sih de ıo gün hapse, 16,5 lira da 
ve çırağı Yorginin birbirlerine para ce;1;asına mahkflm edilmiş. 

uymayan ifadede bulundukları lerdir. A 

görülmüş, 

gidşilmiştir, 

lhak!laTında iakibata 

Valinin teftişleri 
Vali ve Belediye Reisi Doktor LüL 

fi Kırdar, memurların vazifelerine 
muntazaman devam edip etmedikle
rini bizzat teftiş etmektedir. DUn 
sabah ta anı olarak Belediye Teftiş 
Mtidtirli.lğti ile Zat İşleri MüdUrlüğU
nü teftiş etmiştir. 

Gümrük muhasebe me
murlarına verilecek 

ikramiye 
Gümrük ve gümrük muhafaza teş

kilatında çalışan muhasebeci ve he. 
sap l1,1lerlle alAkası olan memurlara 
tatil ve çalışma gUnleri haricinde ça_ 
lışmalarına mukabil birer maaş mlk 
tarı ikraiye verilecektir. Fakat bu 
memurlıu;ın hangi bir sebeple olursa 
olsun iki defa veya daha çok ihtar 
almamış olmaları IAzımdır. 

Belediye umumi 
meclisi toplandı 

Belediye Umumi meclisi dün 
ölleden sonra mutad toplantısını 
yaparak ruz:tıamedeki muhtelif 
meseleleri müzakere ctmiatir. 

Konuşulan meseleler arasında 

19U bütçesinde kabul olunan 
teftiş heyeti kadrosu ve sınat mü
esseselerin kurulacdı yerler hak 
kındaki tekli! ve BUyükada na
zım plAnının tetkik ve kabı.al edil. 
diline dair Muhtelit encümen 
mazbatası ve diler mazbatalar 
üzerinde müzakereler yapılarak 
salı günü tekrar toplanmak üzere 
meclis dağılmıştır. 

SABIYER MlLLI EMLAK KOMtS. 
YONU AZALIGI 

Sarıyer kazası Milli Eml!k komts. 
yonu aı:alığına doktor Ali Turhan se. 
<.;ilmiş ve belediyece de bu karar tas. 
dik edilmiştir. 

G@-4.: 1'.A.'em 
bilmecelerin 

geni manaları 
n ki çocuk blriblriııe bllmooe 

söylüyordu.. 

Biri ötekJne sordu: 
- Yer alt.tnda yaflı k&yı,.. Ne· 

dlr bU bakayım'! 

- Yılan. 
- Değil: 
- Ya nedir? 
- Geleceği her gün gazetelerr'fe 

yazılan ttinel kayışı. 

- Peki ben sana bir bllmece Stiy. 
JJyeyim: 

tJstU hava, a1b toprak 
tJstüste binmiş bin yaprak. 

- BUdlm: Lıihana. 
- Değil. 
- Ya nedJrf 
- Traım·ay ve yolcuları. 

BU ?ı.'E HAL! 
Ankara - lstanbal trentm1e yeni 

bir cürmü meşhut ı,ıenmt' ı·e genç 
bir kadın dostu ile suç ballude ya. 
kalannuş. 

Adamın biri, tenlla bir zamanda, 
camiye &"lrmif, koynundaa çı.kardı~ı 
meulerı yere yaymış, rakı ştşealnl 
Qekerek keyfe baş.lamıt- o sırada J
So'8ri gil'en imam bu llaU görlhıee: 

- Yahu utanmaz Dllflın? •u ne 
clinslıllkl demiş. 

Adanı ce,·ap vermiş: 

- Dlnsiıllk detll, yersizlik, ye:r. 
•lrJ!k! 

B11111Cl0 stbl, artık sevdalıların 
densizlik ve yenılıllklerl.Jti Abkara.
İltanbul trelll 111l karşılıyt.cakl 

BAKLABmm 
H~'lh IOD lkl t~hllllll Edebiyat 

Faktuteaı ıaıe~ hJıBJtı etlUecek
llll!J. 

Edebiyat Fakliltesl sayesinde h
tanbul bir aydır Ham1et'I yalnıır: aey. 
retmlyor, mtlnakaşalarun il& ok11yor 
veya ıllnUyor. 

Hamlet'I iki gttn olııun seyrdmek 
artık edebiyat faktlltefılnln hakkıdır. 

TATLISERT 

En büyük iyilik 
VATANJN EDER~ RQMANI: TEFRİKA No. 22 eri§emediği Kızıl Kayaya ••• sek bulutlara erişmek isterdimıı demişti. 

j'OrflNIO~N ıı:: 
GU~ 

Ruyada bir 
duruşma 

Diln gece ri.iyamıla bir mahııeıııe 
ealonuna glrdim. Reis, maznuıı-' 
hüviyetini tcshit ediyord" 

- Adın ne? 
- İhtıluir. 
- Bahanın adı! 

- ::\lıilıtekir. 

- Soyadın? 

- Sıkılmaz. 

- Kaç ya';'ıncla'!ın f 
- Bir buçuk. 
- Nerede doğdun!' 
- Piyasa(lll. 
- Kerede oturursun? 
- Babamın mağa:ıa&ındJt• 

- Ne iş yap:ırsm? 
- Soygunculuk. 
- Otur baka1nn, 

H 
lllıılıı 

l<ı 
dı 

~u: 

Şahitler ge1mJş mi? 
- Bir kıtnnt telmtş efeJl(11111o ''11ıg 
- Gelenler btuagllert r 'ti 
-~e yaş, lnurilua, _.... " 

çay, makara, cllkiş iğnesi. ~I~· 
- Gelmlyenler haakllttf f 
- Ytlz kadar var ~ 
- (Middelam~ Ne ~ ~ ı 

ralarf !Is)( 
----" ~ .. 

- Getml)'ea şaldaerhl .-- ~ 

celbini '"" darıa~aıun pli ..... ""ıal[ 
c1e\ıunını talep eylerim. ~la 

- lcabı düşllnWtlL ~... '11,1 
llltlerfn lhun... duruşmanıll ; ~t. it 
devamına karar verHdl. (~ ~ hıı 
J'e) 8a1onu bo~alt. ~a 

Çıktık. Kaptlar ıcap.aı. rtJll"" eı 
şlr kapıda. göründ\l ve avaz ..- ~ 

~ıııc 

bafırdr: lir 

- Şalılt Sadeyaaağ'! ~lo 
- ilk şahit içeri girince ,_,, 

balığın dağılmasından istifade t4' 
rek kulağımı kapıya dayadıJJI· d'ıl 
Jedlm. Rei~. şahidin hiiYiyetin.i ~ 
kik edJyo:rdu: 

- Adın net 
- Sadeyağ. 

- Babanın adıf 

- Kuyrukynfı. 

- Soyadın? 

- Karışık .. 
Bu sırada adliyenıu poJJıl 

yan.aşta. ş 

- Duru.~manın gizli otduP
11 

bllmlyor muson! ÇekU oradaJll 
Ben de çaresiz uzaklaştım. 1 
Sabahleyin rllyayı anneme ı#' 

tım: 

Anne, ha riiya. neye deJı\lt' 
eder? 

- Ak!Jllm yemejlnde yatıf1"' 
mideni kaynattığına ,oğlum! r 

KÖRK~ ~ 

Milli Piyango ~il. 
' ~I il Bugün çekiliyor 

Milli Piyangonun 8. inci terli~ 
Plıinının ilk çekili§i bugün ~' 
17 de Ankara Sergi Evi binSSW-
yapılacaktır. ,1 

Piyangonun çekilişi safb•IJ11 
Ankara radyosu vasıtasile St~. 
Evinden naklen neşredflece!,sı 
den Piyango meraklıları 

9
• 

17 de radyoları başında bUhl~, 
rak çekilişi takip edebııeeeltl 
dir. 

9 
Bu çekilişte 84967 bilet ııc~t; 

miye kazanacaktır. 480.000 11'. 
ikramiye olarak tevzi edilece 
tir. 

Eski Üniversite paso/art 
aym 20 sinden sonra 

geçmiyecek 

~ltıı 

Sultan Abdülmecit deninde ti. 
caret nazırlığında bulunan Halil 

Rifat Paşa. bcndel<'rinden ve za
naııının zarif bekt.a~i erenleritıden 
Malatyalı Ltitrı Babayı, a';lm de. 
re<·ede Utir.liğJ ve o niı.bette geçim 
lii:r.liği ile me'ihur hlr kadının çok 
giiı:el ve başı yuınu~ak olan kızı 

IJe e\'lendirlr. Gerdekten 011 gün 

!o!Onra. hu a<·ure kadın blrıleuhire 

h&6talanır ,.e ölür. 

HMli yağmur yok. Yalnız şimşek, gök 
gürültüsü ve nihayetsiz akisler ••• 

Florcntin: 
- Ben de bu fırtınanın arasından ge

çip gitmeliyim, diye düşündü ve hare
kete geçti. 

Bundan sonra tekrar şimşek çaktı, fa
kat Florentirı. göremedi. Ne gök gürültü
sünü, ne de onu takip eden uğultulu aksi 
duyamadı. Tıpkı mektep kitabında oku_ 
dutu şekilde yıldırım gelmiş, yetişmiş, 
çarpmıştı. Fırtına, Kıııl Kayanın hari
mine sokulanı yok etmek için gilya fır
sat bekliyormuı ilbi, bir an sonra dindi. 
Florentin'in beklediıi ya~murlar bir an 
ıeç bopndı, 

Üniversite talebesine yeni psJ01~ 
verllmlyo başlanmıştır. Geçen stı114,.r 
şebekeler bu ayın yirmisine J<• ııe 
geçecektir. Bn tarihten sonra ul~. 
yeni şebekelerle seyahat edeblleC 
!erdir. ~ 

ihj;tfl!ltl:Dfiffif9 
• 

Cena1.e mera~imi eo;nll,ında J.u~. 
fi Bahanın çırpınıJl çarpınılığını 

,.e ço<"ok glhl hiingUr höngilr aj!'
ladığmı görf'n Halli Rlfat ı•aşa, bn 
hali hapetle kar!}ılar ,-e hir ara. 
lık yanına sokulup sorar: 

- J<:rcrıler, merhumeyi tıakika

ten bu kadar çok mu sew~nlin 't 
- Elbette çok 8evcrıHın ;va .. &. 

na ettiği iylliğl kıyanır.tc kadar u. 
ııutamanı. 

_ A<"aylp, ne idi yapfı~ı lm bü
~iik ı.vııık ! 
Uıt fi Baha. tabuta ıtlkll.:-n ı;ö:... 

.erinin yaşlarını koluyla 11Uerelc: 
- Daha ne olacak 1\ ıı~anı. Ba 

na of hile decllrtmecleıı, hl<.' hlr bA. 
'iıı<IPn ht'zglnllk ~etlrtnwcıe·ı iilılp 

gitt ı ışte. Bundan ıeri.ik ij ilik: m! 

~lor! Rahmet olsun <-anma. 
Der ve muhatabını ~iilmiye ıne<-

bur eder. 

Seri, fakat emin hareketlerle yine a
dım adım inmiye devam etti. Şu sarp du. Yanıp tutuşan kayalar gibi Florentin 
varın bu kısmını da bir atlatsa ondan de yağmurun hasretini için için duyuyor
sonra ovaya kadar olan yol bu kadar yal- du. Bu elektrikli havadan ancak yağmu
çın değildi. Fakat oraya varmak içın da. run rütubeti sayesinde kurtulabilecekti. 
ha pek çok kayalar var. Şimşek ve gök Ah şu gördüğü bulutlar eriyip te yat. 
gürültüsü, boğuk uğultular, sonra yine mur olsa, susamış, yanmış kayalara bi
bir müddet süküt! raz serinlik verse ne olurdu! Tekrar ıim-

Florenti n ani bir hareketle başını kal- şek, gök gürültüsü ve derinlerden gelen 
dırdı. Oınuzunun üstünde hafif, fakat de. akisler, çok uğultulu akisler! Aşalıdaki 
vamlı blr çatırdı duymuştu. Bu ses, bir alem sakin ve durgun bir rahatlık için. 
yaz: gecesi duyulan sivrisinek vızıltılarını de yaşıyordu. Çayırlarda otlıyan hayvan. 
da andırıyordu. Bu vızıltıyı tam omuzu- lar, güneşin ı~ığile yaldızlanan ataçlar .. 
nun üstünde hissediyordu. Orada yıldı- ve bunların tam ortasında küçük bir nok. 
rımı çeken bir §ey vardı. Derhal anladı. la hallnde parlıyan otel, orada da Maya .• 
Omuzunda taşıdığı çelik kazmayı bütün Yukarda tekrar §imşek, gök gilrilltilsil 
kuvvetilc uçurumdan aşağıya fırlattı. · ve uğultulu akisler! Mektep kitapların. 

Alet bir kaç defa kayalara, çarpa çarpa da vaklile okumuş olduğu bir cümle 
)'uvarlandı gitti. Tekrat· şimşek, gök gü- Florentin'in aklına geliyor. Teselli edici 
rültiisü ve uğultu! Florentin elile göz. bir cümle: •<Yıldırımla vurulanar hiç bir 
lerini siper etti. Bu son menhus ııimşek şey hissetmezler, ölümün en seri ve can 
kendisini fldcta kör edercesine tam göz- acıtmıyan şekli yıldırımla vurulmakhr. 
lerlnin içinde parlamı§tı. Yıldırım bir an içinde dü~r·» 

- Kahrolsun böyle hava... Yağmur Bir an.. Fakat Florentin ?öyle düşü_ 
da Ml~ yağmıyor. Güzel kazmam da nUyor: 
gitti, d!yc söylendi. - Ben o anı heniiz geçirmedim. Çünki.i 

Cevlren: Renan A. E. YALMAN 

hlla etrafı &örüyorum. İ§te bir şim§ek, 
bir ııim§ek daha! Ne kadar güzel çakı
yorlar ..• Fırtına seyretmek meğer ne hoş 
muş. İ§te bir şimşek daha çaktı. Kork
mak mı? Yoksa korkuyor musun, Flo
rentin? Hayır, korku değil .. Fakat ya. 
samak istiyorum. Tekrar bu menhus u. 
ğultular başladı, Gözılerlml kam8ftıran 
aımşeklerı İnsan böyle kayalara sarılmıı 
durunca yoruluyor. Ah, bir yağmur yağ. 
sa, kurtuluş yajmurdadır ancak! İ§te yi. 
ne şimşekler! Çatırdılar yine başladı ... 
Sonra hemen arkadan gök gürlüyor. Fır. 
tına sanki biraz durur gibi oluyor. Hay
di tekrar inmiye başlıyayım. Biraz daha 
gayret edersem dal kulUbesine varabile
cetım. Bekçi oradadır. Tekrar şim§ekl 

Bir, bir daha •. Sonra gökler ululduyor. 
Haydi Florentin, ıayret! Nerede ise va
racaksın. Kazmam ne de güzeldi! Ne de 
işime yarıyordu! Yazık oldu. Fakat at. 
mıya mecburdum. Yıldırımı çekiyordu. 
Her şeye raimen dağlarda fırtına güzel
miş ••• 

Ta yükseklere çıktım ya... Kimsenin. 
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Müateprın karısı, ticaret mümessilinin 
karuile konuşuyordu, Bayan Giesinger 
de yanlarında oturmuş, iş işliyordu . . 

- Yalmur nihayet başladı, dediler. 
Maya da söze karıştı: 
- Oh, çok 1ilkUr ••• Havadaki bu aaır

lık çok botucu idi. 

- Bana kalırsa slz:i bu el i§leri de sl. 
nirlendirlyor. O kadar ince hesap i§i 
yapmak ıözlerlnizi yok eder. 

- F•at Bayan Giesinger'in işledili şey 
pek te ıUzel ••• Ne olacak bu, yastık mı? 

- Evet, hem hesap i&i beni yormuyor. 
TamamJle aksine... Bu hesaplar beni 
dinlendiriyor. 

Maya saymıya devam etti: 
- On altı •. On altı daha ... 
Kendi kendine söyleniyordu: 

<Devallill var) 

Terbiyeli dana be)'~• 
İki veya üç dana bPyn.iul iJd :: 

at kadar soğuk ı;uda bırakJU t:! 
Sudan alın<'a. üzeflerindeld ııı 
zarları ,.e kanlı damarları !.'~ 
malı. Bir tencerede iki kaşık 1' 
reyağı ile i klkşaık hos un ~~ 
kaleta foı;unu kavurmalı. :DJ flY 
tuz, biber serpmeli, gayt>t ınoe •* 
ğan ~;entmell. Buna Uç Jre~ 1_. 
suyu dökmeli ve harlı ate, uııet.,_., 
de kaynatmalı. FokurdaıruYa J'lf' 
Iayınca beyinleri ıc:ıne atmalı· tel' 
mi dılklka sonra tencereyi at4!f _. 
almalı. Bir kaba üç yuınurt& ııl' 
rııum koymalı. Tcneereıtelı:I ~lill 
ıııudan yarım keııçeyl Uzerıne •"" 
ınell, bir limonun ııuyunu d~ ~,.. 
ederek ça1kaya !;alkaya. köpür~
ıı. BeytnlerJ delikli kep(,·f' ııe $1" 

rereden alıp çukur , .e grııl' bit..,... 
ba~a koymalı. Ha1.:ır hntun•0 ı, 
biyeli ı.alça.yı üzerine dökll'~ 
hk bir Jıalde sofraya görde _.. 
Arıu edlldlli takdirde taNl'111

,.,, 

nanna. garnl olarak ha,ıanrnıf 
sene mantar da konabilir· 

ı\ 
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Ankarada bir lngiliz 
kitap sergisi açıldı 

l<erç ve Tula'nın 
düşmesi üzerine 
~uhtemel vaziyetler ADANA' da 
~ Yt1zan: 

!__hsan BORAN 1 

,, ________________________ ..... ____________ ~ 
Ankara, 14 (Telefonla) - Bu- arında açtığı kitap sergisine hal

gUn Sergicvindc İlliillzler tara. kımızın gösterdiği ilgiyi bu ikinci 
fıt1dan bir kitı \> scrgfsi açılmış. sergiyi açmak suretlle karşılama
tır. Serginin açılışında Maarif smı büyuk bir nezaket ve dikkat 
Vekili, bazı mebuslar, Maarif er. eseri sayarım. Ve heyetin sayın 
kfinı, yerli ve ecnebi gazeteciler reisine, buradaki mümessil ve ar
hazır bulunmuştur. British Coun. kadaşlarına bilhassa teşekkür 
sll'in bir mümessili türkçe olarak ederim. Milletler arasında kuv. 
lzmlr Fuarında açılan İngiliz ki- vetlenmesinc çok muhtaç olduğu. 
tap sergisinin çok büyük ratoot muz ilgi ve 6evglnin kafa ve gö. 
görmesinden cesaret alındığını ve nül yo1Ile olat'ağına inanmı~ bu
bu sebeple de ikin·cı bir serginin lunuyorum. Bunun için milletler 
Ankarada açılmasına karar veril- arasında menfaat \'e kültür bağ. 
dlğlnl, serıglnln açılması için C. larını nekadar kuvvetlenir gö
H, P. ile Maarif Vekilliğimizin rürsek o kadar memnun olmakla
btıyilk kolaylıklar gösterdillni yız. Bu sergiyi o bağların biri 
bildirmiş ve davetlilere teşekkür olarak ıôrüyorum ve onun mü
etmiştir. Bunu mUteakıp Maarif teşebblslerlnl ve o arada bize bi. 
Vekili Hasan Ali Yücel British ılm dilimizle hitap etmek inceli
Counsll azasına şu kışa . cevabı tinde bulunan Britlsh Counsil'in 
vermiştir: 1 mümessilini bu duygu ve bu dü-

~llrtınku tebliğlere göre, Alman • 
let cephesindeki umumi \llZl· 

l ~~:1~~8; ~!',:b~~~ın Lado. 

Adananı n sokakları insan akıtan oluklara benziyor. Betonar me
nin de Türk olabileceğini gösteren güzel bfr örnek. Adanayı 

\. a!11amok için okaliptüsleri değil Adanalı Türk'ü de anlamal ı . 
Adana güneş, toprak, Seyhan, Ce yhan ve aşk ülkesidir. 

~~ü lı7.erlndcn mu\'asala ı kesil· 
Uzeredlr. Şehir, arktan da mu. 

'ı l'll edilince, ikmal ''ela tahll.)·e 
Adanadan ayrılırken kendimden ayrılıyorum . 

lt:ınıan kalmıynenk, açlık ,·e cep· 
17Jlk ylizünclen diişcccktlr. Al. 

lllar şlmlli şehri şarkt.n ku at
)'a teşebbüs etmişler 'o kı men 
llııwattak olmıışlarılır, 

Adana, Hatay gibi seyahat ha
tıralarımın en canlı, en paclak 
noktalarından biridir. İstasyona 
gece yansından sonra varmıştım, 
Araba He İstasyon caddesinden 

nl cana yak"ınlık: ESki aJıiap evi. 
nizln bahçeye bakan arka onası. 
na ıgirmiş ogibl olu)"Orsunuz. Bu 
Odanın bahçeye açılan bir kapısı 
var. Bir kaç basamak inecekshıiz. 

karşıla-ıyorsunuz. Kwtu1uş hey
keli. Heykeltraş HAdi, heykeltraş 
Zühtill Aferin,, yüz bin kere Afe
rin size! Bırakın bir lahza beni, 
vaktlle Güzel Sanatlar Akademi-

sinde size este
? - Lııdogn giilü cenubunaakl 
~1-ka Ue Oncp gölü şlnıııllndt'kl 
'da Alman - Fin ordularının 
'ılog<fa ı tlkamctınıto ~eni bir ha. 

~~erı görUlmemlştır." Ancak s,·ır 
~ boyundaki Rmı kunetıerinln 

~Yeti tehlikeli bir saflıaya girmiş-

geçiyoruz. Sağ
da solda iri ye. 
nl binalar, ba. 
zan da bahçe, 
yahut da park 
olduğu ı;anılan 

~ Yazan: !smayıl Hakkı BALTACJO(;LU 
tik hocalığı et
tiğimi söyllye. 
yim de f" · 

yim! Diyecek. 

~ - l\lcrkczdc, dOnkU yaz.ımtz.da 
'lco~nya karşı hUyük bir inarru
'* başladığını ynmışhk. Alman· 

liaıtnın - l.\loja k - l\laloba
la\ eç hattında mumffak olama· 

'1 lar, fakat Tuln cenubunda ller
i~lcr ve bu nehri işgal otmltler 

t, llusların dalla ~lrnaJdo Oka neh. 
lıı.~oY\.ına l)l'ktlnıelerl ve burada 
~\'eıncte devam etmeleri muh· 
"ıeldJr. 
i - Cenup cephc!llndc Dı>nec ha,·-
~ 111da Alman ileri hareketi lnkl. 
t.ı etınemlş \C Yoroşllofgrad -

'lot hattı önUnde bir değlşlkHk 
tnı tır. l\lareşal Tlmoçenkonun 

t reren taze kun etlerle lyl 
\,_cephe tutmıya mm affak olduğu 
,:,:ılıyor. :Fakat Almanlann bu 
~,. lçlllde Ro tof'a taarnız ct
~rı 'e işgale ç.aJ~maları ~ 
~ l<!tneldlr. Boratla asıl hedef Bos. 
~ def'jJ, tran - Kafkas yol11nu 
llıek ,.e Rus flrdularmı Den neh· 
ter191ne atmakbr. 

~tırncıa .Ahrıan mm•affakıyett ge 
tırıl tir. Alman kıtaları Ke:-ı: 

~llı garp ·ahlllne varmış va son 
~habere göre Kcrç limanını da ,,. 

ttntfşlerdlr. nu uretıe Kırımda 

"ıı ların elinde yalnız Slvn topol 
~. 'ı U sU kıılnmı olu) or. Pa kat tııı_ 
·~kı Ra!I ku\"'etlerlnln • ·a"roıılsk .;n•na tahlile edildiğin" dair ha· 
'- er \"nnlır. Bunlar doğra olabıllr. 

'Gan sonra Rmılar ıt,:ln en i'tğnı 
et, Shn topolu mftıl fna et. 
cleğtl, Almıtn ordu 111111:1 Rtııı· 

t 
~ - Novro lsk hattı arı1 ıhılo 
~ lc""ya htllerine ~ıkmıı ına olf\
\ 11lıtıakttr. F..sasen Sf\•nstopol ar. 
~ t<ıpçu ,.fi havn hllramları alh~ıla 
..;:ıihn<lan Karadenilılckl Rn.; fi. 
~ n11n ba U ten fsutaıle etmesi ı.ıı. 

<l l'lldlr. 

~ndan sonra bahis me'·~uu, Roıı· 
't • 

- oro 1 k hattının müdafaası· 

l!ugün muhteşem Fransız 
fılmini 6iz de görUnilz 

HiCRAN YOLU 
PiERRE BLANCHAR 

iSA MİRANDA 

Aşk _ İhtiras - Macera 

ELHAM RA 
l!ugün saat ı de tenziltıtlı 

matine 

SugUn TÜRKÇE Sözlü ve 

Musikili nüshası 

iPE K 

ağaçlı boşluklar 6ezer gibi oluyo
rum. Karanlık, sessiz btr şuur ba
na topra~ı. nebatları, insanları 
apayrı bir memlekete geldiğimi 

haber veriyordu. Uyudum, kal. 
dım, 

Ertesi sabah otelin penceresin
den dışarıya bakıyorum. Tahmin 
ettiğim gibi çı:ktı. İstanbulda ol. 
duğu gibi iki tarafına sallanıp 

yürümeyen bir çok insanlar ~e
çiyor, Burası• sokak değil, insan 
seli akıtan bir oluk! Merakım art. 
tı; sokağa fırladım. Büsbütün şa. 
~ırdım. İlk defa olarak böyle koca 
Anadolu ve e~'kun hayat şch. 
rinde yalnız ba~ıma kalıyordum. 
Bir tanıdık bulmalıydım. Önce. 
den tasarlamıştım: Kız lisesi :mü
dürü çok !ski talebem Şchnp Naz
mi Coşkunlar'ı bulacaktım. Şe. 

hap Nazmi huyundan soy adına 
kadar çok sevdiğim bir insandır. 
Kız lisesini sora sora buldum. Lf. 
senin oldu~u yer sanki bir neba
tat bahçesiydi! Şu ıbizim naz)a 
büyUtcmedlfimlz okaliptüsler yok 
mu, Adanada azmı& bk haldedir. 
Caddelerde kaldırımları söküp a
tıveriyor. 

Coşkunlar beni görünce şaşır. 

dt: 
- Hiç haberimiz olmadı efen

dim, dedi ve kendine mahsus o 
çok sakin hafüc sormağa başladı. 
Biraz sonra sokal• fırladık, wu
dlk gezdik. Çok gU:ıel blr Mü:ıesi 
var. Bir de milli e\noğrafya sek
siyonu var ki daha çok sergiye 
benziyor. Çünkü eşya kompoze 
edilmiş, önümde de bir halat, 
yanlarımı yaklaşmak imkftnJız. 
Ben böyle müzelerden pek hoş. 

lanmam. Yoksa emek eseri, çok 
güzel ..• 

Buranın dikkate deler mimari 
,eseri hiç şüphe yok ki Ha1kevi 
binasıdır. Belki de bir milyon li
raya çıkmıştır. Mimar Seyfi Ar
kanın olduğunu sö)'lediler. Seyfi 
Arkanı çok beğenirim. Ancak bu
rada verdiği betonarme eser Türk 
değil, Grektir. Kapısının ôniln® 
ilah heykelleri eksik! Mimarı da 
tenkit etmeğe hakkımız var mı, 
bilmem ki? Onlardan cTürb de. 
ğil, «modernıı istiyoruz hep! Bu 
asrilik hissi bazan milltlik aley. 
hine çıkıyor. cBetonarmcde milli
lik olur mu?» demiyelim sakın! 
Çünkü Halkevinden iki a

0

dım öte. 
de size Betonarmenin de Sinan 
yapısı gibi Türk olabileceğini gös 
teren güzel bir örnek var: Kız 
Enstitüsü binası işte. Oraya &iri. 
yoruz. Tıpkı doğduğumuz eve gi
rer gibi. Kapıdan içeri ayak bas. 
tinız; eski Türk evinin avlusuna 
girdim sanıyorsunut. Sonra bir 
kalem odasına giriyorsunuz. Ay. 

Fransızca S!Szlü 
Nüshası 

SARAY 

ı\[tikanın ateşli ve korkunç sa hralarında müthi5 bir kasırga .. , 
Arkadaşlık.... Mücadele, f~dakArlık ... . 

.\vrupanın lüks salonlarında Aşk.... Kıskançlık ... , Esrar •.. 
Muthi§ ve muazzam sahneler. 

Bugün saat ı de tenzllAtlı matine. 

Sinemanın en parlak ve İdeal Çift artisti 

LILI A N HARVEY 
WIL LY FRİTSCH 

ve 

MODERN HAYAT 
(Fr&D:!112l'a :oöılii) 

:BugUnkil Asri hayatı tasvir eden Parlak Komedisinde 

bulustular. 

' 

İnsan orada bir çüt takunye bile 
arayor! Halbuki burası gUtcl bir 
konferans salonudur. Merak et
tim, sordum: Mimar Abdullah ZI. 
yanın eseri imiş. Demek bizim 
mimarlar arasında betonarmede 
Türklük ne olduğunu anlamıs in
sanlar var. 

Adanayı anlamak için önce 
okaliptüsleri, sonra muzları, son
:ra hurma4arı ve palmiyeleri an. 
lamak gerektir. Biit.ün bunları 

yaşatan bir de ıgüneşl vardır; onu 
da anlamak litım. İyi ama, bir 
de AdanMı Tiirk vardır; hele onu 
hepsinden iyi anlamak lAzımdır. 

Bu Türkü anlamak için ilk ras. 
geleceğiniz ve ~hsına şuursuz. bir 
sempati duyacağtm-z \nsan yeter. 
He~ o da seni anlarsa dünyalar 
senin olur. Artık kim demiş ki 
insan bit" ferttir: hayır insan kA
inat gibi bfr sentezdir. Onda mad
de, hayat, ruh, cemiyet, ideal her 
şey vardır. Adana güneş, toprak, 
Seyhan, ~yhan. okallptus, muz, 
hurma, aşk ve güzellik memleke
tkfü. Adanalı bir ins

0

an tipi şah. 
eserdir. Gözleri, ruhları, gönül
leri bize benzer, TilrktUrler zira: 
fakat bizimkiler değlldir; Adana
lıdır zira ..• 

Eti Türklerinin oturduğu ma
hallelerdeki Türk okullarını gez. 
dim, Eti Türkleri Tilrk mtldUr
ıert Evet: çUnkU tlmdiye kadar 
konuşageldikleri arapçanın yarısı 

tnrkçcctir. Soy adları Türktür, 
efsaneleri, zihniyetleri Türktür. 
Hiç türkçe bilmiyen çocukları bi
l<: bir ayda mükemmel türkçc ko
nuşuyorlar. Bir iki çocu~un oku. 
duğu Vatan manzumesini dinle
dim. Bu çocuklar okuduğu zaman 
coşmamak kabil dc~il. İnandım 
ve öğrendim ki Adanadaki milli 
terbiye kurumlarımız mükemmel 
işliyor. Burada bir Maarif mUdU
rümüz var ki tek adam gibi de
ğil, bir cemiyet gibi çahsıyor: 
Ekrem Gürsel, En girift mevzular 
hakkında kanaati var. Maarif mü 
düril. böyl,e olmalıdır işte. En de. 
ğcrli maarif ve fikir adamlarımız 
oradadır: Öğretmen <>kulu müdü
rü Naci Ecer, Kız lisesi mUdürU 
Şchap Nazmi Coşkunlar, Rasim 
Başgöz, Fazıl, Tahsin Karayel, 
İbrahim Sayar. 

A'dana Seyhamn yurdudur, o
mın gibi taşkın ve coşkundur. A
talete karar vermiş olsanız Ada. 
naya gidince mutlaka coşar ve 
hayata yeni bir mana verirsiniz. 
İ!'tasyondan Atatürk parkına gi
den okaliptüslü bir arka yol var
dır. O radan geçiyoruz. Okaliptüs 
dallarından bir kaç tane kopar. 
dık ve dikkat ettik kt uçlarında 
filizleri de bulunsun. Bu a~açla. 
rın da dili var, konu,uyorlar! A
ğaç konuşur mu? Aklıma mı so
ruyorsunuz? Hayır, konuşmaz, 

ererim. Gönlüme soruyorsanız ko. 
nuşurlar diyor işte! Adanaya gl. 
der de Atatilrk parkını görmezse
niz oradaki en giizel şeyi görme
miş olursunuz. İtiraf edelim ki: 
Bu kadar güzel bahçemiz başka 
hiç bir yerde yoktur. Sözlimü gc. 
ri alıyorum: Tarsustaki hepsinden 
daha güzeldir Başka bir yazım. 
da 11nlatacağım AtatUrk parkınıı 
girer girmez bir heykel grupu ile 

,.. BUGtiN 

.MELEK 
SıNEHA.SINDA 

.JOAN CRA WFORD 
ve 

f'RADERİK l\IARCD 
tarafından mükemmel bir 

surette ibda edilan 

Korkusuz Kadın 

ler ki ........ 
heykelleri senin estetik derslerin 
sayesinde mi yaptı bu çocuklar? a 

Yok, değil; değil, Estetik kült.Uru 
geniş olmayan heykelt;a§lar da bu 
güıel anıtı yapamazdı ya! 11Pekl 
ama bakalım onlar estetik kültU
rü senin dersinden ml aldılar?» 
Gerçi orası da var. Fakat söyle. 
dimdi: Sadece övünmek istemi:ı

tim. Adanadaki Kurtuluş anıtı 

hem iUzel hem de Türktür. O ge. 
ce Halkevinde bir konferans ve
receğim salona girdim. 2,000 kişi 
var belki. Yarabbi, §aşırtma be
ni! dedim. Hiç şaşırmadım. Zaten 
yaşatan ve öldüren gibi, söyleten 
ve susturan odur, halktır. Beni 
söyletti, hatta costurdu. Çünkü 
ona karşı ve onun olmayan hiç 
bir şey söylemiyordum. Zaten bu 
konferans ~crhangi konferansım 

değildi. Onu vermek istiyordum. 
Adanayı, Adanalıları seviyordum, 
onun için. 

«- Britlsh Counsil'in İzmir Fu- tüncedc görmekte bahtiyarım.-. 

• 
inhisarlar Vekilinin 

mühim beyanatı 
Meclise sevkedilen yeni konunda miltl ekono
mimizi himaye edecek tedbirler bu lunmaktadı r 

Ankara, 14 (A.A.) - Gümrük ı işgal eden antrepo, transit, nıu
ve inhisarlar Vekili Raif Karade- vakkat kabul ve muvakkat mu. 
niz yeni gümrük kanunu etrafın. afük gibi usullere alt hükUmlcr 
da bir muharririmlze aşağıdaki de eksik olup bu eksiklik yüzlln
beyanatta bulunmuştur: den bunlardan beklediğimiz fay. 

daları tamtımen istihsale muvaf
fak olamamaktayız. 

Ceyhana doğru ayrılışım çok a
cı oldu. İçimden, kendimden, sc'1_ 
diğimdcn ayrılıyordum. Gfüüm 
arkada kaldı. Şu 8unlcrde bir 
film senaryosu yapmak istiyorum. 
Memleket Bo~aziçinden i'!;aret 
<idil ya; bu filmdeki aksiyon da 
Adanada geçiversin. Bu kış oraya 
tekrar tekrar gideceğim, Film 
için kadro, motifler, pitoresk un
surları orada arayacağım. 

lsmayıl Hakkı Baltacıofla 

c- Gümrüklere ait. mevzuat 
eksik olup bugünkü ihtiyaçları
mızı temin etmemektedir. Bilhas. 
sa yabancı memleketlerle ntemle
ketimiz arasında eşya taşıyan de. 
niz, hava, demtryolu müessese ve 
teşekküllerinin ve posta idareleri. 
nin ~ümrük ile olan münasebet
leri açık ve sarih hükümlerle be. 
lirtilmemi~ olduğundan gümrükle 
bunlar arasında ekseriya anlaşa. 
mamazlıklar çıkmatdladır. Keza. 
lik milll ekonomimizin himayesi 
ve dış Ucar~timlzin gelişmesi ba
kımından ehemmiyetli bir mevki 

Vatan i ö l çüde iktısadi 
seferber l ik 

(Başı ı incide) + ı mck §Crefi en bilyet mükafattır. 
raber ısağlı~lfll koruyabilecek ka- aldıkları ücret senede bir dolar
dar aıda bl.llmasını ve bu gıda dır. Acaba memleketimizde de 
maddelerinin zaruri dereceden kendi işlerinde teşkilat kudreti 
fazla pahalılaşmamasını temin göstermiş ve ayni vasıflara sahip, 
için bazı maddeleri vesikaya bat. karnı tok vatandaşlar arasından 
ıamak lazımsa bundan kaçınma- senede bir lira maaşla iktısadi bir 
malıyız. Yarının hertürlü ihti- seferbcrli~e ~Irak edecek na_ 
mallcrinl ona aörc iptidadan iyi. muslu müteahhitler ve tüccar bu
ce hesaplamalıyız. Et bazı mer. lunmaz mı? 

Yeni lAyihada bu eksiklerin ik. 
maline ve bu hususa ait mevzua

tın daha mükemmel olmasına c:a-

lışılmı~lır, 

Yakında Büyük Millet Meclisi 
encümenlerinde müzakeresine baş 
lanacak olan lAyiha bu ~ncUmen
lerin tetkikleri neticesinde şUphe. 
siz daha mUkemmcl şeklini ala
cak ve memleket, ihtiyaçlarına 
uygun yeni bir kanun kazanmış 
olacaktır. 

Almanlara göre 
Kerç ve Tula 

tamamen 
işgal edildi 

Berltn, 14 (Radyo) - Bu sa. 
bah neşrcdll~n fcvkalAde bir rcs. 
mi tebliğde "Kerç ve Tula şehirle. 
rinin Alman kuvvetleri tarafın
dan işgal cdildifi bildirllmekle
dlr, 

kczlere kUi miktarda gelemiyor- Saydıiım vatandaşlar tcsadilfi 
sa ve bu azlık sıkıntı doğuruyor. 6Urctte hatırıma gelen isimlerdir. 
sa haftada bir, iki etsiz gün ya- Dava şuradadır ki bu memlckel- Bcrlin, 14 (A.A.) - Alman or-
parsak kıyamet mi kopar? t iht" d' x.1 b 

11 
duları başkumandanlığının tebli e ıyaca uygun ıma.; ar o ğl: · 

Bugüne kadar bizim geçirdiği. bol vardır. Bütün mesele onları Alman hava kuvvetleri, Sıvas-
mlz ve ba5ka memleketlerin ge. 
çirdlğl tecrllbelcrln ölrettill ders arayıp bulmakla ve if gôrme topol civarındaki düşman sahil 
ıudur: Harp zamanının fevkalAde usullerimizi değiştirmektedir. bataryalarını tam isabetlerle is. 
ihtiyaçları memur kafası ve usu- Bugünün ihtiyaçlarını umumi )tat, limanın ehemmiyetli askeri 
lü ile halledilemez. Böyle zaman- menfaat bakımından idare ede- mevıllerlni tahrip etmiş ve orta 
ların lktısadl leşkil~tı hUkClmet cek, memleketi iktısaden yarına bilyükiilkle iki nakliye cemis!ni 
usullerinin haricinde iı;lemell ve ı·ktısadt hasara uğralmııtır. • hazırlayacak milli bir 
iş hayatında yuğurulmuş namus. seferberlik için böyle vasıflarda 
lu ve iktidarlı kafalar aranarak. 
bunlara vatanl hizmet diye, geniş kafalardan azaml derecede istifa. 
salfthlyctle vazifeler verilmeli- de edilirse hem işler lüzumsuz 
dir. tecrübelere lüıum kalmlıdan en 

Böyle zamanlarda insan dl- iyi bit şekilde görillür, hem de 
mağlarına; beklenen vazifeye ya. bugUnUn yarı mtedblrleri yUıUn
rayacak veya yaramayacak birer den hasıl olabilecek lktısadt ve 
makine gözile bakmak zarureti içtimaı zaı·arların öntıne geçlllr. 
vardır. Bu ölçü ile etrafımıza ba. Ahmet Emin YALMAN 
karsak vatani bakımdan idare 
edilecek bir çok iktısadt te:ıkilat 
bulunduğunu ve buna mukabil 
bunları &eni~ bir görüsle başara
cak vasıflarda bir çok dimağların 
muattal durduiunu görürüz. Mc
sern mebuslarımız arısında Rana, 
Salahattin Çam, Nurullah Esat, 
doktor Behçet Uz gibi geniş teş. 
klltıtı muvaffakiyetle idare etmiş, 
mamleket hesabına kıymetli tcc. 
rUbeler kazanmış insanlar var. 
Erzurum • Sıvas demiryolunun 
inşaatını, müteahhitlerin teşkil 
etti~i bir grupun direktörü sıfa. 
ttle idare eden şimdiki Nafıa 
Müsteşarı B. Hüsnü, Hatay Valisi 
ŞUkrU böyle tesklltıt içinde istifa. 
de edilecek birinci sınıf kafalar
dır. 

Amerikada Bay Ruzvelt; kendi 

işinde teşkilat kudreti gösteren, 

Şarkta zelzele 
(Başa 1 incide) /§/ 

raat okulundaki ambar tammalle 
yıkılmış ve erzak enkaz altında 
kalmıştır. 

Bu arada Dumanlı istasyon bi
nası da yıkılmı~tır. Erzincan • 
Kemah arasında üç tünelin isti
nat duvarları kaymıstır. 
Kı'lılayın felak etzedelere yardımı 

Ankara, 14 (A.A.) - Kızılay 
cemiyeti umumi merkezinden bil
dkllml;ıtir: 

Sovyetlere göre 
Kalinin'de 

Ruslar mukabil 
taarruza geçti 

Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet 
get"eyarısı tebliği: 

13 sonte~rinde kıtalarımız, dil§
manla bUtUn cephelerde çarpış. 

mı3lardır. 
Moskova, 14 (A.A,) - Tas a. 

jansı, Moskovanın batı gimalinde 
Kalinlne böl,esinde Sovyet sat 
cenahına yapılan Alman taarruz
larının tardcdlldlğlnl bildiriyor. 

Almanlar, çarşamba günü tak. 
riben iki tümenle bu bölgede ta. 
arruza aeçmlşler fakat Sovyet 
kuvvetleri son 24 saat içinde mu
kabil taarruzlar yaparak düşmanı 
işgal ettiği ylrmi köyden geri pUs 
kürtmUşlcrdlr. 

Londra, 14 (A.A.) - Sovyet 
radyosu bildiriyor: 

Harikulade filmi takdim 
edilmektedir. 

Ayrıca 

MATBUAT U. M. Memleket 
Jurnıh 

'z 

Buıün saat 1 de tenzillth 
matine 

.. umumi menfaat duygusilc yanan, 

karnı tok adamlardan. bugünün 
fevkalade ihtiyaçlarını karsıla

mak maksadile büyük ölçüde is. 
tifade etmenin yolunu keşfetmiş

tir. Böyle adamlar için darlık 

zamanında memlekete hizmet et-

ı 2 lkincileşrin 1941 tarihinde 
Erzincan vilayetinde vuku bulan 
yeı· sarsıntısı üzerine açıkta kalan 
yurddaşların yerleştirilmesi için 
Kızılay cemiyeti Erzurum transit 
deposundan üç yüz ~adır, Ankara 
deposundan da istenilen miktarda 
ilaç ve pansuman levazımı gön. 
derilmiş ve :yaralıların iaşe ve tc. 
davllcri işi Erzindaki Kızılay 
hastanesine verilmiştir. 

Alınacak yeni mal<ı.mata <:öre 
ihtiyaç görülen yardımlar yapı. 

lacaktır. 

Kızılordu kıtalaı·ı, l\laloyaros
lavetz kesiminde müstahkem bir 
tepede aöğüs gö~üse yaptıkları 

şiddetli muharebede nazileri tar
detmişlerdir. Almanlar, takriben 
bir piyade taburu lr:aybetmi&ler 
ve killllyetll mitralyöz ve siper 
havan topu ile bir alayın bayra
ğını bırakmışlardır, 

[SiYASi ıCMAL. 
Atlan tik 
harbinde 

müşterek cephe 
Y"uın: M. H. z.a.L A merlkıın bitaraflık kanunun 

tla ~·apılnıı ıniihiııı tadlller 

Amerikan Ayan ,\lccll .. inden .,onra 
l\lcbusan l.\lecll!llnılen lle g~tı \ t' 
kati şekllnl nldı. Lehteki ekoıerl· et 
212 den ibarettir. 194 nıebu .. , tadil· 
lerın alcyhlııile rey \-Crntl~Ur. Fa 
kat hunların tıeıı lıılıı tatili pren .. ı. 
pinin ale,\·hlnde olduklarına bük. 
melınck do~rll olnıaır;. ~on dakika· 
da ı-:ın içine, Krt\ lerln de\11mıhdan 
\'e hUkOınctın hunların hakkınılan 

gt>l!'nıenıe inden ilo~an bir ho~ntıt. 
ıuzluk knrı,ım~tır. lll'le renup hil· 
kfttnetlerlni tem-.ıı f':tlf'n ıleınokrıı.t 

tnebu lar, lıUklımctln hu ar7lne ~·ok 
kı71yorlar \C milli nılldafaa .,anıı,\· 1 
ile Mkllre !ll!'.tf'ınlnln gri'\ tf'hllkt 
ııınaen beii kalıtıaıııını ı ... tt~·orlıı.r 
Mebuslardan bir kııııını, hllkOınetin 

hunu ba~rnısma111nılan duyttukları 
kn:Kınhk dolayı!llle hltaranık taılll. 

!erinin aleJ hlnifc re~· 'er işlerdir. 

H•lbukl bu işe politikacılık karı ... 
tırmasnlardı her halde daha ıtoi: rıı 

Wr harekette bulunurlardı. Hükiı

metlft gl"e\ lcr hakkındaki a(·Linı

kı&ıyorla!'Nl onu o mesefoılen dula.' ı 
.,igaya ı;rklp fikirlerini pek ala or. 
taya ko,\ ablllrl!'rdi. :-Oe c:ue ki A· 
merlka 1>0litlka hayatında ortadaki 
mnk.,atlara uygun bir b<>rraklık ko. 
\ay kolay kurulıuıuyor ,.e parti, 

grup ,.f! ı:;ahı'i ınane' ralan Jter i~. 

karı~ı~·or. 

Amerikan hükumeti, kararın 

mUsbet ~·ıkncafını lıildill l\'ln A. 
nwrlkan gemilerine yerl~tlre<·eil 

111Uı1arı zaten hazırlaıı11~tı. Şlmrll 

silahlar ~ crleşccek n Arnerlk•n ~t'. 

mlJeri biltiln lıarp abalarına §t'ff'r 
yapmıya 'e malzeme taşımıya haş. 
lıya<'aktır. Donanma ,.e ha,·a lnJ\. 
, ·etlen de Aıneflkan 1remi kafill'le 
rlnl tabii surette himaye f'tlf'Ct'k. 
daha doğruo;u gt'ınl kafllelerl :1.arurı 

olarak mııhtf'lit bir ~ekil alacak 'lif 

Atlantlk mı&h&rebe C'f'ptle81ndf' in· 
~lltt're 'e Amerika açıkta• ~ıia 

elt'le \ermiş olacakhr. 
Buntlan ıonra Almanya ,.e Amt'. 

rlka, ı .. ter hlrlhlrlerlnp harp llfın 

ef!ılnler. f<ıtcr ~tme ... ınlt'r, AUantik. 
te \'tı ıllltf:r ilenlt.ltt«e Mr cUl&üyt 
çarpışacaklar 'e fillen IUırp ,·e 
dü ınanlık halinde bulunacaklardır 

Ruzvelt'in .. 
muvaff akiyeti 

(Başı ı incide) /§ 
mukabele etmcğe mecbur o
lacaktır, Bunun manası :harp
tir ve bunu takiben harp HAnı 
icap edecektir.• 

Ne\')'Ork, 14 (A.A.) 
«~evs Weekı> adınôaki Ame
rikan mecmuası ynzıyor: 

Amerika hukümctinin Av
rupa harbi hakkındaki dü§ün. 
celerl şöyle hulasa edilebilir: 

11Amcrlka Birleşik devlet. 
teri reisi Misler Ruıvclt deniz 
harbini gentşlctm~k ve İngil. 
tereye Amerikan hava kuv
vetleri cönderrnek fikrinde
dir. Bım iş arkadaşları, İn. 
giliılcre yardım için motörlü 
bir kaç Amerikan tümeninin 
Şimal Afrlkasına cönderlle
bileceğini kabul ettikleri hal. 
tle reis Sim6lltk oraya ve Av. 
rupaya bir ordu yollamak ni. 
yetinde değildir. Mi.ster Ruz. 
velt Amerikanın harbe iştira. 
kinhı yapacağı ruht tesiri he
saba bile katmadan sadece A. 
mc.rikan ve lngtllı deniz kuv. 
vetlerlnin blrllkte har<!ket et. 
melerl takdirinde, Alman mil 
lctlnl, yanlış blr yola sevke: 
dilldğl ve nrtık zafer bekle 
memesi !Azım celdiCI husu. 
sunda yavaş yavaş lnandıraca 
ftını zannetmektedir. 

Türkiye 
Bulgaristan 

<Baııı 1 incide) X 
Hariclyc encümeni reisi, bun

dan sonra, Ti.ırk kabinesindeki de 
ğişlkllklerin haldkt sebeplerinin 
henüz meçhul olduğunu ilave et
miş ve Türkiye harici siyasetinin 
değişmediğini teyJt eden bir dek
lArasyonun Ankaradan neşri ih
timali olduğunu söyledikten son. 
ra, halihazırda mihver kuvvetleri 
ne karşı yeni bir cephe açmak 
fçln Londramn zayıf bir noktıı 

bulmsktan ba:tka bir ,ey düşün. 
mediğini ve Bulgaristanın teyak. 
kuzunun eksllm'emesi lAzım gel. 
diğini beyan etmiştir. 

Sovyet Rusya ile olan münase
betlerden bah.c:cden M. İaneff, 
Sovyetlerin Bulgar topraklarına 

Bolşevik ajanları göndermek su
retlle Bul~aristana karşı ı:ayri. 
halisane ve şüpheli blr durwıı al. 
dıklarını soylemi§tir. _.. 
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, Yedikule 
İplik F~brikası T. A. Şirketi 

Fabrika T~i 

Vater Ne. 12 

• » 21 

» • 24. 

.İplik Saıtı, Fiyatları: 

Paketi i51 lh kantş 

» 787 » 
• 846 

Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden: 
İdacemizde kll!'S ve staj görerek makinist, baş makinist, teknik 

büro personeli ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar 
Sanat okulu mezunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında 

gösterecekleri muvaffakiyete göre birinci sınıf ustaya kadar de. 
rece ve ayda 100 liraya kadar ücret verilecektir. 

Bk senelik staj müddetini mu vaffakiyetle bitirenler tescil edi
lir ve müteakip kurslardaki mu vaffakiyetlerine ve 3173 numa. 
ralı kanun hükümlerine göre merkez, atölye ve depo teknik kad
rosu dahilinde terfi ederler, 

Aranılan şartlar: 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
3 - Yaşı otuzu geçmemiş olmak. 
Talip olanların kısa hal tercem esi, istida ve bonservis suretle. 

r ile 31/11/941 güniine kadar Devlet Demiryolları Umumi İda
resi Zat İşlf!i'i Müdürlüğüne müracaatları ve bilahara adreslerine 
bildirilecek yerde ve günde im ti hana gelmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. c8347,, «989•» 

Istanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin B. 

1630,00 

1377,09 

İlk Te. 
122,25 

103,28 

Fatihte Kırkçe~e mahallesinin 
Şehzadebaşı caddesinde kain 122-
124-124/1, 126 numaralı ve bir 
çatı altında müşterek iki ev es
kazı, 

Fatihte Kırkçeşmc mahallesinin 
Nefer sokağında 14 numaralı iki 
ev enkaı.ı. 

Tahmin bedcllerile ilk t.emiftat miktarları yukarıda yazılı iki 
parça enkaz ı;atılmak üzere ayrı ayrı at"ttırmaya · konulmuştur. 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhale 2112/941 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Talipl~rin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9999) 

Devlet Demiryolları Umum 

Müdürlüğünden : 
İdaremiz ~törlii trenlerinin elektrik tesisatının işleme ve ta. 

mirinde çahştırıi.mak üzere beş elektrik ustası alınacaktır. İmti. 
handaki muvaffakiyet dm-ecelerine göre birinci sınıf ustalığa ka

dar derece ve ayda yüz liraya kadar ücret verilecektir. Bir sene

lik staj müddetini muvaffakiyetle bitireAler tescil ve 3173 numa. 

rah kanUJı dahilinde terfi ettirilir, 

Aranılan şartlar: 

1 - Samrt okulu ~umı olnta k. 

2 - Askerliğini yapmıoş bulunmak. 

3 - Röleli, komike ve ince elektrik işlerinde çalışmış olmak. 

4 - «3" te anlatılan şekildeki tesisata ait şemaları anlıyabil. 

mek ve tesisattan şema çıkarmak, 

5 - Bobiıı sarmasını bilenler tercih olunur. 

Talip olanların kısa hal tercem esi, istida ve bonservis sureUe. 
rilc 31/ 11/941 gününe kadar Zat İşleri MüdürlUğüne müracaat. 
ları ve bilahara adreslerine bildirilecek yerde ve günde imtihana 
gelmeleri lüzumu ilan olunur. ıı8346,, <c9893ıı 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E R İ R T 1 Y A T & O S U 
Tepebaşı dram kJSJlllnda İstiklAi Cad . K omedi kısmuıda 

8ugiin saat 16,30 da g Bugün saat 14 te 
Tiyatro tarihi matinesi Çocuk Oyunu 

Ba akşam saat 20,31 da Bu akşam saat ıt,31 da 
B A M L E T KÖRDÖVtiŞti 

06ze çarpanlar 

' 
V A 1" A .N 

BULMACA o ' • • • • Zeytin;)'!ağlarının halisiyetinin aksini isbat edene 

f 

t -100 - Lira ikramiye Verilir. 
} 

Adrese dikkat: İstanbul Tütün G~mrük Kemerli s~kak 21 N~. 
Tel: 24197. ~ ; 

TORKiY6 
IŞBANKASI 
Kiiçiik tasarruf 

hesapları 1942 
IKRA.~YE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma-

1942 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık = 2000. - lira 
3 l) '1000 1) = 3000.- • 
2 » 750 » =1500.- » 
3 • 500 • = 1500,- • 

10 » 25-0 » = 2500,-- • 

40 > 100 » = 4ÔOO,- ıt 
50 > 50 • =2500,- • 

yıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 200 • 25 • = 5000,- • 

tarihlerinde yapılır 200 1> 10 > =2000,-

Soldan sağa: 1 - Okuyup öğ
renen. 2 - Çok iyi; Eski bir ceza 
aleti. 3 - Defetme; Bir şehrimiz. 
4 - Ustil. 5 - Anma; Rüzgar; 
Lağvedilmiş bir ünvan. 6 - Acı: 

Hazır. 7 - Boyunu eksiltememe. 
8 - Beyan edatı; Çift ve yaşıt ço
cuk. 9 - Devam ettirme: Eski 
bir mabut. 10 - (Para) nın ya. 
rısı; Ressamın boya tepsisi. 11 -
Şimdiki zaman; Ecnebi bir para, 
Yukarıdan as.ağıya: 1 - Bir 

kap; Bir; Hüli.'ısa. 2 İlgili. 3 -
Haberler. 4 - Bir nota; İplik sa
rılan tahta. 5 - Söz; Gemi barı
nağı, 6 - Bir nota; Bir erkek is
mi. 7 - Göz rengi: Kinaye. 8 -
Çocuk hizmetçisi; Deniz generali. 
9 - (Mekan) ın ortası: Bulgaris. 
tanda eski bir Osmanlı kalesi. 
10 - Ekmek: Sefine; Aile yuva
sı. 11 - Coğrafya tabirlerinden; 
Kalil; Uzak işareti. 

Dünkü bulmacanın halli 
Soldan sağa: 1 - Matematik. 

2 - Üzülen; Zait. 3 - Man; Bi. 
lardo, 4 - Ame; İmza. 5 - Sil
mek; Ara. 6 - Edinen. 7 - Bak. 
lava; La. 8 - Evail; İmriy (yir
mi), 9 - Tarva (avrat); Ral . 
10 - Lila (alil); Serbes. 11 -
Itır; La. 

Yukarıdan aııa~ıya: 1 - Müna
sebetli. 2 - Azami: Avait. 3 -
Tünel: Karlı. 4 - El; Livar. 5 -
Mebde; Ala. 6 - Ani: Kev; Si. 
7 - Li; Daire. 8 - İzam; Mart. 
9 - Karzan; Rib (bir). 10 - İda
reli; El. 11 - Oto; Ana yasa. 

Yeni Neşriyat: 

Avukotm kitabı 
ALİ BAYDAR ÖZKENT 

Adli edebiyatımızda eşsiz yer 
tutan bu eseri yalnız avukat ve 
hukukçulara değil, münevver bü. 
tün vatandaşlara tavsiye ederiz. 
900 büyük sayfa iki liradır. Her 
kitapçıda bulunur. 

1 
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Sterlin 

~ .. imJ .... 34!!~l4iSllllll161111 .... llllllllllllCl·!MBlll!llm:lllllll ...... aım1:11 ......... ,'1 100 Dolar 
Peçe ta 

5,22 
129,5275 

12,89 
30,8875 

Dev'et . DemiryoHarı · ilanları 
Muhammen bedeli (45.000) kıı k beş bin lira olan 100 ton piri

na yağı 1/12/194 ı pazartesi günü saat 15 de kapalı zar! usulü ile 
Ankarada İdal'e binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek L<iteyenlerin (33 75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliginy vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıt11pcaktır. (9902) 

100 İsveç kronu 

&bam ve TahYiJit 

1933 Türk borcu I 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamil) 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

ı... it. 

23 90 
20 70 
20 50 
49 00 

25 40 
24 30 

117 00 
3 54 

RADYO 

Evlenmek, meğer sudan ucuzmuş 

İsfonbul Komutanının 

veda ziyafeti 
Eski t-,tanbul Komutanı General 

İshak Avni Akdağ dUn Vali ve Be

lediye Reisi Doktor Ltıtfi Kıı·dar şe· 

refine bir veda ziyafeti vcrmi~, ve 

bu ziyafette belediye ve vih1yet er. 

kanı hazır bulunmu~lardır. 

Bugü nkü P rogram 

7,30 Program 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 

19,00 Konuşma 
19,15 Müzik 
19,30 Ajans 
19,45 Konuşma 
19,55 Müzik 
20,15 Radyo Ga. 
20,45 Müzik 
21,00 Müzik 

Memurun , ağzından '' Tescil ettim ,, 
çıkmasının hükmü açılı 

sözünün 
8,45 MUzik 
13,30 Program 
13,33 Müzik 
13.45 Ajans 
14,00 Müzik 

miizayedelerde "Sattım,, denilmesine benzer. Salahattln birlikler B. 14,30 At yarışları 21,10 MUzik 
tahminleri 21,45 Konuşma. 

Fatih evlenme dairesi hıncahınç 

dolu idi. Evlenenleri kutlamağ:ı gel
miş konu komşu, akraba kad nlar 
salona bir düAiln havası vermişlerdi. 
Fatihin 290 bin kayıtlı nüfus11 va:. 
Her nlkAh gUnünde bunlar arasından 
20-25 çifti evleniyor. 

Niklh resmi biter bitmez dair~. 

nln mUba.şirl, gelen ~ker kutuıarını 
açıp davetlilere ikram eder, kalanı'll 

layı gün geçtikçe nikll.hlar daha da 
çok artacaktır. Bu da gayet tabiY 
böyle olacaktı. İnsanların yüzde dok. 
san be'ı ancak gözü ile görUr. Yüz
de beşi de dima.ğile ıdrll.k eder. Halk 
göre göre inanır ve anlar. 

Yazan : ___ __, 

NERİMAN HiKMET 

bir kenara kendisine ayırıp krıyar. ı Tatlı tatlı söylüyordu. Bu sırada 
Günde kaç nikll.h kıyılırsa miföaşir iki çiftin muamelesi hazırlanmıştı. 
o kadar artık şekere konar. Her hal- Merasim başlıyacaktı. Bana. bu me
de şekerden yana kendisine gına gel· rasimde bulunmağı tavsiye etti. Za
miştir. 

ten ben de bunu istiyordum. Çiftlerin 
Fatih niklh dairesinin iyi ve gü_ 

biri fakirce diğer ise orta halli kim. 
ter yUzlU çöp çatanı Bay Tevfik' U· 

selerdendller. İki tarafın da şahitleri, 
iubay, oturduğu masanın yanınd.ı btı 

ahbapları orada bulunuyordu. Bay 
na yer gösterdi. Kendisine: 

Tevfik onlara beyan kAğıtlarını u-

zattı, imzaların kendllerine ait olup 
- Evlendirme işleriniz nasıl gi. 

diyor? diye eordum. 
olmadığını sordu. Rızalarile evlenip 

_ İyidir, cevabını verdi. Bundan 
evlenmedilflerını araştırdı, şahitlere, 

evvel askere gideceklerin işleri biraz 
acele idi. Şimdi yine eski halini al- şahadetıerinl ta.ııdlk ettirdi, sonra: 

- Evlenmek lc;in bize mUracaat 
dı. Fakat günden gUne çoğaldığını da 

ettiniz. Medenr kanuna göre nikfilıı-
11Ave edebiliriın. Eski gizli nikahlar.a 

itibar kalmadı. Bunun kötU bir anane 

halinde devam edip gitmesinden kor· 

nızı kıyıyoruz, ve sizi evli olarak 

ctescib ediyoruz dedi. Aile kurma.

bana döndü: umumi katipliğine 
tayin edildi - Evlendirme muamelesi tıpkı a. 

çık arttırmaya benzer, dedi. Orada 
B. Mahmut Pekin Ticaret Odası 

nasıl csat, sat, sat, sattım.,> denilince. 
artık bir daha dönülemezse biz de nL Katibi Umumillğine tayin edildikten 

JI' 

kAhtan sonra. c:tescib edildiniz dedik sonra inhilal eden Birlikler KAtibı 
mi bundan da bir daha dönülemez. Umumiliğine Bay SaUl.hı>d~i.ı tayin 
Gerisi mahkemeye aittir. <Sandım> edilmiştir. 
ile ctescil ettim> ayni kuvvettedlrler. 

_ Nik!hta herkese ayni dilek~er~ 
mi tekrar ediyorsunuz Z 

-o--

Feshane fabrikasmm idari 
teşkilatı Ankaraya 

naklediliyor 

14,40 MUz1k 22,00 MUzik 
18,00 Program 22,3 Ajans 
18,03 Müzik 22,45 Müzik 
18,40 Müzik 23,00 Kapanış 

Askerlik ilanları 

ŞubeY!e davet 

Fatih Askerlik şubesinden: 

Fatih Belediyesi varidat memu

ru 1313 doğumlu Hasan oğlu Meh 

- Hayır! Vaziyete göre .. Mese~A 
geçenlerd~ 83 yaşında bir ad<ımı ev. 
lendirdik. Arlık' tına da uzun ve .>aa·· 
detli ömürler dilemek boş laf olt.ır.l•ı. 
Zaten kendisine iyi bakılması iı;in ev 
lenmişti. Kendisine «Allah iyi gün.eı 
gösterı;in> derneği kAfi gördüm. 

Si!merbank fabrjkalarından Feshıt- met Şevki Gülman. 
ne fabrikalarının idari teşkılAtınm Fatih Askerlik Şube!llnden : 

Anka.raya nakledilmesine karar ve- P Teğm Reşat oğ Ahmet, Cemil 

rilmiŞ'. ve biltun idari servisler Anka.- Gökçe 49330. İbt P T T vazifesi. P 
Bu esnmfa bir ana oğul, mııa111e_ 

leyi anlamak Uzere ge1mi.şlerdi, .Bay raya nakledilmlye başlanmıştır, Teğm. Remzi oğ, M. Daniş 927-61, 
Adresi: Aksaray Kızılminare Tayya-Tevfik onlara izahat verdi: 

Türkiye dahillİıde: 

Senelik 8 aylık 

1400 

Hariç memleketlere: 

6 aylık 

S ajiık 

160 &. 

8 aylık 

reci Orhan sokak No 1/2 

P üsteğm Agll.h oğ Fevzi 52228, 

yahut asteğmen. 

Çocuk Esirgeme Kurumua 
tahsis edilen medreseler 
:Merzifon! Kara Mustafa Pa.şa. ve l 

DarUsaade Ağası medreselerinin Ço· 

iLESABAH, OGLE ve AKŞAM 

Karacabay harası müdürlüğünden: 
bıe 

1. - Haranın merkez ve muhasebe servislerinde münhal ııııı 
lif vazifeler için müsabaka ile memur alınacaktı.ı:. 

2. - İsteklilerin: 

A: Askerliğini yapmış olmak. 

B: En az ortamektep mezunu olmak. 

C: istihdamına mani hali bulunmamak, 

E: Kitabet ve muhasebe işlerine vakıf olmak şarttır. '(t' 

3. - Müsabaka 17/ 11/ 941 pazartesi günü saat 14 te Bursa 

teriner müdü111üğünde yapılacaktır. tJO~ 

4. - Taliplerin imtihandan iki gün evvel memurin karı (o 

mucibince gerekli vesikalarını ve birer kıt'a fotoğraflarını 11
' 

dilekçelerini Hara müdürlüğime vermeleri lazımdır. 

5. - Müsabakada kazananlara 3656 sayılı kanun 
göz önünde bulundurularak yüz liraya kadar ücret 
ılan olunur. «9809-. 

h .. Jdi.ıflıeı u cef 
verile 

rPiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...-, 
Türkiye Cünıhurigeti 

Ziraat B.a n kası 
Kuruluş tarihi: 188-S. - Sermaye.sı: 100.000.000 Türk lir" 

Şube ve aja..<ıa adedi: 265. 
Zira1 ve tlcar1 her ııe vl banka muameleleri. 

Para 11 biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbıı.rsız tasarruf hesap1arıflıl' 
en az 50 lirası bulunanlara senPde 4. defa çeı<ilecek kur'a ile ~ 
dakı plana gore ikramiye dağıtılacaktır. 

4 det 1,000 liralık 4,000 lira ıoo adet 1Jt liralık i,GOO tP 
' » 500 ,. '?,000 • 
4 ıt 2SU • 1,000 » 1241 » > 

'° » 100 » 4,000 lt 160 » 20 • 
DİKKAT: Hesaplarımızdaki pa.ra lar bir sene içinde W 

aşağı düşınıyenlere ıkramiye çı<c tığı takdirde % 20 
verilecektir. Kuralar senede 4 d ela, 11 Mart, 11 Ha.zira.il. 

11 BirincikAnun çla çekilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No: 

2886 
Yeri Kıymetl Teminatı 

Mercan, Fuat Paşa caddesinde Lira Lira 
kain eski Erkanı Harbiye binası-
nın enkazı. 5688.- 569.-:' 1ı 

Yukarda adresi ve tafsilatı yazı 1ı enkaz açık arttırma usul il 
ve peşin para ile satışa çıkarılmıştır. 

İhaiesi 27/ 111941 perşembe günü saat ondadır. Müzayede ·~' 
sında verilen bedel mukadder kı ymeii geçtiği takdirde tettl

1 

akçesi derhal arttırılmayarak i.ha le kimin uhdesine i<:ra 

1tı 

il 

d 
Si 
dı 
l" 

bi 
tı 

hi 
d 

~! 

lt 
ıı· 

tı 

teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. (il ıı 
İsteklilerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve uç kıt'a {otoğ.'.~ \ı 

birlikte bildirilen gün ve saate kadar şubemiz emlak ser' 1 it 
gelmeleri. <t908n cr9994» d 

Maliye Vekaletinden : ~ 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paral~kların ted1' ~i 

vülden kaldırılması hakkında ilan .: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 par8lıkların yel'ine dantelli bir kurılşl~ ~ 

larla bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çı1'9 11 8 

mı~ olduğundan eski nikel, 5, 10 ve 20 paralıklarm 30.6.1942 l't 
rihinden soma tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. et', 
Mezkür ufak paralar 1 temmuz 942 tarihinden itibaren artık t i1 

vül etmiyecek ve bu tarıhten iti haren ancak bir sene müddetle ,., 
nız mal sandıklarile Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine ~o 

Cümhuriyet Merkez Bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat :J3 

kası şubeleri tarafından kabuL edilebilecektir. 01r 
Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlann bunlBTı mal sa11 ili 

larile Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubcıet 
tebdil ettirmeleri il~n olunur. (4129) (5605) 

J DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu IH 

Muayene saatleri: Pazar 
hariç hergün 2,5, Tel: 23898 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

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

750 
500 
400 
150 

50 

TAKViM 
15 TEŞRİNiSANİ 194l 

CUMARTESİ 

A Y: 11 - GÜN: 319 - ~--: 
RUMİ: 1357 - İkincit~iJI: 
HİCRİ: 1369 - ŞEV\' Al.: ıJ)'_J 

V .Ut'r ZEV ALi /ı 

GÜNEŞ: 
kula.bıllrdi. Fakat çok şilkUr halkımız 

nın faydalarını anlatarak biribirleri
ne sadakat tavsiye etti ve saadetler 
dileklerini tekrar eltt. 

_ Hayır, hayır, bu işin on par.ılık 

muamele masrafı yoktur. Kendın'z· 

sadece bir cüzdan alacaksıııız. Bunu 
isterseniz şu köşedeki tUtlir.ciiden 
150 kuruşluktan, istersı>nlz Eminönü 
Malmüdtir!Uğfinden 10 kuru;ı;·ıklar

dan getiriniz. 4 adet kızın, 4 adet er
keğin vesilrnlık resimleri kafidir ve 
bır. dP. 50 kuru,.luk;.,.l)lr maktu pul ıs. 
kr, hepsi işte bu imaar. 

cuk Esirgeme Kurumuna tahsıs c. ~------------""' ÖGLE: 

6,47 

11,!19 

14,35 
16,51 
18,26 

medeni nika.hın mAnasını ve faydala. 

tını ka.vramıya başladı. Bundan do• Tekrar odasına. geçtiğimiz zaman 
İnsanın cevlenm~k sudan ucuz> dL 

yeceği gelıyor. N •rimnn Hikmet 
2100 1410 

Gazeteye gUn.:1milen evrak dere• 
cül8tn ed.tl!lleelD tac1e ulUlllM"ı 

dilmesi lstanbul Belediyesince takar_ 
rur etmiştir. Bu husustaki karar da 
Belediye Meclişinin tasdikine gdnde
rilmi:1tir. 

Sahibi ve N~yat MUdllr1l 
AHMn' EMİN YALMAN 

Basıldığı yer: VATAN Matbl&la 

İKİNDİ; 

1 AKŞAM: 

1 
YATSI: 
İMSAK: 5,05 


