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9 I kincİtf!§Tİn 1941 
PAZAR 

l'lL: :5 4 SAYI: 85'1 
ldare m: .&nbn. O. Vlllm Y_... 

Telefon: ldMe (Ml'Jt), Y- (UW) 
NS": lırt.Dbul Valat-PGMa lmllml*S 

Riıler garpta 
nci bir cephe 
acaklar mı? 
~•zan: ASIM US 

1 

Yarın milli yas 
gOnDmDzdDr 

Yarm. Ebedi Şet At&tilrkUn ÖlUmUnlln 3 ilncU yıldöntmıUdUr. Bu mU· 
, naaebetle Ebedi Şdln hatınuımı taziz fçln okullarda, halkenerinde lhU!al

Jer yapılacaktır. tııUtale AtatUrkUn ölUm aati olan dokuzu be§ geçe 
t-§J•nacaktır. 

Dol..-uzu bet geçe bntlln okullarda ~ halkevlerlnde Atanın hat.ırasma 
saygı göeterilerek bef dakika da ayakta l!IUlrot edilecek oonra AtatQrkUn 
hıt.yatı, memlekete b\z;metlerini etl"&tlı 8\ll'ette a~tan konferanaıa; 
wrilece.kUr. 

Konte.ranaJ&rdan .onra MIIn Şef lııönUnQn halka beya.nnamelli okuna
ra.k ilıU!ale aon Terileeektlr. Y&rm gl.bıdüz ve ıreoe .uıemaıar ve tiyatrolar 
kapalı olacaktır. 

PARTİDEKİ PBOGBAH: 
ı - Jıı:eraaiın, C. H. P. lat. V. 1. H. Rel8i "f'fl lıımtr Jıleb'wru Repd 

.Mimal"OğlUDUD. hlta~e bqlayacaktır. 
2 - AtatQrkUn b&y&lr, memleket •e mllJet k;lıı. yaptıfı hizmetler vo 

kahramanlıklar ııakkmda C. H. P. Beyoğlu Kaza 1. H. Reisi ve Baro Re.llri 
Awkat llekki Hikmet Gelenbeğ ta.ra.tmdan konferanıı wnlecektlr. 

3 - Kilit Şef tıUSDOntın Alatllrk haklmid&kl 21.11.1988 tarHılt be)'U· 

nameleri oku:ıa.cakt.ır. 
4 -Topluca Takl!llm meydanma gtdll~k. Abideye çe&enlt konulacaktır. 

Şt'Ll HALKEV1NDE : 
Ata.türlrttn Uçünctl ölüm yıl döntmıııme ___, edMt J'IU"lllld ~ 

NR.b8.hı Miat dokuzılla Ş!Jtll Halkevtndeı Operatör '°" Pror..ıör Mim Kenal 
Öko tarafından Atatorl.\in hayatı ve ölüm döı;eıl'lncJeld hat.ıralan hakkmda 
mühlnı bir mo81lhabe yaptlaoaktrr. 

·~~~~~~~~~ı 
t1•Hi*li$:1!(ffi 
55 Alman tayya
resi düşürüldü 

Kırımda 
Brr Sovyet suvari 
tümeni imha edildi 1 -

~~.:.~ HiTLE Merkezde 
4-amnu ~ kolay'-t. 

~ ~":.. "'= Tarihi birahanede iki general ve ku-

Kal ininde 
Mukabil 
taarruz 
başladı ;: ~-: bir nutuk söyledi ınandanlar esir 

IOll dereceıılıe ... ' e dı' idi • 
MüniA, 8 ( A.A) - D. n b a-

jam. bildiritJor: 
ı w-. a AA.) - Geoe )'U'M1 

*'fl'lldll- .....,. telııUtt: 
ruı:ı:rerln umumt kıtrarglhı S (.A.. 7 8ontepinde krt.alanmm bGttln 

A.) Alman ordulan başkumandanlığı. ccpbelft'de dllşmanla Ç&!'pl§mışlardt1'. 
nm tebliği: 6 8011tefrinde 55 Alman tayyare.si 

- Kmnde. yapılan takip muhare- ~t111mU§'tilr. Btz 12 tayyare kay 

belcrl esnasmda Alman ve Rumen kı. bettflt. 

(Devamı s ... -t :ni • .+ de) 1 

9 Sonte.şrin 1923 tarihinde 
Nasyonal-Sosyalist yürüy.üşüne 
iştirak eden parti azası her sene 
olduğu gibi bu ak.sam da tarihi 
Lövenbraukeller birahanesinde 
buluşm~lardır. aŞrk cephesinde 
ki umumi karargahından ~len 
Führer'in muvasalati toplantıya 

B <;-... ·~· 4t·Gda) Türk-Alman ticari: 
u garıs ana 

Yeniden Rus ,anlaşma protokolu 
paraşütçüleri Tasdik edilmek üzere 

indi n1eclise sevkedildi 

Bir kısmı 
öldürüldü 

Amkan, 3 (V.AKrl') - :D:Debl ~· amd& ticarl mtıbadele ve t.edl)"llerbl 
let2erden temin edilen Te edilecek o- t.aDZiml hakkın.da akit ve imZa olUDaD 
lan krediler, mah8uben oelbOIUIWl iki anlqma, bu anlıpalan. ballı 
tıecıhlzat Te levazımm gQmrtık remnDe protokol Te meırtuplanll taadildDe da· 
aair wırgl ve reaimlerden l8tl8D&8I balıt ir kanU1l IA.ythul Jılecllae pblUt w 
landaki lta.ıımıun tklnct maddelll Od aıl.kad&r enctmıenlel'fı 9"'kohumulr 
eene daha uuh'Jm...,. clalr kanun bir. 
J.6y1hulle Tllr~ ile AlmaD7& ata· 

Türkiye grekoromen birincilikleri 

finale kalan peb1lft.n]an meyclaD& gr
kamıqt:ır. 

ICUPONLARIMJ7 

' Jaıpoıılarnı her 60 aded1ne mukab! 
V & & 1 T okuyucu.lan llOTUP 
HA.NESi.. 9elialııdell OL'IEZ llEt~ 

rort.lp 

14 

58 l 
31 ~ itibaren toplanacak 

rnm81Jmm tamamı ~. ---ı 

Sayon nııomorlan bir evin kap11'm<la Uk tah911 ~ı 'tesblt ~·or 

Uk tahsil çağındaki ok url 
rtn sayımı yaplldı 

tık tshtil ~a buluna.n 
cultlarm sayımı dün sabah ~ 

m.,ur. Sayıma saat 8 de 
mıs ve aksam 17 de tamam 
mşt:Ir. 

Bu ~öğretmen ve talebe 
ma.k ibere (5000) kisi öd 
mıştır. 

Kaaı.:ıa.roa y8Zll&n talebele 
yun bir kaç güne kadar 
MUdürlUğünc ibildir'.Jcccktir. B 
te kaza maarif memurları ç 
cakla.rdır. 

lstatistikte, ilk, orta V(' lfs 
4evam eden 16 _ 17 ya~ 
da.ki talebeler yaşlara ve 
göre de ayrrea ikaydedi:lecektir 

Amerik 
Bi arafhk kanunu 

tadil etti 
İngiliz amelesine - --<>--

hitaben TiCARET GEMiLE 

Bl·r nutuk Silahlandırılacak 
Muharip devletler •• 1 d• limanlanna gidebil soy e 1 ı....ara,. (A.A.) - (B.B.C.) 

Londra 120 defa haYa lk1 baçu1t aat e\'\'el gelen bir 

h
.. oere göre Amerika A.yan mecı 
ucumuna maruz kaldı taratıık kanununun tadlllnt 

______ (Y_aZ1Sı __ !_incidc>_· _____ <:_Deu1ı~. >nı Sa.! 8ü ! d 

Yarın 

benim köşem 
---------yazan: hakkı tırık us 

konaıreden sonra 
her b&Dı:evlnln fıflğine ayak bMtığmı zaman cıuyanm ld, iÇlmde 

mıldanış va.r. ma'teıi bir kurul\lf'Dl damarlara yayılan havasını kokl 
önümde açılan kapı bana bir UlkU diyarmm eng1Dlltln1 gösterir. halk 
gmunu dlnle§Uren bu yapılarm temeline bir laf koyanlar arasında bul 
olmak .•• bana dünden bugüne kal!Dlf cihan değer bir hayal, talibl 
ıumsemlş bir bllytlk mUkUat görilnUr; f&kat 8Pk•ra halke,·lnl görmek 
kara halkevlne girmek bUsbUtUn bafka bir duygunun anaht.an ... orada 
ocatmm türki) ede milliyete can veren mcak nefesleri bUtUn varlığmıı 
onun garba uzanan gözleriyle ankal'ayı d&ha penbe, da.ha engin, daha 
yakm görUnUr. 

bMın birliğinin kongırelerl Lttıe burumm halltçılığı ve milliye 
remzeden salonlarında geçti ve baftan başa temiz blr meslek aevgil!lini 
aki81erini bırakarak geçti. 

bunun için dUn wıkaranın daima blrlik, dalma ben.berlik emreden 
bıtinden \'akıttaki köşeme yurdum ve mesleğim için Umit ve ititnad 
döndUğUm vakit, önüme konan gazete tıkrUmm beni şaşırtmaması 
kUn değildi. 

ba111n kongıreainin ~le ııon toplantm en çok kanun ve hukuk ta 
ııun en cidcl1 ve astı bir tecelllaine aahDe olmuttu. devlet Ş{lraaınm değer 
!'lllmU 11tfatlyle merkez haysiyet divanında vulfe alan bay avni türel 
btrliğlnln bir Amme müessesesi olmak cephesinden kıymetini tahlil ede: 
kongıre kendisinde kanunun en yUk8ek bir tesisi olm&k §UUrunu daha 
vetle buluyor, kanuna riayetin temlnatını eli altında hiuediyordu. 

bum birliği kanununuıı kurulmUını kendiaine hUkQmetıe işbirllt 
me.slni emrettiği bir cemiyet olmakıa kalmıyordu; dotrudaıı d*")'ll 
devlet mUeaseaeai ıtıbannı almış bulunuyordu. 

koogırenin verdiği. kararlar meeleğin temiz bUnyeaiDi her tllrlt ~ 
tücU tufeylinin kemirmesine karşı koruyucu tedbirler 8J1'&1amrJ bulunu~ 
bQWıı bu tedbirlerin tahakkuk alanında blrer ftil olabilmesi için ut 
kemal kuran'm de yeni merkez idare heyetine birer ımv.et getirdikler: 
karayı bilenlerce kapalı bir bakıkat değildi. bunun için ankarad&n Pili 
.ıla gazeteye girmiş olan bu dedikodu haberini ayni guetenln ertesi 
dtlzeltmlf olmasını basm birliği kongıreslnin mesud netıcelerilldeıl 

uyıyonam. 
Gtlreş Federasyonunun eenelik ça

ll§Dl& programına aımmış olan ve Cu 
ma. a.kşamı Beyoğlu halkevl salonla· 
rmda başlayan TUrklye Grekoromen 
güttş birincntkk!rlnc dtin 15 ten iti 
b&nm den.m edllml§ ve mUsabakala.r 

.gece saat 11 e kadar 8llrmu,tUr. 

cuma ak.gamı iyi derece atan pebH· 
,·anlar dlln rakip degl§tirerek telıtrar 
ı:-UreAmlşlerdlr. 

Bugtın öileden 80m& mtıabakalaıa 
yine devam edilecek ve Tllrldye GTe· 
koromen gl1re§ ~ belli ola 1 
c.kar. 

bum birliği kongıreai iyi kararlar vennı,, bUldlmeUe iş blrllll ..ı 
kanuııun bUttın ruhunu benimsemiştir. şimdi de hllkOmet basmla ~ 
ele alacak ve mealeğln taazt!ıine cumhuriyetin mllhrllnti buacald:lr. 

bUtUn birlik mensuplarına ~imdi düşen ilk vazife bu mGbim ili bllj 

ll'ak oiuı. merkez heyetine arka olmaktır. 



• nsH sa, n a vanqın ÜÇ 
ya nar ak öldü 

.]vvelld gece Rumelihisarmda ı ı ş l!lmamı:ıt.rr. 
t HnWxı paşa veresesinin Rıza Diln sabah yıkıntı temb:lenmı ... 
1da hirhıl tarafmd:ın fsletileI' ve y:ı.nal! amelelerin kömür haline
. ·a an ya.r.gın cıkmL,, Uç anıe- gelınls c setleri çrkanlm.mtır. 

· d ri yanmış, fnbril:a mUdü Bunları adliye doktoru Hikmet 
e n r swctte yaralanmıştır. Tümer muayene etmiş, gömillmele. 
ngm saa..t 10 u yirmi geÇe rine izin vermiştir. 

ve tnh ~ olo.n fabrikayı bir BugUn yı:ı.ngm yerinde bir kef!l! 
nru tır. İçeride uyumakta yapılacak, yangmm neden çı:lı:tığı 

lt'den Roço, lbnıhim ve ara..'}.ınlaraktır. ngilllerin kuvvet 
c lmc;nmıynrak ynnm·slnrdır. le s:ındtğmn göre, yangın bir kn· 

!'ik "1 n il t katıl da oturan za eseridir 
ır&.d:ı yatmaJ· üzere bulunan --------------

k mUdlirU Fu t, birdenbire 
m alev ve dumanlarla sanl. 

l örünce, çare iz o'arnk ken 
15 .metre kndar yültsekli.k-

1 '.l'lcncere-den amı.ğtyn atmıştır. 
muhtelü ~ crJ .. rinden tehl ltc

!.lrctte yanı.hnm~. baygın bir 
e r. fal hastanesine kaldırıl. 

:ır. 

ang-n tam Uç buçuk saat silr. 
C'n so::ırn, İotaııbul, Beyoğlu 

tstl ye itfaiyesinin sarfcttiği 
, guç neticesinde aöndlirliic -
. +ir. 

\ mya Sanver müdde'umumi 
vin. Fahri el kovmu tur. Yan-
ın henüz ne yüzden çiktı{h ar.. 

ar.s a a 
r ş·· ç·· 

n:-
• 
ın ı 

(A.A.) - Resml bir teb. 
e Rus parnşiltçUler,nm ve sair Sov 
ajanlaruım imha edılilğl kaydedll. 
t r. TebLğe &l:lrc p::ıraşUtç ilex 
dczıız ıs:ı.hllinde Varna Ue Durı;az 

mJ3. Ka;.ııçlya r.ehri mansabmm 
bunda yere lnm1 lerdlr. 

T bl ğJe beş par~UlçU g:-upunuıı 

in tasrıh edilınektedır. Bun • 
n blr kısmı 6ldUrUımU~, bir kısmı 

• e 'ml~tlr. 
l ra tçWcr Bulgar ıuı.hiyeler'.ne 

ovy t teb:ııı. ınd::ın lkJ kl3lnln c.. 
tmlşl rdl, 

Te\·!df edilen para..şütçillerin 
1 r .ne gbre bunlar Bulga. 
r • "abotaj hareketlerinde 

:.ınmak uzere ~önderilmişler. 
Rusyadan h~relıetlerirxlen 

l kendilerine Bu1gr..ristruıda 
ço c komünistlerin is,·anlara 
p olduktan ve Bulgar mille 

n sab1rsızlıklıı Sovyetleri 
" 1

1:1 ı ... öylenm.iştir. 
ch.,tnğ yan~nı çıkaran 

ı.ıf komünıst Jorj Dimitrof 
i rine yapacakları sabotaj 

~leri, Almanların ve bazı 
'"'n.r şahsiyetlerinin ö!dürlil. 

ı hakkında talimat ve.rmL~ 

ütçülerin üzerir.d'! mühim 
A ~w.r ' ulunmurtur. 

"'l'.' arazisine, ram nehri· 
., b na d~:ıizalttlar tnrn. 

n Ru va.dan gelen iki komü
ll"'U dn cı'·nnlmı-tır. 

n bir kısmı öldürülmüş, 
... , .:n.lıa cdilmiştır. Bu a. 

• ""'Ünı t prc:rpagantiası 
rililll'ı S-3botai ç tekri 

' ve v"nıar çıkar. 
i vcrilrrıi ti. 

... Bulgar halkının pa.. 
ı .. ·n ve f"sat~ a:-ınl:ırm 

.~ ı ic:ın polisl.!re ve 
ı 1 V\ "tlrre ~rdım ettii{;i 

=ıktc.dır. 

a 

merıka 
( Ba.ş tarafı ı incide> 

ctml§tir. Bu taaııa.ta göre Amerikan 
v:ı.purları sHIUılandınlncaklar \'O İn 
gUiz ıımanlan da dahil olm!lk Uze,.e 
ae.rp mmtakalanna r:tdeb1lcce~ 

lerdlr. 
Ayanda mUnakll§n, Ruzveltln ha • 

rid siyaseti ct·afmd3 cercynn etm~ 
ve bu siyaset tasvip LJllmlştlr • 

Amerfürı mUmesalller meclialnln 
de gelecek halta Ayanın bu genı., tıı• 

dillltını bUyUk ekllertyetle l;abul ede. 
ccğl muhakkaktır. 

Vn~gtoıı, 8 (A.A.) - A)'an mecll, 
si. Amerlknn ticaret vapurlarının mu.. 
hnrlp dl'.'vletlere alt llman1aro vo harp 
ÇC\'T('I rlne girmclerıne imkan vere • 
cek şekilde bitaraflık lmnununun ta 
d1llnl 38 reye karşı 49 reyle kabul et. 
ıni§tlr. 

Vaşlngton, 8 (A,.A.) - Hariciye 
encümeni tarafından bitaraflık knnu. 
nundn yapılması istenilen tadilCH l 
yan meclisi tarafından Uç s3!hadnn 
~tikten sonra. kabul edllm~tir. 

ı - 38 reye karşı <i9 reyı::ı Amerl. 
kan ticaret vo.purlcırınm muhıırlplere 
alt Umanlaro ve hnrp çevrelerine gir. 
meler! • tenml§tlr. (lladde: 2) 

2 - 88 reye knr§ı 50 reyle ayan 
meclls!. gemilerin ailMılandırılmasm 
da dair h:ı.rlclye encUmcnı tarafından 
) 1.,ıılıın teklifi kabul ctmlşUr. (Mad. 
de: 6) 

8 - 31 reye karşı 52 reyle aynn 
meclisi bitaraflık kuıununun yukarda 
zlll::rcdllen iki mnddesiDI il~n eden ni. 
hnl metninin mebusa.n meclisine gön 
acrllmeslne 1'.aror vermlııtir. 

Nlhııt karar bildlrild!gi e.snnda mec. 
llsde bir anabiyet g6rU1mU.3tUr. Ger 
glnllk göze çarpacak blr hal aımıııtı 
Salon ve galeriler hmca 1'ın<' doluy. 
d1ı. 

Nihayet Kalifornlya ayanmdan 
Johnson sUkUt içinde bcldeycn :nec.. 
Us nza:ımn h"yecanlı b r ısesle fUn arı 
söylemi§ tir: 

"Bir memlekeU harbe aUrUklemck 
tecı bir çeydlr." 

Mebu5:ı.n meclisinin §lmdl yen!dE'n 
blr kar r vermesi lft.zımgelm"lttedlr. 
.Meclis lltl haft::ı cvv ı yalnız altıncı 
maddenin ilgasına ar .. r v rınl~tl 
Şimdi ikt madcJc h.'l.k n:ıd btr knrar 
vermesi ıa.zımı;eleccktlr. 

Mebusn.n me'<li::ıinde ekseriyet Jld l'1 

olaıı Bnrklcy başka tadll teltllflcrl 
muameleyi gecik 'rmcd!IH to.kdlrde 
gelecek ç:ırırımlın g\lnO hUl~metin 

muz:ıffer olacnğmı ~ bu m:ıddentn 

de kabul ed.lece"ı'lni rıt>vlrmlştır. 
Ayan meclJJJUlın kararı tarihi bir 

mahiyeti ha\Zdir. Çt.l:ıkU bu kararla 
Amerika Intlrat c!yasetlDI resmen terk 
etmiş o•uyor. Ay.ı ::ıımaı:ıdn bu su 
reUc Ruzveıtın r. ncıt siyaı;cU de tas.. 
vip edıımııı oluy~ ... 

lnflrlat taraftarl:ırmın Amerika.... 
nm harbe hUrüklcnd (:ini lddlıı. etme. 
terine rağmen ayan mecll.8! bu karan 
vennlıltir, Bu tadilatı kabul eden ayan 

(B~ tarafı cWnkii. sayımızda) 

Bir an duşündü, sonra: 
- Size bir tanasini söyliyc -

yim, dedi. Bu harp sırasında dük 
kanıma 2elen en şayanı dikkat 
ecnebi mtlsterilerden uir Japon 
doıttordu.. İsmini hatırlayamıyo 
rum. Yalnız i~mınin bir satrr tu
t.ac;.k kadar uzun olduğu batı • 
rıında. kaldı. 1 ştc bu doktor bir 
~n geldi ve nebatata mUteallik 
ot, kök, tohum ne varsa bUtün 
çeşitlerden aldı. 'aatlert'e dük . 
ldl.ndn kaldı ve .bepsinin üzerine 
hem Türkçe hem de Japonca i
simlerini dikkatle yazdıktan son 
ra ~ıktı. gitti. 

Mısırç.;m;1smdn namdar 
zen..,lnlcr cıkmış ını? 

- Hacı Hüsnü efendi, Hacı 
Sii!eyman Bey, Hacı Evliya efen 
di. Hep Mısrrça:r:ıısı esnafı, idi. 
Aklrma şimdi bu i im'er gelivor. 
Mesela Hacı Hüsnü efencü vere
sesinin istimlake kadar çarşıda 
on üç dükkanları vardı. Hc:cı 
Evliya cf endi baharatçıhkt;ı...n 
sonra şilepcllik vapmnğa ba!iıla
rn•stır. Abdülkadir vapuru ken· 
disine aittir. Mısm:arşısındo.n 
daha b1r çok zenginler gelip geç 
miştir. 

Çün1 ·U bu iş hem tüccarına 
hem <]n kövlUve para kazandı -
rnn bır tir. 

- I\ö •lfinün bundan faydast 
nedir ki? 

- Amdolu köylüsünün Mrnrr-

~· 
VA Ki 9·11 • Hlil ~ 

ÇO ÇL 
Sheffkılds, 8 (A.A.) - Hull'den go

aen ÇörçU, do/;J §imal ııahlllerlnde ha· 
va akıncılnn tarafından rahat.ııız cdll· 
mekslzin geceyi vagonda gcçirml§tlr. 

Mumaileyh ShcflieJds belediye dai
reslnln balkonundan blnıerce ıııçtye hl· 
tap ederek ~lan stsylemlştır: 

"İnstınlığm fena ruhundan doğan 

ve bize cebren kabul ettirilen bu mu· 
harobenin ne zaman biteceğin\ ve ııe 

vakit "ateş ltes .. emrinin verilcccğlnl 
içimizde hiç kimıse bilmez, fakat bu 
mUcadcle ne kadar ağır ve uzun olur· 
sa ol.sun, BUyUk Brite.nya mruetıeri 

birliğinin muharebeyi ccaaret ve bU· 
tünlük içinde ıclte.slz ve sarsılmadan 
geçireceğine emin olab!llriz. I'olonya
ya yapılan vaı:ı,,ıce taarruzla barqıın 
bozutduğundıın bul geçen arkamızda 
kalıın devre baktığımız zaman geçir
diğimiz acı mcrhıılclerl görUyoruz,., 

"Blfçok ink:ır.ırlar oldu. Ekıserlya 

mUteaddlt hatalar oldu. Maıı.ma!ih 
hund:uı on beş ay evvele döndUğUmUz 
vakit, yalnız ve hemen hemen adct.ll 
siıtılısız olduğıımuz.ı görUyoruz. Şlm· 
dl de bUyük kuv\·etimlzl.-ı, llcr giln bU 
y(lk slltı.ıılarlıı. gittikçe daha çolt kud· 
ret kazandığını milıı:ıh~dc ediyoruz .. , 

''Gözlerimiz, !ıkreu Avrupanm ge
ni§ topraklarına daldJğı vakit kahra.· 
man Ruslnrm ba,ındıı. büyUk muhıı.rip 
Stallni, Okyanus qırı kısma baktığı· 1 

ınız uman, ihtiyacımız olan silOlı, 

mllhimmat, iaşe maddelerinin sevki 
yatının uğraye.cağı muhalefet ne oluı - 1 
sa olsun bunları ilk hatlarımıza yet!f 
tirmek leln denlzt"ri kor&-uılardnn kur 
tarma.k için bize harp gemllcrinl ı;ön· 
deren Amerfüalılnrı g6rUyoruz. böyle· 
ce yolun ucunıı gelmeden en·el bura
da hep beraber birlcııcccğımlze eml· 1 

nız. Herkesin çalt:mMı hayaU ebem· 1 
ınlycti haizdir. BugtlnkU mücadele, 
hayat mUca.delesidtr. Bu mtlcadclede 
kıı.dın, erkek, genç, yaşlı, hepsi birer 
kahramM rolü oynayablllr. Bu şeref 1 
ve oan tallbi, be.zan bura.do., bıı.znn o· 
rnda -vaz!!e ne kadar ağır olursa 
oısun- hcrltese ve hepimize nasip o
la blllr • ., 

Bu nutuktan evvel bir fabriltadıı 
söz aöyllyen ÇQrcil, işçilere ı;;u suretle 
h!Ulp etml§tir: 

·•Muntazam çalışan berkeJll bu dUn· 
ynyı Hitıerlzmin ve harbin şcamctln 
den kurtıı.rmnk iç!~ mUmkUn olan her 
şey! yapmaktadır. Geçen f:onk~un· 
danberi yirmi defa ha,·ıı akmmn ma· 
ruz ltalnn şehrinizde çalışma S,1.yımr 
um yalnız dört buçuk ı::l!Lt gibi pek 
l<..L!B. btr mUddet dunı.ladıgnıı duydu· 
ğuro için, aranızda bulunmaktan zevk 
ve ~rur dyuynyorum. 
Guıtordiğlnlz azim, şiddet karşı

Binda bir noı.1 mukavemettir, To~u 
erlnln top ~md::ı, dl}fmnnı havalarda 
dllşUrcn pilotun tayyarede yaptığı va· 
zt!enln aynını slz de yapmış olnyor ve 
böylece memleket borcunuzu ödemi§ 
bu unuyor3unuz. 

Slzin vazlfcnız blt?"Dcden ceplnılerde 
ve havnlnrd .. 'tUerln vnzlfesl başlaya· 
mnz. Elverir ki, bu karanlık '\"adly! 
emniyetle geçebilmek için yonya.na 
bulunalım. O z:ı.mnn elde cdeccğiml2: 
zıı.feı in devamlı olması için icabcden 
bUlUn tedbirleri dlişUneccğiz,., 

dan eııı kl~l ne ynptıldnrmı pekAlCl 
biımelttcydilcr. 

Bitaruflılt kanunu bllfil1 ölmll~tur. 
Son znmanlarda Amerlknn harp gr. 

milerlnln vo ıı!loplerlnin torplllenıne31 
kanunun tadilini kolayla1Jtırdığı mu • 
hakl.aldsc de bu ha.dlseler tesir icra 
ctmes:?lor bile bu tadllAtm yapılması 
beklenmekteydı. 

Çllnl<U son aylar içinde Amerlkao 
efltll..nnda değişiklikler husule gelm!{
Ur. 

Ceza kanununda yapı
lan ta illerin esasları 
Anlw,ra, 8 ( A.A) - Ceza ka· bitirmemiş olanlar idrak ve ira· 

nununun memleketin bugünkü de ka'biliyetlerini haiz oldukları 
ihtiyaçlarını lfıyikiyle karşd:ıya· ı tal'dirde ceza göreceklerdir. 
bilmek maksn.diylc yeni baştan 2 - Bir cürmü i.,lern .. ğe ma • 
ta.dili ve isliı.hı için A<lliye Veka- tufiyctte Ailphe ve tereddüde m:ı. 
!etinde toplanmı.. olan komisyo · hal bırakmayan ve ayni zaman -
nun ilk Uç aylık çalışması netice da o cürmü i~lr.me~e elverif;lli o
si hazırlanmı~ olan yeni Türk lan h9:reketleri icra eden kimse 
ceza kanunu projesi hukukçul3 • fiil tamam olmaz veya netice tn 
nmızın ve mütefekkirlerimizin hakkuk etmezse bile cürme te -
tetkik ve mUta.lealanna sunul · sobbüs eden kimse kanunun o 
muştur. Gelecek mütalealarma ~Urüm için öliim cezası tayin et
göre proje komisyon tarafından ti,t:'İ hallerde 24 yıldan 30 yıla 
gözden geçirilecek ve son şekli kadar, mUebbed hanis cezası t.a
alacaktır. Yeni projenin davan· rin ettiğı halJcrde de 12 yıldan 
dığı ana prensip m~nevi mesuli · aşağı olmamak üzere hapis ce
yet ba.kvnından bu;.rtinkiinden znsı ile cez~landmlacaktrr. Di • 
farklı dcjfldir. Projede ancak ğer hallerde teşebbüs ettiği eli -
nazariyat ve tatbikatın meydana rüm için muayyen olan cezanın 
koyduğu noksanları gidermek ~ 1 üçte birinden \içte ikisine kooar 
zalar arasınd:;o. ahenk tesis etmek i'l<lirilerE"k cezalandırılacaktır. 
bakımmdan bazı r,e~i hükümler 3 - HU.kim cezayı kanunun ta 
konrnulj ve bazı hukumler de de- yin ettıği haller arasında tatbik 
ğiştiri! -.:c: ve düzeltllmi~'ir. lıususunda takdir hakkım kulla-

Bu arada suçların önlenmesi ııırken mucip ı::e~pleririi göster· 
bakımından devletlerin ele!..: ver· meğe kanunun açıkça ta.vin etti
mek hususundaki gayretleri gö:r. ği haller dıc;mdn cezavı arttırır. 
önünde tutularak cUrüın lşli~•en- veya ckr..iltir'ken her bir nevi ce
lcrin geri verilmesine '1.it hüküm· za için tayin ettiği hadleri g~ • 
terde de değişiklikler yapılmı5 - meğe ve bu takdir salfı.hivetini 
tır. Projede siyasi bir cüriimden kullanışında da suçun vahimliği 
dolayı yabancının geri verilemi· gözönilne ı::etirn1eğe mecbur tu -
yeceği haJrkmdaki kayıt kaldırıl 

1 
tulmaktadır. 

mrş ve hükumete kendi emniye- 4 - Bir hüküm vey~ ceza ka
tini korumak ve suçlann devlet- ı rarnamesi ile ayni şahs1 birçok 
Jer arası örJenmcsine iştirak et- 1 suçlardan dolayı mahkQm olur· 
mek için yabancı devletlerle ya· sa: 

ispanyad8 
~uhte!dr er ~O 

sene hapss nıan· 
l<On1 ediliyor v-

oi1Jl 
l\lndrtt, 8 ( \.ı\.) - ıc~ 

sam toplanan nıınrlsJ' ıı~' 
devlet kanununa muhali! s:ın't ' 
!erinden dolayı bir çok c5ff 
babmı muhtelif cezalal'8. 
mış tır . ıırt 

Bunlar, yüz elli binden ·e 
bin pesetaoo kndar Y~~ı'.r. • 
tt cezalara mnhkfun cu-r 
Bundan ba.'}ka müessesele 

. ı---'· ·c ıcc müddetle kap:ıtı ·~ ' ı:P 
de üç ilfi. altı ny hideınatı 
çalı!}tınlncs.klnrdır • 

~:r-• ·-~ 
Madrit, 8 CA.A.) - ~ti j)t 

ia§e nuı.ddeleri muhtekir ııU 
plyesanm karall.<>tesine dJ (/> 
lnr hakkında fevkalAdC ~t 
bir mw-a.kabe tatbik edil~ r iı;: 

Şüpheli paket taşıyan ; JI' .. 
derhal durdurulmakta 1 r Ş 
maktadır. BiltUn kamY~ dl' 
katle tetkik edilınektedl'·~ırl ..1r 

l~e maddeleri muııt rl ıır 
cezalandıran kanun hilk~ı# 
clbince Alikant'dn iki ınulı .• .ır 
dam edilm.1'tlr. 1"' 

Bunlar "içtimai ~·~: 
ğlne mahsus ~a ve J.aŞC Z 
lerini ele geçirmekle ı;uçl~t -~ 

Bunlnrm 88 kişiden ~ ,5::; 
ortakları da altı aydan o et?' 
Ye kadar yUkselen ha~ c 
mahkfun ed~lenllr. _/ 

-----<oı---pacağı ma:ıhcdelerc kayıt kon - 1 Suçlar müeb~"tl cezayı istil • 
mak şartı ile siyasi mUcrimler:in ı1 zam ettiği takclirde suçlu çarpıla 
geri verilebileceği kabul edilmiş cak muvakkat hürriyeti bağlayı- O -
tir. Yani bu geri verme işi hükft· il cı c~ayı istilzam ettiği takdirde ı ~'I 
metin takdirine b•rakılımş , e ise aıtı aydan dört yıla kadar B b d e ı 
hi.ikl'.imetin kendi menfantma uy geceli gündUzlU bir hücrede tec- om ar ıman .A 
gun gördüğU ta.kdirde, miltekabi rit edilmek suretiyle müebbed ~ 'tr 
liyet esasına riayet etmek tkay- hapis ceza.sına uğrayacaktır. Lmıdra, 8 (A A) - l@ ~ 
dı ile aiyı;,si cürüm işleyen ya • Suçlar muhtelif neviden hUrriye yosuna göre ıtraliyet bil~"
hancıyı ~eri verilmesi doğru gö- ti bağlayıcı muvakkat cezalan vetleri, bugünkü Cumart ~ ~ 
rillrnüştlir. Yine bu projeye naza ve muhtelif neviden par3 cezala- hı. Oslo Fiord'ı üzerinde ~ 
ran: ı rmı istilzam ederse bu ceuı.lnr far ve Akershus NorveÇ .J~' 

1 - Fiili if]ledikleri zaman l3 ayrı ayn ve tamamiyle tatbik ne bir ka<: bomba at:Jllı;t*~ 
ya~mı bitirmiş olur da 18 yaşını olunacaktır. İsveç radyosu, hava. da!'~~ 

Mae.rıf ekill~ğinin yeni bir 
ar n 

Ankara, 8 (Vak1t) - Maarif 
Vckfüeti, teknik tedrisat müste • 
şarlığı haricinde kalan on se
ne evvelki ihtiya<;lnr:ı. göre ha -
zırlanmış ok.n diğer merkez da
irelerinin ıtr•-günkU ihtiyaçları 
karşılamadığını düşünmü5 ve bu 
dairelerin genişletilerek olgur..nş 
ma..c;ı için yeni mr teg.kilat kanuıı l 
liıyihaın bazırl:ımaya başlamış -
tır. Bu suretle rıllardanberi z;ı.m 

Bir A, e ~'an . 
üssü olau 

l'a§ington, 8 ( A.A) - Birle
şik Amerihı. bahriye nazırı, İz· 
landa Usstlnün te:;is edildiğini ve 
böylece Jzlandanın deniz harp 
gemileri için t:Uyük hareket ya.p 
malarma maheus bir merkez ha
line getirildiğini beyan etmiRtir. 
Birle.<ıik Amerikanın tzlnnda de
niz Ussu kumandanlığına tuğge- , 
nc~l Kauf ma.n tayin edilmiştir. 

layihası 
gönuemiş olan merkez memurla· 
rı da terfih ettirilmiş olacaktır. 
Layihanın meclisin bu içtima 
de\ resinde müzakere ve kabul e
dilmesi için bir an evvel tamam
lanmasına çalışılmaktadır. 

Benzin tevziatı 
Ankara, 8 ( A.A) - Ba.c;veka

lett en tebliğ edilmiştir: 
9 Erlül 1941 tarihinden itiba

ren benzin tevzintında tasvip e
dilmekte olan tahsisat ilkteşrin 
941 tarihinde ilan cdilmiR olnn 
esaslar d:ıhilinde 9 ilkkanun 941 
tarihine kad.::ır devam edec--ktir. 

Kız Enstitülerinde 
Temrin malzemesi 

An7.-arG, 8 ( A.A) - Maarif 
Vekilliği kız enstiti.i!eri ile kız sa 
nat ol.ullarma gönderdi~ bir ta
mimde talebenin temrin i.t~in kul· 
lanacaı{ı mnl?..emcnin ucuz olnıa
c;ına dikkat edilmesini öğretmen 
lerdc:ı istemiştir. Bu tamime ~ö
r~ temrinlerde kullanılacak mal
zemenin ziv~n edilınemesinc çok 
dikkat e<lilccektir. 

sever, öyle itibar ederdi ki, on .. , 
:paşa rütbesi bile vermişti. 

yalarmın ateşiyle mütear~"f' 
yarclerden üçüniin düşil~;/ 
nü ve hl~ bir hasar buh.JP' 
dığmİ ilave etmektedir,;../ 

Karpatla
0

rda k~ 
Bu4opeete, 1 (A.A.) - ~f 

birkaç metl'cllk bir kar tabArJY ..ı'. 
tUlmllştllr. Bir çok yerlerde ~ 
kesilmlşt1r. Evlerin etratm~J"°ıf 
le kurtlar ve ayılar dol8§tl"" tF ... 
Czlkl konUuğu dnhlllnde tıf~., 
edl1ml3 ve bir çok ~l ıuırr 
rWmllşUlr. __ ....,____ ,t• 

Macar maliye nazın ı~lf 
gidiyor ' 

J.)-t I 

IJud&pC!ft<ı, 8 (A.A.) - ~e. tıil' ~ 
zırı Reınenyi Schneller reslll1 •• el ~ 
yruuı.tta bulunmak lçbı pazll~O"" 
nn İtaıyaya gidecektir. Nııı:ıt sc?'~ 
sonra Berllne giderek Kont tı ~· 
von Krosstgb tnrntmdan yıı.pıl~ 
retl !ndc edecekUr. .../ 

---o ~ 
Hamiyetli bir vat•~ ~ 

Ankara, 8 ( A.A) - :rıu~~~ 
kurova fabrikası sahibi sıı 6 'Y 

~iTü~~~~1~~~un~ / 
lira baj!ışl~ ..JI 

Mıszrçurşısı · qenitenirken 
- AbdUlhamit için tertipleri 

siz mi y~pardıtız? 
- Hayır, Basureu Agfilı, biz -

den kalem kalem eşya alır, ter· 
tipleri bizzat yapardı. Bunlar er
babının elinde füıç olur. Fakat 
şunun bunun elinde kalırsa mu· 
hakkak çok büyü~ zararlar tev
lit eder. 

BiR S 
KA~~~NI 

ç~-şısının gördüğü rağbetten 
çok büyU.k faydası vardır. Çün
kü baharat~ılarda satılan malla· 
rm hepsi memleket m'1tlıdır. Ba· 
haratçılık Türk sanati ve satı • 
lan mallann hepsi de Tilrk malı 
dır. 

Maatteer.,süf bu sanat de ya -
vr..s yava.~ Türklerin elinden y~
hur1ilerin eline gcçmeğe bnşladı. 

Filhakika, Museviler, Rumlar, 
Mısı~arşısma sokulrunadılar a
ma Marpuçcularda, şurada bura 
d~ dükkanlar açıp bu kfı.rlı işi 
vapmaıfo koYttldular. ve tabii i· 
şin toptanCJlığıru ele aldılar •• 

- Gayri rr..üslimlerin l\1ısırça..· 
şısına giremeyişlerinin sebebi ne 
d.? 
ır. 

- Bunun sebebi gayetle basit 
tir. Biz Mrsırçarşısı esnafı ta -
mamen anla.şmLstık, dalı.a paz..v 
tatilleri yokken biz cuma pa::.ll' 
tatil yapardık. Rnmaznnlan rreç 
aGar erken kapardık. Şeker ba:v· 
r~mında, Kurban bavramTT'n~ -
vimizde QOlumımuzun rocıı'hımu 
zun ,,anın<la kalırdık. ~bit bu 
~!ı:ilde haftanın iki Minilnde ka 
palr kalmak Mut.evilerin ir.ine 

••• 
gelmediğinden Mısırça:ıııısında 
dükkan tutmazlar. MısırçarDISI 
bir TUrk Ç<ır§I'SI, müslüraan ça!'
şısıdır. Kimsenin, kimsenin işin 
de gözil yoktur. Evvelce yüz.den 
fazla b;.haro..tçı vnrdı. Son ola -
rak bugün on yedi dUkkfuı kal -
m~tır. Fakat eskiden olduğu gi· 
bi bu gUn de esnaf arasında tam 
bir ~aşına vardır. Her sabah 
dua ile dUkknnımızı ~ ve sif
tah ettikten sonra ikinci müşte
riyi henUz sütah etmemiş olan 
dültkana yollarız. 

- Eski devirde Mısırça.rşrsına 
en cok kimler ra~~t ederdi? 

Her sınıf halk rağbet ederdi. 
Hatta sadrazamlara, padişahla · 
ra kad.g.r, her kes ild.çlanm ve 
binbir türlü işe yarayan tilrlil 
türlü tertipleri buradan temin ~ 
derdi. Bilhaesn san zamanların 
en flayanı dikkat $-1beİy~tıerin -
den biri olan Abdülhıunidin mii· 
tehnssts tabibi ( !) B. q•rcu A
·~a h 1'Iısırcarşısınm en birinci 
müşterisi idi. Sarııv icin bizzat 
alrş \•eriş vanardt. ! 1arlanm "ci • 
zim dükkandan tedarik ed<ırdi. 
A:bdü!.ha.mi" kendisini Qo kadar 

B;.y Hakkı Mısırçarşısmm ve 
baharat<:ılann daha bir çok hı1-
suslyetlerinden bahsetmiş ve 1 
kendisiyle temas ettiğim iki Uc 
gün zarfında ben de tip tip mü:? 
terilerin türlü türlU illiç tnl"plc-
ıine ş:ı..hit olmuştum. 
Şimdi M1sırça.1"Qısmı tamamen 

kapanmış ve içi delik deşik e:lil· 
miş gördüğüm zaman bir an için 
bu eski Türk ~rşısı ve bu çar ı 
ile beraber t<ımamen 'I'tirk eam:ı
tı olan baharatçılık da öldü zan 
netmiştim. 

Belediyenin bu eski carc;1vı ta
mir ettirmekle şehrin ırtizelliği. 
ne bir ''enilik ilfwe PfntiEJ olaca
ğma asla. Rüplıe ebnivorurıı Da 
hiliye Vekfilet!nin de on ,.E'l'l; ba
b;\.ratGıvı . l't!l,. namivlı;- c>pr-·<la 
bırakmaqr muhakk:ık lti isabetli 
bir karardır. 

Uzlilmiyelim, l\frc:ırcar~ısı öl
memiş ve e;ki bir T'irk sanatı 
olan baharatçılık yuvnsını kay· 
betmcmi§fir. 

Muzaffer Acar 

~ ,j 
Aleksandr Kazbe1't 

NIYA;.\
1

~i-11~11~:0 
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Gilrcil Hsa.ıımdan tereDıJl~ 
bo yüzde ylh: Kalkaıt rV"~ 
]'Ürk edebiyatına ille oflll""" 
olmaktadır. ~ 

' Ka.fkas ırkmm hwnı.slyeUcrl ~ 
kas qltım terennUm eden bil 

hararetle tavsiye ederi., 

ı:ıyıı.tı: 40 kunı,ttıl· 

F.rvef'ten secmele.!J.,. ~ 
l\tUmkUıı olS3 kaçarım &cırıı-' ~ 

htn•t •>I"""" ....... U• ~ 
lhtt t f.'yleınen m ne ~ 

t temem ytWcrlnJ garrxıe~ ~ 
e ~~, 
.. 



~ u.n.1941 
· arısına 

•• 8ll.rpriz 

. [~mak için 
~~ne sessizce 
~ıren adam 
~ Q~:!'ahancı erkekle 
· 'tllce ikisini de 
~ l7~~aladı 
~tipçclebi caddesin -

biti !ı evde oturan Tahir 
ı~· ~ıcaret ma.ksadiy

. 'l'ahir gıtıniş ve dün dön-
~ karısı Servete siır 

. niyetiyle evinin ka-
1.tce açmrş ve içeri gir-

~ 
f ~ sırada yukarıdan 
~r duyan koca, me
ı b;h çıkmış ve karısmı 
: " erkekle görmüştür. 
~~Ybeden Tahir bıça -

etk ~~ kadını hem de 
· .\t eın yaralamrştrr. 
~ tedavi '1.ltına alınmış 

~baş 

!t ıneselesi 
t>la ta ı- narkı neden 

• nıınıyor? 
mu :ıt- to rakabe komisyonu, 

-l'\1,,_-Plantı yapacak, et i
~~ktir. 

tetkiklerden şchriıniz
~asaplann narka ri
~ kleri anlaşılmıştır 
a!tllıd0larak da toptanCJlı{. 

dır an nark harici et 
:.ırı : Filh3kika, geçen 
~Rliınrüğünde yapılan 
~<!Şhuttn bu suretle 
~ 70 kunı '! kadar 
~ş lbir toptancı fatu
' 70 llştur. Perakendeci 
' kunıştan nşağt et 
~ nın sebebini. bu su • 
'ıti etnıcl tcdirler. 
~lpe.tnkende satışlarda 
~~in 57,5, kıvırcık 
~ etine 67,5 kuruş 

btı ~--tu 
;ı g ltllardan iba.5ka celep -
~evşek ve zayıf kasap-

~ §~~~~c~i~~ıkla
~l ~edir. 
~g~li Yaralamaktan 
.\ı!nahkUm oldu 

1 admda birisi, geçen
\, ~lntiddet cvval beraber 
~ndisini terkcdcn Vas

l'İıı ki kadına yolda rast-
e .kendisiyle beraber 
~1 Söylemiştir. Vasfiye 
l'~nc.-e, Topal Ali bı~a
\>a kadını muhtelif yer 

talamL5tı. 
~~~ı~. ceza mahkemesine 
·ıa.~ dun 1 ny 5 gün müd-
~tur. 

t\. .. 
onünde vurulan 

h~nç öldü 
ı ti ~. Beşikta.cıt.a Güler 

ıc~nunde Tekin adında 
it 1 tarafından esk\ bir 
~ lrılayisiyle 9 yerinden 
~. ~ ~ Beyoğlu hastaha -
~ta1ı't!lan Hasan Somer 

aı· <Uıede ölmüştür, 
t --<> - ·---
~l'abacıya araba 

tt ıtia Çarptı 
\~l'a:b Orhaniye köyünde o
":ı:11ld acı Mülayim, dün A-
'" ~ arabasiyle geçerken 
,~<ta ede çarpmıştır, Ah· 

il} ından nğır su rette va 
~~~Yg:ın bir halde NU

~nec;ine kaldınlınış-

~~o" 
l ~~d~ halkevinde 
''~ sırn Sergisi 

lıı~ıcı:alkıMnden: 
~lıı~ Jnnhsus Resim vo Fo 
~ hazırıığmıı. başlanmıştır. 
~ Q Ve Ank -tr ~ arada C. H. P. 

11,ı~l'llğincc açılacıık umumi 
r.._:Ctlctı c kaz:ınncaklara mUkti· 
,'<ola, r, lştirt'ık etmek istlyen· 

211latsıılt nlmnk nzcrc Hnı· 
til~at eylemelerini ve 

det'lnclcrinl rica ederiz. 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
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RO EN TiCARE HE Eli 
GELDi DON SABAH 

Romen. ti~et he.yeti, dün sa - 1 Romnnyanın şehrimizdeki tica -
baJı şehrımıze .g-clmış~ir. Heyet, ı ret ataşesi de iştirnk edecektir. 
P~rnpalas otelınde dinlenmekte- Aznsı böylelikle yedi kişiye çı-
dır. . kacak olan Romen ticaret heyeti 
. Romanyalı ti~rct heyeti, 6 ki- bu akşam Ankaray~ gidecektir. 

şıd~n milrckkeptir, Heyetin reisi Romenlerle yapılacak müzake-
~~ı nazfi-lard~ o!up halen ha- relerde yeni 'bir ticaret anlnşma-
rıcıye ~~~ti ~~t işleri u- sı akdinden başka Romanyadan 
mum.!11~~uru !{nsto d.ur. getirilmekte bulunan parl"'yıcı 
Onumuzdekı hafta ı~nde An · maddelerin taşınması işinin de 

karada. ba.şlıya~lc müzakerelere, görüşüleceği anlaşılmaktndrr. 

· stanbul ilko <ulla
rının bina vaziyeti 

48 bina tamir 
edildi 

tstanbulun Marrif hareketleri 
etrafında bir rapor hazırlanmış· 
tır. Rapora nazaran şehrin muh 
telif semtlerinde bu yıl yeni o
kull3r yapılmamış, mevcut bina
lara smif eklenmiş, tamir ve de
ğistirme yapılmıı:;tır. Yeni bina 
yaptırm.1.ğa imkan olma<lığmdan 
okul olmıya elverişli binalar aran 
mış ve Şişlide süvari karakolu, 
Ve.fada polis kar~kolu satm a· 
lmmL'i}ır. Hususi idareye ait o
lan Beyoğlu mevlevihanesi de ta 
mir edilerek her üçü ilkokul ha
line getirilmiştir. 

Mecidiye köyündeki bnzr okul 
binaları üç sınıflı ilkokul halin
de çalıımıa.kta idiler, bunlar be
şer sınıflı ve tam teşkilatlı ilk 
okullar haline getirilmüılerdir. 
Aync::ı. Fatihde Zincirlikuyu med 
resesi tamir edilmiş okul haline 
getirilmiştir. 

Fatih, Eminönü. Eyüp, Beyoğ 
lu, UskUdar, Bakırköy, Beşik -
taş kazalarında 48 ilkokul binası 
tamir edilmiştir. 

Ka.zn köylerine gelince; Üskü
dar, Silivri, Yalovn, Beyoğlu, 
Knrtal. Çata.len ka?.alanndaki 
köylerde köylünün yardımı ile 
yapılan okulların ihtiyacı olan 
yardım tahsisatı dağıtılmıştır. 

Köy ~ukları için nyda sekiz 
lirn. ücretli pansiyonlu okullann 
kadrol~n dn genişletilmiştir. 

Şehirdeki inşaat 
lstanbul belediyesi muhtelif 

semtlerde geçen tt>ir sene zarfın
da inşaat ve tamir için 2367 ruh· 
sntname vermiştir, 

Bunların 445 şi yeni inşaat, 
120 si değiştirme, 1802 si tamir 
dir. 

urakabe memuru 
süsü verenler 

Uydurma cürmümeşhut· 
larla para alıyorlarmış!. 

Son zamanlarda bazı kimsele 
rin, kendilerine mürakabe memu 
ru ~üsü vererek piyasadn dolaş -
trkları ve bazı uydurma cürmü -
meşhutlar tertip ederek müesse
se sahiplerinden para aldıkları 
anlaşılmıştır. 

Yapılan tetkiklerden bu gıöi · 
ler arasında evvelce bir müddet 
fiyat mürakabe teşkilatında bir 
müddet çalışıp sonradan ayrılan 
kimselerin de bulunduğu Q.nla.5ıl 
mıştır. 

Fiyat mürnl:a'be '.bürosu şefli
ği, böyle yolsuzluklara ve a<fık 
gözlülüklere meydan vermemek 
için memurlarına veniden !hüvi -
yet varaknlan dağıtmıştır. Önü 
müzdeki ll:ıa(tru:lan itibaren müra 
kabe memurl~rı, ciırmümeşhut 
için gidecekleri yerlerde, hüviyet 
varnkalanm ibraz mecburiyetin
dedirler. 

Muayeneden geçen 
fabrikalarla motörlü 

vasıtalar 
Bele0jye fen işleri müdürlüğü, 

bu yıl 650 fibrika ve imalatha
ne, 500 asansör, 200 büyük on -
dülasyon m4ıkinesi. 1322 motör· 
lü vesait. 120 fabrika buhar ka· 
zam, 245 motörlü nakil vasıtası· 
nın ft'nni muayenelerini yapmış
hr. 

Aynca 280 kadın iber.beri. 20 
sinema makinistinin de imtihanı 
yapılmıştır. 

---o-
Altın Fiyatı 

Dün bir R~adiyc altınının fi· 
yatı 24 lira 45 kunışa, külçe al· 
tının bir gr~mınm fivntı ise 354 
kuruş id i. 

Bir ~ve zorla 
giren aşık 

6 ay 22 gün hapse 
mahkôm oldu 

İhsan adında birisi, Çenberli
taşta Adalet adında bir kadına 
aşık olmuş, bir hayli peşinde do
laştığı halde yüz ibul~nmıştır . 
nısan evvelki gece kendisini bi -
lemiyecek derecede sarhoş olduk 
tan sonra Adaletin evine gitmiş 
ve kapıyı kırarak içeriye girmiş
tir. 

Adalet, tanımadığı bu adamı 
birdenbire karşısında gfüünce şa 
şırmış ve feryada IOO.şlamıştır. 
Yetişen bekçiler lhsam yalcala -
mıştır. Sekizinci ceza mahkeme
si dün, İhsanın suçunu sabit gö
rerek kendini 6 ay 22 gUn müd -
detle hapse 1 lira da para ceza
sına çarptumıştır. 

~----

Ertuğrul Muhsinin 
açtığı dava 

Muharrir Celaleddin Ezine, re 
jisör Ertuğrul Muhsin ile şehir 
tiyatrosu mecmuası neşriyat mü 
dürii Bayan Neyyire Ertuğrul 
aleyhine bir dava açmıştı, 

Evvelki gün Ertuğrul Muhsin 
de müddeiumumiliğe müracaat 
edcı'C'.k muharrir Peyami Safa i· 
le Tasviri Efkar neşriyat müdü· 
rii aleylJıine, gazetede Peyami Sa 
fa imzasiyle yazılan bir frkrada 
hakaret edildiği. iddia.siyle bir 
dava. açmı!flır. · 

Her iki dava da Q.S!iye !birinci 
ceza mahkemesine gönderilmiş -
tir. 
---o--
Bir ihtikar cürmü· 

meşhudu 
Beyoğlu mUra.kabe komisyonu 

memurlan evvelki gün Beyoğlwı 
da Avrupa pasajında terzilik le
vaziıni sn.tan Jak'm dükkanında 
bir c~ümeşhut yapmı§lardır. 
Dükkfuıdaki arama sonunda, 'bir 
çok müşteriye yok dediği halde 
dükkanında 28 top saten bulmuş 
lardrr. 

Jak'm bu siyn:h satenlerin met 
resini üç liradan sattığı anlaşıl
mıştır. Memurlar yu'karı kntta 
arama ya-parlarken, te7.gfi.hdar -
lnr dükkana ~elen iki müşteriye 
lbirer kutu tok.ayı 130 kuruştan 
satnuşlardır. Bu da göriilmüş ve 
zabta ilave olunmuştur. 

Jak'ın mağazasını pazartesi, 
sah ve cumartesi günleri kapadı
ğını ve biliihıre açarak: 

- Yeni mal aldık. Fiyatlar 
arttı! diyerek mevcut malını yUk 
sok fiyatla sattığı tesbit edilmiş 
eir. 

Suçlu müddeiumumiliğe tes -
lim olunmuştur. 

Zabıta memuruna 
hakaret eden hapis 

yatacak 
N nci adında birisi geçenlerde 

muhtelif meyhanelerde içip sar -
hoş olduktan sonra 7.arzavatçı 
Hüsnüyü dövmüş, ayırmk isti -
yen polis memunı Mclımedi de 
yumruldamıştır. 

Yakalanarak sekizinci asliye 
ceza mahkemesine vcrllen suçlu 1 
duruşması sonurula ı ay 20 gün 
müddetle !hapse 30 lira da para 
cezasına mahkfun edilmiştir. 

Ç',aney cevap verdi: 
- Doğrusunu istersen, zabıta 

şimdiki halde bir çok deliller i· 
lcri sürmiyor, daha ziyade, son 
defa olarak Rozenberg ile görü . 
len kimsenin, bu kadın olması 
hakikati üzerinlc yürüyorlar. Di 
ğcr taraft.Q.n gazete müvez.ziinin 
şehadetini de unutmıyalım. Fa -
knt ben öyle zannediyorum ki, 
daha daha sonra, başkaca delil -
ler meydana <:ıkarılacak. Mesela 
Jalvan'ın söyliyecek çok sözü ol
duğunu tahmin ediyorum. Fakat 
Jalvan benimle konuşurken bile 
ihtiyatlı davranıyor. Bununla 
beraber, bu kadarını öğrendim. 
Sen ve ben de mahkemeye gidip 
şahitlik etmek mecburiyetinde -
yiz Bittabi sen tamamen iyi ol
duktan sonra... Eğer şehadetin 
mevzuuba.hs olduğu takdirde he
nüz yatakta bulunuyorsak ifade
ni istinabe yoliyle alacaklar. Fa
kat öyle zannediyorum ki çok 
sürmeden iyi olacağız, Yani 
bir kaç haftaya k{:l.(Jar •. 

, il .. .. ' 

B'R CASUS OLDURULDU 

Çaney'in söylediği cloğru çılctı. 
Bir kaç hafta icinde bir hayli dil 
zeldim. 

Ve muhakemeye on gün kala 
Londraya geldim. 

Büviik. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

..__59 tngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
yazmıştı: 

"Gariptir k-i, prensesin bir za 
manlar avukatı olan Mister Pol 
trop bu nıuhakcmule te7:mr 
ıırensosin mtı<lafaasını ya1mıak. 
ii:zcrc meydana çıkl1. IJalbııl.'ı 
va1.anm blışlangıcmda prense -
sin, onıı nasıl ı;n.ii§l~-il mcvkic 
di~ih''düğüııiı biliyoruz. Mister 
Poltrop, kc..tıdisi110 b~ka. Kar· 
dlston ve Poltşam m.l&nda iki a
mı1cat da1ıa tutmuş .. 

Binaenaleyh, nnıluık.om.enitı 
bir hayli lınyecanlı olacağım 
tahmin ederim. DiiŞütı bir kc -
re •• Krırdlston'wı uc ka<Ulr kıw 
vetli bir avukat olduğunu bili -
yorsun. Prcnsc.s, btı hliiliscd.t'1ı 
o çıkaramazsa, kimse çıkara -
11ıaz.,1, 

bu tavassutta lbulunmasmı, bir 
türlü aklım almıyordu. 

Acaba., kendisine bu kadar o
yun oynadıktan sonra Poltrop' • 
un, müd~aaya kalkması nasıl 
bir mecburiyetin mahsuliydi, 

xxıx KISIM 

Prenses Sarant.zof, diğer ismiy 
le Madam Sorenson adındaki ka 
dının cinayet mahkemesindeki 
muhakemesi, mutadın fevkinde 
bir kalabalık toplamıştı. Çok 
kimseler ayakta dunıyorlardı. 
~lıca alaka, bittabi, suçlunun 
şahsiyeti idi. 

Suçlu yerinde, o günkü halin -
de dahi, gilrel görünüyordu. E.<Ja 
sen kendini kaybetmiş veya he
yecana kn.pılmış değildi. 

Arada lbir bazı notlar alarak 
bunları avukatla~ veriyordu. 
Bazan gülümsiyordu. Neticeden 
emin görünen ibir hali vardı. Çaney, bittabi daha önoc gel

miş, ve hadiseleri mütemadiyen ----··---·•l mektupla bildiriyordu. Kendisin 
den son Gldığım mektupta şöyle 

Ben lbu mektubu okuyunca. hay 
ret içinde kalmıştım. Kardlston 
gibi herkes tarafmfan tanınmış 
bir avukatın bu müdafaaya giriş 
mesi ve bilhassa Poltrop'un, si
gorta işinde aldatıldıktan sonra 

İddianame okunmağn ba.~ladı -
ğı zaman, ben kadının bu emin 
halindeki manayı anlar gibi ol • 

On a a 
Mekteplerin nçılı~ı. eski bir der. 

dl tazeledi. Bu derdi hep biliriz, 
Ondan zaman 7.runan sızlanınz. An. 
sızın lı:nfal:ımnn Jmnr, elblrllğfyltı 
ç.ıı.resini arnnz. Faluı.t yavru yıwnş 
annimlz ~e\' er, tefti5lcrlmlz ta\' -
sar \'e dert, ycdi[,'1 telanenin ser
ı;emliğfnden ağır Rbrır uynııa.rnk, 
tclmır fenalık tezgfı.lımı kumr. 

lektep ~oculdannm knh\'clere 
\'e g:ı7Jnolarn gitmelerinden b:ıh. 
ctmıtk lst iyonım. Geçen ene, 

ders yılı başında bütun maarif ma.. 
Mnesl, polisle elele vermiş ,.e ~h
rimlzdekl gazinolar, kahveler sıkı 
bir kontrol altına ıı.lırunıstı 

Az zaman içinde, bun~n • bUyül• 
faydalannı görmü~tük. Hemen her 
gUnkU gazeteler, beş on mektep 
t.açnğınm yaknlıındı,b'Tllı, fahn fi. 
lfın knhvclcrin, bilfırdo nlonlnrmm 
bnsıldığmı blldiriyon:lu. 

Şimdi yine yeni bir ders yılmm 
b:ı.~anclııyız. Yine mektep lcn~tlın 
\'nr. Gnzlnol:ı.ra dUsmUı; ı;ocuklıı.r 

\'ar. Fnknt t:iki'iyetler çoğalmadığı 
henüz bıçak kemiğe clııynnm:wlı~ 
tein: poli" faaliyetini gösteren ha. 
"adı lcr olnımuyonız. 

Mektep !)OCUj;"Unun, sokakta Jca • 
ıısmcl:ı.M fn.chı.~ Jdm bilmez? Körpe 
ruhlar Ustünclc, knh\·o ve gnzlno
nun uğursuz tesirleri de, gizli im· 
pnldı şeyler değildir. Mektep im. 
çaf,'1, tı:inl 7.aten bir uçla çürüt_ 
mlis \'e bnşkn. uçlan Jcolıyhlı:lı iş. 
liyecelc bir hale gelmiştir. Onu bu 
iJatnklıktan çabucak ~kip çıkar· 

mazsnk, nz onrn ~ bütün c. 
mel.Jerimlzi b .una lınrc:ı.rnı5 olu. 
ruz. füırt:ınna.l• imi.ansız l lr 1 nle 
girer. 

Jfopıı.lı knln"clerde çocui:'1lll hcıtı 
maddi, hem .m:ınc\İ b:ınli·i zcl lr. 
lcnir. Fen:ı. fıdctlcr, kötü lıu~lar 
peyd:ı!ıla.r. Ahfill>sızlrl., gltgidt> ar
tık gi'zUue o lmdnr korkunç • örün. 
mez. 

Ahlak mbıtnsı. tebcile en Jiiyıl• 
'azifcsini onların ttlmtunu uıılc
melde gönnüs olecnl.'fır. 

tstanbulcl:ı., si\'il polisin ~öz ol
tmcln totuc:ığı üç yatak \'ar: 

1 - l{öprüdc'·i l>cldcmc l crlArl, 
2 - Gr.zinol:ır, lm.!ncler, b" ar

do s:ı.lonl:ın, umumi balıçder 'e 
nihayet bo n.rs'l.l:ı.r, 

3 - Sinemnlar. 
Köprüde, s.-ıb;ıb nlcs:ım çocu1dnr 

i~ln fe- nt bors:ıbn lmnılınrud:ıdır. 
Dlldmtli bir polis, onula liızumsn~ 
bcldiycnlerl, fenalık pec:inclc ko. 
sanlan tiolııylıltln. seç~r. 

Gnzlno ''e ltnhvclcrle otclii yer. 
Jcrdc i<ıe, suç, delile mulıtnç ()lmr. 
yacak 'kad:ır açıktır, Bn gibi yer • 
lerde görUlcnler J,ol:ıylıklıı t-Opls • 
nır. Fa.kat ceznyı mcl<~p Jm~ğiy. 
le, lınçnklnr yatağı ort.nı.Iama çek. 
melidirler. 

Umarız, td meh"tcplerle poli 
geçen s~ne olduj;'ll gibL bu yıl ~ 
elelc \'ererek, bu onmnz illetin 
hem mibraldıırım söndürecek, hem 
de Jmrb:uılnnm kurt:ı.rac:ıldn-. 

HAKKJ SÜHA GEZGiN 

~~ 
Kaç yaşında ev en eli ? s ON Telgraf refikhııi.zde, 

önce "R. Hnlid,, iken, 
sonradnn ''lıısn.f ve teenni" ye 
ba..SVllrnrnk §Cihretler kil tU!;'İlnde. 
ki Jsmlni "R. Sabit,, e çeviren 
ve o is!mde seb:ı.t eden arltade.şt. 
mxz, gayet mUhim bir mevzudan 
bahsediyor, 

Mektep kitn.pl.an. geçim dnrlt
ğı, lUks masraf, otomobil azlığı 
ve saireden değil.,. Biitiln bun
lan içine alan evlenme mesele. 
sinden... "Knç ya.cmıdn evlenme. 
lidir,, diye soruyor. 

Muharrir ntkadaş:mız, bir ln
giliz miltehassısmnı tavsiyesine 
dayanarak erkeklerin 24-, kadm
la.rm ise 22 yasında evlenmelcrlnl 
mevzuubahsediyor. 

Gerçi bu meyanda kendisi de 
bazı nazariyeler ileri sürüyor; 
hnttfı et"ltekler için 24 yn..smı bi. 
le nisbeten kUçilk bularak evle. 
neeek erkeğin az ook "Hanynyı 

Kony:ıyı nnlnmL'i olmasnu,, §:1.?'t 

koşuyor anın, bütün mesele, ev
lenme çağını muayyen yaşlarla 
aIB.ko.h bulmnk etra.fınd'.ldır. 

Biz, cvleruneği muayyen yaş -
!arda cazip bir hfıdise tclll.kki 
etmokle lbcra.ber, bu cazibeyi her 
yaşta bulabilmek yarodılı.smdn 
olan kimselerle beraberiz. Ev. 
lenmo ynşı etrafında o kadar 
propaganda yapılınts, o derece 
ilmt naza.tiyeler ileri silrülmilş. 
tUr '.ki, bu ya.'}lar geçtikten 50nrn 
evlenmenin artık lüzumsuz, ya
hut irokAnsız olduğu kano.ati ha.-
aıl olmuııtur. Çoğu bc!ktı.rln.rn 
rastltı.r da sorarız : 

dum. Çünkü iddia pek zayıftı. 
Mesela deniyordu ki. bu kadın 
Taverner ailesinden, iki ikiz ko.r· 
deş ve bir de !nidor Nozcnberg 
adındaki yahudiyi, "Transatlan
tik sigorta kumpanyasmr,, dolan 
dırm~ için angaje etmiştir, No 
zenberg bu işte başlıca rolü oy -
namış. Fakat esas maksat elde 
edilemeyince, Nozenbcrg diğerle
rini zabıtaya teslim etmek tehdi
dinde !bulunmuş. Onlo.r da kendi
sini öldürmüşler. 

Öldilrme fiilini işliyen, pren • 
ses Sarentzoftur. Finçley soka -
ğındaki odasında Nozcnberg'e ze 
bir içirmiş ..• 
İddianame, lbıu hMiseyi i~t 

iÇ,in bir çok delillerde gösteriyor· 
du. Fakat avukat Knrdlston bun 
lann çoğuna itirazlarda bulun • 
du. Netice itibariyle. prenses 
suçlu çıkn.rmo.k Uzere yegane de
lil şundan ibaret kalıyordu. 

- Yahu, ~ evlenmezsin? 
Dudağını büker ve belki de 

irst lbir istidntla va.ktiınden ev. 
vel beyazlanmış olan saçların 
dokunam.'lt: 

- Bizden geçti, der... 1na n 
evlenecekse. gençken evlenmeli. 
dir. 

Kn;bul.. insan gençken evlen
melidir, fakat gcnç1:en f1t1 v ~ 
bu engelle karşiliışmak yilzlın 
den cvlcnememiı:ı olan kimse bı. 
dilnyn cennetinden tC"mclli 'yil 
çevirmeli midir? 

Evlenmenin gnyesl maddi ol 
duğu !kadar nınnevf hayat bern: 
bertiği, yalnızlığı gidermek, ce
miyete hizmnt. hliliı.sa hnkrıti b r 
insnn ömrilnU biltun va.zifelerey 
le görmek olduf;'UM. göre, bu 
mazhıuiyete hangi çağda. ~ 
lirse erişlls.in, sağltk ve k~ 
yerindcYJten d:ıimn. ma.kbuldilr. 

O halde evlenme ~ağı erkek. 
ler için belki 24 ve. kadınlar ~.in 
22 dir. Fakat :i:ınkı1n, bu ya,qJıır. 

dn nihayet bulınnz, Evlenmek M
dfsesi bir "yns nfza.mı,, olmak. 
tan ziyade bir ka.ıınnt ve cesaret 
meseles;dir. Sı!lıhat ve avnı z:ı... 

manda. !kifayet derecede bir dün
yalık esa.sIIl!l. dayanır, hnyn.tın 
her s:ı.flın.smd:ı tec.rlil>esi kabil
dir. Bir tren ki, her istnsyondmı. 
binilebilir, b:ı.zan yalnız "pence. 
reden b:ümuık nasip olsa bile,, 
yine bir seyahat.Ur ve yahuz ol. 
mndığmım göre srkreı değildir, 

HiKMET MUNJR 

50 milyonluk posta pulu 
bastırılacak 

Posta telgraf umum müdürlü
ğü dışarıda bastırmnya karar 
verdi~ iki milyon puldan ba ka 
içerde 50 milyon posta pulu l'oas
tınnnğa karar vermiştir. Yeni 
pullar, yirmi muhtelif kıymette 
olacaktır. 

"Mukadderatmıız Bc§lğimizin ~ak 
ucunda yatar.,, 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
~el l\Ic.rlu•-zt 

lvırmı yıl evvelkı Valiııl 
9 tldncttcs:in liral 

Cani kadınlar 
Maktül Nozenberg ile son defa 

görulen insanın prenses olması.. Şllenln Uacıkasmı mahall slndc mu 
Gazete müvezzii de bunu tekit kim bahriye tahlisiye memurıutun 
ediyordu. Jalvan ayni evin kira· dan mUteka!t Yusuf Çavuşu parnsm:: 
cılarından birini daha, bulmuştu tnmn.h ederek boğan ve kuyuya ntan 
ki, o dahi, ayni gecede Nozen • GWşcn ve cUrmU mczkt'.lrdıı t r'an zl· 
berg ile beraber görillen kadının mcdhal Emine ve Znı;fcr kadınların 
bu olduğunu iddia etmekteydi, mııhnkcmcslnc dUn de devam edllml§ 

Yalnız, prensese, zehir sata • t1r, 
nm kim olduğuna dair ortada 1 GUtşen kadın dU.nkU c~laede 
bir emare yoktu, kemeye 1:1r tstlda takdim 

(Devamı var) mtldnfaa tıabldl lkaınc ctmtotır 
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Şanghay ve 
Tiyençindeki 

Amerikan Bah ive-

A·nerL<a Hariciye 
Nazırı divor ki : 
Fınlandiya 
Sovyetıere ::ı:arşı 
harbe nlba··et 

vermezse 

So,yvet 
tebligii 

(Bas tarafı 7 fnr.fdt,, 

1~~ .9,~~~ ç~P,:~.'.·dı 1 

Moskova, 8 (A.A.) - ı•rnvda gıır.e 

tesi Sovyct kuvvetlerinin Kallnlnin 
bir kl>şcslnde mukabil taarruza geç • 
tiklcl'.lnl ve bu gehrln ılmali ıarkt 
mahallelorlnde sokak muharebeleri 
yapıldığını blldlrmektedir. 

Ruzveıt dUn akşam Uu.l<fArktu 

Amerikanın 
dostluğunu 
. kay~er·e

~1oskova, 8 (A.A.) B.B.O: 
Tas ajan.sına göre Almanlar 

Moskova cephesinde takviye 
kuvvetleri ve bilhassa. tank ve 
top ~ctirmeğc devam ediyorlar. 
KızI!ordu, Moskovaya yaklaş_ 
mak istıyen dü§.manı hırpalıyor. cel<tır 

aoıı 1nkl~atlardan gazeı,ceııcre ~uııe • 

derken Amerikanın Şang-hay v" Tıywı 
Cin Umtlnlarını.lııkl bahrlyelllcrlnl ge. 
r1 c;ag"rrınaga karar \'erın!.ş olduğunu, 

takat. bu kararının Jcıpon.}a ile cero. 
ran etm~ olan h rhangı bir mUzake.. 
r~ln neticesi olmad· nı aöylemJ!J • 
tir. ı .. u knrar. Japonyaya bir musande 
aıre~lnde tel kld ed lmemek, bll~kls 

.IJ.z:ılc~:ırkta muhtemel bir Jnpon te 
cavUzUne kn~ı bir hnzırlık olıırıık --<>--- l.foslı:ova, 8 ( A.A.) - Mosko-
ll&buı ed!lmek lAzımdır. Geri çekile • " va radyosu şunları bildiriyor: 
eek OIM Aınrni<ıuı bahrlyelUerl bin Sov~etler bir.ıgi Finlanda Sovyet çeteleri düşmana ağır 
kffldeo tl>&rct olup bunlar herhangi ·ı lh h k•yıplar verdiriyorlar. Çeteler 
bir J"'i"'" teca\·UzUne mUntcrldcn kar. 1 0 SU yapmtya azır münakalatı kesmekte, düşman 
.. ku)'1UJl-1•r. old ..,. b'ld" d' tank, kamyon ve mühimmatını 
Ş~ıay ve Tfyençlndeokf Amerl· llQ UnU 1 lr 1 tahrip etmekte ve askerlerine de 

bil !>alırtydileri ı~ kndutiır. 
1 

"VAflnıııou, ı (A.A.) - oun gazete. kayıplar verdirmektedir. Faşist. 
Altı ay kadar evvel bu kuvvetlerin elleri kabul eden Amerika hariciye ler gerilerini büyük askeri mUf. 
emrinde Dıyançuıg ve diğer Çin nuın Kordel Hal Fı.n hUkümetınln rezelerle tutmak mecburiyetinde 
Mılannda ınUteaddit gan.boUar !>u- Amerikaya bu&"ilne kadar henüz hl~ kalıyorlar. Kıblanmız birinci 
hmuyordu. Bu gemDcr MYJl'l 5000 bir cenp vermemlf oldutunu ve Fin. Alman ordusu kumandanının bir 
den aı; olan Amerikalıları koru f lor Sovyct1cr blrlıgino karşı t.aarru~ emrini ele geçirmişlerdir. Bu e. 
matla mükelleftirler. ıarmı durdurmadıkları takdirde Ame. mirdyşöyle denilmektedir: 

rlkanın doeUutunu kaybedeceklerini "Çeteler geceleri ve bilh.;ı.ssa 

Slalinin nu !<u va 
Alman gazeteleri 

Bir gazete 
diyor ki: 

St;f m, baki ıı 
ı ayiatı söylerse 
anı"' en korkuyor 
Btrlin, 8 ( A.AJ - D.N.B: 
l>ünkü akşam gazetc~cri, ilk-

tefrin ihlilalinin yıldönünıil mü. 
nasC>bctiyle Stalin t~raf mdan 
dun söylenen nutuk hakkınJa. 
tef iratta bulunmuşlardır. 

Bcrliner Diirscn Zoitwıg 11wı
Jarı yazıyor: 

liarl>in ilk dört ayı zarfında 
bo'seviklerin 350.000 ölü 378,000 
kayıp 'c 1,020,000 yar.Uı verdik
leri iJdi~"iı bu nutukta ne kadar 
h ... İ 1\:ıt mevcut oldufunu gös
term ,'?c J,.1fidir. Alman orduları, 
b ' un :ındun!ıAının tebliğleri 
d · yaya. ö~retmiştir ki bu müd. 
det zarf nda Sovyetler yalnız e. 
ıir olarak 3 milyonu QC>k geçen 
iman kaybetmi5lcrdir. 

Berllner Lokal Anzeiger yazı
yor: 

Stalinin $ovyet kaVIPlarmı 
ger ek miktarından çok aşağı 
R termiş olması, bolşevik dikta
tö UnUn kendini ne kadar zayıf 
h' settirdi.ifini isbat etmektedir 
S :ı!in hakik~ rakamlar neşredil 
di i takdirde itimat buhranı ve 
ı> 'k hasıl olacağından kork
maktadır. 

Duf Kuper 
lngil'erenin isti'<balind2n 
emin olduğunu söyledi 

Kamberra, 8 (A.A.) - Radyoda!. 
rat ettiği bir hitabede Duf Kuper A. 
TUalralyaWarda azim, gayret ve em. 
alyet olduğunu ve bu itibarla vazife., 
ler1D1 90nuna kadar yapabileceklerin! 
ıtöylem'ştir. Nazır kendlslnln de İJı • 
SUtereniD latlkbalinden emin bulun • 
duğunu llA.ve eylemiştir. 

Duf Kuper deml§tir ki: 
.. _ Bir aeııe evvel vaziyet her za. 

maııkinden daha lcaranllk olduğu za. 
:man ben ümıdlml kesmernlstlm. Şimdi 
Rul1arm kahramanca mUdalaları kar• 
ıumd:ı. Amerikanın yalnız bol mlk. 
tarda cephan& göndermekle kalma • 
)'ip bunların yerlerine vuıl olmala • 
nnı tımln etmolerl üzerine emniyetim 
a m·.tır. Bununla beraber mUfrlt bir 
1 mat bir korkak ık kadar kolayca 
bez met yolunu açan bir naklsedlr. Bil 
taya dilşmemen!n yegft.ne çaresi hiçbir 
eeyder. memnun olmamak, do.ha çok 
ta119mak, verimi ne kadar bol olursa 
olawı arttırmaktır.,, 

96ylemı~tır. dikkatin azaldıi; şafak vakti gc. 
Diler cJhettOD tıarfcJye nezareti rUIUyorlar. Çeteler nöbetçileri 

dlln. Fln tıa.rblııl bltlrmok için sov süngii ile öldürmekte, ka.f ilclere 
yeUer birllflnin sulh ıartıarını mu karşı pusu kurmakta ve bunların 
&&kereye hazır bulundufuna dair A • Uzcrine birdenbire ate§ açmnkta-
merlkanul FinlA.ndiyaya yapllğ. t6b dırlar. 
Upt hakkında blr muhtıra neıretmı, Çeteler tayyarelere iniş saha 
Ur. • ları yakınından, tam tayyareler 
~l& ıs atuatoeta hariciye mua.. havalanır veya inerken ateş edi

tetarı sum:ıer Vela ue P'lnla.Iıdiya el. yorlar. Çeteler keza top beygir. 
çla! Procope aruında Vqlngtonda bir lerine, topların hareketlerini gc. 
aıWAkat yapılPlJftır. tkincı bir mwa.. ciktirmek, sonra da taarruz et. 
kat ta 3 Ukleşrtnde Kordel Hal ile mek ic::ln ateş ediyorlar . ., 
Procopc a.cuında yapılmıştır. Amerl Düşmanın bu zaruri itirafı, çe_ 
Jıa hariciye ııa.zın FJn elçisine FinlM.n. telerin faşist gasıplara karşı 
dlyanm kaywttl,(!I araziyi S.tlrdat et.. harbettiklerinin nasıl bir kuvvet 
llC'lne mı:1nnun oldu~u ve Amerika.. haline geldiğini bir kere daha 
nın llltlere ve HIUertzme mukave gö.stermektedlr. 
mele yardım etmek ve bunları orta • • • • 
dan kaldmnak için ıcabedene 75 mil,. LoQclra, 1 (A.A.) - Ru.e cephestn.. 
yar dolar aartct.mcğe hazır bulundu • deki vulyet hakkında bu aabah Lon. 
tunu eöylemlıtlr. drada hAkl.m olan kanaate göre Moa. 

Nfll1'9dUen muhtıra7a gGre Hal fÖY· kovaya karıı soıı ıt1Jllerd9 yapıle.n 
le demf.ttlr: taarruzlar ılmcUye kadar kayda deter 

ırıııtA.ncUya bahslnde hQkamet1m1 en bir noUco vermeml~tlr. Berllnin Ka._ 
OOk &il.kadar eden clhet :ırtnlAııdJya • kovaya kar§ı bUyU1' bir taarruz yapı?. 
nm kaybetUftl araslnin laUrdadlle lk dı&ıııı l1An etmemeaı. dikkate pyan. 
tıfa ed ... k llorl bareketlDl durdurup dJr. 
durdurmıyacağı meselesidir. Flnl~d'. SOYyet ordutlunun §tddetlt muka'"• 
ya eğer dalı& ileri gidecek olursa • kl metl Londrada emniyet telkin etmek.o 
bunu yapıp yapmadığı malQm değUdir tedlr. Sıvutopoluıı muhaaaraıı oae • 
• bu takcllrde Almanya Uo Sovyetıer sa ve Leııln&Tadm mubaaaraaı kadar 
blrlltı ve diğer alAkadar memlckeUer çetin olacağı muhakkak addedilmek. 
aramıdakl umumi harpte kendlalnl tedlr. Esason Kırımın ıark ucunda bu 
H!Uerlıı taratma gecirmlf olacaktır. ıunan Kercln daha yakın bir tehdit 

Sumner Veıs, SovyeUer blrllgintn altmda bulunduğu bellidir. Almanlar 
i'lnlAndlyaya arazi lmUyazlan teınln Kerçl aldıkları takdlrdo Kafkasyaya 
edecek olan yeni bir muahedeyi mu ileri hareketlerinin ba11ladıklarm.1 l • 
zakre elmeğe hazır bulunduğunu fa. 11\n edeceklerdir. Fakat bunun blr ha. 
kat bunun SovyeUer birliğinin zayıt_ kikat olman lçln Roatofu zaptetmek 
laınııı olduğuna delllet etmed!flnl ı:ızımdır ki burada Tlmoçcııko muka. 
ııöylemlııt:L vemet etmektedir. 
ve~. Amerlkaya yapılan beyanata Bımrıı.t ıufüert müphltıer Almanla. 

gG1'9 SovyeUer blrllfinln AJmanyaya nn ilkbahardan evvel Bak~ye doğru 
kar1'ı faaıl& verm.!den carııııımata ha ilcrllyeceklorinden 1Upbe etmeklecllr • 
zır olduğunu da beyan etmlfti. ler. ÇtlnkU Almanla.mı burada ufn 
Muhtırada kaydedildiğine göre Prc. yacakları blr muvatlaklyetalzllk, §lm

cope SovyeUer birliği Ue akledilecek dıkl sarfiyat ile daha Uç ay yetecek 
sulh muahedesine riayet edileceilnc olan petrol ihtiyaçlarını tehlikeye 
veya Almanya mağlQp olduğu takdir. d~Urecekttr. Buna mukabil harekttın 
de Sovyetclr blrllğlnln vaaUcrlnl tuta. mart sonuna kadar durdurulmuı Al. 
catına dair tngutere ve Amerika ta manıarm dört buçuk ay sonra taar. 
ratmdan FlnlAndlyaya verilecek p • ruza goçmeğo yetecek mlkt&rda yeni 
rantlnln neden ibaret olduğunu aor • lhtiyatlar tedarik ebnek lmklınau ve. 
mlJ§tur. recckUr. Bakf.ıye knl"fl taarruz ancak 

Vela cevaben bu suallerin nncak 
l'!nlA.ncUya sulh lmkO.nlarını tetkik 
etmek l.&tedlğl zaman aorulabileceğlnl 
aöylemt,, ve ,,u !!Uall aormu,tur: 

Almanya harbi kazandıfl taltdlrde 
Flnl.lodiya mubtarlyetlnl muhafaza e • 
deceğl.ne dalr ne ılbl b!r ganuıU ve 
teminat almıştır.? 

Veli §UDlan llAve etmlıUr: 
Böyle bir vaziyette 11~ın1tndlya yar 

dım istemek ıcın hlQ klnıleye mUra 
caat edemlyecekUr. 

Halbuki Almanya harbi kaybede • 
cek olursa FinU\ndlyanın aon derecede 
:tuvveUI bir çok doaUan bulunacaktır. 

bu ihtiyat petrol sayesinde memnun!. 
yeti mucip şarUar altında yapıl&blle. 
cekUr. 

Tayml.I g-azetcsl Abnan baıkuman. 
<tanlığını dllşUndUren noktanın mart 
sonunda 1ng-illz ve Amerikan yardımı,. 
nın muazzam rakamlara ballg' olaca
tı mUllUıazası olduğunu kaydeylcmelc. 
te<lir. 

• * • 
Vi~, 8 (A.A.) - O/i: 
Bcrlin ve Moskovadan gelen 

son haberlere göre Rus cephesin
de, muharebe aynı şiddetle de. 
vam tmektedir. Almanlar, Lenin. 
~rad ile Kallnin arasında Tizvln 

Am~r·ıl<a ef ,(" ıu- istikametinde yeni bir taarruza ·:,:: Q başlamışlardır. Moskova etra-
fında, Donec havzasında ve Kı-

m U . e s ı·" ı· rımda Alman taarruzu devam e. 
nıy n diyor. Maamafih Alman erkanı 

harbiyesi Moskova etrafında in-

A n eri. "ada tren mu··ıaıeası ki<>.;ı.f halinde bulunan taarruz 
1\ hakkında mutadı veçhile, ketCim 

1 
Nevyork. 8 (A.A.) - Geçen u.ıı davranıyor. mamu arı grev günU yapılan belediye inUbabatııun Son da.kikada gelen haberlere 

arilealnde Gallup enatıtllaü taratındaıı göre Almanlar merkez ccphesin.. 

Vapaca { §U sual reye konulmuttur. de Rus müstahkem mevzilerini 
Almanyanm matlflp oımuı mı, )'Ok yararken tayyareelrl de Mosko. 

f!bco, 8 (A.A.) _ Röyter: sa Amerlkanm harbe glrmeal ıni mce vanm gerilerini şiddetle bombar-
TNıııerde calı§an flmencilter memur daha mUhimdlr? dıman eylemişlerdir. 

11n 1e11dllcaaı reiai Vh tııey, 6 llkkA. Verııen oevapıarm ftlzde N il AJ. Ruslar Azak denizinde Tagan-
auda bUtllD memlekette grev UAn 1 manyanm matlf.ıp oımuı daha ıııWılm rogda bir lhrac: hareketi yapma. 
edllm•IDe karar verildiğini beyan et. oldutu merkemdedlr. ia ~ebbUs eylemişlerdir. Bu te-
mlftlr. Trenlerde çaıı,aıı takriben 300 şebbüa tardedilmiştir. Kırımda 
Ma memur vardır. Selanikte halka mutfaklar Yayla dağlarında Sivastopol 

Vbl ı · · ve Kerç istikametinde Alman 
~ tne1 p-ey emrinta malcinı.t, ._ açı ması ııtenıyor harekAtı devam ediyor. Salahi-

,. kODdUkUlr -.ndtkaıan da SelAalk, s (A.A.) - Şehirde halk yettar Alman makamlan kış es 
Mıı Olmak ıa...... lııllı.m tnn mınnur I mutfakları açılmaaı için al1kadar nasında da merkez cephesinde 
W mıı.taltdomlert tuatmd&D venı lrtmselerln lltiraklle bir topıantı 18- 1 taarruz harekatının durmıyaca,. 

Pdmıttır. ğmı ~ ediyorlar. • 

Alnı an 
tebliği 

fR(l,, t'lrrrft 1 ı.,,.ı~, ) 
talan Yayıı.'Jağın cenup aahlllerln.. 
do bir Sovyct sUva.rı Ulmenlnl l.mha 
etmlşlercUr. 

Kerç bcrzahmm met.halinde on ld. 
Jometrc dcrlnllğlnde en modern usul • 
ıcre uygun bir §CkJlde tahkim edilen 
bir keslın yarılmıgtır. Mağlf.ıp eclllen 
dlllmanln taklblne devam edilmekte • 
dlr. 

Alman tayyareleri Yeıtanm cenup 
sularında 18 bln tonluk bir nakliye 
gemisini tahrip etmlıılerdlr. 

Bir Rumen denizaltı gemisi Kar&d'l 
nizde ceman 12 bln tonluk Sovyet nak 
llye ıemUeri batırmıgtır • 

lKt SOVYET GENERALi 
ElUR DtlŞTU 

Berlln, 8 (A.A.) - Aakert bir kay. 
naktan D.N.B. ajanama bllcllrlllyor. 

2.1 sonle1'rln geeeıl Alman kuv • 
vetıerlnln merkez cephesi bölgesinde 
yaptığı temizleme hareketıerl esn& • 
sında yUltsek rUtbll Sovyet subay • 
ln.rının esir edlldlklerl öğrenilmiştir. 
Düşman subayları §Unlardır: 

Sovyet yirminci ordu kumıındant 

&"Cneral Serchakov, yirminci ordu kur 
may başkanı nlbay Narynlne, ylrmln. 
el ordu teknik kıtalar kumand:ını gr. 
ncrıı.l Sivaiort, aynı ordunun hava 
kuvvetleri kumandanı da bu esirler 
aruındadır. 

Romanya da . " 
reyıam 
-o--

Mareşal Antonesko 
milletten itimat lstiyor 

BUtuoo 8 (A.A.) - Rumanyada re. 
yl&.ma mUracaat. edllecekUr. BUtUn 
"·atancıaıııa.rınuı reylerlııl kullanabil • 
melerl için hUkQmetçe bUtUn tedbir. 
ler aıınm11tır. 

Seçim gUnU ırpor ~zahUrlerl yapıl. 
mıyacak, tiyatro sJneına &"lbi yerler 
kapalı oı.acıt.k tır. 

Beçlmln pazar alqamma kadar ta. 
mamile bltlrllocetı Umlt edilmemek. 
te puartUi ve alı günleri de devam 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Rumen matbuatı vatandaşlan mare 
ııal Antcmullo)'& reyterlDl vermeğe 

dD.l'ct eden birçok maluı.leler ne§rct • 
mektedlr. 

Oazteler sureti umumlyede devlet 
relaino muaaıt bir cevap vermenin 
yRlnuı mareıaıın eaerlııe karıı bir 

Lonoraya göre 

Japonya 
Taarruza 

karar verirse 
Evveli Blrman1a 

yoluna lıedel 
tatacak 

Londra, 8 (A.A.) - Uzakprk vazı. 
yeU hakkında Londranın alyaat malı.. 
flllerlııde hasıl Olan kanaate göre Ja
ponya, taarruza geçmeğe karar ver 
dlğl takdirde evveli. Blrmanya yolu. 
nu hedef tutacaktır. 

Bu kanaat evvelce çın hariciye na. 
ıı:ın Koçaysi tarafından Taymla gaze. 
te•lnln Çunklng muhabirine yapıııın 

beyanat esnaamda izhar edllmJ.ıtL 
Ntzır ıuntan aöylemı,tt: 

Tokyo, bir sinir harbi ile Vqlngtoı 
dan imtiyazlar almak arzuaunu dalma 
mubafaza etmek~edlr. Tokyo Amerika 
ile açıkça sUl\hlı bir lhttıata girme • 
nln Umldlle bu taarruz keslmlni aeç. 
mlitlr. Fakat daha ba§langıgta Ja • 
pony:unn bu pU>.nma mani oımıık iÇln 
Japonyanın Siblryadan Fillpln ada • 
lnrına l:adar yapacaıtı herhangi bir 
taarruzun bUtUn cepbeye yapılan blr 
taarruz addedlımesı ııtzımaır. 

A!man tayyareleri 
lngilterenin ıark kısımlarına 

hüc".lDl ettiler 
Loadra, 8 (A.A.) - Hava ve dahllt 

emniyet nezaretlerinin tebliğinde d~. 
man tayyarelerinin lnglltercoln ılmall 
şarki ve cenubu garbi kısımları Uze 
rinde uçtkları kaydedilmektedir. 

BUhatsa mcsltcnler hasara uğro.
ml§tır. B.rkaç kJı;l öımUı ve yııralan_ 
mı§tır. 

Karanlık basmadan tılraa evvel 
İnglllz av tayyareleri İng!Jtere sahili 
açığında bir dll§man bOmbardıman 

tayyaresini denl2o d~Urmil§lerdlr. 
---o---.-

Amiral Horti gripten 
yatıyor 

Bud:ı~tc, 8 (A.A.) - Macaristan 
mılbl amiral IlorU, dlln akşam ne,, 
re(lllen b'r sıhhat bUlten1ne göre grlp 
ten muztarlptlr ve yatağa yııt.mıvtır •• 

- --0----

Luzon adasında zelzele 
lUııuılle, 8 (A. \.) - lkl saat devam 

eden ofddeUl bir zelzclo netlcealnde 
Luzon adaşının cenup kıımı ııarap oı. 
muvtur. 
HımUz tafsildt alınamıımıpa da bir 

Yakalanan 
Fransız vap 
Baçakeşyı 
daQa teıblt 

mcktedlr • 
Yalcııll\nan gem!Jeri!' 

neler kullanılmaz blt 

cdl\mclttedlr. 

( BQf torlft_ 
bilhassa mutantan ~ 
vermiştir. Vali ~~ 
Führer'e hoş ge)diu-
hazır bulunanlar ._ ____ '• 

zun uzun alkışl 
M:iltcakibcn söze .• 

rer'in nutku dinliyı . 
ve heyecanlı alkışl 
diven kesilmiştir. 

Hitler nutkun 
dikkati Alman iın 
tahrip etmek iste~lf 
bir anl~nya va~ 
tığı beyhude gayreti .. • 
daha çekmi~tir. 

Buridan sonra 
müttefikleri tarafın 
lan emsalsiz zaferı~ .. 
den Adolf Hitler büı.
bolşevizın yUzündcn 
yük tehlikeyi ~nla 
nelmilel t hlikeye 1: 
milletleri ta:afındall 
bir cephe kuruldu 
miştir. 

Müteakiben Füh..-
Alman harp kuvveti 
talannın İRgali alt 
topraklarda b:ı.ltal 
tığı tePCbbüslere v;e 

M. Hltler Alman 
olduğu muazzam i 
kaydeylemiş, h r A 
nın taarruza uğradı 
kendini mUdaf aava 
~unu bildirmiş ve n 
te<üind" 6'cnlerle 
canını ver nleri 
suretiyle bitirmi11tit. 

şükran borcu değil aynı zamanda bu 
aıım vahametini müdrik oıan her Ru., 
men iciıı bir vaalfe olduğunu az • çols telefat olduğu ve maddi huarın 
maktadırlar. y pek mUhlm olduğu zannedlımektı:dlr. 

Rumen ortodoka klUscslnln relııl 1 &ı:UA.~snJL &lr..l.lWO'~ 
patrik Nlkodem, mareaaı ADtonesko. 

nun Rumanyaya Tann tarafından &"Ön 11 IJI 1 11
1
11 

derilmlş bir adaın olduğunu söylem~. 1 
lir. 1 ı 1 

'EHIB 
J'l\'AfROSI 
IEPt;BAŞI 
01<"'1 hl 11'111\ 

GUndUz: 16,30 daı 
Türk Tiyatro Tarlhl lUtıtlocal 

ALTı 
YiLO Almanya 

Ve işgal altındaki 
topra\tlar lzerlntle 

35 ingiliz 
tayyaresi 
düşürüldü 

o 

Berune de bomba
lar atıldı 

Lonclıa, 8 (A.A.) - Dün gece Aı.. 
manya ve iJgal altmdaki topraklar 
§imdiye kadar gllrUlmemlıt derecede 
bUyUk bir İngiliz hava filosu tara 
tından bombardıman edllml1'tir. 

35 İngW.z tayyareııt. kayıptır. 

• • • 
Berlln, 8 (A·A.) - Alman tebliği: 

Dlln gece düşman Alman topraklan 
üzerinde birçok mahallere akınlar yap 
mııtır. KeskQn mahallere ve bu arada 
hUkQmet merkezine atılan bombalar. 1 

dan aivU ahali araımı:tıı. !Slen ve yara.. l 
!ananların mlktan ehemmlyetatzd!r. 
Hasarat pek azdır. Buna mukabil lıı
gUlz hava kuvvetleri ağır zayiata uğ 
ratılnu,,tır. Taarruza lf tlrak eden bom 
bardnnan tayyarelerinden 27 si Almnn 
datl bataryalan taratmı:tan dU211rULo 
m~tUr. 

Londra 1 (A.A.) - Bugtlnktı cumar 
te.el sabahı İnglllz hava kuvvetlerine 
mel\IUp bombardıman ve av tayyare. 
!erinden mürekkep kuvvetli bir filo 
:M!Ul§taıı ıeGerek .Fraııaaya doğru uç. 
ınuotur. 

Romanya Münakalat 
1 

nazın Berline gitti 1 
BUkret. 8 (A.A.) - J4Unakallt 

nazın Puchlla pertembe a.ıtıamı BUlc. 
~ten Berllne haNket etmlttlr. Nazrr 
Berllnde d!fer Macar nazırlarfle bir • 
ilkte mUhlm lkttıadl ve mal1 mllzak• 
:nıvde )Nlunacaktır. 

11111 ı ' 
Ak1ıuıı ~.3\l aa 

HAVLF.T (5 r>erde) 
• • • 

istiklal coddeıinde 
KOM":f)I /ı:i~MINOA 

Cumartesi gündllz 11113t H de 
ÇOOUK OYUNU 

ıo.k~e.n: ·:.ıo.ao csa 
Kör Dövüşü 

(LI LY AN R0 
ALiCE t 
DONAMEC 
HENRtFO 

Bugün aeanılar: 1 ı - ı. 
4,30 - 6,30 ve ' 

1 Esmı ş11 .Atatürk'ün 
Ar~l(ARA ve iSTANBUL 

~ apılan btitün merasimlerini yegane SESLi Fi 
ıle kendilerinin hakiki aesile mevcut NUT\J 

Bütün haıılô.t HAVA KURUMU meni 
ait olmak üzere 

YARIN MA TINELERDEN lTiBA 

SUMER Sınemasrn 

ilk 

Sinemanın eıı ideal çttt arttatl 

Jrene Dunne ve Cary Grant 
Amerlkada 8 ay &'ÖSterllmlf Olan 

Göz Ağrı 
1 saatlik neıe'o ft lmhk&ha Fllmhıl yaratl:IW• 

1 BU SALI AKŞAMI 

SUMER Sinemasırid 



A 
pek az para mukabilinde gua.r. 
nerius taklidi bir keman aatm nl -
ınv=.tr. Bugünlerde mcı:ıhur ltcmaıı 
tiplerine gQre keman ynpmnlt bir 
moJa halini almrn ve bu sahada 
pek büyük ten:ı.kk ler yapılmıştır. 
Bu takli.tlerı aslmdw nyırmnk nn
cnk meslek criJabı için mlimkün. 
dür. 

Ben caniyane lbir plan kurmuı::. 
tı:m. Bu plan yavaş yn.vB.R beynim: 
kaplryordu. 

Aziz Frances!to, sen benbn ha
yntmı müddet.ince namuslu bir a
dam olarak ya.-ıadrğmu, bir santim 
bl e bir ıöey calmndtfnnı ve çnl. 
mrvn.cnğmn bilirsin. 

Dımn. rnğmen ben yine bir hir. 
srz oldum- Uykusuzlultla g~frdi
';il"l gcçclerdc bu taklit keman1 
P. tın almaya. ve bunu ötekiyle dc
f;i tirmcğe karnr verdim. Ucuz b:r 
fiyatl:ı kenınm nldnn ve b '7.J yer. 
l ri'li öbilrline göl'C' l zup <luzelt. 
tim. sonra cmu Ifarlontı>ı sandrğına 
, erlcctlrdlın. 

Bu bir bn'Stzlrk değildi, çünkil 
i:>ü di- m vakit onu yine deği~tire
bllirdım. Ys.ptr"'ını f ce"a)'i mucir 
l ey de -rı Ji. Ben, talcb ro ge
linceye kadnr l:,~ <ltl uncele !(' kcıı. 

0

'1'i teselli ediyordum. 
in nce, onwı. l.ıu deği:.,menin far. 

kın:ı vnrıp wı.rnuyacnğmr görmel~ 
L"tlyoroum. Fakat z.ı.vallı J:nrlo, 
hl~ bir ey h" tınedi ve bu kc
manr da Otclu gibl i)' i \CY:ı ltoti\ 
calmağa bas;1 rı.dı. S.."1.at 1 r ge<':yordu. 
Talel>emin 1 • bir ter kk.!.,i görül· 
mUyor ve c..ıyreti gittikçe ~"lt. 
~ordu. Nih yet b:'r glin Karlo, talı. 
c!II kendls1ni çok memul etti ;::ı. 
ilen kenınn demi almaktan vıızreç-. 
mek mecb· riyctinde olduğwm ba. 
na söyledi. 
~ .1di bir int.ihapto. bulunmalı 

mecburiyetindeydinı. Kemnnı ~ino 
değ:l:rf;ireb!leeek \'tl;.'rtim ''ardı. 1''a.. 
kat ben bunu ya.pmıyordıırn. Ke
m:ın sevdası hende dnha kuvv6't• 
Uydi. 

Knrlo tolrlit kemanı koltuğunun 
a.ltmn aldı ve benimle, bf.r dalın 
gôrü~e?llek üzere ved:llaşnrak git. 
ti. Artrk o kıymetli k~anm sahL 
bi olınuı, ı"ilyn.m t.ııhalt'lmlt cttn.iş
ti. lı"aka.t bimz sonra, duyduğum 
bu sevinç bir korkuya çevrildi. Du
yul.mnk i::nliuımı düşünüyordum. 
Vicdan azabı beni :mbat birP.kmr
yordu. 

O va.kit ne kadar azap çe'ttiğimi 
tnsavvur edemezsin, a.ziz Fro.ncca. 
ko. Erba.bmnı bir gün tııklit ke
manı göreceğini a'klmıa getiriyor

VakUylc Jataııbulı.la. M ;·kıb- ı HU 
mayun adı ile İstanbul nlınllsindt>n bir 
ordu teşkil edilmişti. MU!fUı:mlarr, 

yfü;ba§Unrı dıı. kibar lstnnbuilulardı. 

M~hur Sadrazam Ali Paşanın oğlu 
Reşlt Bey de blr tabur lcuınııodıını idi. 
Gayet nazik, te. blyt'll o:ıJuğu lç_ln, çol< 
defa maiyeti gııinc-c bil .. e~ al:'n lml· 
karmı,. Bir gUn askerini };tmeydanin- 1 
da tııliııı ctUrırkcıı neferlerden hlrlılln 
yanlış adım nttJğını göl"llncc cllrrlnl 

1 uğıtt.,-turnralt yalclnşm~ v": 

- Nefer Efendi Hazretleri dcmL~, 
lQt.i'en ayağrnızı tebdil buyurur muau· 
nuz? •• 

Sipahi ocağı 
müsabaka lan 

Sipı.ılı.iocağt deneme mUsa.bııımJıırı 
dün ocak ~ıı:ı.s:nda ya.pdnı:ıştır. 

MUıra.baknlnra l4 blnlct girml§Ur. 
tık olarak mAni atlama mu.s:ıbaknsı 
yapılmış, 7 b1nicl arasında. Bay Fahir 
•(Efekızı) ile birinci, Bay Zafer (Bom· 
b:ıkay) ile ikinci, Galntnııa.rnylı Arrr 
lan Nihat {Zafer) ile UçUııcil oımuır 
lardır. Bundan sonrn yapılan (5) nu· 
maralı drcs..<ıj o(At terbiyesi) ımUsaba· 
kıunndıuı Bay Kemal •{Doğruıl ile bl· 
rıncl, Bayan llnuS"nall (Munıl) ile 
iktncl. Bayan Zina (l<'ilt~) ile Uçünell 
gelmişlerdir. 

Son ya.pılan 3 numarntı nrcsnj mü· 
nal>:ıkanında Ilny Atrf tMumt) 11c bl· 
rlncl, B.1yan Frank (Bom?>nkll.Y) il,. 
iltint'I, HttFn Deııl (Tnnn) ile UçUncU 

oımuşl:ı.rdır. 

MU~b.:ıknlarde.n sonra derece al.an· 
lnra mU'<Mat dağrtılmtşlır. G lccck 
ay bu ltonkurlııra dm·nm cdtleceltUr. 

anpazarında 
Ciimhuriyet Bayramı 

candan kutlandı 
Çanpnzıı.r, (Hususi) - Cümbu • 

ıiyctlmizin 18 inci :yıtdönfünli hn 
yerde o1dnğu gibi, ruıhlyemizdc de 
geçen seııeleroen çok fistfuı ibir ı,e. 
Jtfl<le c.nnlı ve h.arn.r~Ii olarak 'kut
lanmışt:r. 

Bu bayram müna...-.ebetile iha.lko -
<lamız tarafmda.n. lilımnefüıoğlu pi. 
ye.c;i knl:ı..balı1t ihalk önfinde temsil 
edllmis ve gençlerimiz çok a!lm. 
lnnmrşla.rdır. 

Umumi a.r;;n üzerine aynı piyes 
30 lbirincit C6J'ID e:klı~r tekrar oy -
n~. 

Temiz bir toplantı yeri 01..'Ul halk 
odamız, 28 birinciteşrin ıı!kşamı da 
bir toplantı ya.pnuş, eğlenceler ter~ 
t1 p edilınişti'r. 

1 2 3 4 5 6 7-~ı 
t ı 1 1 Si". 
2 ıı 1 .,,-, 

3 11 1 -.-._ .• -- -

4 • •. _ı_.m • 
5 • .1.__ı__ • . 
6 ~· 'il l!f 

~ ı .a • - ~J 
----

9 ~' __,_,_ 1 Ll_ 
OLDAN ".\(~ \: 

l Bırdcn ~onr::. gelen ııayı (3), 

Fakat mCı.mısma. {9), 2 - Beyaz de
ğil ( -t ı, h.'11,enln noktaalrma \'e:rflen 
i im (9) , 3 - Bliytlk. kalın (8), 4 -
Bı\llt\nm tutulan yeri '6), ıs - Yu· 
murtınynn bir hBY'"an (7), 6 - lstl· 
daya. y11.pı,,tırılır (6), 7 - Dll(mıanlrlt 

his..'!\ (8), :ııım gilnle~ ·ve ocnl\kJer 
ri~ sol<nklardıı. kurulur (IH, 8 -· Ev 
( •), hıristiyanlatın en bUyWc ruhnnt 
nlmnın (9), 9 - Fam;&. iyi (3), bir 
hayvan (91. 

YUKARDAN .AŞA.GI: 
1 - Bir sayı adedi (S), DU.,manlık 

him •(9), 2 - Beyaz değil {~),Rum· 
ea yanın demek ( 9), 3 - lnocnln 
ak!!l (S), farıçı iyi o(9), 4 - Soldan 
f'lağanuı ayni 5 - Sold8n 88ğanm ay· 
ııı. G - Soldnn .aağanm ayni, 7 -
Orta •(3) gcnllklerde ~kaklnra kuru· 
lnn S Blr ay {4'), hıristiyan1n.nn 

ruh:ıni rciBl (9), O - Fnknt Dliınasmn 
(3), Bir hnyvnn <P). 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş s.ekli 
'23456789 

1 iyi Elli! i1•1fülA-IN_, 
2 1ErGIEl• :11l•IAISIA 
3 rN 1 EIV IA!~lşrt"IAIR 
4 t l• IAIRIMIUIT • lA 
5 lll•T• MIAIRl•!•l• 
6 IF:1111 ş IÜI RTDİ~l lİi l K~I 
7 ~IAl11Tl•IAIRIKIA 
8 A SIAl•l•l•IKIEIL-ı 
9 NIAIRIAl•IKlAİ LTE 

.;..;,,;:.....;..:,__..__.:..=:..;;.:;;-'-- ------• 

:5 Pazar )Pazartesi 

> 9 Il.teşrinltOILteşri 
:::.::: 
< -·· ı-·· ...... Şenal: 19 ~:%-0 

Vakitler \'&nt.2 ~ Vuat.2 Emıı! 

Gftnc:iıı 
1.41 1.44 1 ,4% 1.46 

doğufrı: 

Öğle Jl.58 7.01 11..M 7.M 
l& .. ""lndı H.4t' 9.4S H.~ 9.fS 

dum. O vnkit evi arı:ı.yaca.tcla:r ve ------------
hakLkati göreceklerdi. Hapis ceza. 

Aqanı 

Yııt81 

lnl'W< 

UUi7 1:..00 
18.11 l.S4 

G,00 1~.oı 

l&~ll 1%.00 
18,:IO ı.u 

5.tU u.oı m korkunç bir hayal gibi gözümUn 
önUnde diki'mişti. 

Yeis içinde. aşırılan malı m~nı 
ruıhibine geri ve.mıeye kıı.rnr ver. 
miştim. Karloyn, bir konser için 
kemanını bir defalık bana verme -
sini rica edecektim. Bu frrsattnn 
istifade ederek yine değiştirecek 
ve bu suretle vicdan nzahındı:ı.n • 
lrurtulncaktmı. ' · 

llk boş saatimde hemen ailesi· 
cin kföküne !ltootum, ev kapalıydı. 
Kom.,cmlardan bu aile'Ilill gayri 
muayyen bir zaman içln seyahate 
çıktrklarmı lın.ber aldım. Nereye 
gittlklcırini kimse bilmiyordu. 

Keman yine elim.de knlmıştı. Her 
ne olursa olsun ortadan kaybolma.. 
m lfızrmdı. Böyle bir san:ı.t eserim 
kırmayı yüreğim almıyordu. 

Onu bir duvarm içine yorle.S•tir. 
nıeğe karar verdim, ipek be?Jerc 
rordmı ve demir biT sandığa yer
?eetirel'ek sonra duvarda. dört kö
~ bir yer açtmı. eruıdığı onı.yıı 
yerl~tirdikten sonnı. üstünü smı 
ile ve ç:ımurla kıı.pattnn. Bunun 
üstüne duvardaJd levhayı koymuı:;. 
tum . .Artrk kimse göremiyecekti. 

Başkası ta.rnfmdan keşfolunmalı 
korkusu kalmam.."Ştı. Fakat yine 
vicdanım rahat değildi. 

Bcnlın için arlık bu keman mev. 
eut değildir. Fa.l<a.t ben öldükten 
ronm onun bu rutubetli duvardıı 
çUrtlmesini istemiyorum. Bu se
bepten, aziz Fıı:ı.ncesko, senden ke
manı bu hıı.pisnneden kurtarma.m 
rica ediyorum. Ben öldükten son. 
:oa onu istediğin gibi kullamrsm. 

(Sonu yarın) 

~iN . FA!DALI ~ALU.MA~ 
~ağ is'emi en lezzetli ve eder 
le~ Sebzelerden : LAHANA 
<lııl't - Bir küçük bmı raya alınalı • 
dili~~a etmeli, tuzlu Lihıı.na haşlanmayrp inee ince 

'~ ,: olarak başlanın. doğranmak, tuzla oğuldukta.R ve 
~i itı Yunu Sikıno.lr, ttl. a.zrerk srkrldıkt.ruı sonra. da Birke 
• ltı~cc ince kıymalı. ve bıöer ekerek çiy yemek do 
~ ~ı;2ZI bl.b'3r, sarım- mUmkUndilr. Bu bir çefdt s 

-.llleU. Öylece tof demektir~ 

1 TA.J'IBUL BORSASININ 
8,1,1.Ml FlYATf.ARJ 

Lon<lnı l Sterlin 6.2376 
Novyork JOO Dolar 132.-
Ms.drtd 100 Pezct& 12.9325 
Stokholm 100 İ>'M!C; Kr. 21.0825 

F.SIIA111 Ye TAB\.'tLAT 

TahviUl.t ~ne muamele 
Olmrunl§tır. 

~ ' '• • , ı I " • • , • ., 

''Ç.ocuk için ncf{e ha.zırlayan eli 
öpme!i. Bunlar ._ nltit 'ft! n<ıttde 

goncn. ~~ ~Y~ çlçe'kler
dlr.,. 

~k Elıbi&nb Kun1nıu 

~1 Merkerl 
. ... - -......... - .· ... ' -. 
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Abe Vam1 hele bak, bu adam bizim Dondukof-- Kor
sakof'a (1) benziyor, ck<li. 

Koço: 
- Ta kendim, dedi ve: Ba.ska da.ha. kimi ı;örü)onnm? 

diye sordu. 
- İki kişi daha görüyorum. Bunlar Korsa.kofun ö

nünde eğiliyorlar, tse, tse. nele. hele onun çizmelerint 
öpüyorlar. ağlaşıyoılar ve ondan bir şey rica ediYorlar. 
Korsakof kendini eırikırdan kur!annnk isiyor. Fakat biri, 
bir ayağım, öteki de öôiir ayagıru yakn.L-ımış o!l'll bırak
mak istemiyorlar. 

Arnavut: 
- Ya iyi bak! Onlardan birini tan~'Biıilecek misin? 

diye sordu. 
- Taıuya.n:ı.arn! Hem nasıl tanıyayım. Onlar miıte-

rnadiyen başlarını onun çizmeleri ne sütiiyorlar. J 
Bir arahk Ba.y Gnnü: ıt 
- Ha! Dur. our tanıdım. be tanıdım, diye bağırdı. 
Hakikaten (\ be. Jıa.ni şu senin köprüden a.c;ağtya ;ıt-

mak istediğin herif! 
Koço: . d d' ,... . ~ 
- Evet, ta kendisi. e ı. ~ız şıın<ii o alçagm oyna<lı-

iF,ı komedilerden birine §Rbit oldunuz. Haydi şimdi Neva'
ya gidelim! 

Ben - Du".'", sahnenin sonunu görelim! dedim. 
K<><;o kat'i bir sesle: 
- Hacet yok; dedi. Sonu malfun. Bir be ruble ko

parıncaya kadar veya ondan birtavsiye alnx;aya kadar 
onun aya1'Jarıru 1;1ra'kn'.JYS.caldar; ve ağlıyacaklardır. 

Bu alçaklar bir milletin ismini lekcliyecek uyncttc 
kimselerdir 

Bay Ganü: 
- Brey! Bu herifler hepten eşek.nrisJer ıbe! diye ba.· 

Jhrdı. 

(1) Dondukof-Karstil«>f, BtılgariSİ<Uf4H k"HKlfU csnsi 
1JYOjesini ha..."'TT'lıymı ~ prt:nSidi~·. - -- . -

5 , 
MU 

Y. azan: 
PIT/GRILLI 

'ürkcesi: 
MUZAFFER ACAR .. 

1 1 5 -=ız=ımıcı:ım==:~c::aa~ 
- Patron bütün gününu cğlc·n 

melde, hem de g~rip eğiencel<'rlc 
geçiriyordu .. Mesela penccreııi1ı 
önilne muazzam bır adese koyu
yor. sonra bir türlu kat'i yerleri 
ni ibulanuı.dığı aynaların yerleri· 
ni değiştiriyor, deği.c;tiriyordu. 
DolaP-lar:mda gayetle büyük Jro
v~lar v~:rdı. iBn kovalar dolu ;_ 
di. Fakat içinde ne sa.klıyordu. 
bunu kat'i surette bılemem, ger· 
çi birçok kereler bu dolaplard:ın 
benzin kokusu geldiğini duy -
c.lum nma, yine de kovalarda ne 
saklııdtğmr kat1 surette söyliye 
mem. 

- Fakat o gün bir bulut gc· 
~P de günC§i kapamış olsaydt in 
filak husule gelmezdi ve hlldise 
o cumartesi günü öğleden SO!ll"Q 
sant 15 i~n hesalbladığına göre 
bir daha da bu infilfilc hiç bir ~ 
man vuku bulnmw.dr. 

Diye Piyer Sen Sipven itiraz 
etti. Fakat bir mütehasms şu be 
yanatta bulundu : 

- fnfilill{ tamam 365 güne 
göre hesn.plnnmı~b. dedi Ye ila
ve etti: 

- Akıl hasta.J.ıklan hakkında 
yazılan en mükemmel kitaplar· 
da bu gibi lınstalnrm, makul, 
:1.eki, düşünceli oldu!darmı an -
cak bütün ihtimalleri düşündük
leri.halde bir ihtimali daima göz 
önüne almadık}~ yazılıdır, Ba· 
zan hiç kimsenin hatırma. gelıni 
yccek derecede geniş, kar1$k 
nıcsclcleri düşünür ve hallederler 
~ do1ı3. ~rtdbed..ııe Yaran bu 
hE!sftplannda asla aldanınazlar. 

Fakat da.ima bir esaslı noktayı 
umrttuldan görlllür. 

Zuifold bir hcyet.<>inas inceliği 
ve kcı.tiyct:i ile- yangm plfınnu dü 
5ilnmii1. yangının yazıhane:lerin 
ve ntelyclerin tamamen boş oldu 
ğu bir saatte vukna gelmesi için 

Subeve Oavet 
T'...rnlnbnU Yt"..rll A"- Şubet!lnden: 
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Nııkllyc Tri:"TDOO Osrmın Nnri oğlu 
t\lımet JJulO~d (81493). 

:Nakliye T('ğn.cn A"ım oğlu ŞDJdr 

819 (399:7). 
Mohfttıero Tei;"Dlt'.'n K1<rlm ofttı Ta· 

t•cıldln 8%8 (43Sf'7). 
A~lc oll\rnk 'IOOO~"f' nıürne::ın'tlnn 

ilan oJnnnr. 

SAHiBİ : ASIM US 
Basıld1ğı ver : VAKTI' Matbaam 

Umumi ne'$l'İyatı idare eden 
~PfiJ,· Ahmrt R(mer.~1 

bütün hesapları }ap.ını 1-1 .. He -
saplarnu.ı.~ ne Mr milimctr-:. r.e 
el<' bir dakika i in ak.andı E"'a 
facia h ~plruı n zaa te ·,-ufı.·1 
g~mon.L olsaydı b r ~üa gız'. 
hır kusa ·bi l:iliticnmi , odasına 
r:irdı/;iniz zam~n batiin dCS<'k -
ri. aynaları o!du~ı.ı gıbi bulac~1r. 
hatta binanın büttln ı alorifcr 
tesisa~ )ava~ •.<wa~. muay -
yen bır hcsnplı:ı. lx r-·•'l <kılduğu· 
nu görecektiniz.. O zamrut d.., 
vanıcağmuz nctıc~ bu olac3kt1. 
O zaman da c.rı mcc hesaplara 
kadar yapmış, :muvaffak ottl'l'W}, 
fakat en tasit bir insamn aklına 
gelecek bir htinıali. ~iiner;in o 
gün bir bulutla. k~pnnmnsı ihti· 
malini düşüoomemi , diyecektik. 
Tclm:ıatiden bahc;OOiyorsunuz de
ğil mi? Eğer f(ahitlcrin üadcleri 
sizi tatmin etmiyorsa hastanın 
fikri durumunu teDit eden 
bugünkü vaknlarla yakm alffim
sı bulunan iki hfi.diseyi size ha
tırlatmak isterim. Delimı€7.den 
senelerce evvel Zuifcld ya~~ 
daima tııl daireleri i<:tikametiıt -
de )'aptmhğmı 'e b::ıt1 w.rafmr 
imale dol:TU cc virdiğiai royler

di. Budhn. mü~ "nin mfi -
kcmmel bir ı..rünes saati vazif~ 
örouğünü b-Jtün G!otenb-.ırg hal 
kına gösteren de o olm.~. a-
sıl hfil-; tes-d:--rtc.--n balı-oorolle .. 
ock misfniz? 

(Devamı~ 

VAK 11 
.ııı.zeteôe çllUı.o bOtUD YllZl ve 
resimlerin bukuku mtı.tltuzdın' 

ARON: :rARWE~, 

Mcınl ket M mle.ıtet 
tcUıcıe dışmoa 

'1.ytm O:l 1 l\.1 Kr. 
il a vt•ıı tSO iZ.., 
11 ııyt.ıll ııtı ~u • 
1 yıllık I' l6UU ,. 1 
rarl!ed n Ulllkao Blrllgı lçUı 

ayd3 otuz KUTU~ dll:WUr. eostA 
btrllğtne r;trm.Jyeu }'erl~re ayda 
Yt'~ ~er lmnı;, ıtam.medll.lT. 

AbOno k4ydmr blldlrcn mekr:ıp 
ve tclgrat acretırıı ntxın" p:ırnS1. 
ına po~ta veyo tı:ınkn il \ llarr~ 
Ucretı.nı idare k"ı::di tızeri.-.e nın 
l'tlrldyenlo ber post.ıı m rke?:tncı 

VAJU'~ l>otı4' ynr.ıln. 
Adres de~Urme ucrcu 2., KrJ 

iLAN UCHE'n.EW 
.rıcaret ill\Iı.lanıım ııantım _ 

trrı eonı:ıa.u tUbarelJ l1An 63yfa1A· 
rmOa 40, ic; s:ıytalarda 60 ktını:. 
dördüncO ea;yf o.d:J ı: lktnd Te 
UçflncUde 2; blrlnctdc •: CJqlık 
~'tlm ltesmectı 6 Uradır. 

BUyUk: çok devamJJ .kU§ell, 
rcnkll WUı verenlere nyn ayn b:ı• 
dlrmcler yaptlU'. Re:mıJ Uo.nıarıı:ı 
santim tın 50 kuru~tur. 

l'lcıır1 L\tıılılyettc Otuuyaıı 
II Uçftlı 11 t\Jı lıu 

sır deta 80: ild de.tam 60, Dg 
.:ıetam 85. dört defam 7!5 Ye OD 
defam 160 kUnıştur. 
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ğnzına ge<;irmiş; !herifi köprüden aşağıya atmağa uira
şıyordu. Kurbwı ise Koçonun elinden kurtulmak için bü· 
tün gayretini sarfcdiyordu. ı .. ~kin bu kudurmuş Arımvu
dun elinden kurtulmak kolav değildi. 

Koço: 
- Şarlatan, alçak. nıasknra c."lSus b2n deo.ifilm.. sen

sin. seni alcak r.enj ! Seni ben ~I diye bağm
yordu. 

Ben onJnn ayırmak için atıldım. Bay Ga.nü arlcmı· 
dan-

- Bırak şun!arı be! Nodcn b::ı.şma bclU. a.lacaksm! 
Bırak kafalarını kırt.mlar! KarJl}Illa zere şahitli-k icin son
ra seni mahkemeden mahkemeye sürüklerler!,. diy:c ba
ğm:Jı. 

Ben Bay Gfı.nü'nün Ul.\'Siyesini dinlenıiy<:r~k Arnavu
da doğru ilerledim, Ko<;<> kurbaıunı bu srrada köprünür 
kcr.nnna sürüklc;rıir Ur liı.h7.a d:tha ~eoorsc şalısı mec· 
hu! Fontanka nehrinin berrak sularma dü~ekti. 

Koça: 
- Sarlatan! Akak! diye ~'1rıyur. Ve panna~laıiy· 

le herifin boğazım d:ı.ha. ziyade sıkı~ ordu. 
Ben onlara dert, be5 adım kaldığım c:.ırada kendisiıli 

beklemekte olan felf:..keti ~e7.en !"oahıs son bir gayret da.ha 
yn.~rak Koçonun c1ına.:-n kurtuldu ve \ c-rc dü.: ... ~n c-apka
sım k::ıvt'J\ arak lmcn::ıga başladı, 

Koc.o: Dur! Şariatan! diyerek ycrd ::ı hoca bir ta.~ 
aldı ve onun arka.sından attı. Vuramadı. c;ürkü şahr;ı me<> 
bul kalkmak üz0 -e bulunan bir tramvaya b;nnıeğe mu 
vaffak olmuştu. 

Arnavut hfı.la kendı~ gelemiyor ve: "Akak! Ben se
ni geberteceğim!,. dive bağırıyordu. 

Ben kendisine. "Koço!,, diye seslendım. Arnavut ba
eıru <;evirdi. La.kin beni taruy4.m2.dı. Yüzü yemyeşil ol 
tnU$:. gözleri kan cana.ğma dönmilmii. 

Ben: 
- K~-o sana ne oldu va\TUDl, Bu hmf klmdir.".' ; 

' 
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1 Hattaiik Radyo Programı l 'I Na,aaıaumalar 1 
• • • • 1 : ... -. '~.. • .. ·}\' • ... • ~, • u. ~ A 

9. 11 - 1!)41 

~~*<:~~,...~--,.] 

9.11.1941 

~..33 UUt.lk: Hafif parçalar, 8.4li 
8A5 Aj:uıs, ~.'ıV H,ıllf parçalar ve 
_,.§lar, 9,lu, K•·ln saati, O.SO Milzik 
pc'OC'rnmmın ııon lrn;mı, 12.33 Milzlk: 

13.11.1941 Fa&ih .F.:Tkvıdinııc memurlu!u•ıda 

:Slp-lanmalar: 
Fatih Yollahllsrcv .okak No. 17, 

kat 3 te Mlmıı.r lbriı.hlm Namlı ile 
ögretm.en Afife şa.n, lt,atlh Karaman 

Ca.d. :No. 44 te tilccar &mi Bğinll ile 
Elit Yılmaz, 1'"aUh ı,:ıı.ragöz M. Cıvaıı 1 
sokak No. 60 da Memur Savni TU-

Oyun havaları, 12.41> Aja.ns haberleri, 
•.oo I<arışık şııı ı.ıı~r. 33.30 Radyo 
.&on orkestrası, 11.i.OJ Radyo ca& ve 
tango orkestrası, 18,40 Taltsl.m, :arkı 

'N tflrkWor, Ul.30 Memleket saat aya· 
• ft Ajana, 19 45 Serbest 10 dakika, 
Je,lô Seçilmiş fllm parçaları, 20.ı;;: 

7.33 H.t.tit program, i.~ Ajana ha· 
])erleri, 8.00 Halit program, 8.15 Evln 
.saati, S.3ü Ha!it program, 12,33 Pe~· 
rev ve saz ııemailerl, ız . .ı;; Ajana,•1:;.oıJ 
Şarkı ve tilrklller, 13.30 Karr,,ık prog· , 
ram, ıs.o;; Darın nıuzigl, lS.30 Geçit 
programı, l!l.00 Konufllla. (DerU9§me 
.saati), J9.15 Dans mllzlği p~ramı· 
ıım ikinci kısmı, l!l,30 Ajans, 19.45 
Yurttan .9Cs\er, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.-t.::i Rast ruakaınından ııarkUar, 
21.00 Ziraat Tak\·lmi, 21.10 'lllrkçe 
film şarkıları, 21,30 KonU§ma (ŞUr 
.saaU), 21.45 Radyo senfoni orkeatra· 
.sı, 22.30 Ajans, 22.45 Dan.t mOaltf. 

redi ile &lkle Orallı, li'aUh Kcmıı.lpa 
şa. Cad. No. 2Hi te Su mlllıeııdi.'11 }{(!.· 

mil Tekol ılc Ayec Murat.bay, l:<'ntlh 
Erikçi sokak No. 7 ~ §oför llıı!.an Tu
tar ile Feride Gü::el-'Oy, Fntlh Sarı
güzel imam sokak No. 92 de polis Şe· 
rtt Tırell ile Nadiye 1,ıcr, Snmalya 
Y&lıboyu Tam roknk No. 4 te öl!"ret· 
men Ywnıt Tanaç ile bğr<'lmcn Fa.zı 
ıa Yantenı, Aksaray Ycnlkapı Cad. 
uhvccı Cn!er Ayyur ile DUrncv Ça· 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
HEVRALJ1. KIRIKLIK Vt rlÜTU~ AG tlLAttlı ili ıJEtırt~L 

Kcıau:ma t>Jcsleklcr konuşuyor). 

JL10 Fasıl bcycll, 21.00 Ziraat takvl· 
.. 21,10 Nıhavend ,.c hllzza.m ma· 
.llmnları1Mhn ııaıkılar, 21.35 Ankara 
bbalıar at ynr~lnrının netlccıerl, 

n.4ı.Mlizlk: Dans mUziği (P.), 22.:ıo 
.A.jıaM, 22.45 Anadolu Aj:ınsuım spor 
~bl, 

10.11.1941 
'El:led( :;:-er ,\tatıırliiiıı ölümünün uçun· 

cü :nldön\inıu proermm 

14.11.1941 

. . ' ... ~ . . .... . . . . 

329 doğumlu ısıtım oğlu BehlCl Is· 
:nindckl EyUp nlitııs ıncmurluğundan 
ıı.ım.ış ohlutıım nli!us cUzdanımı zayi 
eylediğlmden yenisini çıkarmak i.lzerc 
mUrncaat ettiğimden es1'lslnln hük· 
mil yolrtur. 

t•lluo o~hı Bcbliıl (3ii8'1) 

• • • . 48 Ajans haberleri, 9.00 Ebcdl Şef 
AtaturkUn ölUmUnUn Uçüı;ıcU yıldönl\· 
mil :mflna.ııebetlle, Millt Şet İsmet ln 
önünün o ı;ün bu bl\yUk acı dolayısi;,•· 
le BUyOk TOrlt Milletine yaptığı be 
yanatm okunnuw, 9.o:; TA7.lm r<ükutu, 
9.10 ı.tlklAl mar~ı; ve saat 12.30 a 
kadar kapanı§, 12.33 Ajanıı hııbcrlcrl, 
1%,'6 İst.U<J~l Ma~ı; ve saat 19.SO a 
kadu kapanı~. 19.33 Ajana haberleri, 

19.45 Ebcdl Şef AtalUrkUn ölUmUniln 
llçilncU yıldôntimU mlinnsebetlll'. Yllıt 
Şet laınet lnönünün o :;On bu bUyilk 
aec dolayıslle 130yUk Türk .Milletine 
Y89btı beyonntın okunınaaı. 19.50 
Aziz At&'mızm yaptığı hitatıclerden 

bazılannm kendi 9Cslerlle Mfrl, 20.Hi 
hUklAl Mareı; ve ııaat 22.30 a ka~r 
k&pa.nı§. 22.88 Ajııns haberleri, 22,50 
Tannkl pl'O!!t'am ve btıkıll maf1!ı. 

i,83 Mfjzfü: Hafi! parçalar, 7.~ A· ı ıı~ır, Alt.saray Slnnn~aııa M. No. 15 te j 
J&ns, S.00 Senfonik parç&lar, 8.1~ ı.; ::::elim üçtek ılc ııo.mızc Tertemız, Ak· 
•ln aaatı, 8.30 Scnronlk pa.rçalnr, 12.:ırı a&ray Ynııı;e.,me No. 12 de lkrbcr 
Arogram ve mıımlcket saat 11.yarı, .Ahmet Atlı llc TUrkA.n Anar, Samat· 
12.33 KarılJık ,ıırkılar, 12.15 Aj:>n~ ya, Kulguıı.~u :ıolrnlc No. 'i de bakkal 
lıabtrlerl, 13.00 Karıııık şıırkılar, ııu:u Mclımet ÇcUn ile .Melilın Tunalı. Şch
Ka.nşık proı;ram, lS.o:; l•'aaıl heyeti, zadebaşı Scllnıpıışıı. oolrnk No. 21 de 
ıS.'!10 Kanşık :arkılar, Hl.00 Konu,ş· ! Berber Melih Avr:ı.ş ile dUrdane Eren, 
ma (İklısat S:ıatıı, 19,ı::; Saz eserleri 1 Saraçhane Tur~ucu Ali oolmk No, 51 
19.30 Ajauıı, 19.45 Kliuıik Türk ınUz! de Şekerci Musa Tatııcr ile Halide 
ği, 20.15 Radyo gazelrsl, 20.45 Piyasa Beyoğlu J•'atlh Haydar, dere sokak 
;arkıJarr, 21.00 Zirnat takvimi, 21.10 .N'o. 11 de kömUrcU Rıza Evciment il~ 
Temıll, 22.00 Radyo salon orkcstraeı, Firuze Anlar, Fatih Ydıı M, sokalc 
:?2.30 Ajans, 22.'!l!i Rnc!yo salon orke.1· No. 82 de klttp Mehmet Sctalı lle ı 

Erzıncnn 3 Uncü !ırka 11 inci al&y 
inci tabur 3 ll.ncU bötUJcten aldığım 1 

ıı.skcrlik tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
.61ni nlncağımdıın eskisinin hUkmU 

trası, Rubat Bcooıir, ŞelıMdeb..'l.,,'"l Erikçi so· 

) 5.11.1941 
kak No. 5/3 le menıur İhsan llora, 1 
Aksaray Bınn ısokıık No. l 2 de Doku 
mııcı tsa 1ı,ıcan llo Cevriye Sıım. 

;oktur. 
or k&7A!!ı J<~otn11Ş köytin<kn Mıir 
ıl'1''t oj;lu 3~ 1 doE:.,ımhı l\luatntıt. 

'tnlnwın. 

Toııh.nnc Neeotit>l'y cuddcıil ::49 
mımnrn!ı ı.ıı.tn-<Xlc. (ll7'18ı) . "' . 1 

7.33 lfa!tf pr~ram, 7.45 Ajans ha 
oorıerl, 8.00 Senfonllt parçalar, 13.33 
Türkçe pllıklar, 13,45 Ajıı.ns haberle· 
cı., H.00 Tıirk<JC yıJO.kltır programının l 
<levaını, H,30 Anlcara Sonbahar at ! 
yan,lanrının tahıolnlcrl, 14,40 Riya· 
"etıcümhur bandosu, lS.03 Çifte tııı;ıl, 
18.40 Radyo cıı.z ve tango orkcstraıu, 
19.00 Konu~ma (Kahramanlar saati), 

ü~l•iıd:ır 1':\'Jı•ndinno Mcınurlrı~ııııdl\ 

:>.işaıılıınınahır: 

üsküdıır Selime Hnhın C. No. 12 de 
ırubo.y Orhan 1-Cldcn ile Fab!nıan Ko· 
cata..~. Ü!klıdıı.r Doğancılar. Trnrnvay 
c. :-ıo. HS de i.ığrctmen Ali Nur ile 1 
ş"nraa .A'\·cı, üskUdar 1Ekele cad. ı 'o. 
49 do. memur .AbdUrrnhman Yolcu ile 
l'aklye Ersoy, ÜskUdar, Çamlıca A· 
tıpbey köşkU No. 22 de llimnr f?adl 
Kili.s ile Ayh:ın Ylğitoğ'lu, ü.ııl<Udar 

P:-.şakapıst Yörillc aolm.k No. 2 de E· 
mekll yarbay Ali Ihsan Çamlıca Ue 
Feride Ozok, Üııkl.\dar &-lim paşa oo 
ka.k. Ko. 33 te 'Osltcğmcn A\.'Wll Ko· 
mor ile öğretmen lJhan C~n.. O'ıı.ktldar 
Kısıklı, B yram !!Okıı.k No. 30 da bak· 
kal tlhami 'l\1ntlz ile l~eblrc <;etiruıoy, 
U:ıh-Udnr Arıı.p Hoca :MrıhBUesf, Çınar 

Diyarbckir 3 lincu ordu, 7 inci k•Jl 1 
ordu 17 inci !ırk.ı, G2 inci alny 1 incl 
tabur 2 inci böllıktcn ııldtl,'Im askerlik 1 
tezkl!r1.:ml zayi ettim. Ycnlsinl 

4
nJaca· 

ğımdu:ı c.sklslnln hUkmU yoktur. 

1l.l1.1941 
1.38 Hafif program, 7.45 Ajana 

l:ıerieri, 8.00 Senfonik parçalar, ıı.ı:; 
~in uatl, 8.80 MUzlk: Sen.tonik par 
~laF, 12,38 Kan,,ık §arkı Ye Ulrki\· 
ler, 12.45 Aj:uıs haberleri. 18.0 Ka.rı· 
fi& p.rln ve UlrküleF, 13.30 J{ar.t;,ık 
program, lS.03 Radyo salon Ot'keatra· 
•, 19,00 Fasıl heyeti, 19.30 Ajaıı.s, 

19.45 Serbest 10 dnl<ika, 19.55 Şarkı 
.,. tttrkUler, 20,l:S Radyo gazetesi, 
31U5 F!Ut eololıırı, 21.00 Ziraat kavi· 
mi, v.. ıo Opera. pot.purJlerl, 21.30 Ko 
llMllDlD. (100 sene önce nasıl y~r· ı 
dak). 21.45 mA.sik Tnrk müziği prog· 
l'llDK, 22.80 Ajans, 22,45 CazbanCI 

19.l:> Radyo cnz ve Tango orkestrası, 
19.30 Aj:ınıı, 19,4(; Konu_şma (İ~ .~a
aU), 19.55 Muhtelif makamlardan 
~arkılar, 20.15 Radyo s-ruıetesl, 20.45 
Keman, \"!yola, Kemençe ve Alto ke· 
mençcden .saz eserleri, :?1,00 7.irnat 
takvimi, 21.10 Dinleyici lstekkri, 
Zl.t5 Ronu§tna (GUnUn meseıclcrl). 
22.00 T'..adyo salon Prkcstrası, 22.30 
Ajans, 22.'45 Rlldyo 83lon orkestrası. 

Birinci sınıt 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

12.11.1941 
!'dl< no HUll ff.·\""'l "LIKJ,~l\ ı 

&.akan ()addetıi ~o. '1J 
111111\'l'Of'! "n3tlcrl: ı:. tf'ft ltfharı•r 

7.33 Halit parçalar, 7.4li Ajan• ha 
oerie.ri. S.00 Hafi! parçalar programı 
nm de\•amı, 8.lli Evin sa.o.ti. 8.30 Ha· 
tU parcalıır, 12.38 Hicaz makammd&n 
ıukılar, 12.45 Aj:ıns, 13,00 Fasıl he 1 
yeti, 18.80 Kllrl§ık program, ıg.03 

Radyo caz ve tango orke.strası, 18.25 İ 

Konuşma. CD!§ politika. htldiselcri), 1 
18.45 Rıı.dyu çocult kfübU, 19.80 Ajan.-; 
lt.4~ Serbest 10 dakika, 19.55 Ke· 
mençe ve kanun ile saz eserleri, 20,15 
Radyo gnzr.tes!, 2-0.•6 Bir halk türkü· 
118 ~ğrenlyorm: - Haitannı türlcUsU: 

Jiadıkö~· İfra .lfemıırluğundua: 

Bir borçtan dolnyı haciz edilerek 

Söpllrgesi Yoncadan, 21.00 Ziraat tak· 
Yim1, 21.10 Beraber p.rlaJ&l", 21.30 
k(ınllfJlla (Sa,!tl.ık eıaatl). %1.46 Riya· 
aıettctımhur bllnd09U. 22.30 AJ&;ıııs, 

2%.45 Dana mtlzlğl. 

parnya çevrilmesine karar verilen b!r 
adet Markonl ın:ırka ve 120 lira kıy· 
metindeki radyonun 10.ll,941 Pazar
tesi günü SAat 12 den 1 ( de kad:ır 

Kadıköy Kolttık!;Ular p:ı.zarmda biriıı· 

el açılı arllnnnııı yapılacak \'e teklif 
edilen bedel muhammen kıymetinin 

yüzde yetmiş b~ı;inl t>ulnındığı tak· 
dlrdc 12.11.rın Ç:ırtmmba. g1lnU aynı 
mahal V" saatte ikinci artırması ya· 
pılmak ıruretllc s3tılacnğrndan istek· 
illerin aat~ ~Unu ınnhalllnde buluna· 
calt tnemura mUrac:ıatınrı lıtin olunur. 

-82-

dtmee de KO(,'O vin~ beni tanıyamadı. O müfomaıii~·en: 
"Seni geberteceğim! Casus kim olduğunu sana göstere· 
ceı:ım alc;ak diye kendi kendine söyleniyordu. 

Ben, kendine gelmesı için Koçoya valvarıyordwıı. 
Koc,'O nihayet beni t~nıdı. Ve: 

- Bunu gördün mü? Bu büyük bir alçaktır. dedi. 
Ben nrkadaşın.ın meçhul şahıs tarafmdnn bir dcna

etin kurbanı olduı{unu nnJamağa başlamrt>tım, Fakat bu
nun ne olduğunu k~fedemedim. 

Koçonun bana anlattığı o kadar denice şeylerdi ki 
bunları en·clden keŞ'etmek pek güçtü. 

K~o bir az kımdine geldikten sonra bi7.e şunları an· 
lattı: 

- Pansiyunclar çıktıktan sonra, bana verilen ianeyi 
almak için.tslav c-f>mirctine gittim. l\Iak:sadım ~eker ve 
çay al~rak sh.c çay pişirmekti. Vac::il ! Yavrum "en bana 
ne kadar iane verdiklerini bilirsin. Ay<la iiç ruble! 

Siz tasavvur ediniz! Bana hasf't e<lecck \'C bt: pnraya 
~oz dikecek bir alçak bulı.nmuı:;. Kir.ıdiP biliyor nıuı:;ıı
nuz? Sizin vatandr.ı:ınız! Tebrik ederim! Ama bcıı onun 
di~lerini sökcce~ r.ı • ls1~\ cemiyetine ~ittinı. \·~2.rıed;:;.r:n 
yanına vaı·dıın. ,. ...... rublemi veı mesini ri<'a ettim. V~znc
clar hiddetli bil' tavırla bzna: 

- Genç nd~ın ! Siz \ icdanen muazzep olmaz mısınız:' 
IIem trılebe olunuz. h~ın <le böyie alçakc;:a i!')lerl"' i.Ftigal 
ediniz. Bu olur mu? dedi. 

Ben- : Na..,11 ;.lcakct>. işlermi~ onlar? diye bağtrrlım. 
Vczncdaı: - S.:bin Bul~ar hükitmctinin bir r:a~usıı 

olduğunuzu bire haber \'Udiler. dedi. 
- Xe? Bcıı c&bus mu:' 
- Evet. bizim bu hususta milsbet malumatımız var. 

Sizin ianeniz kesilndştir. Şimdi onu Ar lanofa veı-iyoruz. 
dedi. 

- Allah aş!:ır·n söyleyin ~i7.c bu mall'ını::ıtı kiııı \"C•
di, dedim. 

Vemooar: 

(S7i87> 

De\'<"li l•n:r.nsı Cmnikcbir ınnlı:ıllc 
sinıkıı Hacılt:ısrın oji;ullarınila.n 

Hasan oğl11 820 doğumlu Jlmıhim 
J{:ııı;ımp:.t...:ııt:ı. Dcnl:r. ın:ıtbBw.ıı nr
ı.nı;nıılı\ 28 ıııım:ınılı lrnhvedo. 

(37783) 

• • • 
lırtanbul Dcttcrdarlığ'l Vi!A.yct mu· 

sokak, No. 10 do. Usta I\:l\rnll Tera ile 
Bahriye övUnılti, Ü~k1ldar, İslcele cad. 
No. ~7 de Berber Hnsan Tuna Jle J,Qt· 
fiye Aalankız, J<ıır.guncuk, Mollate· 
nart ııoknk No. D5 le muJıarrlr Davlt 

~·ako ile Ester Bilran. Kuzguncuk cad. 
No. 110 da Mnll:,oe memuru tluıan Al· 
,·:ınak ile Rc!lyc F.ce, Bcylcrooyl Ha· 
tun ı:okak - ·o. 76 da Kaptan HUaeytn 1 
Doğruyel ile I<""atma Zehra, Çengclköy, 
1"'pe yolu, No. ıs de :Makinist Ntı.zmı 
Bonı. Ue Nafiye Baban, -Cslctldar Top· 
taşı ZilmrUt sokalt ~o. 83 te tüccar 
Kruırm Tnv ile Ke:ırlye Dünden, ÜskU· 

hasebe ınildUrlUğtlne 15.4.911 tarih 
7140/369.787 No. fle yatmlığrmız 309 
llrn. 60 h-unı-,luk mnkbuzu zayi ettik. 
Yenisini ı;ıkaracn~ıdan eskisinin 
hUkmh yoktur. 

:N'lınet Poıa.n, Ali, Tıvık, 
Halitlc &>lıl1an 

• * • 
!'11\rld Karahlsar orta okulu 3 UncU 

ııını:ttan atmr,, oıcıuğum nnkll llmtıha· 
berinl znyl ettim. Yenisini alacağını 
dan cııklsinln hülanU olmndıt;ını 1l!n 
eylerim. (37792) 

dar PS!Jakapmı, No. 59 da Vatman 
Hilmi Uygun ile Bedriye öztcımtr, 1 
Ü'11ki.ldar Sultnntcpc, eski bayır, No. 1 
21 de lşçl Bayram Çall§ lle Zeynep 
Kaya. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletm~ 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli! ( 14000) lira olan 100.000 adet rakamlı galvanize 
ırıııret çivisi (24.11.1941) Pazartesi günil saat (l:i,30J on beş buçukta Hay
ı:ıarpaşadn Gar b!nası dnhllindekl komisyon tarafından kapalı zarf uır.ılllc 
~atın alınacaktır. 

Bu l'e girmek lııtlyenlerln (1050) liralık muvakkat teınlnııt, kanıınun 
tayin ettiği ve11lkalnrla tckltncrinl muhtevi zartıo.nnı ııynt glln s:ı:ıt 04,301 
on dört buçuğa kadar komisyon rclslfğlnc vermeleri JA7.ımdrr. 

Bu işe alt §artnc.mel<ır komisyondan parasız olarak daı!ıtılmaktr.dır. 
(9670) 

- 83-

- Kim vel"e(';ek, bizzat Arsl.ı&.nof haber veı·di, dedi. 
BE-n:- Aht Bcsa. besa! dedim: \'e deli gibi sokağH 

fıl'ladım. Ve Atıiç.kın köpııüsiinün yanında onu yakn.ladım. 
Siz aıtık ötesini biliyorsunuz. Ah Allah mı! Baylar bun· 
dan daha büyük alçaklık t~savvur eder misiniz! Şaıfatan 
brı-! Ben bir defa besa! c.ıcclim. Bescmı unut.ımyacağım! 

Koc:oyu bir az teskin etmeğc muvaffak oldu!<. Ve çay 
İl'mek i~in onunla bir "traktire .• girdik. 

Orada .Arna\•,ıcun Arslanof hakkmd~ sörlcdiği hika
yeleri <linlerken dalmış ve olduk~.a fazla oturnıuRtuk. 

Bay Ganü bile bu clcl'n ''bravo!.,, "a§kolsun !,. diye 
mNli nilalds Kor.c nuıı anlattıklarını dinlerken arada. sı
r~da ·diliyle trsıkladryor, Ve Iınyrctlc başını sallıyarnk: 

- Brcy! Bu herif hepten cşekmiş be! diyordu. 
Tı-aktirclen çıkt1 1 • Ncva'ya doğru yollandık. 

~kaklaula l>in c~es.ıt iıısun \'ardı, D~inyaııın lll'r ta· 
rafından gelmiş olıuı halk sokağın geni::; lr~tuva:·larmı 
dolduruyordu. Biz hail: arasından zoruna yürü) cbiliyor· 
dıık. ~okakta iki sıra faytonlar gidiyordu. 

Bav Gaııii bıitürı buniarı gördiikten sonra: Pctors· 
t-ur~ da pek ~a~ı lmsaba. değil, diye Pl:tr>ıshtı~ hnkkm
da fikrini üylcdi . 

1'am !':eva'ya yakla§tığ11z sııada Eoçu kolumu dür
terek: 

- tştc' <l~dı. 
-Kim? 
- Kim olacak. sarlatan. 
- Ban'.!i sar ~tan? 
- F.n bli ;ilk ~arlata.n! Dur saklana.hın. ~izi !"Önnc-

c:irı. cl~ıii \•e kollm ımız<lan tutarak bizi bir klpınııı arl:a· 
ı;;ın;:o. ~i.itiirdü. 

!kıy Ganii l;ap·dan b-!ı,şını uz::ıtarnk Koçonun gti.<;ter
di~i t~rnfo baktı 

Ko:-o:- Kimi "Öriirnrsun? diye sordu. 
D ı :-,; Gn n ii :- Bir ndn m g-örii) orum dedi \'C b3nn uö· 

ncrck: 

TüRKiY 
iŞ BA ~I< Si 
Küçük To.sarruf 

Hesapları 
ı ıı 12 lKHAl\HYI~ J>Lı\Nı 
ıo.ştD~Lim: z şııımt. ı 

lf.lyıs, 2 ,\ğföto , 2 tı Lıı

cltı-şrin tarllıll'rfıııt<' 

Jllpılı~ 

T 

3 .. 
10 
40 
50 

200 .. 
200 

750 
500 
251) .. 
100 .. 
~'.) 

~5 

10 

"-Wi.l.lu~ :.a:ıhl I~. - ">C.rr141H•<=ı l!Jl llJl dUL 
;jube \:C Aıan.: l<ied· 26.'> 

lı1aı ıı~ lıC'fJTl '•n "'' 1 •r. ı.'I mımmrııı,n. 
PIU'• oıriktl.n·rıı.·no cx..xııu ıtnı kr uııı n .-erir<''' 

OIKK.A"I Uesapıannaak:l O!\rnlar tıtr 

lllflalywılen • ıuamJ,,. ;ıtoıu • c..ı.dlrOt ~ ıc 

ı<~ • il \fart. ıı Hanrıın n !!.') ını n 
fo> Vl!PllIT 


