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llıııı 8el'liK hareket eden AJmao tir, aret b('yetlnin reisi Doktor Kledyüs 
tayyareye binerken 

Alman Ticaret 
hey'eti gitti 1 

~uı_ rnilyon liralık Türk • Al. , miştir. Bir harta evvel Berlinden 
l1 ıktısadi anlaşmasını imzalı. gelen Berlin buyük elçimiz Hus. 
>,/1 

doktor KlodiU6 , riyasetindeki ı rev Gerede de otomobille Sofya -
.~~n ticaret b<)ycti dün tayyare Bükrc_ş yoluyla Berline gitmek Ü· 

-..;:anbuldan Bcrlıne hareket et- zere Istanbuldan ayrılmıştır. 

Dünya çapı~da l 
derebeylik 
~ ~ r Stıal: Harp t-Okmakları a-

'1 çl 1 . . . 1 .. _ . 'e v sını ıll6an arın ...,ynı. 

.. IOkacak mı, ı;okmıyacak 

... ,? 

t 
'ıan: Ahmet Emin YALMAN 

~ nıer Seyfettinln bir hikay~· 
ı;. sinde tesadıH ettiğim bil· 
.... ı hi .\it ç hatırımdan çıkmaz. Soz şu: 
1tıı il, başımızın ustündc asılı du· 
l t bir çividir, Beynimizin içine 
rıı.~esı için üzerine tokmakla vur. 

Fransız 
inhizamının 

mesulleri 
Daladier. Gamlin, 

Blum, Reynaud, 
Sigaya çekiliyor 

A iman • Fraasaz 
mlaaaa'batıert 

dizeldi \- l~zırndır.,, Bu galiba bir Ar. 
~t darbı meseli imiş... Berlın, 13 (A.A.) - D.N.B.: 

lun dı.inyanın Uç dört büyüle Umumıyctıc iyı malumat alan 
letı, tokmak yemekle meşgul. Fransız maha!ilınde öğrenildiğine 
~ liu sayede akıllanacaklu mı? nazaran Fransa inhizamııun me
~l lüpheJi... sul şahsiyetlerine ait adli ve si· 
~tığımız telakkilerden uzak. yasi tahkikat yapmak surctile Ma. 

il ' u 

Ask Vaziyet 
il 11 

Alman-Rus harbinde 
geni inkişaflar 

cenup cenahındaki 
kuşatması doğuya doğru .taşmak 

üzeredir; vaziyet çok tehlikel.i. 

Mareşal 
Alman 

Timoçenkonu·n 

Bupn&rii teeliilere ıöre, deju cep 
heıılnde ,-azlyetin hwaııa&ı fudur: 

1) Şlmal ,-e eeHp böt&~erinde 

Ahna11 taarruları yeni btr Ye~ 
CÖS&ernteMiiftlr. • 

2) Merkez bilıeslıule Alman ta
.arnu11 'M'ltca ~ müllim iı.tikamet· 
te hilA lttklşaf halinftdtr: 

A - \ 'iazm& • ~ova, 
B - BdallMt - Kahııa - Moeko~a, 
C - Orel • Tııla • Moskon. 
RuM&r Brlaaek'ı taltMye etmi1J1er· 

dir. Bu istikametlerden &on lk1*1 

<Devamı Sa: 3 Si: 1 de> X 

Amerikada 
karar günü 
gaklaşıgor 

Bitaraflık kanununun 
tadili hakkındaki mü

zakereler başladı 

1 

Yazan=· Ihsan BORAN 

lt, dcvletlerCDir ticaret şır- re,,.ale bu vazıfeııinde mUzatıııret 
'- llt alt ölçülerle bakalım· Aca· ve .nuavcnet etmek i.izerc son gi.in 
1tı,~ll §irketler ortakları <>lan va. lcrdc tcşkıl edilen hususi dıvnn, 
,~ camıasımn hayrı ve men· tetkikntının hiılen Riom cıvarında 
~ lı;in mi işliyorlar'? Odaklar mahpus bulunan Daladıer. Blum, C, Ball Y8 IUmp• 
~~ bına kfır temin ediyorlar mı Ganıelın ve tesllhat bürosu eski dl· sow tadUe t .. ı raltar 

lte hayır Hepsi zararına çalı· rektörü Guy la Chambre haklarlll· a 

Almanlar ~loııkovaya dofru ilerliyorlar. ,Ruslar · Briantk ~-·tailüye 

ettiler. tıeri huekltta yem tnkipftar beklenmektedir. 
llt •• 

t. . da alacağı ve ayni zamanda Vale- or dDklarıaı ı6viedl 
~illinde tek birer lider, kı.min: lcs - Bains de gcizaltı edilmiş olan .. J Sovyetlere göre Almanlara göre 

! 

,. 
Çapanoğulları isyanı 

ve kırtasiyecilik 
Yazan : Cemal Bardakçı 
YaztSt ikinci sayfamızda 

Memurlar maaşlarını 

Bayramdan ev
vel alacaklar 

İki bayramın beraber gelmesi üze
rine Maliye Vekaleti bu kararı verdi 

Ankara, 13 <Telefonla) - Bu 

1

-
sene Ramazan ve Cümhur~yet bay. .-..------------. 
ramları bir &ün ara ile .gelmekte 
ve resmi dairelerin tatil müddeli lngilizler ih
ayın sonuna kadar devam etm<?k· 
tedir, Bu vazi~t karşısında Mali· ı 
ye VekAleti devlet memur ve mÜS· r aç yapı ma• 
tahdemlerinin bayram ihtiyaçları. 

nı temin edebilmeleri maksadile t ft 
maaş ve ücretlerin her iki bayram- sına ara ar 
dan evvel verffmesini kararlaştır-

mıştır. Haber aldığımıza göre ma· degı"' •ııer 
aş ve ücretler, gelecek hafta pa- ı 
zartesl &ünü verilmiy~ başlanacak· 
tır. 1 

Bulgaristan 
Rus savaşını 
benimsiyor 

Bulgar radyosu 
seferberlik haberini 

tekzip etti 
Ankara, (Radyo gazetesi) 

Rusyaya açılan savaşı Bulgarista. 
nın da benimsemiş olduğu anlaşıl· 
maktadır. Anlaşılan Bulgaristanı 

ıücendiren Rus neşriyatı. Bulga
ristana paraşü~ü indirilmesi ve 
Bulıarffıtandaki Rus taraftarlarıfttn 
tahrikltı olmuştur. 

Bulıar naıır ve mebusları son 
umlilnlarda memleketi dolaşarak 

na\kadelenin mahb•eti hakkında 

... *'t'IMtiflerdlr. 
Son günlerde Bulıar radyosu. 

na yabancı bir ses karı5maktadır, 
Bu yaban<:ı ses, Bulgar rad)OSU· 
nun her söylediği söze cevap ver. 
mekt.e ve bazan yabancı ses ile 
Bulear spikeri arasında bir muha· 
vere şeklini almaktadır. 
Seferberlik haberi tekzip ol•auyer ' 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar rad. 

lngiliz gazeteler:itte. 
.. 

gore: 

Nattcem Mr il&· 
rekete b8flı•a· 

mail ikam 
Ankara, 13 (Radyo Gautes:) 

Tas ajansının büdirdiğıne göre 
Almanlaı· Belçika ve batı Avru
pasmdaki askenn ~ 75 liu Rus 
cephesine çekmiştir. Batı Avru· 
pasında asker mıktarı h~ır za
man bu kadar zayıf olmamıştı . 

Bazı kımselerc gore, lngtltz
lcrln batı Avrupa.sına taarruz 
etmek için tam zamanı o!duğu· 
nu ilen sürüyorlar. Bazı talebe
ler bile Mıster Çörçıle mÜl"aca
a la buna teşebbüs edilmesini is· 
temlşlerdir. Fakat 1ngıttz gue
telerı b~la)•ıp ta nctıces\z kela· 
cak bır harekete hlı; ba(!lama
mak 14zımdır dıyorl«.r. 

Polonya haf\iekWRin fikri 
Stokhotm, 13 (A.A.) - Ste· 

fani: Londradan bıkilrlyor: 

General Sıkorski harbi kazan
mak imkAnlarını rlde etmek lçi:ı 

İngilizlerin A\Tupa kıtasına as
ker çıkarma.ğa teşebblls etmele· 
ri !Azım geldiğini söylemiştir. 

General .şunları llive etmiştir: 

Uçük ve inhısarcı bir sıyası eski Başvekil Paul Reynaud ile es· 1 
~t, kendi şöhretleri. kendi nıi: ki Dahılıye Nazırı i\'Iandcl hakla. , 

ıı rı, kendi hakimiyet zevklerı rında da ıcra cdılecesı aıılaşılmak., 
Q ll\ıUctıerini birer at diye kul· ı tadır. ' 

'\ )orıar. Mılli namus belası at. Haklarında tahkikat yapılmak 
~~hlanıyor, konuşma ve an. ı ı.izere Rtom yuksck dıvanı teşkil 
\ıı_ Yolu daha kısa, daha kfırlı. 1 edilmiş olan ilk altı maznunu, !\la. 
~ leıniz olduğu halde hukymct reşal dılcdıgi takclırcll' mutat adli 

Moskova 
bir cephe 
şehri .oldu 

yoeu Bulcarlstanda umumi scfer

H er tarafta berlitt ilin edildiğine dai'" bir ec
nebi membtnndan verilen haberi 

Fakat böyle blr teşebbUse gı
rlşmek lçin uzun bir hazırlık yap
mak !Azım geldiğini zannediyo· 
yorum. Halbuki böyle bir hazır· 
lığa henüz başlanmamıştır. 

imha harbi katiyctle tekzip etmektedir. 
----l!ll!!!!!llllll!!!lll!W!!!!!!~~!!!!!!Blm!!!!!!!!!l!!!!!l!!l!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!~!!!!!!!!~ 

~llnu yapma&ı kuçukluk 'sayı. mahkemelere tevdi cdcbıleccktir. I 
~il r, harpler oluyor, sellerle Bu takdirde devlet reısı ~ nlnız Rey 
bo iltıyor. naud ve l\tandel hHklarındn bızzat 
~ Ctu unu ararsanız bulun de- karar vermiş bulumıcaktır. Çetin çarpışmalar 

sonunda Briansk 
şeh:i boşaltlldı 

devam..edigor Avrupa yolu açılıyor 
Sovyetleran yarma 
teşebbüsü akim 

b : rakıhyo~ 

~ası inkişaflarına ragmcn de· i Vişı, 13 (A.A.) Alınan · Fnın 
~l~ lılt sistemi dunya yuzi.ındcn 'sız mı.inasebctlcrinin kayıfo dC'ğcr 
\1e~ınıştır. Şu kadar kı, dere. bir saH'ıh iktısap ctmış olduğun. 
\ b r, artık bir kuytu kbşede ke- dan bahs<'dcn Journal de Gcneve'ın 

ıso't?nekJe saltanat h11yecanları. Berlin muhabiri şunları. yazıyor: 
~t ~uramıyorlar, bu tayyare ve "Bu son si.ınlcrde halı hazırda 
~ tı1t devrinin mesafeleri yok artık tamamile Vişide teessı.is et. 't'( azman haline getirdiği ihti. ıniş olan Alman büyük elçiliği ile 
1\ ~la bütı.in dünyada tek başları. muteaddıt noktai nazar teatisi ya. 
~1- tebeylik etmek istıyorlar. A· pılmıştır.n 
\~da ancak şekil ve derece 
~ rı \l'ar 
ltij~ba b~ arada biz kendimiz, 

l'>lı~eki nimetm kadrini biliyor 
~ ~? Bizim basımızda da dere· 
\~~~h_lu insanlar olsaydı: Tür~ 
~ını kendi şöhretleri. kendı 
~1 1•rı namına bir at diye kul· s:. ardı, diğer örnekleri gibi 
t.._ ~il' hesaplarına bu sayede ke· 
~ kumar heyecanı aramıya 
~talardı halimiz ne olurdu? 
\ . bol, cazip fırsatlar hudut. 

~":- bunu hos görmezdikD de. 

Almanya 
sulh teklifi 
yapmam'"ış 

Berlin radyosu bu 
haberleri yalanı.yor 

Berlin, 13 (A.A.} - Alman rad
yosu. Almanyanın bir sulh taarruzu 
hazırladığına dair ecnrbt propagan
dası tarafından yayılan haberleri 
kati surett(' tekzıp eylemcktedır. 

Almaaıar ız bin M • ı 11 • w a 
~non 

~ış. •"l ilöthler bopltılıJor 
Vaşmgtôn. 13 (A.A.l - M. UJll Al 

Mebu"lar mecıısı Hariciye Encilmeııı' Moskova, 13 CA.A,) - Sovyet Berlin, 13 (A.A.) - man or. 
haberıcr buro::.un~n cıun akşam- duları ba§kumandanlııının tebliai: huzurunda söz alarak, tUccar gemi-

lerinin sllahlaııdırılmasını ya.cıak eden ki teblıği: 1 Briansk ve Vjyazma meydan muha 
bitaraflık kanunu hUkUmlerlnin 1lgıı 12 ılkteşrındc kıtalarımız biılün rebelerınde Alman kıtaları tarafın 

61 tcklıfınden bahsetmiştir. M. Huıl. cephe boyunca ç~rpı§ınışlardı~. Mu dan alınan esır miktarı 350 bini. 
b:taraflık kanununun sUratıe tadilini ııarebe, bılh~:;~a Vıa.lma .ve Brıansk I aşmıştır. Esır m)ktan durmadan 
ileri sUrerck• demiştır ki: istikametlcrmdc şıddetlı olmu§tuc. 

1 
artmaktadır. 

Cihanı fethetmek lı;:ın Nazılcr la.· I Gunlcrce devam eaen çetın mu. Berlın, 13 (A.A.) - Alman oı:· 
1 h b. harebelcrdcn sonra kıtatarımız duları baskumandanlı&ının teblıgı : 

rafından yapı an ar ın müteınart'- . 
rtan tehlikesine. Bırlc lk :. Briansk schrini boı;altmışlardır. Doı:u cephes~nde ~rcketler ev. 

yen 8 
1 !Ş Amtı ıo ilktcşrindc 27 Alman tayya. velcc tesbıt edıldı;ı uzere devam 

rlka arkasını çcv remez ve bund:ıı ı . . 
~ resi tahrip cdılmıştır. 14 So\"\et ctmektcdır. 

uzakl141amaz. . ? A k d · · d h be 
1 · llAhl tayyare.sı kayıptır. za enm mey an mu are . 

Tüccar genu er'.nı 5 ld"k andırmak Moskova cıvarında evvelki gün &inden kaçmata muvaffak olan 
yasağı k&nun h.alı~e ge 1 ten sonra 4 duşman tayyaresı, dün de 12 tay duşman bakiyelerinin takibi sır.a· 
bile, Birle~k .An.ıerıkanın, Amcrıka kı yare duııurulmüştiır. sında bir Sovyet teşkili yakalan· 
tası hcrhangı bır tehdide maruz kat- Cephenin batı istikametinde mu mış \'e imha. cdllm~tır. 1100 esirie 
dığı takdirde kendini m~_d;<Uaa husu- harebeler, gittikçe artan bır şid· 33. top aldık, 

ı.'111) ltatkısmıyalım ve büyük söy. 
~~ Türk milletini asırlar· 
aı ı a1ı diye kullananlar az 
ı) ~? Hükumet, geçen harp

~lcla hulyalar namına cvvelA 

<Devamı Sa. 3 Sa. 6 da) X§ detle devam etmektedir. Dinyepcrin dolu ke&imindeki 
"!'!"!!11!"!!!!'~~!!!!!!!!~~~'!9!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m-!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!11!!!!!!!1!!!1!!111!!!!''!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!9 Alman komutanlıgı, muharebe. muharebede bir Hırvat alayı da 

~terden birinin arkasından bi. '' :e surukleseydi. sonra bunu 
~.'.ltıı e haklı gösterecek sebepler 
~, l<>sterseydi ne yapardık? 
'tı~anca çarpısmaktan başka 
~d 1~a ne gelirdi? 
~ qr: huıusk{ırlık çok... Halk: 
~I\ an dogru söyledigimizi, ne 
l.~it· hulO.skArlık ettiğimizi bil· 
'°'~1~ için gazetelerin hüklimet 

';ı~ a her yazdığını hulUskfır. 
\.l\ eıar. Fakat soz sırası gelmiş
'ıı.~ tı l>Urıizsüz bir samimiyetle 
' ci(ı ~krar edelim ki Tilrk mil
\ ~1.n!anın bu kara gününde 
~ı çıkmıştır. Çünkü başın

\ı. ~ 1 hesabına hiçbir ihtiras 
' ~an aramıyan y.dnız ve 

~illetin hayrını ve mcnfaa. 
~lllU Sa: 3 Si '1 de) §§ 

Yüksek ;\IUbendis mektebinde dftn denlere merasimle bafla.amış ve 
bu törende Maarif Vekill Hasan Alı Yücel de hazır bıılunmattar. Den· 
lerln a~ılışı nıünaıtebctlle mektep mlidürü bir nutok aöylemit ve talebeye 
tıo yıl iç.in de mu,·affakiyet temeanJalıule billanrq•~· 

Yi'.l durmadan yeni birlikler gön· ilk defa .olarak ateşe girmiştir. 
dermektcdir. Düsınan cephenin bir Viyazma yakınında çevrilmi§ o· 
kaç kısmında adet ilstünlü~ünü el. lan Sovyet kuvvetlerinin imhası 
de ederek insan ve teçhizat itibari· hemen hemen bitmi§tir. 
le çok büyük kayıplar bahasına Leningrad önünde çemberi yar. 
kıtalarımızı tazyik ve müdafaa mak için düşmanın yaptığı teşeb. 
me;vzllcrimizden birine nufuz et. büsler bolscvikler için pek büyük 
miye muvaffak olmuştur. Alman. zayiatla püskürtUlmüştür. 
ların §iddetli taarruzları kıtaları· Savaş tayyarelerimiz dün gece 
mızın çetin mukavemeti ile karşı. Moskovada askeri ehemn"Ayeti ha. 
la§maktadır. iz olan tesisleri bombalamı§lardır. 

Henüz tamamlanmamış olan ma. Dün ıece oldukça çok tnıilit 
iıiınata göre, 12 ilkteşrindc cereyan bomba tayyareleri Almanyanın şi. 
eden şiddetli muharebelerde t&kri. mal batısına. ba~l&lna :v.e canubuna 
ben 90 Alman tankı, asker ve cep- akın yapmışlar ve bir çok yerlere 
hane yüklü 270 kamyon, muhtelif infilak ve yangın bombalar> at· 
çapta 62 top. çok miktarda mitral· ·mışlardır. Halk arasında ölü ve 
yöz tahrip edilmiştir. Dün gündüz yaralı vardır. Muhtelif yerlerde 
Almanlar, ölü ve yaralı er ve su. binalar harap olmuı veya hasara 
bay olarak 12 bin kişi kaybetmiı· uiramıftır. 

l•rdir.(Devun: Sa. 3, Si. 5 f.e) - <Devuu: Sa. 31 Sii. 1 da) -<-> 

• 

Karaağaç, Sivilingrad yolunu Devlet 
Demiryolları işletecek 

Ankara, 13 (Telefonla) - Son 
zamanlarda kesilmh olan İstanbul 
Avrupa tren münakalatı yakında 
yeniden tesis edilecek ve yapıl

makta olaR iki köprU işletmiye a. 

çılacaktır. Diler taraftan milnaka· 

latın daha salim bir şekilde yapıl· 

masını temin için de evvelce Yu. 
nan demiryolları idaresi tarafın. 

dan isletilen Uzunkôpru • Kaca 
agaç arasındaki 33 kılomct.re ve. 
Karaağaç ile Sivilinı;:rad araslnda. 
ki 34 kilometrelik hat Devlet De· 
mlryollarmuz tarafından çalıştırı. 

lacaktır. Bu kısımda bulunan Kip 
yon, N~arostia, Urlıe ve Pikkla is· 
tasyonlarının Devlet Demlryonarı 
idaresince tesellfimıine batlanmış 

tır. 

Kızılay'ın Yunan 
milletine ilk yardımı 
Kurtuluş vapuru dün hareket etti 

Yambaşımızda bulunan Yunanis 
tanın feci vaziyette bulunuşu, bil· 
tün insanları rikkate getirmiş bu. 
lunma.ktadır. Bu vaziyet kat"lısın. 

da ıni.nıeket dahilinde olduiu ka· 

dar hariçte de insanlığa yardımı 
kendine bir şıar olarak kabul et
miş bulun.an Kızılay, Yunan :mille
tine müşfik elini uzatmış bulunu-

<Devanıı Sa: 3 Si: 1 de> :.. 



_, ----------·--------------·------·-------·-------VATA !f ------· - - --- --------··-------------- ----- ı9 ·:O !'141 --

j Soruyorlar : h1 ŞEHiR HABERlERi==== il._ _E_s k_i _b _i r _d_e r_t _.I] 
Çapanoğulları isyanı ve 

kı rt asiyecilik 

Vapurlar ve 
tedbirsizlik ı Tramvay seferleri ı Erlere 

yardım 
Kırta.sıyec.lığın. CUmhuriyct. dev-, da !Uzum görmeden Sandıktaki iki 

rınde de, hat.ta. Vekıller, Veklletlerln yliz elli bın Hrayı almakta tereddüt 
bUyUk memurlarını, komısyonlarını. etmıyecekler. 

c".. Dün sabah e en tlidetll 
lodoııa rağmen, e a eo kl\labahk 
olarak Boğazdan ıele11 7,tO "a· 
puruna Üsküdardan da, mllba· 
lağa olmaıın amma hme yakJn 
yoku hlndlrildl. Ç'ok btiyiık bb' 
tedblr .. 17.llk olan bu harekete kar· 
')ı ne vapurun kaptanı, ne 1 kcle-

encilmcnlerlnl karşısında divan dul'· - Bu cllıeUerl dllfUnmek bana 
nin ba~ memuru 'e ac de ora4a 

~racak, va!Uerf bile ısUrUm SUrüm düşmez. Hem efendim, ben size .şlm· 
bulunan poli" memuru eıı bile 

silründUrecek derecede kudret ve sat· dl bu parayı havaleslz verirsem son· 
ı:ıkarnıadılar. bkelede buluadu· 

vct peyda eylcdığı. ra onu bana ödetir. ğu halde bir beşik gihi sallanan 
ne del!let eden iki rc;: ya Zan : - ...... ler. BugUnkU hll· upura, işlerine lCti mek kay. 
serencam dınledim. ' dlseler ve onların 
Hakikate tıp3tıp Cemal Bardakçı 1 yarattıkları zarıı· gu .. ile, her tl\rlli tehlike lhtimııl-

Jerlal u11utaa halkın birbirlerini 
uygun bulunduklıı· " J retler unutulur. ite kaka dı.ılmalarına gn YUlll· 
rma. kendi başım· üstelik hakkımda dular ... » 
dan geçmiş gıbl emın olduğum !ı:.ıl bir de kanuni takibat yaparlar. Pe 
maceraları, sayın okuyuculara kısaca rifan olurum. 
tekrar etmekten kendimi alamadım. Peki dedim. Muhasebeci yıı.nımdan 
Geçenlerde rastıadığun eski bir ar- ayrıldıktan sonra dUşl\nmeğe ·var
kadaş anlattı: dım: Acaba ben de ı~ı oluruna bırak· 

_ (3~ • 920) yılı nisanının Uic malı mıyım? Falcat iki yUz elli bin 

Bunu bir okurumuz yazıyor 

ve soruyor: 
- G98terHen bu ali.kaıiıılıtııı 

sebebi nedir acaba r .• 

Otobüs . 
seferleri 

hafuwında Haymana kaymakamlı· kl,lnln mukadderatı benim ellme tev· 
ğından Çorum mutasarrını~ına tayın dl e<111ml~tl. Ben de (neme llzım) dl· 

cdildl.m. Gıttım. Bu yeni vazifeme ylp bir kenara ceklldlğim. Atıl a<aldı· 
bat(ladıktan tam fk1 ay sonra (Ça· ğım takdirde bu masum halk yatma· 
pano~ulları) htıdı.sesl patlak verdl. ya uğrayacaktı. Ve sonra milli km:
Aeücr. haziranın on bcşınci gun•ı, vetlerle asiler ara!!ında vuku bulacak 
Çorumun elli kılomctrc cenubunaa çarpışmalarda evi iıarkı yanıp yıkı· 
bulunan (alaca) namiyemızl işgal et· ıacak, klmbnir belki ltlr çokları da 
tiler. Gelen haberler bunlann Çoru· asılacaktı. Parayı ıor1a al!!am, mu• 
ma tecavüze hazırlandıklarını bildi· hasebeelnln dedtli ve l<orktutu gıbl Bütün hatlar için 
nyordu. Çonımd:ı yedı polısten, ot~z sonunda sorguya çekilmem, bell gor· d b k 
jandarmadan b~ka kuvvet yoktu. mem ihtimali vardı. o halde hangi yeni en ir adro 
Kendılcrlne katılan çapulcularla sa· yolu tutmalıyım?. Bu au&le der'hal yapılacak 
yıları bir lkl birıe varan asilerin, zor· cevap bulmak, vermek icap edlyo::· . . .. 
luk çekmeden Çoruma girecekleri du. ÇUnkU tehlike saatten saate bü· ~n vazıyetler dolayısıle otobus· 
şüpbc.sızdı. Malsandığı ile Ziraat yUyor yaklaşıyordu. Nihayet !çim- lerın de tahdit kararından sonra 
Bankuı şubetılnde beş yüz bin fü.ı den bir ses (kendini değil, iki yüz baz1 hatlarda otobUs adedi diğer 
ve bapısanede iki yüz elli mahkfi u elh bin kl,lyl sonra mllleti, memle· hatlara .naz.ar~n faz.la, bazılarında 
ve mevkuf vardı. Asiler bu Jltlı·alan keti dilşiln) dedi. Zile bastım, Bir çO~ eksılmı~tır. .. .. 
ellcrıne ı; çırir ve mahkCmları salı· 1~ çağ rdım (git Od janöarma ile lstanbul Emniyet MudurlOğil be· 
verırlcnıe isyan yangınının sahaın rı'r çuva; gcti~) emrini ,·erdim. Bet lediye reisliğine yazdığı bir yazı t. 
gezııflıyccck, sondUrlllmetıi güç ola· dakika S'"1ra polis ve jandarmalarıal le otobUs hatları l!in yeniden ~lr 
caktı. Bu sebeple ne yapıp yapıp Ço· biıiikte vezne odasındaydım. Muhase- ~d~o yapılması luzumunu blldır· 
rumu muhafaza etmek lazımdı De:-·, beci i\e başkatibi de oraya davet et· rnıftır •.. Bu suretle hatların vazlye. 
h 1 uııu asker toplıımağr. ,e ka· Um s dik 1 1 ıu U kıuııı tine gorc yapılan muayenelerde 

a gon . 1 • an eın n ne, ra%, m na • çürüğe çıkanlar da göz önünde tu. 
sabanın etrafındaki tepelere sıper er kabul etmez bir tavır ve eda ile (ŞU . • 

t .k Oö ··na- tularak yenı hır kadro yapılacak kazılırmağa tcşebbUs et ı · nu kasayı aç on biıı lira say ve çuvaıa . 
lcrın karınlarını doyurmak, siper doldur) d~dlm Adamcağız hiç bek· ve lşiteye.bllec,ek mlkkttarlar beledı. 

· kUr k 1 ve · . ı yece ayın o unaca ır. kumak lçın ltazma, e • ame e lemedttl bu emri duyunca ve polısle n·~ t ft E ·· h Ik t 
aba tedarık etmek zarureti ba~göa· 'l"'"l . d al d Unc a.!aJ·, :.,er ara an yup a ı, s· 

aı . . .1 •ı ..... ı Jan arm arı a gor e . , tanbul belediyesine mUracaatta bu 
terdı. BlitUn bu lşler ıçln para IAzım Jadı. Onun sand&lya.sına oturup bır 

1 
k ünl _. Eyü ıt" 

0 d blz.d ktu. Halkın keseeıne 1 . umıra pazar ı en p . .. '\e· 
dJ. a e yo makbuz yazdım. mzaladmı. Muh 4 • res1eciler arasında işlJycn otobüs. 
bafVUrmak mUmkUndU. Çorumlular, sebeclni• Sandıkemlnlntn muhale-· • .. 
mıW hUkWnete içten taraftar v& bal·ı fetleriDe ~afmen para\'ı r.ıor l<u\•vetı:e: lenn Emü -~~n~~lcl k:~~; :..1:ıahllml a. 

ı rd FedakArlıkta.n çe· · • &Jna m s--..e ""' ıne;ouu .... cm ı er. 
Jı bulunuyor a ı. , aldığ"ıma dair makbuza bfr kayıt kOY. d:r Eyüplülerin bu mllracaatları 
kınmiyecckleri muhakkaktı ~ıt.ektm l megı unutmamı,tım. Bu kayıt!D. on· ıl t;tkik edilmektedir. Milsaacle veril 
sonraları onblnlerce lira toplıı.dılar., ları, sonra rel.of!k sor,uiardan ltur- memesinde hlc bir mahzur görül· 
Ve bu uğurda harcadılar. Fakat daha tarınak l:ıt.em"'tim. Sandıkemlnl bu 1 1 il d .. 1 '-'~· .., m yece e s .. y enrrHı.u~ır. 
11k adunda halkın para yardımı.ta 1 kaydı gö.-Unce biraz ft:rabladı. Ve -
mUtacaat cylemetl vakit ve hali:ı, paralan saydı. Hasıh Hakkın lnaye· 
icaplarına uygun bulmuyorduk. E\'" u, halkın gayret \'e !cdaklrlıfı sa
veli hUkQmeUn para harcamata baş· yeslnde nıuva!tak olduk. Asileri Ço· 
laması daha muvafık olacaktı. Bu ruına soknıadJk. Aldıflm parada."\ 
dllfUnccnln sevkıle Ankaraya blr ~oel· yalnız Uç bin küsur llruı harcedil· 
grat yazdım. Para istedim. (M&lıye mtştı. Geri kalanını vezr.eyc ve har· 
Vekili Haklu Behiç) imzaslle gelen cadığımız miktara ait ıart senetlerı· 
cevapta Zırnal Bankasından on bfn ni de, hav&le ıclincc mahsupları ya· 
lir& alınması bildiriliyordu. Ba.nka pılmak üzere muhasebeye teslim et· 
müdUrU. umum mUdUrlUkte~ emir Uk. Bu h!diselerden on bef aıy sonra 
almadıkça. bız para veremeyız, dedi. ben Çorumdan ayrıldım. Havale hlil 
Umum mUdUrlllk de 1stanbulda idi. gelmemı.tı. Dört SCM sonra Denizli· 
Yani oradan emir almak lnl~ı\nı do vali idim. Bir sün muhasebeci 
yoktu. Tekrar Ankaraya müracaat Maliye VckAletfnden aldığı blr emrİ 
ettim. Bu defa da Malsandıflndan nl getirdi, gosterdi. Bu emirde (Valiniz. 
dediler. Muhasebeciyi çaCırdım Teı· 3~ yılında Çorumda mutasarrı!kerı 
gTafı g-osterdım: Malsandığından aldığı paraların ml'l.h 

_ Efendim biz böyle bır te!gnfla sub11nu yaptırınam"tır. Kendı.ıne 
para vcremcyiZ, dedı. tebliğ edınız. Ya bu puala.rı ödesi:ı, 

_ Ya na!!ıl verırsinlz? yahut mahlrup itini bitirsin) dendi· 
_ Bütçede bu iş için ta.hSlsat bu· yordu. Bu emri okuyunca ı:özlerlm.n 

Kadın yüzünden 
cinayet 

Fatihte, KUçUkmustafapaşada her· 
berlik yapan Haııan, allkadar bulun· 
du~ komşusu Ha.cer adındaki kadl· 
nın fırıncılık )•apan Hlbıeylnle bulu'· 
tutunu duymuf, dlln sabah HUscylno 
koprak Hacer! aormuftur. HUseyrn 
aksi bir cevap vermiş, bu yllzden 
berberle fırıncı birbirine glrmlftir. 
Kavga sonunda HUseyln bıc:ıtını çe· 
kerek berber Hasanı ağır surette 
yaralamıttır. 

Yaralı Balat hastahanesine kaldı· 
rılmıf, carlh yakalanmıttır. 

Dün bir tramvay 
otobüsle çarpıştı 

ıunmalı. Bu tahıll!atın faslını, mal· onflnde Çorum mUhasebecblnin ha· Vatman Hl.laeyln, dün lduulnde· 
desin! gösterir ve usu!Une J;Ore tan· yali belirdi. Meteı- bu muhterem za
zinl cdılmlş bir havale gelmeli. _ tın bana söyledikleri doğru imiş. M:a· 

_ Yahu, biliyorsun, milli hUkfi· llye Vekaletine cevap verdim: Bu pd· 
met henllz kuruldu. Daha bütçe mut- ralarm ne zaman, ne mUnuebetle 
çe diye bir ,ey yok. Senin aradığın nerelere sa.rtcdildlC-1 bordrolarda ya
şekılde havale gelmesi lml\Ansız. zılıdır. Mahaup muamelesini yaptır· 

_ Ne yapayım efendim, blzfm ,ti- mak da bana ait olmamak icap eder. 
tap böyle yazıyor. Bu sarfiyatın mahsupsuz kalmasının 

sebebi havale gönderilmemiş olmasJ· _ lyı ama. yarın uller burayıl 
dır. Havale göndermek de benim de

gırince havale gôstermeden, sizin kt· 
tf.I Veklletln \•azlCe ve ısalthfyeUeri 

tabın ne yazdığını sorup anlama!a 
<Den1111 Sa: 4 Sü: % •e> /- / 
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ki 208 numaralı tramvayla Salıp:ı· 

zarından a:eçerken, kar,ıdan geltı:ı 

\"e şoför Ahmedin idaresindeki Meci· 
diyeköy arasında lşliyen otobUııe 

çarpmıştır. 

MUsademe şiddetli olmuş. tram· 
\·ayın on kısmı, otobUsUn de yan ta· 
rafı çökerek parçalanmıştır. Tram· 
vay ve otobU!!teki yolcular bUyUk bir 
korkuya dUşmUşlerse de kimseye oh" 

şey olmamıf. suçlu vatman ve şoför 
yakalanarak tahkikata başlanmıştı:. 

HERGuN BiR FIKRA 

Bektaşinin uyku 
düşkünlüğü 

\'el yalnız kalmak ve birbirlerini doya 
doya g6rmek istiyorlardı. 

Selim, Odrey ile odada yalnız kalınca: 
- Sevgilim, dedi. Ne harikulade idin! 

Sanki bütOn hayahnı tahtta ı:eçirmiş ka· 
dar tabif id in. Ho~una gitti mi? 

Ça...şamba gününden itibaren 
yeni bir tarife tatbik edilecek 

Seferler bu t arife ile erken tatil edilecek 
Tramvay, Tünel ve Elckt~I~ i· ı vay ~18,45 tc Şişliden ?irkcciye 

darcsi bu ayın on beşinden ıtıba· 19,3<> tc hareket edecektır, 
ren tatbik edilmek üzere veni bir Şişli - Tüncl hattında Şişliden 
tarife hazırlamıştır. Bu t~rife ile Ti.mele son tramvay 23,30 da Tü. 
tramvay seferleri yeniden bir tah· nelden Şişliye :?3,50 de olacaktır. 
dide tabi olacaktır. Bilhassa gece· Umumiyetle tramvayların son 
leri bazı hatlarda tramvaylar er· hareket saati 23,30 dur. Yalnız Js· 
kendcn çalışmalarını tatil edecek· tisnai olarak 23,45 te 'l'lınelden 
!erdir. l\1açkaya, 23,50 de Tunclden Şişli. 

Bu tarifeye ı:öre, Ortakvy - ye birer tramvay hareket edecek· 
Aksaray hattında akşamları son tir. 
tramvay Ortaköyden 19,35 le, Ak· Harbiyeden Aksaraya son tram. 
saraydan da Ortaköye 20,20 de ha· vay 23,10, Fatihe 23,30 dadır. 
reket edecektir. Be~ikla5tan Fati. 
he son tramvay 19,48 de, Fatihten 
Beşikt~a 20,30 da kalkacaktır. 

Maçkadan Eminönünc şon tram 

Sirkeciden Topkapıya son tram. 
vay 23,05 ve Yedikuleyc 23,10 da 

olacaktır. 

Yine et meselesi 
Toptancılar narh arttır ılmazsa 

hayvan gelemiyeceğini söylüyor 

Yar dun Seven !er Ce
ın iyeli f aa. iyelini 

arllırdı 
lstanbu'l Yardımsevenlcr cemi 

yeti İstanbul merkez he> eti asker· 
lcrimlz. için kışlık hedı~cler lOP· 
lamıya başlamıştır. 

Jık olarak Adalar kazası 1500, 
Kadıkoy 500, Sarıyer 400, Be> koz 
60 liralık yardımda bulunmuşlar· 
dır. Bu paralarla askerlerimıze kış 
!ık hediyeler alınacaktır. 

Parti ve halkevlerınde Yardım 
Sevenler cemiyeti buraları halktan 
para ve ayniyat teberruları kabul 
etmekte ve mukabilinde de mak 
buzlar verilmektedir. 

cumhuriyet bayramında ayrıca 
giydirilecek çcuklar için bin bluz, 
1020 etek kestirilerek dikilmek ü· 
zere Yardım Sevenler Cemiyeti a. 
zasından bulunan ba~·anlarımız.a 

dağıhlmı~tır. 

6 yaşında bir çocuğa 
otomobil çarptı 

2652 numaralı taksi şoforU A· 

Fiyat murakabe komisyonu dün 1 ıurette et narhının arttırılmasını 1 ziz, dUn, Taksimden 1.iarblycye 
toplanarak son .ı:ünlerde yine bü· istemektedirler. doğru glderk~n, ~lrdenbıre ~nunc 
yiik bir dert h:ıllni alan et mesele· 'l'optancılar narh arttırılmadığı 6 yaşında Alacd~ın adında bır ço.. 
sini müzakere etmiştir. takdirde İstanbula hayvan gclc.n\l· cuk çıkmış, Azız. . ?tomobıll dxr· 

Dünkü toplanl;da ehli vukuf o. yzceğlni ve imkAnsız oldutunu fd. duramayarak kendmne çarpmı~tır. 
?arak toptancı tüccarlardan Ahmet dia etmektedirler. Komisyon bu Çocuk, başından ve muhtelıf yer 
Kara, İhsan ve Niyaıinin rrıUtalA· mesclttt'i tekrar tetkik ederek bir lerinden ağır suret~e. yarnhınmış, 
aları alınmı~tır. Cerek perakende karar verecektir. ŞlmdJki halde et baygın .bir halde Şışlı çocuk has 
ve ıerekse toptancılar muhakkak narhı eskisi gibi devam edecektir. tahanesınc kaldırılmıştır. Suçlu 

Nüfus idarelerinde 
herkes işini 

kendi görecek 
Bundan sonra nUfua idarelerine 

muakktplerin cirmelerine müsaa. 
de ccUlmiyecek, herkes kendi ışı. 

ni kendisi takip edecektir. 
-<>-

Kapah tramvay 
durak yerleri 

istanbulun muhtelit yerlerinde 
yapılmasına karar verilen kapalı 

tramvay durak yerlerinin ihaleleri 
yapılmaktadır. Bunların inpatına 

yakında başlanacak, öntimüzdeki 
kıi mevsiminde halkın barm.abil· 
meıj için bir an evvel bitirilme· 
Ierine çalışılacaktır. 

lstanbul Belediyesi 
memur alacak 

İstanbul belediyesinde münhal 
bulunan memuriyetler için bir im· 
tlhan açılacaktır. Orta ve lise 
mezunları için açılacak bu imti
hanlardan ortaların imtihanı bu a. 
yın on altısında, liselerin imtihanı 
dil on yedlsindc yapılacaktır. 

-o---

Çöp f1rınlan ve 
çöp işl eri 

İstanbul oclediycsi tarafından çöp 

lerln lhrakı için yaptırılmakta O· 

lan çöp fırınlarının malzeme nok· 

sanlıtı yüzünden inaaatı durmuş. 
tur. Bu suretle İstabul belediyesi 
çöpleri yine kendi vesaltlle denize 

dökttırecektlr. 

Üniversite, Maarif 
Vekilinin bir 

nutkile açılacak 
istanbul üniversite..! 31 birinci· 

teşrJnckı saat 10 da şehrimizde bu· 

lunan Maaril Vekili Hasan AU 
Yücelin bir nutku ile açılacak ve 
bunu pro!c.sörlln ilk dersi takip e· 
decektir. 

şofor yakalanmıştır. 

Otomobil bir adam;n 
ayaklarını kırdı 

Ayaspaşada oturan Şefık Görgeç 
adında birisi, dun Glimuşsuyu cad· 
desinde kar.şıdan karşıya geçerken 
~ofcir Ahmedın idaresindeki 2590 
numnrnlı taksinin atlında kalmış, 

bacakları kırılmıştır. 

Şefik, Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmı~ şoför yakalanmıştır. 

doldurur musun ? 

E czahane sahibi bir mektep 
arkadaşıma iftara çağırıl. 

dım. Yemekler pek nefisti. İyi aş. 
çıların pek kıtlaştı~ı bu zaman· 

da dayanamıya. 

rak sordum: 

- Yemcl:i lo· 
kantadan mı aJı. 

yorsun? 

- Hayır ev. 
de yaptırıyorum. 
Çok iyi bir a çım 
var. 

- Nerede buldun? 

- Tamamlle tcsadUC. Anlıı.tayım 
da bak: 

- Gıl!Hlç doldurmasını bilir mi
sin? dedim. 

- AIAsını bilirim. Anlatayım 
de bak: 

ı Güllacı ıflırsın, Yaprak yaprak 
ayırırsın, Yaprakların kenarların 

dakj kalınları çıkarır, eser \arsa 
ortalarındaki kalın damarları ko· 
parırsın. Ondan sonra C'fendiciğlm 
sütlü şekerli hafif bir şerbet ha. 
zırlar, bu şerbete de arzu~ a t:ıbi 
olarak bir miktar gul suyu karış 
tırırsın, ondan sonra efcndicigım 
taze kayma{:ı hazırlarsın, kaymak 

yoksa ŞC'kerle dö. 
rr--::o..-ı---ı vülmliş fındık ve. 

ya badem, yahut 
la ceviz vC'ya Ştım 
fıstıcı... Ondan 

cCcndiei. 

ıBir gün cc;ıahanedc eU!l~çJa. 
ra sulfato dolduruyordum . arka· 
da§ım eaki alışkanlıkla olacak kini 
ne sulfata, ceza kaşelerine de gül· 
lfıç diyordu · dukkıinın kapısında 

Mc~er azium, kıranta bir adam peyda oldu ve 
bana hitap ederek: lafı derinleştirin. 

ce anladık ki, adamcağız nasılsa 
- .. İşsiz kaldı~, bana verecek issiz kalmıs mukemmel bır aşçıy. 

bir ışınlz var mı. dedi, 

1 

mış. tşte bu akşam yediğin yemek 
. Bu adama verecek ne işim ola. !er de onun mahir ellerinden çı'ktı. 

bıllrdl; ba~ımdan savmak için: TİltYAKİ 

• 
102 yUksek ve scniş dilşi.ınilııuz, demiştir. 

, 
Patlrlcie bu sözlere isycın etmiş, faknl 

bu isyanı :ia para ctırnnih ti. 
Vali, Odrcy'in merasim esnasında söy. 

lcdlğl sozü karısına tekrar cdincC' bu defa 
Patrlcin bUslıütiln küplere birunj~; 
- Bu derece küslahlıl;a tahammülüm ) ok. 

Diyerek bir ıntikam fikrine dC:şmüştu . 

K&Jaramanlıtı kadar da r.ekiııı 

Ue me~hur olan •Kaıdjeı> müdafii 
Tlr)akl Hasan l'nşa, ramazan ayı · 

nıı tet;adlif eden bir sefer ı.ıraMn· 
da hlr gun herhangi blr ıııaz:eret 

Ue orucu ihmal eder. Bunu bJsee
den )akınJarına ela maı:eret olarak 
rahat11zlıtıaı Uerl sürer. Bir kaç 
ıtın .anra kararsihını ;rezerken, 
Haff.kl yamaklıtı yapan ve a rka· 
clafları aratında bektafim1!9repll
t1Je tanınan birinin tadırıada plll,· 
atıftırdıJı goı.Une tarpar ve torar: 

- Sen yanımda iken her &eY hoşuma 
gidiyor, hayatı ancak senin ufkundan gö· 
ruyorum. 

- Valiye söylcdliln cilmlcye bayıldım. Yazan: l'raacil de Cremet Çn ir en: Rezıan A. E. YALMAN 

Sözlerinize dikkat cdinlı. Muriel, 
.}'oksa kocanızın mevkii tehlikeye düşer, 
karı~mam, demişti. 

Zı:9nft (!0n(.ııQn sutahı vali ·ı.• blıtün gün 
e\•dc• bulunmamııı.ın::.dn :s if:ıd:? r dcrek 
kurulan bliyük sofrayı bozdurmuş \C 

altmış klfillk bir sofra yerine onar ki . 
lik altı sofra kurdurmuştu. Birinci m 
saya v.:ı 1i, ikinciye kcndJsJnf. üçüncü>c 
Selim, dördüncüye Oclrey, beşinciye a -
keri mHsavJr \'C altın..ıya d<ı Lord Lind 
ton riyaset edecekti. Nefret ettiği o mah 
luk bu sayede valln!n sağınn oturamıya. 
cak VC' zlyıı!et resmi şekllni kaybedecek 
ti. Yaver yJzbaşı Trover Snıith'ln yar 
dımlle sofralarda oturacak insanları aı. 
tıya taksim elti. v~ Odrey'ııı masasına 
da en az mLihlm olımlarını koydu. 

- Hani "ruç be adam? .. 
- sızın ı;lbl ~nim de &:ı:rilm 

ı ar da ondan. 
- Ne Jmı, öı.rUn ıM>yle bakalım ? 
- Kamım bursuJuyor, rözUm 

de kararıyor. 

- Neden acaba, ıürgünden mi, 
~oksa dayak dü~kUnJbitlnden mi~. 

Yamak, maJJrup bir eda De: 
- ı la) ır paşanı ne ondan, ne 

te ondan. Hayvan gibi uyku dü'
\Unhiğlle uhtıru ka!"ınp ae kal· 
'llaktan. 

Ve' abile P-.ayı &iildllrilr '"• 
kendini öztirlü tilrdüriir. 

Evvelden hazırlamış mı idin? 
- Hayır, o anda içimden geldi. Söyle· 

dilime fena mı ettim? 
Selim karısına sarılarak: 

- Bundan hot bir buluş olamazdı, de· 
di. 

-H-
Rahajanı'da her sene mayısın on beşine 

dolru vali bir ziyafetle bir balo verir ve 
kış mevsimi bu şekilde nihayetlenirdi. 

Bu sene mutad ziyafet birkaç gün ge. 
clkmlştl. Fakat her senekinden fazla •· 
hemm iyetll olacaktı. Çünkü davetiyelerin 
üzerinde: 

aUdaiıor SaUaaile tanışmak içia u 
Diye bir cümle vardı. 
Patricla öfkesinden çatlıyacak hale gel

mlıti. Bir dilyzlye kız kardeşine söyle
niyordu: 

- Göreceksin.. Hepsi ıeleceklerdir. 
Hayır cemiyetinde bulunanların hiç biri
si daveti reddetmemlı. Hepsi gelip benim 
r ezil olduluınu ıörecekler. 

RahaJang kibar fılemi arasında türlü 
türlü dedikodular vardı. Bir kısmı bu 
~avetin valinin arıwile yapıldıiJnı, bir 
kısmı da İngiltere hariciye vektılctinin 
bunu emretmiş olduğu söyleniyordu. Va. 
linin karısının bu daveti zoraki yaptı,ını 
söyilyenler olduğu gibi yüksek kalblili· 
lllne ve iyiliğine inananlar da eksik de. 
ğildl. ~son dakikada hastalanıp ortaya 
~ıkmaz veyahut da davetten evvel Odreyi 
öldiirür, » diyenler blle vardı. 

Patrlcia'nın kız kardeşi tıpkı kendisi. 
ni taklit ederek boynunu uzatıyor, du
daklarını kısıyor ve ~öyle diyord u: 

- Bu hareket kardeşimin ne kadar a. 
licneap olduğunu isbat ediyor. Bi~re 
kadının namusunu temizlemek için bu 
daveti hazırladı. Bu vesile ile herkes de 
eğlenecektir. 

Bu sözler valinin kulatına ı:itmiş, bun 
ların karısıntn 1eıvlrlcri dlduğunu he. 
men anlamış ve baldııını siddetlc azar· 
lamlştı; 

Bunun üzerine Lad;y Llndston da boy
ııunu uzatmaktan ve kota kcitü konuş· 
maldan vazgeçmişti. 

Palricia, Odrey'ln Vil!ord'lara goster. 
dili sevgi ve teveccühü çekemiyordu. 
Kendilerini ziyafete çağırmamağa karar 
,·ermişti. Kocasına da şu §ekilde teviller 
de bulunuyordu: 

- VilCord'un rütbesi yüksek delil, 
aıtmı~ klilllk olan bu yemekte kendisi. 
ne yer ayıramam. Ond<ln daha evvel ça. 
(?ıracaklarım var. 

Fakat vali şiddetle itiraz. etmiş ve şu 
mukabelede bulunmuıtu: 

- Bu zlya!cti sultanın ıerefine veriyo. 
ruz. Kendi dostlarını davet etmeğc mcc· 
bu ruz. 

Patrlcıa yine itira: ctmeie çalışınc.a: 
- Aman. bu kadar s!.lfli hislere kapı. 

laca:ınw tahmin clmczdim! Bir~ daha 

- Kocanı akşam Lizerı ~ltılia dtinecek 
ye:uck salonuna uı;ramak nklına gelmez. 
dıye dUşilnUyordu. 

Akşam üzeri Lord Brandmor yeni bir 
öfke sahncs11e karşılaımatı ümit eder. 
ken karısını gUlcr yüzlü ve sakin bulun. 
ca hayret etti. 

Kendi kendine: 
- Mutlaka bu i&in içinde bir i& var. 

diye söylendi. (Artuı var) 

OEi ~ ~ G ,, J::k 
Yine taksi 

zamları hakkında 
~r 

~ oforlerln leni zanı ~ 

~ tmld,ıııda ı;-~eıı gUo ) r 
gıııı (ılıra ıı:ı:erlııc pangnltlc: 
okuyucuıııdnn bir ınddUP ~ 
Ihı mclıtuııtn lıulu"a oıanı" _. , 

d doc• lor ld: d lııkuıııet s-uıı e ,,O 
benzin 'crıniJ c ba~\ıı ı 1 ı,:ı• 
ortalıkt bir tak i buhrll111 ıı9' 
mışh. Bugun bu durt ~işe ~ 
arttırılmadıj'.,'1 lıahfo ü<'rcUer' ~ 
de elli zn 111 im bul cdilcl..S Jt"' 
t:ıı, flcr IKıllnşnuJ a b:ışlııdı. ,_& ,> 
7..ln tahdldatındnn esas ınak .,ı> 
benzin nrtcdllmc il dl. BUJÜ~ 4' 
saıı tak ller eskisi kadar, _,(il 
> ebili, ... 
ıl.ılın fn:ı:l:ı ben:ı:.ln arled ~ 
Uu \"tllllct karşısıntla, ()U 11 ~ 
tın herhalde dört şişelik rcs1:ıo ~ 
7.latlc lapılmadığına, ,oro~ ı 
tabn u)duraral;; hariçten ~ 
dıtrlk ettiklerine ınanınaS. ;> 
geliyor. onra bugünlerde. 
plfıkıılardan i tifndc edere1' ~ 
dört, hattü. be bin urııya oto 1 .,. 

nlıcı ı şoforlcr pCJd3 olJll~~ 
dôrt şişeden faı.l.ı benzin ~ 
cdllcblldl~f tnkdlrdc mC\ en~,. , 
nn ınUhlm bir kir bırakt.I•-' 
Jilet etmlJ or nıu ?ı> ~ 

Okuyucumun mektubunu J' 
olarak bumyn kayltla 11'tlf~ 
l orum. JUütalıiıı mıa ne d:ııJ_,ıı 
kadar cloğru \Cla ~ıınlL~ 01 11~ 
belirt nıck &aH'tlıl.> etim 'c cnıc' 
clı~ıııdndır. lleJedllemlzln, bU ,,.ıP" 
lcri tctıdk ederek ne ballô' rJ~ 
ne de ııoforleriınlzln zarara pğ ; 
ma ın: t nln cdeceğlnl uaJıli 
.)orunı. 

ÇIN ZAl:"'tATl , 

eııııonJ anın resmi ajanfl.rı" 
Domel'nln Japon m3kt1~jl, 
tnhmlıılerlnc tla.) anarak 'crd (it, 

IQmafil gore, Çlndc.kl Japon ~ 
tıeferl)C ı iki cnedenbcri b: ,tf 
J on ı;cldz l üz bin ~·ııı ası.er 0~11' 
tığı 6800 muh:ırebedc ı!U~I 
ullı, C lr \ <l !\ankin lılıkiııUC ~ 
ınctlııc ı;lreııleı· ılahll olıt1&1' 
208.000 u3lnt \ermiştir. ~ 

Hu Ul.)latı ı.800.000 e ,. 
eder ek (,.in Y~ı) lntmm l uı.ıl:O, tİ 
l I Jnııl cnc<le .) ıizde aıtıJ ı Jlf' 
mndıı;ını ı;uri.ırtız. Hunıın ~ 
ldıllıısı olduı;unu unutnıaıııa1'rl 
Şu tnl.dlrd iki cncdcnbC ~ 
gün 'asalı ekiz: muıuıre~'"ıl' 1 

Çlnlılcrin :r.a>iatı hiç de t• 
nl!ıbct iz 3.l ılnmaz.. ı,ııt f 

nu nh; et, bize ç ınıucrln .,,fi 
nedir harbe de,anı edebilıJI~ 
\O ılnha da de,anı etmek 11 ot• 
nln hikmetini kola.)c>..A nnlııtO ot 

K~ 
=====~ 
Sorunuz~ 

SöyliyeliP' 
Hataydaki aç•" 
. memuriyetıer 

Jlurbada lal.: l'lll de ırıt10 
(Jrı:t 

rll.:ısıml.ı i~ç ı .\. 1' ı.ıf 
ru.> or: Ortn mektep ııl J 

.) uııı. Meınurll rtlc 11.ıt::ı.> rıı"' 
mck isti.> oruııı. Açık ıtlrt) 1 

.> ı tlNI o..;rc-nnıck ı1:ın n 
klnıc nıi.m&c3 t cdeJ inl· 

Cl<W AP - Bunu il 
me.kanıı tarafu•dar. 
zete ere verılcn ı 

ttnıck ıazımdır 1:t'nı G 
tc inde, on b<'Ş !ıra nı:ı9 

B buturun nah!~ ı 

mur uı;-unun açık o d 1 , 

meUep mrzunu olup d 
ilkle I lı bulunnıı~ 01 

ym rdllec ı 1 :'ı.n e~ 

umıM:noo~ 
Ayva murabb951 

l )~ 
Ayva murabba ının nas 

p· ... 
dı~ını orun olmrunıa cc\ liıı,. 

u "' iki ldlo olgunca Dl' • tcııı 
bir bezle O\ arnl• tıı.) h:rınl ıP 
J iniz.. Vorder ıı:ırı;nJ B s)"l;ııırd 
kirdeklcrlııl ı;ıkarınıt 'c ~ı,l.il1ı 
) ntaklarııu kc lıı alınıZ· JJt''' 
lim Dl ırarak lı;lndc bir ın .,,., ' 
mon tozu critllmlş 11oı,-uk ~ ,c " 
nu.. Kesme anıcJIJ esi ıııtııı .. ~. 1 

uıı,...~ ulan hlr tc11cere)C kO) t I 
bus;uk ı.ııo u ile orta ate, f'.,J··" 
n:ıtımı.. l>elikli kcJJ!:C ile :ıır i', 
<'re czc:o lmrıştırınız. \~ ' 3 ~r' 

tCI" .ıı 
hamur haline girince ı;r< ,...tıi' 

ntcştcıı nlını1~ Bir tel ı;Ul~ıııııı 11'1' 

rino ince lılr bc-ı: 'c.rıı rd4' .ı 
t 0 ccr .,.. 

tı\lbcml J HJ nıız 'c " U ııı-üt ıı , 
lunıın !illJ u tanuımllc !> re,r 
:ı:ülcn bu su~ u t kr.ır tcııcc d•r ıJ 
tu atc.,.tc ııcıtclcslnrlJ t' ı;ıı ıl'''' , . ıı 
rı~:'ara ka.rış~ırn ıı ,ırın ~1 • ..o,: ıoO 
ınıııa gcllııcc lndirlnıı. J1J 
mulı:ıfauı edcccı;lnlz kB(ıl!l ,eııJi 
tannı:ı. l\lurabb:ıııın ı.o.l~ ııl 
olnuısını isterseniz, çrld ııeııd" ~ 
t'len bir miktarını bir ıul vo"'" 
kıla> ıp ikinci ka.> natı, ta 
ye atmak kafldir. 
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~eri vaziyet 

"- Yazan: 
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llllUJHI YEN 1 BiR 1 C AT llfllflHI (SON~H~liE.RLERf OOYAsr ii:MlL: 

~an BORAN 
---------------------· 

(Başı 1 incide) X 
o ordularını cenuptan ku· 

Jtoıı bakıınından çok mUhlmdir 
ko\anın mukaddcratUe çok 
dır. DunkU yazııruıda tab-

>.J1tırn z. \eçlılJc Orel'c \armış 
illan ku, \etleri f>-lınale Tula 
te,cc ilh etmiştir. Bu kU\· 

~lnıcıı Orel ile TuJa ar ında 

Doktor Çat'la 
konuştum 

Hol. HindistanıJ Ankaranın J apon l arın 
başkumandanı merkez oluşu- tutacağı yol 

öldürüldü mü? nun yıldönümü 
General mühim bw 
vazifeye giderken 

tayyarei tutuştu 

Londra belediye 
reisi Ankaraya 

bir mesaj gönderdi 

Yazan: M. H. ZAL 

A mcrika yo1ile ı;ftcıı haberle· 
re bakılın;a Japonların lftl· 

haları kabam11ya 1MM}1-ıf. Ruıo 

a!>kerf ınukınemethtln llOftUBa sel· 
elitim: kani olarak derhal mlnua 

konmak he' C5111e duşmüı:ler... .la
JllOll gazeldf'rlnde 3"Nlclea A-wa 
\e !ngllterc)e mc)dan okurca >•· 
ular alınış, ~ lırıımUı;-. 

r • • rt lınü olan ormanlık 

~ Cetrnl.) c çalısı.) or. Ru hal· 
~~rını b ,allarali l\lo kouı
l etmektedir. Tahmlnlmlı.e 

''Birbirinizle karşdaşınca el tutuşmak mı? l Batavia, 13 (A.A.) - Batavia 
radyosu Felemenk Hindistanı baş 
kumandanının bir tayyare kazası 
neticesinde öldüğünu haber ver. 
mektedir. 

Kahire, 13 (A.A.) - 13 ilkteşrin 
941 tarihinde Tilrkıye saatile 20.15 
t.e Londradan yapılacak olan tiırk 
çe neşriyatta Ankaranın Turkiye 
Cumhuriyeti merkezi olarak seçil· 
mesinin yıldönilmu münascbetile 
Londra belediye reısi Ankara va. 
Usi ve halkına hitaben bir mesaj 
eöndcrccektir. 

Tok~ oda ki AlmaA bMlll a&afeal· 
nln Ku harbinin amk 9011llll& l'el
diğlne dair IHıYanatta bulu~ 
halı:ıkrı.a, Alınanlar herha.lcle ' a· 
poaların iştlh116ıaa harekete ptirfo
cc.k ;, olıia telkinlerde ~ıılunuyerlar. 

'illa garhlne duşen Kaluga 
de de 'a:tJ) et bundan farklı 

a' l>i)ebillriz ki <lun muhte
l tdüğumuz Tul:ı 'e Kalug-ıı 

lllubarebelı-rl ) a ba, lamış 

Mikroplara zorla köprü kurmayalım;, 

~e.) e başlam:ık Uzercdir. 
tap Uerll) en kun etlrr, cenah· 

tıkJarı blr taarruzla Tula 
adı meçlıul bir ka abala 

t ltlınartak olmu,ıardır. An· 
"'• kl Ruslar bu ııon lkJ i ti· 

Alman ileri hareketini 

'1tı ceııı. bir kuşatma )apmak 
lı; bu cenaha km let ka) dı· 
r 'e l\lo ko\-a cenup doğ"usu-
~ IUazan'a doğru taşmaya 
~ edeceklc.rdır. Ancak bö)ie 

l'ı-ketıe Tim~cnko orduları 
\;ı. 

ı;'arbinde 'e.)a Mo ko\a 
11\atırıp '~ lınha edllebllir. 
ltu, lar he ahına bunu çok 
huJduguıuuz f~lodlr, ki '.l'i· 
ltıın Orcl istikametinde 
ile. ınustereken bir mukabil 

~ 3"afınıa~mı hlzumlu bulnıu, 
1tedc O.)nak ıniıdafaa)ı ktıfl 

~tik. 

~r, OreJ'dcn ) aklaşan tehll· 
~r~ı koymak irin Kaluga \ e 
~erine )eni kunetıer 80\· 

~ irl<'r. Bu hillgel<'rde bM,llı· 
daıı muharebeleri Timoccn-

"lıırul'I loı;ko,anın akıbetlııl 
lı:olacaklardır. Timoçenko 

' doğuı;una çekilmek 1 tcdl
ıı biJ(. rrnlJfl llCllahında ku· 

1 ııl\lenıek \C ç kilme 1 temin 

~bı 4.lmanlann a cenaluna 

hrıını)a mecbur kalaeak-

(Ra ı ı incide> ••• 

BuyUkadada Turyolunda dalgın 
dalgın gidiyordum. Birdenbire ku. 
lagıma bir sada geldi: 

- Çat! 

ğer birinin, farkında olmadan, eli· 
ni sıkmı§ isek, şunun, bunun mO.. 
nnsız yere elini sıkmakla tehlikeli 
bir mikrop alı§ verişi yapmış olu. 

Baktım: Karşımda Doktor Çat'ın yoruz. 
ta kendısi duruyordu. Her vakitki Bir baba, çocuğuna şeker alıyor. 

,- Yaz an : L M. H. ZAL J 
gibi temiz ve itinalı giyinnıisti, tc. 
rutaz:c çiçeğı ) aka ında ıdi. Tcbcs.. 
sum ederek bana bakıyordu. Elımi 
uzattım. O da boşta bulunup elini 
uzatacak gıbi oldu, sonra geri çek. 
ti Ne demek istiyordu? Bana ha. 
k~ret etmcğe neden luzum goril·' Çocuğunu görünce paketi açıyor, 
yordu?. 1 kırk el sıkmış ve saÇdan, soldan 

Yüzıine tekrar baktım. Hayır, mikrop toplamış clilc çocu~un ağ. 
gayet samimi ve do tça bir tavırla zına bir şeker veriyor. Sonra ço. 
gülüyordu. Anladım ki işin içınde 1 cuk hasta oluyor. aHMtalığı nere. 
bir muamma var. Zaten Ada va. den aldı?ıı diye merak ediliyor, 
purunda, şurada burada, elini ha· Nereden olacak? O baba kendi e. 
şına götürm<'k \'<' ayni anda • Çatıı !ile hastalığı tıi çocuGunun ağr.ına 
demek suretile eski usul l<'menna sokmuştur. 

ile İstanbulda gitgide dikkati ceJ. Biz bu bar.barca Adete frcnk u. 
beden bu canlı adamın hangi hali sulil, medeni usul diye sarıldık. 
muamma dcğıldi? Ne diye yeni bir :ı-~akat sağlığı korumanın icapları. 

1 seliım şekli icat etmiştı?.. «Çat. 
na göre bundan daha az me~nt blr demesinin manası ne idi? 
Odct olabilir mi? Tenkit kudrcti

Hazır fırsat düşmüş iken bu mc. mizi hiç kullanmadan kendi rilzel 
rakımı ve benim gibi birçoklarının Metlerimizi bırakıyoruz, !renk 41. 
duyduğu merakı hallctmeğe karar detini alıyoruz. Sonra sclftm ver. 
verdim. Fakat ibu bahsi açmama 

mek için şapka çıkarmak! Bu da ltizum kalmadı, Yaka5ı her dem 
ayrı bclA... Başımız soiukta, ya:-

çiçckli doktor bana sordu: murda boşuna üşüyüp ıslanıyor. 
- Ne tarafa böyle? Bu yüzden de hasta oluyortız. 
- Viranbağa gidiyorum. Orada . . k d. . •t .k. tu .. rıt·ı· 

Bızım en ımıze aı 1 ı 
yazı yazncaf;ım. sel~mımız vardı. Bunları acaba 

- Ben büyük turu bitirdi°:'· Yaz:, 1 neden hor gördük? Biri elimiz:i 
kış her s~bah. yaptı~.ım glbı şura· ı başımıza doğru getirip Aşinalık et. 
cıkla dcnıze gırcccktım. Fakat on· k.... 'k' .. d kalb' . . ..stü 
dan cvwl sizinle Vlrarfuağa kadar me b"1• 1 ·ıkntıcısıH e 'k' .ı~ızı~ u · 

.. . b·ı· im ne asma . er ı ısın e e mu. 
yurUyc ı ır · hatabımıza samimiyet gösteriyor. 
Yürümeğc basladık. Doktor ça. başımızda, kalbimizde yeri oıpu. 

tın asıl adı Doktor Hıkm<'t olduğu. 1 t d k D h ga lbi 
.. . 't-'" 11 t 1 gunu an a ıyor u . a a r 

nu, Unıver J .. ··uc sıras e ıp, ıu· d k' h .k. l" şeklinde e 
. ~ .1 d' 'ft ·n şu ur ·ı er ı ı sc am · 

k~ık, ıktısat taııc:ı e ıp çı e çı e limizi frenklerin yaptıiı 1Ibl bir. 
dıplomalar aldığını blllyorum, fa. . i 1 t ik k-... 
kat hepsi o kadar... Ne yapar, bır m ze uuı mıyor, m _rop ""' 
kimdir, nenin ne fdir, h'ç farkında rusu yapmıyorduk. Aksme olarak 
d<'gılim. Buna ragmcn pek çok in· temas vasıtası olan eli başımıza ve 
sanlar gibi benim de adeta teklif. goğsümıize dolru scvkctmck sure. 
siz dostamdur. Her bulu tukça tile muhataptan adeta kaçırıyor. 

tatlı tatlı konuıruruz. duk, bu sayede temiz tutuyorduk. 

Çamlar arasında yliriirken lakır. j İşte ben bunları dlişünerek ah· 
dı kendi kendine açıldı. baplarıma kendime mahsus bir şe. 

Doktor Hikmet dedi ki: kilde se!Am vermete başladım. Bu. 
Yardım olarak hazırlan. 

~rı ya dun 310ıa cıktı. Biraz <'VVC"l elimi V<'rmedim, 
lu vapuru dun limanımız «cbebini anlatayım: El vucudtimti· 
"'Ye mutcvcccıhcn hareket zün teması en bol lizasıdır. Her ve. 
•ııur, muhtaç Yunan halkı sile il<'. her Y<'r<' temas ed<'r, pis. 

nun el hareketi, bildi~imiz tt'~n
nndan ibarettir. Fakat ayn i zaman· 
da hoş bir nida: 

- Çatı ••• 
eQ met uzerc mtihım mık Iığe, toza, topra o bulaşır. Bazan 

d y, fa ulye, ptrınç ve !arkında olmadan mt>n<lıl dıye kul. 
ı.. leme goturmeklcdir. va· lanır. agzımızın, b~r~umuzun. kc. 
'"'11!llayı temsilen merkezden narını ~iteriz. Kendımız hasta ıst'k, 

r ile Feridun Yunanista· evimizde hasta v~rca vcynhut C· 

ır. l 1inde fena mikroplar taşıyan di. 

uÇah, bulu5111anın hazzını ifade 
etmek için en münasip bir kellme. 
dir. Zaten •Sel~m çatmaktan», 
ırçah diye kapı vurmaktan bah· 
sedcrlz. Kendi kabui:una çekilip 
giden dostumuza yalnız elle selam 

t.lıınkü a)ıdan de' m) 
bakalım, b n dolarlık bir 
b r sence neler soytctcb!· 

& 11\~rak edJyorum. 
dakı memurların hepsi: 

" a. çık nlmak ırası be· 

IHiKlit'lfiW 
Bin dolarlık banknot 

Yazan: M. Kewroll 1 

<ı.~ e c d şc ıçındc gun-e 
. Bu k ra ızlık tercddUd 

y r tıyor, tam blr sı· 
ru ı n 31aluşık almıynn 

. !.ı t rı er bu p aldığın fa:-- hakkında bır il!n vermek Uzere Kro- Bu mıı.kalenin çıktıtı gUniln akşa· 
z d ortalıkta dolıışıyor· ı nıkl matbaasına gitm ştim. Kam·' mı belediye meclisi fcvkalide bır 
ltt rafın ağır gddığini yonlarını stgortasız bırnkmasının 1 toplantı yaptı. He!lrl toplantıya çağ· 
tu)'orsunuz. Halbuki ge· nıA:lası hakkında ne dUşundUğUmU ıılarak gençlerin kasabaya ısınmak 

_____:_:::::~--

Ç'>k ol nıa.liraftan şl· ı;nzete sahibinin yUzUne karşı söy· ''e burasını benimsemek için ne gibi 
urn gormczdımz. Halbul{i lcdım. Galiba !.ş aklına yatmış oln·' ıslahata ihtiyaç gördUklcrt soruld ı. 
kı stlkrarsızlık devam caJ< ki sızd n bır teklif stıyor. Delikanlı, gençlerin belediyeden ne· 

_ Bu tcklifı en hazırla)ıp gö !er bekledıklcrinl talakaUe anlattı. 
Ertesi gUnkU sazete, bUtun bu ko· tllrı en... ttl 

_ Olur, &zc bir dostluk dıye yRpa· nuşmaların zaptını neşre ve yazı-
yım. Unutmayın kl aı·tık hızm •llnız· lan lklncl bir makale lle, Henrı Ar· 
do değilım. mstrongun mUnhal belediye lzalığı .• a 

_ Hı-nrı. saııa bir tekllf.m var: gençliğin mUmesslli sıfatlle geçlri!
Bu sabah gösterdiğin nlAka ve car.· mesı tavsiyesinde bulundu. 
Jılığı muhafaza etmek a.rtııc sana Uç ı Bu neşriyat, Henri üzerine dıkkat 
scnc!ık \ıır mukavclc t kllf cdıyo ve alAka topladı. Sigortalık l~l olan· 

dı Kronıkl ga· rum. Maaşın derhal 2 dcı ar artıyor. d Frene Jonts 
ğ b tar hep onu anyor u. Her sene ba ında ay.. ına en az u ıı.k 

kadar zam 31 apılacnl< S<'nln vasıtan· sigorta acentalıfına 1~ ldeta .ı. 
ı gelecek bUlUn ışlerd n tam ko· Henrı mağazadan mağazaya, Cl'dcn 
misyon alacaksın. Kabul mu? \'e k6'uyor, milşterilerle bir oturu{!· 
Henrı bir saniye duşUııdill<ten son· te iş bitiriyor, baş memur sıfatlle 

ra cevap verdi: kcndısinc ayrılan hususi bllroda zl· 
Kabul. .. Çolı: te kkllr eder .n. yaretler ko.bul ediyordu. 

Ertesı gü ı Kronik} gazete lnın nk Aradan bir hafta geçti. Bin dolnr· 
sayfasında, bulunan bın dolarlı!< 

banknota dair Henri Armstrong 'le 
bır mUliıkat çıktı. A.> nl sayfada 

tık banknota hiç sahip çıkmamıştı. 

Do1li bdkl de sahip çıkmaz hesablle 
çerçeve içine alınmış şö) le bır yazı uzun bir lıste hazırlamıştı. Banknot 
vardı: 

Falr\\ay ı.a~ah:ısıııın ku.,uru 
ne imiş'! 

mr genrJıı ccrnlıa muhtac 
tnriılrri 

kendilerine kalırsa listedeki ev eşya· 

sun peşin para ile satın alarak de~. 

hal evleneceklerdi. 

Hcnri nişanlısı ile otururken, ha· 

)&tında bu kadar değlflk11ğe sebep 

olan banknotu cebinden çıkarıp evir· 
iç sa) fadaki basınaka1emlr.1 dl, çevirdi. Elr aralık tel6.~ içinde 

okuyunuz. '------------= ı bağırdı: 

vermek kAfi değildir. Belki de dal· 
gındır, belki bize bakıyor, fakat 
g~er. SelAnumıza mukabele 
etmedi diye alınıp, vehme kapılı· 
rız. Hl~ yoktan aramız bazulur. 
Halbuki el hareketilc beraber ay. 
ni zamanda 11Çat!11 deyince arka. 

daş dalJ:ınhktan uyanır. cıÇab da· 
ki canlı nida yüzünü güldürür.Böy 

lece günde yüz binlerce defa aÇatrı 
«Çatııı diye diye ortalıCa bir seva:I 
ve ncş'e dalgasıdır yayılır. İnsan. 

lar abus yüzlerini düzeltirler, kas. 
vctlerini bir an için unuturlar. Ne 
diyorsunuz, <ıÇab ortalıia ferah· 
!ık verecek bir içtimai il/Açtır. E· 
lektrikli bir <ial&a gibi ruhlarda 
dolaşır. 

Geçen gün bir yabancıya «Aley. 
kümüsselAnh dedim. Göz Aıinalı· 
iım vardı. Camide defalarla ayni 
safta namaz kılmıştık. Bu dindar 
adam bana: 11.Ve aleykümüsselfımıı 
demeyi akıl edemedi. Çatık çatık 
10rdu: 
._ Beni nereden tanıyorsunuz? 
- Camide birkaç deCa ayni saf. 

ta namaz kıldık da ••• 
-Ya! 

Yine ve alcykümnsselam deme· 
yi akıl ct~n yürüdü, gitti.Fakat 
hazan dUşı.inccli ve büzOnlü gör. 
düğüm bir yabancıya: (IÇal!ıı diye 

sclfım veriyorum. Nidanın dina. 

mik tesiri altında yüzü derhal gü. 
lüyor, o anda uyanmış bir dostluk 
hissile selamıma mukabele ediyor, 
.-Beni nereden tanıyorsun' da se-

lfım verdin?• diye çıkışana hiç 

rastgelmedim. •Cah rnillctlerara· 
sı bir sernm şekli diye kabul edil-

meğc lAyıkhr. 

Hakkı da yok dcğidJ. Vapurda 
sörüyordum. Herkes «Çab dan o 
kadar neşe duyuyordu ki bUyük, 
küçük, yabancı adamlar doktorun 
yanından gc~me-k için fırsat ve ve. 
sile arar ve: 

- Çat! diye selam ~akarlardı. 
Doktor Çat'la uzun Tur yoHında 

konu~tuk, Viranbağ kahvesinde O· 

turduk, konuştuk. Çok canlı adam, 
telkin kudreti çok kuvvetli adam ... 

Adeta bir nevi elektrik jeneratö
rü .. Halkın müşterek cereyanlarını 
daki milli elektrik cereyanlarını 

tazelemek ve kamçılamak ve yeni 
yeni görüş ve dilşünceler yaymak 
için beni milll bir beşinci kol kur· 
mağa memur etseler, Doktor «Catn 
dan mutlaka istifade ederdim. 

_ Dolll, aman, bak: Banknottaitı 
{bin dolarlık) ibaresi sonradan bıı· 

sılm~ ~bl duruyor. Tabii hali hiç te 
yok. 

Cebinde:'! blr banknot çıkanp ba;ı· 
kıyı mukayese elti. nunun Uzerlr.c 
hiç şUphesl kalmadı: Bulduğu bank 
not sahte idi. Dolllye dedı ki: 

Uzakprk k ... aatlaı 

Batavya, 13 (A.A.) - General 
Berenschot'un hayatına mal olan 
tayyare kazası hakıkındaki müteın 
mim malumata ı:öre Brooke Pop. 
ham'ı selamlamak üzere ~ittiği Ba. 
tavyadakl ı:örilşmelerden sonra a:c· 
ncral tayyareye binmiş ve bu tay. 
yare havalanaca~ı sırada alev ala
rak yere dilfilp parçalanmıftır. Der 
hal kaza mahalline yeti~en itiaiye 
tayyaredekileri kurtarmaea muvaf 
fak olamamıştır. Pilot ve iki SU· 

bay da ölenler arasındadır. 
Batavya radyosu Berenschot'un 

ölümünü intaç eden kazanın mo· 
törün bozuklu~una atfedildiiini 
söylemiştir. Berenschot'un mühim 
bir va!lfe ile yola çıkmıya hazır. 
landığı eöyleniyor. 

-~ .... ~--

Molotof 
Londraya mı 

gidiyor? 
Londra, 13 (A.A.) - Daily Eks· 

pres'fn diplomatik muhabiri bildiri· 
yor: llerl ıelen So\'yet şahsiyetle· 

rinden bazısının yakında Londraya 
flderek Lord Beaverbrook ve Mr. 

Harrimann ile görUşmelere devam 

etmeleri muhtemeldir. Heyete M. 
Molotof veya Lltvinofun relsllk ede· 
ccğl zannedilmektediT. 

300 ingiliz 
tayyaresi Alman
yayı bombaladı 

Londra, 13 CA.A. ) - Hava Ne. 
zarcU bildiriyor: 

İngiliz bombardıman servisi dlln 
eece Almanya,ra 300 den fazla 
bombardıman tayyaresi göndermiş 

tir. Daôltca hedeflerden biri nazi. 
lcrin kalesi olan Nurenberıi te~kil 
etmi~tlr. Bu şehirde mühim harp 
endüstrileri vardır. Taarruz mü
sait bir havada yapılmıştır, 

Londra, 13 CA.A.) - Pazar ge· 
ccsl bombardıman servisinin yap. 
mış olduğu ve bütün harbin en 
buylik hnva taarruzJarından biri 
olarak tasvir edilen taarruzda 4 
motörlü aShortstirllngıı tipinde en 
ağır bombardıman tayyerleri kul
lanılmıştır. 

Almanlar göre 
<B"'ı 1 incide -

Ankara, 13 (Radyo eazeteti) -
İtalyan kaynakları Moskovanın bo 
şaltılmaltta olduğunu resmi ma· 
kamların evrakını yakmak için 
emir aldıklarını ve dlplomaUarın 

-- Talih dediğim ~Y meğer yalan· Rus hükti:metini takip edeceklerini 
cı bir şey tmlf. Ne aksilik... Arlık bildirmektedir. 
eşya listesini yırtmaktan başka ça· Berlin. 13 (A.A.) _ D. N. B. aj&n• 
re yok. E\•lenmeyi daha .sonraya bı ııının bllctirdifine g-5re, Brianak'da 
rakırız. • husule gettrnen cephelerde çember 

_ Talihe haksızlık etme, Hen;i, içine alınan Sovyet kıtalan dün ken· 
bin dolarlık banknot bize uğur gc· dllcrlne ı,arka doğru bir yol açmak 
tireli. Tam vazifesini yaptı. Senl ye· için nevmldane telJf'bbUslcrde bulun· 
nl bir adam llallne koydu, itibarını' muşlar ise de her defasında Alman 
arttırdı. İşler akıyor. Daha ne ister· topçusunun mAnla alefile ;eri pil'>· 
irin? Ben banknotun lsahte çıktığına 1 kilrlUlmUşlerdir. Sovyetler pek ağır 
memnunum. Hazır paradan hiç hoş· zayiata utramıtlardır. 
lanmam. Kazanılmamış paradan birı· Bu mıntakada alınan esirlerin ve 
gence hiçbir zaman hayır gelmemi•· malzemenin miktarı durmadan art· 
ur. Fakat llstcyl yırtnuya gelince maktadır. 

hayır ..• Ben ııenln çalışmana güve· Helslnkl, 13 (A.A.) - Ste!ıud: 
nerek fimdlden evlenmene razıyım. 
E{!yayı takıltle alır, yavaş yavaş 5· 
deriz. Bize bu kl\dar talih setir~ 
banknotu da uğur diye sııl<lanz. 

Henri biraz: dUşUndUkten 
cevap verdi: 

sonıa 

Murmanks dem1ryolu muhtelit 
noktaların<Jan kcsllmt~. mllhlmmat 
yüklU ıkl tren bomba isabeUyle ta
mamen harap olmu.,tur. 

Amerikada 
karar günü 
yaklaşıyor 

(Başı ı ine.ide) X§ 
sunda sahip olduğu haklardan vazg:
çeceğl hiç blr zaman akla gelmemiş· 
tir. 

Vailin~ton, 13 (A.A.) -- Harbıyc 

~azın Stimson, meclis hariciye encU· 
meninde, M. Hull gibi bıtaraflık ka· 
nununun tadlll taraftarı olduğun:ı 

aoylemlştir. 

M. Still\$On şu sözleri UO.vc ctmış
Ur: 

Kongrenin, .şimdi, mUşterek dUş· 

manınuzla ça.rpıştığuu tasdik cttığı 

muharip memleketlerin lımanlaruu 

.lapoıtların latlır.ar nızi~ e&.i.ıli ita· 
rakarak gUriıltii) c karış11111111 Al· 
ma11lar Ji:ln iki bakımdaa •illlim· 
dir. Birind 1 ~· ki, Mttin Aı.u 
aekerl zaferlerine ratmen lt•yada 
ilkbahara kadar olsun, ıeaı, Alman 
kU\"'\etlerin.l bağiı,)acak a keri IMU• 

ka\cmet kalat':akkr. Eğer Japon
ya işe karıJlr a hem 111uka\e~t 

iki cepheye taksim etilaif eieeak, 
hem de \ 1adh<Mitek yulu ile ola" 

Amerikan )"M" ... u•ıa iiniae l'~I· m., olacak. 
Bun4an ba~a ifapeayaaıa l!e 

karışarak Amerikayı Büyiik Okıra· 
nu ta lşgnl etmesi, Almanya için 
~ok mühim bir kazaıtÇtır. Bu ııa3e· 
de Amerikanın Atlantlk mullarebe· 
ı.inc a~ıracağı kun·ct azalmı' olnr. 

Fakat .laııonya, yeni l'Cftl N aee· 
ralara atılmak mNelcalae 7ab&M'ı 
iilçiı ile ltakaltllecek 'e ı,uhalarıu 
ulu orta kaptlacak bk JDe\kidtı 

del;ildlr. ÇIMe. ~ok b't.p lilk' laal · 
dedir. 

blz:e kapıyan. kanunun bu kısmı. mu· .Japoıı1ar için plil' lhUM&I, Mr 
asır tarihin de gosterdlğl gibi, kanu- mUddet daha beklemek '\ e bu ara· 
nuri istihdaf ettiği gayeye ulaşmalt da Rus uzl)etlndea lıtllMle ed~· 
bakımından tamamen lüzumsuzdur. rck Anlcrlka n 1acUtereıha mim· 
~vyork, 13 (A.A.) -- B:rleşik kün o1d11ğu kMlar ı:ıek ••fut ao

Amerika de\·lcUeri parlamentosu ha· paraıya çahy•alder, 
rlclye komisyonu reısl .M. Connally, 
yapmış olduğu bir müllkatta şöyle 

demiştir: Amerikan ticaret gemileri· 
nin slllhlandırılması için bitaraflık 

kanununda yapılacak değışikllk, pal·· 
Himento tarafından sontefıinden ev· 
vcl kabul edilecektir. 

Vaşington, 13 (A.A.) - Kongre 

Dünya çapında 
derebeylik 

liderleri ticaret gemilerinin sillhlan· • (Ba~ı l l11Clcle) §§ 
dırılmasına alt tadil teklifinin kabtı· tini, hatta insanlıCın yüksek ide. 
lllnde mUşkUIAta uğratılmıyacağını allerini dusilnen üstün ruhlu rch 
tahmin etmekte ve teklifin bugün bcrlcr v() şefleri vardır. Öyle ol. 
reye kon111a ını beklemektedirler. Mü. masaydı hiç bir hesap, hiç bır dü· 
ukuelere bu~Un başlanacak ve fut §Ünce bızim çoktan şu veya bu ta 
olarak Mlater CordeU Huil sO% ala 1 ra!Jn arkasına katılmamıza ve a 
caktır. sırJarca kuçilk fasılalarla yapbiı 

- mız gibi dovuşup durmamıza mi· 

S t' •• ni olamazdı ovye .ere gore Evet, biz. de silahlıyız ~ dün 

<Ba§ı 1 incide) {-) 
Moskova, 13 (A,A,) - Rcuter 

muhabiri bildiriyor: 
SovyeUcr birll:inin merkezi ar. 

tık bir geri üssü değildir, Mosko
va bir cephe şehri olmuştur. Dün 
öjleden sonra se>kaklarda iyi gi· 
yinmlş yeni ihtiyatlar geçmekte 
ve cepheye sevkedilmek iızere ba
zı noktalara gitmektedirler. Ba. 
ııları yepyeni olmak üzere top 
ve kamyonlarında geçtiği görul
mektedir. 

Moskovalılara, milletin tehlike 

yanın bugünkü bozuk halinde, si· 
Uıhn çok kıymP.t veriyoruz, fakat 
başkalarının göısilnc dayayarak 
kendilerini soyma'k ~in deill, İs· 

tikHHimi:ıi ve topratımızı nniteca. 
vizlere karşı korumak >çift ... 

Dilnyanın helhbaşlı ltuyUk mem 
lcketlerinde vaziyet beyle olmak· 
tan uznklır. Oroılarda der~i 

ruhu hakimdir. Her bir! ayrı ayrı 
diyor ki: «Ben büyük ka:&.yım da 
hep i parçalansın, küçülsün, yo 
lum üstünde engel kalmasın!» 

lngiltercnin düşüncesi şudur 
saatinde bulunduğu açıkça soylcn. t1Bcnim karnım lok. Dünya yüzü. 
miştlr. Düşmanın Viyazma cephe· niln hiç olmazsa Avrupa ve Am€· 
sinde bir kesimin mudafaalarını rika kısmında hak ve emniyet hu 
yarmış olduğu ve tıM remzile a. klım surmcslnc taraftar olabılirim. 
nılan nehir eeçidinin muhafazası Ancak Almanyanın bir daha beni 
için gOnlcrdcnberi ümitsız muha. 
rebeler cereyan ettiği Moskova hal ve başkalarını tehdit edeıniyecell 
kından gizlenmemiştir. hale gelmesi lazım ... En iyisı sulr. 

Moskovalılar, şimdi asıl tehlike- Betlinde imza cdılmcll, Bavyera 
nin mühim bir yola ayak basmak ve Avusturya gibi katolik sahalar 
için düşmanın snrfcttiğl mütema. proteston Almanyadan, şimali Al 
di ,eayrellcrdcn llC'rl geldiğini bil· manya cenuptan, zlraalçi şark 
mektcdirlcr. Ayni zamanda Al. 

sanayici garptan ayrılmalı ... > manların bu çevrede Sovyct kuv. 
vctlcri gerisine Oç k<'re büyük mlk Almanya, İngilizlerin deniz aşı 
tarda paraşOtçil indirerek bir çok rı Mklmlyet sürmesine şlmdilık 

zayiat verdikleri de bilinmekte. goz yummıya hazırdır. 1''akat ken. 

dir, di emrinde butun bir Avrupa ve 
Opel <'cphcsi de Viyıızma cep- parçalanmış bir Rusya istiyor. Fin. 

hesi kadar ehemmiyetlidir. Almıın 
1 

fondadan onra kendi nufuzu al · 
lar, Orel'le Tuln ar~sıı~dşkl çev. tında bir Lehıstan, bir Ukrayna, 
reyi mUdafaa eden buyuk orman. 
!:ıra varmak için Orcl'in şimalin

de şimdi karlarlR örtülü bulunan 
bir çevreden geçmlye muvaffak o · 
lamamışlardır. 

Moskovıt, 13 (A.A.) -- Krasnaya 
Zvezdll gıu:etf'!!i diyor ki: 

Alman taarruzu Vlazma kesiminde 
on gllnlük bir muharebeden sonra 
hızını pek çok kaybetmiştir. 

bır Kaza!c: CUmhuriycti, bir Gur. 
ci tan vesaire kurmıya taraftardır. 

Rusyada bazan komünizm, ba 
zıın panlsUıvfzm maskesi altında 

ayni inhisarcı derebeylik ruhı.. 

vardır. 

Fakat insanlığın da bir davası 
var. O da şudur: Tarıhin muayyen 
bir zamanında mahalli derebeylık 
yıkılıp milli de\•lctlcr kurulduiu 

gibi, mua)·ycn buyUk devletlerin - Hakkın var, Do11i. mesut olmak 
için bin dolara ihtiyacımız kalmacı. 
Banknot, vazifesini tam yaptı. Hem 
de ynlnız biz:!m hayatımızı değil, bU· 

l'.' A R I N A K Ş A. 1'1 

MELEK 
Gençliğin sevgilisi, herkesi gul. 

düren ve dUıundüren. Amerika. 

da dUnyanın ı nci artisti 

1 dcrebcylık ve inhısar ruhu da bu 
bilyuk afetten sonra y1kılncak mı? 
Aklın hiiklmlyetine ve insanca ide 

allerin inkişafına meydan açılacak tün bir kasabanın manzarasını , c 
bir çok gençlerin istikbal planını 
drğıştirı.11, Bu kadar mühim ı,ıer gö· 
ren sahte banknot, bir tarihi vesika 
olmuştur. Bunu apartımnnunızı-ı 
duvarının en görUnecek yerine asma· 
Jıyız. BfitUp şehir ziyaretine gele· 
eektlr. Peki, e.,ya listesini yırtma, 
fakat bu listeye banknot için gUzel 
blr çer~ve ili.ve et. 

Dolli gUlerek listeyi eline al<iı. En 

Sinemasında UNVANl1"1 KAZASAS 

lllCKE1' BOONIY 
J U D Y G A R L A N D -C E C 1 L 1 E P A R K E R 

tarafından teCis bir surette yaratılan 

ANDI HARDI AŞIK 

mı? 

Ümit zayıftır. Öyle görüniiyor 

1 

ki bu defakf kuvvetli tokmakl:ır 
bile akıl çh·i ini dunyanın beyni 
ne sokmıya kafi gelmiyeccktir. Fa 

j kat her halde bu istikamette c:a· 
lışmak , uğraşmak gerektir. 

Bir taraftan da ıfliharla söylıyebi 
lıriz ki bizim akıl çi\'imiz milletin 

Şahane Komedi Filmi Takdim edilecektir. , varlıgı \'e harici münasebetleri ile 
2 saat dur madan kahkaha - Neşe - Ze\•k ve Eflence alfıkalı meselelerde beynimiz.le tam aşağısına nave etti: 

cUğurlu banknotumuz 
bir ccrveve ... > içın güzel 'lıı•••ı•••••••••••••••••••••••"" ı temas halındcdir. ..,. Ahmet Emin YAL'MAH 
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1 şte: donuk ve sert bir cildi bf!· 
ya.zlatıp yumuşatmak ve bu saJ 

Ziraat Bankası 
~ taırti: ı-. - s.nn.)'11111: 100.000.tOI Tlrk u.

Şube .... ~ a6ed1: 2n. 
Zir~ .,.. ticari bs oe'ri banka mname\el.t. 

Para birikii.renlce 28,000 ika iJsnmiye •eri.Toe. 

Ziraat'' Bankasında kumbaralı ve ihbaraıı ta.samıl beaap. 
larında en az SO lirasa bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aoatıdalti pll na t öre ikramiye datıtılacaktar. 

' ... ı.Mt llmlm "... u.. 1 .. adet .. Unlım ..... Un 
' n 5H • ı.HO • iZi • H 
' 11 Zff • 1, ... • • ,, ... • 

ft 11 lM 11 , ,... 11 I H • H • l.lff • 

DİltltAT : Hesaplanndaki paralar bir 1ene ~de 50 liradan 
~ diifmiyenlere ik:ramiye çıktılı takdirde " 20 taılaaile 
yerilec:ektir. ıturalar senede 4 defa, 11 mut, 11 buiran. 11 .,161, 

11 Biı'tnetldnunda çekilecektir. 

•• 
Universite Rektörlüğünden: 

yede şayanı .hayret b ir cilde malik· 
olmak• için t.ecrubcie'Cini geçirmiş yei 
nl bir tedbtr •. ~ Meşhur~ bır aktrıs, 
senc;lik manzarasını t idame için bu 
gü:.cllik rec;ctcslnl .,.kullanırdı. 70 .ya~ 
şında olmasına ratmen gene; bz roı-ı 
lcrinl 'oynardl. Once . Penkreattn • ite 
hazmettirilmt.~ bır miktar aüı krema~ 
sı ile nyni miktar. ytne hazmettlrtt-1 
mlş zeytin !r.ıt• karışttrınn ve buna 
iki misli taze s ltr~ast ilive ed>
nlz. Bu ~ert Ecuıclntz da ıınwJ 
layab111r. ıFabıt az mOttarda ptı:hclh-' 
ya mal olur. Beyaz -rentl~ <Yatsıu 
Tokalon kreml,<&.eıtibinde saf Zeyti~ 
ya~ ile hususi sureUe hamettinkıııııt 
elit tremcsl ~dil'. Clddm d!din ha
kiki gıd~4hın bu tertip sayesinde 
cildiniz neeett ve ona ldeta m
nılmıyacek '<k!n!Oede 'i>ır gençlik ve 
ı~llk verecetct.R'.c Yultand• resrıw
nl gordüt nm kadln bl2e yazıııor: 
cKendlm bfle' kllmiiiilt10f•R1, Toka· 

Yabancı dil öğretıneni yetiştiriln1ek üzere 
açılmış olan Fransızca, İngilizce ve 

Aln1anca kurslarına t alebe alınacaktır. 

ıon kr ~ i~tuaiea 
sonra c ·amnck, taıeienaı ve 
cuzelleftl>t<Stz de -<yaoğsızı Tolta!on 
kremini • ıtıe.nm .,Memğl için wcru
t>Hini geıı;trm v.ı :mmanla takan-VT 
'!tmış bıı cır.ıellik ııe9(!tesıni tecrube 
!dıniz. BuguD ~ her tarafın
da mtiy.onlatea,.. .Mıdm her ıaOab 
muntazaman bu ı«rell'Tt kullanmak
..adn. To~ ~~n n memnuni
yet bahş ı.e~esi teminatlıdır. Ak.sı 
takdırde l)ıal'81>lZ !ade olunur. 

CA 

Soldan ~ııt;a: 1 - Otladan kaldır

ma; Acı bir sebze 2 - Yakın ak 

rabadan bırl: ,Adet 3 - Bir böcek; 

liım; Kırll 4 - Bır hayvan: Bır spor 

,·asılası; lçtıklertmızden 5 - Uzak 

ı arett: Bır renk & - :Fena gormek 

huyu 7 - Bir ıstl!ham: VilAyet 8 -

Bırlt: Haram olmıyan; Bir nida 9 -

Haraı;: Aslan; Coşkun su 10 - Ho.· 

bıs; Basit 11 - Bır nevi kumaş: 

Tii)sUz halı. 

\ ukarıdan Ao:n~·a: 1 - Hıtber 

"erme; KUi tabağı 2 - Fazla: Za· 

m nın taksımatından S - 'OıstUn ter· 

111; c it: Yenı \JC parlak 4 - Bir no· 

ta; KUçUk bardak: Nefi edatı 5 -

Bır nota, Karı 6 - Bir ctna a.ğacın 

tarlası 7 - Nefi edatı; Sanat 8 -
Bır hayvan; Az, Hır nota 9 -'Kapı: 
Bır nevı toprak: lptıdal bir nakil va 

sıtıuıı 10 - Yakın arkadaş; Bir sı;.

yı 11 - Peygamber; Bır yazı vuı· 
tası. 

DÜSK I RrLl\I CAM N HALLI 

uldan ~ağu: 1 - Kelebek; KA'lı 

~ - Alcl.idc; Adi 3 - Ye; Emine 
4 - A''unamama 5 - Ley 6 - Ne; 
Rah; La 7 - Keramet 8 - ACu':l; 
Sade 9 - Cıcim 10 - Marmarıs 

11 - Uçak; Ar. 
\'Ukarıdan A<;ağı~a: 1 - Kaplan; 

Arzu 2 - El: 3 - Leyal; Kurma 
i - Ele veren; Ak 5 - Ba; Uya"; 
A.r 6 - Eden; Has; Ma 7 - Kemal}; 
Macar S - lm: Sedır 9 - Kanal: 
recim ıo - Adem; ls 11 - Mi; A· 
\'ıı.lim. 

Alınacak talebe bir yıl ünfversi tedeki yabancı dll kurilarına de· 
vam edecekler ve siyasi vaziyet normalleştiği takdirde tahsillerini 
takviye etmek üzere, blr yıl da dilini o:rendikleri memlekete gön. 
derileceklerdir. Her birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme 
sınavliK'ı 27 ve 28 Birinciteşrin 941 Pazartesi ve Salı &ünleri istan. 
bul Üniversitesinde yapılacaktır. 

Sıneva gir mek için: 
Tüıic IMmak ve yerli veya yabancı bir koHcj veya liseden veya. 

h ut bir öğretmen okulu!'ldan mezun olmak lazımdır. 
nO lgunluk şart dcgildira 
Nal'l\ıct~rtn 21/X/19H de Üniversitede muayeneleri yapılacak. 

tır. Evtilei" alınamaz. 
Stnavda rnuvaff.&k olanlar tahsil müddetlerinin iki misli Maarif 

VckMcli emrinde çalışaalkhırını taahhüt edecek~rdir. Kurs ta le. 
besinin hiçbir ielc meşgul olmaması şarttır. 

Talip olanların 20/X /941 akşamına kadar Rektörluğc tah il vesi. 
kaları, nü!us hüviyet varakaları v~ 6 adet fotoğraf ile m liracaat et-
meleri. ı<9112• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Turk İnkılAbı Tarihi ikmal imtihanları ayın 27 inci Pazartesi CÜ· 

niı saat 9 da konferans salonunda yapılacaktır. Alakadarların ha· 
zır bulunması. • u9llh 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E B i R T İ Y A T & O S tJ 

Tepebaşında Dram kısmı 
Bu a k 1am a:ıt 21.H da 

RAl\tL ET 
(!\ Pırde) 

fcıtıkliıl cad. Komedi kısmı 

Bu ak~am oyun yoktur 

Çapan oğullarının isyanı 
ve kırtasiyecilik 
(Ba ı 2 incide /-/ I ah. artık kurtuldum. dedtm. G~nış 

ctimlesindcndlr. Sız havaleyi yollarf4ı· b!r nefes aldım. Vazifeme dondüın. 
nız. Çorum muhasebesi de mahsup ı İki serte sonra yine maaşımın hac· 
muamelesini yapar, dedınt. Zil)e kallnlmez mı? Gel de çatlama. 

Denızlıden Dıyarbakıra gittlnı. 0· ı Sekiz sene -sonra vali olarak ikinci 
raya da ayni emir tcblığ edildi. 9:!91 defa Çoruma gittiğim zaman blzım 
da Elazığ vallsıylm. Maliye VekA.leU. :sarf kfiğıtları, muhaı;ebc dosy.~ların: 
Defterdara gönderdığl bir tahriratıa. da hlllA. havale beklıyorlardı. :.<ıhayew 
Uç bin kUsur ıııayt derhal ödcmedı· .Milli l\IUcadele yıllarına alt masra!· 
ğlm takdırde ma~ımdan kesilmek !arın mutlak olarak mahsuplarının 
suretıle Hazine alacağının tahsll o yapılması hakkında ikinci bir kanun 
lunmasını .cmredıyordu. Bır aral:k çıktı da tam on sene durmadıuı. din· 
buı;UnUn Maliye Vekili Bay J:<"uat Ağ· lenmeden peşimi kovalayan, bana ra· 
ralı, Maliye Vek$1eti Muhasebat U· hat, huzur yUzU göstermeyen bu be· 
mum MUdürU iken benim bu hasta· lıldan kurtuldum. 
hğıma bir llflç bulmak hususunda ltı· C. BARDAKÇI 
tufklir himmetler .sarf buyurdular 
ama mu\•af!ak olamadılar. Sebebi de 10J kUrUŞ(Uk j i le~ 
şu: o sıradli bu kabı! masn~rıarın ı·- makinesini 150 
gtli VekfıleUer bütçelerinden mah· 
suplarının ya.pılma.6ına dair bir ka· kuruşa satmış 
nun c.;ıkmışh. F~kat aksilığe bakın 
kl bizim bordrolarda, para alanlar- Kapalıçar:ııda Zennecllerde sa· 
dan bazılarının adları hizasına (po atçilık ve goz:liıkc;ühik ;yapan A· 
ııaı, bır kısmınınklııe de (jandarma) gop 100 kuruşa sa'1lması lazım 

k selen bir nevi jılct makinesini 150 
işaretleri. kayıtları konulmuş, ha i· 
katte, gönUllUlcrden kasaba içinde kuruşa satmış, yakalanarak A~ll. 
iııtihdam ettiklerımlz:.e (polis), koy· ye ikinci ceza mahkemesine ve-

Ierde çalıştırdıkların11za da (jandar· rilmistir. d'' brt· . 
Agop un ırılen duru•ması 

ma) unvanı vermıştık. Bu suretle on· • . . " 
ıara, halk nazarında, polis, jandarma s~nunda 25 lıra para ve hır hafta 
nU!uz ve sallhıyctl ızafe etmek iste- dukka.nının .ka~atılması . cezasına 
mlştik. Dahiliye VekA.letl, 336 sene· mahkum cdılmıştlr. AJ'.rıca, ayni 
ı d Çorum kadrosunda bu kadıır mahkeme, Karaköyde o:Yıld ız,. 
~: b~ adlarda poıts. jandarma yoktu. kundura mağazası sahibi Yorgiyi 
Bunlar gönüllUdUr. Aldıkları parala- 6·5 lıralık ayakkabıyı S,G liraya ve 

heubu da Mllil Müdafaa Ve- çaycı Yaşovayı da 5 gramlık çay 
rın mi a itti d' Milli Müda! paketlerini 5 kuruşa satmak su· kalct ne a r. ıyor. aa . 
VekAletl de bunların polis, jandarma çundan .sorgularını müteakıp tev. 
oldukları bordrolarda açık olarak klf etmıstlr. 
gıssterıımı,,ur. şu halde bu ışın bize Bir adam dördüncü 
taallflku yoktur. iddiasını ileri sürü· ., •• 
yor. Ben haklkatı söy!Uyorum ama kattan SOkaga dUŞtÜ 
kimseye dınletemlyorum. Bir aralık Pangaltıda Ölçek sokağında, P lA. 
da Me.liye Veklll ŞUkrll Saraçoğluna tin apartmanının dört numaralı 

başvurdum. MUste~arı çağırdı. Mall dairesinde oturan Beykoı deri fab 
mUşıı.vere encUmenlnı toplattı. Bu işe rikası idare memuru Süleyman 
bır son verilmesini emretti. Ben de Kenan, dUn sabah, pencereden so. 

Adalar - Anadolu • Yal ova hattı tarifesi 
Adalar - Anerlolu - Yaleva haitında 15 Birinctteşrin 941 ta. 

rihinden itibaren tatbik eiunacak sonbahar ve kış tarüesi iskelelere 
asılmıştır. (9111) 

Devlet Demiryolları ilanları . 
İşletmemiz ihtiyacı için açık eksiltme ile tahminen 100 1\13 pa· ' 

tınaj kumu satın alınacaktır. Beher metre mikabının muhammen be· 
deli 225 kuru§tur. Eksiltme 20/ 101941 tarihine müsadif Pazartesi I 
~ünü saat 11 de H. Paşada 1 ci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 160 liradır. İsteklilerin muayyen gUn ve sa· ı 
atte komisyonda bulunmaları lAzımdır. 

Kum ciasini görmek ve daha fazla izahatla §artname almak is· 
teyenler işletmeye müracaat et.melidir. (8775) 

* Muhammen bedeli (1600) lıra olnn 2000 adet kalopili kavano· 
zu 31.10.941 cuma gı.inu saat 15,30 (on beş buçukta) Haydarpaşa 
da gar binası dahilindekı komisyon tarafından kapalı zarf usulilc 

:;alın alınacaktır. 
Bu i§e ı.lirmek istiyenlcrin (120) liralık muvakkat, teminat, 

kanunun tayin etti~i vesikalarla tck:liflerinı mı.ıhtevi zarflarını ay. 
ni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komlsyon rcisligine ver· 

mel eri lazımdır. • 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. (9149) 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 

Haseki hastahanesi için lüzumu olan 20,000 metre gaz: idrom. 
2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına sore pa· 
ıarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 4500 lira ve teminatı 675 liradır. Şartnnmeı:i 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görlllcbillr. İhale 16. 
10.941 perşembe ıl.inü saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. is. 
teklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 9H yılına ait 
ticaret odası vesikalarile ihale gunü muayyen saatte daimi encl.İ· 
mende bulunmaları. (9081) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
16.10.9U perşembe ~ünü saat 15 te İstanbulda Nafıa ınüdUrlU. 

;u eksiltme komisyonu odasında (494,24) lira keşlf' bedelli Silivri 
Liman binası tamiratı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındır !ık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif huli'ısasiyle buna mütefcrri diğer evrak 
dairesinde gorülecektir. • 

Muvakkat teminat (38) llrad ır. 

TORKiYE 
i ŞBANKASI 
Küçük ia•arruf 
heaapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 

1941 IKRAMIY~ 
1 adet ~ Kı'a!rk ::::: fll/!ll/ 
a > ıooo > :::: _,.,. 
2 • TaO > c;:; _.,, 

' > llOO > __ == ~ 
İ<stcklilerln en az bir taahhütte (250) liralık bu işe benzer iş 

yaptıı:ma dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 941 yılına 
ait Ticaret odası vesikaları ıle gelmeleri. (9110) 8 > - > ~ 

lllllfU>&ı.IEa: ' ~ • ~ 16 > ı.oo > ::::: ~ 
l .......... 1 tht ·o C 1 ı 80 > DG > = -__._, 18 inci 

yapılacak 
tenviratı 

Cumhuriyetin 
yıldönümü için 

donanma 

wn. . , ,...._ IOO > • 1t - .,,-.._ ________________ ~ 
T. H. K. Genel Merkez Başkanlığıııd 

Makbuz Bastırılacak 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ef>J 
NUmunesine uygun ellişerlik pafüı halinde 3, 5 ){ 

5 etltı 
600,000 tutkallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur ctı1ltı 
muhammen bedeli 9500 liraya çıkarılmak surelıle yenıd~ ~ 
arf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 20 10 9~ ,~ııt ı1 
gı.inü saat 16 da T. H. K. Genel merkez binasında yapıla~c 
vakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. Bu ise ait şartn ı,ıt#' 
merke:G satınalma komisyonunda ve İstanbul T. H. K. ~ f 

İstanbul belediyesi, Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri u· 
mum müdı.irlugü, Cumhuriyet 1 8 inci yıldönümü münasebctilc ya. 
pılacak tenvırata aşagıda yazılı hususatın nazarı itibara alınması. 
nı ilan eder. 

ı - Resmi daireler ve muh terem ahali tarafından yapılacak 
tenvirata ait tesisatın ruhsatlı müteahhitlere yaptırılmsı lazımdır. 

2 - Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise de, mevcut sayıcı 
kudretini tecavüz ettiği takdirde, umum müdürlük, nihayet 20 bi· 
rlncıtcşrln akşamına kadar yazı ile haberdar edilmelidir. Bu kayıt. 
ların hılafına hareket edildiği takdirde yalnız bir tesisat müteessir 
olmakla kalmayıp tcnvıratın he yeti umum iyesi üzerinde teşcvvü· 
şata sebebiyet verilmiş olacağı gin onilnde tutulmalıdır. (9117• 

par~ıı; verilir. . • 1uııc I~tekliler, muvakkat temınat makbuzlarını havı usu )(O~ 
kapatılmış ve zarflarını eksiltme günu saat 15 e kadar 
vermelidirler (8874) 

. ,..o&~ 
Basıldıiı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Ne~rİYst 

Askerlik ilanları 

Beyoğlu askerlik 
şübesinin daveti 

AHMn EMİN YALl\IAN 

GONCJN1 
..__s_E_R_B_E_s_r_K_o_ .. _R_s_o_ ... 1 [. aoRsAs~( 

u T E Ri~wvv~1.ı ' 

BeJoğlu yerli a!<kerllk şubeı;inden : 

Şoförler arasında ahlaki muayene 10~ ~~~~~n J~ 
Jf ,, 

Aşa~ıda sınıfı, rütbcsı, baba ismi, S. R. B. imzası\c şu mektubu al l hakkında ferıa görüşler yaratmakta· 
ısmi yazılı Yd. suhayların acele şu· dık: dır. M:eseıa bir tek kadının veya bir 
bemıze mfiracaatları. Snn zamanlarda Jstanbulda oto· ailenin otomobıle binmeğc cesaret 

> Ten 
» I"eçcta 

100 !s,•ıçre kromı 
NtJKU'l' 

Ttirk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamıt) t> 
Kalın beşi birlik (Rcfl 
24 ayar altın gramı 

Top. Tgm. Ahmet ı-•a,k oğlu Gıya· mobil kullanmak suretile iki adanı edememesi ve şoförün meyil ve ah· 
settın ı 44 731) r. Tgnı. Muhittin oğ· kaçırma va kası oldu. Bu mesele, !Akından emin o\maması btitUn şo· 
lu Ali Gtineti {-17114) P. Algın. Ne· şoförler arasında ahlfikın mazbut förlerin menfaatınl bôzar. Bu cihet· 
dım oğlu Celll Soyman ı3S!l65) olması bakımından sıkı bır muaye- le şoförlerin ıııkı bir ahlfı.kl muaye· 
P. Atgm. Salih oğlu Nurhan Cever ne \'e tetkik yapmak ihtiyacını ha· neden geçmesi ve ah!Akı mazbut ol· 
(4i321) r. Atı;m. Hasan Şükril oğl:ı tıra ı;etırlyor. Meslek sahibi dıye ta· mıyanların meslekten atılması, mes· ========~': 
Sezai (14348> p, Atgnı. Ömer Ccv- nınan her vatandaşta dUrilstlük ara· !eğin kendi menfaati namına mutla· 
det oğlu Mustafa Nazmı (H2!J) nır, fakat bilhassa altında otomobıl ka ltızımdır. Bunu da zabıta tetkik· 
P. Atgm. Aptillkadlr oğlu Hüseyin gıbl bir sürat vasıtası bulunan ada- lerıle ve mahalleden alınacak hUsnU· 
Hllkl (13517/16278) P. Atgm. Sa11 ı mın ahlA.kan gtlvenllir neviden ol· hal vesikalaı·ıle yapmak imkılnı yoi:· ,_ ________ __ 
oğlu Aziz (15082) P. Atgm. Rıza masında ısrar etmek icap eder. tur. Şoförler cemiyeti bu mesuliyeU 
oglu Münır ( 13629) P. Atgm. Scli:n Şoförlerden çoğu lyı ve !eda.k~r üzerine almalı ve kendi arasınd kl 
oğlu İsmail (40893l P. Atgm. Rüştü adamlardır. Aralarında aklı başında uygunsuzları ayırmalıdır. Şoförler 

oğlu Ferit. Apa (4'228) P. Atgm. ve anlayışlı kimselere sık ııık tesa· arasında rey toplansa iki kaçırma 

.Mehmet Adıl oğlu Mahmut Şevket dUf edilir. Vurguncu ve serseri ru.1- vakasını belki de bilmezler, fakat 
144115) P. Algın. Osman oğlu Fah· Ju şoförlerden bunlar da ş\kAyctçl· aralarından kimlerin bunu yapacak 
rettin (31988) P. Atgm. Mukbıl Oğ· dlr. ÇUnkti bir kaç kişinin yaptığı ıstidatta oldugunu herhalde herkes· 
ıu Ahmet İhsan ErtUrk (26923) S. uygunsuzluk bUtUn meslek erbain ten iyi takdil' ederler. 
8. MI. Me. J:<~uat oğlu Ömer Nusret ___ 1111!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,_.-ı!!!!!!!!!"!""'"!!!!!!!!!!!~ 
(323/71) Tbb. Tgm. Sami oğlu Sami 
rortes (36393> Ecz. Atgm. Has11Jl Rumen konsolosha-
R&ct oğlu Ahmet Buriıanettin 

(36852). 

* 
nesinin gazeteci

lere çayı 
Be,ikta, aı>kerllk ~ııheııl başkan-

lığından: Romanyanın İstanbul konsolosu 
Şubemizde kayıtlı yedek istlhkfı.m dün Taksimdeki konsoloshane bi. 

te~meni Sıtkı oğlu Saım Şenyuv:ı 

(30914) nın 1>ek acele olarak şube· 
mize müracaatı, etmediği takdirde 
1076 sııyılı kanunun madde! mahsu· 
suna göre hakkında muamele yapıla
cağı llAn olunur. 

nasında yerli ve yabancı gazete. 

cilcre bir çay ziyafeti vel'miş ve 
bu çay ziyafetinde İstanbul Vali 

ve Belediye Reisi Doktor Lütfi 
Kırdarla matbuatın ileri gelenleri 

ve muhtelif sefarcthanelerin mat· 

idare amirlerinin 
yetiştirilmesi 

Ankara, 13 <Telefonla) - İdare 

Amirlerimizin daha iyi yeti§tiril· 

mesi ve işi kavramış bir şekilde 

kaymakamlık yapabilmeleri için a. 

çılacak kaymakamlık kursları pro. 

gramını tesblt etmek üzere bugün 

Dahiliye Vekili Faik Özlrakın re. 
isliği a ltında vekıllığin ileri gelen 

leri ile diler vekillikerin milmes. 

kağı seyrederken muvazenesini buat ataşeleri hazır bulunmuşlar. sillerindcn mürekkep bior komis. 
kaybederek sokağa diışmlişttir. f r t '§t 

Bu suretle, dordüncü kattan kal. dır. yon aa ıyc e gcçmı ır. 
dırım taşları üzerine düşen Süley· Bu arada Rumen konsolosluğu 
man K enan, parçalanarak hemen hazırlamış olduğu çok güzel bir yüz tutmuş olan Karagöziin, ya. 
ö1müştilr. Vakaya müddeiumumi. sürprizle misafirlerini memnun et· bancı bir konsoloc;lukta ciavetllle· 
lik el koymuş, Süleyman Kenanın miştir. Bu sürpriz Karagöz oyu. re gösıerilmesinln bize örnek olcak 
c~edini muayene eden adliye dok nudur. bir h€ıdise teşkil ettiğini zanncdl· 
toru defnine ruhsat vermiştir. Bizde yavaş yavaş unutulmaya yoruz, 

7,SO Program 
7,33 MUzık 
7,45 Ajans 
8,00 Müzık 
8,30/8,45 Evın 
saati 

12,30 Program 
12,33 Muzık 

18,00 Program 
18,03 MUzik 
19,00 MUzık 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

,o {ı 


