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Gümrük ve inhisarlar Vekilinin beyanatı 

Memurların tekaütlük. 
nıes' elesi hallediliyor 

tnblsarlar ~ekUI 
"-....._ Raif Kandeaiz •···• ..... 

llıdetlırlmh: Z 

Avrupa ile nakliyatta 
müşkilatı 

önliyecek tedbirler alındı 
' İnhisarlar Umum MUdUrlUğUntic 1 c- İnhisar maddelerinin .satı~ , 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ralt 1 tiyatlanna zam denince iki tUr1U ı 
Karadeniz kendlsile ' görU~cn b.r ar· zam hatıra gelir. 
kadaşımıza, gümrUk ve inhisar iŞ· Birisi son zamanlarda yapıldıi:l 
ıert hakkında aşağıdaki beyanatta! 1 gibi biri millt mUdafaa veya inhlsaı 
bulunmuştur: \"ergisi olarak almakta olduğumuı 
c- lstanbulda bulunan İnhisarlar paralardır ki, bunlar kanun mevzıı 

Umum Mildilr!UğU ile mUcssesele: ndurlar. Diğeri ise 1ıı hisaı-lar mad· 
ve fabrikalarını gezdim. Gllmrük \'e delerinin maliyet bedelleri yükselip 
Muhafaza. teşkilatını yakından got• alçaldıkça fıyat tenzil veya yüksel· 
dilm. Burad:ı bulunduğum müddetle dikçe yapılan fiyat utınalarm· 
lşlerlınlzln norma! olarak yürUdilğtl dan ileri gelmektedir. 
kanaatindeyim.> Birinci şekilde zam için şimdllllı 

- İnhisar mad'-'clerlnden şarap bir düşüncemiz yoktur. Diğer kısım 
rıyatlarına yapılan zamdan başkn arttırmalara gelince iptidai madde 
diğerlerine zam yapılacak mıdır? <Devamı Sa: 3 Sii: 5 de) / §/ ,,-

1 l2!a,1da açıklarında 
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ı · -. Sivas 
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Şarkta <"ereyan ede. büylik bot •tm•d• ,ımaı, merkez n ceaur 
ct-ııhelerlnde hareklt ba ,ekilde lnkl,..t ediyor 

HARP VAZIYET/ 

SPORCULAR 
Yarrnki spor sayfamızda sızm 

için enteresan bir müsabaka tertip 
ettik. laf si/atım okuyacağımz bu 
müsabaka sizi çok sevindirecektir 

Orduya iltihak eden 
yedek subaylar 

talebeleri, dün 15 inci devre 
merasimle diploma aldılar 

-

Ankara 17 (Hususi · muhabirim ız· ı da cephelcrln11zde milcadeleye iştirak 
den telefonla) _ Bugün Yedek Su· etmek, genç TUrk ordusunun kısa bir 
bay okulu 15 inci de~·ı e mezunlarını zamanda teşckkUIUne yardım eyle· 
veımlışUr. Diploma tevzi mcr"8.slm!:-,. mck, bir çok güçlUklerl yenmek ve 

ı de Meclis ı·eisı, Başvekil , .e Vel;:ıller, nihayet büyük ve tarihi zafcrimızı 

' Genel Kurmay İkinci Ba,kıını Asım kazanmak yolundakt öz vazifclennı 
GUndUz, Parti Genel :::iei:r etcrl ' c içten gelen btr a laka ve yalnız asıl 
bUytik bir d.ıvctli kUtlcs! hazır bu· Tuı·k mılletıne hAs olan bUyük bir 
ıunmuftur. te\·azu ile değerlı menkıbeler yaıa-

Okulu !~ ı derece ile bitiren )·edek tan etraflı kahramanlıklar yapmi.Ş· 
ııubaylara Meclis rcl.sl d.plomalarını tır.> 

vermiştir. Komutan genç subaylara llltaben 
Mektep Kon\ııtanı albay Rıza me· sözlerini şu şekilde bitırmş!tır; . 

zunlara hitaben söy:cui.; I nutukw c- Tarihten ve btıgUnkU h~dıse· 

Yedek Subay okulunu.1 • tarihçesini 1 !erden ders alnra~ her karış toprağı 
yapmtf \'C 1911 senesindenberi İhti- ecdadımızın ve bızlm kanlacımızla 
yat Zabit nıcktebln!n kahraman or· yuğurulmuş bu vatanda Cllmhuriyc· 
dumuza bınlerce ihtiyat zabiti ye· Umlzın feyızlerile bezenmiş olan yur
tiştirdiğlni söyleyerelt demiştir ki: dumuzu Ye asil mlllctlmlz!n yüluek 

<- Mllll mücadelemizin ilk z:ı- menfaat ve .şue!ini korumak için 
manlarmda yedek subaylarımızın bilyfik feragat , .e fedaklrlıkla çalı 

mühim bir kısmı henüz davet edıl· şacağınıza ''e bu aziteleri tam b r 
meden yurt mUdafauına kotarak başarı ile ~pae&gınız:ı ve lcabırıd'l 

muhtelif ea!halal"da bUyUk kurt.arı· bu uğurda sete .seve ka.nınızı akıta 
cılarımızın emir ve komutaları altın· cağınıza l~ınnz vardır.> 

Maarif Vekilinin beyan ah llusyadaki kıya· 
met karşısında 
düşünceler 

Bir Amerikan 
muhribi daha 1 

torpillendi 

Yeni Japon 
kabinesi 
kuruldu 

GI. Tojo 
Başvekil oldu 

- . : ~ 
1

. T aıCbe yurdu için 
Kuşatmaharek~tı. bina ve tesisat ~. •ıaaı: Siyueümbia Nas. 

~İla Hecaaın ~H ma.l 
'-? t 11t hikiyıesih alU.aeı var 

': Ahmet EiWift YALMAN 
~ usya, bir kıyamet ıün'1 
~ ınanzarasını alıyor. J~n. 

ltUıı topraklarındaki miras ım· 
it 1-rının cazibesine dayanamıya. 
~ Silfıhlanmata hazırlanıyor. 
\'ıt llusya haricindeki muhtelif 
~l lerdc yeni bir hız a~ak ~
\ı:',:1arını gösteriyor. Boy:kı bır 
~a bizim sulh hedeflerimiz:· 
\ hılhsetmcnin sırası mı? Evet, 
.__&ırası .. 
~~anın manzarası; ortaya atıl . 
~ ltuınar oynamak yolundaki 
~ı Pek tabii olarak kuvvet· 
~k )"Olda bir manzaradır. 
~ il karısısında sulh hedefleri· 
'iikunetle gözden geçirmek 
~ bır ihtiyaçtır. 
~anın ~kil etti~! kocaman 
\..:~ tahtası uzerinde bir sene. 
~i, Almanya için tehlikeli 
~k bir hamle ihtimali be· 
~ i. Bütün Amerika b ir mal· 
~ t&rıası haline konulmuş, 
~ loııt ekilmiş, 1942 ilkbaharın 

1 tnahsul alınacağı ve bunun 
)anın ale)'hinc ağır basabi

I be.in olmuştu. Bunun üze· 
~ .\lrn"1ya hem glinün birinde 
~örülmeye mühtaç olan 
~ ını gormek. hem de A· 
~ n • İngiliz. hamlesinin tesir. 
~ Önlemek istedi. Rusyaya 
~ı.;rak buradaki malzeme ka~ 

tle Amerikan yardımına 
~ btr müvazene kurmaya te· 

~etli. Tahminden faz.la be· 
~ tnekle beraber esas mak. 

Ilı "ardı~ına fimdiden hükme· 
r. .Alınan tejkiliıt dehası, 

ltıenbalarmdan istifade gaye· 
~derhal dort elle sarılacaktır. 
~ unıa beraber İngiliz • Ame· 
~>iıcePhesi bakımından Rusya 
~~herhalde kAr hanesine kay 
~k bir şeydir. Almanya ye· 
~l et menbaları elde etmiş 

a beraber mevcut malzeme· 
~Uhırn bir kısmı yıpranmış, 

~I 0rduları ve Alman halkı 
harp acıları <;ekmiş \'e Al

•aldırına hızı sarsılmıştır. 
ltusyadaki milvonlarca as· e • 
8eniş miktarda malzeme 

~l'lbahnrında İngiltere aley· 
~al:.iyct almı iken bu sene 
l(! <luları ve Rus malzemesi 

re Ve Amerik'l hc~abına Al. 
tı 

, tneı;gul etmek, yormak ve 
l"r\ak lç ın lrnllanılabilmictir. 
;cııı rl ic;ln ıtoktcn ınen bir 

Olıtıu tur. 
tar ftnn lng iltcrcnin Ame· 

tt kçc ıkı bir iş birliği 
1 

eli er tıırıftan Almanva· 
tin ku\ \•et membaı ka-

~ n nün blr"ndc bir bera· 
3
lllhune varılma ına ait ih· 

: ku, vetıendirmlştir. 
•ht m"lllC'r karıııııında bl. 

fflevamı Sa. 3 S il. 4 del + 

Muhrip Amerikan 
müdafaa bölgesin de 

taarruza ugradı 
TolO orlladu J••I 

kaldae lçlll 
JartlmlltNI 

Sıra Mareşal Budy eni ordulannm kuşatılmasma 
geldi! Önümüzdeki g ünler içinde bu Rus_ ordularmm_ 
şimal cenahmdan ihataya maruz kalması muhtemeldrr 

v~ .. n <A • .&.> - llii· 
mi teMit: Tokyo. 17 (A.A.) - 8tetanJ: H ar· 

biye • azın General Hıdeki Tojo ye· 
ni Japon kabinesini tefklle memur 
edllmıştir. 

Yazan: "•• J 
A111erikan1n lterney mubrl. 

bi IHlriinkii çarşamba &'Ünü, 
i zlanda sallili açıklarında, sa

a t 3,56 sularında torpillenmiş· 

tir. 

\rydpark 17, (A.A, ) - Ruz. 
veıt, Kerney'in torpillenmesi 
hadisesinin, sarih surette Ame· 
rika müdafaa böl&'esinde vu· 
kua geldiiini söylemiştir. 

Vaşinrton, 17 <A.A.> - Re. 
is Ruzvelt, bir Amerikan harp 
ıemilıinin torpillenmesi hadise • 
si münasebetile biraz telaş et· 
miştir. 

Greer hadi.sesinde oldut u ıi
bi korsanlara karşı ateıt açıl· 

ma.aı emri verilmiş olup ol· 
machtı sualine Reis Ruzvelt 
Bahriye Nenret i tarafından ve 
rilen emirlerin usulü dairesin 
de tatbik edileceği cevabını 

vermiştir. 

Vaşington, 17 (A.A.> - Balı 

r iye mahafill, Kearny Ameri. 

Tokio, 17 (A.A.) - Tojo bu ak· 
şrun, kuracağını Umit ettiği kabin~

sı için istişareler yapacaktır. Toj?, 
yeni kııbine için ordunun milzaheıe· 
tini istemektedır. Bahriyenin, kao: 
neye, ordu ile birlikte iştırak etmek 
üzere talimat aldığı zannediliyor. Ye· 

<Devamı Sa. 3 Sü. 6 da) c-~ 

Mi. Petenin 
tarihi 
kararı 

Daladier, Blum, Rey
naud, Cot, Mandel 

müebbet kalebentliğe 
mahkum edildi 

Almanlara göre 
J<.us ordusu 

takip 
ediliyor 

Sovyetler Briansk 
Alman kıskacını 

yarmaya çalışıyor 
----

Lenlngrad ıa11a,a 
tallıatı şiddetle 
bombalandı 

Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B .: Al· 
man umumt karargl\hının tebliğinde 
Odeı!anın işgali bildirilmekte ve Ode· 

---,.. dedi Jd ısa limanları önünde, Alman hava 
kan mulıri.binln torpillenme- RACIA-V : kuvveUerlnln, asker yüklü 14 du,. 
s ini müteakip batmamasmın, man gemisine isabetler kaydettiği 
remi inşaatında su sızmaz böl· F ı "h 11 .. ve olunmaktadır. 

ransızıar, ı anele ugvra- a. 
r eler ve çifte karineli olarak Azak denizi ile Donetz arasınd&. 
yapılan isli bat sayesinde ol. tJ/dınız ama bir daha Alman, İtalyan. Macar \'e Slovak 
dut u hususuna dikkat naurı- aldafJ/amıyacaksınız kıt'ları, bozguna uğrayan dUşmanı:l 
nı çekmektf'di r. Vichy. 17 (A.A.) - Mıır~al Pe· takibine atılmışlardır. 

\.. ~, taln tarafından dür. gece radyoda ' <Denmı Sa: 3 S ü : 6 dal 11.I 
(Devamı Sa: 3 Sü : 7 del ** - ------------.-

.Framaz tarihinin dönüm noktalanndaa blrlai teşkU eden bir a n: Deladier Fran11z meclisine AJmanyaya 
harp tin edUdıtlnl blldlrlvor, ve M a...,..ı P eten tarafından ba bar!PI Hl n ettikleri için mlle~t kltrete 

mablrflm edilen Daladler, .ReJ naud, Gamlln, Blum 

Sovyetlere göre 
JVlos"ova 
şehri 

kuşatıldı 

Çarpışmalar cephe 
boyunca devam 

ediyor 

ltalln Moıkowarı 
ıerbeat ••bir 

uaa etmerecell 
Moskova, 17 <A.A.) - 16 lık· 

teşrin günü, çarpışmalar bütün 
cephe boyunca devam etmiştir. 

Muharebeler, cephenin batı istika 
metinde bilhassa §iddetli olmuş· 

tur. Bu istikametteki muharebe. 
lcrde, iki tarafa da ağır kayıplar 
verdirilmi§tir. 

15 İlkteşrindc 43 Alman tayya· 
resi tahrip edilmiştir. Bizim kayıp 
larımız 27 tayyaredir. 

Çete harekatı düşman işıali al· 
tındaki bölgelerde şlddetlenmİ§· 
tir. Almanların son zamanlarda i§ 

gal ettiği Kalinln, Orel bölgelerin· 

<Devamı Sa: 3 Sü: 6 da) •*• 

C. H. P. Münhal 
meb'uslulılar 

için naaızetle· 
rint bildirdi 
Ankara, 17 <A·A.) - A9ık 

olaa Atrı mebuluf una emelr 
li kor Geaeral Kemal Dotaa, 
Bilecik mebuslut una Ki bil bi 
yük elçisi Memduh Şevket E
ııendal, Denizli mebushıfana 

İzmir Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz, Manisa meba alata 
na emekli korceneral Ali Rı· 
za Ar tunka l ve Mardin mebua
lut una eski Burdur mebuaa 
Halit Onaran Genel Bqkanhk 
divanınca par ti namzed i olarak 
~Umitlerilir. 

Sayın ikinci mintebiplere 
bildirir ve ilin ederim. 
c. H. P. Genel Baıkan vekili 

Ba,vekil Dr. Refik Saydam 

temin olunuyor 
Tıp, Fen ve Edebiyat Fakültelerinde müsabakc 

ve seçme sistemine gidilecek 
Ankara iHususn - tstanbuldaki 

.etklklerinl bitlrerek Ankaraya dö
nen Maarif Vekıll Hasan Alı Yücel 
latanbuld&k! tetkikleri etrafında bı:· 

yanatta bwunarak demiştir ki: 
<- YUktek Mühendis okulunu 

gezdim. Lllboratuarları, kUtUpane· 
atnl, sınıfları, atelyelerl ve pansiyon 
kısmını inceledim. Okulun idaresi \"e 
tertibinden memnun oldum. 

Bu yıl elll dört mezun veren bu 
kurumumuzu, Ult ağızda yUz ehi 
mezun verecek şekilde diUenlemeok 
Cümhuriyet hUkQmetJnin kararlan 
arasındadır. HtikQmet. hertUrlU lm· 

klndan istifade edip Yüksek MUheıı· ı Maarif Vekili Huan Ali Yücel 
db okuluna en kısa blr zamanda e-ı 
iyi iflemeal için zarurt vasıtaları te- talebes.nln sayısındakı artış, bu ku· 
min edecektir. Günden güne artan Mr rumumuzun hem gördüğü rağbet ı , 
rağbeUe, geçen yıla nisbet edllirı;e j hem de daha kolay gelişme ımkA ı· 
)'Üzde elli lstekllsi artmış olan Yük· !arını kazanmakta olduğunu bıze go" 
sek MUkendis okulunun yeni yıl mU· terml.ftir. Ankarada kuracağımız 
ııabakuında kazanan taUıbelerile gö- Yüksek Teknik okulu ile İstanbulda· 
rUftUm. Birinciliği İzmir lisesinde.1 ki Yüksek Mühendis okulumuz, be>· 
bir talebemiz kazanmıştır. GUndUz Devamı Sa: 4 Sü: 2 de) X 

tiid DŞBiTAT 
Pa08BAlllMIZ 

25 lıkteşrinde 2 yeni tefrika ve 
bir makale seris!ne başlıyoruz. 

Bugünkü ~ayımızda 

Kız Kardeşim 
Başlıklı h ok i k ı bir büyü k hikayeyi 

neşre başladık. 

25 İlkteırin aayımızdan itibaren gazetemizde şu yeni neşriyat 
proır amını bulacaksınız: 

1. - Berraklığa doğru 
AHMET EMİN YALMAN'ın memleket meadleleri 

esaslı diifüaeeleri laa vl bir yaza serisi 
hakkında 

2.-Macaristanda Türkler 
Metbur Macar romaacıaı MA URUS JOKAY'ın tarihi romanı 

3.-KIZIL KAYA 
VMlli BAtrM'ın çok ince, çok canlı bir romanı. REZZAN 

EMİN :!'ALMAN tarahadan Türkçeye çevrilmiştir. 

Bu ne§l'iyat proıramımız hakkında bundan sonraki nüshaları· 
mızda daha faz la tafaillt vcreceilz. 

~- ~· -....--.----



~~~- ! ----------------~-----------------------------------------------.-.-------

3 ATLANTIK KIYISINDAN HABER l!1r1~oruyorlar: 1"\ 
L . b G bA A Usküdarda ekmek 
ız on: ar ı vrupanın ler neden geç Un tevziatrnda yolsuzluk 

tahakkuk ediyor 
Cumııl.4r _yet 

Bayramı S b "' "' çıkıyor: ? on arış sıgınagz « .. " .• Diğer emtlerl bilmem, 

-2-
fakat, bizim Vskihlıır fırınlımn· 
da 15ık sık ekmek > oklutu \le 
karşıl~ıyoruz. Buna &ebep hiç 
de unqızluk de •il. Ç11nkü, urta• 
lık kararınca bol bol ekmek ı>ı· 

karıldığını, bu clmıeklerlo bek· 
leycnler tarafından Mcak sıcak 
kapışıldığını görü;)oruz '\O bu ak· 
-.aklığın !ilk ııık neden ileri gel· 
eliğini mertık ediyoruz. ••••• 

lstanbulda da 
coşkun tezahüratla 

kutlanacak 

Alman polis şefi Himmler'ln :rnua· 
\'lnı Bict"urn L·zbonda otelin sa.t<r 
nunda çok canlı tavırlı bir Almanla 
konuşuyordu. Bu .Alman bUtUn dün· 
~·a tarafından yakından tanınmağa 

!Ayıktır. Adı, Frlcdrich Sıcburg'dur. 
Bu zat, Be 11(.i kolları idare eden ve 
bu lara nıt usulleri en yüksek b!r 
fıkl'l seviyeye çıkaran o.damdır. Çok 
cazır> b.r şahs yetı vardır. Vazlffsi, 
Alır..ıınyanın nl-

ıarı bUyUk bir şefkatle evlertue atıp 
bakıyorlıır, 

Mfilteoilcr bır, ikl senedir hudut 
aşınakla meşguldUrler. Harp harici 
memlekeUcrin hududuna c:yeşil h·t· 
dJlt adını veriyorlar. Fakat artıl< 

garip Avrupada kendileri için ye,,ıi 

hudut kalmamıştır. Bundan sonrası 
Okyanustur. Portckizde baskına u&· 
rarlarsa tek Umltıerl, Okyanusun öte 

tarafına, Ameı i

Uunu Cııklitlıırlı bir okurumuz 
yn7.ıyor \C unıyor: 

Şikayetçilerle, fevziah idare 
edenler dün sorguya çekildi Bu sene Ankarada coşkı.ın tepıJlll· 

ratla kutlanacağını yıu:dı~ımız CUm· 
, huri;rct bayrammm, şehrimizde dı· 
1 bUytm tczahUrntla kutlanması için 

yctıerı hakkında 

her tarafta e ı· 

niyet uyandırmuk 

--Yazan: --1 

Erle Sevanld 
kaya kaçmaktır. 

1tunun lı;ln Llz-

bon llmanından 

_ ~akın bu ak aklıklar, dıır 

\&kitte halka nokıııan ekmek slSr 
ınek itJıı. tertip edilııti) bir oyun 
olma ın'.' •• \.,,_ __ ..... ___ J 

1 

merasım programı hazırJanmı~tır. 
Oğrendiğlmizc göre 29 te~ıvev· 

vclde bUyUk bir geçit resmi yap•\!\ 

cak ve bu geçit. Beyazıttan baş ap· ı 
rak Taksimde bitecektir. 

Schrin n1uhtellf fleJTltlerinde fener 
ııl:yıarı tertip edilecek, den\zd~ vıı · 
purların lştiraklle deniz alayları ya 
pılncaktır. Ayrıca o gece Sarnylı ,,. 
nu ve Şems.paşa havuzlarındaki renk 
1: sular ııımcaktır. 

tır. 

MesclA. Belçlknda. \."arlıkh sınıflar· 
la. temas ederek Alman)'anın hiç bi? 
zaman mallarına dokunmayacağı 

hakkında. teminat vcnni\'Ül'. Paristc 
Fransanın servetine sahıp olduğu 
da ma tekrar edil 1 meş'hur c:ıki yüz 
aJlc. ıle do5Uu kızıştırmış ve ıscflı 
Otto Abctr.ı bu yold devam eden 
ı;ahşmaJar a tem l kunnuştur. c:AI· 
!ah sakın Fl ansız olmasın?> başlığı 
u b r kitap yazarak F rnnsı:r:lann 
nlılll guı urunu okşamıştır. Portelıız 
hakkında h nUz çıkan bir kitabile 
Poı-t.ekiz n t.ıilyük mazlslni hatırlat· 

nıış Hı Portckjz: kültilrünUn yOksck 
bir mcvklı olduğunu ılcri t.ıilmıUştür 
Nufuz ve mcvkı sahlbl Porteklzlıle· 
rtn h psi, bu k tabın tesiri nltuıda 

kalmı lır. 

Alman &: ncl Kolunt:n ikı kud· 
reUı unsuru bir köşede gorilşürken 
etrafıma goz gez.dırdım. O dakıkadıı 
ayni otelde şu şahsiyetler vardı: 
Vaktıle Ltıkscmburg Başvekili olan 
Bech, Belçik nın oon Başvekili Pier· 
lot. Frııııs ının eski Ba.şveklllel'inde.ı 

Chautcmps, Lchistanın ili{ Cflmhur 
Re ı Paderevski •..• 

Bu mcmlekeUerclen her bırınu1 te· 
meli Siebuıgun Beşinci Ko!ları tar.ı· 
fından çold.flrlllmllş, sonra nazi or· 
dusu tarafından zahmetsizce ist;ifa 
edilmiş ve Blefurnun idaresine işti· 

rak etUğl Gestapo t~kilatının tesiri 
altına dlişmtlftU. 

Aynl gUn ayni otele yeni bir m.· 
satır geldi: Eski Romanya Kralı Ka
roı. .• 
Kcndı koşemden bUyUk bir alaka 

llc ortalığı ejTedı~·ordum: Sayd1ğırn 

adamlardan her bıri gellp geçtikçe 
Sıeburg soğuk bir tavırla kendilet'ı

ni süzüyordu. Millleci devlet adamla· 
rı önlerınc ~akı~ orlaniı. Blrblrlcrilıl 

de konuşmuyorlardı. 

Bir kaşede de Rus tarihinin ta
nınmış bır sunası, bir koltuğa gö 
mUlmüş uyukluyordu: Ra.spuUne kaı 

ı bir ısynn hazırlıyan, kendisini öl
dUrten vo ölüsünil nehre kadar sU
rllkleyen doktor Lazovcrt ... 

Bir aabah saat dokuzda .Alma:-ı 

yolcu tayyaresi Palas oteline adetn 
ııtırlinUrcefrlne geçti. Bir garsona 
sordum: 

- Neden bOylc yapıyorlar? 
- Varlıklannı herkese duyurmak 

lçın .• Tayyare böyle cakalı bı,r tarz· 
da geı:lnce Amerika konsoloshane:;i 
oni.lnde vize bekleyenlerin sayısı der
hal artar. 

Pek do{;'Tu... Amerika iı;ln vize 
bekleyenler.n sayısı yirmi bin ••• Buıı. 
lar Almanyadan, Fransadan, Belı,;1· 

kadan akıp gelen mUJtecllcrdir. Poı • 
teklzlllcr kendllertnc çok iyi muam:.
lc cdıyor. Kimsesiz kadın ve çocu.t· 

HERGüN BiR FIKRA 
lienç Us.nan 

O nıanJı taıihladc Genç O man 
diyo anılan :ikinci .. altan Omıau, 
Yeniçerilerin ZC\k ,.e sefahcte o
lan dlişkünlüklerlııl öılleınek ıı:ın 

meyJıanelerl kaµatmı , k:ki yapıl· 
masını suç ım~ınış, balışiş ve uliıfe 
iateınck gibi auuforculukları kal· 
dırmı,tı. Malo, U7.A saldıran L<ır

lıaları elilo uhliırıne~o ba,ıanıı~tı. 

Gcnı; ı•adişatıın bu hareketi haUı 
tamfındaıı ıneııınıınlııkla kıırşılıtn· 

mı,, f11kat, ba.'}lnrırıda 'aktln Şey. 

hullslfmıı Eı;at t;fC'ndl oldu~ hal· 
de lıütUn ulema 'c l'enlı:erllcrl a· 
~ak4ndınnu;tı. BIUllar, padişaha 

tıunahkArlık, frcııkllk, dine 'c 
Adete karşı hürmet idik isnat edi
l or, halkı nlel lılno körüklüyorlar
dJ. O sıralara Utiadüf eden hlr ra· 
mazan gunüııdc şarap ltti~i l<;ln 
tutulan bir Bektaşi baba ına kadı 
sorar: 

-- Padişahtan mı itğreııdln bu 
:r.ındıklığı be herif. Ramar.anda iti~ 
lir mi bu zıkkı nı tıol lc baka) ıın:: •• 

Zeki Bektaşi, heıııC'n kadının 

eteŞinl öper. l'clsli lılr mla ile: 
- Ah kadı elendi hiç 11orına ha. 

Jlınl.. ı•adlşah lıJcrln manı;aı•Ia· 

rıru, ulfıfelerlnl, arpıılıklarıııı :kcı;. 

tikten onra ortalıkta merhamet 
\ O mliru\l\ct de eln;Jldi. ırtısıra 

bir haftadır atlıktao koranan a· 
danı Pf•P tQlle dU1un paditahın 
kanını hile if;er. 

Der 'e bu <'C\ abilo kadı) ı h k· 
kıa44 at ıuw.rı o.-ıe •tebur ..,., 

ayrılan her A· 

merika vapuruna, Amerlkaya gl
den her Klipper tayyaresine acı bit' 
hasrcUe bakıyorlar. \'c vize için sun 
bekliyorlar. 

Aralarında muhııccrettcn ve bu.1a 
ait kayıtlardan ' 'e usullerden b~l: 1 

IAf yoktur. Hergtln Lizbon ko.hvcıc

rine dolarlar, gazeteleri gözden geı;!· 
rirler, sonrıı AJma.nlıırın Portekiz! i,,· 
Ula edip ctmlycccğıne dair münal1:a.· 
şalara girişirler. Çoğunun yemeği, 

bir kadeh bırıı ile Porteldz USlllU zey
tinyağlı ve soğuk fasulyadan ibaret· 
tir. 

Bır kısım mülteciler, nmhaccrct 
ümidini kaybederek Portekiz köyle
rine yerle;mıişler ve kbylUlcrlc kay
naşmıl}lardır. 

Zengin mWtecller, gilndllZlerl ban· 
ka banka dolaşarak tUrlU türlU dci· 
"'izlere ait para muameleleri yapıı::· 
lar. Geceleri hepsi Estorll gazlnosıı· 
nun rulet mualarının etrafına do· 
iar. J.tenhııs tıılfhlcrlnln hiç olmazsa 
rulet sa.ha.&mda yüzlerine gtilmesini 
beklerler, Pek çok huduUarı par~ 

kuwctiJc geçeblld[Jtleı·ı halde Amc· 
riknn vizesini para ile satın almak 
nıUmkUn olmadığı için Amerikaya 
kUskündürler. 

BLr akşam oyı.ın salonunun blı" kö· 
şe:ılnde bir çift bacağa pek iyi uy
mayan bır pantolon ~özUıne ilişti. 

Vay, benun eski bir pantolonuı.."l.. 

Bunu Fransada. bu!unduğum sırada 
bir sosyalist .Alman muharrlrlne ver
diğimi hatırladım. 

Kendi halinde bir adam ••• Muhar· 
rir ve profesör 8ıfat.ile bir zamanlar 
Almanyada mUhim bir mevki ..ııtlll'l>i 

bulunmuş. H!Ucr ı;:-cldıktcn sonra 
kaçmıı. lsp311ya dahill lharqJnde 
cümhuriyet taraflarlarile ber ber dı,. 
vüşmU.ş. l<'ranko ta.rafı kazanınca 
ltollarında. hasta çocuğunu tuşıyarak 
Pirene dağlarını yaya tırmanmış, 

Fransaya kaçmış. Harp tehlikesi baş. 
gösterince deniz yolıle Porteklze geç
miş. 

Beraberce oyun salonundan ç.k· 
tık. Sahilde kumların Uzcrlne uzan· 
dık. Amerıkada bulunan meşhur Al 
man muharriri Thomııs Mann, A:
man kUltOrUnU te~ıı ctmelcı i iti· 

Odun 
muhtekirleri 

Adliyede 
Fiyat MUrakabc komisyonu niha· 

yet odun :1şl üzerindeki tahkikatını 
billrcrek suçlu gördüğü 8 odun ta
ciri ile l3clcdlyc mUrakıplanndan 

Süreyyayı, lllZumsuz yere odqn .Ci
yaUarınm yükselmesine ve halkın al· 
datılmasınıı. tıebebıyet ıvcrmck suçtn· 
d::ın Adliyeye vermlştır. 
MUddehmıumillk tahkikatı milll 

:korunma .kanununa r;-örtı yUrUtmekte 
dir. 8 odun tac!rl ile SUrcyyn bugün· 
!erde :MUddelumumUığc celbcdilerck 
sorguya çekilecek vo suı:lu görUJtır
lcrse ynlnnda mahkemeye sevkcdile· 
ceklerdir. 

Belediye mUrakıbı SUrcyyadan 
başka Adliyeye verilen odun tacirleri 
şunlardıı·: 

Niyazi Yclkencloğlu, Rıılf Eri.,, 
Nafiz Gönen, Hüseyin Bayram, Rum 
eli odunculnrınd:ın Haydar Dag-yol· 
alan, Kancnl .şirketi .şcr!klcrlndcn 

Fikri Kancal, Mustafa Tunçel, Ni
hat GUven, Etem DUroğlu. 

Beygir eti 
satıyorlarmış 

Karagümrükte bir 
şebeke yakalandı 

Cemil, Mehmet, Sait 'Ve Rıfkı a
dında dört ldflnln KaragQmrUktc 
Sultan mahn11csinde 17 numaralı evi 
kiralayarak bir ltasaphanc haline 
soktukları ve et kaçaltçılığı yaptık· 

!arı haber alınmış ve ev dUn ansızın 
basılmıştır. 

Arama e!nıısında garip bir vaziyet 
meydana çıkmış ve katakçı şebeke· 
alnın kaçak olarak &attığı etlerin 
bcygır eti olduğu anlll§ılmıştır. 

barılc Avrupadan kaçırılmaları !Azım Mutfakta 5o kUsur kilo beygir etı 

gelen meşhur yUz yirmi Alman fıkir bulunmuş, kale boyundaki bir ma
adamınm bır HslcsJaj yapmıştır. Be· 
ninıl ,, 

1 0 1 
ğarada da bir mıkt.nr dııha beygir 

o .num ar zer ne uzanan adamı 
b yU yl 1 k. id bl 1 eti ele geçırılnılştır. u z rm ış en ndır. Fa.kat 
k 1 h 

ı Suçlulardan Ccmıl, Mehmet, Salt 
onso os anc m<'murları Tlıomas 

,,ft_ 
1
. t . . ı yakalanmış, Rıfkı knçmatıı. mu\'af· .,_ .. nın ıs esını tanımıyorlar. 

fak olmuştur. Bunun d bugUn ye-
Muhat.-ıbun sakindi. Bana dedi kl: • 

kalanııcatı muhakkak sayılmakta. 
- Artık gazete okumuyorum. 

dır. 
Dünya lş1<'ri umurumda değil,,. Eğ~r 

Almanlar buraya gt'llnçeyc kadar A· 

merlkOJt \"ızesıni alıp blr .Amcrıkan 
vapur \'cya tayyarcalno kapağı at
mak mll.mkUn olmazsa Okyanusun 
&':tlcırı !sinde bana yer mi yok? 

SJcburgı.ı blnaz evvel Palas otell:ı 

de gördUğtlnıU kendisine anlattım. 
Gömcrlne birdenbire bir parıltı s-el· 
diğinl karanlıkta fnrkettim. Dedı ki 

- Sleburg buraya gelmişse Por
tcklzden hayır ltaJmamıştır. Yarın 
ı;ahıllerde dolapyım da hangi noJt· 
tayı kendime mezar yapııcaCımı lp
tldadan knrarıa,tırayım > 

K.uı1ının clindt•n <;a~ paketini 

kıtpııı J<aı-mı!} 

:Fatma adındıı bir l<adııı, cıun Tah· 

mis caddc.sindckı bir çaycıdan 440 
gram çny almış, )'olda giderken bir 
sabıkalı yanına yaklaşarak elindekı 

p:ıketı kapmış, knçmağa bnşlıımı§tır. 

Fatmanın feryadı üzerine koşuşan 
halk hırsızı yakalnmağa muvn!fak 
olmuştur. Ahmet adında bir sabıkn•ı 
olan hırsız dUn birinci sulh ceza mııh 
Jtemesl tarafından 4 ay 15 gUn mUd
detle hapse mahkQm ve hemen tev· 
klf olunmuştur. 

29 teşrinievvel gUrıU ve secesl 
Hnlkevlerhıdo temsil ve konferans
lar verilecektir. 

Un teniatmıtaki yolsuduk hakkında ikayı;•tte bulunan 
lıiirckçl '\o simitçiler 

Ankaradaki resmlge~de lştiraıt 
etmek Uzere bUtl\n mekteplerdeld iz· 
eller hazırlı:mmaya :tıa9lamıştardı:-. 
Bunlar Şekcr bayramından ı;onro. 

Ankaraya g.deceklerdır. 

Un tcvzlatındaki yolsuzluk tahld· 
katına dün de Deledlye İktısat mıl· 
dUrlUğilnde devam edilmiştir. Şikü· 

yctçilcrle tevılatı idare cdcnlcr dUn 
öğleden sonra muvacehe olunmuşlar· 
dır. Börekçi ve simitçiler tevziattnlu 
yolsuzluğu te.sbll eden altı mııddelil~ 

Belediye Umumi meclisi 
1 ikinci teşrinde açı/Jyor 
Belediye Umumi meclisi iklnciteş· 

rln devresi toplantılarına ayın birin· 
de başlıyacak ve meclis Valinin nu:.· 
kile açılacaktır. 

Vali ve Belediye Relsi doktor Uıt· 
fi Kırdar bu nutkunda lkl devre ara· 
sındaki faaliyet hakkında izııhat ve
recektir. Bu devrede yeniden hazır· 
lanan imar pla.nıan, Üsklidar - Ka.· 
dıköy Halk tra.nwaylannm Beledi· 
yeye devri mUzakeı·e mevzuu oıacaıt· 
tır. 

Beyazıt meydammn 
tanzimi 

bir ş,kayctnameyl de aynca 1ktı6at 

mUdUrllığUnc imzaları tahlındıı ver
mlşleıdir. Bılhassa. hu ışık6yelnamt'• 

de tevzıattaki nlsbetsiz1ık tcsbıt r· 

lunmaktadır. Bu suretle 

tahakkuk etmektedir. 

yolsuzlu:< 

Bu seneki pamuk 
rekoltemiz 

Bu sene Tıirkiyenln umum pamuk 
rcltoıteslnl tahmin edenler rckoltcn•n 
237,058 bnlya kadar olacağını söyle· 
mektedlrlcr. Bu miktar geten sene
lere nazaran az olm:ılda. beraber b·ı 
sene pamuk cinslerinin ıslnh edilme
sinden dolayı kalıte itibarile çok 
yUksektir. 

----c--

Şehrimizdeki spor te~ekkUlleri de 
Ankaraya bir kafıle halinde ı;idecelt 
ve orada yapılacak bU~k geı;ıt ~
mine iştirak cdeceklcrdır. 

lhtikar taraması yabıfdı 
Jliynt MUraka.be bllroım kontrolör· 

leri dlin şehrin muhtelıf mınte.kala.

rında b r ihtlkAr taraması daha yap· 

nııtlardır. 

Yapılan ııratl!ırmalarda Beyoğlıı, 

h.minönU ve Fatih kazalnnnda ihll· 

ktir yapmaktan suı;lu olarak S ka· 
sap, '1 bakkal ve 2 kömilrcU )"ll~nlaı,· 
mıştır. Bunlar bugün Adliyeye ııev

kcdllcceklcrdir. 

fR ün Ramazanın son cuma. ve kılıçlar da askerlik meraklısı 
l!:::::U sı idi. Bu münasebetle yi· çocukların zevkini tatmin ederdi 

ne e ki ramazanların örf ve adet· Üstünde •M?.Şallah, bayramını~ 
!erini hatırladım. 1 mübarek olur inpllahıı yazılı kıp 

Beyazıt asfa!tıaruna ~inin CUnı· Eski ramazan- kırmızı testicikler de umumiyetle 
huriyet bayramı gününe kadar bazı larda ilk, Cuma kız çocukların ellerine tutu~turu· 
'·ıs-1arınm ikmalı jrin tel1:rar alı\· Jurdu .n , .. u " namazı için Sü· · 
k ndarlara kat•ı emirler vcrilmlJUr. E'-'UP Sultanı .....,,,. T 1 .. lcymaniycye, son " n m".-.ur • opa 
Müteahhıt bu l~ln tesriini temin mn!: cuma mımazı i· lcylcğiıı de ihmal edilmez, güvcr-
sadılc daha. fazla amele kullanmak çın de Eyup Su! cinlere darı serpilir, Leyleğe de 
ypluna gitmelt mecburiyetinde kai- tana gitmek a- oradaki ciscrci '.Musadan almall ci· 
mış ve tedbir alınmıştır. ğcrlcr atılırdı. Hatt~ kocasız: kal· 

detti. Eyup Su! ~-'-"-~--...J 
--o- tana gidış hem mış kızlar hcsa'bına topal leyleğe 

Fabrika/çnmızm islihsal ibadet, hem ticaret le~kil ederdi. adanan adaklar bu vesile ile ycri
Çunku oraya çocuklar da göhlrü· ne getirilirdi. 

kapasiteleri arl!ycr !Lir, bayram üstü olmıısından isti- Son cuma Eyübe glde11lerin bir 
son unla.nlarda harıç piyasalar· fade edilerek onlara Eyüp oyun. kısmı, orada iftar etmeyi de adet 

1 dan gelen mıı.lların duhlli lstıhltııU cakları nlınırdı 1 edinmişti. Hele tarikat ehilleri, 
karşılamadığını gören fnt>riıtkları· E) üp oyunca.klarmm eski Türk musiki erbabı Bahariye mcvlcvi. 
mız !:;tihföal kapasitelerin arttırmı~· çocuklarının hayatında r;ok mli· hancslndck~ iftarı kaı;mnazlardı. 
!ardır. hım bir mevkii vardı. Zira o za· Her şeyın de· 

Öğrcndığimiz:e gore TUrkıycde mcv manlar A, rupa oyuncakları bol vamı zamana ve,....,,...,......,. ....... ..,...."?""..., 
cut bUtun fnbrıkalar ;ı9t0 senesincie olmadığı gıbı ancak bir ikı mağa. muhite bağlıdır. 
9610 ton ipelt, 7730 ton bez lınal et zada ı:atılır, bunlara da keselerin Bu tayyare ve 
mı,terdlr. Bu mıktar harpte'l e\'Vd ylızde doksanı yanaşmak imkanı· tank devrinde 
yapılan imalft.ta nisbet edilecek olur- nı bulamazdı. artık ne tahta ,._,~--c~ 

sa dörtte bir daha fazladır. Eyüp oyuncakları arasında boy kılıca itibar e· •!!::f:~ 
Diğer mamul eşyadaki tezayüt nls boy defler, dunbelckler, davullar, den r;ocuk, ne de ~~.....:ı..--'"-'"-1-..1 

beti de aşağı yukarı ayni derecede· ı kavnllar, ga) da gibi kursaklı du· kocasızlık t a n 
dlr. Sllmerbank tabrıkalnrı fstıh9ali diıkkr, kay~:ı.na zırıltıları, yine kurtulmanın kerametini bir topal 
bir miktar dahıı. arttırmak için yenı- 1 boy boy arabalar r;ocukların ba- leylekten arıyacak budala kız kal. 
den tedbirler dilfünmcktcdır. yJJdığı oyuncal:lardı. Tahta tüfek dı. TiR\'AKİ 

Butün tnnınmış bir muharrfrim. YJr 
mi sekiz l>asJlmış t.serlm var. Bu eserler 
bir çok dillere tercilme cdilml~lr. Mec
mualarda pek fOk makalelerim, hika· 
yelerim ,ıkmJ.Jhr, Tiyatro plyeslerim 
rağbet Görmtiştur. Yazdığım fılm sonar• 
yoları kapışılıyor. Radyoda biıtiın pıemr 
lcket sesimi duymuştur. Evim \'ar, çlCtc 
ciftc say:fiyelerim, otomobilJerJm, ban· 
kada okkalı hesabım var. 

&!.~~!ı~J!M Hf,,~~: 
Bir gece yarısı beni eyandırdı: 
- Kalk, kardeşim, annemiz öldü, de· 

dl. 
Beni kucasına aldı, tavan ara~ndan 

a§a~ı kata indirdi. B\!tiın aıle, konu kom 
§U crada topJanml§tı. Herk~ ağlıyordu. 
Annemiıi sevmiycn yoktu. 

Bazan dU,ünüyorum: Bu bir rüya mı? 
Yoksa maziJlll doldııran uzun seneleri 
mi kurkı.ılu bir rüyu addetmek I~zım? 

üe sene bir yetim yurdunda kaldlm. 
onun haricinde hiç tahsil gormedim. Sc· 
nelercc yersiz yurtsuz serserilere mah
ı:;us hayatı ~cçirdlm. Üylc olduğu halde 
bu mevkie ben ml vnrdım? Dhtün bu 
eserleri ben mi düt:ıindüm? Hayatın bu· 
tun yokuşlarını kendi kuvvetimle mi 
çıktım? 

Hayır. itmıf edeyim: Bunlar beQim 
degil, hepsi kız karde~lmin ••• Karde~im 
Virjinya bana frade ini v.ermeseydi, sa· 
nat zevklerini aşılamasaydı, kendi nefsi
me ı;üven telkın etme eydi, omuzlarına 
alıp uçurum tonarlınndıın gecirınesey-
41 bea buıüıı bUtuıı dünyanın tanıdıı;;ı 

-ı-

bir muharrir olmıyacaktım. Belki bin· 
!erce adsız: serserinin biri olacaktım. Bel
ki bir hapishane köşesinde sürünecek· 
tim. Belki de arkada~ım &idi gibi hır· 
sızlık ederken vurulacaktım 

Kim bilir dünyada knç me.şhur insen, 
kendi kılık kıyafeti içine başka bJrlnin 
ruhunu, bzünU, iradesini sokmak saye. 
sinde engeller aımı§, eri5ilmez gibi ısa· 
nılan yüksekliklere varmıştır. 
Babamız yol işlerinde ç:ıtı~an bir iş 

bası idi. Kendi halinde bir adam~ı. An· 
ncmiıl kendine nasıl bağladı? Buna akıl 
erdirmek güçtür. 

Annem çok guzeldl. Çok fendi, ince 
bir ıevki, zengin bir phsiyeti vardı. Mek 
tep görmedi 'İ ha1de her §CYC aklı erer
di. Herkes kcndisile akıl danı§ırdı. Bu· 
tün mahallenin yardımına koşardı. A· 

dım kimse bHmcıdl. E\•dc de, ha:-ıçte de 
l3idcü lakabile anılırdı. 
Hem~irem VirJinya tıpkı aımeme ~. 

ıerdi. Onun gıbi esmer bir tepi, bu)ıik 
ye§ll gözleri vardı. Bu gözler, hazin bir 
ifade ile daima uzaklara bakardı. 

Babam daima §U soı:leri tekrar eder
di: 
- Şu kücuk Vırjlnyada Biddinin 

gözleri var. İnı;an, bu gozlerin içine a• 
tılmak, orada eriyip gitmek ihtiyacını 

duyar. 
Babamda galiba gizli bir ~air ruhu 

\'ardı. Annemle onun içın anla§mışlardı. 
ilk senelerim büyük bir saadet içinde 

geçtı. Biribirlmizl çok severdik. Kıı: kar 
d~im Virjinya bana yalnız bir defa da
raldı. Kuluçka tavuğun altına ta\ uk yu· 

murtası yerme alay olsun diye ordek l u· 
murtası koymu tum. VJrjin;va bu §aka. 
yı çirkin buldu: 

Zavallı anneyi aldatmaga gönlün 
nar.ıl razı olc!u, 'kardeşim? dedi. 
Ben be; :;rsınuı va.rnııştım. Viıjinya 

on b:rJndc icü, 

Babamın ruhu bir daha dirUmemek 
üz.ere ölmü§tü, Biddi onun için bütün 
hayat demekti. GUzel karıstnm yedi11ci 
ı;ocuğunu doğururken otuz beş ya§lnda 
öldüğüne inanamıyordu, 
Ertesi günU cenazeye iştirak edeme· 

dim. İnsan kariısına çıkacak elbisem 
yoktu. Uzaktan takip ettim, bir ağacın 
arltasından ağlıya ağlıya baktım. Vir. 
jtnya da benim yanımda kalnıı§'tı. Beni 
okşuyor, teselliye çalı§tyordu. Halbuki 
onun kederi hepimizden derindi. Anne· 
mizin ~ahsiyeti aynen ona ceçmifti. O 
müstesnn kadını ne yakından sevmiş, 

tanımı~. ne karlar iyi anlamıştı, 
Cenazenin ertesi gunü babam ortadan 

kayboldu. Kendini içıl-;iye verdi, serse· 
riler arasıılf karı§h. Mahallenin ~pası 

c vlmlzc seldi. Benimle iki küçükkarde
'imi yetim :-.·urduna gotürceeğini Eöyle:· 
dı. (Al'Jlalı YAT) 

_d1U 1 a .. !l , 
ıJdSI 

Bıı.Hı paı.t.anın ııııhıl ,-.r 
e;oran okuruma cc\"BP: ~ 

pat ..ti' 
nır tay flncunı dolusu eti' 

'e )"Arım lıncek limon ~i' c ,,,t 
Jerlnl bir makasla. foco ıııc 6oı,;' 
r&)ınıı.. Birer tBY b:ırdd'J tıl' ' 
dô' IUnıUş badem, f.<8111 fııt taf ,-. 
fındığı, birer kuh\ e kaf1t 1 

1711 "1 
nUya, dô,iihnüş tar,ııı. Jı' ~ 
bardağı Rom, bl r 3'C!Jlel' .,--• 
bira maya" ile blr!ll•te bit tıf'; 
kilo elenınl~ has una ıoa~~ ""= 
l'arıın kllo balı 3a.nnl ~()O ı<',
•ütlr ka)·na tınız 'e buna ııt11 tf 
ı;cktr katınır. Sf') rck. tı~ırtıl~~ 
silz;dukten boııru hrp,,ıııl ~.ıı 

• 1 11""" r. 
karı)tırııı 3 oğurıı.rak b r ıı<lJ 
3apınız. nu hamuru bir 01' 1,lkıııP 

ıırı "' ' acarak 3·arıın ıınllın kS vıJ 
bir yuflııı haline getırınıı. _, Jı11 

. ki ,r) ı~ 
t:-tnıı şeklllcrcle bıça •1 t~ıtrıtt 
!'Usl kalıpla kt• Jolı. ıl•''~ 

lı ,t' v-
yunıurta ı;arı ı dolnm ı ıı· • 

rıılrı -~ı:ı nılı . badem!(' fıstık e s.v~ . 
parcaları tereya#;ı ile ~~il il'~ 
bir teıuıJ)e dİZCT"k nıutc Ort 
retli bir fnmıı ı;Urılııil1.· q 

,c .• fi 
ıln.kJ:;ıı ı.onrıı çıl•.ırınır. ıııır" 
ı:ıı.ktnn ı;onm blr tab:.ığıı 
ıuı;. 
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~rp vaziyeti 

'-....... Yazan: 

~BORAN 
~ <'.f'pheı;lac alt lıalıerkrb 
ı tudur; 
~kaunın şehrini al:ın .Alman 
'-k 1 Mo ko\ Bl • ,ımal<kn l>u· 
ı liıere. 

""" &losJ(ouı baı;mdukl Alıııun ''!ti ı:t"hrin <lış ınüduf ıı hat· 
1 taarruza ba-:1 nıı-:larclır. 

~ kalu , e 1 ul:ı ı..tlkamet· 
~ .ı\Jm ıı taarruı.ları durdu· 

t 'tır. 
~:tlfareı,nJ Tiım•ı;enko ordulurı 
'- etrafında ibtlkrarlı lıir 

~. tııtınııga ınu\affak olama· 

1 
... ~ dapou, ingUiz 'c Aıııerll an 
~I ~o komdan U.) rılım'itır, 
~~t ınerkczl Kaııtn şehrine 
~or. 
~berıero guro ~ıkanlacak 

ı :unlar olnblllr: • 

"' ~erkez l>Vlg~lndc :HJt•v \C 

~ • ~lrlerlnln dılşnıclil 'c Rje,·· 
\ı..'Qların fuı.la esir Hrmrlerl 
;"tneıcıır. 
~ l\lınan ordu u, rkıı; halinde 
~ıı 'e Mo ko\a 'aro~lannda 
' ı. lllne ·e ralı-:an nu ordu,,u
~ llu~na yuııı-:mıştır. Bir tın 
t.~<>sko\a;)ı işgal etmek 1 ti· 

~ ·ter ltu lor Knliniıı 'c Tulu 
~~" gelen ,ı\.lnıan ku<:ııtınala· 

~ ~l'ılblllrJe.n;e l\losko\ a et rafın· 
~ ~ 1 bir müdılct dulurı11JJlllrlcr. 
~ 101iko\a bu~mda henuz 100 
\t ./tre dcrlnllğİnılc bir bölı;c 'ar 
~ı'lcıu !\Jare.,:ıl Yor°'ilof 1 c JJıı· 
~doları, lareşul Tlmoı;«'nko· 
~ un cdemcdlklerlnıleıı bu 
ı Jl(ok zayıftır. 

~ 41?UAn kun etleri l'ula'~ a 
tr ' Don nehri ka;y11takları· 

~l'llfı: olacaklardır. Dtioktl ya-
da iz.ah cUlğhnlz 'eçhlle, 

~ ktti4erı selccek Alman l.U\'• 

'-..: bon nehri ~kından cenuba 
la. ~rse lar~al Badi) eni or-

lııt &ttık Don :nehri ol sahilinde 
'1t uııarııazlar. mz Almanların 
'-a lıtr plAn tatbik edeceklerine 
ı \'eriyoruz. 

..,. ' Cenuııta Alman ordu u Mıı.· 
~~)eni ordulvını )1lhuz. 
\ı lısUkametindc taz.)ik cdi.)or. 

bunun sebebi, l\lare~I Budi· 
' 

01'dlil:ırııu 'alötlndcn C\\ rt 
~lırt gerisine ka1'ırnıanıak ol
e '-"tır. önümlı:c.deki glinler 

bıı l:Q cır~ul nnıo ~imal cç· 
~lcrar bir lhata1a ınaru.ı 

t6t COk mubtcnıeldlr. J i)(rlınl· 
\ 

11 
e l\ı~ı Budi) eni şimdiden 

~ tlırı !!Ol ı;ahlline çekilmeye \C 

t~ C(!llaJunıı c-ok fa:rJa dikkat et
' th,ırı ınl3 et 'ermeliıllr. 
~ t\ıııerika daha lo kova dii'j· 

Ot ltUsyadıuı ihnlt kc mlşo ben· 
\ · lıırut:crc, MO!ikova düştük· 
~ta da Rus muka' emctinin 

edeceğine Jtlmat cdl,ror. llii· 
~ llıerkezhıln Kıı:c.an şehrine 

\e '.nU5 ordularının duru
' hakılırı;a, Ru'lların harbe de· 

teı.: azminde oldukları anla· 
ıuın tahmin ettiğimiz te· 

t~k ' Uece:ıderlnl, \'olga boyunu 
~ Rafkn l olunu muhafaza· 

' raklarını nıuhtemd sorlı-

\~ar karakışa kadar \'olı;a· 
\~\O ıran ·Kalka~ ~o
~eğc gayret edccckJerdir. 

1 PEK 
b~ Sinemasında 

1 ~anın komikler Kralı 

-.VJlEL • BAB.DY 
~:~RKÇE SÖZLÜ 

ltı bir knhkaha tufanı tQ olan yeni filmleri 

~tL- BARDY 
~ Ş 1 K 
~~inde bı.ltüıı seyircileri 
• ".'llalt erfne bir kat daha bag. 
ti tlt tadır. Pı'Qğram Salı sU· 

~c!!lt Rınına kadar devam e
li ttr 
~tın. saat 1 de tenzilatlı 
~ matine 

~BUGÜN 
ELEK 

~ Sinemasında 
kine doyamıyacafınız 

~o~H1R~ 
l3a§ ı-ollerde: 

•t'b:llCJiE1• ROON.El' 
GA.RLAN -

~ OEÇjLLA l 'AnKER 
ilıne iltıvc olarak 

~tli llenkli Manzara 
1\ saat ı de tenıilAtlı 

Matine 

:ı YAKIN TARiHTEN BiR YAPRAK t
.. 

Londra, 17 CA,A.' - Reulcr a· 
jansının a:;kcri muhabiri bildiri-
yor: 

Fransadaki İngiliz kuvvetleri 
ba§kumandanı Lord Gort'un ne~c 
dilecesi çoktanbcrl vadolunan 
harp telgrafları Dunkcrk destanı 
ile biten Flandr faciasını kuvv"'lc 
aydınlatmaktadır. 

Lord Gort'ıın 
Harp 

telgraf /arı 

knydettf#I askeri deı·sjerdcn üçü 
şunlerdır: 

Para§i.itçü kıtaların iz·acatı, adet 
lc rile hıç kiibili kıyııs olmıınu~tır. 
Pike bombardımanlar mlıne\•iyatı 
bozmakla beraber, siperlerde iyi 
tahııCfu.ı: eden askerlerin ve artızi· 
nln koruyucu noldnlarından istifıı 
de edebilecek tarzda mükemmel 

japonga 
Ruslara taar

ruz ederse 

Amerika müdahale 
edecek 

Yenı Japon 
kabinesi 

<Ba~ı 1 incide) "'o 
ııl Bnşvckn, aradığı gibi bir Harici· 
ye Nazın bul:ı.madığı takdirde, Bn.ş· 

\'l'ktl.lctle birlikte belki bu nczareı ı 
de deı-uhte edecektir. 

Japonyada fırtına 
başlangıcı 
:Yazan~ M. H. ZAL n aııon kabinesi yeniden lı:.tlfa 

c:::JJ etmiştir. Gö terUeu M"lıCJ •• 
kabine nu'>ı arasında ı;orli, blrliğı 
lıulunmııına-,ıdır. 

Şimdi Buyük BrJtanyada ne6re• 
dılen telgraflar İngllterenin mal· 
zrme ve mühimmat fıkdanı jçlpde 
bulundusu harbin ilk snfhnsına na 
zaran halihazırda kıya kabul et. 

IDglUz batkllmaa. 
danının telgrafları 

Fiaadr ıaclo.ıaaı 
aydla .. atı1or 

talim SÖrtnUŞ, YÜrÜ)ÜŞ halindeki Vaşington, J7 (A.A.) - OCi : DU11 
efradın, nisbetcn az tehlikeye ma. öSlcden sonra Roose\'clt'm riyasetin· 
ruz bulundukları çok geçmeden an de yapılruı mühim toplantıda Japon· 

Tojo, k bınesini teşkil ctt.lklen so;ı 
ı·a, lillntldıgma söre, Vaşingtonla o 
lıı.n müzakereleri Japonyanın nıem 
nunlyctinl mucip bir şckfide netice 
lendimtek U:ıerc son bir gı..)7et sar 
t'edecekttr. 

Bu butıraııın lıerhaldc Hu J aıla:.ı 

tıidlıtelerle olal\a"ı bulunduj u ııııı· 

hakkaktır. Ruı. a kcrı lnıclrrti ni ıı 

tcnıcllnden ı,:ökıııel\ i · tidattı gu ter· 
nıeı;I tiıerlııe Japonyada bir tal.ıııı 

atc~rı lı;;tilıalıır U.) anmı,ıır. lıı~ılmı§tır. yadaki kabine buhranı ile Rus cep 

ıniyeeek kadar kuvvetli olduğunu kasının da dahil bulunduğu dor· 
gostermektcdır. Bu telgraflar iyi dilncü .bir ltol tarafmdıın takviye 
hazırlanmamış aleltıccle bir Avru· edllece~inl bğrcnmlııti. Üs;ilncü ko 
p:ı istilasından bahseden münekkit lun külli kuvveti, sonunda F.ran. 
lere de cevap vermek hususunda saya gönderilmiş ise de, bir :fırka 
çok faydalı olacaktır. J3u telgraf• Sarre cephesine scvkcdilmi§ ve bu 
lar Flandr faclasının ba§lıca şcbep. itibarla Gort'un kontrolu haricin· 
ler1 şunlar olduğunu göstermekte· de kalını§, Almanyanın, Danimar· 
dir: knyı \'e Norvcç'i istilA etmesi ne. 

Toplarla. ve otomatik hafi{ si· besindeki \'&Ziyet görUttUlm\iJ•tUr. 
T .,. Toklo, 17 (A.A.) - I\abine bu ak 

J::ğt-r nıcsrlenln ııUı.ürlü tarıılları 

olınaı;a .Japonya herlıaldo tereddüt 
;;i'ı;lrıııe:r., .Ja ııoıı kabfue:;I itinde go 
rü~ farkları bellrınezlll. 

~hlarla mücehhez karadaki hava Tokio'dan gelrn hııbcrlcre göre, Ja· 
şaın yUksek rutbell l>ahriye erktinıle 

dafi topçusunun vazifesi sırf tcda. pon lıUk~met merkezındc müfrit un· 
iı;tı.,arelerde bulunmuştur. Anlaşıld: 

mı oldugundan, düi)man bomba ııurlar taıafındtın ileri sUrülen nolı;lii 
k ğına göre natırlyc erkCını halen kati 

tayyarelerıne ·ar§ı hiç bir znman nazarın hflktm old"'"' ''C l)a.zı klnı 
d · ...,... surette orduyu tnltnyc etmek lrnrn 

Uuhikııt şudur ki Ru aı.keri 1'tn 
\'etlr ı lıı l'rulııı garbında ı;ük t iı~ıı 

flır"edil e lılla ~il>cQ a kendi IH·ıı 

dini mlldaCa:ı. cdcnk hir me\ .kiı l • 
dlr. nu müdafaanın Japon aı.keı • 
sa\letl ııe karşı pek tc irll. ulını, .. ı 
bcldenmcı.dl, rğer daııon ordııl.ı ı . 

Çinin ıııllyonlarea lnı.anı Hı 11 111 ı 

nıe:>ııfclcrl içinde kıı.kn rak ) aı.u
lanmamış ol aydı \e arkada d.ı 

,-\ nıerlka tnnrruzıı lı:ııır bir ırnrf'tl~ 
bcklcmet>e) di •.• 

tam bir te bır olamaz, Kumanda· ısclı-rln Japonynnın pek vakında Sl· 
ı " rırıı vermemiş bulunnıa)\tadır. 

nın, dllşmnn larekatına mani ol· beryayıı ıııutcvecclhen harekete gıı 
ması ve taarruza seçmesi için, e- çcceğlni bile iddia cttıkleri siyaı.i Tokio, 17 (A.A .) - )iı.rkl muo 
linfü~, kAfi miktarda aV<:ı tayyare· mahfillerde söylenmektedir. larn!ından JçUm:ıa davet edilen esıd 
si bulunmalıdır. BUlt(imetln mutat sözcUsU dya:ı· Bavveıtiller konferansı sarayd~ top 

yollarda seyrüşc!eri kontrol et· dan Bili dem~lr ki: lnnnuş Ye yenı Başvekilin lştırakıle 
menin ehemmiyeti müteaddit dc- ı ., 1 1 

ldd. .. U il ÇU i sa:.t 13 ten ı;nnt 15 c Jtadar dc,·am 
ı - Her l~i cenahta müttefik Uccslnde de, bc§inci !ırka, Norve· 

;) ardımmın noksanı. çc gönderilmek üzere İngiltercye 
2 - Hiç bir mı.isbet esasa lsti- iade cdilmi§tir. Belçika makama· 

r.at etmiycn sözde •Vcygnnd plfl- tının vaziyeti de buyük bir güç. 

irt'l ' . «- ~az ye c ı gor n .ror. n· etmlııtır • 
ifalar bel ı mektedır. kU Japonlar Rusya.nın yıkıla.cağmı , . 

nı, lilk doğurmuştur. Bunların bita· 
3 - İrtibat noksanı, raflık siyaseti bahsinde, sösterdik 
4 - Gayri kôfı 'tcchizat ve gay• leri israr öyle bir raddeye kadar 

rı kcıfi ihtiyaçlar. gölürülmü§tür ki, Fransızlar, Bel· 
'felgraflar ~London gazete» ile çika genel kurmayının planları 

, Resmi gnzctcı tarafJndan ilfıve o· hakkında, itimada ~ayan ve sarih 
Iarak ve romancı olarak D'ian Hay tafsilat almağa hiç bir zaman mu. 
ismi ile maruf general Beith'in çı vaffak oliımaıpı§lardır. 

Rusyadaki kıya
met karşısında 
düşü~celer 

kardığı risalede ne.sredilmiııtir- Be Bütün bu !harekat esnasında, <Ba~ı ı incide) + 
ilh ezcümle diyor ki: ı Gort, şimali şarki cephesi kuman· ze dü§Cn vazife, kendi hesabımı· 

'ı Gort Dunkcrk'de iken za· danı General Georses'un emrinde ıa kumar oynamaktan kııçınmıık 
man Harbiye Nazırı olan Edenden idi. ve gUnün birinde hazırlnnabılccek 

1 
bir telgraf aln~ı§tı. Eden bu telgraf Büyuk ricate .. t~kaddüm eden sulhun, insanlığı sükun ve emni· 
ta Lord Gord ılc maiyetindeki kuv bu iıç haftalık buyuk meydan mU' yete 'kavu3turacak, her milletin 
vctlcr eger irtibatı kaybctmi~ler harabesinin tarihi, yalnız aç vç biz flaktarına saygı temin edecek bir 
ve malzemeden mahrum kamışlar. zarur yorgun olmakla kalmayıp, prensip sulhu olmasına şimdiden 
ı;a di.ic:rnana teslim olmalarına ve ayni z.amanda, zırhlı sava:ı ara'ba. bekçi olmaktır. 
bu suretle yeniden insanca tclclat ları bakımından ezici <bir üstiin· Tiirk milli siynsetinin derin ve 
vermemeyi temin etmelerine mü· lüğe sahip ve hnva hAkimiyctini yüksek mfınfısını anlıyamıyanlnr, 
saadc ediyordu. elinde tutan bir düşmanla çarpış- bir takım yanlış telakkilerden kcn. 

Buna Hizum kalmadı ve İngiliz tıklarım müdrik dümdar kuvvet. dılcrini kurtaramıyorlar. Bu siya. 
kuvvetinin yüzde sekseni kurtul. lcrinin, hemen hemen mütemadi setin; gün kazanmak, fırsat kol· 
du. harekı\lını anlatır. lamak, her iki tarafın yüzüne ı;ül· 

Bu telgraflardan alınacak hlr Bunlar meyanında, yalmz yarım mek gibi emellere davanan satht 
hisse vardır ki o da, Gort'un dedi· talim görmüş veya i§çl birlikleri· bir gidis olduğunu samın sııfitler 
ğl gibi, <Bil' kuvve! seferiye, bü· ne gönderilmiş efrat bulunınaklıı vardır. 
yük bir harpte kullanılacaksa, ken kalmıyordu. Ayni zamanda, elde Bunlara söre bizim bir tarafla 
dlsindcn beklenilen vazife ile mü. mevcut bütün efradı kullanmal~ müttefik bir tarafla dost olmamız 
tenasip bir mikyasta teçhiz celil· icap ediyord u. Gort, bunların cc· Nasrcddin Hocanın ma\ i boncuk 
mcsi hayati bir zaruret tcııkn e· saretini ve metanetini takdir ede. hikiıyeslni nndlran bir usuldür. Bu 
der. rck diyor ki: hikaye mnlüm: Nasrcddin Hoca. 

Gort'un telgraflarından anlaşı. En mühim nokta şudur: Bu harp nın bir aralık iki karısı varmış. 
lan daha başka noktalar meynnın· İngiliz askerinin, memleketinin İkisi de: .. Hansimizi dnha çok se· 
da ~unlar ,göriilmekteçlir: §Ükranına bihakkın layık olduğu· versin? , Diye kendisini rahatsız 

Gort'un ,güvendiği mühimmat nu bir kere daha, her türlü şüp· edip dururlarmış. Bu sıkıntıdan 
vesaire malzemenin sevki gecik· heden fızfıde olarak ispat ctmiıı. kurtulmak için Hoca ikisine de 
tirilmişti. Fransadakj haberler ser Ur. gizlice birer mavi boncuk vermiş. 
visi teşkilatı uygunsuzdu, sahra Gerçi cfraddan, fevkalbeşer bir Ondan sonra: «Hangimizi sever· 
•loplarının zırhlarını delmece ınnh gayret sarfı istenilmiştir, fnknt , s in? , sualine mııhatıp oldukça : 
su.; olan mermiler Almanların Bel baş kumandanlarına tahmil edilen «Mavi boncuk kimde ise ... ., Diye 
çika ile Ilollfındayı islillı ettikleri gayret her ti.irlü muka\'Cmet im· cevap ver ir , ikı kadını do birden 
10 mayıs tarihinde bile hen.i.iz ve. kanlarını açıyordu. l\luharebe he· avuturmuş. 

rilmemişti, nüz başlamıştı ki Almanlar Arden. Blzim hiç bir gizli kapaklı i ti i. 
Bu telsraflar biri 3 Eyl(ıl 1939 nelerde bir sedik açtılar, bundan miz yok. Kimseye el altından ma· 

dan 1940 ikincikanun sonuna, ya· sonra, Gort adeta her snat, yeni vi boncuk vermedik, fakat her iki 
ni İngiliz kuvvet seferlyeslnin si· tedbirler icadına mecbur kaldı. Uğ tarafa itlilak ve dostluk adı altın· 
per arkasına çekildiği tarihe diğeri radığı güçHikler günden güne art· da açıktan açığa en kıymetli cins. 
bir şubattan Mayıs sonunn, yfıni tı ve sağ cenahında son hııdde var· ten birer pırlanta hediye ettik: 
ricat tarihine kndnr olan iki dev. mış göründükleri sırada, bizzat Temiz bir su damlasına benzer, 
reye aittir, kendisi de, sol cenahta, otuz kilo. piirUz&üz, kusursuz birer pırlanta ..• 

General Gort kendi kesimini iş· metrelik kadar bir gedik ka1"3ısın· Bu hediyemizin manltsı ı;udur kf 
gal ettiği zaman, maiyetindeki kı- da bulundu. Bu gedik, Leopold'un biz iki tııra!ın haricinde bir tarn· 
taat ceman 222,:?0o mevcutlu iki teslim olmak kararı neticesinde a · fız. Bunun için filen taarruza ug· 
koldan müteşekkildi. General Gort çılmıştı ve Gort, bu knrarı, ttıtbl- ramadıkça iki taraftan hiç birine 
kıtalarının 1040 bidayetinde, bir kinden ancak bir saat evvel haber katılamayız, Kendi teşkil cttigimiz 
Uçllncü kol tarafından, Mayısta bir alabilmişti, tarnfta kalma~a mecburuz. 
zırhlı fırka tarafından ve yazın i. Tehlikenin Iena şol<llde tamam· Bizim tarafımız; yarının dunya. 
kind klsmında, blrinci Kanada lır. l andığı esasen malümdur. Gorl'un sım temsil ediyor. Ayla yıldızımız: 
~ 1 biltün insanların hasretini çckUsi 

.. · hakiki sulhun ve emniyetin buy· 
Slnemn lıleminin en buy(ık §nhcscrı;rını sıralayan ı rağı ve alametidir. Tarih bizi, haki L A L E Sınaması ı ~:y:l~=~t~~~nin biricik bekçisı 

Bu gün T Al\IA :\IEN ltE~KLt 

Dr. SiKLOPS 
Harikasile bültln İstnnbulu 'heyccnndan sarsacak •.• 
letccek. B u eşsiz filmi siz de görtinilz. 

Cumartesi ;ı;;ıat l de halk nıatinesl 

Alkı~tan in-

Paranızı harconmCJktan, çarçur 

edilmekten kurtarınız. 

Tasarruf bonosuna yatınnız. 
Tasarruf Bonosuna )'allrılıın para cksilmcı, artar; 

size bir yılda %6 pe~ir foiz setirir 

• Tasarruf Bonoları, b ütün bankalarla §ube ve ajans· 
larında, Milli Piyangonun resmi satı§ Sİ§elc. • 

ı·inde banka b ulunmıyan yerlerde mal. 

sandıklarında satılmaktadır. 

Hiç bir vergi ve mer asim yoktur. llcr keseye 
clver i§lidir. Paranızı istediğiniz anda sene p a· 
raya çevirmeniz kabildir. Arttırma ve eksiltme· 
]erde satı:ı kıy met! üzerinden teminat olarak 

kullanılır. 

Bir ta.sarruf bonosu a~ınız. 

Biz bu bekçiliği sadakatle yap. 
mak sayesinde neticede her hakkı· 
mızı koruyabiliriz. Kumar oyna· 
mağn, sabırsızlrk gö termeye hiı; 

l ıhtiyacımız yoktur. İhtiras sözU. 
miizii bağlarsa. kumar şey{anı ak· 
lımızı bozarsa kendi vnrhğımıza 
, ·e insanlığa karşı en bilyük hata· 
yı işlemiş oluruz. 

Birbirile boğuşan iki taraf, bizi 
elbette arkalarında gôrmek ister. 
ler. Ccssıır Türk askerini harcıya· 
rak kendi adamlarını korumak on· 
Jar için ımıvakı.at bir kfır snyıla • 
bilir . Blzl aralarına almak sinir 
harbi bakımından da belki de mu. 
vakkat bir istifadcdir. 

F akat dar gorü§lerden kurtulup 
hakiki menfaaUcrini araştırınca 
bizim tuttuğumuz yolun iki tara· 
fın d~ esas hNkflerine en uygQn 
yol oldugunu ıtiraf etmeğe mec. 
burdurl::ır. Nitekim bunu vakit va. 
kit yapmışlıırdır. Çünkü bizim gi· 
dişimiz. yarın her milletin ihtiyaç 
duyacağı prensipleri, 'Uhenk ve 
emniyeti, istikrarı bugünden tem. 
ı:;il etmekte, bizim sözümüze yUz· 
de yUz emniyet etmek caiz oldu
ğunu bilerek ona giire hareket et. 
mek lmkAnını bütlin ailıkalılera 
vermektedir. 

' ' ,., ' • 111 ' ~ 

l\l:ı<'t:k nezar et altına alındı 

Ilcrlin, 17 (A.A.) Zagrcptcn 
b!ldlrıliyor: 

Resmen bildirildığine göre eski 
Hırvat çiftçi reisi Doktor Maı;ek 
İngiltere ile münasebeti olnn bazı 
k imselerle temasa devnm ettiği 

için polisce nezaret altına alınmış. 
tır. 

Umlt edl'rek Sıbcryaya taarruz et· 'l'okio'. ı: (A.A .~ - Domeı ajansı· 
melt ister gıb1 ı;örünUyorlıır. Bu tıal nın blldırdığlne sore, 1ı1ıkado mUsta· 
Amerikanın müdahalesini icap etti· Cı ltablneyl, yeni kabinenın teşekk!l 
recektir.> itine k dar elde!\, lflerl ted\·lrc me· 

mur etmiştir. 
Londra, li (A.A.) - Mclbournc· • 1 to •n ,. Prens Konoye mpara r .... ra.ın den Londra gazcteleıine ;;elen habel'· ı 

Buna rağmen buı;iln Japon) aıhı 
yeni bir kabine kurulınu1 \ 'C h 

knblrıcııln h:ıı:ınıı mbfrlt U"k r ı 

ı;-rup lunıı mliıııe ili sıfotlle Jııı• ı • 

l•ablııcslndr- bıılunon Harbiye : 
1.ırı ' c cııkl Deri in ııta~mllit l'rl Gt•· 
ııcrıı l Jfideki Tojo gr.t i rilmi~tlr. ,, ,,. 
noral Tojo'nuıı JıtJııın kıtlJlm•ı.i ıı. 

ku rmoı;ı Ja ponyanın Aml'rlka ile 
anla~ınaktan iirnlıl l kc tlğfoe ' f' ıı 

çıktan nı;ığıı Hrnt yolunu tuttuğu· 

na hlr ıı l iııncttlr. Dcmrk 'ki ıırh~ 

:ıarlar ntılını t ır. Japonraııın ııııı · 

kndderııtı ile kumar oy:nam:ıya ta 
rnftıır olan nıUfrlt 11 kerter ltlı ı 

taraftarı hUlerl bir tarafa ntıııı•ı· 

lar ' e talihlerini tccriibf'yc karar 
' crmh;lt'rdlr. Bu lminarın Jnııoıı 

ıııilletl nc ı;ok paholıla mal olıııa,.ı

ııa ihtimal \-anlır. 

1 /j U 1 k 1 .1 k t l dan l\abul cdildıktcn sonrıı. mesnl a:-
ere g re, za tşar ngı ız U\'V<' • 1 Mlk d 

Jcrl bnşlmmnndanı General Brooke kadıışlarını da\'et etm ş ve a :ı· 
ııaphnm yaptığı beyııpatta, mUtteCllt. nun kcıraı lannı kcndılerıne bıldır· 
lerin askeri bakımdan Uz:ıkş~~taki nılştfr. 
dıırumlanqın pek ziyade !yl1eştlğtl'\i Toklo, 17 (A.A.) - iyi malumat 
ve anı bir taarruz tehUkcslıJin uzalt· alan mchnfll yabancı memleketlerde 
!aştığını sôylemlş ''e demiştir ki: pyi olduğu Uzcrc Pı·cns Konoyc ta 
«- Biz Japonya ile haryı istemi- rafmdıın yapılan mll~aekrelerin in· 

yoruz. F11Itat Japonya ısrar ederse kıtaa uğramamış olduğunu btldir· 
Jıaz:ırız:.> mcktcdır. 

inhisarlar veki-

linin beyanatı 
(Bal?ı 1 incide) 1§1 

fıyntlurının \'C diğer mıı.srafların 

artmış olması yUzUndcn maliyet be· 
clellcrl esklwinc nazarıın l<abarmış \'G 

bunun zanıri netice.si olarak şarap 

ve bazı av malzemelerinin satış be· 
ctellcri bır miktar y\lksellılmlştlr. 

Eğer maliyet bedeller! bir teMzzül 
gösterirse o zaman bu zamlar tab!· 
atlle lndlrllecek. Eğer bugtlnkU mn.· 
Uyet bedelleri herhangi bir sebeple 
yükselirse belki de bir miktar daha 
zam yapıJab,lmek zarureti hası1 o· 
ıacaktır ... 

- Ro.kıd3n başka ve biJhnssa aı· 

kolden başka lçkılcrin istihlaki art· 
makta mıdır? 

c:- Son defa yaptığımız tetkiklı?· 

re nazaran likör, kanyak, şaraJ'l, bl 
ra sn tışları geçen SC'neye · nazarao 
ehemmiyetli miktarda artış göster· 
ıııişttr.> 

..... İşçilere parasız yemek tcvz 
edcccğcntzi bundan evvel sö;>·lcmJş· 
tınız. Bu hususta mıııamat lCtfedcr 
misiniz? 

«- Bu lı;in tatbıkatına ~lad:K 
Şemslpaşa deposu, Cıbalt ve ~zmlı 
fabrikasllc Çnmaltı tuzlasında işçile.· 
re bedava yçmek vcrmektt-yiz. Dl~cl 
nıUessesclcrlmlzdc de hnzrrlık ikmal 
edilmiş olup tev%lat başla;) ncaktır 

- Likör fabrikasının kaldırılac'\· 

ğı doğru mudur? 

<- Likör imalıUım Bomonti fab
rfüasında. y;ıpnıayı kararlaştırdıK. 

Likör !abrika"ındaki tesisatı naklet· 
mek suretilc halen ml'vcut olan LI· 
kör fabrikası binasını k!nıya.'lıare 

ve :reııldcn a~mayı tasarl cıdığırnıı 

Şarap EnstitUsU olarak .kullanac:ı.· 

~z. Biliyorsunuz ki .Maltcpede biı 
TUlUn EnstitUmtız; vardır. Bu bize 
tUttınUn ıslahı hususunda çok yar· 
dım ctmektcdır. 

Açmayı tasarladıgımız Şarap Ens 
titUsUnde şarabın J!lahı ' 'e şarapçı· 

lıktn çalşacak fen memuru ve hııtt! 
burada hus\ısı şarap amilleri fıo:n 

serbest kurslar açmak suretile mcm· 
lckette teknik bilgiye sahip ŞIU'!lp 

amili yetlştirılmesl husıısundıı çok 
hizmet cclcceğinl Umıt etmekteyiz. 
oı:er taraftan likör ve bira imıı· 

ltı.lınm tek bir müessesede toplamış 
olmQŞtndan !azle. faydalar elde ede· 

Almanlara göre 
(Ba ı 1 incide) / • / 

Berlin, 17 (A.A.) - Briıınsk'li'I 

şarlundnkl cepte çember içine nlm· 
mış olun Bol~evıklcrin imhasına, 16 
birlncıkşrlndc de de\•am edilmiştir. 

Sovyet lrnncllertntn bııkiyclcrı l•en 
dilcrini nevmldane mUdufaa etmekte 
,.c nğır telefat ,·crcrcl< l1ep mm·affa· 
ldycts.zliklc, şarka dog-ru Alman kıs 
kaçını yarmağa çalı~maktaclırlnr. 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Alman ordu· 

UIUUn diinya Jupon h dl elerlnl 
hliytik bir allik a ile toklıı cdl;\ or. 
.Jıı ponyaılnn g<'lcn lı:ıbrrler ih:erl
nf', Amerika dc\ lct rch•l Rııl.\elı 

'u,keri rcı ... ırrle ur.un tı:ııı:ı .. ıarıl ı 

lıuluiımuş, diğer t:ı ro rtan K:ı noıl ~ 

\C .\' ustrul~·ııda kahine lı: ti ınıtlar 

~ ııpılnu::tır. 

Japonyadakl lnkf aflar nctJce!>lıı 

su ağır topçusu, 16 blrlncitcşrinde, de Amerikanın 1a tımln ctllldlf;ln· 
harp için ehemmiyeti haiz hedefleri den e\\ rl lınrbr. konı;nıa"ı inıkJn 

ve Lcnıııgrad Jernzım tcsisatııu, mu· ,dahilindedir. 
vaffaldyetıe bombalamıştır. Le:ıl-ı· 

ı;-rad ~cvazım 'c a:ın:ıl i tcsışatuıo. p k 
mUtcmadıycn tanı l .. :ıbctıer kaydc-, C fen İn a r a rJ 
dılmiştir. 

S 1 
1 

maşı 1 incide) ** o vye t : r c g öre aö~ ley en nııllrnn mctnı : 
r'nınsızlnr, siyası ada.Jet dJ\'11' 

(lla':ı 1 inicicle) :. b na mUtal(lalurını blldırd!. Eu mtı 
de, ı;eteler, yeniden :fazla Alman taltıaların esbabı mucibesi açık, taııı 

öldurmü~lcr. ,. nıllkemmcldlr. Güzide eski muha· 
Moskova, 17 CA.A.) - Sovyet rıplerdcn ,.c lımmcnın hayır ve me ı · 

rndyosu bir cüzütamın düşmanın fantınln bUyUk hlı.d ımıcrındcn mu· 
gerilerinde uzun bir mesafe dn· ı·ckkep olan ndalct divanı, Edouaı c. 
hllinde nrkarak üç gün suren bir nn.ıadicr, Lcon Blum ve Genera: 
muharebeden sonra "'A • mcvkiini Mımrlce Gomlın c mlliite.Jıkcm b ı 
lstirdnt ettiğini bildirmiştir. :ıuılcdc mcvkufıyet cezasının tatb.· 

Nevyork, 17 (A.A.) - Ofi: A- kına mUttc!ıkan karar vermi Ur 
merikan ajanlarına selen son ha· Buna b:naen bu Uç klflnin Portale 
berlcrc cörc Moskova etrnfındn kalesınc hapsedilmelerini cmrediy~ 
tiiddetli muhnrebclcr cereyan et· runı. 

mekt.cdir. Slalinin Mo kovay1 ser- ı Hlom mahkcmesındc ılk bır ıstıc\ ıır 
bcst şehir ilan edeccçine dair hiı; kaqıı.sında kalmış olan Reynaud ı ., 
bir emare yoktur. ı Mnndcl e ı;-ellnec meclıs ekserıyctm ı 

Diğer cıhetlcn ôsrcnildiğlne gö· mUtnlAıısınıı ıstınat ederek çok ağ• 
re Arrıcrikn sefiri Stcinhardt, kor· I karinelerin bu iki zatın m~l.ahkerr 
diplomatiğin heyeti umuıniycsj ve 1 bir Jtıılede mevkuf tutıılmalaı•.nı nı•. 
hariciye l.."'Oml$erliği memurlarile 

1 

hik ı;-östcrıyoı'du . Bınnenale;;h 'J 

birlikte So\·yet hukCımct mcrl\c. tedbirin alınmasını emrettim. 
:ı:indcn ayrılmıştır. Bana dUşen mcs'uliyetl Uzennı< 

Londra, 17 (A.A.) - Rcutcr a. nlıyorıım. Böyle hareket etmekle ıs ı 
jansınm diplomatik muhabiri ya· ze kat'ıycUc temin ediyorum: lhane 
uyor: le uğradınız ama, bundan böyle ar 

Mo kova, Alman Jutaları ttıra· ıtatJlnmıyııcakııınız. Bana olan tt 
fından kuvvetle ku~atılmıştır ve madınızı :muhn!az:n ediniz. nıcmlek 
hlıkümet. merkezinin nakli mantı. un nıukndderntınn olan sar:Sılrnu2 
ki ve sevkülccyşt bakımından iyi 1mıınını:ı:ı koruyur.u:ı. 
bir tedbir olacaktır. Zira düşman Vichy, 17 (A.A.) _ Sıyıısl adal ı 
tarafından doğrudan doğruya tch· divanı. Mareşal Petaln'e raponınt 
dit nltında bulundurulan ~chrin \'enniştlr. Bu ıapoı'<ia ezcUnıle töy:f 
idaresi tamamen imkfınsızdır. denılmcktcdır: 

ı - Daladler, hllkümetın ba~ınds 
L6ylhn memurları tatmin edecek bulunduğu ı:anıa"lda Z.'rans , haZI'" 

şekıldcdiu !ıklarım yapmamış ulduğu ha:ctc lıııı 
_ GUınrUk Muhafaza teşkilft.tın· ı be gırmişUr. Horp ş<u rı..sınm reyi a 

da bir yenilllt yapılacak mıdır? lınmıştır. , 
,_ Bıllyorsunuz ki bizdeki Gilm· Daladlcr, uhdcsıne tevdi edilmiş o· 

ceğtz,, rUk Muhafaza teşldlrıtr bir kısmı as· 1 ıan vazaifc ihanet etmiştir. 
- Jnhisar momurlarııun bekledik· bl k d sk ı ,_ l 1 kert, r ısını a a er nu.am ara 2 - Gamelin. Ayni teklif muma· 

len bir teka.lltlilk meselesi vardı. Bu göre , Ucudc getlrllmış sivil te~llat· ileyhe. uhdesine mc\'du \'aZifelere 
mesele ne oldu? ur. BugUnkU mesaimizle sivil Muha· ıhanet ctmıvtır. Mumaileyh, harr es 
«- Mal<nnunuz olduğu Uzcrc b:· !aza memurlarının bllgllrrinl arttıra· nasında fcl ket tevlıt edecek mahı 

zım İnhisar memurlanınızın tekaUt· rak onları, vuzı!clcrlııl daha iyi ya· ycUc b:r taluın kararlarla kumanılıı 
lilğU bir TckaUt Sandı~ı tarafından pabılccck bir sınıf olarak hıızırlama· heyetinin tcşkıllıtını bozmuştur. Mu· 
t.emın cdilmekteclir. Bu Sandığın va· ğa çalışıyoru:ı. malleyh, orduyu mnddl ''c manc\1 
rldatı kısmen devlet kısmen de me· - Avrupa hududunda yeni rnUna· bir zA! içinde bırakmış ve onu ftnıı 
murların manşlanndnn kesilmekle kalfıt: vaziyeti dolayısile gUmrUk nıu· hazırlanmış, fena talim s-örmtış, fc. 
memurlar tıırofından temin edilir. nmelt\tının bazı mU';'kUU'ıta uğrad•ğı na tesllh edilmiş olduğu halde kat'i 
Memurların istedikleri inhisarlar- haber vcrlliyoı-. Bazı drğişlltllk!~r harekat !crnsına r.evıtetmlştir. 

..da geçen hizmet müddetinin, devlet yıı.pmayı dUşUndUnUz mu? 3 - mum .. İkl cır• a Baş,·ekıl olan 
memuriyetine nakledildildcri zanı!:l.n «- Şln1dl bu nakliyat kısını karıı.· mumaıloyh, harbe tekaddUm ede-: 
oı-nda da hesap edilmesi, mütckabi· dan yapılmaktadır. Nakliyatta mUş· devre esnasında !ktı<!ar mcvk1lnde 
len devletten !nhisara geçecek ola.;1- kUllt çıkanlmaması için lea.p eden bulunm~tur. 
!arın da devlet hizmetlerinde geçen bazı tcdblrlqt" aldık. Bu hususta ye· Memleketin ehlAk kuvveti, tehi:· 
mUddetın lnhlsarlardnki hizmetlere niden nakliyatı kolayla.ştınnak için keli surette z!ı!a dllşmllştilr. Ehım, 
illi.ve cdılmesldlr. Halen bu bijyle ol-

1 

ne gibi tedblrlcrın alınıp alır.ı:ı1ama- te:ıııke haline sokmu~tur. 
malttadır. sını öğrenmek Uzcro GUmrUk Eıı.ş· 4 _ Cot. ıtıSS • :f tl', ıa::s de H:ı 
Bız memurların isteğini k!U'Ş'lla· ı mUdUril ile GUmrUlt Muhafaza B:ış va Naz.ırı. Aske"i tavacılığın ihzarı 

mak için mevcut TekaUt Sandığı ka· ı müdUrUnU mahalllne ı;-önderdim. On-ı mcs'ııliyetını deruh~ ctm(ftlr. Yn
nunumuzu tadil eden bir ltyıha ha- tar orada tetkiklerini yapacak ,..e pı nn mükerrer iharlara rağmen 
zırladık ve bunu BUyUk Millet Mec· neticeyi bir raporla bana blldirecek· ı Frnn yıı vaı! "l'tin ı\mlr oldı•ğu 61 
lislne tcwll ~ylemck Uz;ere tcra Ve· j !erdir. Alınması I• :ıp ooecclt başiuı llhlnrı tem n etmeğı ıhnıaı ey!em:ş-
klllcri Heyetine an:eUi.k. tedbirle'" \ rsa dcl'hal yapacağız > tiı:" 
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( HiKAl'l jjjQj 
Kadın güzünden .. 

Nakleden: A YD EM/R 
ı 

' 
" s 

Parkın sıralarından birine otur- hıarikulAdc tesirli müstahzarından 
6 

muş, sigaramı tellcndiriyordum. kullanmak istiyordu. Onun kur· 
Derin düşuncelere dalmıştım. Bir tulmasının artık bir mucizeye bağ 7 

aralık yanıma. :raşı tahmin ~dile- lı olduğunu anlıyan Harpar, bir f 
miyccck, kanburu çıkmış, yüzün· Gün karısına şu itirafta bulundu: 
de derin çizgıler belirmiş bir a. - Benim kati tesirli olduğunu ,. 
dam oturdu. Küçük Hanlar sayfa· iddia etti;fm i!Aç, halkı aldatmak· ,, 

BULMACA 

'it açık duran bir gazeteyi elinde 
1 

tan başka bir şeye yaramaz. O· ı....-L-..L--
tutarak derin derın içini çektı, ba· l nun hiçıblr faydası yoktur. Ben, Soldan sağa: 1 - Nüzul ısabet et· 
,,jtnı salladı ve: 

1 

seni başka vasıtalarla tedavi ede· mış kimse; Amel. 2 - Göz: rengı: 
. - Benı~ gibi. bir i~tiyara kim ceğim. Fakat senin de başkaları Melal !le kelflmın müşterek tarafı. 
ış verır? dıye söylendı. gibi aldanmanı istemiyorum. 3 - Akıl erdirerek. 4 - Alaturka 

Sonra bana donerek: Karısı, dehşetle açılan gözleri· saat. 5 - Tersi: Umuma bildir: Cet. 
- Bana bir kaç kuruş vermek ne bakmıya cesaret edemedi. Kal· 6 - Şarta muallak iş tatili: Bir sa

lütfunda bU'lunur musunuz? de· bi parçalanarak başını onünc eğ. yı. 7 - Surat. 8 - Bir meyva; Blr 

KURTULUŞ 
Fiyatı 
har 

yerde 
4,5 

Doktorlar, bankacıfaT. kfttipler, mühendisler, 
velhasıl böttin mörekkepti knlcmle yezı ya. 
zanlar. mörekkoom ccpfct-inc akmasın. 
dan korunr.ıea:tndaft ve U<.'"'1 bo zul_ 
masından kurtaran ycgfınc: 

Kırmızı Haıtcah T 1 K U 
Dolma kalemi liradır 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 
gibi Almanyanın bu icadı, mu 
rekkepli kalemle yazı yaz. 
mak mccburfyeUndc ohııı 

Boı.ulan parçala· 
rın yedekleri tamir 

ücreti alınmaksızın, 
maiiyet fiatına yerleri· 

ne takılır. TtKU kalemi 
sekiz parçadan ibaret olup, 

her bir parçası bulunur. Açık 
bırakıldığı halde, her ne şekil 

durursa dursun, mürekkep akmaz 
ve kl.lrumaz. 'l'İKU en sağlam ve en 

kulllan~h mürekkepli kalemdir. Her yer. 
de arayınız. Taklitlerinden sakınınız. Üzerin-

"1-:lkı hakikaten 00 ezi· 
:retten kurtarmıstıı 

TİKlJ ucu 
aşınmaz. 

Bol mürekkep 
alır. 

J{uvvtli 
bas ılır89. 
4 kopya 

çıkarıla. 

deki TİKU markasına dikkat ediniz. 

d . · gıda maddesi: Ölüm. 9 - Bir nida; 
ı. dl. 
Cebimden iki yarım stcrling çı. Bir gün mütehassıs doktor l\Iar· Ay. 10 - Pervane; Başı ıSonu olma· 

kardım: gareti ziyarete gelmişti. \{cndisini yan petek. 11 - Üye: Peygamber. 
- Bundan başka param yok! ıyice muayene ettikten sonra : Yukarıdan aşağıya: l - Bır şeye 

dedim. • - Bir mucize dye bağırdı. Har· tutturmak. 2 - Bir illet. 3 - İnce 

1 bllic 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

- Siz de mi işsiz ve parasızsı· par: 
nız? - Ne demek istiyorsunuz? dl-

- Maalesef evet. ye şaşkın şaşkın sordu. 
- Ne iş yaparsmız.? - Karınız tamamen iyileşmiş. 
Mağrur bir tavırla : Hastalıktan eser kalmamış. Ya 
- Muharrır! dedim. Bir çok bir mucize oldu. Yahut biz tcş· 

mecmualara yaz.ı yaz.arım. Fakat histe aldandık. Fakat onun ta· 
bazan işte boyle parasız kaldığım mamen iyileştiği muhakkak .. • 
da olur. İlham perim bana bir Hakikaten Margarct, bir müd-
lürlü yardım etmez. det sonra yatağından kalkarak ya· 
Yanımdaki adam yırtık parde- vaş yavaş eski gıizelliğini kazan

siisi.mü zayıf vucuduna sıkı sıkı mı)'·a başladı. Fakat, neye yarar 
sardı ve kulağıma fısıldadı. ki Harpar için artık her şey bit-

- Dinleyin.. Birisine ait 1;9k mtşti. Margaret, kocasından ncf· 
meraklı bir vaka biliyorum. Size ret ediyordu. Karısını ebediyen 
onu yarını ı;terling mukabilinde kaybetmişti. Harpar, artık mah· 
satarım. volmuştu. Kendisini içkiye verdi. 

- Eğer iyi ise peki! Gittikçe uçuruma yuvarlanıyordu 
Adam kabul etti. Biraz düşün· ve bir daha bu uçurumdan çıka-

dukten sonra söze başladı: madı. 
- Hikayenin kahramanı bir İhtiyar sustu. 

doktordur. Henr:r Harpar adında - Sont"a ne oldu? diye sordum. 
bir kimseyi tanır mısınız? - Harpar iflas etti, sefü oldu. 

- Harır. Karısı lükse düşkündü. Kocasın· 
- İyı bir doktordur. Berlin ve dan ayrılınca kendisini hdlA se-

Viyanada tahsilini bitirdikten ı::on ven milyoner Farringtonla evlen. 
ra Londraya yerleşmişti. Yakışıklı, di. 
zekt, namuslu ve çok pratik bir a
damdı. Henüz mcs~ hayatına a· 
tıldığı sene yirmi sekiz ya,ların· 
daydı. 
Marga~t Fraycr adında çok &iı 

zel bir kızla tanı m~tı. 
Margaret, vaziyeti sonradan bo· 

zulmuş zengin bir ailenin kızıydı. 
Anası babası ölrn" tü. Harpar, bu 
genç kıza çılgınca Aşık oldu ve 
evlenme teklif etti. Fakat kızı aY
ni zamanda Fari04:t.on adında mil· 
yoner denecek kadar zengin bir 
adam dn seviyordu. Margaret, on· 
lardan hangisini tcrcıh edeceğini 
kestiremiyordu. 

Meçhul adam, tekrar sustu. Son 
ra tekrar silkinerek: 

- Nasıl, yarım şilingi hak et· 
tim mi? diye sordu. 

Parayı verdim, ayağa kalktı, te· 
şekkur etti, yanımdan ayrıldı. Gi 
derken, vaka kahramanının ken· 
disi olduğunu anladıcıını belli et· 
mek için: 

- Güle güle doktor Harpar! de· 
dim. 

Adam mıhlanmış gıbl durdu, 
döndü. Soğuk nazarlarla beni süz· 
dü. 

- Harpar mı? Ne münasebet'.' 
Ben sabık milyoner Farringtonum, 
dedi .. . 

tahta işleri yapan; kısa ve kalın 

şart edatı. 4 - Sanat; yama. 5 -
Kırlı iz: bırakma; Hububat tozu. 
6 - Tersi: «GörUimUştUr> iŞaretı: : 

Bir nota. 7 - Coğrafya tablTlerin· 
den. 8 - Tersi: Bayağıca. 9 - İza

be edememe. 10 - Birlikte: DUş· 
manlık. 11 - Lı'itif'e: katar. 

Dünkü bulmacanın 119111 

Soldan sağa: 1 - Bulgarıstan. 

2 - !s: Enis; Asi. 3 - Bahçe; Ar
tık. 1 - Erik; Elle. 5 - Rezalet. 
6 - Alılka; Sal. 7 - Atik; Eli. 
S - Neka. 9 - El!; ltfa. 10 - Ka· 
dana; An. 11 - Fa: Aç; Ense. 

Yukaı;ıdan aşağıya: 1 - Biberle· 
mek. 2 - Usare; Uf. 3 - Hiza; 
Ada. •1 - Gcçkalan. 5 - Ane: La· 
tema. 6 - Rl; Kekik; Aç. 7 - lsa; 
Taka. 8 - Re; İse. 9 - Tathsert. 
10 - Asıl; At; Fas. 11 - Nikelli, 
Ane. 

T. C. Diyanet İşleri 

İstanbul Müftilifinden: 
Reisliği 

18 bırı.ncıt~rin 19H cumarte
si gtinü ramazanı 'erıfln 26 sına 
musadif olmakla akşamı (pazar 
gcccsı) Lcylei Kadir ve 22 bı· 

rinciteşrin çar~ba ~nil bay· 
ram oldugu lltn olunur. 

İstanbul Müftiai 

tiadakai fıbr 

Eniyi İyi Son 
20 27 24 

40 18 

Bogday 
Arpa 
:t.l.t.Um 

81 
23' 118 117 

Bayram namazı 
Sa. Da. 

VasaU 6 55 
Ezanı l 37 

İki aşık arasında genç kızın kal. 
bini kazanmak için şiddetli ve a. 
mansız bir mücadele başlamıştı. 
Harpar, onsuz yaşayamıyacağını 
anlamıştı. Bunun için çok tehlike· 
li bir çareye başvurdu: Kıza. ken· 
disinin milyoner Farringtondan da 
ha zengin olduğu kanaatini ver· 
miyc çalıştı ve bunda muvaffak 
ta oldu. Fakat bununla saadete u. 
!aşamıyordu. Çünkü hayatı daima 
bir yalana dayanıyordu. Parası ol
madıgı halde karısmın kendisini 
zengın, çok zengin zannetmekte de 
vam etmesini istiyordu. Bu mak· 
sadına ulaşmak için gece gündüz 
talışıyor ve mütemadiyen yeni ye· 
ni borçlar yapıyordu. Karısı, hiç 
bir şeyin farkında dej!ildi. Nasıl 
farkına vnrabillrdl ki, gayet lüks 
bir apartmanda yaşıyorlar ve ko. 
cası her arz.usunu yerine getiriyor 
du. Bu hal, kendisini duşünceli ve 
abus bir insan yapmıştı. Karısı, 

onun bu halıni fazla çalışmasına 
ve kendini tamamen i evermiş ol· 

Maarif Vekilinin beyan ah 

masına yoruyordu. 
Nihay<'t Harpar, mahvolacağını 

anladı~ı gün, tehlikeli ve bir mes
lek adamına yakışmıyacak son ça· 

(Başı 1 incide} X 
raber çalıştıkları zaman ,lındlkinde:ı 
daha geni~ ölçüde, fakat ileri yıll<l· 

rımızın bu alandaki ihtiyacına. ancai< 
cevap verebllec<ık surette yUkselt 
teknik elemanı yet~tlreceklerdlr. 011 

beş sene ı;onra .tenknik \"e endUstrl 
işlerinde bugün çektığımlz sıkıntıları 
ortadan kaklınnak azmlndeyız. 

Teknik okulda 

Teknık okul başlıbaşına ehemmi· 
yete deter bir ten mtiessesemızdir. 

Teknik okulun yayılması, genışlem.?· 
sı zarurldır. Makineci ve inşaatçı 

nıUhendısler yetiı;ıtiren bu fen kuru· 
mumuza, gelişme ve ilerleme husu· 
sunda emniyet edebileceğimiz lntıba· 
ını almış bulunuyorum. 
Mimarlık , ubelerlnln birleştirilmesi 

- GUzel Sanatlar Akademisinde 
\"e YUksek MUhendis okulunda ayrı 
ayrı birer mimarlık şubesinin deva:n 
ettirilmeyip, bunun blrlcştırıleceğin 

den bahSedlliyor. Bu hususta alır.· 

mış bir karar ,·ar mıdır? 
reye başvurdu. Hiçbir şeyden ha- _ vardır· her ıki mUessesenın de· 
beri olmıyan bir iş a~amı ~le bir· \"am etmesı.' Bizim usulümüzde va!:"ı 
leşti Bu adam, kcndlcnne bır mlk· ı yok etmek, yoktur. Eksik nrsa 
t~r para t~mln ~:ti ve iki ortak 1 tamamlıyarak bu memleketin susa· 
pıynsaya bır mustah~ar çıkardı. dığı ilim, fen ve .sanat adamlannı 
Bu hazır. ı_rncın ctlkctınd~: . "Kan· imkttnın en geniş ıılsbetinde yetiş
ser tedavısınde kati teslrlııı ıbare 1 tirmektfr. ~uıası muhakkaktır ki, 
vardı. Yüksek MUhendls okulunda bilhassa 

Afyon ile zararsız bir maddenin son iki sene içinde kuvvetıcndirilml~ 
knrıştırılmasından vücude gelen olan bu şubenin yUrUyüşUnü ve ve!·!· 
mll tnhzarın her şişesi dört peni- mini arttımıaktan b3şka yapılacak 
.}'C mal olclul}u halde beş şiline bir hareket doğru olamaz. GUz.el 
c:;:ıtılıvordu. Az zamanda blrılerce sanatlar mimarlık kısmı son iki yıl 
şışe satıldı. BUyük kArlar temin b' .. da şimdiye kadar görUlmcmfş •. 
ettıler. Tabii. bu, bundan çok se· rağbeti ve dileği knzannu~tır. Her 

yoktur. 1stanbulda bir kLSıın kitap
ların bulunmaması, basma sayısm

daki cksikllktcn ileri geldiği için, ta· 
mamlanrnası tertibatı alınmış ve bu 
kitaplar cılUcnmeleri bittikçe satış 

yerJerlrnızde piyasaya arzedilmıı,tır. 

Daha da noksan çıkacak olursa it
mam edılebılecektir. 

- ünıverslt~ekl incc!emeleriniz:deıı 
bahseder misiniz;? 

- Sıhhiye Vekllllğınin mlirncssıll 

sıfatile İstanbul hastanelerinin değer. 
11 ba.~heklmlerinin de bulundukları 

bir toplantıda, bılhassa Tıp Fakülte· 
si talebesinı daha rahat bir nısbct~o 
hasta gdrcbllmesi ıçin üniversiteye 
.alt yatak adetlerini 350 • 400 kadar 
urturma için tedbırler dUşUndtik. rıp 

talebesi ve staj yapacak olan hekim 
adaylarımız:, fazla hasta ve hastayı 
fazla görerek mesleklerinde tatblld 
bilgiler ve melekler kazanacaklan 
içln bu cihetin UstUnde ehemmlyet.e 
durmaktayız. 

ünıverslte konusunda iken, bu •e 
benzeri mUesseselenmize alınacak 

talebenin tahdidi !çln dUştlnülen hu· 

suslardan da bahScdeyim. Tıp Fakül . 
test, Fen ve Edebıyat FakUltelerinln 
kiınya ve coğrafya gibi kısımla:-ı. 

tatbıkatı da ıcap ettırdiğlnden bu· 
ralar:ı gelecek talebeyi elimizdeki 
kadroya, maddi lmklna ve ihtiyaca 
göre nlsbetlemck için lr.celemeh>r 
yapılmaktadır. Müsabaka ve seçme 
siStcmlne gitmek z:aruretı karşısında 
bulunuyoruz. 

1.'urt me,,clcsl 

tstanbulda Üniversite talebesi 
ne ev' el lngıltcrede müstahzar ü- ik k d 1 1 1 ·ı urum a yeı mız ve c eman arı- ıçin yapılacağı söyienUen yurt hal:· 
crmde ıkı takyldat bulunmadığı b 1 1 b 0 kU t 1 b · . 1 nıız o o sn. ug n a e emızın k d mal"mnt verir 1 1 ? ı ı:ınlara te ad Uf cdıyordu. Har· . ın a u mıs n z. 

p r. tam miınnslle zengin bir a. hiç değilse ık! kat fazlasını mımar - İki scncdenbcrl üstünde durdu· 
d. m olmuştu. BuyUk bir yat ta olarak yetlştırebılcceğiz:. Bizim eme- ğumuz, ancak mevcudun genişlemesi 
-alın alarak karısının eğlenmesini llmiz, yUzlerce değil, onblnlerce f"n l şeklinde \"C az nısbctte çare bulabil· 
temin etti ve ilk zamanlardaki mu \"C sanal adamının Türle aydınları u· ciiğimız yurt meselesini, bu yıl kök· 
habbetlnı kaznnmıya muvaffak ol· rasma ginnec;idlr. Yoksul bir ruh!a ten olmasa bile, bu husustaki sıkın· 
du kısır hesaplar yapmıyoruz. Onun tıyı hiç olmazsa yan yarıya indl:".J· 

f'akat karısı yat ile bir seyahat lı;;in, her iki kurumun her iki şube- cek surette halletmelt lc;in tedbir al· 
cc;nasında ha talandı. Harpar, kan slnl elden geldiği kadar genişletmek ma yolundayız. Ba~vcklllmln emri Ve? 

sere tutulmuş olmasından şüphe ve ılerletmek ödc\'lndc \'c yolunda· tensiblle Vali ve Üniversite rcktöt il, 
"derek hemen Londraya d>lndü!er. yız. Partimiz başkanı yer bulmak için 
Bir çok mütehassıs doktoriarla Kitap işi ödevlendlrllmlşlerdlr. Kcndllerile te· 
kon"ulta"yon yaptıktan sonra has· tstanbulda bulunduğunuz; sıra· 1 mas ettim. Bu yıl, içinde bulunduğu· 
lalığın mnalese! kanser olduğu dıı ı.. .tap mc.·elcsile meşgul o!dunm:; muz şartlara ve tmkflnlara göre bl· 
anlaşıldı. n u? na \•e tesisat temin olunabUecckt.r. 

Harpar. büyUk bir Uzürıtü için· ı - Kıtap mcseleslle değil, kitap Fakır talebcnılzm bizi çok üzen güç 
de tıp lılemlnırı gö:.terdlği biltUn işile me gul o:dum. Halledllmcrn!ş yaşama şarUarını kolaylaştırıp daha 
çarelere başvurdu. Hiç birisi fay. I bir mesele olarak Maarif Vekilliğini rahat çalışmalarını temin edeceği· 
b \'ermedi.· Karı ı ise, kocasının bu hı:susta işgal eden bir davamız rılz gUnler yakındır.> 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilan11rı 
Cinsi Çeki 

Sobalık odun 145 
Kilo 

fi atı 
L. K, 

5 10 

Tutarı 

r.. K. 

739 5e 

Teminatı 

L. K· 

55 47 

Man&al kömürü 5600 O 07 392 00 29 40 
Daire ve daireye bağlı müessesat için mnhalline teslim şartlle 

5600 kilo mangal kömürilc "145-e çeki odun 15 gün müddetle ay. 
rı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Gerek odun ve gerek kömürün 
Rumeli malı birinci cins ve kuru olması şarttır. 

İhaleleri 31110/ 941 Cuma günü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar 
Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere lda· 
re levazım memurluğuna müracaatları. (9173) 

Kimyevi Maddeler 
SATIŞI 

Halk Bankası Türk Anonim 
ŞİRKETİNDEN: 

Aşağıda müfredat ve lsiml«I yazılı kimyevi maddeler ufak partiler 
halinde ve pazarlıkla 20 Tetrinevvel 9H tarihinde atılacaktır. Bu mad· 
delerle doğrudan doğruya alakalı f.l\n'at sahip ve mliesseselerlnin 1stan· 
bulda Yeniposlahııne civarında lst;ınbul Halk Sandığı binasında mlite
şckkil komisyona muayyen gtin ve saatte mllraca.atlan ılan olunur. 

Arttırma günü ' e aaaU 

20/10/9t1 aaat 14 
> 

> 
> , 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> > 

, > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

Maddeni.o ismi 

Vulkacit Mcrkapto 
> D 
> D.:M. 
> F 

tgepal c. 
Tanigan 
Acide Oıalique 
Bısulfite de Soude 
!'Jourinax 

l\llktan 
Kilo 
2000 
1000 
1000 
1250 
350 
500 

1000 
2000 
ıoo 

İSTANBUL BELEDiYESİ Ş E B İ K T i Y A T R O S U 

Tepeba§ında Dram kısmı 
Bu akşam sa:ıt 20,30 da 

RAML F.T 
(5 Pt:rde} 

' ' tltıl cad. Komedi kısmı 
Buıün gündüı saat U 

ÇOCUK OYUNU 
Bu akşam saat 20,30 da 

lClBARLIK BUDALASI 

RADYO GONON 
CPROGRAMı~1C BORSASI J 

7,30 Program 
i,33 Müzik 

19,00 l<onuşma 1 17 TEŞRİNİEVVEL 
19,15 MUzık 1 1 Sterlin 5,22 

7.45 Ajans 
8-8,15 Mlızlk 

lP,30 Saat ayarı 100 Dolar 129.20 

13,30 Program 
lJ,33 Müzik 
13,45 Ajans 

l!l,45 Konu~ma 
19,55 Müzik 
20.15 Radyo gaz. 
20,45 Müzik 

14 oo Milzi;. 21,00 Ziraat tak. 
14,30 Ankara at 21,10 Mllzlk 

yarışları 21,45 Konuşma 
14,80·15,30 Müzik 22 00 Müzik 

18,00 Program 
18,03 MUZlk 
18,40 Milzik 

22.~o Saat ayarı 
22,45 Müzik 
22,55·23 Kapanış 

TAK V / JJI 

> Yen 
.,. Peçe(a 

100 İsviçre kronu 
Esham ve Tahvilat 

12,89 
30,75 

L. iL 
1933 Turk boıcu I 22 50 
1918 İstikrazı dahili 22 00 
1933 İkramiyeli Ergani 20 60 

1 

1934 Sıvas • Erzurum 20 40 1 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 25 

NUKUT 
Türk Altını (Hamit) 24 90 ı 
Türk Altını (Hamit) 24 00 

- ------------------------' 
, "\ ı 

18 TEŞRİNİEV\'EL 941 

CUMARTES İ l 
Öğretmenler Yardım Cemiye· 
ti Reisliğinden : 

Cemiyetimiz az;asından Siliv· 
ri Akvlran Köy okulu ö(;ret. AY : 10 - G ÜN: 291 - Hızır: 166 

RUMİ: 1357 - Birincite~rin : 5 

HiCKİ: 1360 - RAl\IAZA~ !G 

\'AKİT ZEVALi EZA~I 

meni İsmail Dilndarı aramız· 
dan maale-:ef ebediyen kay· 
bettik. Kederli ailesine ve sa. 
yın arkadaşlara tnziyetlcrimlzi 

GÜNEŞ: 6,15 

11 ,59 

15.02 

17,25 

18.58 

12,48 sunarız. 

ÖGLE: 
6,34 \., ______ , _ _,,,J 

İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 4,36 

9,36 

12,00 

1,31 

11,10 

Askeriik i .anları 

üı:ıkUdar Askerlik ubeslnden: 

Şubemizde kayıtlı yedek topç·ı 

Tg-m. 42140 kayıt numaralı Ne,et 
<;ğlu Mehmet Ekrem, yedek plyHd<> 
Tğm. 42597 kayıt numaralı Şe\"ki oğ. 
lu Mehmet, yedek plyndc asteğnı. 

12885 kayıt numaralı Mehmet Te\" 
fik oğlu Mehmet Faik, yedek sınıf 

6. Mu. Me. Şevki oğlu Mustafanın 

320 A-4 derhal şubeye mUracnatlan 

En idareli 
LAJJtBA 

~ '.'!~'l:B, Hfll05 ttOESSCSATI :.::;t. n:.: -

MİLLi PİYANGO 
CUMHURİYET BA YRA~ll 

FevkalAdo çekiliş 
İki miye İkramlye 

iedi Mikdal"ı 

Lira 
1 50.000 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

8-1.560 

20.000 
lQ.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
10 

2 

plAnı 

İkramiY• 
Tutan 

Lira 
50.00o 
20.000 
20.000 
30.000 
40.00D 
40.000 
40.oco 
40.00J 
40.00o 

160.000 

480.090 

Tam bilet Yanın bilet 

1 Lira~ 

------------------------------~ 
!! Lira 

Devlet DemiryoHarı ilan l a~ 
cd c• 

Muhammen bedeh (75000) lira olan 11000 adedi tulum 1500 ad~ t 
kel ve pantolondan ıbaret tııkmı olınak üzere cem'an_ 12500 adctdı; d• 
blscsl 4.11.941 salı gllnU saat 15 t• kapalı zarf usulılc Ankllf8 

re binasında satın alınacaktır. ıe ıı• 
Bu işe girmek istiyenlerin t5000l lıralık nıuvak.kctt tcmın8t ;si' ııo· 

nunun tayin ettlğı vesıkaları ve te1<:ınerinı ayni gun 5aat H e ı<a 
misyon reisliğine vermeleri ıtzımdır. _.ı\eır ..;c,,.. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara - Haydarpaşa ve tzmlr 50ı 
rl::de satılmaktadır. (91 

* it 
. ıca'"' 

Muhammen bedeli (1600) Ura olan 2000 adet kalopilı c1arıı'd 
zu 31.10.941 cuma sünU saat 15,30 (on beş buçukta) ttaY ıJS1 
da gar binası dahilinde.ki komisyon tarafından kapalı zıır! 
~atın alınacaktır. ırı' 

Bu işe girmek istiyenlerin (120) liralık mm..akkal, tc111 •' 

kanunun tayin ettıCi vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları c ı't 
nl gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisJiğıll 
meleri lazımdır. u•ıııs~ 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dıı~' 
tadır. (9149) 

.. 1\13 pJ 
İ~lctmcmiz ihtiyacı için açık eksiltme ile tahminen ıoo f1'111e~ 

tinaj kumu satın alınacaktır. Beher metre mikabının m~113rıı'( 
bedeli 225 kuruştur. Eksiltme 20/ 10/ 941 tal"ihinc ınüsadıf ,11pıl'" 
tesi günı.i saat 11 de H, Paşada ı ci işletme komisyonunda ~ 
caktır. ,e sf 

l\Iuvakkat teminat 167 liradır. İsteklilerin muayyen guıı ıc 
atle komisyonda bulunmaları rn zımdır. ııl!'.11' 

Kum cinsini görmek ve daha fazla izahatla şartname 1151 
istiycnler işletmeye müracaat et melidir. (S .. • jdr0 

l\'Iuhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste mıihtevi)-tıtl·ııtıllrt~ 
pamuk ve sargılar 4/ 11/ 741 Sah günü saat (15,30) dan 1 sııl1 
sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasınclS 
alınacaktır. ·ıııı 1 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat tcıtt1 ~· 
guıı kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ~ 

(14,30) a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhıındır· ecıııde. 
Şartnameler parasız olarak Ankadara Malzeme pair~l!l o 

ve Haydarpaşada idarenin Tesellüm ve Sevk ŞcfliğindcO t 1 
hın ur. ,,.şııtı', 
Liste No. sı Malzemenin ismi Muhammen l\{tlst µil' 

1 
2 

İdrofil pamuk 
Muhtelif sargılar 

bedeli Lira T~ 
2ı115·~ 

33.000 
201

0.vv 
26-800 

(9:?40) 
.. ııı' r -ııt ,. 

Muhammen bedeli (20.000) lira olan hastahane ame ı) ,.ııtı 
salan 2 / 121941 sah güsü saat ( 15) de kapalı zarf usulü ııc t 

rada idnre binasında satın alınacaktır. ·ııııt ' 
Bu işe girmek ~tyenlern Cl500l liralık muvakkat tcrrı 1 ı (1 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 589 

de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . e51ııdt~ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme oaır • 

Ha)·darpaşada Te.sellüm ve Sevk Şefliğinden dal;ıtılac~ 
(9239) 

Istanbul Belediyesi 
Tahmin B. İlk T. 

791,00 59,33 

37~0 .00 281.25 

2100.00 157,50 

3600,00 270,00 

ı 

taı-ıııV • 
Çop arabalanna kosun1 si 
miılınde kullanılmak i.ızcrc 
cak 5 kalem malzeme. ta1'ıt111 1 
Çop arabalarına koşum re s11 

malinde kullanılmak üze ı.ctC ı)O 
eak sabunlu kösele ve va ıılt 
:'llotörlU vesait için a~ın3~b1'~5L 1• 
adet müsbet nkimlfıtor P 911 

Darülac:eze muessescsi içi~~ 1( 
eak 1000 metı·e aba kU111 .;ııtı ,.t 

Tahmin bedelleri ile ilk temi net miktarları yukarıda. ~81>•\., 
ler ayrı ayrı aı:ıI< eksiltmeye konulmuştur. Şartnanıdcrl g41 
l\1uameıat Müdürlüğü kaleminde gorulebilir. İhale 27 1~11ı p ~~· 
zartcsi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. re' 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılma ait t1c

9 
11öC 

ı vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte Daimi En~nıc ./ 
lunmaları. (9082} ~ııtl' 

l\<ild 
Basıldığı yer: VATAN MATBıo\ ASI, Sahlbı ve Neşriyat 
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