
sa , muharriri: 

Ahmet Emin Y A L M A N 
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ÇARŞAMBA 

,Okuyucularım ı zın 

bayramını 

kutlularız 
Yıf: 2 - Sayr. 418 S i YASi SABAH GAZETESi Fiyatı S Kuruı 

Bugün Bayram ı · 
Fakat yüzlerce milyon insan bu saniyede 

bayram ferahı duymaktan çok uzakhr 

- 'aiin Bayram ... Hepimiz bu.,
~un ferahını birer suretle du· 
\ ~.Kimimizin taın itikadımız 
~Udsl duygular bugUn her 

>ot n ziyade ruhumuzu nurlan. 
~ . Kimimiz maddi hayatın 
~'lnı ıçindc. mAzi ıle olan bağ· 
~lllllııın kuV\'etini muhafaza cde

lı:. Fakat blnbir hatıra yolile 
ferahı ruhumuza akmanın 
ı buluyor. Kımimlz tatile, 

lzda görduğUmüı başknlığa 
lk, kendimizi eve seve bu 

saaoeth havasına tcrkedi· 

t hepimiz birden bu güzel 
e sarılarak şukrctmek ihtl· 
duyuyoruz. Evet, bizim a· 

da binblr tiırlu ufak tefek 
tı eksik değıl •• • Fakat bu sa. 

Avrupadn, Asyada, Afri-
>'üzlerce milyon insan var ld 1 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

30 tonluk 
bir tayyare 

Amerikada "Uçan 
kaleleri,, bastıracak 

tipte bir tayyare 
imaline başlanıyor 
Nevyork, 21 (A.A.) İngiliz 

1 hava kuvvetleri tarafındnn aUçar 
kıtalnrı. la yapılan tecrUbclerden 
çıkan neticeler, 8 ton daha ağır, 

«B • ı 7" isimli yeni bir tip tayyare 
inşasını icap ettirmiştir. Bu model 
takriben 30 ton ağırlığındadır. ve 
70,000 İngiliz lirasından fazlaya 
mal olacaktır. Bu tayyare, 10.000 
kilometre mesafcyE.' kadar havada 

l\toskol·ayı müdafaa etrneğc hazırla nan 
Kızıl meydanda bir ge ı,:l t 

alaylardan birinin 
re mı esnatıında 

HARP VAZİYETİ 

aııkerlerl 

Rus müdafaası 
Ruslar, merkez ve cenup 
cephelerinde müdafaayı 
nasd uzatabilirler? 

ISTANBULDA 

Kara borsa mı 
kuruldu? 

ihracat mallarının fiyah 
sebepsiz olarak arttırılıyor 

Bu yükseliş Alman yadan alacağımız 
malların fiyatını da yükseltecektir 

Fiyat Mürak~be Komisyonu son ı-
bir iki gün zarfında piyasayı altust r .. -----------, 
eden mUhlm bir ihtiklır dalavere· 1 
sine el koymuş bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize gdre bazı til<x:ar
lar Almanya ile yapılan son anlaş· 
madan istifade ederek piyas.ıda 

ihraç edebileceğimiz ne kadar mal 
varsa toplamakta ve bunların fi. 
yatlarını bazı borsa oyunlarlle art. 
tırmıya çalışmaktadırlar. 

Amerika 

Bir gazetenin mu

talaasına göre : 

ferahı gibi hıslere ruhla 
Yer ayıra'bilmekten ço.k tı· 
ar. Dl'nlara bakarrık kcrcli Stalln 

'-... _ lkr"'tn"<'k tt-b•i hir vn· 
~dır. Fakat her birimizin al- Bir lsveç telgrafına 
~' necip çocukluk terbiyesi; 

lı:i haJımizc şukrcdebılecek bır ı 
de olduğumuz zaman acı ve 

göre 

kalabilecek ve Amerikalı mitte· 
hassısların mütalfıasına göre, Al
manların elinde mevcut bütun tay. 
yarclcre karşı kendisini koruyabi· ( 
lecck şekilde silahlanmış olacak· 

Yazan: ilııan BORAN 
Askeri muharririn yazısı 3 ncü sayfada 

.Muhtelif depolarda spcküle edi
len mallar depodan hiç çıkmadık
lan halde, tesellüm makbuzları 

muhtelif ellerden geçmekte ve ba· 
zı rescpisclerin, altı yedı defa cİ· 
ro muamelesi gördüğü, altındaki 

imzalardan anlaşılmaktadır. 
Evvelce pıyasada kılosu 20 ku· 

) 
ruşa olan bir mal böyle yedi sekiz 
el de~işlire değıştıtc ve her bir 
defasında, kilo başına bir iki ku

Alman yanın 
mağ:iibiyeti 

Amerikan as
kerinebağlıdır 'l ıçinde bulunanları diışUn· ı 

bızı alı§tırmılitır. Biz zaten 
coınert hısll ve rakık kalblı 1 
l'llılJetiz Bao:kalarının acıları· 1 

tır. -----==----------=~--------------
B u yeni uçan kale, en büyük A· 

Stalin merikan fabrikalarında. kulliyetli 
miktarda imal edilecektir. 

to1t • ... 
~ Yakından duyarız. 

trıkanın eski devlet reisi 
r, hesap etmış: Bu saniyede 

Avrupada kırk milyon aç 
varmış, Bu ne demektir, 

Moskovadan rR f .. "' 
l d oma se ırı-

lllisınız., Kırk milyon aç ÇO· 

Yanrbaıında kendi ~lığını 
tak ~ avrusunun elem ile kıv

"-kırk milyon ana, kırk mll
"'lba hiç olmazsa bir o kadar 

"ardır Bunların hepsi bır. 
'ciırn adı~ çöken. damla dam 

a Y r ı ı miz vazifesi 
Stalin ve umumi ka

rargahı zırhlı bir trenle 1 

Moskovay1 t..-hetmiıler 

1';n yüzle~cc ~~lyonluk bir I Stokholm, 21 {A,A.) - uACton· 
~ ınsan kutlesıdır. bladet .. gazetesi, Stalin'in, umumi 

n harpte felaket daha azdı. I . . b' ı l' d'· · 
oıd k' karargahını ıçındc ır eş ır ıgı 

uğu halde B Howr ın 
l'l~ret ablukalar;nı yararak zırhlı bir. trenle Moı:kovadan ay. 
tliıc .l!lclçlka çocuklarına bi· rıldıgını soylcmcktedır. 

\.~kına ekmek, birer damla süt Sovyet Hi.ıkümeti de Kvibişcfe 
11lıakta mUşkülAta ugrama· N:ıkledilmi~ 
1
• l!ugün Hovcr ancak uzak-

"'-lıq Stokholm, 21 (A. A.) -- Ofi. 
N ia feryat ediyor. Hayır, bu .5ovyct hükumetinin Mo>'kova· 
~i harbin kin ve nefret ablo- dan ;,yrılarak lıu §Chl'in 6')0 kılo· 
'-.""" Yararak açlara el uzatmak 
~ü metre cenubu şarkisindc kfıin 
~ n olmamıştır. Kvibişe!, eski ismiyle Samara'ya 
~~en? İnsanlar yirmi beş sene-
~1 daha mı barbar oldu? Bes- çekildiği itimada şayan bir mem· 

6)r badan teyit edilmektedir, Bu şe-
' le. •· hirde son zamanlarda kuvvetli bi r 

rı, isyan içinde kendi ken· telsiz istasyonu tesis edilmişti. 
loruyor: Cenubi Amerika gi-

başına döndü 
Roma bUyUk elçımiz HUsryin 

Ragı,ı> dün saat on ikı~1 elll g~ 
Luftlıaıtaa•nıa ..ıı günlen kal 
kan yolcu tayyareslle Y~ilköy
den hareket etmiştir. DUn de yaz 
dığımız gi:b, büyük elçimiz Sof
yada trene geçerek vazifesi ba· 
şına Gloneceittır. 

Kendisini gören bir muhaıTi· 
ı im ize, 1940 eyliılUndenbcri mem 
lekele gelemediği için ilk fırsat
ta kısa bir ziyarette bı.ılunduğu· 
nu, gelirken Sofyadan otomobil
le sabah altıda hareket etmek 
surctile gece on bir de !stanbula 
vardığını, avdette böyle zahmet 
li bir seyahati tekrar göze ala· 
madığı için yolcu tayyaresini 
tercih ettiğini söylemiştir. 

' leketlerde yiyecek, içecek 
~n, böyle memleketler mah· 
~ ı dışarı göndermenin im· 

ığı içınde buhranla r &eçi. 
\ 1\, YUı:lerce milyon insan ne· 
I.:' ~tır? İnsanların zaafa uğra· 
~l unYeleri bu kış, en kor kunç 
~ııt salgınlarına neden muda· 

İki katil, Üsküdar 
cezaevinden kaçb 

tıı. •urette maruzdur? 
""ltü ıurada burada bir a vuç 
~ lrı.anın gözUnli btiyüklilk hır
bıılıınar heyecanı bürUmUıtilr. 

\."il derken ipin ucunu elden 
~'iftardır Kendi dalkavuk-

ıı . . 
rıvayetine gore adlarını 

harflerle, hakikatte sayısız 
l'llarının al kanile tarihe yaz· 

lddiasile bu kadar milyon 

1 ~n, ana, babanın açlığına, 
~ 1t ı tıa, elemine seyirci kal
ı_ hakkını kendilerinde görü. 

Firariler, 
şiddetle 

iki katil hapısaneden kaçtı . .. 
Biri yirmi sene, diğeri dokuz seııe 

hapse mahkfim edilmiş lkı mahktlm 
i~ledikleri cinayet suçuna bir de firur 
s\lÇU eklemiş bulunmaktadırlar. 

her tarafta 
aranıyor 

katılan iki jandarmayı merhametle· 
rlne sığınarak kandırmak güç olma· 
mıştır. 

İbrahim jandarmalara haııta oldu

ğunu, belki öleceğini, hastaneye yat· 

<Devamı Sa: 4, Sü: 3 de) .•. 

Sovyetlere göre 
Orelde 
taarruz 

püskürtüldü 
: Sovyetler Moskova 
cephesinde yeni bir 

taarruza geçti 

Mftttellkler Kal· 
kasyayı mtıdalaa
ya bazırlaaıyor 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet ı;v 
ce yarısı tebllğı: 

20 ilkteşrınde bUtUn cep"he boyunca 
savaşlar devam etmiştir. Majalsk, 
MaldyaroslaYotes ve Taganrok isti· 
kametlerindeki savaşlar çok şıddetli 

olmuştur. 

Cephenin garp istikametinde Al· 
man kıtaatı, büyük tank teşekkW· 

~rile mevzılerlmlze karşı şlddeUi ta· 
arzularda bulunmuşlardır.Kıtaatımız, 
Almanların taarruzlarını pUskürt· 

( Devamı Sa. 3 Sii. 6 da) = 

Memurlar 
ayın 27 sinde 
maaş alacak 

Alman ordu kumandanlarından 
Vem Klug-e . . . 

Almanlara göre 
Vonetz ve 

Stalino 
işgal edildi 

Baltık denizinde 
ıoa lovyet adası 
Dag si zaptedlldl 

ruş fark ettire ettire 30 • 35 ku· 
ruş gibi bir fiyata yukselmcklc· 
dir. 

Hariç memleketlere şimdiye ka; 
dar hiç mal söndcrilmedigi halde 
ihracat mallarımızın bu şekilde 

<Devamı Sa: 4, Sii: 4 de) *0 * 
Rus ihtilalcilerinden 

Kerenski dedi ki: 

Rusyada 
demokrasi 
kurulacaktır 

Vazifemiz Rus vatanını 
koru maldır 

Vaşington, 21 (A.A.) - Kerenskl 
Vaşlngıtonda söyledıği cır nutukta 

' deml.şUr ki: 
«- Stalln idaresinin sukutundan 

sonra Rusya.da demokrasi rejimi ku
rulacaktır. HiUer Rus milletini inı

ha edemiyecektlr. Vazifemiz Rus va· 
tanını korumaktır. Stalini demokra
silerin kucağına atan HıUer'ın taz. 
ytkı olmuştur.> 

Seferi kuvvet, Nor• 
veç ve i spanyay a 

sevked i lebiLir 
Nevyork 21 CA.A.) - Ohrıs

tinn Scicn<:e Monıtor gazete. 
ı;ınde Robcrt Shcllaby yazı. 

yor: 
Bır Amerikan seferi ku\' \ e. 

tinın mudahalc lnı açıkça \C 

r(' list bır ;orü le he aba kat. 
madan artık harb!ft nct1ce11i 
hakkında ciddi munaka alar
da bulunmak ımk nı kalma
mıştır. Herhangi bır noktada 
bir Amerikan seferi kuvveti 
göri.'mmeden Almanyanın mağ 
lup edilebileceğini kabul eden 
tek bir Amerikan askeri ma
kamı tanımıyorum, Boyle bır 
seferi kuvvetin mııdahalcsi 

dnha uzun mıiddet tehir cdıle
mcz. Bilyıik harbin eski asker
lerinden mürekkep olan Ame
rikan lejyonunun umumi he
yeti tarafından bir Amerikan 
seferi kuvvetinin te kıli isten. 
mcsi mtınidardır. 

<Devamı Sa: 3 Sü: 7 de) ** 
J 

Dün gece Küçükayasofyada 

Berlin, 2 1 {A.A. ) - Alman u. 
mumi karargahının resmi tebli· 
ğinde ezcümle bildirlldlğinc :öre 

1
, 

Alman ve İtalyan kuvvetleri Do 
netz havzasında mUhim Sovyet 

Memur maaşlarının Cümh uriyet askeri cndi.tst ri merkezlerinden 
Bayramından evvel tevzii için İs- biri olan Stallno bölgesini ve şeb· 
tanbul Vil{ıyetinc resmen Vekfı- rini i~al etmişlerdir. 
!etten emir gelmiştir, Defterdarlık Briansk'in §arkında 15 inci Sov. 
ayın yirmi yedisinde maaş tevzia- yet ordusu kumandanı Yüksek 
tına b::ı§lıyacaktır. Sovyet Mcclisı azasından General 

Bir feryat duyuldu. bir adam 
kanlar içinde yere yıkıldı 

Aynı evde oturan iki aile kadınının kavgasına 

karışan erkekler birbirlerine gird iler 
Dün akşam KUçUkaynsofyada, Şe·j zu hizasından fıskiye gibi kan aktı• 

hitmehmet .sokağında oturanlar ge· tını görmüşler ve feryada başlamw 
cenin sessizliği içerisinde bir gürül· tardır. \t· 

~t Şuurlu insan bu ölumlü fa. 
~teısında isyan halindedir. 

1~n gonUllerimiz bayram fe· 
~ dolu iken, kendi halimize 

erken. fakat başkalarının a· 
'o her vakitten ziyade duyar

sanki sozleşmiş gibi lkı mahkQm 

da birbırl peşisırıl deıılseler kuı arak ı 
Üsküdar haplsanesinde işledikleri 

1 
suçların ceremesını çekmeden kaç· 
mışlardır. Bunlardan İbrahim Genç· 
ol bundan bir müddet evvel Balatta 
kıskançlık ~zUndrn bırini vurmu~ 
ve dokuz sene ağır hapse mahkCl:n 
edılmlştı. 

Belediye ve Belediyeye merbut Pctrof'un erkfınıharbiyesine men 
bulunan daireler de ayni günde .up birçok yliksek rütbeli zabitle 
maaşlarını alacaklardıı·ı l rin cesetleri bulunmuştur. 

-----------------~---_..,.___ (Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) & tü ve gUrUltUyU mütea.kıp bir feryat \'aktmdc me.lıalllne gönderdığtmız 

~Yoruz: 
UŞenlerc u Yeti:ıir! n diye ba· 
~ın zamanı gelmedi mi? A· 
lı:llerıe kan hırsları doyur· 
Arı değil mi? Dünyanın bu. 
felAketlerine yarın sıska bi· 

1 cut, her tlirlü hastalıklara 
~~ rnukavemetsiz birer biln
~ 1nae vfıris olacak gelecek 

ıı_ ~· feltiketlerinln hesabını 
\... 

1~~rden sora~aklardır? 
~~mf!t Emin YAL:\IAN 

~Ya bacşkön solo• 
~l'lun cen 3ze:i 

21 ı A A ı - Bulgar aja ııiı 

Mahktlmıyeti ke~bı katıyet $l(iln::e 
İbrahim Üsküdar hapishanesıne gön 
derllmış, oı adan da Bursa ha pisin· 
nesine naktedllmıştlr. Bursa hap.s-

hanesinde bır pllın hazırlıyan lbr:ı 

hlm oradan kaçmış ise de çok ge.;
meden yakalanarak yeniden OskUdar 

hapl.shanesinc gönderılmlştlr. 

İbrahim cınayettnlıı cezasın ı çoıt 

ağır ve tahammUI edilmez bulmuş u· 

Jacak ki bundan bir kaç gün evvel 
1 

kaçma planlarını hazırlamış vıı ken- I 
d.slni zorla hasta etmiştir. Bunun 
ilzerınc İbrahim ÜsJtüdar hapisaııe-;l 

duydular. arkadaşımız hMlse haltkında 'unla-
Sokağa uğrayan mahalleli blrden-

tı anlatmaktadır: bire bir adamın ahşap bir evin ka· 
pısından çıktığını ve bir kaç adım - Vak'a mahalUne gittim. Bütü11 
e.ttıktan sonra yere yıkılıp inlemeğe 
başladığını glirmtişlerdir. Adamın 

yanına yaklaşanlar, zavallının omu-

mahalle halkı hAdisenln vukua geldı· 
ğl evin önünde toplanmıştı. Nefes 

(Devamı Sa: 4, Sü: l de) [ +] 

VATANIN YENi ROMANI 

Macaristanda 
Türkler 

Yazan : Maaras Yokay 
Kadmlarm cazibesine tutu!duklarr. peşinden 

harp meydanlarına koştuk/an. bir !ürkün romam 

dolttoruna müracaat et.mış ve hast.1 
olduğunu söylemıştır. Hastayı mua· 
~ııne eden doktor, 1brahımln hakika· 
ten hasta olduğunu göreı·ek kendlsı

ni Umumi Haplsane hastanesine ya· 
tırılmak fizere göndermlşllr. · 

tbrahlmın pl!'ını buraya .IYııdar mu
Moskovaya doğru Uerlemete çah"1n Alman ordusu yllzde yttz Alman detfldtr. ~ ordanan lçerls~e Franaz. 
llolanda, \Belçika, Rrnat ara,.ıarı \la unhr: R"1nlmlz bir tankın arkasında s ııerıemete çah, an · lfpl alta 

25 llkteşrin Cumartesi günü Yeni 
neşriyat programımıza baş·ıyoruz 

ı, :ı '1 ı gcll ' 



-- ~ -------, 

Haşmetpenah 

Kırtasiyecilik: 4 

Yazan: 
Cemal Bardakçı 

Cümhuriyetin 
ilanından evvel 

Birinci Millet Meclisi hükumetlerinde 
müşterek mes'uliyet esası 

olmaması kırtasiyeciliği devam ettirdi 

• 

Eskı devırlcrdo devşirme çocukla· 
rı arasıntilih yet ~miş kııpı kulları 

mahsus blı· maksatla, TUrkU, hA.kim 
milleti kUçUk düşürmek ve göster
mek hususunda cllcrlndcn gelen gay· 

!arın uyuşan ııııkroplaı'ının canlan· 
malanna, UremclCflne mUsa.lt fırsat
lar, zeminler hazırladı. 

Cümhuriyct llAnından ovvel Bırı 1cı 
>.tıııet Meclisinin kurduğu hllktlmet· 

ı eti sar!etmekten !erde mu.,tcrek 

geri durmazlardı. ~ yazan: mes'uliyet. esası 
Kendi yaplıkları )Oktu Mecl s her 
KotUlUklerı, zu- al Bardakçı H.kllı lelt tek ve 
lümlerı, hırsızlık- a:,rı ayrı Sl'.'çıyor· 
Jarı Ttırke mal du. Bu suı etle se-
etmeKhı.ttiu unda akıllara hayret ve· ı çilen vekiller de kend lerml Mecli ~ 
ren bir ışgüzarlık, bır bcceriklılık karşı mUnferıdcn mes ut sııyıyorl:ı.rdı 
gootcrırlerdı. Arkadnşlarıle iısbırlığ yapmak lUzum 

Soruyorlar : 
Tramvaylara takı

lan çpcuklara mani 
olmak mümkün 

değil mi? 
Bir em~kll imza ııo aldıJımız; 

mektuptan: 

c:Ba,ııca zevkbn, ııencercmden 
duny yı se)Tctmektlr. Evtmlo 
önünden tram,ay geçer. lektep 

tlcrlnilc rahntun. lektep 
paydo unı1an &onra rahatım ka· 
çar. Giden tramvaylara atlam:ııc 
Hı tram\&)laran ıırka ına. a ıl• 

mak çocuklnruı ba.'Jlı~ t:e\'kldlr. 
Ha düştü, ha dll~ccek dlyo b~ 
nim de yüreğim hoplayıp durur. 
Çok cyah:ı.t eden dostlarımın 

anl:ıttığına göre hıı'}ka meml&
ketlerdc bllylc mnnı.aralar r;ö· 
rUlnıezınlş. Onllmliz bayram, bil· 
tiın çocuklar sokaklarda ... Tranı 
\atlarıı atlayacak başıboş çu• 
rukların artacağını ılll!:lındUkçı• 

şimdiden yiirnğlm ah)or. 

Soru)orwu: Bu halin önüne 
geçmek milırtkiın değil mi T 

Eşkıya mı, 
şoför mü? Jşın ı;ar b1 liyakalsızlığtmize b.zl ve zaruretinden vareste t~l4kkl cd • 

de nnndırmağ ı .,aıışırlardı. (Türk yorlardı. Ve bu tclf1kkinın tabll ne 
blrşey bilmez, TUrkUn elındcn bıı11ey tlccsı olara.k her vl'.'kıl tll{rad:ı.kl ken. 
gelmezl sözleri dıllcrlnln te .. bll1i ldl. dl vek&.letlnc ba(;'lı makamlar, daiM· Otelcinin ühdit/e UÇ 
Vclinınıctlerı olan TUrkler hakkında, lerle her bU!lustıı doğı udan doğruya 
hatt.'l k tııplnrınd:ı, yazılarında bile temasa, iş görmcğe başladı. Ve peki bin lirasznz a/anİ.aT• 
(arsız. ldtakfiiz TUrklct) tabirini ku • t&bU olarak bu makam \'c daırcler de 
ıanmaktaıı ı;eklnrnezlerdı. Elektrik· kendılerıni yalnız mensup olduluıı.tı dan biri yakalandı 
IC'nmlş bulut 6lmad:ın şhnşrk çaknw vekAletc bağlı ve yalnız oradan n ıı 1 Evvelki akşam lizerl Ortaköy aırt· 
yacağı hakikatini ve Tt.ırl{lin harikcl· cakları emıı !ere ayak uydurmak zo· ıarında Aslan Ahmet adJndn bir o· 
tarla dolu taı i.h nı bılselcr de bilmtı· runda sörur oldular. Vı!6.yctlerdc telcinin 3 bln lıra11ını gnsbeden dört 
m<ızlıklen g lirlerdi. Büyük mılletın devletın bUtUn işlcrının kanunlara, suçludan bır tanesi olan 1zzet Ay· 
g~mlŞte meydana. koyduğu medent· nızamlara uyS'Un olarak .sür tle yU· dın adındaki şoför dUn yakalanmış 
yet eaerlerinl, kazandığı cş.'lız zafer· rütU!mcsıni tcmın ve muhtelıf dl. ve Adlıycyc t alım edilerek ikinci 
lerı, ba.,ardığı tnucızclı lşUrl mil ı· reler orasında nazımlık vazi!csi yap- sulh ceza mahkcmcsınde yapılan sor· 
hasırıın şu veya bu hUkUmdarın vc~a makla nıUkellef bulunan valıler ·ic gusunıı mUtc:ılup tevkif olunmuştur. 
vezirin eseri dly göstermekten sı· yalnız dahilıye Vekiı.letınm bır me- 1zzct A)dın, kcndllılnln bir şeyden 
kılmazlar, zevk duyarlardı. muru sayıldı. Bu zthnıyet kuvvet bul· haberi olmadığını, şoför Haydarla 
Yalnız lblr tek adam, büyüklUktc dukça. valilerin do sa!Cıhlyetlcrl birer diğer ıkı arkadaşının, Aslan Ahmcl

benzcrt bulunmıyan rahmctlı AtatUrk ikişer ellerinden alındı. Adeta bir •r le beraber müşteri gibi otomob!lı 
nakikatı bUtuıı çıplaklığıte, açıklığııe bostan korkuluğU, yalnız polıse, jan· ı ne bindlkl~rlni vo A.Sle.n Ahmedln 
!fa.de clmck, lçımizdckl nankörlere darmaya emir vcrlr blror kır serciarı kııdakl ku!Ubedc kaldığını söylemlıı· 
\"e cllıana karşı haykınnak büytlklU· halıno gctirildıler. Sallı.hlycllerl alı· tir. Haydar ve iki arkadaşı 1jlddet!e 
tunU d göstermlljlır. nan, ellcrı kollnrı bağlanan valılerl aranmaktadır. 

925 senesi AğUBtoııunun 23 ünde bir il} gorcmcz oldular. Jş göremcyın. ============== 
Kaatamonudn şapka inkılabını yapar. ce itibardan dU,tWer. Llyakatsız!ık. yazılması, anlatılması da kabU dcğıl. 
kcn söyledıklcrı nulluın şu cUmlele· beceriksizlik, tenbelllk glbı ısnatıara.1 dir. Zıra mUstacel olmıyan ve hususi 
rınl bir daluı. bırlıkte okuyalım: uğradılnr. Halbuki <D t-U. p.1~·ı ba~ bir tş için telgraf yazılamaz. Köyla· 

"Türk milletinin aon senelerde gös. lıdır, biçare valı ncylcsUn) amma nUn telgraf Ucretlnl vermesine de im.. 

ter<llğl ha.rıkalann, yaptığı sı)'Ui ve kım dlnler. Bu. hallçr, ve}tlllerin ken k&.n ~ktur. ÇUMU 91 !-l ~ karpı.11 
lçUmaı fıtlulAplaru\ h&kikt iıahibı lıı· dı ışlerını 1<endl memurları vasıtas!le nasıl doyuracağını dUşUnmektedi!". 
:taUhl kcndl&idlr, sizslnız.Mıllctımızdc gormek hususWldnkl arzu ve ıddıa- Bu sebeple bahar nylnrı gelip karlar 
bu ltekmlll istidadı mevcut olmasay- tarını haklı gostcrdi. Kamuıtıerı.ıı crlylp yollar a.çılıncıya kadar bekle· 
Clı bunu yaratın~ hiçbır kuvvet ku1:vellendirdl. Hasılı !asit blr daire mest zaruridir. Bu zaruret karşısın· 
ve kudret kifayet edemezdi.> içine dUştUk. öa kalan zavallı ltöy!U, bir vııll.)'e 

Haklkatt.t, Ebcdl Şefimiz yurdJll, Bu ylizden en evvel ve en çok za- bir de dcftnrd ra ve bir de, Türkün 
milletin kurtarılnuuıı işine koyulun· rar görecek ~Uphcsız devlet ve hU bağrı yanık büyUk şairi Fuzulin.n 
ca her şeyden evvel ınillet;.n elinı, hükumet nüfuzudur. Farzedınız in meşhur TemeıısUkUne dönen istida· 
ayağını bağlıyan zlnch'lerl, bukağı· Vanda valUllnlz. Bır klnun ayınd.ı ~ına bakarak (slıın de, sızı tayin e· 
larf paı-çaladı. Enerjilere, liyakat ve bir köylU size başvurdu, mallyedei'ı dıp gönderen hUld~metın de topunu· 
istidatlara sertı at ve geııış çalışma işinin görUlmedlğindcn ve)a kcnd.si· zun Allah mtlst.ahakkmızı vcrslnJ 
sahaları, imkanları E;fulcrdi. Bu sa• ne haksızlık yapıldığından şik&.yct 'der, çekllır gider. 
yede umumi bir kalkınma kabil ol· etti. lstldasını de!tardaı·a gönderir<Jı. Ebedi Şcfımiz yurt içinde yaptık· 
du. Ve cihanı hayrete dU Urcn muc~- nlz. Dcft rdar yaptı t i!Jln kanunu. uy !arı uzun lbır seyahat esnasında hatı· 
zchır yaratıldı. gun olduğlından bameder \o blr rımda kaldığına göre Manisa veya lz. 

Bu ıavaşlar nasında (Kırtasiye- derkenar y zarak istidayı 111ze geri mirde ırat buyurdukları bir nutuk..ıı 

Y apağ kaçakçılığı Ertuğrul Muhsin, 
Celilettin Ezine 

davası 
Beyanname vermemek için eMsrindeki 
yapağların evsafını değ!ştirm!şler 

Muharrir Celllet.Un Ezine, Şehir 
tiyatrosu rtıjisöril Muhsin Ertuğrul 
ile Şehir tiyatrosu mecmuası neşrı· 

yat mUdUrU Neyyire Ertuğrul aley· 

HilkQmet. neşret.Uğl bir kararla yın edememekte ve bu şekilde mll· hine mecmuada Ertuğrul Muhsin ta· 
ft:ıuı Viliyetlerde yapağıya el koy- him yapağı kaçakçılığı olmaktadır. rafından yazılan bir yazıda hakare· 
muş ve ellerinde yapağı bulundlıran· Alakadar makamlar, yapılan m l· to uğradığını iddia ederek bir dava 

l&tı beyanname vermoğc mecbur tut· teaddll ıkA eUc üterınc vaziyete açmıştı. 
muştu. ş Y r ı Ettu:rtıl Muhsin, dUn sabah ya· 

Öğr'(ln<llğlml:ıe göre obazı tUccar-' el koymuş ve bu şekilde hareket edltl nında refikası Neyyire oldu~ halde 
lar, ellerinde mevcut yapağıları SU- yapağılarını SU.meı'bank depolarına Adlıyeye müracaat cbniş ,,.e ceııuet· 
merbank aepolarına teslim etme- teslim elınlyenler hal<lunda şıddetlo tin Ezine aleyhine bir dava açaca.~ı
mek için hUldlmetçe kararlaştırılan takibata ba;ılamı~lardır. nı söylcmıştir. J.luh&ln Ertuğrul da· 
yapağı nevilerlnin evsafını değlştı~. Şlmı11ye kadar depolara tı~llm vası bayramertem ikame edıleccktlr. 
melttc ve bu şekilde kanuni takibat· edilmerrtlş yapağılar mtlhlm bir y•:· 
lan da kUttulmal<tlıdırlar. kQn tutmakta ve kaçırılan mal!ar Aşk yüzünden 

bir c:nayet 
Eksperler malları muayene ctttlt· dahn ziynde Rumoli mallarına in!•·· 

terinde malın evsa!ını kotaycıı U· sar etmektedir. 

Kırklareli ve Uzunköprüye 
hareket eden tren tarı'fele· 

rinde todJ/at yaplltil 
Bu sabihta.ı'ı ıu'b:ırorı Sirkeci • 

Uzunköprü • Kırklareli tren seferle· 
rlnin hareket saatlerinde bazı tadı

lA.t yapılaca.ktır. 
Bu tadillı.ta göre trenler sabahları 

ıaat 8,30 da Sirkeciden hareketle, dl· 
ğer istasyonlara uğrayacak 'l."C Ha· 
dımıtöyündon ltlblıi'en seferler cs-<I 
tarife Uzerinden tatbik edilccekllr. 

/lnkaraya gidec:k izciler 
bugün hareket ediyor 
Cümhuriyet Bayramında Anka· 

rada yapılan merasime iştirak ede· 
eck olan izciler buı;:iın Ankaraya 
gideceklerdir. Anka.raya liseler· 
den 334, ortamektcplcrdcn de 48 
izci gitmektedir. 

Her kazada bir doğum 
evi aç!lacak 

Sıhhiye ve İçtimai l\Iuavcnel 
VckAletlnin verdiğt son bir karar· 
la vllayetimizin her kazasında bir 
doğum evi açılacaktır. Bunun için 
butçeye tahsisat konacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul Beledi. 
ycsl Üsküdardakl Zeynep Ktımll 
doğumevir.i de tcvaic karar ver· 
mtıtir. Bu hastanedeki yatak adedi 
yetmişe çıkarılacaktır. 

İki flrmcımn dükkônlart 
20 şer gün kapatılacak 
Eyüpte fırıncı Argiro ile Fener· 

de fırıncı Hasan,· Ofis tarafından 
işlemek üzere kendilerine verilen 

birkaç çuval unu satmışlar, yaka· 

Ianarak dün ikinci asliye ceza 
mahkemesince 100 er lira para ce

zasına, 10 ar gün hapse ve 20 şer 

gün de dükklnlarının kapatılma· 

ıına mahkUm edilmlolcrdir. 
Bundan baeka, Sulatarihama. 

mında kumaşçılık yapan İhsan 
Mutlu adında bir tacir de kumaş 
ihtikArından ayni mahkeme tara
fından 50 lira para cezasına, bir 
hafta hapse ve 15 i:Un de dUkkll· 
nının kapatılmasına mahkOm edil. 
mistlr. 

3 yaşmda bir kız çocuğu 
kamyon altmda 
ktJlarak öldü 

Ztıyncl adında bir şoför idare

sindeki 3937 numaralı kamynn ile 

dun Aksaraydan geçerken, Ç~ kır· 

ağa mahallesinde oturan 3 yaşın· 

da Giilay adında bir kız çocuğuna 

ça rpm.ıştır. 

Gülay kamyon altındn bir hayli 

sUrliklenmiş vo hemen ölrnU tUr. 

Şoför Zeynel kazayı müteakip ÇO· 

cuğun cesedini kamyona alıp ka· 
çırmak istemişse de yakalanmıG, 

adliyeye verilmiştir. 

Romanyaian 800 
baniaj geliyor 

Elektrik Tramvay idaresi tara· 
fından Romanyaya sipariş edllcn 

800 bandajı alınak Uzcre elektrik 

mühendislerinden SUleyman Sc· 

den dün Romanyaya gitmıştır. Bu 

bıındnjların iızıımi bir ay içinde İs· 
tanbula gelmesi muhakkak adde. 

dllmcktedlr. Bandajlar 1stanbula 

gelir gelmez, seferden alınmış 

tramvay arabaları derhal servise 

çıkarılacaktır. Bu suretle nakliyat 
sıkıntısı bir dereceye kadar halle· 
dilmiş olacaktır. 

Çatalcada kadı·n 
yüzünden bir adam 
arkaoaş.nı öldürdü 
Evvelki gün Çatalcada ask yU· 

zündcn bir cinayet iglenmlıUr. ÖC. 
rcndığlmizc göre hlıdlso şu şekilde 
cereyan etmiştir: 

Çatalcada oturan 2~ yaşlarında 

Üzeyir ile ayni yerde orman ko· 
ruculuiu yııpıın Hamdi, Ayşe fs. 
minde bir kadını sevmektedir. 

Ayşe, yakışıklı bir genç olan 
üzeyire daha çok güler yüz gos· 
tcrmekte ve onunla aUıkadar ol. 
maktadır. Bu hal Ayşenin diser 
aşıkı Hamdiyi faz1uıle kıskandır· 
makta ve Üzeyire olan hırsını art· 
tırmaktadır. 

Nihayet \i,1ka gi.ınU, Hamdi, Ü· 
zcylre AyşC'dcn vazgeçmesini kati 
bir füaııla sdylcmiş, Üzeyir bunu 
redduclincc, tabancasını çekerek 
birkaç el ateş etmiştir. 
Çıknn kurşunlardan bir tanesi 

Ozcylrln karnına isabet etmiş ve 
Ü'zC'yir, ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı bir otomobille Ccrrahpa. 
şa hastanesine kaldırılmışsa da 
diln sabah hastanede ölmüştür. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

SPQR -] 
eden Terbiyesi T eşki:~tı 

iık defa maku bir karar verdi 
Ankara.ela. t-0planan Merkez tstııare 

heyeti ı;Unlercc ellren mUnaka,a.· 
fardan sonra. aralarında bulunan 
bu ı,ın içinden yetl'mJ~ kimsele

Bu va.zl)•et dahilinde mekteplller 
kurtarılmış olmaktadır. Diğer ta· 
raftan yüksek tah 11 talebesi doğ· 
rudan doğruya klllplcrde resmi 

mllsabakalara rin müdahale 
ve mUdafaasl· 
le TUrk futbo· 

) azan : ~ iştirak edebi 

~ 
lecektlr. 

L 
em. al ONAN VerJlen bir dlğe 

ma yolUDB &o- _ karara göre de 
kncak yeni ka. khlpler TUrkl 
rarlar Hırmlştlr. 1 ye blrinelllklerl miıs&bakaları ha· 

Son verilen kararlar araemd& cm rlclnde m~l&rda ilQ profcayooel 

lunu kurtar-

mUhlml mekteplilerin klüplerde ve Uç ecnebi oyum•uyu takunla· 

cilik}, (neme ıtızımcılık) 1lleUCrtnd"n çovirır. İki tarafın öyledlklcrinl, yaz vil~yellerde batkın, iş sahiplerinin 
de artık ebedl ol rak kurtulduğumu· dıklarını dtnlcdlkt.cn, okuduktan son baş döncIUrccek bir merci, derdini 
zu sanmıştık. 1''akat hakikatte bu ra köy!Uye, iş s:ılııblne hak veril'sinız. anlatacak bir makam bulamamakta 
cana.varlar, kanını cnuncklc yaşadık- Ve bu kararınızı defterdara tebliğ c.- olduğunu beyan lbuyurmuşlardı.Bu gı. 
ları bUnyenin mahvolmak Uzere bu- dersiniz. Dcftcıdar yaptığ'ı ışın doğ· dişe ve bu zUınlyete son vermek lçl:ı 
lundulUnU ı;örUnco taallyeUcrl.nl ta· ruluğunda ıarar eder. Sıkışırsa: cB.:ı vlllyeller ldaresı kanununa. ve vallle. 
Ut ederek bır kenara çekıllp sinmiş· nim tımlıim veklllotur. Oradan som.- rin viltyellcrdc devletin vo (vckıl· 
lerdı. BUnye kurtarılıp kuvvcUenlncc, cağım.Alacağım cevaba göı·c hareket !er) in mUmessııı olduklarına ve ve· !!l!!!!m!!l!lll!!l•!ll!!!!!!l'l!'!!lll!!!!!!!!!!mı!N!!!!!!!!!!" 
canlanıp kanlanınca. yeniden harekete ederim> der. Bu iddia karşısında sı- receklcri yazıla cmlrl<'rln her da.lre 
geçecekleri ~Up1ıe3lzdı. Nitekim öyle zın lçln yapılacak iş, köylUye, vcklı.· tııra!ından derhal mı. ve infaz edilA· 
de oldu. Bazı vakıalar da bu haslalık· lcttcn gelecek ceva.bı boklemes .• 1i ccğinc dair kayıtlar kondu. Ve baş-

oynamalanna. teşkilll.tça mUmııı.• rıntla oynatabileceklerdir. Bu ka· 

naat edllmemMI yoluna gidilme· rarla klllı>lerimlı.de futbol kıılltc· 

HERGüN BiR FIKRA 

tavsiyeden ıbnrot kalır. kaca tedbirler alındı. Bu keyıUar ve 
Mevsim kıftır. Yollar Uç metre tedbirlerden ameıı faydalaı· hasıl o· 

karla. kapalıdır. Posta gidip gelmi- lup olmadığını ayrı bir yazımızda 

yor. :Mcıclenin vcJdUetc tclgra!la lncellycceğiz. 

Aziz Türk M illeti 
Dünya izdirabı içerisinde bütün 

insanlık Alemi için eyi günlerin 
çok yakin olmasını diler, bayra· 
mınu: kutlu olsun derim. 

M. NURİ ÇAPA 

ıldlr. tılnl yh.k c.ıtmek içlo bir fırsat. \'O-

Bu karara ı;öre teşkll!t mektt-pll· rllml' olma.ktadır. 
lerl herhangi bir klllp namına Btden Terbiyesi teşkilatının Uç 
tCS<'ll edecek mektebi o kliıı>te 

1 

yıla hasan faaliyeti içinde Uk de· 

oynamaıına n1U&aade ettifl tak· fa. olarak böyle makul kararlar 
dlrde oynatılacaktır. karşısında kalıyoruz. 

Oruç yemek günah r~.--------------...... ----------------------------------------------..... -----..---------, 
da milletin parasını ruhu mcra.klı bir bilmece ıdı. Falan insan A- almıştım. Borcumu vermeliyim. 

şu veya bu tesir 4ltındıı. neden böyle hare- 1( l"KARDEeı•M HA#{llCI - Peklı.1!, bana biraz para ver, Meksi· 
yemek günah kette bulundu? Annem gtbi mustc ... na bir &. • ~ , Hll(-14yE kaya gidip kardeşimiz Tomun mezarını zı 

kadın neden babam gıbl cahil bır işçiyi bu .-::;;,.,,..•...-- YA"ı-AN : ~ -r.;;,,,ec, wııiı!••iıi~ yaret edeyim. 
dcgİI mİ ? kadar sevdi? Ben neden 11cnıeri oldum? ff!!!""""-----r---~ .,f' - Billr mLsin, Vlrjlnya, en nefis yazı 

IUtlncl Abillllnıel'lt devrinde Kardeşimiz Tom neden Meksllrnyo. hicret - 5 - mevzuu sensin. Bir gUn senin hakkında b:r 
Avrupaılaıı odUnç alınan ııaralu· ctmedlltçe rahat edcmc<h? Sir taratta.n da. umurnı kUtUpha.neden kl• Btr gUn im: kardeşim, Rupert Ruııtltlf eser yazacağım. DUnyada senin mislin yok. 
Uı; pMlijeh Beylorbeyı ,.c Doınııı- Böyle suallfırl kız kardc.şımle bera.bar her taplar alıp ove getiriyordum. Balzakı, Döa· adında bir muharririn bir kUçük hik~ycalnı tur. Benim IQırndeki aan'e.tktır sensin. 
bab!,'e saraylarını yaptırmak ~e vakit konuşurduk. Fakat yazı makinesi a· toyevskıyi, Hurdlyl beraberce okuyordu\<. okudu. Sonra baruı. dedi ki: - Benim için yazacak ne var? Yaza,. 
devlet ricali de mlUklerlne yenl hnıp ben clddl surette lşo sarılınca Vırjln· Bu mektep görmemiş kızın ne canlı bir - Jlm, bu adama blr mektup yaz. An· cn.k olsan bile benim göklere uçmamı bek· 
yeni konak "' yalılar katmak bU· ya, hl.Q belli etmeden bcnım et.rafımda Dlr dUytlŞU vardı! l&ytflı bir kalbi var. 0 da Senin gibi acl Jc. 0 za.man bfı yıldızın arkasından &ana 
retlle, israf bcllnoıtlnt bll bütUn san'&U<Ar havası yaratınağı iş cdındı. acce Romanım nihayet meydana cıktı, Uç dört tecrübeler reçlrm~e benziyor. S<ıni mu.Ua.- bakanın, benim hakkımda. neler yazdığını 
şaıııandirnıışlar, millet hat.ine ini ıfıklnrı ıııöndUrUr, y lnız ectııcrl bir çingene ytız ııahlfo tutan kocaman bir eserdi. i'a· ka aniıyaO&k ve el uzataca.k. seyrederim. 
)ine tamtakır bırııkmı,ıardı. Dol• nin karıttırdlğı bir ateşi andıran kısık ışı:ı kat lçlnClckl hlklye berrak deflldl. lç aık· 'Ümitsiz hlr halde bl:Syle bir mektup yaz· Plyctımın oynandğı gecenin sabahı ld. 
maba.bQll arayın4a ilk mua}'ede yakardı. Elime kocaman bir fincan acı kah. tığını kız kard~lın lbllo iUrafa mttbur dım. Meter 04912: derocede iyl kalbll bir Halle plyesı alkışlamıştı. Gazeteler be:en-
ret;mlııln )ııpılClığı bayram glltlll ve da.yardı. Bır tanesını do kendi alırdı. oldu. ada.mmı9. Vlrjlnya iyi ıumış. Beni çağırdı. mlşti. Bir gece içinde memleket çapında 

halu Abdiilmlıclt, Dolınaba.hı;e Yere uzanarak uuııı.n demlen mahl!ıku çc- Aylar gegtı, seneler aıeÇU. Kitabımı bit Kitabı beraberce okuduk, dUZeltU, &dam belki de dUn~·a çapında bir Şö•ıret kaza:ı 
CJ1mWnden çılm1ı~, rleal \'e ben· kiş.tlrlrdik. Kız kardeşimin kendine mahsu... t.ıırafa altım. Go~nmek ıcın pehlivanlık et• etti. Beraberce Nevyorkta. bir tııbl ile gö· mıştmı. Tam bu sırada elime b.r telgraf 
aelerlnln tebrlklnl kabul için ı;ara· .ııır dini vardı. Bır Allah olduğuna ve anne- meğe başladım. Bir aralık moyve ağaçları:ıı rUftUk. Nıhayet kitabım doğdu. verdiler. Kız kardcşlmin ö1Um halinde oldu· 
~a gidiyor, mızıkalar çalıyor, halk mızın toprak altında çUrUmedlğ'ine, onun nşılarnağı, tUUıUlemcığt ve bu.damağı lf e- Kız kardeflm saadetten çıldırdı: ğUnu haber veriyordu. Bir tayyareyb atın-
da padişahı göreceğiz dlyo dldlni- dlndlm. Sotu a gazete muhbiri oldum. Fn· yıp Şlkngoya uçtum. Bana telgrtı.! ı:cklldl· 
~ or eı blrblrlcrlne sıtlyorlarmı•. yanına yükseldiğine inanırdı. Bu Allah Co- kat dikiş tutturamadım. Bitblrt arkumdan - Bahlıl kuan4ım, bahSl kazandım! diye ğlni kcndl.slndcn glzlemışler<ll. ., batırıyor, kitabımı her önUne gelena gös· 
Kalabalık araaıoda bu lhU=mU nalıklan görUrdU, fakat insanların kendi iki gazeteden kovulduktan 11onra. yeniden - Jlm, sana haber verdlrlmedlm, fakat -;--· tarıyordu. 1•ini gUoUnU bıraktı, doğduğu· 
rılal ı ibret gozlle cyre dalan za. kendHcrlnl imtihandan geçirmesini ve fctı:ı. 8<ırsc.rlllğe vurınağa karar verdim. bUyUd k• ... fedip yanıma k""acağını bı'llyo..,.um. muz, Uğllmtız kasabaya ı;tttl. Anne· "'Y vy n• 

mane Bektaşilerinden Hiıseyin Ba lığın cazlbl!ll olmasına rağmoıı lyıllğl ter· F'akat bu defa da kız kardeşim yeniden mızın mezar n .... d Kit 1 k ıt YUzUndo mes'ut bir tebessUm ' ''ardı: ı a -ra ı. ap arım o U· • 

ha, padişah tam Unıerlnden g~-er· cıh ctıneğı öğrcnmclerinı lsteıdi. Dünyada ıuuşıma dikildi: ,,_ d-'·i n k tunun altında. oldutu halde sak&iklarda do· _ Artık buralarda kalmamn sebep kal· 
.:en, ~anın ,,... e ta~ı canını fenlllık olmaua. ı\.·i i"in u'"'acrmak zevki - Olmaz, Jim, klt&bını yeniden ya.sa- t A 1 ,, " b' .. lafıyor, anı .. ı a, tarumadığa. kitabı .:öat.ı· madı. dedi. Annerr.ın istediği oldu. KU~UK 
dlrsetllc dürter: de olmazdı. Bunu{l !çın bu dilnya, fena ve calcsın. Senin UZcrlnebUtUn varlıtımla bahso -rek on bir a"no ovvel tutu•tuıı..• "ahtıl nL d , ·~ " ., ,,.. ,u kar eşim saygı gören, mefhur bir o.damdır. 

- <WrUyor mu un .ıaıı be \'eli haksız ""Örllnmcıılne ra11-men Allah tarafın· tutuştuğumu unutma! 1 k A ,. • ., b sı azan .. ıbını anlatıyordu. Ben de artık annemin yanına uçabilirim. 
can. Kendi proounu ~· enJorJ tu· dan hakka, M1zcllığe \'C iyUl,.c luymet ver· Kitabı '-'eniden yazma,.0 oturdum. GUnılc P ,, 1 VI i h 
t d IJ

& 

1 
illi t" bu b ,, oo aramız ço,.a ınca, rJ nyaya er şcyı- Arzusu Uzerinc çingene hcykclıni yatağı· 

up e ı;.c takar nr. e ın para- mek ıçın böylece kurulmuA cennet gibi yirmleaat raJı"ı""rdurn İlk acemill""ın s~ iZi U t k ld ""' Uk b ı l .... 
1 

... h Y' "' .. JV o ....- m n m f ere o uoMnu, ar en m e ya.- nın yanına yaklaştırdık, IAmbasını yaktık. 
mı uuy o .. ar \urup arman sa- bir yerdi. Allahı kendi l"lcrinde keşfcdel'\'.lk bep oldu""• bUtUn kusur'ları ...JtrUyot, orla• al ı•· ld'"""l ö " &'" 6 v ~aması ve ç ışmaması ıw.ım ge ..,. ... 11 y· Sevdiği tabloyu kar~ısına astık. 

\.unalara dal eıpenı;c <ll\'lln durup ona 1 yık olrtıağa. çalı nlar, .sa.adet ve haz· ya berrak blr eııe.r "ıkatın*~a ""'1ı'"'"'rdum. ledim: ~ dl b "' la ı t " - w- y·J- O gece aon nefeslnl verdi. Yatağı et.rafı.ı.,, 
.,-aşa Je a,.mr r ~ c. za. ebedi surette malik kalırlardı. Acizler. Yaniden seneler g""tl. Ta.bl bularn•"Ot· - o•~az, Jlm, d·Aı, ben aenin yolun" d K d "' w., ..., ı.sn .... .. a ağlıy&nlar çok oldu, fakat onun melek 

1 
~~.ı; OJ nun an rıkarı'.lıeı rakı lhtlra!lılar, kıskançlar kendi yarattıkları dum. Karçımela her taraf duvar kesllmlştl. keHrlm. lııtıkllllınl ve kendi hayatımı feda yüzünde hlgblr hUzUn izi yoktu. Mes'ut bir 

~ ş.,.,_uen .Jurftla bir yudum daha cehennemde yanıp tutuşurlar, hlçbır za.mo.n İsmi tanınmamış bir ad&ma ekmek verme· edersem benllğlm<len çıkarım. tobcssUm vardı. 
gekeır ve o.raaan çdll.lp Jldtl. lw:~ll ıömıtılU<U... mcılt için blltün ilem beraber olmUJtU. - lyı amma., VırjJ.nY.&ı ben ı;onden borg - WON _ 1 

ı·GJlıÜ~ID~~f 
ı&ll~ 

On altıncı asır 
Opheliası ~ 
~ kııam refiktınlıdc ~ 
~ R•ı.ıdo'nun cHanıl~t ~ 

knşalnn Uzcrinc profesör ıcııd; 
J.dlple bir konuşma» sını 0 ~ 
Hu konu~ınadn muhtereın P ~ ~r 
dahli far.la eeıAıettlo s~ıoe 'dfT'" 
cip Fazılın ynı.ılnrı U tUnde '!,,,,., 
rnk onl:ıra cc,,ap veriyor. .,.-" 
bu konuşmanın bir :ı.·erlnde ııt' 

~ ., 
me,,·zuu edilen «~eyrao eırııe~~ 
tabı h:ıkkmdakl sôı.Ierl, l'• .-ı1 
Hamlet Uzerlne iki yazısı 9 WfJı 
olan arkadaşımızı kı&6detılil I" 
Akşamdaki yazıyı bu arıt~ 
terl>rek dıi,tıııecslnl sordıJJJI· 

Arkaşınıız şôyle dedi: ~ fıl1 
- Sayan profesör, bir ~ ı 

tal:ırda haklı olabUlr. ,,,ı 
noktalar Hamlet hakkında > r' 
başl'a muharrirlere ce,•11pt~·., 
f csoru n csm ran etme» ı;Ö tıt' • :e 
kındakl müt laasına getınr. f;J 
bunu )lııc b11klı bulıDU)Oruııl-,ıııııJ' 
şnmd:ıkl )DZIDID o kısnuııı 
gibi alalım: o~ 

«Başka bir muharrir, iJI 
nın kardeşi Laertes'e 6~ ı' 
«zo\ klıı glU bahçelerinde~ 
me» clmılcslni ckulak t ~ 
bulmuş. cSe)rnn etme!» 4c '(,
imiş. Halbuki Bayan ııaıı~o ~ 

<c- IG ncı a ırda ze,·kll ~ 
dl\şkUnlUk gece klliplerlnılf'• 

10 
~ 

du g~en h:ı)nta alt tabirler ~ 
edilemez. O de\irde sartJ)·~ d'J 
mUş nezih bir kız bunu an ıtt" 
bahı;elerlndc ııeyran» dl;>C ıto il' 
CdebllJr. Eğer hu seziş dO dll sif' 
16 ncı asırda sili b:ıhı;ele~uır. il 
ran cdlUr, 20 ncl asırd3 ı;~ 
)Or.11> ti~ 

Üı;tııdın bu iddia ı, blC de d, 
edici değlldlr. Eğer dUşil~' t" 
glbl ol a)dı, Ophcli:ı'nın: «- 1' 
iyi nasihatlerin kulağın1s 1'

11
::. ' 

<·ak. J aknt nzlz kardr,şiJJ1 ;,.ı 
bıızı ı;cfih ııapazJar gibi, blr ııJl 
tan el leme cennetin dll<t ;-,ı.ı 
ı;urp yolunu ıösterlrken bit ~f'. 
tan da co,kun ,.e taşkın blf t'~ 
;ibl zmkln glll baMeJerindtı ~ 
etme> şcldlndc tercunıe 

6ÖÜerlnl: ~ti 'I' 
«Senin bu na a)ihl ınPb % 

nim için birer gfl'}\ar teşki~., 
rakat aziz biraderim seD ~ 
zı sefih rUhban mtsıuu bir ~ 
Ammo~e Flrde,5ln tarlld ıtl % 
rım ırae buyururken ,11ğer t~ 
pür cQşu huru.' bir zendoli~ tf 
ZC\kln glUlstıınlarında se) 1J1" 
leme!» olarak dilzeltlrlerdl· ,t ~ 

«l'lnnlnd asırda ıeıJtdlJI, /I': 
ait ıneı asırda t;cyrnn cdiidlJI ılt ,;:; 
on altıncı a rın Ophella'iöJ eflll'.'~ 
mlnr.J asrııı Hıı.nılet tcrctip1 oJı11 İl" 
gibi değil aşnğt yukarı be cfıJ. 
sUrduıum UslClpla konuşur~ 

KöB 

,ı A Jı• a.' i ırJ 
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ÇARŞAI\IBA r: j f 
Af: 10 - GÜN: 295 - ıl~: J 
RUMİ: 1357 - Birincıtef'~ -A,J 
HİCRİ: 1360 - ŞEV\''Alı·,,,.> 

v AKİT ZEVALİ ~ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI: 
İMSAK: 

6,19 
ıı,58 
14,57 
17,19 
ıs,52 
4,40 

T. c. Diyanet tşıcrl 
latanbul MUftillgtndcn: 

Sadakal tatır 
En iyi 1yl 

27 "' 
40 $8 

Buğday 

Arpa 
Uzllnı 2M 170 

Bayram naınaa' !>"' 
sa. 55 Vasau 6 1 

ıs ,s 
"; 9 

ı' 
ı' 

ıı '° 

Ezıı.nl 1 S 

~~~~~ 
i?i$:tfl!]:ı:JJ;liGP' 

a. i yalı krell~,. 
ıt,.... ~ 

Umumi) etle kremalar tJ1. ~ 
ncfasetlerı, bllhUsa ~ .1' 
yapılmalannın kolay o ~~ 
barlarUe ortahnlll aileler r p 
çok rağbet gören tatııısr"~~ 
manın gU:ı;cl olması IQIP ,~ 
uk lltlc lumurta)& ıtln')'f,......i 
'arttır. Vanilyalı kr~ ~ ~ 
iı:tn lkl kllo hali ut. Dil~ 

'fi ,.. 
murta, )anm kilo şeker tJlt 
mck knşıı;ı Vıınllya ort• ıotıı ~~f 
tiptir. Sütu şekerle btrli P":..
natınız. Ka}ıarınca aıeşte01,. ~ 
soğutunu:ı. Altı yuınurııt" ,-e ,r 
&mı iki l unıurtanın da sııt' -tt 
larını !:.Sika~ ıp kupUrtıınlll ~ 
gunıuş ı.Ute duküp blra;uııo ~ 
rınız. Beş dakika kadar rı" rJ!.. 
Uı.erlndcı bırakınız ,·e ~ t' 
bir U:ıgeçten geçirip U rıd' J 
''eya tnbaklarına bOŞllu_:,,ı ~ 
kapları bllyUk bir 11aç tt .,,. 
\ eya birer birer ınuudll 
bir :ürına ılirüp pi~ 
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~I SON tU\rBlEllER I~ - -UZAK ŞARK'TA -- ' ~ l rsıYASI icaML 
~us müdafaası A kdenizde J a p on - -- -. 

Bir gaf let uykusundan 
Fransada 

'-- Yazan: 

/!!!an BORAN 
iki İtalyan ktıbinesi isyan ruhu 

Yaıan: M. H. ZAL 

,Dtt. C!ephefllndül barcJCAtta bu· 
-.._hıaı bir \&7.llet yoktur. l'ara• 
\~ MotıkO\;&)a taarruiJarm• 
~~- defer bir terakki gushı· 
• ~dlr. Blıltlıı ) apablldlkle· 
.._~. ~oekou batı ında otomobil 
\ '-erıllde bir kaç kllomet re da· 
~'ekten ibarettir. Ruslar bu 
~etı de canahlordakl glbi 
t.L - "tlarchr. 

uyanış 
torpidosu battı toplandı V ı,rııefi ıeıen bir telgrafa 

gönı ~·ansı bölg~inln Al· 

man kwnandanı General Kalı., ıyık· 
ların kısık olınaııındau lstlfa ıle 

eden iki l'ran ıı tarafın<lan 'urul· 

muştur. 

'~ Oreı • Blazaıı lııtl.kametln· 
~~ \ e Ruıı merkez ordusııe 
~ erta.u Jç cenahlara araınnda 
~ ech!n Alınan taarruzwıu -! illa hak.ıkaten durdurablldlJer 
~ buaa ihtimal nrıntyoruz. 
' C4!1ıuptan kutatılacak, bu 
• t.1ııı......"-0 Clbl BJlkCLrc'lır; fakat ay· 
\ı ~ Kuntk • llarkof • Bo11· 
~'-tt.ll(la bulunan Budl)enl or· 
~ ._ lkl cenalulldan lluı ta 'MI· 
~ "-al~te dıi,mek üzeredir. 
\"-1 et'dulal'tflıa c~ı mlida· 
~rue zal ıflam.,tır. Q!nahla· 
ıı..:.""'llllllıJ. ntUku.l kuşıtılmaya 

~ bir rtkıatı haNnde kalmış· 

~ 4kaaa )arma llarekeU Ti· 
~ • \e BUdlyenl ordulara a ra· 
Sı ~fak elmu,W. Bwıun ne 
~ ~ ı.Mlke oklufu Moeko,·a 
~ il JiıAftLkf.tlll t1unı:a "8111 Ola• 

~ tb.eriMe en !l•k duralaı:ak 
.. , l'aıa • Orei • Voron~ mü· 
~ itlfK'lekı ııaba<la iki tarafın 
~ ' 'llZiyetldlr. Eger Almanlar 
\ \' doğru Uerli)erek Rlazan'a 

0rone 'e , ararlarsa lıç. liC\"· 

fayda kazaRacaklardır: 
~ )f05ko,a ceRuptan ku!:atıla· 

doğu ile irtibatı ka.llccek. 
" kaaıyonl ordularının Don 

hr1*Jne ç~lmesJ ' e Tbno· 
•tdUJarUe mııtta ıJ bir cctıhe 
"- lnakAn kıılmıı~acıık, lran· 

1 h lu şimalden keıllec.•ck; 
~'aı Soyyet hlikflmct merkezinin 
\.~tı ICubI,ev şehri de Alnıaa 
~ lllaruıı kala(•nk. 
ı..~ 8udlyeııJ, Doaetz nelırlnJ 
' ecllyor, Nehri aşmak lfÜÇ 

1 
; fakat Ortl • '\'oroncs isti· 

\ ilde Don nehrine kadar l>Gy
"-h.ır ke&iml yoktur. Budlyenl 

iL -1 cenuba dotru kuşatmak 
~tt: Ue Don nehri arafiında· 
\; kitı bir sabadır. AJmanla

fıraatı k~ıracaklarıaı zan. 
0tıız. Almanlar bugünlerde 

-._11 bütün dikkatini Mosko\'& 
~ra t.ekmlşlerdlr. Fakat bu 
· ~ ara11ındakl cephede açık 
~Olan Orel doğusunda y~nJ 
-~et gıs.temıe&erl çok muh· 

, bir hattadanberl işaret 

bu meııeleye c:bvlı;re. ıa
aaırerı muharrirleri bugün 

etnıışıerdlr. Bu aekeri mu· 
kanaatlerini şöyle ifade 

deıı Donetz nebrl üzedncle 
Sla\tsk'e kadar uzanan 500 

t'tlJk cephenin Harkof isti· 
yeni faaliyetlere sahne 

.,_~tbnaJI vardır. ÇUııkU Al· 
-.,ıcumandanJıfı Orel kesim· 

ceıen tak\ iye kıtalarını 

t irin , ·eya ayni derecede 
bır hedef olan Kırıma karfı 
kladır.» 

ve l'enup cephelerinde 
tbrıdJ nehir keslınlerlnln bol 
bıııaııerde bulunuyorlar. Ne· 

-.,~tblı \'C motörlü birlikler 
~ ve durdııl'U<lU minJler
~"lllar a.ruınıta Jyl irtibat ,.e 

tlltı &) eıılnde Ru lar bıı 
ilaha iyi müdafaa yapa-

1-'aJraı bir şartla: Alman 
4eıınmeğe mu~alt olan Is· 
ti 1)1 kapamak IAzım. O 
l~r de şllJ,hC!llz şimale , .e 

''kan neJılrlcrin, kaynakla· 
~llda kalan arazi ,erltlerl 

llların le cenahlarıdır. 

Amerika, Alaskayı müdafaa için neden 
gecel i, gündüzlü uğraşıyor 7 

Rima, 21 (A.A.) - İtalyan or· 
duları umumi karar&ahının 506 
numaralı tebllGi: 

Orta Akdenizdc seyreden iki 
torpidomuz ağl~bi ihtimal mayin 
lere çarparak batmı§lardır, Bu iki 
gemi mürettebatından hemen hep. 

Şu harıtaya hele bir bakın: A· ya crmi5tir, soruyorlar, si kurtulmustur. 
merikanın en simal ve şark kısmı r- y 8Z3Il : ~ Sonra bazı Japon <alimleri. Şarki Afrlkada Gondar mınUı· 
olan Alaskayı gösteriyor. Burası· ı M. H. z A L Alaska kıyılarında fenni tetkikat kasında mufrczclçrimiz keşif faa· 
nın, sanki uzanıp ta Asyanın ve _ yapmak için izin istcml5lerdl, A· llyetfnde bulunarak birçok çarpııı· 
Siberyanın en garp parçasile öpü. merlka hükumeti de bu izini te· malarn Istirak etmişlerdir. Dil§· 
§ecek gibi bir ha· rcddilt etmeden man her taraftan geri püskürtül· 
li var. Aradaki - vermi§li. Du a. mü§, zayiata uğramııı, silah ve cep• 
Bchring boğazın. damlar galiba ba· hane tcrkctmlııtir. 
da Amerika ile lık tutmıya pek 
Asya kıtaları a. • meraklı idiler. 

rasındaki mesafe ALA .. ~,. UL :4;,: ~ Denize iskandil A 1man1 ara g o"" re 
56 milden ibaret- s. DUSYA T'~~~ ~ aletine benzer 
tir. "\... "!'!i9 ~ ';z: bir takım volta· 

i
l Yakın vakte rAiQ"Zlls : l::ı lar atıyorlardı. 
kadar Alaska sa· t D Balık çıkardık· 
kin, ıssız bir yer· • ..... :t:> !arını gorcn ol. 
dl. Bura mı 1740 ' , mamıştı. ..... 
senesin<!" Bch. • Ya geçen yaz .., =JUM(A ~ ,ıı 
ring adında bir r · Alaskada peyda 
Rus keşfetmişti, ~ olan Japon ve Al 
(Rusya Amerl· man turistleri? 
kası) ismini ta· Buzlar arasınc1a 
sıdığı da oldu. yUrUyüıı yapmak· 
Bir asırdan fazla tan, dağlara tır-
bir müddet Rus· manmaktan ve 
yanın bir eyaleti I'ıt.Slflk Okyanu&u ~imalinde hınıı \c deniz iMcrl ka~"ak sporilc 
halinde kaldı. meşgul olmaktan 

Monroe kanununun uyandırdı~ı Okyanus bizi koruyor» diye gaflet 1 çok zevk aldıkları belliydi. Bakir 
ğı kıskanç hislere rağmen, 1854 uykusuna yattıkları bir sırada bir ı;aha diye Alaskaya gelmelerini 
senesine kadar, Aluskanın Ameri· Alaskada, yedi ytiz millik bir me- Amerika memurları hiç garip bul· 
kanın bir parçası olduğu ve Rus. saCcde kurulacak tayyare ve d11· mamışlardır. 

yanın Amerika kıtasında hUkum nizallı üslerinden tehdit cdllınclo- Bir kaç sene evvel Alaskada 

<Başı 1 incide) & 
Bcrlin, 21 (A.A.) - Stefanl: 
Fuhrcr'in umumi karargahından 

neşredilen hususi bir teblığ Dagoc 
adasının tamamen i~gal edildiğıni 
bildirmektedir. Baltık denizinin 
bütün adaları bu suretle Alman· 
ların eline geçmiş bulunmaktadır. 
Bir Alman tümeni ani bir baskın 
harekctilc 12 İlkteerinde adaya 
çakmağa muvaffak olmuştur. 10 
gün devam eden bir muharebeden 
sonra ada Almanlar tarafından 

zaptcdilmiştir. 

Berlln, 21 (A.A.) - Leningrad 
önOndo Sovyetlerin mUhim bir 

sürmekte olduğu Amerikalıların ri işten bile değıldir. Sitka şehrinde bir Japon çamasır· 
hatırına bile gelmedi. Amerika tam 74 sene: uAlaska· t müstür. Bu bataryalar 17 ağır ve 

18 ... 4 de bir Kaliforniya sirketi nın müdafaash diyo bir mesele cısı yerleşmiııtl. yl adamdı, ken. 
" k ı o· ü 20 orta sıklette tank tahrip etmiş. 

dört yol dz.ına karşı yapmış olduk 
!arı mukabil taarruz, tayyare dafi 

bataryalar tarafından pilskürtul. 

Alaskadan Kaliforniyaya tabii buz mevcut olduğunu hatıra getirme· dlsini her ese sevdJrm ştl. Un n 
idhaline teşebbüs etti. Amerikan dikten sonra bir. gün içinde bir. birinde öldi.i. Ölüsüne Japon bah· !erdir. 
balıkçıları da o tarafa gidıp gcli· dcnbire telaş ve heyecana kapıl· rlyesine mahsus albay 1.iniforması Berlin, 21 (A.A.) - Gazeteler, 
yorlardı. Bu mUnasl..lbctle Ameri· mış ve Alaskanın müdafaası iş.ini giydirildiili zaman Amerikalı ko· Şarki Ukraynada Alman ve müt· 
kalılarm gözü açıldı. Burasını ilk safa almıştır. Alaskanın mü· nu kom!iu biraz hayret otmiııti. tcUk kıtalarının karsı konulmaz 
Rusyadan satın almıya tallp oldu· dafnası için ordunun ayırdı~ı ilk Fakat orada yaşıyan Japonlar şu bir ııekildc ilerleyişini ve yakın· 
lar Pazarlık uzun sürdü, nihayet tahsisat, elli milyon dolar, yani 1 1 di d"n koval"nan dUcmanın bir mu. 
ıa61 senesinde 7,200,000 dolar gl. vaktile burasını satın almak için izahatı verm Ser : .. .. v 

bi bir bedel mukabilinde Rusya verilen paranın yedi mislidir. - Garip bir adamdı. TekaUt kavemct hazırlamak için boş yere 
Amcrikaya öyle bir toprak parça. Amerika genel kurmayı, tahkim olunca dünyadan kaçmak ve bu· u~rastığı nı bildirmektedirler. 
sı sattı ki genişliği 600,000 mil plAnlarının derhal gerçekleşmesi rada yerlcsip çamıısırcılık etme· 12 Uhr Blntt gazetesi, bu muıız. 
murabbaı, yani Amerika arazisi· için mütcahhltlerle temasa geç· ~e karar verdi. zam yeni imha muharebesinde, 
nin beşte biri, blı:im arazimizin miı;, fakat hiçbiri geçen kış mev· Amerikalılar bir taraftan Alas. Sovyetlcrin 4 ila 500 kilometre 
de iki ntislidir. siminde işe sarılmağı mUmkUn 

Dünyada bu kaaar ucuz toprakı~stir. Amerika ordusu ım. kayı geceli gilndUzlU sllAhlarken, geri çekildiklerini, bu sureUe, 
satışı olmamıştır, Bir mUddet son· klinsızlığa da para ile çare bulu· bir taraftan da bütün bunları ha· Donetz havzasınm eşfği dfye tav· 
ra Alaskada altın ve dil:cr ma· nacağına karar vererek dofrudan tırlıyorlar ve kendi kendilerine: sif adllebilecck bir bölgeyi tcr
denler, zengin ormanlar bulun· doğruya işe sarılmış ve bir sene· 11Büyük geçmiş olsun!> diyorlar. kcttiklcrini kaydeylemektedir, 
mus, Amerikalıların buradan al. dir Alaskada tayyare meydanı, 

dıkları gelir, senede yı.izlcrce mil· denizaltı üssü, müdafaa s iper ve ·••••••••••••••••••••••••••• 
yon doları bulmuştur. Ruslar za. tartibatı kurmak için insan kud· ,. 
manında 30,000 den ibaret olan rctinin üstünde emekler sarfedil· 
nüfusu lbir kaç misli artmıştır. miştir. 

Bu harbe, hatta ondan sonra Bugün Alaska bastan başa bir 
1940 senesine kadar Alaskanın askeri sahadır. Ufuklarında askeri 
tehlikede olduğu, tecavüze maruz tayyareler uçuşuyor, her trafında 
kalabileceği Amerikalıların batı- manevralar yapılıyor. Buzlu yer. 
rına gelmemiştir. Altı ytiz bin mil lerde her ti.ırlü nakliyat kışın da 
murabbaı araziyi muhafaza etmek traktörlerle devam ediyor. 
için burada bulundurdukları kuv. Amerikalıların gözu açıldıktan 
vet üç yüz neferden ibaretti. sonra bazı garip hikayeleri bir· 

Günün birinde Amerika gaflet denbirc hatırlamıya başlamışlar· 
uykusundan uyanmış ve şu nokta· dır. 

Jarı birdenbire !arketmiştir: Alas· Bir kaç sene evvel Japonlar, 
ka, Japon askeri üslerinden 700, Tokyo ile Vaşington arasında ka· 
Rus askeri üslerinden 280 mil mc. file ile bir tayyare uçuşu yapmış· 
safede bulunuyor. Buraya tayya. lar ve buna trdostluk uçuşuı. adını 
reler ve paraşlitçUlerlc hAkim ol- vermişlerdi. Bu uçusun neden A
mak işten bile değildir. Memleket laska yoliyle yapıldığını Amerika· ' 
0 kadar boş ve tenhadır ki bir lılar o zaman kendi kendilerine : 
düsman kuvvet, tayyarclcrle1 iste· sormamışlardı. Şimdi ayakları su· j 
di~i köşeye iner, asker üsler ku· 
rar. memlekete hakim olur. ara. 

• BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

Bff YR!f M MÜNl/SEBETİLE 

ŞARK Sin eması 
Mff TİNELERDEN )T)Bl/REN 

1 Tefis !ilimlerinin en güzelini g<lsteriyor. Bu film, Berlinde mü· 
tcmadlycn 4 ay ... BUDAPEŞTEDE 5 Hafta .•• PARİSTE 5 haf. 
ta gosterilmlştir. Unutulmaz «BALIKÇININ KIZiı:. nı göl~ede 

bırakan bp ŞAHESER...... 
1 BALIKÇININ KARI 1 (.:J: :..,:.,T) 

Oynayanlar: 
CHRİSTİNE SÖDERBAUiU - FRİTZ Von DONG EN - SİNE· 
l\IAYA ALINAN EN B ÜYÜK AŞK •"ACİASI. .... KALP LERt 
TİTRETEN BİR l\IEVZU •••• Gö:SÜLLERE KORKU VE H EYE· 
CAN VEREN BİR VAK'A. ••• HAYATIN ACILIKLARINDAN 

İLHAl\I A LAN BiR ŞAHESER ••• 
Suvara için Numaralı yerlerinizi gündüzleri tedarik ediniz. 

Telef. 40380 

• 
:\latinelerden itibaren bayramlarda daima en 
büyük filmini gösteren sinemacluk dünyasının 

4 büyük yıldızı 

dan aylarca zaman geçer de Ame· 
rika, böyle bir vaka oldu~unu , bu 
harbin iptidasında Alaskada bu· 
Iundurmakta olduğu vasıtalarla 
keşfedemez. Halbuki Alaskaya 
hakim olan bir kuvveti, Amerika· 
nın en mamur bazı kısımlardan 

avıran mesafe 700 mil, yani Bc-r
llnle Londra arasındaki mesafeden 
ibarettir. Demek ki Amerikalılar: 
«Binlerce mil genişliğinde büyiik 

CLARK 
SP ENCER 

G AB LE 
TRACY e 

e HEDDY 
CLAUDET TE: 

LAMA R 
COLBERT 

tar afından nefis bir surette yaratı lan 
SENENİN EN BÜYÜK . EN GÜZEL \ 'e ŞAHA NE FİLJ\Iİ 

s E s KARA SEVDA 
Sineması muhterem mü,te rilerinin Seker 

~~ e<ıer. 
Bayramını teb. 

S :J ERS ~emasr da 
Durbin' i Unutturan Muzaffer Yı l d ı z 

AÇILl\IAl\IJŞ GONCA'yı yaratan 
ve Hoollyvood BUlbUlU 

OLORIA IEAN'ı 
Amerikanın en meı;hur caz 

mugannisi 

BING GROSBY 

• 

Büyük bir aşk .• • Büyük bir m acera 
Gece için numaralı koltuklar evvelden aldmlmalı4ır. 

Bayram Günleri Seaıuıları Herıün: 11 - 2.15 - t ,30 - 6,30 - O , __________________________________ __ 
BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

Bayram haftası için senenin enlUUAZZAl\I aı;k ve KAH RAMAN· 
LI K ŞAHESERİ BAŞLIYOR Ttl RKÇE SÖZLÇ ve TÜRK MUSİ· 

Kist. TtlRK KAHRAMANLIK ve CİVANMERDLİGİNİ CA:\LAN 
DIRAS Ş A il E S E R FJLl\l 

Saf Bhaddini Eyyubi-ve Boz Aslan 
2 devre 13 kısım hepsi b irden 

Boı Aslan şarkılarım söytiyen: Yeni şarkılar ve bütün m usiki: SELlUA'nın şarkılannı söyllyen: 

MÜNİR 
NUREDDİN • ÜS TAD 

SADEDDİN 
KAYNAK • 

Bayram günleri seanslar : ıo. 30 - U.30 - 2.30 - 4.30 - 6. 30 ve 9 t!:t 

MÜZEYYEN 
SEN AR 

Kabine elçil iklerden 
gelen raporları 

tetkik etti 
Tok)O, 21 (A.A.) -=- Yeni Ja. 

pon kabinesi, bugi.ın, Başvekilin 
riyasetinde resmen toplanınıştır. 

BU.tün nazırlar bu içlimaa i§tirak 
etml§lerdlr, Hariciye Nazırı Togo, 
yeni hükumetin te~ekkülüne dair 
BUyiik Brltanya' da, Birleşik Ame
rika'da, Almanya ve İtalya'da öne 
sürUlen mutalaalar hakkında, Ja 
ponyanın yabancı memleketlerde· 
ki elçilikleri ve mümessilleri tara· 
fından Hariciye Nezaretine gönde. 
rilen raporlarla al~kadar, mufas· 
sal izahat verml§tlr. 

Afgandaki 
A lmanlar 

Afgan, tal epleri 
/ ::glliz • Rus 

tazy iki altında 
kabul etti 

Kiıbil, 21 (A.A.) - Slefani ı. 
jansından: 

Afganistan Hariciye Nezareti 
s iyasi isler müdürü, 20 ilkteşrindc 
toplanan Afgan Naıırlar l\lecllsi· 
nin insiliz • Sovyet taleplerinin 
tamamen haksız olduğuna kanJ ol· 
makla beraber mohı.a 1htllAllara 
meydan \•ermemek için bu tal•bi 
kabule karar vermiş bulunduğunu 
blldlrmlştlr. Alman ve İtalyan or
ta elçileri kendi tobnalarının bita. 

Bu h disc, bundan C\\CI l'raıbıa· 

dan sızan haberlerle blrleo:tirllecck 
olun.a l)gal altındaki sahalarda 
l!iyan ruhunun gitılde ku\\otlcıı· 
llljine hükmetmek icap eder. 

Amiral Darlan taraf tarar i;oı'll 

altındaki .}erlerde tteyabat edcrcA. 
bu ruhu )atıştırıııağa, 1ııglliı. ılu: 
manJıitnı atcşlcıııeie ı;alı -:: ı~ oı· 

rransanın ıııcnlaatı ,\ imanlara :..t.ı 

ıı , e l.loı.tlulô. gôııtcrnıeklc ultİuıtu· 
ııu tekrar tekrar boylu.} or. ı-·an .. ı 
ga)rclh·riııde pek !;Ok IU U\811 .. .. 

olaıııadıiı uen 11chrinde ı.oylt",d•lil• 

bir nutukla :;abıttlr. .Uu nulunıJ 

deıııl,.tlr 1'1: «ltcrıuıı turlu hı ... 
haka~ctlere uğru.) oruııı. l 'akat hu 
na ragmea 'aı.ilenıc de\ anı l'dc.-· 
ğinı.ıt 

Karanlıktan atalan bir kuro:unuıı 

bir ıcnerale \C)a bir lrnı;u.. u .... . 

la ı~abct etıııcı.i araı.ında ıuau .. . 
bakımdan fark .) oktur. takat •-:· 
gıtl 1;;u, \Ctlerlııe kumanda cdnı ~ ·· 

gencralo el kalll. rmağa kı& rar '' 
rllmı.-ı;I \C bo.}IC bir kararın ıaı .... 

kına tur'ct edllınCbl şuna liclJl. • 
eder ki bir l';'pl ku\ ' etinin d" :· 
maıı bir 5ahuda eınnl.) etini ~ıl 1.u· 
rU.) au mıuıeıı yıldırıcı teelı lcr, bu 
tun ::idılclll ı.ecri tedbirlere r.•,. 
rn n, ı.an.ılnııı: bulunmaktadır. u .. 

ı.cbeple l)c-ali de\ anı ettırmck l~·ırı 

iter tarafta filen ku\\ et buJwıuJ 

rnlıııaıtına lhtı)aç U)anacaktır "· 
i~ı;al ıtaha ınıu ıeuişllflııc nJı;bı:lle 
bu l olcla kuH etler hı eııeJ cu lıır 

.3ckun tutal·atma ı:ıııılıe .)Oktur. 

raf bir memlekete kadar seyahat· 
lerinin temin edilmesi §&rtlle Af· 
ganistandan çıkmalarına muvara. 1 r 
kat etmişlerdir. 

Bu kıı;. işe-al ı.ahalarındakl bJ .. ıı 
ruhunun gitgide kunellcnmesl blli 

lcıılr. ~·üııkU at ' c ı;aresiı. I A!'iıaııla· 

rııı lıi1· bir şeyden pen aı.ı kahıı.ıL, 

hiç bir şiddet göLlcrinl .)·ıld ıramıı1. 

Afgan aöıcUsü, beyanatına 'on 
verirken, Afganistanın lstiklAl ve 
tamamlyetlnl müdafaaya kat'lyyen 
azmetmı, olduğunu da tasrih eyle· 
mlştir. 

Bızo (r"itrcnızı TUl'lt Ha\ a 
Kurumuna vertı'llz) dedikleri za· 
man hiç tereddUl edeblllr mıyız? 

Göklerin korunmasına tercih ede 

bileceğimi~ başka b ir lş ''ar m, · 
dır ? 

S 1 
.. \. ,,, 

ovy=t ere gore . 
<Başı ı ıncide> = Bır Amerıkan 

mUşlcrdlr. 1 t • 
:Moskove , 21 (A .A .) - BugUn öğ· gaze esıne göra 

le Uzeri n~redllen Sovyct teblığln.n 

ilavesinde şöyle denilmektedir : 
Ortl kesiminde faaliyette bulunıı.n 

sovyct blrllklen Almlin ordularının 

taarruzlarını geri püskUrtmUşler ve 
Almıı.nlaı ı ağır zayiata uğratımşlar· 
dır. 

Moskovıı., 21 (A.A.) - So,.·yet 
radyosu, Almanların motorlu kuv· 
\'etlerinin dün Smolcnsk - Mosko\·a 
yolu Uzerinde bir ı;ok kılometre iler· 
ıcmlş olduklarını bıldirmektedır. 

Sovyct radyoıu 111\'e ediyor: 
ı.ıoskovaya doğru yapılan bu ileri 

hareket, Sovyct kıtaatının muka.b.l 
taarruzlarlle tovkü edllmlştır. 

Moskova, 21 (A..A.) - Mojalsk 
ıstıkamctlnde şiddetli b;r tank mu· 
haro'bcsı olmuştur. Almanlar muaz· 
zam fedakarlıklar pahııaına bir kaç 
kllometıe kadar llcrlcmeğe muvaffak 
olmu~la.rııa da yapılan cUretklrane 
mukabil taarruzlarla durdurulmu'· 
tardır. 

Moakova, 21 (A.A.) - SOvyet 
kıtaları M03kova. cephesinde cK> 
şehri lstlkametlnde taarrun geçm.!f· 
lerdlr. 

Londra, 21 (A A.) - Rusya.dan 
gelen haberler ııon iki gün içinde du· 
rumun nispeten dllzeldlğinl göeter
mektedlr. Fena havalar Buvelmsnln 
bUtUn kesimlerinde Almanların kar
şılaştiğı ~itikleri arttırmaktadır. 

Rus takviye kıtaları mUstovlinln ile· 
rl hareketini durdurmamıı,ea bile bU· 
yUk nispette afırlaftırmafa muvaf
Cak olmufa. benzıyor. 

Her ne p&hasına oluna ol&llU !n· 
ıııızıer de Rwılar kadar Kafk&syayı 
mUdafaa etmek a.mündedirler. 

Moakova, 21 (A.A.) - Pravda ga· 
zetes!nin harp muhabiri yazıyor : 

So\•yet kıtaları, Azıı.k aenızı uze
rind• Tagantog lAtlka.meUMe eV\"el· 
den haıırlann·u9 hatlara Çtkllrntfltr-
dir. 

(Başı ı incide> *" 
Umumi heyet bunu hUku

mctln arzusu lhilA!ına yapa. 
mazdı, Orduya gelince, ordu 
bir E<efcrl kuvvetin Avrupaya 
gönderilmesini pek tabii ad 
detmckledir. 

Harbiye Nezareti mühim bir 
askerJ kuvveti tallm cttırmek 
mecburiyetinde kalmıştır ve 
bu i c pek buyük bır ehem· 
miyet atfetmektedir. 

Kıt'alarda mevcut kanaate 
söre böyle b ir kuvvetin teşki
linden başka çare yoktur ve 
ilfın edilme~ en bir harp vazi. 
yetinde k::lmaktansa çarpış· 

mak \'e işi bitirmek her halde 
daha iyidir. 

Bu Amerikan seferi kuvve. 
tinin ne zaman ve nereye sev. 
kedllecc-ğl meselesi baska bir 
münakaşa mevzuu teşkil et. 
mektedlr. ErkAnıharbiye bir. 
çok projeler tetkık ~tmelı:lc 
meşguldur. Bu kuvvetin f!V· 

vcla N orveçte h:ırcketc get. 
m esi mümkUndllr. Harekitm 
inkişafı Amerikan kuvvetleri. 
ni İspanyaya da sevkedebillr. 
Fakat Amerikan seferi kuvve. 
tinin pek ·yakınlarda günlin 
meselesini t~kil edeceğine <la· 
ir ortada birçok emareler var. 
dır. 

Vaşington, 21 CA.A. l - Sa· 
llhlycttar bir menbadan bileli. 
rlldiline göre. Amerikan or. 
duıunda dai kıtalarmdan mu. 
rekkep bir tümen tcıkil edil. 
mittir, Bu yeni birlijin techi· 
ıi için crkanıharblye, söylen. 
diainc gorc, Yunanistanda ve 
Balkanlarda cereyan etmi& o. 
lan muharebelerden ilham at. 
mışlır. 

Sanat Bayrame ••• Zafer Bayramı ••• Şeref Bayranu ••• ve 
Hakiki Bayranı 

Bugün LALE de Tr plandı 
Çünkü üç 5enedo tek bir liaheser yaralan Bıiyıük Rejisör 

C:ECİL B. DE ıuiLLE 'in son zaferi olan 
RENK Lİ 

Zafer Ordusu 
S üilia d iinya11: GAKY COOPER - MADELSiNE CAROLI. -
PA1JU'ITE GODDABD - PR E&TON FOITD - AKDi TA· 
Mi&OFl"an luulreUwliıe laaJ raa edea laakild bir .. lı•trdir. 
BAYRAMDA HER GÜN: Saat:ıı . ı . l,H • t ,31 • ı,ao. 8 da 
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IHiKJ\l'I~ 
,_, ............................ ... 

Pol is Haf iyesi Necdet Sırçözen 

Gaga Burunun definesi 
Galip SA vcı } J Yazan : S adun 

(Başı dünkü ayımızda) 1 - Kan ter içinde knldım ... 
Sırçözen uzun çamaşır ıplnı ıkl k.1t - Kolayladık, kolayladık. . . Sek· 

ettl, kuyudan pelt uı.:ık olmıyaıı sen yedi ... sekSen sekiz ... 
sağlam demir bır halka)'a bağladı, - Daha çok sUrecek mi? 
kuyuya sarkıttı. sonra caketınl, .s- - Blttı gıbı... Doksan dokuz .. . 
karpın~rını, çoraplannı çıkararak, bak kovada hemen hemen su yok .. . 
cliM de cep fenerlnt a larak ıpe tı.ı · çUnkU kuyuda su bıttı. 

tuna tutuna dar kuyunun ıçlnde kay- :. 
boldu. Onun harcketlerını dıkkatle Necdet Sırçözcn yıne çamaşır ıpı 
takip eden Yekta, polıs hafıyeslnın ve cep fenerı delı\leUle kuyuya ındı 
fenerın ışığında du\'arları muayene ve on dakıka sonra bUyUkçe demir 
ede ede kuyudaki suyun sathına ka· bir kutu ile yukarı çıktı. 

Türkiye Cümhuriyeti 
• 

Z iraat a n kası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermaycsı: 100.000.000 TUrk lrra5ı 

Şube ve ajaııs adedi: 265. 
Zirai ve tıcart her ılil\'i banka muameleleri. 

Para b;rıktircnlere 28,010 lira OOamlye veriyor. 

dar lndlğınl, orada biraz durduktan - Tahmin mde yanılınamışrın ... , 
sonra yavaş yavaş tckrnı yukarı çık. nu bir kuyu değil, U t tarafı kuyu 
tığını gördü. 1 hısslnl vermek !çın tıı.şla oıdlirUlmU!J 
Sırçözen elinde her tarafı lehimlı fakat suyun bulunduğu kısım beton· 

ufak bir teneke kutu tutuyordu: dan yapılmış bir sarnıçtır. Sızın Gaga 
- Suyun sathına yakın bir yerde Burun bunu maksatla yaptırmış. Be 

bir demir halka buldum. bu halkavı ton kı.sım tanı yUz kova su alıyor 
çekıncc ufak bir gôz açıldı, gözUn \'c bu su beton kısımdakı demır ka
~çlnde de bu kutuyu buldum. Baka- paktı bır dolabı örtUyor .•. 
hm bundan ne ç.kacak? _ Bunu nasıl anladınız?. 

Sırçözen ccbınden işportalarda sa- _ <Defıne, yüz kova su kıymctın· 
tılan on marı!etlı hı bır çakı çıkar- de yani bir hiçten ibarettır> söz:U yok 
dı, çakının sardalye kutusu açacalt nıu? İşte bu söz birdcnbıre kafama.ı 
ağzile lehimli tenekeyi intizamla kes. ma.na peyda edı\•erdı. HIÇtcn ibaret 
ti, kutudan bir k ığıt çıkardı. olan define de(;ıl, fakat kuyudaki c;•ı 

Sırçözcn'l.n açtığı kı\ğıdı !kısı de yu hıçe indirecek ve defineyi meyda 
bUyUk 'bir heyecanla okudulaı: na çıkaracak yUz ko\'a sudur. Şimdi 

Budalalar! anladınız mı? 
Define, yUz kova su kıymetınd '• _ Aşkolsun Bay Sırçözen. 

yanı bir hiçten ibarettir! _ Yalnız banıı değil, şu sizin Ga· 
Hah ... hah ... ha! ga Burun e!cndıye de aşk olsun! 

• • - Fakat ya bu demir kutudıı.n d.1 
Çalışma odasında yorgunluk kah- bır münasebetsizlik çtkarsa ... 

vclenni içerlerken Yekta: _ Onu da şimdi yukarıda an!a 
- Olur şey değil, dedi. Bizmı bab:ı rız ..• Yardım ediniz de şunu çalışma 

dostu Gaga Burun Ahmet cfendı biZe odanıza çıkaralım. 

öyle bir oyun oynadı kt. •. Fakat olur • 
muziplerden değilmiş... • • 

_ Hakikaten öyle ••. Kafa yorup Çalı.,,ma odasında d<'m!r kutuyu 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 !ırası bulunanlara sen,.de 4 defa çekllecek kur'a ile ıı..şağt · 
daki plana gorc ıkramlyc dağıtılacaktır. 

.,ı det 1,000 liralık 4,000 lirn 100 adet 50 liralık 5,090 1111' 
l » 500 » 2.000 » 
4 » 2so » ı.ooo » 120 lt 40 4,800 » 

ıo » lOO • .ı,ooo » 160 1> 20 8 ,200 lt 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir sene içinde 50 llradan 
R"<ığı dllsmıyenlero ikramiye çıi<tığı takdirde "O 20 Cazlasılc 

verllece!ttır. Kuralar senede ,; d cfa, 11 Mart:, 11 Haziran. 11 Ey!Ql, 
11 BirlnclkAnun da çekılccC'ktir. 

~------------------------ls tan bul l-iyat Iv1urakabe Komisyonşndan: 
125 No.Iu ilfln: 
İstanbul vilt\yeti dahilinde Trabzon yagının kilosu toptan aza

mi 132,5 kuruş, perakende kilosu azami 150 kuru~tan sat ı lacak-

tır. (9366) 
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TEPEBAŞ! Dram 
kısmında. 

klıil cad. Komedi kumı 

Bu akşam saat 20,30 da 
KİBARLIK 

her şeyı bulduktan sonra •.• Fakat .. . açtılar. lçinde hepsi yüzlük olarak n A M ı. ı~ 'l' Son Haftası 
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B UDALASI Bo akşam sa:ıt 20,30 da 

bu~u~~~r ~~!:::1~~ 1:~:~ tararıJ Ta;rb~u~~:~::a~n~. :~ı::i~:~:.!nd~ iki ka ii Üsküdar ı·s tanbulda kara 
da mtikemnıel terkos tertıbatı vnr ... I S:UIUşe gUl~şe ~onuştuktan sonra Ba}, 

Kuyuya lllzum yok ki.. 1: ekta dedı kı. V 1 ~ d 1 '1 k "'l Çil b k 1 d 
_ H:ııy Allah mU tahakkmı ver· - Bay Sırc;ozen, size aklımdan gl•- cazae 1 a V ..., orsa mı uru u 
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BULMACA 

Soida.n saf v.: l _ Boğaziçlnde bir 1 
semt. 2 - Mektep; Bır hayvan. 
3 - Kale; Sonuna tS) getirse tse
bep) oluı·. 4 ~ Bır nota; haydutla.-. 
5 - Kadının en şerem vasfı; Bır 
meyva. 6 - lstifha.m edatı; Nefı 
e<ln.tı: Su. 7 _ Çok iyi: Bir devr.n 
askeri serpıı~u. 8 - Bir ölçU; Ka· 
baha t ; Beyan edatı. 9 - 1lgi; Sa· 
hlp. 10 - Oburlar; Kudurmuş. 11 -

Olmaz mı?: Üç. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Muayc- 1 

ne; Aile yuvası. 2 _ Yama; yadedıl ' 
mek. 3 - Bir peygam"ber; Famılya. 

4 - Dokunan; Bır çiçek. 5 - Bu· 
dala; l<"cna. 6 _ Havai; Değnc\< . 
7 - Yangın; İşaret edatı. 8 - San 
at; Deh. 9 - SUt; Bir vapurumuz. 
10 - Taharrı etmek; Bir nota. 11 -
Eski bir Türk kavmi; tnce. ı 

Dünkiı bulma<"anın halli 
Soldan sağa: ı - E\'amh·; Li,se. 

2 - Kale; E m; Kaş. 3 - trad"; 
Adi. 4 - Zaman. 5 - :'\lUrsll. 6 -
Bi; Ari; An. 7 - Çimdik. 8 - Ça
lım. 9 - Ane; Avize. 10 - Ren: 
Ki; Akan. 11 - Emin; Serilı. 
Yukarıdan aşağıya: ı - Ekil; 

Biçare. 2 - Var: Mi; Anem. 3 -
A IA; Aleni. 4 - Medar. 5 - Saç· 
mak. 6 - Re; İri; ls. 7 - Muzlim. 
8 - Davar. 9 - İkame: İki 10 -
Sada; Ak; Zal. 11 - Eşinen: yeni. , DOKTOR 

CİPRUT 
Cild iy e ve Zührcvlye Mütehas· 
sısı. Beyoğlu Y erli :\tallar Pa. 
z:arı karşısında Posta sokağı 
köşesinde Meymenet apnrtmanı 

Tel: 43353 

TO RKiYE 
I ŞBANKASI 
it üçüh tasarruf 
Jıesapları 1941 
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sin •u Gaga Bul'un az kaldı bizı bu c;en blrşcyi soylescın ne dersiniz. Ben • . 
• ., & 1 d (Bası l ıııcıde) •"'• . . 

sefer mantara ba.stırıyo,.du zengın bir adamım, bır yeeen m en '" ö . . (Bası ı mcıdeJ *o* "· . . madan evvel karısını g rmcyı çoıt ~ 
Kahve fincanını masanın tıstUne başka da kımscm Y!Jk. Bu paradan .. k dl U nnd dll yükseli§i ortada dönen hava oyu· · arzu ettiğim, en s.nc m s.... e c -

bıraktı ayağa kalktı: on bin lira ayırsam, dokuz binınl ba- j d 1 d nunun ne kadar aşıkl'ır oldu,unu ' mesını rıca clmış, :ın arma ar a 
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- . . . - meı slmleı aıl prograın I' 
DOKTOR 

1 
21 TE RINIEV\'EL 941 karıl:n:~tır. Mcras m ı;-ırıŞ~ 

T A R A N T O 1 Sterim 5,20 nııı E\' mız bürosundan al 
100 Dolar 132,20 cıı. oıunuı'. 

Dahili hastalıklar müteha sısı n Peçcal 12,84 Pı oı;ram: 
CP NÖ!\IOTÖRAX TATBİK 100 İsviçre kronu 30,75 2S mrıncıtcşrın Hl.U sıı.lt " 

EDİLİR> Ec;haın \"C Tahvilat 

_ Haydı kalkııuz, gldıyoruz... bamın borç verdiği dokuz bin liranın 1 d 11 add ttlk göstermektedir 
bu mubarek gün c za\a ı e -, . · 

Ht"1:>1r ... ey lllılamıyan Yekta sor- faızi olarak alsam ve yıığenimln tah· d t 1 , d B ·y Galatada Omcrabit Hanı bugün ., tcrl .katıle mUsaa e e m ş.er .r. o • 
du· sil m~rafı olarak bir bankaya koy- 1 1 

j A 111 b · ~ bir kara borsa haline gelmiştir 
· . lelikle brah m '\' .ın.,,.aım ar " 1 • 

_ Nereye gid yoruz? sam, bin lırasını sıze versem, doksan .._. , , tlm şle. İstanbulda bu knra borsanın tc-tnkS1ye atla.) aıcı • u ~ g ı • -
_ Bodruma, kuyuyn ... Ben kuyu· blnınl de slzınle müşterek teberrUu- d cssUs cttıı;ını ve bu şekilde hava-

dan su -keceıı-ım, 15 z rekt!ğım suyu muz olarak Hava Kurumuna yatır- ırl. j d . b ab C\ 1 dan bınlercc lira kazanıldığını dU· 
,.~ o ~ br.1him an 31 ma. r a • c 

heJAya boşalt caksınız. sam ... ne dersiniz? . b ı· • I .,~, 1 r v~mex: 1 yan Anadolulu tüccarlar şehrimi-
! k 

ne gumış \e . • .. ...... . ., · 
Yekta, merdlvt:'nl ri tıçer Uçer inen - Ne diycccğ.m? Aşk o sun, ço lstedığınl s.ıy' )' • , y<1 nd ,, odn;ı zc akın akın gclmeğc başlamışlar· 

S Çözen! RA•kın """kın takip edıyor iyi dU .. UndUnUz der, elinizi bperim dır 
ır .,-., ·,.-, • " geçmiştir. G.dı < gd., . · . . 

Sayın mü~terilerlnln bayramını 

kutlular 

du. :. Odad~ d:ıltık ıl.ırc t bt' !<t.:ıyı;n Jn •• 

1 
Bunların a.ra~ıncla 1zm~~lı, Adn-

:. l<~rtesl gUn bUtUn gazeteler baş ;a darmalar nıh:ıycl sabıısız ıp k l nalı \'C. l\.IC'rsınl_ı bırc;ok tuccar ol . 
Sırçözen çektiği kovaları sayıyor, httelerlnde, Hava Kurumuna doskan ptyı açtıkları uma 1, 1 1 hlmt. duğ_u gıbı şıınclı:,;c kodar hububat· Tünel, Şahdeğirmf'n S. No. fı 1 

Yeklıı. da her çekilen kova suyu s-J bin llra teberru eden Asmaaltın•n ne de karısını bulam:ımışlaıdır. lbr.ı. la ıo:~!g~J ctmC'mlş klıı~1 ur, demir Te l: 49206 11933 Türk borcu l 

L. iL 

23 25 
22 00 
20 40 

at 20 de: c.t 
H p \'ti~) 

1 - A~ış: C. . · gJıJ· ~ 
heyell reısı Reşat :Mımaro eıS1 

2 _ Konferans: Halk0''
1 ı ttirüp helAyıı. boşaltıyordu; muteber Ul.ctrlerlncten Bay Yekta hımln kıı.çışı ikır.cı '1efıı.dır. Jnndar· ve saır ışler c uğraşan tuccarlar da 1918 İstikrazı dahili 

1 l l mevcuttur ı 1933 ikramiyeli Ergani 
) .~ ••• Beş ... altı ... yedi ... sek z... Akbaş ile stanbulun artık t amam. c ma \'~ 1JskUdar Mllddelumumlllğl JU : • ---- -----------.. - Ben bundan bıı-şey anlamıyo- meŞhur olmuş hususi polis hafıycsı azgın fu arıyı şh.ld Uc aramaktadır. Ögren~ı~ımkızcd go

1
re bu hava O · 1934 Sıvas · Erz.uruın 20 55 vuz Abadan. 

(Kıal öcilP • 
rum... Necdet Sırçözen'ln resimlerini neşr ikinci fırar hfidı 1 yınc üskUd:ır yumına ıştıra c en C'r yalnız Ana- Anadolu Demiryolu tahvili 

A 1 k Y • ı....a dl'-'orlardı. d 1 t dolulu ve İstanbullu tuccarlar ol· %'U K UT 

DOKTOR 
1 

ORFANİDİS 
49 00 3 - Temsil 

Temsil şu.bıısı. 
- n ıyaca sm... ırmı U""f,.. ,, hap "anesın c o nıuş ur. 

d G S \'
'CI hkQ b 1 mayıp Romanyadan ı;chrımizc ge. yirmi aıtı .. . yinnt yedı... .,a un . • 20 SC"nc ağ.r hap e ma m u ı:-

na.n Rızclı .Mehmet oğlu Recep bır kn bazı MusC'vt tuccarlar da var. 

Dün geceki 
cinayet 

(Başı 1 i ncide) [+1 
ıdmadan lA!lan b rblrl arkasına sıra· 
!ayan bir kadına yaklaşarak ne ol
duğunu sordum. Bann: 

- Ne olacak? Erkekler kadın kıı.v 
gıuıına karışırlarsa bu olur. Bırak.Sın· 
tar kadınları blz kavga eder eder, 
susarız. Ellmizdcn kan çıkmaz. Şu 
mubarck günde akşa.mdanberi kavga 
ettıler ... 

- Ktm? 
- Kim olacak, Felımlnin anası 

Bursa da 
mUddettenbcrı mile sese atclyc.eri •• dır. Bır ıkı gun zarfında elde et· 
de çalışmakta. olduğundan hcrgUn ligimiz rakamlar bu ybkselişin, bu 

hava oyununun ihracat piynıı:amı· 
koğuştan atelyeyc gıtmek fıısatı 11 

za ne ıı;ekildc tesir ettiğ i ni pek aşi. 
bulnıuştuı. Bu fır atı bulmak ıçln 

kfır surette meydana kovmaktadır. 
Bataklıkları kurut• Recep bır çok çaıclcre baş\urmu,

Yukst>lış bılhao;sa yağlı tohum· 

k • • k ı · · tur. larda kcndıni göc;tcrmekledir. 
ma JÇlll 0 a tptUS Recep bır ara ba.,gıırdlyandan \!,- Bundan bir iki glin evvel kilo· 

• • .şarı çıkmnk Uzere ızln ıstemış \.e 
ekılıyor başgard ıyan da kendısınc mUsaauc su 19 kuruşa satılan ayçiçeği tohu. 

mu bugUıı 25 kurusn çıkm 15tır. 
etmiştir. 

Bursa (Husust) - Mudanyanı:ı G d ld Ketentohumu, 41 den 49 a, su· 
İnclrdlbl me\'kıinde son zamanlarda f Yıne ayn!Uşcuy. 1 .şt 0 gı ış. b sam 43 den 48 e. tatlı badem 150 

Yapılan b t n ııraş ırına ar o.şa 
teşekkUI eden bataklıkların kurutul· R bı tU ıu b 1 den 180 e, acıbaclc-m 65 den 90 a, 
ması lçın Hatay valisi ŞUkrU Sök- gıtmış ve eccp r r u un.ı- kuşvemi 12 den 18 c fırlamıştır. 

. mamıştır. 
menslier tarafından 5000 okallptUs, k ..-e d lh 11 Hiç ihracat olmadığı nazarı iti· 

· d 
1 

ktl Uırıı:hlmın aç ... ""'ın a ma eri 
gon erı ece r. 1 barc alınırsa bu fırlayışın ne ka· 

T k f 1 lkt d 1 görUlen jandarmalar tevk f olunm. ş 
oprn tan aza m ar a su a a· ve Reccb.n kaçm:ısında ıhnıalı göm dar anormal bir fırlayı~ olduğu 

rak havaya \'eren bu aıı-açlar um:.ı· kot~ .. ca anlaşılır 
b Icrt başgardiyan Envere dcrhııl ışteı "" · 

mlyetle bu gıbl yerlerde kullanıl- Almanya ne yapılan son anlaş-
eı çcktırilnııştıı . 

maktadır. Alınan netıceler daima ma hükümlerinden olmak üzere, 
Knç:ık knttllcr her tarafta şıddetıe 

müspet olnıu9tur. arımmaktadır. ihraç edilerek mallarla ithal edi· 
lecek mallar arasında, bugünkii i

ile kn.ı ısı birlik o up Hıısanın anasıle 
karısına \'eryansın ettiler. lşte onlar 
bu ka\ gııyı de\'am ett rırken araya 
erkek seslen girdi. Bırdenblre (ah 
nıruldumı dıyc bır nara duyduk. Hava Kurumuna 

Janda.rmalar \'C başgnrdıyan hdk
caplara uyı;un bir tcadl\l ve muva. 

larında ka ıunı muamele yap.imıığd 
zene olacağına naznran, itha!At pi. Bundan sonra karanlıkta Fehmi ka· 

pıyı açıp Çılttı \e oracığa yıkıldı, de-ı teberruda bulunanlar 
dl. Hava Kurumuna yardımda bul11-

Fchmlnln yıkıldığı yere baktım, nanlıır gUn geçtikçe artmaktadır. 

akan kanlar ufnk bir göl t~kil et Ba;ı'ram mUnascbetllc Hava Kuru
mlştı. Bckç.ler. po'isler hlı.ta yarala· muna yenıden teberruda bulunanııı-

~anı arayıp duıuyorlardı. rın listesini nşnğıya yazıyoruz: 

Bu sırad:ı c~in içerisinden bir gU- 2000 A. E. G Tllrk anonim şirketi, 
rUltU daha koptı:. Kadınlar ycntde--ı 1500 Nehabet Mubarekyan, 1000 ıJ

tutuştular. Lflmb:ı şlşclerı duvarını- minin neşrınl lstemiycn bir zat, 750 
e pa oı. 

' .. 
n.c ..... , 

. 
c.. m vurulmuştu. O.-

ÇOK olan bır adam. 
kadınlar halil: (Se:ı 

bcnım pabucum olamazsın, ben sen!'! 
hanımın ycılndeyımı dıye kav6'1. 
edıp duru)orlardı. 

Leo:ı ve ı.tığırdıı; Çemlçyan, 750 A ı-

başlannu,tır. 

--~~o------

F azla para isteyen 
şoförleri n karneleri 

alınacak 
Son günlerde bazı şoförlerin yi

ne taksilerini ındirdlklcri ve muş. 
teri almadıkları yapılan şiklı:,;et· 

lerden anla &lmıştır. Belediye mu
fcttışlerı ile altıncı şube memur· 
ları aykırı hıırC'kl'tte bulunan şo
förler. te bıt etmekle ve ceza za 
bıtları tutulm'lktadır Bu gibi ha
reketleri tekerrür cdeı lerın kar
nelerinin elinden alınması ciheti· 
ne gıdilccektır. --·-o---

yasamızın da bir kısım tüccarlar 
yuzünden tesir altında kalacağı 

muhakkaktır. 
Bugün piyasada vesikn üz.er ine 

mi.ıbayaa ile o~ nannn ha";a oyun-
1 ıarı hariç pıynsacla TUrk ppr.asının 
iştira kabiliyetini baltalamaıtta

dır. 
Piyacada tees,üs eden bu kara 

bor~a f!C'lcC'ek -;ene ıçın hububat 
maddclerimizı tehlikeye düsilr· 
mektedi'". 

Koylu ~ ıığlı tohumlardaki fiyat 
yukselışinı nazarı itibnrc alara k 
hububat ekmekten vazgeçecek ve 
I'.decek sene plyasn hububat dar. 
lığı çekecektir. 

Piyasada oynanan bu oyundan 
hükumete bir faydn gel memekte

l 
1 

1 
1 

Cıld ve ZUhrevl mütehassısı 
Eeyo~lu Suterazısi sokak No. 5 
• •.; apar tman 2 cı kat Tel 4373 l 

,,..:; 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! l(uruş 

Başlık 750 
1 nci sayfa 500 
2nci > 400 
3 üncü • 150 
4 üncü > 50 

Abone Ücreti 
rürkiye da.bilinde: 

senelik 6 aylık Saylık Aylık 

uoo 7:5-0 400 ıso K. 

Hariç mt>nıleketlere: 

Senelik 6ayhk a a7llk Aylık 

2100 lUG 800 K,. yoktur 

Gaı.eteye güRderilen ev rıık derce-
dll&in edilmeııln iade olunrnaı. 

Türk Altını (Hamit) 
Tı.irk Altını (Hamit) 
Kalın beşibırlık 

Altın gramı 

24 90 
24 00 

116 00 
3 50 

RADYOl 
CPROGRAMI 

BUGOXKtJ l'ROGRA.'I 

7,30 Program 
7.33 MUz~ 
7.45 Ajans h. 
8 MUz!J: 
8.lfi Evın sa. 
8 30/ S.45 MUzik 

12.so Program 
12.33 MUzik 
12.15 Ajans h. 
13 .l1:Uzlk 
13 30 14 MUZ k 

18 Program 
18 03 MUzlk 
18.2!'> Konu~ma 

Ka b ine: 

Fenni Sunnetı;i 

~mln FiDRN 

18.45 Radyo gaz. 
19.30 Mem. Sa. 

19.-lli s. 10 dakika 
l!l .55 MUzlk 

20.15 R. Gazetesi 
20.45 Müzik 

21 Ziraat tak. 

21.10 Müzik 

:?1.30 Konuşma 
21.45 :MUzılt 

!2 30 Mem. Saat 
22.45 MUzlk 
1 ~2.55 23 Y. Proı; 

Beşiktaş Erip a
partımanı. Tele:· 
fon. 44395, E\•i: 

4 - Şılr. s,tıı~ t 
:?9 birıncltcşrın 1911 çart 

nU saat 20 de: ~e 

ı - AÇL';': Halken p;l, 
şubcslnd<'n Adnan öı;Ut. j)~ 

2 - Soz: Halke\'ı D•1• •>" 
şubesinden Tarık Zafer 'fıl~e-'~ 

S - Konser: HalkeVı of 

4 - Şıır. eıılJıl i 
30 birtncıtcşrin 1941 pcrŞ 

nU saat 14 tc: 1• 
"61 

1 - Açış: Halke\'İ re 
Abadan. 0ttl 

2 - Söz: Son Posta gaı 
harrtrt Nusr<'t Sa.fa co~ıuııı· 

3 _ ı:\poı hareketlerı. 1161'~ 

30 blrlnctteşrin 19:11 pe 
ce saat 20 de: ı;;d 

1 -- Açış: Halke\'I pli. 
şubesindm AlAettln örell· ,ı,I 

2 - S!lz: Şehir nıecllSI 
Meliha A vnı. ) JP 

S - Temsıl (Kral ôdiP • 
Tcmsıl şubcsı. 

4 - Şılr. 

Askerlik ila111"
1 

=:::: ıl .. e•;:,•o•ğ•lu_A_k•c•r•ll•k_.ŞU~tıeS~i 
1 

\ t 
Aşağıda sınıf, rütııe ertı'l 

Galatasaray Gençlik klühlınılC"n: Tcşvikiyc Çınaı· 

yazılı 'Yd. sutiaylann ° SJ 
mızc mUracaatıaıı. (lfı79 11 
Pıyade asteğmen tıuse) Galatasaray Gençlik klllbU umumi Cad. Olcay apar

heycti 8/11/941 cumarte.sı gUnU s.ı.-1 tıman, Telefon: 817i3 ma11 Hakkı (18479) ~) 

Piyade tgm. Ce\·at (l~e- > 
Pıyade tğm. Bekir oğ· 

at 15 de senehk Mı toplantısını ya 
pacaktır. Azanın merkez lokallnde 
behemehal bulunmaları rıca olunur. 

Ruzname: 

1 - 19t0 - l9ıll mali rapoıların 
tetkll< 'l.'e kabulU. 

2 - İdare heyetlerinin ibrası. 
3 - Yeni idare heyeti intihabı. 
,t - Yeni nizamnamenin kabulll. 

26/10/941 tarihinde 
lig nıa!,'lıırı 

Futbol AJanlığından: 

ynpılac.'llk 
l47078) 8 

Ob ' Oto. astet"lncıı !ı;ınel 
ihsan ounıak (32194) t.- )il Feneı bahçe stadı: 

S. 11,30 SUleymnniye -
H: Şazi, Sadık, Halıt. 

OtJ' 
Beyoğlu: Oto. teğmen Nazıın ./ 

1 

Ragıp ( 32;.ı29) __.-::dııl' 
------·- 11rpıı 

S. 13,30 tstanbulspcr • Altıntuğ: 'J'ilrk Kült\ir Birliği • 
H: Muzaffer. Reşat, Nurettin. 1 . ...ıl 

Zabıta onların gUrWtUsUnc ku
lak asmadan Fehmıyı yaralayan H:ı.· 

6an. tıı.ldbc koyulmuştur. 

Yaralı Fohmının hayatı tchlike
dedır. 

tranlk \'e Partan, 600 Mustafa. ve 

ŞUltrU Köksal, 600 Hafız Ali Uğurlu 
ve Kemal. ::;oo Karnık l\lardlnya:ı, 

500 Nesim Anter ve karde.ş, CıOO Na 
dır, 500 Yakop ve Musa Boz, 500 
Kar.etı ve Sımon, 500 Apık oğlu, 500 
Ganz T. l.td şirketi, 500 Çelcbu:ı 

Enraka.3, 400 Suphl Cezmctı, 400 Şev 
ket Kökııal, 3150 Kıırabet Kelekyan 
ve Agop Kırı.syan, 300 Hılml ve İs

mail ş. (Torna ve Şkl.), 300 Mehmet 

Sevgilisini öldüren 
Osman 26 seneye 

mahkum oldu 

dir. 
Hükümctin ihracattan alacaiı 5 - Kl~Un sportif faaliyeti hak· 

kında umumı heyet azasının dUşUn 

ı an: . llıııı.ıı· ~' 
s. 15,15 Fenerba.hçe - Galatasaray: TUrk KUltUr BlrJığının ::ıcı cıı"' 

H: Ahmet, Şazi, Adnan. .,5 I· ·-

-''-

Görünmez kaza 
Rizelı Recep adında birısi, dun 

Gnlatado Necatl Bey caddesinden 
geçerken, 150 numaralı apartıma
nın damından başına bir taş dUş· 
müs. ağır surette yaralanarak B e
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

1 Emin. 300 Nesim Çelebon Boraks, 
300 Halit Ekşinozlu, 250 Marko Tu
taryan ve Bekir Dedcoğulları 250 şer 
lira teberruda bulunmuşlardır. 

Bunlardan başka teberruda bulu 
nanlarla bir hafta zat'fında Kuruma 
ccmran 19,400 tlralık bir yardım ya· 
pılmıştır. 

Bursa ı Hususi) - Eylıp oğlu O:!· 
man Atbay isminde btr şahıs sevgı
ııs.nın başka bir erkekle nl:ıkadar 

olmasına tahammUI cdemlyerck kıl

dım öldUrmeğc teşebblis etmişti. Ka· 
tll, yapılan duruşma sonunda 26 
sene ağır hapse malıkQm olmu.ştuı·. 

fon muayyendir. 
O halde ... 

olması için memleket ticareti ve 
iktısadiyatını tehlikeye sokan bu 
oyunun oYnnn:nnsına derhal niha
vl't VNilmclid1r. 

Fiyat Murak'ibC' Krımic:vonunun 
bu jc:e elkovmu5 olması memleket 
hesabına büyük bir k azanç ola· 
cnktır. 

celeri. 

r ' Fitremizi gene kartallarımız 1 
için, göklerden yağacak ölUme 
karşı bizi koruyacak Kızılay 

için, yurdun yarınki koruyucu· 
,ları yavrularımız için vereceğiz. 

~------.1 

yet toplantısı bu ayın ~ SlJ" ıı 
Şeref stadı: tesı günU saat U,5 da 
S. 9,30 Halıç - Doğu: H: HlLc;amet 

sında yapılac Lktır. 
tın, MUeyyot, Bahaett.n. h )el 

S 11 30 Eyüp - Kurtuluş · H· N ı Ruzname: İdare e 
• . , . . ı- ' d h tı scçın11. 

hat, MUeyyet, Hilsamcttın. )Cm ı arc eye 

s. 13,30 Beykoz - Taksim: H: Ha {ııdnrG 
!it Galip, Şeklp, Bahaettln. Sahibi ve .Neşriyıı~~ 

S. 15,15 Beşiktaş - Ve!a: H: Ta- AHMET El\11.N ı: ..r .,p"' 
rık, SelO.m.i, l<'<'rlduı: Basıldığı yer: "'A'l~· 


