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SiYASi SABAH 6AZEJESl
1 

Cani Si v risin e k 
ner e d e ? 

BUGÜN İKİNcl SAYFAMIZDA TENi U· 
SUL ZABITA BİKA:rELER.İ SERİSİNE BAŞ 
LADiK. 

- ... -

Sabit gelir 
sahiplerinin 

yükü 

.· 

Muvakkat 
mütareke 

" B. Bitter dl1or ki·: 

r.;;--: 
det''~rı arttırmak çıkar yol 
tı U~ır. l:'ukü hafifletmek i· 
d "

1 
11Yat murakabe sistemini 

dt lştırınete, yanm tedbirler· 
• eıı luırtulmağa, i tihlak ko· 
~lltratinerini çoğaıtmafa, i· 
'11~ e~en eş;Jta i~in vesika u-

t~ tiyaç var_d_ı_r. ___ , 

~~: Ahmet Emin YALMAN 
-.:. iYa ;fiyatları sun seçtikçe 
ltr~Irhyor. İstihsal ve ticaret iş· 

)'O e bulunanlar için bu o kadar 
~tıı<t~ bir sıkıntı teşkil etmez. 
,1ı kaıançlarını bu fırlayışı 
tt( ayacak ve hattA bazan aşa· 
d;z. §eltncıe genişletmek ellerinde· 
'Fakat gelirleri daiına sabit 

1 .bir takım maaş ve irat sa· 
~ti .""ardır ki halleri kötüdür. 
tıe fıyauarı yükseldikçe elleri· 
Ql!eçen paranın iştira kudreti a
lare \>e Yasayış sevjyelerini ona 
~ ~ğııatmasa mecbur <>hırlar. 

at~ a.iırlaşan yükiln tazyiki hep· 
ıt~~rınde müsavi değildir. Mem· 
~ k. ~ istihsal mıntakalarına ya· 
),)'e \lçük yerlerinde; bir kısım 

)ti Celt içecek fiyatlarında olsun 
ıı bit bir fark yoktur. Fakat ba· 
'le! 11~uk şehirk?rdc ya ıyanlar 
ilt~. Jnü&kül bir mevkidedir. 
~ •ııe kurup da ~cuk yetişti
~: \>c rnemlekete karşı içtimaı 
~titrini yapanlar; gelirleri, 
..ııar .ve evli maaş sahipleri için 

t vı olduğuna göre daha ağır 
~Yık altındadırlar. 
~ b ~ Ve irat sahipleri için kaça 
~lı ır dclik vardır: Namusa ve 
~l 1lların emirlerine aykırı yol· 

d(i 
~u ~ett ... 

• ~ôr~ lllemurlarımn hepsini böy 
' tu istidatlardan salim farzet· 
~ >' isteriz. Fakat dünyanın baş· 
~ ~lerfndeki \ecrübelcr gös~eri 
litı 1 heıe sıkı murakabe vazıfe· 
he ltlemur olanların bir kısmı. 
•.t~ltlrıere s:izli kolaylıkar sat· 

1 Ve kendi keselerini doldur· 
1 &cıet edinmişlerdir. Bu na

'lt llıtik:trının sebep olduğu mas· 
·~<ta anıca eşyanın maliyet fi· 
~ Utcrine binmektedir. Bu su· 

1 de YükUn en ağır kısmı na· 
~~ 11 tnaaıı sahiplerinin üzerinde 
lr tınııs olur, 

~~:ı &ahiplerine gelince kiralar 
~lı l'lt!n müsavi kaldıtına göre 
•rı tıa uyan namuslu irat sahip· 
~)ıf&ık.ıntı çekiyorlar. Seciyesi 

ıu 0lanlar da kiracılarını bin 
llıu~killcrdc bizar ederek veya 

~I~· hilelere müracaat ederek 
1 

1nden• çıkarırlar ve burala· 
1t; 1\ eı altından daha yüksek be· 
~iralarlar. 

ıltiiıı ek ki hayat pahalılığının 
~ ~kn dönüp dola~p namus· 
~ il sahibinin ve namuslu kü· 

'· at 8ehibinin ilıerine binmek. 

t 
1 ot~ fiyatları hiç bir iktı~~dl 
ttıı) dayanmadan ıunden gune 
~. ~r Ve bir nevi eşyadaki fırla· 
"t~ a1 ve nakliye fiyatlarında 
)'Ilı- 1ereffülerl arkasından sürük 
ııı · 't1ınumt harp göstenni:ıtir 
4bhtckirde arsızlığın ve haya
~ hududu yoktur. Fiyatla· 

\. eye varacağını kimse bil -

~bit 
eıı· tnaaş sahibine nasıl yar-

i~ 1~ir? Maaşını arttırmak su
~ llıı? Maaljın yilzde yirmi art· 
~' k.ırk lira alan bir memurun 

t: 13~1li lira geçecegini farzcde· 
~~ u on lira sayesinde memur 
'1~ de muvakkat surette biraz 

~. •hr. Fakat pahalılığın deva· 
~ hu~'IS•nda yarın bu on lira fer· 
ı:._ t~ 

0
elerde Cazla bir yer tutma· 

•nı d aşlar. Halbuki dünya buh
lııtı 0layısııe zaten ağır yükler 

ta bulunan devlet bütçemiz 
~~Ok ağır bir yük olur. 
~"ıı taltdirde derdin en tesirli 
~Ilı l>ahaiıiığı durdurmak ve 

~.~~~ iştira kudretıni muhafaza 
"l'ıllıi r. :Sunun için de üç nokta 
l ...._ e durmak lhırrn:hr: 
llıu ~ctnurlar vasıtasile yapı
l' ~akabe sisteminin tesiri sat 

'i ~a 6ı; oyalamaktan ve mah· 
l\ıı:ıusıu tüccarı inzibat altın· 
>rır- ~ktan ba~ka bir netice ver· 
>~r~~ Ukıimet hatada israr et-
~tı fiiU murakabeyi bizzat 

ve tır· ltcndlsine vermelidir. Fa· 
11' 

~ lllııbıı iill tüccar ferden vurgun· 
~lt 01 lr. Fakat üzerlerlne müş· 
:ıııa I'\ r tncsuliyct alan gruplar 

t ~ ...._ \'aınusludur, 
~lıltııa arım tedbirlerden aı tık 
i.ı~t· lıyız. Bunların tesiri kor 
-..~111' :Sır misal: Bir ekmçkçi 

I~ e verilen bir çuval ck
l'ta llatnusu dairesinde ekmek 

lb'bir buçuk lira kazanır. O 
t\'arnı Sa, 3, Sü. 6 da) -t: 

Önümüzdeki hafta 
içinde Atlantik biı 

ka~ saat için 
rahatlı y acak 

Y arahların m uba 
delesi esnasında 
gece limanlar ışık 

yüzü görec~k 

Şark cephesinde herıün şiddetlen en tank muharebeleri esnasınöa enkaz haline selmiş tanklar 

Londra• 1 (A.A.) - öniimin. 
deki halt a liOftU M~ denizinde 
bir kaç eeattık bir ıiik6net hii· 
küm ~tir. O etin Alman· 
yadan IDC!!ll'lleketlet'lne lade edile. 
cek Olan jıaralı 1500 tnıtllz a&k e
rlne mllkftbil tngiltereden ayni 
zamaada •)'111 m lktardP. yaralı Al 
man aakfrl l~ olunacaktır. U· 
zun menz lllJ toplar su!'IBCaktır. 

M&IU/ın ik i kıyı ındakJ bütün tay. 
yareler yerde kalacaktlr. Den!W
tı gemileri iki dü!}l_llan araz'8i a · 
rasında ywahl•rı naklederek olan 
hastane pnllerlnJn ıüzerpbın. 
elan 11ukla~klardır. Bu remi
Jer kun•eill ışıklarla aydmlabla· 
eak Hı vıwlM"&kları yerlenı gec:-. 
karanlığ't b&shktan aonra dltııl 

oldukları ıtakdlrde limanlar har. 
bin ba,ıncta.nberi ilk ·defa olmak 

öı.ere •ydınlahlM'aktır. Man"n 
her iki tarıafıncla Y..-alılan nakle
den tnınlt>r bu mu,·akkat mütare
keden keza istifade edecekferdlr. 

HARP VAZiYETİ 

Merkezde Almanlar 
Amerika titiz 
davranıyor 
Bir ayan azası 

Stallnla valUz 
edilmek lzere 

Amerlkaya dave-

taarruza geçecekler mi? 
IUERKEZDEKİ ALMAN ORD ULAR~IN TEKRAR BİR TA· 
ARRUZ M ANEVRASINA GİR İŞ:\IELERİ l\IUHTE!UELDİR. 
BUNUN İÇİN LEN iNGRADIN SUKUTUNA VEYA DON 
HA\'ZASININ İı;iGALİNE KADAR İNTİZAR ETMEKTE 
ALMANLAR İÇİ~ BİR FAİDE YOKTUR. 

j
1
_ -=Y-=-a.=.za:....:.n:....:.:_ / h_s_a_n_ B_ O_R_ A_N __ 

Vaşington, 3 (A.A.) - United h 

tlDl istedi 

(Askeri muharririmizin yazısı 3 cü sayfada) Press'in bildirdiğine ıı:öre Ruz· Be 89 8f bf00Ca 
velt'in Sovyetıer Birliğinde din 

Leninırad müdafii l\lareşal 

Voroşilof 

Sovyetlere göre 
Almanlar 

Fransadaki 
silahları 

Şark cephesine 
götürmüşler 

Leningrad'da mu
kabil taarruz 

başladı 

MOSKOVAYA HAVA B~CU
.:\IUNDA İNGİLİZ VE AMERİ· 
KA~ .:\IÜl\IESSİLLERİ ' SAAT 

SIGINAKTA K ALDI 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet teb· 
!iği zeylinde kıtaatla beraber, Fra!\· 
sadan Rus cepheBine ağır AlmaJ top 
tarının da nakledlldiği söylenmekte· 
dir. Bu zeyilde deniliyor ki: 

Son glinler zarfında. FranBadan 
şark cephesine nakledilen Alman su 
bay ve erlerinden mürekkep bır grup 
cephenin şimalt garbi istikametinde 
bir bölgede esir edilmiştir. Bunlardan 
Emst Lleber, sorguya çekildiği za· 
man demiştir ki: 

1940 yazındanberi, Manş sahilinde. 
Trcpart'da, bir ağır top bataryası 

vardı . EyUH içinde, bataryamızın bü 
tün ağır topları otomobillere konul
du. Bır gece. bu topların yerine, Bel· 
çikadan ve Holandadan iğtinam etti 
ğimlz topların işe yaramaz olanların 
dan seçilenler yerleştirildi. Yolda d;ı 

ha başka birçok bataryalarla karşı· 
laştık. Bunlar da Rus cephesine gon· 
deriliyordu. 

Moskova, S (A.A.) - İzvestia ga· 
zeteslne gönderilen ve Moskova rad· 
yosu tarafından neşredilen bir habe· 
re gore Sovyet kıtaları Leningradın 

< Devamı Sa. 3, Siı. 5 de> + 

Almanlara göre 
hürriyetinin yeniden tesl,s edilmek d8~1 111: 
üzere olduğu hakkında yaphlı be - -·,- ....... ----

Moskovu 
Harkof 
bombalandı 

yanat Birleşik devletlçrdc şiddetli K t b k 
tenkitlere yol açmıştır. Dini mah- on orans ça u 
fillerde lnfıal şo11 derecededir. En 

nüfurJu din adamlarından biri o· bı·ıı·ıg"" ı·na go··re mal
lan ,doktor Hoır.t; demi~r ki: 

a- D lnimce Sovyet rejimi •1· 
tındaki vaziyeti Amerika Birleşik zemede çabuk 
devletlerindeki vaziyetle mukaye· 

~~k:r:ı~~i~:ıu~~~~!~~- çirkin b ir go··nderı·ıecektir 
Alınan ·hava kuv
vetleri faaliyetini 

arttırdı 

Sovyet ordasaaaa 
iaşesi sekteye 

atratlldl 
Filhrer'in umumt karar;Ahından: 

3 (A.A.) - D. N. B. 
Alman orduları başkumandanlığı· 

nın tebliği: 

Doğudaki harekAt muvaf!akiyet· 
le devam etmektedir. Alman sava7 
tayyarelerinin 213 Blrinciteşrın ge· 
cesi Moskovadaki askeri tesisat ile 
Harkov'un şimal doğusunda ehemmı· 
yetil bir eslAha fabrikasını mUcssir 
surette bombardıman ettikleri mUŞa· 
hede edilmiştir. 

Berlin, 3 (A.A.) - D. N'. B. Aske· 
t1 harekAta aıt bJ.'1;UnkU tebliğde de 
bildirildiği veçhile, şark cephesinin 
cenup mıntakasında Alman hava kuv 
vetleri kesif bir faaliyet sarfetmişler 
dir. 

Garlarla demıryollannın tahribi •e 
ticesi olarak Rus mUnakalAtı günler 
ce lnkıtaa uğramaktadır. Artık bu 
mıntakada Rus kuvvetlerinin nıun· 
tazam iaşesi imkanı kalmamıştır. 
Rus kuvvetlerinin cepheye doğru 
muntazam yUrüyUş yapmaları da 
mtimkUnsilz bir hale gelmiştir. 

(Devamı Sa, 3, Sü. 5 de> X 

Ayan meclisi azasından Fich de 
~unları söylemiştir: 

c- Reisimize, Stalin Yoldaşı· 
mızı kendisini vaftiz edelfümemiz 
için, tayyare ile Birleşik devletle· 
re davet etmeği teklif edelim.ı 

Vilki dedi ki : · 

Amerika Çine 
acele yardıma 

azmetti 
Nevyork, 3 (A.A.) - l\'Iadison 

Square gardcnde dün akşam Çin 
menfaatine yapılan bir toplantıda 
söz alan Mister Wandell Wilkie 
Birleşik Amr.rika ile müşterek 
hedeflerini belirtmiş ve sözlerin i 
föyle bitirmiştir. 

,, Çin ile işbirlilH yapmağa ve 
ona miistacelen yardım e tmeğe ka 
tiyen azmetmiş bulunuyoruz.• 

Glbelsln lbtarı ı 
lngiliz radyosu 

dinli g enler 
idam edilmektedir 
Londra, 3 (A.A.) - Düq, akşam 

radyoda konuşan Göbbels'in B, B 
c. dinleyicilerine daima ölüm ce· 
zası tatbik edildiğini ihtar eyledi· 
ği Berlindcn haber verilmektedir 

J ngili.z gazetelerı 

yazıyor: 

Almanlar konferansı 
mühimsemiyor ama, 

aldandıklarını 

görecekler 
Londra, 3 (A.A.) - Bir Moakova 

menbaından bildirildığine göre Lord 
Beaverbrook !le Harriman, Staliı:e, 

Çörçıl ve Ruzvelt'in şahsı bırer me· 
ıajlarını tevdi etmi~lerdir. 

Moskova, 3 (A.A.) - Lord Bea· 
verbrook. gazete muhabirlerı ile yap· 
tığı gör~e ayrıca demlftir ki: 

Stalln, Malotof, Litvinof ve Herrl
man ile birlikte Kremlinde her gece 
çalı,tık. Tercümanlığı yalnız ben ve 
Lıtvinof yaptık. 

Sovyetler Birliğine yapılacak yar· 
dımın çok geç olacağı etrafındaki 

iddialar hakkında bir muhabirin sor
duğu suale cevaben Lord Beaverbro· 
ok, şu cevabı vermlştır: 

O kadar geç değildir. Sence konfe· 
rana bu kadar çabuk bittiğine {:'Öre 
malzeme de o kadaı- çabuk gönderile 
cektır. t 

Londra, 3 (A.A.) - Gazeteler Mos 
kova konferasının sUraUe neticelen· 
mesi etrafında mtitalealar yUrUtmen;
te ve devlet tarafından izhar edilen 
ıttifakın nihai zaferleri için bir mU· 
eyylde teşkil ettiği kanaatınde bulun 
maktadırlar. Bir muhtekir iki sene 

sürgüne mahküm oldu 
Manchesteı· Guardian g&Letesl dı. 

r yor ki: 

Diğer bir muhtekir de bir ay 
hapis cezasına çarphrıldı 

tzmır. 3 (Telefonla l - Şehrimi-, Hayrinin de suça ortak olduğu anla· 
zin tanınmış manifatura tilccarların· fıldığından on gün hapsine karar ve· 
dan Şamli Xaflz bundan bır müddet rilmiştir. 

evvel ihtikar suçile mahkemeye ve· ! Yine bundan bir müddet e\'Vel fa· 
rllmişti. Yapılan duruşması sonunda hiş surette ihtlkllr yaptığından do
mahkeme Şamh Nafizin suçlu oldu· layı Adliyeye verilmiş olan Sağırza. 
ğUnu sabit gördUğünden kendiııinı de Stileymanın duruşması sona er· 
bir ay hapse mahkfun etmiş ve dUk· miştir. Yapılan muhakeme neticesin· 
kanının bir ay seddile 500 lira para de Sağırzadenln suçu sabit görUldU. 
ct:'zasına çarptırılmasına karar ver· ğünden Sağırzade 1000 lira ağır pa· 
miştir. ra cezasına ve iki sene Çoruma .sUr· 

Bundan başka müt:'sscse müdılrJ gilnc mahkCım edilm~tlr. 

Konferans vazıfeslni o kadar ça· 
buk bitirdi kı Almanlar onun herhan 
gt bir işi ikmal etmiş olduğunu zan· .. netmiyorlar. Fakat aldandıklarını go 
receklerdir. 

Papadan 
Ruzvel'te 

mektup 
Lizbon, 3 (A.A.) - Mister My· 

ron Taylor hava yolile Lizbondan 
Nevyorka hareket etmiştir. 

Londrada.ki görü;ımeleri hakkın· 
da Rcis Ruzvelte izahat verecek o. 
lan mumaileyh, Papanın bir mek
tubunu hamıl bulunmaktadır, 

Neticeyi 

silahlar tayin 
edecek 

Sulhtan bahset
memi zaaf 

saydılar 
Artt k bu bahsi aç
maktan vazgeçtim 

Susuyorum, 
çünkü yapıyorum 

İngiliz Başvekilinin 
yerinde olsam ben 

de hep konuşurduın 

Uzun bir sükut devresinden sonr a 
nihayet dün bir nutuk sö,fiyen 

B. Bitler 

Sovget lıarbı 
nasıl başladı? 

Nutkunda Rusya ile olan mü· 
nasebetlerden bahseden B. HiUer 
Molotorun Berlin seyahati esna· 
smda yaptığı teklifleri şoylecc 

izah etmiştir: 
Biıtiln meseleyi bir kere daha 

aydınlatmak istedim ve bunun 
için de Molotof'u Berline davet 

Bcrlin, 2 (Radyo) - B. Hitler, ettim. Bana, bildiğiniz §11 dört 
kıt yardımı faaliyetini açmak üzere şartı koştu: 

ırad etmesi beklenen nutku bUyUk ı - 'Flnlandiyanın Rusya tara
bir halk küUesl karşısında ırad et· fından tasfiye edilmesine Alman· 
mittir. Hltler eık sık alkışlarla fa· yanın muvafakati istenıldi. İsle· 
&laya uğrayan bu nutkWla cAlman nilen bu muvafakati reddetmek· 
vatandaşları!• hıtablle ba'Şlayarak ten başka bir şey yapamazdım. 
dtmlşUr ki: cUzun aylar süren sü. 2 - Molotof, Romanyaya veri· 
kQttan sonra sizinle konuşmam len carantinin bu memleketi Rus· 
düşman devlet adamlarının sôzlerine yaya karşı da koruyup korumadı
cevap vermek için değildlr. Bunlar ğını sordu. Verdiğim soze burada 
benim neden sustuğuma hayret edl.. da sadık kalmağa mecburdum. 
yorlardı. Çörçil'in lfUları mı daha a· 3 - Molotof, Bulsaristana ga· 
ğır basıyor, yoksa benim sükQ.tum ranti vermek üzere orada garni· 
ve hareketlerim mi? Dünya bu nok. zonlar bulundurmak istedi. 
ta hakkında hUkmtinU verecektir. 4 - Dördüncii mesele Boğazla-

Bu sırada şark cephesinde kudret· ra aitti. Eğer şimdi Molotof bunu 
ll h!diseler ve devlere ll'lyık hareket· tekzip etmek istiyorsa, buna hay· 
ler inkişaf halinde bulunuyor. Gele. ret edilmez. Muhakkak olan ~y 
cc.k nesıller bu mUcadelenln azanıc- bu meseleyi onun ortaya koyciu· 
Unl gör:ecek ve bununla ycnı bir ğu ve benim de rcddettığimdır. 
devir ,açıldığını anlayacaktır. Bundan sonra Rusyayı dıkkatle 
Doettutuna en ~k clıemmilet \er· göı altında tuttum. Daha mayıs 
diitJa :arttoflya mllletl He b r tirlü ayındıı durum öyle idi ki, RusYa· 

11..t olamMlık nın ilk fırsatta uzerlmlze atılmak 
1933 iklnclklnununda lş başma niyetinde olduğuna artık hiç şüp· 

geldiğim zamandanberı mücadele ga· he kalmamıştı. 
yemden ve programımızdan hiç bır 22 Haziran sabahı, tarihin en bU
zaman ayrılmadım. Bir mllletin var- yük mücadelesi b~ladı. O zamandan 
lığını, başında bulunanlnnn kabaha· beri Uç buçuk ay gcçmiştır ve ben 
ti yUzUnden kaybettiği bir harpte:ı şunu söyllyeblllrim kı her şey tesb.t 
sonra yeniden kurmak devasa bır edilen program mucibince cereyan 
v a ı i f e i d i • B u m ü d • ı etmiştır. Bütün bu müddet zarfında, 
det zarfında kıymetli bir mUttefik askeri başlar, bir tek saniye bıle te· 
kazandık ki o da rehberi ile şahst vt şebbUsU ellerinden bırakmamışlardır. 
aıkı bir dostlukla ba~lı bulunduğum BllClkts şımdlye kadar her harekd. 
ltalyadır. Japonya ile dostluk mU. tıpkı vaktiyle doğuda Polonyada. 
nasebctlerlmlz arttı, başka memle· sonra Norvcç'de, nihayet bat.Jda ve 
ketlerle de devamlı dostluk mUna· Balkanlarda olduğu gıbl, tesbit ed • 
ıebeUeri kurduk. l<~akat dostluğuna len plı\n dahilinde cereyan etmiştir. 
en çok ehemmiyet verdiğim Bntan. Burada bir şey kaydetmek isterim: 
ya mllletlle bir tUrlU dost olamadık. Pll'lnların doğruluğtında aldanmadık, 
Kabahat millette değıldir. Devlet a- Alman aske;ınhı emsalsız tarihi kan 
damları dalma reddettiler. MllleUcı · ramanlığında da aldanmadık, siltı.h· 
arası Yahudilik aramıza girdi. Omıt ıarımızın vasıflannda aldanmadık. 
ettiğim rabıtayı kuramadım. 

19H te olduğu gibi bir dakika gel. 
di ki acı kararlar vermek !Azını gel· 
dı. Dost olamayınca, düşmanlığı ben 
milletimin başında iken, karşılama· 

ğı münasip gördUm. Karşımda akıl. 
dan mahrum deli adamlar vardı. 

Harp istiyorlardı. Aradıklarını bui· 
dular. Bu neticeyi hasıl etmek lçın 

dcmokraUar, Yahudiler ve farma· 

cephe tcşklUHımızın, muamm geri 
hizmetlerinin ve Alman mıllctinin \'il 

sıflarında \'C kusursuz çalışmasında 

aldanmadık. Fakat yalnız bir şçyde 
aldandık: Almaııyanın ve Avrupann 
bu düşmanının muazzam hazırlıktan" 
dan hiç bir şey bllmıyorduk, tehlike· 
nin bu kadar bUyl\k olduğunu ve ya 
nız Almanyamn değil fakat A\TUpa. 
nın imhası tchltlteslnl bu kadar ya-

sonlar elclc verdiler. kından s3vuşturduğumuzu bılmı:roı · 
(Devamı Sa: 4 Sü: 1 de) duk. Bunu, bugün söyliyebillrım. 

Hitler'in, motörize kuvntıerden daha <:ok mcthcttifi 
piyadeler i yu ru) us halinde 

Alman 
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Katiller aranıyor 

1 \ 
Soruyorlar : __________ ___. ~ 

Un tevziabnda 
yolsuzluk 

YENİ USUL ZABITA H!KAYELERl: 1 

Odun meselesi 

1 G(İNl>E~ 
e,(l~ 

,. 
Cani Sivrisinek Nerede? «·~· lstanbuldakl sln ıl~i TO bö· 

re'kı;:llere alt unun to' ı. ta tında ba. 
.. Harbin ilk insanı 

\azan: E. M. Hrecker 1 
zı haksızlık \ ' O yol111u1.lııklar yapıl· 1 
dığı geçenlerde ~n:ıfı :nn:dan ha· ı 
zıları tarafından llldlıı. edilmiş \ ' O 1 

[Adamın birini meçhul bir insan eli esrarh şekilde vurmuş, öl· tevıl ı,inln daha muiJltnzıım , .e 
dürmüş ••• Bu esran anlamak merakı biri derhal sarar. Conon bllhaı;sa hak 'o ınüsa.,nt daire. 
Doyle Cibi ~lr çok muharrirler insanlardaki bu meraktan istifade sinde cereyanı tçln dıe me"cudıı 
ederek Şerlok Holms gibi tipler yaratmışlar ve bizi bir takım ci- ilil.veten, Jıoşnutsuduh ı;östercn 
nayetıerln karanlık esran içine sürüklemişlerdir. e!>naf nrasındnn iki m·eımessll da-

Fakat, dünyada insan elile işlenmiyen bir takım cinayetler de ha ta)1n eclllmiştı. Ne :razık ki, bn 
oluyor Ye bu cinayetler bir hamlede bir defi!, binlerce adamın o· l!j l111C yoluna gil'('.JneJJ'lbJ \'e öte-
)ÜJDUDe sebep oluyor. Son zamanlarda Amerikada bu gibi hidise· denberi mağdur edilen esnaf )1ne 
lerl tıpkı zabıtanın ferdi cinayetleri tetkik ettiği usullerle tetkik memnun edllemcml~tl r. ~'UnkU, 
etmek için doktorluktan yetişml!,i yeni bir nevi polis hafiyesi kul· teni işi yine keyfi bir tanda ya. 
Ianmak meyli peyda olmuştur. Bir Amerikalı n10harrir bu yeni pılnıakta 'e hntt!l, ortadan hlr 
usul, hakiki zabıta hikayelerinden bir seri toplamış ve Strtbrer araba dolusu un yok <ılduğu hnl· 
mecmuasında neşretmiştir. Biz de bu sütunda bunlardan başlıcala· de hAdi e, blz alAkadıı;r e naft~rı 
nnı tercüme ve neşre başlıyoruz. Seri, beş yazıdan ibaret olacak· saklaomaktndır ... » 
tır.] Bunu, matbaamıza gelen bir 
İklnclkAnunun soğuk, karan· Bu eroin kahvelerıne Amerikalı börekçi haber veriyor ve soruyor: 

lık bir gecesiydi. Amerikanın şi· gemiciler de gitmiş, hem orada - Esnafımızın. aramız.da slv· 
mal hilkümetlerinden biri olan kanlarına eroin mikrobu geçmiş, rileu bir mUtegalllbe e.l!lnden kur. 
Nebraska hükümeUnin tıp fakül· hem de toplu bir halde bulunan tuıdotmıu görernlyeuek miyiz 
tesine geç vakit telefonla bir mü· insanların biribirlni teşvik ederek acaba!. 
racaat oldu: Adamın biri ağır su· elden ele eroin şırıngası dola~ır· \_ J 

... ette hasta iml!i, hazan ürpermeler malan Adetini de beraberce Ame· "~-------•••••11---"' 
bazan da ağır ateşli nöbetler ge- rikaya getirmişlerdir. Bu yüzden ---.------------

çlrlyormus. İki genç doktor kar o kış Amerikanın bazı yerlerinde 1 n o·· nu·· 
tlpisine aldırmıyarak derhal has· Adeta salgın şeklinde malarya va· 
tanın yanma koşarlar, muayene e· kaları olmuş, 

derler. Derhal tedbir alınmış, neşriyat 
İçlerinden biri der ki: yapılmış, her tarafa kinin ile be· A b i d e s i 
- Malaryaya pek benziyor. raber bunun yerini tutan atabrin 
Diğeri derhal cevap verir: ne plasmoçln eibi daha yeni ilAç· 
- Böyle çılgınca teshis olur Iar gönderilmiş, eroin şırını:asının 

mu? Malaryayı ancak sivrisinekler 

1 

sivrisinek vazifesini ı:örerek ma
nakleder. Halbuki bu havada yaşa_ !aryayı yaymasının böylece önüne 
yıp bir adama malarya mikrobu geçilmiş. 
aşılamak için bir sivrisineğin kürk Demek ki, Kahirede yazın ilk 
ıu mantosu ve kaloriferli bir dal· cinayetini isliycn bir sivrisinek, 
resi olması lazımdır. eroin şırıngası gibi bir yardımcı 

Bir mütehassıs ~his için ça· bulması sayesinde kısın, binlerce 
ğınlır, kan muayenesi yapılır, ne· r-t'l uzaktaki Amerikada yüzlerce 
ticede şüphe kalmaz: Malarya mı i~run 'kanım zehirlfyebilmiş, 
malarya... Bu, Şerlok Hoıms·e layık bir 

İyi ama o mevsim Amerikada ci :zabıta romanı mevzuu olmaz mı? 
nayet yerine en yakın sivrisinek Eğer Amerikada bu yolda sıhht 
tam 1600 kilometre cenupta bulu- pdlls hafiyesi teşkilAtı kurulma
nabilirmiş. O halde bu esrarlı ci· yıp iş ferdi doktorlann ferdi has
naycti nasıl gelmiş, işlemiş? taları tedavi &tmesine kalsaymış 

İş bu bir tek clnayetle de kal· malaryanın yayılmaSl gibi bir ci· 
maz, O kıs ve ertesi kış malarya nayet serisinin önUne hiç bir za· 
ne demek olduğunu bilmiycn San man g/enemiyecekmlş. 
Franslsko, Sen Pol, Şikago, Nev· 
york şehirlerinde de malarya vu· Kumaşçı Moris Şayo 
kuatı görfililr. Doktorlar meraktan 

-·---
Be yazıt meydanrna 

Milli Şef'in bir 
abidesi rekzadilecek 

Beyazıt meydanının tanzimine bU
yük bir silratle devam olunmaktadır. 
Dtln akşam toplantısını yapan Beya.· 
zıt Parti Ocak kongr~lrıde bu me)'
dana Mllll Şefimiz Reis.icUmhur İs
met lnönUnUn bır heyk~ıinin konma· 
sına karar verUmlş ve aJAkadar ma. 
kamlar nezdinde de derbnl teşebbUs-
lere geçilmiştir. 

~~---'D-------
t)'ı;kfidar meydanının tandml 

OskUdar mcydanıhın mozaik pnr. 
kesi ifi ~9 bin liraya, asfaltlanması 
da 63 bin lira üzerinden münakasa-ya 
konacaktır. 

'l'alıslldıırlık tlmtf,hanı 

Muhtekir oduncular Fiyat 

Murakabe Komisyonuna 

lstanbulu odunsuz bırakmak ihtimali yüzde yüz 
olan, şayanı dikkat bir teklifte bulundular 

Komisyonun vereceti karar merakla bekleniyor 
Odun işinde komisyonu aldate.n ıum kalmadı. FiyaUar değıştlği için 

oduı.cularm dün akşam Adliyeye ve- köylll ile yapılacak mukavele de de· 
rlldiğini yp-zmıştık. Adliyeye verilen ğlştırllecektir.> demişlerdir. 
oduncular, evvelce komisyona odun Dikkat edilecek olursa toptancı o· 
t'lyaUan hakkında fahiş fiyat göate· duncuların komisyona yaptıkları bu 
ren ve verdikleri listenin altında im- iki teklif kendilerini mtlşkUl vazl· 
zalan b~lunan odunculardır. yetten kurtaracak tekliflerdlr. 

DUn sabah çıkan bir gazetede bu Birincisinde, komisyon kontro!ör-
llstenin kaybolduğu ve bUroda bu !erine asıl fiyat hakkında. ma!Qmat 
listeye benzer bir şey bulunamadığı \'eren köylUyfl, oduncuyu ve tüccarı 
yazılı ise de, bUro şc!i Muhsin Baç, tesblt etmek ve bunlardan alışverişi 
bu haberin tamamlle asılsız olduğu- tamamen kesmektir. 
nu ve liste;ıin bUro dosyalarında mu- BugUn Kandıra, lğneada, Bozcn· 
hataza edildiğini eöyleınlşUr. da, Çerkezköy, Midye, Şile gibi odun 

Adliyeye verilen odun tUccuları tstlhsal mıntakalarını inhisarları al
senclcrdenberi toptan odun ticareti tına almış sekiz on oduncu vardır. 
yapmakta olan Niyazi Yelkencioğlıı, Bunlar aralannda blrleş~clder ve 
Ra.if Er1n, HUseyln Bayrak, Nafıı kendilerinin aleyhlerinde yanlı11 mail) 
Gilneş, Fikrl Konçel, Mustafa Tunç, mat verenleri bir kara listeye ithal 
Nihat Gllvenç ve Etem Buroğludur. ederek onlardan mal almıyacaklar· 

Öğrendiğimize göre, oduncular, dır. 

MUrakabe bUrosunun tesbit ettiği ye. Şimdiye kadar muhtelif sebeplf!rle 
ni narhı kaldırmak için her çareye bu tüccarlara bOrçlanmış, veya borç· 
başvurmaya. başlamışlardır. .ıarunamış köylU bUtUn maişetini tc· 

Valiye verdıkleri iki arzuhalde o- min ettiği odunu satacak kimse bu· 
dunun bu fiyata kurtaramıyacağını, lamıyacak ,.e bu suretle muhtekir 
kendilerinin haklı olduklarını iddia oduncular onlardan intikam almak 
etmişler ve MUrakabc komisyonun· fırsatını elde etml9 olacaklardır. 
dan, bu listeleri tanzimde fiyat gös. KöyW. ile olan mukaveleyi geri 
teren tüccarla muvacehe edilmclerinl istemelerindeki sebebe gelince: 
istemişlerdir. Tüccarlar yeni fiyat üzerinden ma 

Komisyon oduncuların bu t.aierle- kavele yapa.caklannı bahane ederek 
rini kabul etmiş ve kontrolörlere, ye· evvelce imzalanmış mukaveleyi fes
ni odun fiyatının tesblU hususunda hedecekler ve mukavele !esholunduk· 
ınalQnlat vArcn kimselerin komlsyo. "' tan sonra da yeni bir mukavele yap· 
na celbine karar vermiştir. 

Pazartesi gUnkU içtimada muhte· 
kir oduncular ve onların iddialarının 
aksini iddia eden diğer oduncular 
dinlenecek, komisyon hlklm mevki· 
lndo bulunarak oduna kat'ı fiyatı tea 
bit edecektir. 

mıyacaklardır. 

Elinde mukavelesi olmayan ı.tSylU 
gelecek sene tilccarın kendisinden ne 
miktar ve kac;;a mal alacağını bilme· 
diği iı;ln odun kesmekten vazgeçecek 
ve bu suretle İstanbul şehri bir da· 
ha.ki sene odunsuz kalacaktır. 

Fiyat MUrakabe bUrosu oduncula· 
rın birinci dlleklerlnl nazarı itibara 
aldığı halde ikinci dileklerini dUn ak· 
şama kadar yapmış değildi. 

Bu ikt hareket, İstanbul şehri için 
çok mühim bir h!dlSenln ı;:ıkmasına 
meydan verecektir. 

Komisyonun temkinli davranması· 
nı ve oduncuların yaptıklan bu mil· 
racaatı, İstanbul şehri aleyhine ya· 
pılmış bir mUracaat teltıkki ederek 
de;hal reddetmesini bekliyoruz. 

Otomobillerde 
gece zammı 

Saat 24 den sonra 
alınacak 

TakSl gece zamları dUne kadar sa
at yirmi ıldden itibaren almmakts 
idi. Bu zammın bugllnden ıtlbarcn 
saat yirmi dörtten, sabah saat be.şe 
kadar alınm111>ına karar verilmiştir. 

çatlıyacak? Fennin bütün tahmin· adliyeye Veriliyor 
!erine aykırı olarak kısın yaşıyan Fiyat 'MUraka~ memurları şehir· 
ve cinayet işliycn sivrisinek nere· de lhtikArla mllcadelc itine bQyfli< 
lerde gizleniyor? blr gayretle devam etmektedir. Dün 

Doktor olarak yetişmiş yeni u· yeidden 8 • ıo lhtikAr vak&&l t.ea.bit 

sul polj~ llaflyelcri bu f~i araştır- edilmiş, bunlardan ikisi dün akşam 
mıya memur cdlllyor. Bunlar ma· Adliyeye verilmiştir. 

İstanbul Belediyesl 11).zumu olan 
tahaildarla.r için yeniden bir imtihan Bundan başka haber verildlğlııe 
açacaktır. Bu imtihan 1bu ayın on göre toptancı odun tUceuları evvel· 
beflnde olacak ve 'kazanr.pılara elllşe.r ce köy!U ile bir mukavele akdetmif 
lira llcret verilecektir. -ve bu mukavelenin musadda.k bir 

nUshasını da komisyona bırakmış 

Eski İstanbul 
R:" 5kl ve ')'eni bir bekçi ile ko· 

IS. nuştuklarını anlatan Hik· 

met Feridun Es arkadasımız eski 

cak sahneler de meyd&na getirile• 
bilir. 

laryalıları h m doktor, hem de Sultanhamamında bUyük bir koı
polis hnfb•csi gözuyle muayeneden maş mağazasının sahibi olan Moris 
geçiriyorlar. Bir de ne baksınlar: Şayo mUtterilerlnc malım yok dedi· 
Bu malaryalıların hepsinin damar. ği gibi, dUkka.na giren kontrolörlere 
ları genlslemiş ve siyahlaşmış bi· 1 de malım yok demiştir. 
lcklerlnde de kiıçük sırınga yer· Yapılan araştırmada malı buluna. 
leri var. mamışsa da defterlerinden çok mik· 

Bu· ipucu ele geçtikten sonra en tarda malı olduğu antqılmıştır. Hak· 
esrarlı zabıta romanlarına lA:.ın.k kında takibat yapılmaktadır. 
usullerle tahkikat genişletiliyor. Bundan bafka Kapalı.ç&rşıda, Kal. 
Neticede cinayetin ucu tiı Mısırda pakçılarda manifaturacı Sedat, bir 
Kahire şehrinin afyon müptcl;lla· metresi 160 kU?'Uf& satılması Jllzım 
nna mahsus kahvelerine kadar da. gelen pazenin metr&ılnl 260 kuruş· 
yanıyor. tan satmaktan suçlu olarak Adliye-

Kadıköy • SöğatlUÇ.fı1Dle yolu 
asfaltlanıyor 

Kadıköy • SöğtlUUçqıne Yolunun 
modern bir şekilde asr.alUanmıuıına 
karar verilmiştir. Bu iş ayın on sckı· 
zinde mUnakasaya koıuu:aktır. 

Fiyat Mürakabe bUroaunun daha 
verimli çalışmasını temin maksadlle 
büroya. yeniden ,hlr mllrucaat servisi 
açılmıŞtır. Açılan bu servisin tele!o:ı 
numarası 24760 dır. 

OamJarı silerken CW,tll 

!ardı. 

Oduncular dUn komisyona milra· 
caat ederek bu mukaveleyi gen iste· 
miş ve: cArtık bu mukaveleye ıu-

Beykozda bir 
kuyudan 

Yüzü parçalanmış 
bir cesed çıkarıldı 

bekçi, köşklü 
gibi ortadan 
kalkmış tiple· 
rin balmumu· 
dan heykelleri 
yapılarak bir 
şehir müzesi 
kurulması fik
rini ortaya atı· 

Şimdi rastlamadığımız eski tip· 
terden bazı hatırladıklarımı gözü· 
mün önüne getiriyorum da bu hey 
kel veya minyatürler milzesinln 
çok cnt~resan olacağını düşünüyo· 
rum: 

Meğer buradaki eroin müptela· ye vcrllmlşUr. 
!arı eroini suda eriterek ucuna bir 
iğne geçirllmi~ bir damlalıktan i· 
baret uydurma bir şırınga ile da· 
marlanna akıtıyorlarmıs. Şırınga, 
ucu tıbbi surette temizlenmeden 
elden ele dolaşıyormuş. Tiryaki· 
terden birisinin knnında malarya 
mikrobu varsa sterilize edilmemiş 
iğne yüzünden diğerlerine geçi· 
yormuş, O kış Kahire Gehrinde bu 
yüzden yüz kadar adam malarya· 
ya tutulmuş, 

Navlun ücretleri 

KömUr navlun fiyatlarlle vapur 
navlun tiyaUannm yeni tarifesi bir 
lklnciteşrinden itibaren tatbik mev· 
kilne konulacaktır. 

Paşa.bahçede bir rakı fabrikasında 
çalışan Numan adında blr ame!e, 
dUn fabrikanın carnlanru silerken 
d~muş, vücudu hurdalwJ bir hale 
gelerek ifade veremeden NUmu:ıe 

hastanesine kaldırılmıştır. 

Nazik ve :Mehmet adında !ki Bey· 
kozlu dUn Beykoz jandarma kuma:ı· 
da.nlığuıa müracaat ederek Ovacık 

çiftliği civarındaki bir kuyudan ce. 
set kokusu geldiğini söylemişlerdir. 

İhbar Uzerlne kuyu araştınlmı~. 

kuyu içinden bir ceset çıkarılmıştı:. 
Cesedin ytlzU kısmen dökUlmUş ol· 
duğundan gUçlUkle teşhis edilmiş, 
nihayet bunun meşhur hırııızlardan 

YUzUyamalı Recep olduğu öğreniJ. 

mlştir. 

yor. Bu teklif cidden yerindedir. 
Böylt! bir müze, yeni yetisen ve ye 
Usecek cGüzel Sanatlerıı müntesip 
leri için bir cdecumentationl) men 
bat olacağı gibi harpten sonra İs· 
tanbula gelecek · Turist dem!yo· 
rum, çünkü turist bu harpte çok 
fena bir şöhret kazandı • seyyah· 
lar için de en eğlenceli, İstanbul 
hayatındaki inkılAp ve tekAmülle 
ri göstermesi itibarile en meraklı 
bir ıiyaret yeri haline gelecektir. 

McselA atlı tramvayın önilnde 
yol açmak için uğraşan bir tram
vay borucusu; koca bir fıçıyı tem 
po ile götüren sırık hammalları; 

yaşmak ve feraceli, çar§afları ka· 
reli dokumadan ve yahut d~ yan· 
dan yırtmaçlı genç ihtiyar kadın· 
lar; simsiyah cübbeli, saç ve sakn· 
lı birbirine karı~ış papaz, büyQk 
bir tabla üstüne yuvarlaklardan 
milteşekkil bir ehram kurmuş 5i· 
mitçi; kırmızı ceketli, sivri fesli, 
ayağı yctılenili 

tığ gibi bir 
köşklü; mahalle 
tulumbacıları : 
Köprü tahsildar 
ları; «Sebil!• dl 
ye su dağıtan 

Bektaşi; hatta 
Anadolu yaka· 

HERGüN BiR f lkRA 
Vakitsiz bayram 
tl~ Sultan Selim zamanın· 

da udaret kaymakamlığında bu· 
lunan Köse ıuusa Paşa De şeyh.I&. 
llm Topal Ata efendi, o ıırada 
tatblk:I dU,tlnWen aake.rt ruz.ama, 
bu talim gtwur t'ldlr, diyecek ka· 
dar taaeııup g6st~rmek ,.e yenıçe. 
rllerl bu nizama karşı isyana tq. 
'1k etmek De Osmanlı t.&rlbiude 
köttl bir şöhret kazanmıtJardır. 
Bu lld terakkt ,.e teceddUt dilşma· 
nı kaba 10tu. bir ramazan sttnll 
YedlJnıledekt yenl~rl ortasında 

zorba baflan De. ) eni nizam aley· 
hine kazan kaldırtmak lç!ıı. gö. 
rütUrlerken orta efradı taratmaaa 
pek 11evllen bir bektafl dedealnin 
şarap lçuttuı ıörllr vo fena halde 
Alnlrlenlrler. Fakat, a:ıtıh zorbalan 
kızdmnak 1,ıerlne gelmediği için 
den1,ı hırpalamaktan çekinmekle 
beraber, alAkB5ız. görünmeyi do 
mUuaılp bulmaz.lar. Bektaşlye ııo· 

lralur ve ıorarlar: 
- Dede ııultan, böyle içerken 

nuuazan ne olurf 
- Ne olacak, erenlerin blnunetl 

ile bayram olur. 
- Bu erenler dediğin kimler. 

lir! .. 
Bektaşi, bakışlarını muhatapla

"IDID yllılertnde gezdirerek:· 
- Kim olacak. Sizin \'e blzbn 

rihllerdJr itte· 
Der \'e. Udıılnl de başlan önundc 

yaıuııclan ~eğe mecbur e.der. 

~-
HllldUnet doktorları araeında 

Eyflp hUkilmet doktoru İbrahim 
Çagala BeyoğlunA, Beyoğlu hUk!Unel 
doktoru Rauf da Edirne Sıhhat mU. 
dUrlUğtlne tayin edilmişlerdir. 

lk1 çocuk kaynar su De haşlandı 

Eminstnan mahalle&tıde oturıı.n 

:Yusutun 8 yaşındaki kızı Nadide ıle 

2 yaşındaki oğlu Yüksel, dUn evleri. 
nin mutfağında oynarke.n, mangalı 
devirmişler ve mangalın Usttlnde 
ltayn{lyan kaynar sularla. haşlanmış· 
lardır. 

YUzUyamah Recep uzun zaman. 
danberi zabıtaca aratmaktaydı. 

Dünyanın birçok büyuk sehirle· 
rinde böyle balmumudan olduğu 

için yapılması kolay ve masrafı az 

heykellerle meydana getirllmis 
müzeler vardır. sında arabaların peşine takılan, 

para vermiyenlerl taşlıyan aptal 
oğlan; esnafın göz bebeği Pazarola 
Hasan Bey: Zaro Ağa ve daha 
hatıra gelmlyen neler ve neler ••• 
Ortaya sürülen fikir, üstünde du· 
rulmağa değer bir şeydir, 

SUrpagop mezarlığının ifrazı 

Kendisinin ne surcUe öldllğü anla· 
şılamadığından bunun tosb!ti için 
cesedi Morga kaldırılmıştır. 

SUrpagop mezarlığı ~abasının lf· 
raz muamelesi lst&nbul Belediyesin. 
ce ikmal edilmiş ve tasdik lc;;in An· 
karaya gönderilmiştir. 

Her ild çocuk da ağır surette ya:ı· 
ınış, baygın bir halde haat&neye kal· 

Jandarma YUztıyamalı Recebin 
herhangi bir cinayete kUrban &ittiği 
ihtimali üzerinde ehemmiyetle dura. 
rak tahkikat yapmaktadır. 

Arkadaşımızın ileri sürdü~ü böy. 
le bir müzede taı'the karışrnıı muh 
telif İstanbullu tiplerinden b{lşka 
eski Ramazan gecelerinin hususi· 
vetıerlni, eski İstanbulun örf ve 
Adetlerini, eğlencelerini mcseUı 
bir KAğıthane Alemini canlandıra TİRYAKİ dırılmışlardır. 

r 
muş? Hayır, kimse bana bir şey söyle· 
medi, Hatırımda kaJclJlına &öre bu fab
rikayı kuran Japonları siz: bana tavsiye 
etmi~inlz, değil mi? HattA bir de tavs\ye 
mektubu g6ndennlştinlz. Bunlar çok na· 
zik insanlar dolrusu .. Bu inşaat hakkın· 
da fikriniz nedir? 

- Fikrimi sorarsanız: Bu maskelen· 
mlş fnpat İngllterenln deniz rusüne kar· 
şı yapılmış bir hücum kalesinden başka 
bir şey dellldir. 

Selim yerinden fırlayarak: 
- Ne söylüyorsunuz? dedl Bu imkAn· 

sız: bir şey... Eğer doğru ise cidden kor· 
kunc ... 

Vali, sultanın komedya oynadııına e· 
mlndl. SükQnetle dinliyor, hiç ses çıkar· 

mıyordu. 
- Aman, ne de korkunç .•• Eğer doğru 

ise cidden pek üziıHlrüm. 
- AlAkanıza çok teşekkür ederim. Fa· 

kat biraz acı ve çıplak bir hakikati söy· 
lemek istiyorum. Diplomatlık yapacak 
zaman yok, Vaziyet çok naziktir. Tayya· 
relerimlzin her sene bu havalide bomba 
ntıs manevreleri yaptıklarını biliyor mu· 
sun uz? 

- Evet •• Baharda, delil mi? 
- Fakat bu sene daha evvel yaptıra· 

cağım. Şimdi şu iki noktaya dikkat et· 
menizi rica ediyorum:• 

Ya Japonlar bu fabrikayı yıkarlar, ya 
but ta yarın sabah saat altıda tayyare 

EDEBi ROMA.'ll 

'Yazan: Franciı de Cro&uet 
bombalarlle ~hava ettiririm. Bu cka· 
fll» dan dolayı en evvel 11\Ütcesslr olacak 
Uı, emin olunlJZ ki. ben olurum. 

Vali, bı.ı sö~lerilc sultanın üzerine te· 
sir yapacağını zannediyordu. Halbuki Sc· 
Um hiç aldırmadı ve soğukkanlılıkla: 

- lstediğlrtizi yapmakta serbestsiniz, 
dedi. 

Ağır bir sfıkilt etrafı kapladı. Biraz 
sonra Selim söze devam etti: 

- Yalnız. dedi, bu projenin biraz: tch· 
!!keli olacağını zannediyorum. 

- Kimin için tehlikeli? 
- Siıln içUı .. Ve sonradan da İngil· 

tere içln.. Bilfrsiniz ki, İngiltereye karsı 
çok dostane hislerim vardır. 

Lord Brandmor. Selimin bu sözlerin· 
den rahatsız oldu. Yoksa sultan tahmin 
etliği kadnr tccrlıbcsiz değil miydi? 

Selim söze devam etti: 
- Manevra esnasında ckazara• bom· 

balar fabr.ika:va düşecek olursa bunun 

TEFRİKA No. 9Z 

Çeviren: Reaan A. t. YALMAN 
kasten yapılmıı olmadıtıQı nasıl isbat e· 
dersiniz? Japonlar için yazdı~ınız tavsi· 
)'e mektubunu Japon gazeteleri, hatt! bil 
tün bu haV'allnin Milslüman gazeteleri 
nesrederler. Hele fabrikanın maskelenme. 
mili resimlerini tavsiye ettiğiniz: iki Ja· 
pon da bu gazetelere verirlerse böyıe 
neşriyatın Londrada uyandıracağı aki • 
lcri hiç düşündünüz mü? 

- Karşımda bir dost mu, bir dilfjman 
mı var? Yazmış olduğum bu mektup si· 
zin elinizdedir. Her halde bunu muha· 
!aza etmiş olduğunuzu tahmin ediyorum. 

- Evet, mektubun aslı bendedir. Fa· 
kat bu Japonlar ya mektubu bana ge· 
tirmeden evvel kopyesini çıkartmışlarsa .. 
Her halde böyle bir ihtiyat tedbiri almıs 
olduklarını tahmin ediyorum. 

Yine etrafı af ır bir sükut kapladı: 
- İngiltere lehine Japonlarla müza· 

kere etmiye hnırım. Bu adamların böy· 
le gizli bir maksatları olduğunu tabil ben 

de bilmiyordum. Siz.in kadar hayret ve 
nefret duydum. 

Lord Brandmor, beyhude münakaşalar· 
dan boşlanmadılı için omuzlarını silkti 
\'c ıoraki bir tavırla: 

- Tabii, tabii •• dedi. 
Sonra bir müddet düşündükten sonra 

Selimin gözlerinin içine bakarak şu söz:· 
leri illtve etti: 

- Her halde size teklif ettflim gibi 
hareket edersiniz. Bu Japonları fabrika
yı yıkmaları için ancak siz kan(ftrabllfr-
sinlz, . 

- Bunu yapmak kolay delil.. Kendf • 
terine ne gibi bir tazminat teklif ediyor· 
sun uz. 

Vali isyan hislerlle cevap verdi: 
- Hiç bir tazminat veremem. Böyle 

fazla masrafları kar~ılamıya müsait §ahsf 
servetim yoktur. İngilterenin de benim 
yapmış olduğum bir hatayı ödemesine 
razı olamam Siz Malaka sultanısınıı. Çok 
zenginsiniz, 

0

bu tazminatı sizin vermeniz 
mfinaAlp olur. 

Selim öfkeden sarardı, hiddetle köpü· 
rerek cevap verdi: 

- Her ne kadar size büyilk bir tcvec· 
cilhilm varsa da yapmış olduğunuz ha· 
,taların bedelini neden ben ödeyeyim? 

Lord Brandmor: 
- Pek AIA, dedi. Bu meseleyi burada 

keselim. 

hareketi ~ 
.,2. nilmUzdckl hafta ıoııu ,t 
\YI ayni ınlktnrda )"Bralı ~ 

nıübil 
man vo lnglll" eslrlcrlıılD e ı.ıY1 
lesi mUnascbetlle l\innşta ' ıı 
larındıı bir kıı9 ı;aat ııurCCC L 

ildi ·ıı• or· mütareke olııcağı b rı ~ s-11" 
zun monzllU toplar susacak. zaıtıl"1 
reler ba,·alannuyacak, deni ıııııd" 
baı;tano ıemllerlnln gtizerP~ 
uzaklaşacak, icap ederse il 

1
;; 

ışıklanacak. Harbin bu prı. ttrf 
hareketi, muazzamı bir at~lt IJ 
len bir kaç tl&mla ııu gibi ~.,ı." 
&eneden fa:ıla bir :PJllaD ~ 
durmadan yanan, ale\·Jerıoııı ~ 
ti glttlk~e artarak önüne ne ııi111 
yakan bu kocaman yanı•~ 
bir kaç damla suyun 5(1nd olfl ,
ceğl tablldlr. Fakat ne de t1ff 
bir kaç damla söndürme iti~ 
ramaııa bile lnııanların yüt 
bir serinlik \'eriyor. .; 

DUşlinUu bir kere, bir ~ ,;! 
belki de bıitün bir gun, ıa.~ 
zWl topla.rın ağız.lan ldll-::,1 
Hı ateş kuı&amıyacak; ~f 
kanatları kınlmıf bayku.;1•~ 
oldukları yero nuhlanacal<, ,_ f 
lorlnl aaçanuyacak ve ID~ ,rll. 
tlrdlğl harabeler Ustünde ııo"~ 
nanııyacak; suların dibine bit ttJf1 
leşi daha kömmek bırslle *' ; 
deniz mezarcıları denl~ttılal'~ 
tan bir ada lıaltudo UerleY~ 
tara &eylrcl iı;alacak, 1' ::;ı;
k&rdeş olmUf Umanlar 
cak... _,,; 

Jıığa hasret kalmış ~.-" 
göklerde ı;erbe&t ~mal1 ~ 
mu' kuşlar, etraflarında bir~ 
lln veya su bombaıuwn pati ;,I_ 
cı günlerin tarihe karıştıJııı• 6'_ 
balıklar bu silkut ,.e 5UJd~pet -" 
de 9aşıracaklar, cbu lnsıuıı-C:, I 
ba ue oldu h diye birbiri~ 
racaklar ,.c tanı ı'ığa atıl ~~ 
~Ukte ve suda fcrlhfahur d ı;tf 
ğa. başlayacakları sırada )iııf! oı" 
lar gümlcmeğc, motorıcr 11 V 
clanmağa, torpiller patıaıntl' 
yulacak ... 

No ~azık! f.01 

======K=~ 
Soruııuz ~ 

Söyliyelilİ 
f 

ı - Kadıköyünde KôçtıOl111şıs' 
mam :okağı No. 8 :BaY•" .,,ol 
ro Tokgôz ı;orulor: Ud ll_, 
&aksı Arokat)'a aldım· ~ sll.,I' 
odama koydum. İki a)1' 1' 
bir türHi r.anlnndır:ımndıt1''11 ~ 
na nasıl bakılacağını ıütfe 
diri r misiniz.? r..r'. 
CEVAP - Arokaryanııın gı 
cinsten olduğunu bllı11cd 
için tavsiyelerimiz umum~ 
caktır. Bu 11Us fidantnrı. 

s 
ların kuytu köşelerindel1 t t 
bahçelerin gö gel! ';f antt 
zlynlı ve bol havalı yerle 
daha çok hoşlanır. S gar• 
manı ile tozu hiç sevrneı: , 
gUne_,I de pek ıstcmcz. ~ 
toprak, funda toprağı ıle ıts1 
tırılmış dere kumudur. S'ue 
da yetişenler umuml)'e 

1 
• 

dur kalırlar. Bahçelerde eJf 
metre kadar yUkscllP f: 0 
lert vakidir. SaramıaJtt:S f 
ğundan bahııedlşlnlze go~ıı 
lonunuzun havasız ve ıtı.ır 1 

köşesinde kaldığı nntısfl ~ 
Hemen bol zıyalı bir ye~ f 
rınız. Şu mevsim de fatl:ı 
şe maruz }çalmamak ş:ırt t 

konunuza veya pcn~re ~ 
• do koyabnt,.lnt•. -~ 

1:14;wt:J;U:Jj~ 
Bifteğin m ıl yapıldığıP1 

okuruma CClnp: f 
6" Biftek ığınn kotundan / 

&inden de olur. Kot sığır•"~ 
tarafındaki ısırt k"emlğt ue ~ 

ıJll" planna yapışık olan etıerl / 

le mal!Un. Sığırın seınlZllf1ıı"J 
re a veya 4 santim gcıılrı'~ 
olan Kot'u tahta toı..-nısl' " 
)'&Hı \"e ağır bir demirle 116 ' 
1·e araaıra Uzerlne uytiJt,.-~ 1 
renk ev\ cll yaıısıltmalı, ııo ıl. 
)'U' adak bir şekle sokınslı~ 
az. miktarda zeytinyağı tıf 
bir kaba koyup Uı:erlne ı.ıltl yl 

lif 
tarda toz hardal 'c lıltıeı' ~ 

rıl}tırılmış tuz. ı;erpmeıı. u/ 
ılkara ile küllüce atcŞO 11 

/ 

Uz.erinde kah:m•ılilıır tııı!• 1 11 f ı;tt .~ 
ması için &ık sık çC\irCl" " ,. 

' J!t'' .ı klnmeınell. Bir defa re'· r. r 
uııı' ..r retlle ııı~!rıneğe blllutııs:ı r 

ğıJl:I . .1 meli. Pişince ) emek talıil. r"' ·. 
meli, üzerine tuz~ tereY""' • ,, 

,11\h 
ları eerııınclı. 1'anın11 k•~ t ,,,,. 
tatcs lrn)up ırak sıcal' ıı 

'r.rıııdl. Ulflcğc g-.ırnl ''~;>2 
tattıs \ "C.)'a ııohut plitcıP ·-.;., 
başlaıwuf Ml.cl1• • ~ 
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~ r p vaziyefi 
''~"t{ezoe Alrr.anlar 

taarruza 
ieçecekler mi? 

fi:-Yazan:-
llıaan BO b.N 
~ ~ad ve Odesa l}dılrlerl et· 
~!lakı kale rnuharebclerlle şarki 

'ıı hıacıa Don hın'Zll ma ve Kı. 
t bııll4asına doğru yapılan hare· 
~hı tilıııerde z.lhlnlcri fazla kur-r. 

~rtad 1)1 tahkim edllmlştır. 
~ bU1 ilk bir Rus ordusu ve 
' '-lll iştirak eden Rus donan. 
~ '"l'dır. Ru lar bu cephede ilk 
~ bOlal'llk Klln \'oroşllof adında 
~~tank kullanıyorlar; bu tan· 
\ \' ltt dellnemlyecek kadar me
'-' '-tlanımı~ Odesa denizden 

' ' "" t&lcvıye edllmektedlr. Tah. 
'it t tı.tlarından hlQ birisi henli:t 
~ı..Jeınemıştır. Bu iki mUs· 

' tehruı dllJmeal yakın gö-
~r. 
~r lbneıı gölü cenubunda 
' kın,'\·etıerle mukabil taar. 
~~ler ve Stararusaa böl· 
' batı kasabalan geri almış· 
~ ~ tteı- bu Rus taarruzu inkl. 
~ er de Lovat nehri sarbma 
\ llıt, llt.arsa Leningrad mulıasan
\ ltııı fiil otan Alman ordusu için 
~lke olması lhtl.mall vardır. 
~ Or ki Mareşal Vorotilof, 
~ Otıfllııl(e LenlnJrad ,Uildaft• 

'tllltunu hatlfietmete -ve do. 
~Ot. lllUdataayı uıataıata çalı· 

~ tepbeetnde Alman ordula
~ot, Bostof ve Kınm berzahı 
' Uerınde llcrlemeğe ~ı
~ ftutu.ı bu taarruzlar Don 
\.~ icada.. Ukraynawn zaptını 
\~ 1Qln yapılıyor. Bu oep ' 't tlmale nisbetle daha 
t.... "t de\·ıırn edeblllr. Ame-
~' lııgaıere Busyaya lran • 
\ı.~ ~rtnden SC\ Jdyatta bulu.. 

'~ Don lun'Ul5mın ile· 
lılt ltabıııııııan bölgenin ehemmlye-
~ t datıa artmı11hr. Almanlar 
~ ~erıemeğe m~vaffak olur -
~ ~ bin ilerisi lcln mllsalt \'&· 

~tanınış olaoo.klardır. Bu ae
taratta da bir y&l-a,Jama 'llt, . 

~~ cepbeslndekl vazi&'Otin 
' 'tbe en sonraya bıraktık. Bu. 

b~ hı Almanların bu cephede 
~ llerı harekete başlamalıın· 
ıS 'ennemlzdlr: 

\..' ~ .orouıan. Al~ ~toskovaya lmrşı Dert ha. 

~ec:Jkllnnck 41n Smolensk'l 
ete çalı!'itılar. Fakat Al· 

\... :::-'lunu an~k 60 ldlometre 
ı,.-~'lleğe mu\'&flak oldu. Bu 
\ r karşısında Mareşal fon 
~ltları ağır bir şekilde se' -
\ ~Yalama yaptı ve cenupta 
\.~ted ordularının hareklltı. 
~ ~ ederek KJyef meydan 
~' lnın kaznnılmaııında a· 
~ bo~lnıdı cenupta Alman or
'-' tı llehrl ,·e Kının istika. 
•' ~ taarruz ederken, mer· 
~~ teşaı fon Bock ordulan 
,~fnaııa mı kalacak? lşte 

'ıı.-.. &rtık ihtimal nnnJyoruz. 
ı.~ ~O&ko\'8 - Orel hattına 

' "'2a geçeceğlnl talınıln 
~ ~e§Sl Budyenl ordula. 

~ •• :~ova De demlryolu lrtiba· 
ı....~ ~in merkezdeki Alman 
~ lirfansk üzerinden UerU· 

1 deı:niryolu merkezlnl ele 
\; latıın. Bö) le bir hareket 
~l 'l'lınoçenko ''e Budyenl 
~ llra&ına gtnnek demek. 

t~' ~ l\lnıanıar da böyle hare
~~ tUı ederler. 

ı.11~ıe göre, merkezde '&la-
~ k ordalan yen,ı bir ta. 

~lıt haurlanmıştır. Nerede 
ıct ~ r~kttr. Dalıa iflm· 
'bı, birlikler Briansk bölge
~~ llehrtnl geçmeğe ralışı· 
th.ı Cephedeki Alman ordu· 
-"inde ,.e General Todt'un 

~~ 1' alta ııda balunan lstOı· 
~11ıı,..t kıtaları muntazam 

~tı viicude ıetır. 
llu kıtalar, Polonya hu· 

~ 8rııo1ensk'e kadar uzana.1 
• ~ derntryolu hattını tamir 
:\...~'ek normal hat haline 
~ ~ l'\tıı-, Kışın nakliyatın ya-

~ lrııüıtemeıdlr. Fakat flm
lJcnıaı lşl normal baldo 

' ~r. Artık Mareşal fon 
~indeki zırhlı :fırkalar 

\:' ~ tekrar başlamak lm· 
ı ~ 

1 
lrlcr. . 

.. ~ orı 80Ck ordıılannın yal 
'-arnızlarlle Mosko\"8ya 

' e Uıtlmal ''erilemez. 
'-t~aJ Tlmotenko Smo
-~Ctlndekt taarruzdan 

~lltıdyenı ordulanna yar 
l!ıf fle kuwet kaydırmağa 
~erse, Alman ordusu bu 

~~lrcı kalamaz. Hl~ ol. 
~0\a - Harkof demlryo· 
~': e talı!Jacaktır. 

hı,. htcrkezde Almanlann 

ı.:. t!'::truz manevrw;ına r;i. 
\~tt ınuhtemeldlr. Bunun 
'-.~ı lld'ın sukutuna \"eya 

\... ,
111

11 ~galine kadar intl
' · .\Jnıanıar itin bir fay· 

~Jiilj])~TRQlj~ aı som ~uuııRtıR ı~ fSIYASJ iCMAL 
Moskovada 

varılan neticeler 
Xezan: M. H. ZAL 

Kibarlık Budalası 
Hakimler 
arasında 
tayinler r Şehir Tiyatrosunun komedi kısını tanınmış Fransız 

muharriri I\1olier'in bu isimdeki piyesile mevsimi açtı. 

~------------a...------------..-------------.,,, 
Ankara, 3 (Telefonla) - Aldlye 

vck!letl hazırlamış olduğu bir liste 
.ıc hı\klmler arasında yeniden değ!. 
yikllklcr yapmıştır. Bu listeye göre: 

Şehir Tiyatrosu, komedi kısmın 
da Mollcre'in Bourgols Gentilhom 
me'u, dram kısmında da Shakespc 
are'in Hamleti ne mevsimi açmııı· 
tır. 

Moliere'i Shakespearc ile mu· 
kayese ederler. 'Moliere'in yarattı· 
ğı şahısların Shakespeare'inkiler 
kadar ölmez olduğunu ileri surer· 
ler. Halbuki Molierein şahıslarında 
hususi bir hüviyet yoktur, birçok 
insanda olan hususiyetleri tek bir 
insanda toplamıştır. 

Shakespeare'in şahısları ise 
insanın kafasının içinde yaşarlar. 
BUtün hareketlcrlle zaa!larile, me. 
ziyetlerile velhasıl tam canlı insan 
lar halinde .. 

Meselfi Moliere bir hasis ele a· 
lır. Akla gelebilen bUtiln hasislik-

(-Yazan:~ 
Yusuf Ahcsk~!.J 

leri bir insanda toplnr, Shakespea_ Mollerfı: 
re ise hasis bir insanın zayıf bir a-
nında cömert oablleoeğinl de gös· ı Moliere'ln bütün bu hususiyetleri 
terir. Bu ise hakiki bir insandır. en ifratlı şeklinde bir insana ver· 

Tasar uf bonosu 
almakta 

ac ediniz! 
İkinci 25 milyon liralık tasarruf bonoları yurdun her 
köşesinde satışa çıltarılnuştır, Bu bonoları almakta 
aceJe ediniz. Çunkü satışın bugünkü şekline nazaran 
bu Bonoların da evelkiler gibi çok kısa bir zaman 
içinde satılıp bltecef ine şüphe yoktur. 

dirrnesi, komedi yazmak sevdasın :.ıdcmlş ceza htıklmliğine Sıirt ha.ki· 
dandı, Fakat onun komedileri sır! nl Lfltli, Temyiz mahkamesı rapor· 
gUldürmek iı;in yazılmış denemez. .orlllğilne Yozgat hukuk tıa.kiml Ha 
Gayesi zamamndaki abesliklcr ,ıt, Mesudiye ha.kimliğine Zonguldak 
göz önüne koyUp güldürerek in- .ısllye ceza htıklml Şevket, Karaman 
sanları terbiye etmekti de. .JUlh h!klmllğinc Artova sulh h!ki· 

Shakespeare facia yazdığı hal· .nı HUscyin Avni, Tire ceza Mklm· 
de Mollcre kadar hayatı acı hisset ığinc Nevşehir sulh h!lkiml Kemal. 
miyordu. Shakespeare'de hayal ve . .'iğde azalığına. Nevşehir müddei· 
mUşahede kuvveti denkti. İnsanı .ımuml muavını ZUhtU, İstanbul sor· 
cinli, perili, fırtınalı, şimşekli yer· .,ı-u htklrnllğlne Ordu müddeiumumi 
lerde dolaştırır. Halbuki Molierc ınuavlni Kıimil, Ordu milddeiumumı 
yalnız müşahede.si olan bir muhar .nuavlnllğine Sandıklı müddeiumumi· 
rirdir. Gördüğü acı şeylerin acısı· JI Kemal, Ankara ha.kim muavinllti· 
nı duymakla beraber, san'at aşkı ue Zonguldak htl.klm muavini Fevzi, 
onu bunları komik tarafından gös· Ankara hAklm muavinliğine Gebze 
termeğe sürüklüyordu. Bütün bu mUddefumuml muavini Ekrem, Geb
müşahedelerin içine kapılması o· ze müddeiumumi muavinliğine Dıv· 
na, Shakespcare gibi hayal Alemle rlk mUddeiumuml mua\•ini MUnUr, 
rlne dalmak ve biraz kendi hesabı R 

ize htıklm muavinliğine Kııradenız na eğlenmek fırsatını vermedi, 
Fakat bu müsah~ kuvvetinin §U Breğliaı sorgu hA.klmi C&vit. Maçka 
iyiliği oldu ki, Moliere'in eserleri mUddelumumt muavinlltlne Varto 
14 üncü Lui zamanının içtimai, ik· hakim muavini ŞehabetUn, Zongul
tısadl, fikrt, velhasıl bUtiln ha~·a· dak h!kim muavinliğine Reşadiye 
tını gö:zümUzün önüne sermekte· hfikinı muavini Semahat, İskilip mUd 
d . deıumumı .muavinllğlM Yayladağı ır. 

İşte bu hayatı aksettiren en sorgu h!ıklmi Şeref, Keşan müddei· 
mühim eserlerden biri de Bourgo· umumi muu·inllğlne hAkim n8Jl'l~I 

."rlUsteclp, Çiı;ekdağı mUddeıumumı 15 
Gentilhonune'dur. muavinliğine hAklm namzedi Tarık, 
14 üncü Lui devri Burjuvazinin E!e~kirt hlklm muavlnllğlnc hlıklm 

kuvvetleştiği devirdir, Bu kral namzedi Hüseyin, Plümcr h4klm mu· 
Fransanın haşmeti için yalnız a· avinliğlnc ~kim namzedi Raglp, 
razisini bUYfiltmekle kalmıyordu. Kadirli mUddelumumt muavinllğlne 
Colbert vasıtnsile Fransanın iktı· hAkim namzedi Süleyman, Mihalıç· 
sadlyatını teşkilatlandırıyordu. Bu çık mUddelumumı muavlnllğlne ha.

Colbcrt zamanındadır ki Osmanlı kim namzedi H:ıyati, Ardıhan müd· 
imparatorluğunun iktısadl istila· defumuml muavinliğine h!klın nam· 
sına kapltülAsyonlardan yeni yeni zedi Saffet, HAkka.rt mllddelumuml 
suretle de istifade etmek suretllc, 

muavinliğine hAkim namzedi Musa teşebbüs etti. Bütün bu gayretler· Tu ' 
den 14 üncü Lui istifade ediyor, zla hAkim muavinliğine hılkim 

namzedi Şerefettln, 1nharan hAklm para geliyor ve debdebe içinde ya 
şıyor. Sarayına Molierc'i takımı muavlnllğine h4klın namzedi Ekrem 

Vasfi, Tortum müddeiumumi mua.· ile beraber alıyor. O :zamanın pa· 
rnlı olanları arasında krala ve et· vlnllğlne hAklm namzedi Ali Galip, 

YURDUN MENFAATi; 

SiZiN l\ ENFAATINIZ; 

rafındaki muhite yanaşmak arzu· İpsala ha.kim muaviJ"Jiğine hlıklm 
su kuvvctıeşiyor. Moliere'in «Ki· namzedi Ali, ~adiye milddeiumıı
bnrlık Budalasııı adile tercüme o· mi muavlnllğine ha.kim namze1i 
lunnn Bourgois Bentilhomme işte Esat, Siirt nıUddelumumi muavtnııgı
bu türlü asılzadelığe heveslenen ne Mklm namzedi Mehmet, Tavas 

J 

yeni zenginlerden biridir. Kendi· h!ı.kim muavinliğine hAkim namzeuı 
sinden borç para alan zUğürt bir TeVfık, Adıyaman mUddclumumt mu 
asılcade ile ehbap oluyor. O asıl· avinliğtne hAkım namzedi LQtfi, Iğ· 
za e gibi olfüik içın dans, milzık, dır müddeiumumi muavinliğine 'ht.· 

T.:sarruf bonosu almamzdad ı r. 
En zaruri ihtiyaç ınaddelerinden başka hiçbfr şeye pa· 
ra vermemek, para arttırmak ve bununla Tasarruf Bo· 
nosu almak vazifenizi yapmak ve şahsi menfaatınrını· 
zı korumak demektiı·. 

UNUTMAYIN 
Tasarruf Bonoları hasılatiyle 
artan ihtiyaçları karşılanacaktır. 

ı: 

l\lilli 

e FAiZ PEŞiNDiR. 

l\Iüdafaamııın 

% 6 faizli ve blr ene vadeli bir Tasarruf Bon05u al· 
nıak için 9!1 lira öcllyeceksiniz. Buna mukabil bir sene 
sonra 100 lira alacaksınız. 

e BONJ FIYATLA~I HER KES EYE 

E LVERiŞLiDiR. 

1 
şUr, felsefe dersi alıyor, Oyunun kim namzedi Erttığrul, Akçaaer::C 
esası, bUtQn bunları ö~renme es· mUddclumumt muavinlfklne hlkim 
nasında vücudc gelen tuhaflıklnr· namzedi Ha)Ti, Kırklareli hAkim mu 
dır. (Kibarlık Budalası) rolünU avinliğlne hO.klm namzedi Nihal, El· 
yapan Hazımdı. Hazım bizi, kafa· mıılı ha.kim muavinliğine hı\kim nam 
sına asılzade gibi olma hevesi dol zedl İlhan, Erzurum Mkim muavh· 
muş saf yeni zenginin lA!ları ile llğinc htını.m namzedi Edıbe, Gebze 
değil, daha çok şahsile, mimikleri hakim muavinliğine Mucur rnUddel· 
le ve milbalfıgalı harcketlerile gül umumi muavini Celllettin, Celaam 
dürdü. Hareketlerdeki milbalftga Gördes müddciumumı muavlnligine 
birçok oyuncularda da eksik de· Denizli aza muavini Ali, Denizli aza 
ğildi. 0yUnda en kuvvetli şahsiyet muavinliğine Siirt hlkim muaviıt! 
olarak göz önilne getirdiğim para· Muazzer tayin olunmuşlardtr. 
sız asılzndc rolünü yapan Vasfi 
Rıza iyi idi, 

Oyun umumiyet itibarile muvaf 
fak olmuştur. Hele balet oynıyan 
dansözler de geçen seneki ham ha 
reketlerlni aşmışlar ve olgunca 
hareketler gösterebilmişlerdir. 

Yusuf ABISKALI 

Almanlara göre 
<.aa.,. ı melde) x 

Alınan hava. kuvvetleri, ayni za· 
manda bUtUn taarruzlarını Moskova 
Uzcrine teksif etmiftlr. Sovyet birlik 
lerl arazisinin bUtUn demiryollarını!l 
başlangaç noktası :Moskova.dır. Jılos

kovarun geniş demiryolu mevkilleri 
Alman bombalan ı,ın mUkemmel bi· 
rer hedeftir. 

L<ANDA 

Japonların si-
A • 

yası masunıye-

ti kaldırıldı 
Tokyo, Tahranı 

protesto etti 
Nevyork, 3 (A.A.) - Tahrandan 

Assiclted Press'e bildirildiğine göre 
İran hlikilmeti lnglllzlerin ve Ruıla· 
rın tazyiki Uzerine Japon elçlllğlnln 

diplomatik masuniyetini ve diplome.. 
tik çanta imtiyazını kaldırmıştır. 

İngilizler Japon elçlliğlni trana. il· 
Uca eden KudUs mll.ftUsUnU sakla· 
makla itham etmektedirler. 

Toklo, 3 (A.A.) - Japon hUkO. 
met!, Tahranda Japon siyul imtiya'I: 
ıannın IAğvedllmlş olmasından dola· 
yı İran hUkQmeU nezdinde protesto· 
da bulunmuştur. 

Domel ajan!ıına göre Toklo'nua 
saUihiyettar mahfllleri İranın bu ha. 
reketlnl İngiltere ile Rusya.nın Ja
ponya aleyhinde hasmane hislerinin 
bir delfil olarak te!Akki etmektedir. 

Sabit gelir 
sahiplerinin yükü 

<Başı 1 incide) + 
çuvalı el altından satarsa on sekiz 
lira kazanır. Çünkü ekmekçiler· 
den başkasına un verilmiyor, si· 
mitçiler, börekçiler, tatlıcılar, pas 
tacılar fırıncıdan, şuradan, bura· 
dan alınmış kaçak unla iş görü· 
yor. AlJahın hikmetine bJkın ki 
resmen biltün bu esnaf un alma· 
dıkları halde her taraf unlu ma· 
mulAtla doludur. Demek ki yolsuz 
luk göz göre göre fstanbulda bu· 
lunan 260 fırıncıdan bir kısmı, 

zahmetle çalışıp bir buçuk lira ka 
zanmakla zahmetsiz on sekiz lira 
kazanmak gibi iki ihtimal karşı· 
sında kalınca her halde eeytana 
uyuyor. Zabıta memurları neden 
gözünU açmı)'br. Dıişüniln bir ke· 
re: 1ki yliz altmış fırını yirmi dört 
saat göz hapsinde tutmak için kaç 
memur lbıın!.. İşte namusu kıt 
(ırmcırpn cebine fuzuli olarak gl· 
ren bu para yüzünden halk ek· 
mek sıkıntısı çekiyor. unlu ma· 
mulltı daha pahalıya yiyor, mem· 
leketin servetinin bir kısmı da na· 
muslu elden namussuz ele eeçmi§ 
oluyor, 

Eğer maksat, unlu maddeler i· 
çin un vermemek ise bunların ima 
1i ve ~atışı külliyen menedilmeli. 
un yalnız ekmek için kullanılma· 
lıdır. Değilse bunlara açıkça bir 
miktar un vererek 3eytanl mecra· 
larla yapılan alım satıma meydan 
bırakılmamalıdır. 

3 - Memurlar için istihlAk ko· 
operatinerlne kuvvet ''ermek la· 
zımdır. 

4 - Vesika usulfine karşı olan 
tereddüt haksızdır. İcap eden ilk 
ihtiyaç eşyası için vesika usulleri 
ihdasından korkmamalıyız. 

Burada derin bir derdin ancak 
ana çizgileri üzerinde durulmuş· 
tur D erdin yakından tetkik edfl· 
me~i ve çaresi aranması mutlaka 
IAzımdır. 

Ahmet E"'ift YALMAN 

M o&ko\'8 konferanııı, ı,ını 

Qak çabuk bitlrdJ. Netice. 

den bUUin a11kalıJar mcınoun so· 
rüoüyor. Gönderilen wahemeyl Ku$ 
Jarıo kullanacak ıne\ kide olduklar:· 
oa dair lnglllı.Jerle ~'Unerikalılam 

kanaat ıelmııı \C ıso,·yetlerln ber 
lı;te.dlğlnl 'erıneğc karar 'ermi,ıcr. 

1 dlr. Ruı;ların da bu malıewe \1la 
dinden memnun olduklannı , .e m·.:ıl· 

zemenlo \'aktlnde yetl~erek I~ ) a. 
rayacafına akılları keı;lliıol ll. 
Molotol'un coşkun nutku ıöıteri· 
)·or. 

Motıko\a konferanı.ı muoaaebet.· 
le Amerikan _ İn&'iliı - Bua cephe· 
sinin harp ıayesl bir tek cümle ılo 

l·eoldcn şöylece ilade edllıui . tır: 

cNazJ :ıulmü11un tabrlblndeo •onu 
kurulacak olan ı;ulh, bütün dün;ta 
mllle'..-::rl ls;lo kendi arazileri dalu· 
Uoıle cnuıl_tetle ya~amajl mümluuı 

kılmalıdır, bem de korku \e ibll· 
Y&9 gibi prtlar altında buhuı.maı. 
dan...» 

Demek ki Ruı;yaıııo dahil oldutu 
cepbe. l.\lo kouda bir araya gelio
ce, müşterek barp pyeelol lııir pren 
•ip duası halinde ifade etmeli ter· 
clb etnılş 'e l'aymia ıazetetlnln ll•i 
ay enel yazdıtı bir makalenla ilk 
bakışt:ı zannettlrdlll ılbl ku' n~tli. 
ler arasınıla gizil bir nüfuz n ıa

nJmet payla~ıuıııı yolunu tutma· 
m~tır. 

)losko\·ada müşterek mücadele 
itin ~-eR.l kararlar 'erlUrkea, düq. 
yanm lkl yerinde bu kararlarla J•· 
kından alAkalı bldlaeler Glmu,tur. 
Loııdradan ıelen haberlere lıallılır· 
1>a ... ulgarlı;tanıo bu. yerlerlade Is. 
yanlar çıkmış, klfime.n de or4uya al· 
rayet etlbJş. Mabad da Buya;t·a 
kartı harbe ı.llrüklenmemek im 't
bl &111 butumak lcla Bal&'arıaı.u 
ltalyan fırkaları ııevkoh111m11fo 
Eğer bu haber dofru hıe "'1k yat· 

nız RWJyaya kartı &e\'l'I 'oım..a ,.e. 
rektlr. Bulgar mllletınln kemi!~ 

alt gayeler barlclnde pyeler i~tıı 

kao akıtmağa \·e Buayada açılan 

boııılukları doldurup top yemi olma· 
ia' moyll olmadıtı ceten harpteki 
hareket tarzlle belll olmuıtur. 19H 
harbinde en flddetll Alınan ta:ıylkı 

bil~ Bul;arları kendi huduttan ba· 

rlclnde dö\ ütmefe ae' keclememi~. 
tJ. 

tl.lncl haber, Çlndtkl .Japon k•v
,·etıerlatn be&lmete utramUi Vl5 

biuat .Japoaların itirafına &ifre J'e· 
ri çddlme.idir. .Japon radyo•unun 
buna dair bir baberlııi D. N. a. a. 
jamı tekrar etmJttlr. Çin cepllnl 
deınokra&loin Aayada mlh\'ere kar· 
ı;ı ikinci blr Ct!pbeli demtıiltlr. Bu· 
radakl lı&diaelerin diler oepı..e il• 
clltette allkaııı \'ardır. 

Kadınlardan alınacak 
yol vergisi 

Ankara, 3 (Telefonla) - Jtaıiye. 
Dahiliye ~ Nafıa VekUetı.ri m\l· 
meaafilerinden mürekkep bir kom~. 
yon yollar kanunu projeai tuıerinde 

tetklhlere 'b&flamı~tır. Bu projede 
yollaun yapılması, muha!uuı ve a· 
taçlandırılmıuıı keyfiyeUle, beklr \'e 

evU kadınlardan yol vergisi alıninuı 
hakkında maddeleri ihtiva etmekte· 
dfr. 

Tasarruf Bonoları 5, 25, 100, 500, 1000 liralık parçalar 
halinde satışa çıkarılmıştır. Kesenizin müsaadesi nis· 
betinde siz de bir tane alabilirsiniz. 

Hariciye me. 
morları arasın

da tayinler 

Sovyet ordusunun i&feSi bu suretl! •••••••••••••••••••••••••••lllllb 
e BONOLARA TIR.ıtn ve EKSILTMEL:RuE 

l EMINATTIR. 
Evvelce satılan Tasarruf Bonolarl)1e yeniden satışa 
çıkanlan Bonolar arttırma ve eksiltmelerde satış kıy
metleri üzerinden teminat olarak kabul olunmaktadır, 

e ARTIRMA VE EKJ.L·ı M-YE GIRcNLER 
Para yerine Bono yatırmakla i~inizi daha kolaylık ve 
karla yurüteblllrsiniz. 

e VERGi VE MER.:SIM YOKTJR. 

Tasarruf Bonosu almak; hiçbir merasim ve miişkfli· 
ta; faizleri hiçbir vergi ve resme tibi değildir. Bun· 
ları bütün bankalarla şube ve ajanslanndan, banka bu· 
ıunnuyan yerlerde mal a, clıklarından Milli Piyangonun 
resmi satııı gişelerinden alabilirsiniz, 

e PARANIZ DA~MA PARADIR. 
Tasarruf Bonosu aldıktan sonra paraya lhtiyacımz o lur· 
sa bunu derhal bir bankaya vererek lşliyecek faizden 
yüzde ~nm fedakarlık yapmak suretiyle her zaman 
paraya çevirmeniz kabildir. 

Bir yıl vadeli bir bono % 6 
Altı ay vadeli bir bono % 5 
Üç ay vadeli bir bono % 4 

FAiZ GETİRiR. 
Paranızı en emin olan devlet bıaıında 
U rla saklarınız. ' 

Bir tasarruf bonosu a lınız 

Ankara, 3 (Telefonla) - Hariciye 
VektdeU Roma büyUk elçillfi mUs. 
teşarı Nurettlzı, Peşte elçiliği başk!· 
tlbl Mahmut, Kahire elçUiği başkA· 
tibi Ragıp, Bağdat elçiliği ikinci kA. 
Ubi Salt, Paris bUyUk elçiliği ikinci 
tta.tlbl Şevket, Berlln bUyUk elçiliği 

Uçüncü kfltibi Haldun, Yemen elçi 
ilk evrak memuru Orhan, Cenevre 
başkonsolosu maiyetinde konsolos 
Haslp O!man, SelAnlk konsolosluğu 
kan~ları Klızımı merkeze nakletmiş 
ve Roma bUyUk elçiliği başl<Atipllğl· 
ne merkezden NuretUn, Peşte elçili. 
ği başkttlpllğlne merkeZden Kemal, 
Bağdat elçlllği ba.şkAtlpllğlne mer· 
kezden Oel!l, Paris bUytik elçillti 
ikinci kAUpllğine merkeZden Kenan, 
Berlin btlyUk elçiliği ikinci 1CAUp:~· 
ğine merkezden Necdet, Kahire elçi. 
llğl ikinci ke.tipliğine merkezden Nl· 
hat, Berlln bUyük C'lçiliği UçüncU 
kAtıpllğine merkezden Mustafa, Mi· 
dilli konsolosluğuna merkC'Zden Tah. 
sin, SelAnlk muavın konsolosluğuııll 
merkezden Mucip. Ba.sra muavin 
konsolosluğuna merkezden l<'aik, Cc· 
nevre başkonsolosluğu kanı;llarlığı ın 
merkezden Nedimi tıı.Jin etmıştir. 

ehemmlyeUi eurette ııekteye uğramıf Bugün Beşlktaı en büyük zevk bayramına kavuşuyor. Çünkü 
bulunmakta.dır. Haftalardanberi bift!erce lira sarfile süslenen 

Sovyetlere göre 
(Başı 1 incide) + 

200 kUometre cenubunda İlmen gölU 
civarında yaptıkları bUyUk bir rnuka 
bil taarruz neticesinde Staraya Rus· 
sa mıntakasılıda dört kasabayı ve 
tAblye bakımından ehemmiyeti bil· 
~ilk olan bir sırtı istirdat etml9ler· 
dlr. 
Moskova 3 (A.A.) - Unlted Press: 

G UR EL 
Saat 2.IO da 

İSA MiRANA-RAY MILLAND·ın yarattıtı 
Harpten Ateş, Aşktan ilham, Maceradan heyecan alan Türkçe 

OTEL EMPERiAL 
yeni sezona başlıyor, 

Dün saat 20,3:5 de Moekovada. ha- '•••••••lll"l .. ••~··•••••~"'!111••" va hücumlarına kar,ı alarm tfaretı ~" ,-"' ~-------·-·-.. ~-· ..... ..._~. 

Bu eplz harikayı alkışlamaS. kopnuz. 

verilmiştir. Alarm, gece yarısından 

sonra saat l,15 de sona ermlftlr. 
Moskovadaki lngillz ve Amerikan de 
legeleri sığınaklua flUca et.mifler· 
dlr. 

BUGtlN 

i P E K'te 
senenin ilk TÜRKÇE sözlü 

ve bilyUk fllml: 

DENiZ 
KAHRAMANLARI 
Ba&tan nihayete kadar heye· 
canlı ve muazzam sahneler. 
Ayrlca: MATBUAT U. M. 

l\f EMLEKET JURNALi 

Bugün saat l de tenzilatlı 
matine 

L 

7. ILKTEŞRINDE 

MiLLI PiY ANGO 
Afyonda çekiliyor 

Bir Milyon Liraya Yakın ikramiye 
Dağıhlacak 

7. bkteşrlnde Afyonda çekilecek olan Milli Piyanıotla ta~ 
(960 000) lira ikramiye olarak dajıtılacaktır. 

Bir Piyaneo bileti ile taliinizi bir defa da Afyonda tecrüDe 
ediniz. . • 

Bu sefer servet maden suyu gıbl Afyondan bir menba halinde 
lı~kıracaktır. 

Eğer (30.000) liralık büyük ikrami!eyi kazanamazs~nı~. dört 
tane (10,000) liralık, altı tane (5.000) lıralık, kırk tane ıJdoer bin 
liralık ikramiye sizi bekliyor. 

Bu sefer (1.000) liralık ikramiyelerin adedi yüz yirmiye, (500) 
liralık ikramiyelerin adedi de yüz altmıp çıkarılmıştır. 
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BULMACA iNHiSARLAR 
Veteriner Fakültesine Talebe alınacak PUDRALA~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden: MODASIND~ 
1 - Gorülen lüzum üzerine Veteriner Fakültesine yeniden bir 

miktar daha talebe alınmak üzere yeni bir müsabaka imtihanı açıl· J,. de b 
mıştır. yeni ve fevka a 

ı -----' !--+--+--+~~ Umum Müdürlüğünden: 
2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlarına 1. Teşrinievvel. 941 • • L 

de başlanacak ve 13 teşrinievvel tarihinde nihayet verilecektir. TEBEDDU 
it 

5 

' 7 

r 

' 

1 - 29/9/941 tarihinden itibaren İnhisarlar şaraplarının 
şişe büyüklüğüne göre tesbit olunan fiyatları aşağıda 
gösterilmiştir: 

Soldan sağa: 1 - Tersi: Marifet; 
2 - lçkıye mUpte!Cı; bir şehrım.z; 
bir istifham. 3 - Tersi: Fırka, ga· 
lıblyet. 4 - İç kuvvetım; keskin n· 
kıllı. 5 - Zehırlı bır madde. 6 -
LAnete müstahak hareket. 7 - Yol, 
sefil. 8 - Geminin ortası; temas et ; 
Uç. 9 - İman eden; maden kiri. 
10 - Namaz kıldıran ; bir çıçck. 

11 - Tcrıızı; hafif ınışlı yer. 

cı 2 

35 
70 

200 
340 

70 
200 

Litresi 

Tarife 
Fiyatı 

30 + 
42 + 
80 + 

120 + 
iO + 
95 + 
20 + 

l\l. :\1. verrisi 
Krş. San. 

1,75 
3,50 

10.-
17,-

3,50 
10,-

5,-

= 

Yekin 
Kr•. San. 

31,75 
45,50 

90.-
137,-

53,59 
105,-

25.-

ŞiŞ°eden sofra şarabı 

Şi etlen mi ket ~raln 

Fıçıda açık şarap 

Yukarıdan aşağıya: ı - Tersı: 

Bir ecnebi para; bir nota; imamın 

başı. 2 - Bınmck ıçın atın Ustune 
konulan JJey: riyasız. 3 - Tersl: l 
Kuru hububat sapı; ışve. 4. - So. 
guktan müteessir oldum; bır oyun.

1 :> - Gaiple konuşturan alet. 6 -
Görüşme. 7 - Bır mevsim; hamur 
kıvamında şey. 8 - Nazlı. 9 - l<~a

nus: hısse. 10 - Bir hayvan; bır 

gUn. 11 - Ortak: bır dUlger aleti. 

2 - 35 santilitrelik şarapla fıçılı misket şarabının fiyat
larında bir değişiklik yoktur. 

Yukarıdaki fiyatlara 
Keyfiyet ilan olunur. 

• 
şışe depozitosu dahil 

Üsküdar Kay. ve B. Ş. Müdürlüğünden : 
EVVELKİ BULMı\CA:SI~ HA.LLı 

Adet Cin~i E~k!ıll 
Soldan sağa: l - Kumaş; Tanın. l Merkep D[lz s iyah, burnu ve karnı beyaz e:·kek 

2 - Alaka; ızabc. 3 - Bu; kap; af. ı Kuzu Dişi beyaz ayaklan ve kulakları ılYah 
~ _ Um; iki, ve. G - Saka; abes. 0 . k h 

ı Kuzu ışı beyaz ayakları ve başı açık a verengi 
6 - Ortanca. 7 - Kafa; ışık. 8 - o· b b 1 l h ı Koyun ışı eyaz acak arı ve başı B ya 
.Al; ema; la. 9 - Ba (ba); dağ; ıa . A k 1 Boğa çı sarı renkte, karın altı ve burna beyaz, iki aylık 
10 - Akala; alaca. 11 Kanat; l ördek Erkek göğUs beyaz, diğer kısmı siyah 
çalap. 1 ördek Dişi göğUs beyaz, diğer kısmı siyall 

değildir. 

Bulundıaf u tarllı 
4/6/941 
6 / 8 / 941 

1315/941 
618/941 
6/ 9/941 
7/4/941 
7/.(/941 

Yukarıdan aşağıya: 1 K(ıbus; 
Başıboş oiarak 2 kuzu, ı merkep, ı koyun, l boğa, 2 ördek bulunmuş ve temizlik 

kabak. 2 - Uluma; altı.ka. 3 -
tına alınmıştır. Sahiplerinin temizlik işleri memurluğuna müracaatı. (8867) 

ahırında muhafaza al· 

~ta; kof; an. 4. - Ak; nra; la. 5 - ---------------------------------------------~----------------~,,,.------------------
Şaki; edat. 6 - Aktarma. 7 - Tip.; 
ağaç. 8 - .Az; acı; la. !) - Na; baş; 
al. 10 - İlave ; ılıca. ıı - Nefes; 
kasap. 

Beyoğlu Tapu Sicil Mahafızlığından: 
Siıtlüce Abdüsselam mahallesinde tütüncü sokağında eski 8 ye· 

ni 8 kapı numaralı l\Iinas ve kardeşi namına olup da tapuda kaydı 

G O
. N 

0
. N olmayan arsanın tahrir komisyon unca hazine adına tesbit edildiğin· 

_ _ den dolayı tapuya raptı İstanbul defterdarlığınca talep edilmiş ol· 

l ı duğundan 10/ 101941 tarihine müs adif Cuma güntı mahallinde tahki· 
B Q R SA S J kat yapılacağından bu gayri menkul i.ızerinde ta!"arruf hakkı iddia 

- - edenler varsa vesikalarilc birlikte. mahallinde bulunacak memuru· 
3 TEŞRİNİE\'YEL 941 1 muza ve yahut daha evvel Sultanahmelte Beyoglu tapu sicil muha· 

1 Sterlin 5,22 fızlığına müracaatları lüzumu ilan olunur. (8739) 

100 Dolar 132,20 
:> Yen 
,. Peçeta 
» İsveç kronu 

1Wlhaa " ·ı .... :tAı 

1933 Turk borcu ı 
1018 İstikrazı dahili 
1933 İkramıyell Ergani 
1934 Sıvas _ Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 
Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik (Reşat) 
24 ayar altın gramı 

-.-
12,89 

30,8875 

L. JL 

21 55 
22 09 
20 60 
20 35 
46 25 

25 10 
24 00 

126 50 
3 52 

TAKViJJI 
t TEŞRİNİEVVEL 9U 

CUI\IARTESİ 
AY: 18 - Gt?\: 277 - Hızır: 152 
RUMİ: 1357 - EYLlİL: 21 
llİCRİ: 1360 - RAMAZA~: 12 

\.' .uilT ~V ALI EZA.' J 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDi: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6 ,00 
12,03 
15,19 
17,47 
19,19 

4,21 

] 2,11 
6,15 
9,31 

12,00 
1,30 

10,33 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
118 No, lu il~n~ 
Makarna ve şehriyeler badema a5ağıda tesbit edilen 

dahilinde satılacaktır. 
Her nevi makarna ve şehriyeler: 

Toptan ambaliijını kilosu azami 41 kuru~ 
Toptan anbalfijlı kilosu aza mi 41 kuruş, 
Perakende anbal§jh kilosu azami 45 kuruş 
Perakende anbalajsız kilosu 44 kuruş azami 
Tel liehrlye 

Toptan anba!Ajlı kilosu azami 43 kuruş 
Toptan anbalfljsız kilosu azami 42 kuruş 
Perakende anbaUijlı kilosu azami 47 kuru~ 
Perakende anbaUijsız kilosu azami 46 kuruş 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : 

fiyatlar 

(8873) 

Bu yıl tedrisata 13/ 10/ 941 de başlanacağından talebenin bu ta· 
rihte mektepte bulunmaları ilfın ounur. (8833) 

iSTANB1JL BELEDİYESİ Ş E H İ R Tİ YAT & O SU 

Tepebaşında Dram kısmı 
Bu akşam saat 20.30 da 

HAMLET 
(5 Perde) 

istiklal cad. Komedi kısmı 
Bu akşam saat 2t,H da 

KiBARLIK BUDALASI 
(5 Perde) 

RADYO 
CrROGRAMı 1 
7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.~5 Ajans 

19.00 Konuşma 
19.15 Müzik 
19.30 Saat ayarı 
19.45 Konuşma 
19.55 Müzik 
20.15 Radyo gaz. 
20.45 Müzik 

21.00 Ziraat t~. 

8·8.45 Müzik 
13.30 Program 
13.33 Müzik 
13.45 Ajans 
U.00 Müzik 
H.30 Ankara at 21.10 Müzik 

yanşları 21.45 Konuşma 
14.40.15.30 Müzik 2:?.00 MUzik 
18.00 Program 
18.03 MUzik 
18.40 MUzık 

22.30 Saat ayarı 
22.t5 Müzik 
22.55-23 Kapanış 

r 
PANSİYON ARANIYOR 

Yüksek tahsilini yapmakta o· 
lan bir genç, konforlu bir 
apartmanda Fransızca bilen 
bir aile nezdinde sabah kah
valtısı ve ak5am yemeği da· 
hil, pansiyon aramaktadır. 

Şerait ve adreslerin posta ku· 
tusu 254 bildırmeleri mer· 
cudur, 

DOKTOR 

ÇIPRUT 
~ ... Z8llreftJ'e JfT 1 7 ili 
ııaı BotooCla YerU Mallar r .l· 
wnka ........ Poata l~ 
~inde Meymılıı8t ap:ırt:::>.aıu 

Mıl••• Tel: 43SISS L 

3 - Lise mezunu olan ve olgunluk imtihanını vermiş bulu-
nan taliplerin aşa~ıdaki tarihlerde imtihanları yapılacaktır. 

Saat Saat 
9-12 14-17 

14 birinciteşrln Salt Fizik Türkçe 
15 11 Çarşamba Kimya Biyoloji 
16 • Perşembe Cebir Yabancı dil 
4 - İmtihan Ankarada Yilksck Ziraat Enstitüsünde ve istan-

bulda Yüksek Ticaret Mektebi konferans salonunda yapılacaktır, 
5 - Taliplerin rektörlüğe müracaatları 
6 - Birinci masabakaya iştirak için eylul sonuna kadar ka· 

yıt edilmiş talebenin imtihanları evvelce ilan edilen tarihlerde 
yapılacaktır. 118702• 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Makbuz Bastırılacak 
Nümunesine uygun ellişerlik pafta halinde 3, 5 X 5 eb'adında 

600,000 tutkallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur ctmedil:incien 
muhammen bedeli 9500 liraya çıkarılmak suretilc yeniden kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 20/10/941 pazartesi 
gilnü saat 16 da T. H, K. Genel merkez binasında yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. Bu işe ait ~rtname Genel 
merkez satınalma komisyonunda ve İstanbul T. H. K. §Ubesindcn 
parasız verilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzlarını havi usulüne göre 
kapatılmış ve zarflarını eksiltme günü saat 15 e kadar komisyona 
vermelidirler. (8874) 

-------------------------~ SÜMER BANK UMUM 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Umumi Müdürlüğümüz kadrosunda 400 lira ücretli (ihtisas mev· 
kii) bir adet kimyagerlik, üç adet 400, (ihtisas mevkii) iki adet 
300 (biri ihtisas mevkii) ve bir adet 260 lira ücretli 

Makine Mühendisliği 
ile 300 lira ücretli (ihtı~a,, mevkii) 

Hesap Mütehassıslığı 
ınilnhaldir. Tayin edileceklere yukarıda yazılı kadrolar tahsi. 
satları dahilinde 3659 ve 3968 sayılı kanunlara nazaran alabi· 
leceklcri ücretler verilecektir. 
Taliplerin mesleki tahsil ve mesailerini gösterir vesikalarla 20/ 
1011941 tarihine kadar Ankarada Umumi Müdürlüiilmüze mü· 
racaatları. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (7300) lira olan 500 adet vagon su güyumi.ı 

500 adet yassı küçük su kovası, 50 O adet kapaklı fara:i. 500 adet kül· 
Hık boşaltma keıi>ı ve 500 adet de çöp maşasından ibaret vagon tat
hirat malı.emesi (10 / 10/1941) cuma günü saat (15,30) on beş buçuk
ta Haydarpaşada Gar binası dahil indeki komisyon tarafından ka. 
palı zarf usullle safın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (547) lira (50) kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf. 
Iarın aynı gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reislil:i
ne vermeleri l~zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak. 
tadır, «8486P 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - İdaremize musabaka ile yüksek mektep mezunu memur 

alınacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hüküm· 

lerine göre maas verilecektir. 
3 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 

yerde vazife kabul etmesi şarttır. 
4 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü madde· 

sindeki ~rtları haiz olmakla bcra her devlet memuriyetine ilk gire· 
ceklerin 30 ya:ıını geçmemiş olması lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 14/10/941 akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle b eraber vilAyet P. T, T. müdilrlüCü· 
ne müracaat etmelidirler. 

6 - Müsabaka 15 Birinclleşrin 941 Çarşamba ı:ünü saat 9 da 
yapılacaktır. (8802) 

Mübalataıı ,srri ~~ll 
"1\.lakynj., kalın - ·~ 

Cilde sürü~cek 9Cl~. bİf 
yeni bir pudra, tabıt 

güzell'k 1'erir· 
1t'°' 

Parisin ~dt t;adınJ:ırı, :ılJ1 
-1ı... 611 1 

moda icat ~işleıuu • lılt 
sabit duran ve hiç parl~vereı' 
r:ılanayan, bir gül tcnı 
bir pudra bubmışlardtr 

Hitler 
diyor ki: 

1 
mücadele başladı. Şımalde Finlandı· ı rıma ulaştırmıştır? Onların dediği 1 kllcınıetre yol gitmişlerdir. Bununla 

1 
baları bizim elimizdedir. Biz sernld-, , 

yn dövtışUyor ki kahraman bir mil· doğru olsaydı Rusların Ren nehrı beraber yıldırım harbinde sürat re· yeye değıl, çalışma kudretine daya· 
lottır. Cenupta Romanya var. H.•; lizerınde olması lazımdı. Halbuki korunu bunlar değıl, Jngılızler ka- nıyoruz. Onlann her yaptıkları ye.. 
bır memleket Romanya kadar felı\. galiba bu Ruslar galebe ediyorlar da zanmıştır. Çünkü bir yerden kaç- man, her şeyleri mucize, her şeyleı·ı 
ket geçil dikten nra kahraman ve bundan istifade etmeği bilmiyorlar, mak lı\zım gelince harika derecesın· bize Ustun, fakat bizimle çarpışınca 
az•mll şefi sayesındc kendısini top· çünkU her zaferden sonra 100, 200 de sürııt göstermişlerdır. Yalnız da. biz kalıyoruz, onlar dtişUyor. 
lamamıştır. Beyazdenızdcn Karade· kilometre geriye at.ıbyorlar. Yoksa ima sahile yakın yerlerde kaldıkları Karşımızdakiler yalanla, iğfalle iş 
nize kadar devam eden bu cephe maksatları bizi memleketlerinin de· için bu surat rekorları ancak kUçill< görüyorlar. Mali menfaat için mıl· 

AT YARIŞLAR/ 
~ 

yapılac8 (Ba!ôı l incide) 
O zamandanbcı·I yalanla hakikat 

arasında bir mUcadelcdır gidıyor. 

Zaferi mutlaka hakikat tarafı kaza. 
nacaktır. Bntanya hilkt:ımetl, Yahu· 
diler ve demokratlar nekadar yalan 
oylerse soyleslnler nctıccyl değıştl· 

remezlcr. Öyle sanırım ki Bcrlln bu 
dakikada bunların elinde bulunmu. 
yor! tkl scnedır karşımıza çıktın 

dUşmanları birer birer yere vurduk. 
Buna rağmen ''akit vakit sulh tek· 
liflerinde bulundum. Bunu zAf sa:ı· 

dılar. Bunun için böyle tekliflerden 
artık vazgeçtim. Neticeyi sl!Ahlar 
tayin edecektir, hem de gelecek r.. 
sırlarda tesiri devanı edecek bır su· 
rette ... 

Jtı39 da Hariciye Nazırımı Mos· 
kovaya göndcrdım. Bu suretle kil. 
çUk dUşmek benim ıçın pek acı bır 
şeydi. Fakat iyi niyetle bir anlaş

maya varmağı ıstiyordum. üzerlmı· 

ze aldığımız taahhiltlerlmizi namus 
dairesinde tuttum. Gazetelcrımlz 

Rusya aleyhine bir kclımc yazmadı. 
ıar. Fakat dığer taraf taahhütlcrlrı 
tutmadı. Flnlandlyaya taarruz etti. 
Ballık memleketlerine saldırdı. Ta-
rth bilenler şunu takdır ederler ki 
burnları Almanlık namına \·e mcdc· 
niyet namına adım başına dö UlmUş 
Alman kanıle yoğurulmuştur. Sonr3 
bızlnı Uç fırkamız duran bir s:ıhada 
karşımızda 22 Rus fırkası gördUk. 

Uurinde Almanlar, F1nlandlyalılar, rinllklerlne mi çekmek?... mesafelere aittir. Bu sözleri dUşmıı.- yonlarca insanın tabı! hayat hakkını 
İtalyanlar, Macarlar, Rumenler, Slo. :\tüt·adelenln biı~ üklüğU nı hakir görmek için değ!l, Alma'l !eda ediyorlar. Bir taraftan da ko· 
vaklar, Hırvatlar, Holandalılar, Nor· Girıştiğımız mücadelenin bUytik· askerınln gördüğü tasavvur harıci 1· münizm diğer milyonlarca insanın 
\eçliler, .Fransızlar dövUşüyor. Üç lilğtlnU anlatmak için bir kaç rakımı de işlerin manasını anlatmak içi.1 ba.şına tarıf edilmez felaketler geti. 
Alman ordu grupu kendılcrıne verı· zikredeyim: Aranızda geçen harpte soyJUyorum. rıyor. 

len vazifeyi yaptı. bulunanlar var. Aradaki farkı an. Yalnız. a!lker kahraman dı-,ğiH Bızlm vazıfemiz ideallerimize sa· 
lngillı. BaşHklli yerinde ol a_, ılım ••• laısmız. İki buçuk milyon esir aldık. Kahramanlık yalnız askere inhi. rılnıaktır. Bu harp bitince eskiden 

Bıze soruyorlar: <Neden susuyor. İmha ettiklerimizden başka ellmıze sar etmemiştir. Buglin işçi, fimencl.- daha müteassıp birer nasyonal sos· 
ı;unuz ?> ,Susuyoruz, çUnkU yapmak· 18.000 zırhh vasıta geçti, 14,000 tay· ferci de askerdıı-. Alman şiıncııdıfcr· yalist olacağız. Bizım iddıamız ko. 
ta nıeşgulUz. Ben de !ngıllz Başve· yare dUşUrdUk. İşgal ettığlmiz arrı· elleri Rusyada 15,000 kilometre şl_ nıünlsUer glbı müsavat değil, ada· 
kilinin yerinde olsaydım hiç dur· zı, 1933 te ıdareme geçen Almanya. mcnd,fer ışlellyorlar, bu şimendifer· lettır. Ftihrer vasıflarında olan in 
maz. hep konuşurdum. Çünkü orada dan iki mıslı, tngıltereden dört mislı terin ray genişllğini baştanbaşa de· san JlUhrer olur, herkes kudreti dP. 
bir şcy yapılmıyor. büyüktür. Hava hattlle 800, 1000 ki· ğlştlrerek Alman demiryollarına uy. recesinde lş görür. Bu prensıp saye· 

Ben konuşamazdım. Çünkü dUş· lonıetre ilerledık ki hakiki yürtıyUc durmuşlardır. Bu suretle Stetlnden sindedir ki en bUyUk sıyasi liderler, 
mana vakitsız haberler vcrmtş olur· mcsafesıle bunun yüzde elli, hattA Bevyera dağlarına kadar giden bir en iyi askerler, mühendisler, tcşki· 
dum. o berbad ıstıhbar sıstenıler• ı c iki misli fazlası demektir. demiryol hattının on beş misli faz- !Atçılar, işçiler Almanyada bulunur. 
gUnleıce sonra alacakları malumat_ Karş'ımızda \'ahşi hayvan haline tasını harp zamanında kı.smen yeni· Rejimlmlzin vazifesi bunların hep. 
ları benim sözlerimden oğrcnmlş O· indirilmiş bir dilşnıan bulduk. Bol~e- den yapmış oluyorlar. Bunu yapma. sini bir tek cemaat halinde yoğur
lurlardı. vikliğln insanları ne hale koyduğu. nın nckadar ahnteri ve zahmete ıh· maktır. Bu vazıfcyl şımdl esklsinde:ı 

Ftıkat bu esnada Alman tebllğleı·ı nu her tarafta gordUk. Kısmen k'n tlyaç gösterdiği kolay kolay tasav· daha berrak bır şekılde c-örüyoru::. 
b.rdUzıye hakikati ifade etmişt.ı:-. dökmek hırslle, kısmen korku yU· vur edilemez. Allah tembeUerl ,.e korkakları 
Buna yalan dıyorlar. Soruyorum: zllnden dövtişUyorlnr. Memleketi 25 Cephe arkasında derhal yeni ida. c\'ınez 

Norveçte biz mi bulunuyoruz, ln~i· sene lçınde öyle bır hale koymuşlar- reler kurduk. Harp daha çok sürel'!;e K1ş yardımı işinde cephedeki as· 
ıızıer mi? Belçika, Holanda ve Fran dır ki evvelce komünist olan bu halı işgal ettlğ.miz araziyi te.şki!Atlan· kere bıldirmelıyiz ki arkada bıra :t
sa hareketlerini kazanan İngilizler gorUnce derhal şifa bulur. Rusyaya dırmağı ve gerek kendimizin ve ge· t.ıkları insanlara lyı bakıbyor. Bu 
midir, biz mıyiz? YunanisUınua, Gı· işçilerin cenneti dıyorlardı. Halbuki rel< miltlefıklerimlzln hesabına bu. vazifenin yerine gelmesi içlıı herkc!ı 
rltte hangımız bulunuyoruz? burası baştan başa sllAh fabrikası ha ralardan istifade etrneği bileceğiz. faaliyete davete !Uzum görmüyorum, 

Demek ki bu memleketlere aıt hıC. linde bir yerdir. Teçhızatı bu kadar Sermayeye ıJeğil ~alı<:ma kudretlnr. çUnkU her Alman kendine dilşen va-

Bu hafa Ankarada 
yarışların 

Yarış ve Islah encUmenlnin ter ı 

tip ettiği Ankara at yarışlarının 
ikinci hafta koşuları pazar gU· 
nU Ankarada Hipodromda ya· 
pılacaktır. 

Geçen hafta yapılan yarışlar 

Umlt edllmlyen neticelerle ka. 
pandı, bu haftaki koşuların da 
daha alakalı olacağı ı;iren at 
adedi ve hayvanlardan anlaş11· 

maktadır. 

Bu hafta koşacak hayvanları 
yarış sırası ve kllolarıle blrlıkte 
verıyoruz: 

Birinci koşu 
Safkan lngilız at ve kısra~· 

!arına mahsus birinci satıııı ko. 
şusunda 62 kilo ile KomlsarJ. 
51 ile Sifkap, 18 kilo ile de Rol 
koşacaktır. 

IJ<inci koşu 
56 kilo ile Heybeli, Karabi· 

ber, Alemdar, Şans, Bomba. 
54,5 kilo ile Çobankızı, Buket 
ve demet gireceklerdir. 

programı 

t)!:lincü kO~ıı 
) 

üç ve daha yukarı 
saf'kan İngılizlere Jl11l~ 
koşuya 60 kilo ile J{ 

Özdemlr, 58,5 ile :nontll'~ 
ile Gonca, 53 ile UıntıCl· 1J 
lo ile de HUmahatun. 
Yetiş girecektir. 11 

Dördüncii ı.ıı' 
üç ve daha yukarı )~ 

rımkan İngilızlere J'llllııs1' 
dUncU koşuya 56,5 JcılO ıı 

r,'1 i· 
sel, M,15 ile Elhan, ;:ı.. ti! 
48,5 lle Şehnaz gireccl< 

Be.c;lncl ı<oşıı 
• fi 

Safkan Araplara ptll 
son koşuda 61 kilo ıle 
Tomurcuk, Bora, Yıld~ 
l~ntek, 59,5 kilo ılc 
ile Sava, 57,5 ile St' 
50 kılo ile Tarzan 

koşacaklardır. ,, ,r 
Çıfte bahıs Uçünc" 

koşulardadır. 

reketlerln neticesi hakkında Alman bol bir düşmana karşı kazandığımız ıJayanıyoru.ı: · z!Ceyı b lir. r' 
tebliği nasıl daıma doğruyu söyle· zaferlerin bUyUklüğtlnil ifade ıç n Malzeme istlhsalimiz hudutsuzdur. Allah ileride de bizimle beraber hakkında uzun uzadıya malt:ımat rınden vazgeçlrmeğe ,.e p 1 

nıtşse şarkta da öyle olmuştur. kelime bulamıyorum. Motörlü kıtıı.· Bizden fazla malzeme yaparak b.zl olacaktır. Allah tembelleri ve kor· vermış, 1940 • 19U kış yardımı ye· ııyırmağıı imkAn oınıadı d 
1ngıllzler bizim Uç aydır Rusyada lar, topçu, tayyareci, bahriyeli hep imha etmeği dlişUnUyorlaı·. Gazete- kakları sevmez. Kendine yardım ede· kununun 916,340,000 marka vardıı;Jı· lilemln anlaması lı\Zını se / 

hezımetten hezimete glttiğlmlzı söy- vazifelerini )'apmıştır. Fakat bun_ !erde okuyoruz ki bUyUk plAnlc&n nl bilene yardım eder, çalışkanla be~ nı, bir sene eV\'elisinden 235,000,000 !emiştir. ~.tı· 
!Uyorlar. Bu nasıl hczlmetlerdir ki !arın hP.psinin UııtUnde Alman pıya· varmt.'., · mılyarlar sarfediyorlarmı.ş. raber olur.> mark fazla oldu&.•nu, son sekiz se- -----------t 11t ,.• 

Bütün Anupa ile beraber 
mücadeleye ba,ladık 

Endışeye dUştUk Tek ba.şımıza 

ğıl, bUtUn Avrupa Jle beraber 
t R ı 1 &" SıJ.hlbi ve Ncşrıya ı ''/ 

de. bizi bin kılome re usyanın ç ne desi bulunduğunu söyllyebilirtm. Fır Bunu duyduğunuz zaman şunu ha· B. Hitleı 'in nutkundan evvel Pro· nede do"rt mı·ıyar mark gibi bı·r y~- •!<" ., AIDIE'.r E~IJ1" 1 .JJ. 
bll' sokmuş, l4Cn ngrada, Karadeniz, K?. ltalarımız var ki yaya olarak 2000 tırlayın ki bUtUn bir kıtanın ruem. P&Gan<ia. Nazın Göbels, kış yardımı kıin tuttutunu, Almanların idealle· Basıldığı yu: VATA°tJ r 


