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Her türlü Beşinci 
Kolları ikaz 

&teınteketimizde k endi Milli irademizin icaplarına 
•ıkırı cereyanlar ugandırmağa çalışanların hepsi 

k endi kendilerini aldatı11orlar 
"e kendi m emleketlerinin aleyhine çalışıyorlar 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~it vakit etrafımızda; şu ı rr;:::::::~5ir==:::;;;:;===!!!!!~~~~~~~~~~=;1 

veya bu memlekete men· Tot'O ,ez 
.ı~Ci kolların faaliyet halin· - 0 

' 

~ ... lllllarına dair emareler bıssc_ 
~~bl oluyoruz. 

'h«ngi bir ecnebi hiikumetin 
Sı'ketımizde; milli irademize 
~ e~eyanlar uyandırmak is. 

IQ ~ ve kendi milU ölçülerimiz· 
~Uıtadderatımıza verdiğimiz • ı.:ıı ve bitaraf istikameti ken· 
~ 11'rılarından değiştirmiye ça· ı 
~•na hükmetmek hatırımızdan 
~I tz, çiıf'kü bize karşı besledik. 
'dostıuk ve saygı hi...~ıoe fü. 
t ltııı \ardır. 

lıt ~t CiıtUn muharip mc:mleket. 
' ıtıı .... '- ._. -alu propaganda t:-şkilatı. 
~ rıfptir. Boyle karşıhkh teşlfr 

~ tline geniş ölçüde para V<?ri· 
t bu harbin git1ıkçc chemmi

~rtan bir sHAhını bol bol kul· 
~ ları ve kendi sahalarında 

ı:~P durmaları beklenir. Kuru· 
~ d °l>aganda makiı1clet"i etbettc 

llracak değ.ildir. Bunları teş· 
~ ~n unsu-dar gayre~ göster· 

't it endilerini f>mirlerinc beğen· 
~ znevkıind1:..iir. Sonra içte· 
~· bırı, ı»r muhitte faaliyet 
~ ltse diğeri de geri kalma
~ Ilı lafi1 avlnnH'lamak için ~r-
~OltUdafaa yollu harekete geçer. 
~sa bizzat, alflkalı htıkimet

lldi nam ve nesaplarına ya· 
dar ıorllşlü hareketlerin far. 
"arsalar bunları çirkin bula· 

~tıı. ve mesullerln kulaklarını 
'klerıne Şüphemiz yoktur. 

!ıtnetimlzin bu gibi faaliyet· 
>ıeSeyirci gibi görünmesi ve 

~ıı telaşa kapılmaması, milli 
~ llıizin ne kadar sağlam oldu· 
~ en kuvvetli bir aıamettir. 

. ~~iYetin içinde mikrop bulu· 
t..IP-Urük uzviyet buna karşı ı,ıi. 
.~(>iri aramak zaruretindedir. 

Sağlam ve mukavemet kud· 
~~ bir bünyeye sahip olan 
:"ıı ar, avücudumda fırsat bek· 
~ C$tıran mikroplar van diye 
\rı..._lı:apılmazlar ve uykularını 
ı..-"._lar 
.. ltr • 
~ sağdan, ister soldan, ister 

ıı '?'taraftan gelsin, beşinci kol· 
be (itkiyede sarfedecekleri gay 
ı,~0Udedir ve daima kendi a-

~ARA DI;NIZ 

Alınan -

Sovyetlere göre 
Büyük 

taarruz 
devam ediyor 

Almanların 
Kırıma taarruzu 

akim kaldı 
~ 1rıetıir. Bunlar kapkara mas 
~ ~ iltında çal'ıışdıklarını sana. 
~~·tıdı kendilerini aldatıyorlar. 
..,~,; blitün faaliyetleri kendi 

~ oarını taııımakta ve gözleri· lneklerı·n arkasına 
~. rıtııtde çırçıplak durmakta. 

~:u itieaf etmek lAzımdır ki, gizlenerek hÜCUlll 
~ "~~I~ri faaliyetlerin kendile· eden Alınanlar 
~~"'Çbır faydası olmamakla be. 
'~ernieketlmize her halde bozguna uğratıldı 

"' ttte bulunmuş oluyorlar. Moskova, 6 (A.A.) _ Sovyet wo· 
~Para, tatmin edilmemiş ih· 

~\t ~a •alat his bakımından 
~-etnetıeri az olan unsurlan 
;.°'ıı ':ıkarınıya ve milli bünye. 

1 01 tabu şekilde tecrit etmiye 
~tıJı l'rı~Jarıdır. 

~"l~ letır beşinci kolların kendi. 
~14 ~hsus hususiyetleri vardır. 
\..'ı irisi: zayıf. hoşnutsuz. mu. 
~'"lırıa z, ileri :fikirli sandıkları 

~. brı birer birer arayıp bul. 
ı:t'aturııarı aı,ıılamak, muhtelif 
• ı: 1\ı'asıtalarını tesir altına al. 
'it a ışınak gibi şckllJcrde çalı. 
~· 
e rı 
a1tıcrı de buna benzer şeyler 
a a beraber ağız propagan· 

~ t \~ı:ık ehemmiyet veriyorlar. 
a~kit biribirindcn ayrı bir 

taııı arnıarın, dersini bellemiş 
~I tar gibi, her tarafta ayni 
ı .,., tkrar ettiklerini ve aklı· 
~!!it h:'anımııı faaliyetten me. 
•trıı1 ~Olda efsanevi bir hava 
aı ~a çalıştığını ~örürsünüz. 

tıc1 it tılarsınız ki şu veya bu 
lı~ 0 1 taze bir hamleye atıl· 
atıb • 
~ ~ lıl denilen şchrlıı bazı mu
irı c Yapılan telkinlerle Tür· 

tı a~u vl'ya bu tarafı tutmıya 
1ı it 1ll'I ataca~ını sananlar 

liği: • 
5 teşrinievYel günü bUtUn cephede 

şiddetli muharebeler olmuştur. Cu· 
martesi gtinU 41 Alman tayyare:ıl 

tahrip edılmiştlr. 19 Sovyet tayya
resi zayi olmuştur. 

Moskova, 6 (A.A.) - Komsomols· 
Kaya Pravada gazetesinde Sovyet 
bahı1yesi erkanından biri tarafınd1n 
neşredilen bır makalede şöyle deni!· 
ıııcktedir: 

roüşman tunıenlerinin her türlU 
htle ve desiseyi kullanmalarına rağ· 
nıen Almanların Sovyet ku\"Vetleri 
tarafından mtidaflta edilmekte olan 
Kırm1 geçitlerinin ilk hallarını yar· 
mak için yaptıklaı ı bUtUn tcşebbüli· 

ler tardcdilmıştlr. 
Mesela., kuvvetli bir düşman mu!· 

rezcsi, bir inek sllrilsUnUn arkasına 

gızlenerek llerlemcğc teşebbüs et· 
mlştir. Sovyct kıtalnrı aldanmamış· 

tar ve ateş açmadan evvel dllşmanı"l 
lkı yUz metreye kadar yaklaşma;,;ı

na ınUsaa.dc etmişlerdir. Bozgu •a 
uğrayan ınckler Alman kıtalann n 
içme yayııınışlnrdır.> 

)fokalcnın nmharrirl, şiddetli so· 
ğuklarnı bu ha,·alide keııdisınl his
scttırmeğc başladığını ve alınan Al· 

man esirlerinin parmlikiarının ~o· 

ğuktan katılıı.şmış olduğunu UAve \. ilr ;ndıll'rini boşuna aidatı. 
~~ ~tklye hariçte taraf tuta· eylenıektedır. 

ll ~ tıku başlıb.,ışına bir taraf. Londra, 6 (A.A.) - Londrada alı· 
ıı; hakiki sulhün ve cmni. nan haberlere göre, Leningrad mili!· 

ı "tlcn~ıpfl'rini ve gayelerini tesna olmak üzere Almanlar Rusyq· 
<b •'.\'oruz; ki herkC's na"ıl ol· ya karşı çok geniş mıkya.sta bUyf)k 

'"•nıı Sa: 4 Sü: 3 de) ** <Devamı Sa. 3, Sü. 3 del il 

O.· 

. o 
insel 

.. il l•klfef 

Almanlara göre 
Sovyefler 
şima~de 

hücuma geçti 

Lenlngradda 
Sovget ihracı 
akim bırakıldı 

- ·---..-

Bir zırhlı grup Po
lonya harbinden 
bugüne kadar 1 
milyon esir aldı 
Fführerin umumS kararphı, 6 

(A,A.) - Şarktaki taarruz hare· 
ketleri dün yeni muvaffakıyetler· 
le neticelenmi§tir. 

Leningrad batısında, ehemmi· 
yetll Sovyet kıtaatırun ihraç teşeb. 
büsü, Cronstaclt"ın tekmil kalele
rindeki topların ve deniz ve sahil 
bataryalarının himaye ve atefi al. 
tında yapılmış olmasına rağmen 
müdafaaya hazır Alman kuvvetle· 
rinin azimkar hareketlerile tama· 
men tardedilmiş ve akim ka lmış· 
tır. Ayni zamanda ihata kuvvetle· 
rini merkezden yarmayı istihdaf 
eden ıiddetli Sovyet taarruzu da 
akamete uğramıştır. Tamamen do. 
lu bir çok gemi batırılmıştır. Ye. 
disi fevkalade ağır olan yirmi iki 
hücum arabası imha edılmiılir. 

Savaş tayyarelerimiz. 5 • 6 ilk· 
teşrin gecesi Azak denizinde bir 
di.ışma.1 limanını, Moskova dogu· 
sunda ehemmiyetli muvasala yol 
!arının düğüm noktasını ve Lenin 
gradda askeri hedefleri müessir 
surette bombalaımşlardır. 

Berlin, 6 (A,A.) - D.N.B. A· 
jansı askeri bir kaynaktan öğreni. 
yor: 

Kleist zırhlı savaş arabaları gru. 
pu Kief imha muharebesinden son 
ra ceman bir milyon esir almış bu. 
lunduğunu harp ceridesine geçir· 
miye muvaffak olmuotur. 

Bu grup, Polonyada, Fransada, 
Balkanlarda ve şark cephesinde 
muvaffakıyetle çarpışmış ve Se

(De, ·anu Sa: S Sti: t de) X 

? 

Bulg Jr Sobranyası 
Reisi dedi ki : 

TDrk 
Bu~gar 

ISTANBULUN KURTULUŞ BAYRAMI 

lstan.bul, bayramını coşkun 
tezahürat la kutladı 

münasebetler· lstanbul Valisi, dün gece ordu şerefine verdiği 

Şimdiye ka<Mr 
olmaaıııiıdan çok 

dostanedir 

ziyafette orduya teşekkür etti 

....... adlletl 
Bolteftaal 

MOl8Z 
Sofya, 6 (A.A.} - Varna'da 

dlln bir nutuk lrad eden Sobran
ya relsl şunları söylemiştir: 

«Bulgar milleti her zaman Rus 
milletine muhabbet beslemiştir. 

Fakat Bolşevizml sevmez.> 
Reis, Bulgaristanın Rusya ile 

dalma dllrUet mUnaııebetler lda· 
me etmiş olduğunu fakat hiç bir 
zamail mukabele Jinnediğinl Ul· 
ve eylemi'IÜr~ 

Bunu mUteekip Türk • Bulgar 
mUnaaebeUerinden 'bahffden Sob
ranya rem, bunların «şimdiye 

kadar olmadığından çok hllsnU · 
niyete istinat ettifinl ve çok dos· 
tane> olduillau s~ylemtflir. 

Bulgar .. Ru~n mllnasebeUe· 
rinden bahsederken bunların Cra· 

lova anla"'1Uırıdanberi «Dosta.· 
ne ve ,ayanı lıtifade olduğunu 

anlatmış ve nlhayd dem~tir ki: 

Olta T*8h;ıule yapalan g-eçtt ~inde kahraman rrlerlmlz Şeref tribünUnlht buUnden ge~rlerken 

Butıariatan kendinin er.:ılmesine 
müsaade etmiyecelıtlr. Bul&'ar 
milletinin lchali, Bulgar hUkQm· 
darlığının ve Bulgar hürriyet ve 
lstlkllllnln müdafaasıdır.> 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdar dün gece Tak. 
sim gazinosunda ordu şerefine bir 
j ziyalet vermiştir. Bu ziyafette or. 
1 du m~etişi Orgeneral F.ahrettin 
! Altay, Örfi İdare Komutanı Kor-
ıeneral Ali Rua Artunkal, İstao· 
bul komutanı İshak Avni, İstanbul 
Part{ müfettiıi Reşat .Mimaroğlu 
ve askerl erkin Jle gazeteciler ha. 
zır bulunmuşlardır. Ziyafet esna· 
aıncıa dok\or Ultfl Xltdat aplıGa

Sobranya retainln nutku, .ne 
busların Bulgaı- mılletlne Bul&"'· 
ristan hUkQmetimn dahlll ve ha· 
ricl Slyaatını l!IAJl ~1n )"apılntflk 
ta olan umumi içtimalar prog
ramına dahil bplunmaktadır. 

llay Rıenelt 

AMERiKADA 

Bitarafhk 
kanunu ilga 

edilecek mi 7 

Bugün Beyaz Saray
da mühim bir 

toplantı yapılıyor 

Amerika harbe 
girerse Japonya 

harbe girmiyecek mi 
Vaşıngton, 6 (A.A.) -. Rels Ruz

velt Ue lyan meclisi liderleri arasın· 
da salı günü Beyaz Sarayda aktedl· 
lecek konferans ehemmiyetli bır m..ı· 
hlyet ıktisap etmektediı·. Bu konfe· 
Tansın bitaraflık kanununda yapıla· 
cak tadılAt hakkında rcıs Ruzveltin 
tavsiyelerini ihtiva etmekte olduğu 

banılıyor. \ 
Siyası mehafil, bu hususta üç fa· 

raziye derpiş etmektedir: 

ı - Reis RUZ\'elt bitaraflık kanu· 
ııunun tamamen ilgasını iıııtiyecektır. 

2 _ Yahut ticaret gemilerinin si· 
IAhlandırılmasını meneden maddeıı·::ı 

llğvını isteyecektir. 

3 _ Tıcaret gemilerinin slllhl&n· 
dırılmasını ve bunların harp mınta· 
kalarına girmesini meneden hUküm
lerin birlikte ilgasını talep edecektir. 

Ticaret gemilerinin sillhlandırıl· 

muını meneden ahkAmın tatbiki 
(Devamı Sa. ı, Si, 3 de) = 

ki nutku irat etmfttir: 
Saym Komutanım, 
Muhterem Generaller. Türk ordu. 

sunun güzide Subayları, aziz misa· 
!ırlerim. 

On dokuz yıldır, şümul ve azameti· 
ni her sene daha derinleşen bir an. 
lay~la, daha genişliyen bir h&yra..:• 
lıkla a.lkışladığımız büyUk zaferiml
zin en parlak bir neticesi olan tstan_ 

( DevaMı Sa: 4 Si: 1 de) X 

iki saatlik 
Mütareke 

Busabah hastan 
gemileri Atlan

tiğe açılıyor 

Yaralıların müba
delesi için, /ngiliz 
ve A lman radyoları 
ilk dostane konuş
mayı yaptılar 

Londra, 6 {A.A.) - İngıltcre 
hilkQmeti, iki haatahane gemisi
nin 7 ilkteşrin sabahı saat 5.30 
da lngiltereden ayrılarak 10,30 
da Dleppe açıklarında buluna· 
caklarını Alman hükQınetine bil· 
dirmlştir. 

lngllız hUkQmeti. bu ak~m 
.saat 20 ye kadar Almanya tara· 
fından buna itiraz t'den bir haber 
radyo Ue verilmedlfl takdirde 
vapurlıtrın yukarıdaki saatte yo· 
111 çıkacaklarını na.ve etmiştir. 

ı..ondra, 6 (A.A.) - Almanla· 
rın kontrolü altında bulunan Ca
lals radyosu, aşağıdaki beyanatı 
neşretmiştir: 

Atman hUktlmeti, İngilız hü· 
ktlmetine hasta ve yaralı olaıı 

harp esirlerinin mübadelesine 
mUtaaJlik mühim bir ha~r ver
mek arzusundadır. 

Bu haberi aldığınz zaman key· 
fiyetl 373 metre uzunluğunda 

dalga üzerinden bize bildiriniz. 
B. B. C., cevabını Almanlar ta· 

rafından teklif edilmiş olan dal· 
ga üzerinden vermiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - BriUch 
<Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) + 

Dtiftkti K'~lt re>ımıme iştirak eden rfünhuriyet neslinin ge~ ''C gtft-bl& 
kızları ayyıldrıh bayraklarHe Ukınılarının önünde yürii~orlar 

YILAN HiKAYESi 

Fiyat murakabe komisyonu 
odun · işini halledemiyor 

/stanbul halkı daha ne kadar zaman odun
cuların tehdidine maruz bırakılacak? 

---------·---- Fiyat Murakabe komisyonu, dün 

Ç•• .1,. H• Joğleden sonra akşam saat 18,30 a 
0 rçı 1 n 1 n t 

1 

kadar silren uzun bir içtımada, O· 
dun meselesini yeniden tetkik et· 

d mi.ş, toptancı ve perakendeci odun or usuna tüccarlarının ıddialarını yeniden 
• dinlemiştir. m e 5 a J ) Vali muavini Ahmet Kımğın ri-

y~setl altında dort saat kadar sü. 
ren bu içtimada Oduncular şirketi 

111942 de Hazerde n 
Nil'e kadar lngiliz

lerle beraber 

reisi Fikri Kancel, Mustafa• Tun· 
cel ve digcr oduncularla evvelce 
odun fiyatı tesbit edılirken odun 
kesim mıntakalarınn gönderilen 
belediye iktısat mudürluğü mura· 
kıplarından Sureyyn '\ e odun fi. 

çarpışacaksımz,, yatlarının inmesinde, en mühim 
rolü oynayan raporları tanzim e· 

Slmla, 6 (A.A.) - Milli mi.ıda· ı den, genç kontrolorler dinlenmiş 
f~a meclisi~!~ ilk toplantısını ta· fakat maalesef odun meselesi bir 
kıp eden gızlı celse esnasında ge· ncticc)'c bnğlnnamnmıştır. 
neral Vavel, Mıster Çörçil'ın bır Komisyon odun fıyatıarını 25 ku 
mesajını okumuştur. İngiltere Baş. ruş daha indirerek toptan 410, pe. 
vekili bu mesajında ~yle demekte. rakcndc de 385 kuruşa satılması 
dir: esasını kabul etmiş gıbi ise de, o . 

a:Harbln ilk senesinde Hint or. dutlculnrın İstanbul şehrini odun· 
dusuna lüzumu kadar asker ve teç· suz bırakacaklarına dair tehditle· 
hizat bulmak mi.ımkün değildı. İ· ri komisyonun bu kararı almasına 
kinci harp senesinde bir miktar mtini olmaktadır. 
malzeme bulmak imkli.nı hfısıl ol· Bazı oduncular komisyon o· 
du. Üçüncü harp senesi zarfında duna her ne fiyat koyarsa koysun 
muazzam harp malzemesi, en mo· kendilerinin odunu yine istedikleri 
dern ve en tahrip edici harp alet. fiyata satabileceklerini soylemekte 
lerl her gün biraz daha artmakta ve taahhüt iı,ılerinin açık cksiltmf" 
bulunan Hint kıtaatına d~vamlı ile olacağını soyiyerek odunu mU· 
dalgalar halinde gelmiye başlıya. esseselere 600 kuruştan fazlaya sa. 
caktır. Hint yurdunun evlatları, tacaklarını, halka satılacak mik. 
daha şimdiden bu harpte en büyük tarın çok cüzl olduğunu iddia et· 
saygı ve şerefe lflyık olduklarını mektedirlcr. 

<.DevaNt Sa: 3 Sıi: 1 de, .... <Devamı Sa: 4 Sö: 3 tıet ::::ıf 
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l'E3l USUL ZABITA 

21.000.000 kişi 
öldUren cani 

1 Yazan: L. 11-1. M/TLER 1 
1 numaralı Cihan Harbi. tarihin 

ölll.Gü on bol harbidir. Seklz mil. 
yon insanın hayatına mal olmuştur. 
Fakat bu harpten sonra ba.şgbstcren 
dspa~-ol nezlesi>, Cihan Harbini 
kat kat geri bırakmıştır. Cani en
fioenza. mtkrobunun, harpten sonraki 
korkunç ealgır.da, mezara yolladıSı 

tnsanların yekQnu tam y.rml t!r mil. 
yondur. J!lç blr veba salguıı bu mlk. 
tarda insanın hayatına :na! olmamış· 

tır. 

tnsan hayatırıe. karşı işlenen bu 
korkunç cinayet karşısında dUnya.n .1 

ıııhhl polis hafiyeleri harekete geçti
ler. Caniyi boş bırakmağa gelmez:dJ, 
muUaka ele geçirmek lAzıı:ıdı. Yok!\3 
bir müddet sonra ayni Olçüd~ ci-.:ayct 
işlemesi pekAlA mUmkUndli. • 

geldiği nazartyesindo blrleşmeğe ba~ 

!adılar. Fakat bunu isbat etmenli. 
lmkAnı yolttu. Sıtµıl polis ha!iyelcrı 
dUnyanın influenza salgınına. uğı:-a 

yan hq noktasına. koşturuluyor, lnf. 
luenzalıla.nn Uuırinden mayiler alı 

nıyor, laboratuar hayvanları Uzerin 
de tecrübeler yapılıyor ve mayller. 
den yapılmıt bir takım kWtürlerm 
yardımile hayvanlarda hastalık UY'-ll 

dırmoğa çalışılıyordu. Bütün emek
ler boşa ı;ldiyordu. 

1920 senMinde işe sarılırken, coh, 
gelecek bUyük salgına kadar yirmi 
.senemiz var> diyen Alimler bedbin 
olmağa ve tel!.ş etmeğe bqladılar. 

ÇUnk11 yirmi sonenin onu geçtiği hal· 
de cani hakkında hlç bir ipucu bu. 
lunmamı.ştı. 

Nihayet 1933 senesinde tngnız 
mütehaı:sısları, influenzalıların g-ar
gara edip tükOrdüklerl mayllerden 
hertürlü mikroplan uzaklaştırmak 

auret!le bir vlrus ele geçlrmeğe V!! 

bunun yardımile tecrUbe hayvanları 

arruımdo. influenza hastalığı uyarıdır
mağa muvaffak oldular. Bu suretle 
hasta edilen hayvanların yanına ko. 
nulan uğlam hayvanlar derhnl ha.ıs· 

t:alığı alıyordu. 

Tarih gösteriyor ki cntlocnza mik· 
robunun faaliyet tarzı, plAn dal~sln. 
de !ş gören bir eşkıya çetesinL"l hab:ı· 
seUertno pek bc.'tziyor. Bu ı;tzli çete 
aer scno dUnyanın başka b:.r yerinde 
salgınlar hazırlıyor. Aşmıyacafı en· 
gel yoktur. Kıtadan kıtaya zahmet. 
o;izce atlıyor. Her asırda bir kaç de· 
Cn. dUnyanın fU veya. bu tarafını ka· 
ııp kavuru)-or. Eski asırlarda Loıı. 
irada başgösterdiğı zaman bundan 
rpaaun kalan ev kalmadığını. aşağl 
yukarı herkesin hastalığa. tutulduğu· Bu ilk adımdı. Fakat çok mlihim· 

Mal sahiplerinin 
eziyeti 

«'"' Mekteplerin ~alması dola· 
YJ!!lle tçerenköyündeu göçmek 'e 
htanbulda kiralık bir ev edin· 
mek ~in tam oo beş gündür dL 
dinen, semt semt g&loen derctll 
bir okuyucunuzum. Şlkft~·etln1, 
ev ,.e apıırhman sahiplerinden· 
dlr. Bunlar, mllll koruıuna kanu· 
ounun hUkUmlerlnc rağmen, .. . • 
kadarların diğer lhttklir lşlcrt Ue 
fazla mcş'1Ütyetıerlndcn , .e c~ 

IJlerlnl ihmal etmelerinden b·U· 
tade ederek kiraları atnblldlğlne 
arttırmışlar, ev klralnmn tarz ,,.e 
usullerini do JhUkArlannı örtbas 
edecek şekillere eolunuşlardır. 
l\IPselA,, Ll'ılellde bir apartıman 
sahibi, ev..-el~ yirmi be., liraya 

,·erdlğl ıWyleneıı Uç odıılı bir da· ı 
ireeıne kırk Ura istemekte '\"e bu. 
nun on be.,er liradan on iki RY 
Jıtımıı nakden w•rllmeslnJ tei;:ll 
etmektedir. SllleymıınJyede bul· 
duğunı bir evin &ahlbl de, e\'1nlıı 
Uç odadan ibaret olan ayrı bir 
bölüğünü )1nni t>qer tim. hesa. 
bile altı aylığının pe§lııcn öden· 
meslnl ve otuz Urııdnn muka\•olc 
yapılıp aradaki boş Ura farkın 
da tedlyo edilmiş gibi kontur &ta. 
dercedllmcslnl btemektcdlr. Ev1• 

nln dört odadan ibaret olan füıt 
klmunı kiraya a.neden bir ev 
sahibi de, kira bedell olan )irml 
bet liranın altı aylıtının birden 
'\'erilmesini l11temekte ,.e kontu.. 
rat a.kdJne 111.zmn olmıı<lltını Miy· 
lemektedlr."ıı> 

Bunu bir okuyucumuz: yazıyor 
nu, her evden bir cenaze çıktığını. d!. Bundan 60nra yapılan müşahede. 

Sa
"·onyada. halkın ,.,...,le birinin bir !erle vinıs nazariyesi çok ilert ı;ttt:.. ve soruyor: 
"" ""'V Lo d ad d kto H •- ad - Muhtao -ve muztar ,·utyet· 

tek salgında öldUğ(lnU, ltalyada aha· n r a 0 r arr..- ında bir 
llnln seldıde yedisinin hastalığa tu. bakteriyoloğ, hasta edilmiş bir kobay te bulanan biz klracılnr bu aykı. 

yavrusunu muayene ederken, hayvan n teklif ve dilekler ka11ısındıı. ne 
tulduğunu tarih haber verıyor. •'"•Un k k dı B •·-•-n .. -apalım'l .. 

1918 • 1919 senesindeki büyük e&l· J..... 
0 &rfI 8 sır · unun ı.cnu e " 

~mdan evvelki salgın 1889 • 1890 kı· doktor Harris derhnl, mut.ad iraz;ıle, 
şındıı. olmu~u. Daha eski zamanlara influe.nza.ya tutulmuştur. 
ait devre h~plan vunu gösteriyor [Leningrad Pastör EnstJtUsU daha 
ki 19.10 senesinden sonra yeni ,.e bU· ileri giderek insanla.r arasında b!: 
yUk ı:ıır salgın beklemek icap ediyor. gönüllü grupu seçti ve infiuenza vi· 

1920 senesinde lşe oturan ilim a· rüsünn kendilerine a.şıladL 

Dedenin eserleri bu 
akşam halka 
dini ettiriliyor 

damları şöyle dllfUnmtlşlerdi: Yirmi bir milyon insanı bir ham. 
- önUmUrıde yirmi senelik zaınıı.n lede öldUr~ caninin nihayet te.ma.· Cwnartesi günü yalnız: Vall ve 

\'U', Naaıl olsa bu kadar zamanda mile yakayı el-0 verdiği hakkında Belediye reisinin davetlilerine bil· 
caniyi k~cderiz:, ellerine kelepçe vu. Alimlere kanaat geldi. Nazariye ta. yük bir muva!faklyetle dinletilen 
ruruz, başı ~ kalıp milyonlarca in· mamllc isbat edllmlşti. klAsik Türk musikisinin diihile· 
san öldUrmeslne meydan bırakma· Şimdi if, bu korkunç canhıfn eline rinden Hammaml zade İsmail De· 
yu:. kelepçe vurmağa kalı ordu. Bütün denin eserleri ~u aqam Şehlr Ti· 

Fakat yapılacak iş de çoktu. A. Y 'Yatrosu komedı kısmında halka 
sırlarca mQddet bu hutalık esra:lı dUnyanın Wm t.lemi lftc bu maksat· dinletiletlleceklir. 

• 

önü Ansiklopedisi 
~ . . ' 
1 

Türk fikir adamlarının müşterek eseri 1 
olacak, hiçbir yabancı eserin tercüme 
veya taklidi mahiyetinde bulunniıyacak 

\, J 

Ansiklopedi üzerinde fiili 
çalışmalar baş lı yo r 

Maarü VekAlell, İnönü ansiklo· 
pedisi hakkında proeramını ve dl· 
rektif projesini bir risale halinde 
neşir ve tevzi etmlııtır. 

Bu risaleden öğrendlJlmize gör~ 
İnönü Ansiklopedisi kendisine ve· 
rilen yüksek isme !Ayık bir eser 
olacaktır. Tilrk eseri ve bilhassa 
Cümhuriyet Türklyeslnin eseri ol· 
mak zaruretindedir. Bundan dola· 
yı mtl.masili hiç bir eserin tercüme 
\'C taklidi mahiyetinde olacak do
ğlldir. Türkiye ve ııarka ait husu· 

1 siyet ve meziyetleri havi olması· 
na bilhassa dikkat edilecektir. Hiç 
bir madde için ne Laroussc ansl· 
klopedislne, ne de diğer herhangi 
bir ansiklopediye tAbı knlmak ve 
inhisar etmek znruretı yoktur. 

Larousse Ansiklopedisinin bun· 

Kalp gümüş 
lira basanlar 

Dün mahkOm 
oldular 

Geçen 6ene piyasada. mebzul mlk· 
tarda sahte gümüş liralar görtllmcsi 
üzerine tahklkn.ta ba_,lıı.nmış, kalpa. 
zanlığın merkezl Rize olduğu anl~t· 
!arak b\ırada KAzım, Ş:ı.ban ve Ba.y· 
ram adında Ut kalpazan kurdukları 
imalAthanede .sahte para. basarkuı 
yakalanmışlardı. 

Bu surcUe piyasaya bir hayli kalp 
liralar süren ııu~lularm ikinci ağu
cezada gızll ı;örlllen muhakemeleri 
öUn bitirilmiş, hal>larında karar açık 
olcı.rak bildirlimlşUr. 

dan evvel örnek eibi eöslerilmi~ 
olması, ancak umumi kıtasına iÖ• 
re her maddenin uzunlutu için bir 
ölçü diye kabul edilmeslndon ileri 
eelmektedlr. Çünkü eser İngiliz 
ansiklopedisi hacminde on iki ila 
on beş cild teşkil edeceğine eöre
mUnderecatı altı ciltlik "Larousse1> 
un ebadı ne mukaye11e edilebilir. 
İnönü Ansiklopedisi Türk fikir 

lılemlne mensup olanların mOşte· 
rek eseri olacaJdır. Bu itibarla 
Cümhurlyet Türkiyeslndc ilim ve 
fikir hayatına müntesip bulunnn. 
!arın çalışma kabiliyetlerinin mi· 
yarını te~kll edecektir, Bir milletin 
hayatı ve istikbali için en buyUk 
mt!snct olan mAnevt ve ruhi kud· 
retln, ilmi vo fikri vahdetin tim· 
sali olacaktır. 

A harfine tılt kelimeleri hnvi üç 
takım !iş, noksanları tamaJanmak 
ve madde halinde yazılmak üzere 
mOıavfr azaya gönderilecek, ayni 
zamnnda ayrı listeler halinde ba· 
sılarak tetkikleri, tadil ve ikmal. 
Je.ri rJcasUc ihtısas şubelerine men• 
sup zevata tevzi edilecektir. 

MOsbet ilimlere ve umurpi kül
türe alt maddelerde İngilJz, Al· 
man, Fransız, İtalyan ansiklopedi· 
!erinden mfimkün olan yardım te. 
mln edilecektir, ŞB.Tka ve Balkan· 
!ara ait maddeler içln, Arap, İran 
escrleriııdcn, Rus, Macar, Yunan, 
Yugoslavya, Romanya, Bulgar an. 
siklopcdilerinden istifade edilecek· 
tir. 

Eserin faydalı, il.ahlı ve cazip 
olmasına yardım etmek üzere bir 
çok resim, ~kil, harita vesaire f. 
lAvc olupacaktır. 

Ş3hırde ıhtıkar 
taraması yapıldı Aranılıp da 

bulunamayan ye~ 
,uf~ 

(E5l irleşlk Amerlkada 11111 
r'• 

l9J tayynrecl bir kaı& neti# 

25 bakkal Adliyeye 
verildi 

Fiyat murakabe memurları, bele· 
aıye zabıtası memur ve poll:ılerilc 
birlikte, dUn şehirde umumi bir ih. 
UkQr taramaaı yapmışlardır. 
Yapılan araştırmalar, daha ziyade 

bakkallar Uzerindc teks.f edildiğındeıı, 
!uulye, n1crclmek, peynir, zeytin ve 
asır eşya Uzerlnde ihtıkar yapan 25 
bakkal ıuç UscU yakalanarak derl'lo.ı 
adliyeye teslim edılmışlerdlr. 

Fiyat ml.irakabe kontrolörleri bu 
şeklide yaptıklan umuml taramala· 
ra, her gUn devam edecek ve her g!.11 
bir madde üzerinde me,gul olarak 
muhtekirleri meydana çu~aracakla .·. 

dır. 
Bundan başka dUn f iyat mürakabc 

bürosuna S ihtık!r vakası ihbar cd~~· 
mlş, bunlar ~akkındıı. da takibata 
başlanmıştır. 

İki Muhtekir tevkif edildi 
Karakoyde 3 numaralı YUce 

kundura mağazasında tezgtıhtar 
Mihal, fahiş fıyatla ayakkabı sat· 
mış, ynkalanarak dUn asliye ikinci 
ceza mahkemesinde sorgusunu mil 
tealup tevkif olunmuştur, Muha. 
keme, d!lkklm sahibi Yor~lnin suç· 
lu olarak celbi için başka bir süne 
bırnlcılmı~tır. 

Ayol mahkeme, Bohor adında 
bir seyyar satıcıyı da çay üzerin· 
de ihtikdr suçundan tevkif etmiş· 
tir. Bohor, yerli çay ile karı§tır· 
dığı harmanın 5 gramlık paketle
rini :S kuruşa satarak kilosunu 10 
liraya getirmekteydi. 

Nafıa Vekili Ankarayn gitti 

Bir müddctlcnberi ~chrlmizdc 
bulunan Nafıa Vekili Ali Fuat Ce· 
besoy dün akşamki ekspre:ılc An· 
karaya gitmi~tlr. 

'Onh-crsltcdo şifahi imtihanlar 
başlıyor 

üntvorsltcde eleme tmtlhanlan ne. 
ticeleri llAn edıldlğlnden bugünden 
lUbaren şlfahl imtihanlara. başlam1· 
caktır. 

d~ alevler I~lndo knlıın tal1
11

r ~ 
den paraşütle ııtlnmıyn nıecbU . .ı:ı: 

!il )IJÇ. 
mış ,.e teımdUfo bakınız 1ıııtJ' 
taraftan UstUno ~ıkılmasın& ...u 

adı il"'" 
olnuyım cŞeJ tan kuleslıt dl IJll 
kayanın tepesine inmiş. ~ı.ıuııı >' 
tayynreel3i kurtanıbUme1' ~~11~ 
bili ı;e\ l• bir balon lp sD ,. 

tayyareciyi oradan aıını~-a 
cal•mış. IJll.,. 
Avruranın muharipleri, l> ıııı ~ 

Ur bu Anıerlkııh tayyafCCl) 1 ıııçtll 
dar kıskanırlar. Aşıtınas1P8•1J11r1ı.ır' 
taraftan a,ılmasına. \'O eri~ ~ 
imlu'ln olmıyan böyle bir 3 r.~, 
tepesine tünemek A,rupa pt 

lerl l!:ID ne saadettir! 

O!\" ALTINCI HA:f1'~ ~ 
Alman • So,-yet harbi Jl3 p'llt J' 

nU on altıncı haftasına. gır ~ 
hu.rp b:ışltıdığı :ı.aman bir altı 111 ~ 
bahsi getm)ştl gııllb:J.. .ı\itlP oJI' 
tarafına bir bir UA,·o edunıl~pll"' 
tunu görmekten ı;e' indiği t 11ş
bulnntın Londnı, bu on ııJtı ,ıı 
nın blltın~-0sunu 'crlrkell• ~ıe ~ 
&ağ tarafında bir ıfır görrut' ı 
rahatlık duyacağını da. Ulsı-5 
yor de,'11. 

HARP HtLELEJtl ~ 
Blr Sovyet ~azetcsındc ıı 1-~ 

len blr makalede Aiınan!Sl'l11 t1 (f' 
yonmııdo.sına girmek ıçin ~ 
reye bq vurduklımndan ,.ırl' 
yor. l\Icsel~ ı.-uvvetll bir llJI i 
mutrezeeı bir inek UrUııllll tf' 

kasma gtı.lenerek Der~; 
şebbUa etml~. fakat ııusıat ~ 
fıırkına ,·ararak ııürilniln 0 ~ 
nuı ına müsaade etnıışıer ;'u ~ 
man ateş ar.arak bu teşebb 
bıraktırmışlar. ~ 

Bliytlk ansın anlabrdı: tt1 ıf 
Japon muhıırebcslndo Jar011 

11 ~ 
yun posttan albnda bir ,a~e~ 
re.sinde bir köyü xaptetıı1'ıdt 'I 
Demek ki hıırp hllciortııdtı tt~ 
yunun inek olm~ı ~lbl bJr ~ 4 
nr. Bir gUn tayyareler, ıerl I 
rWerlnin arkllSlna gtr.ıcnın111'1 v 
vatral< oldoğu zaman Jıet ~t 
ınıı.m olıı.cak. ~ 

====-====~ bir perde altında kalmıştı. ltalyan· la 1938 ten ııonra 1fe sa.nldI. Bu konser için Anadolunun muh 
ııtr, 'yıldıZlu& ft,1t gizli bir nüfuz ve N~ yapabU4\klerlni yum 'ou telif yerlerinden meraklılar 1stan· 
tealı' ytızllnden ileri geldiğine inanı· stıtu."lluda okuyacakmıı.z:.] bula kadar gelmişse de bUtiln yer. 
yor?ardı. NUtw: manasına gele."1 in!. ler kapanmış olduğundan bir çoğu 

:Mahkeme V4U'd!.gl.Prarla. ~ı 

12 sene ağır hapse 6 bin lira para 

cezasına, Şabanı 3 sene hapse 2 bin 

Sorunuz~ 
5öyligeflıfı 

luenza kelimesinin bu bııstalığa. al-mı yer bulamamışlardır. lira para cezasına, Bayramı da 6 sc. 

S ... .. Jete Milli Piyango 
bugün çekiliyor 
Mfill plyaneonun 7 incl tertip 

3 üneU çekilişi bugün Afyonda ya. 
pılacaktır. 

ÇekilJac snat 17 de ba~lanacak 

B e le d i y en in ~e hapse 3 b!n ııra para cezaama r --"' mahktUn etmlşttr. 
cevapları l 

l - Yenlcami civarında htlA. 
yoksuzluğundan şiklyctl havi M. 
R. imzaslle mektup gönderen 

Harbiye kazası falU şoföriln mu· 

hakemesine dün devam edlldi 

O 
st•nhul, kurtuluşunu dün 

p arl ak oeklldc bir daha 

kutladı. 
Taksimde Cilınhurlyet meyda• ______ __, .. 

nında hazırlanan 

her zaman teşrinievvele tesadüf et. 
mıyeceğinin henüz farkında olma· 
mı§ ki ııöyle cevap verdi: 

ınaı muessese 
ait kanun ~ 

olmasının hlkmeU budur. Londralı· 

!ar, influenzaya Londranm meşh Jr 

sisi yllzUnde."l tutulduklarını sanıyor
lardı. 1919 aencalno kadar Alim.er 
Pfe1tfer basili denilen blr basil ytL 
zUnden ileri geldiği zannına dUşUll ~r. 
HalbukJ tetkikat 1018 • 1919 salgı!1t· 
na maruz kalan ba:a yerlerde bu ne_ 
'1 basfoien eser bulunmadığını g~s-
termtştlr. ve 17,30 da nihayet verilecektir. 

Bir kısım Alhnler ısuçlunun bir 11e- Bu çekill(ite 400 bin numaraya 

okurumuza: 
Şlktıyetlnlı.c belodlyo şu ceva· 

bı ,·ermlşttr: Bu heJA me6desl 
cvnlden n.ıızan dlkka.to alınmılj 
bulunmal.-tadır. Çlçıckp:ı.zan ıs

tlmWt lşlnln hltamnu mllte41dP 
bUralann tanzJml esnasında yıı. 

pıtına ı için ıren mUdllrlUğt\ne 

emir 'erllml~tlr. 

Bir müddet evvel Harbiyede bir 
otomobil kazası olmuş, tek numa. 
ralı taksilerin i~lemesl ıtızım gel· 

1
' diği bir gUniln gecesinde çift nu. 
maralı arabaslle ve sarhoş olarak 
Harbiyeden silratle geçen Hasan 
Fuat adında bir ıoför sürat yüzün. 
den direksiyonu idare edemem!~ 
ve otomobil ile durak yerindeki 
direğe ıiddetle çarpmıştı. Kaza so· 
nunda•Kcmal ve Fuat adında iki 
akademi talebesi ile otomobilin ı. 
çindc bulunan ~oförün teyzezadesi 
üniversite talebesinden İhsan a • 
dındaki genç ölmüş, kardeşi Hll· 
mi de ağır surette yaralanmıstı. 

tezahürleri ve ge. 
çit resmini kuş. 
bakışı ı;eyrotmek 

için, meydana ba. 

- Çilnıctı, baba, biltün iyi gUn· 
!er, bütUn büyilk bayramlar bu ay. 
da ... Ramazan, Kızılay haftası, İs· 
tanbulun kurtulu~u. r;eker bayra
mı, Cümhurlyet bayramı... Ben, 
baba, bütUn bu iyi günleri r;e\'iyo. 
rum ama en çok İstanbulun bay· 
ramile Cümhuriyet bayramını se
viyorum. 

1 - :'.\lerzlfonda Ç..arşıoo~'tlfo~ 
nwwırıı.Cla Ahmet En ·er :,.; 
nek soruyor: Sınai nıli~ı(} 
kullanılan ecnebilere muJU.ll~ 
memur \ 'O ınl\tehn ısı~~ ıı' / 
rllınesl hakkındaki b~ 0 f' 
marası De kabul tarlıııni ' 
alini bUdJrlr mlı;Jnlz ! .. .p. vl vlrıuı olmaısı ihtimali tızerinde dur. 960 bin lira ikramiye tevıl edilc

dular. Vırus mikroptan küçUk "oi,. cektir. En büyük ikramiye 30 bin 
şeydir. Bazan en kuvvaUi mikroskop- liradır. 

,:..ı;o;;;ı~1R.....7.A uın yüksek kah· 
velerden birinde 

...,.-.;ıı..-_.çok erkenden yer 
aldım Eğer biraz daba ıeç ka lsay. 
mı~ı~. yer bulmak ddll, oraya 
varabilmek içip ieçlt bulamıyacak. 
mı şun. 

- Sen bahtiyarsın çocuğum. Cevap - Kanunun :.. 1, 
3293 ve kabul tarlht - ' 

la bile tefriki mUmkU."l olmaz. Ehk· =============: BahtJyarsın ki bizim gibi o me· 
şum lsgal günlerini eormedln. O 
demin eoçtlğimiz gelincik tarlası et 

dir. Meali fUdur: cHı.ıı.ıı~1 
sermayesinde devlet ı~Jrll tronlu mlkr06l<op bunu son zaman. 

ıarda görUnür bir hale koyuncaya 
kadar takip edilen usul, şüpheli sanı· 
lan btr mayldcıı herUlrlU mllaoplan 
ayırmak, eonra ma.yii ha.yv&.'llar Uze
rlnde tecrübeden geçirerek içinde 
vıruıs olup olmadığını böylece araş. 
tırmaktı. 

YavLf yavq bakUrlyologlar, ln!lu 
enzanın bir nevi vinıs yllzUnden ne :i 

HERGüN BiR·.f.IKRA 
Orucu bozmuş 

Ba§laruıa lnce yaşmak tutun-
4uldıın itin kapanmakta ihmal et
tlklerlno bUkmettlği bir çok ka· 
dınla.n denlze attını:ı boğduraea.k 

n bu barekettnl ısofulu.k sayacak 
kadar taassubu ''O kadın dUtman. 
lı.p ile ta.rlhte meşhur olan Üçlbı• 
eti Sultan Oenıan, kardeşi Sultan 
J)la.lımudun bnflattığı ve ölllml.l 
sebcblle yarım bıraktığı Nuruoe· 
nuuuye eanıllnl ikmal ettirdlği ıu. 
ralarda eık sık yapı yerine ,~. 
ışıorı göz.den geçir1mıll} Bir raım.
z.ıın gWıUne teeadllf eden bu gell::· 
ıerden b rinde, bir ta§ç1 uatasroıu 

J cillCk yedığlnJ görür. ı'ıuıına l!IO. 

6'UJur ve hiddetle sorar: 

- Herif sen nJtln oruç tutmu· 
yorsun 't •• 

Bır bekta~I fakiri olan usta, ya· 
ııında ,.o ıırkıısında bulunımların 

cıuıuınlıırından karşısındllklıılıı uı. 

manın padışabı olduğunu anlar. 
Fakat, bllmlyormu~ gibi da..-ranır. 

cessllrlü blr eda ile: 
- Pad~ahın hışmına uğrıyaı.ı 

blr avrad, biraz C\'Vel yanımdan 
geçerken atılt soı:ık hail ile aklımı 
~:ışınıdıuı ııldı. Ka1ınlığ1mdan ra
mazaw unutturup b na. orucu 6a· 
katlattırdı-

Der 'e başına inmek üzere bulu. 
, ııp be!A~ ı Uert ı;ürdllğU bu zarif 
baıbane Uc defeder. 

TA KV i M 
7 'I'EŞRİ:NİEVVEL 9U 

SALI 

2 - Fırınların vakitsiz \'e irı· 

tlzamıız ekmek çıkardığı hıı.k· 

ıundakl ~lklyeU havi L. S. imza. 
1111• mektup gönderen okurumu· 
za: 

bi kıpkırmızı Bo. ,..,_...._ ___ _ 

yoğlu caddesinde 
bir tek Tilrk bay 
rağına ra~tıamak 

inanılmaz bir sa 

nan veya devlet ııerm~u;ı, 
lan lmUyulı veya. un.'t1Y11 ,ıf' • 
tUn ıımal müesseselo~-ıo t
ı,ılrketleri herhangi bit' w~t 
nacakları her ecnebi tpU ıı t' 
lçln hUknmetço aylı!< oıa~J 

AV: 10 - GtiN: 280 - Hızır: 155 
RU~lt: 1357 - EYLÜL: 2~ 
eicni: 1360 - RAMAZAN: 15 

V..UUT ZEVAL! EU-\J 

GÜNEŞ 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

6,03 
12,02 
15,13 
17,42 
19,15 

12,20 
8,19 
9,32 

12,00 

şuaıyetlnlz.e belediye 'lU ce\·a· 
bı ,·ennlştır: Un, her mıntakııye. 
n;klstnden far.la nılkbırda t-0' zl 
edilmektedir. Bu te\·tlata r11~. 

men, ıu~rhangt blr \'az.iyet llııL 

etmek ıstıyen fırın ''nnın, banur. 
derhal uıaha!U kaynwkamlıi;ınıı 

blldlrUmeet rl<',a olunur. 

Suçlu r;oförün ikinci aıtır ceza· 
da görülen muhakemesi son saf. 
hasına gelmiş \·c müddeiumuml 
dün mütallıasını serdederek maz. 

nunun ile ldşlnin ölUmUne E>ebe· 
biyet suçundan şiddetle tecziyesi. 

Bu Sl}.adet ve şeviM doly günün 
intıbalarını anlatacak delilim. 
Çünkü okuyucular bunları b8eka 
sütunlarımızda bulacaklardır. Ben 
yalnız tUnedlğlmlz yerde kulak mi. 
sa!lri olduğuın kırklık bir baba i
le sekiz dokuz ya~larındakl oAlu 
arasında geçen muhavereyi bura• 
ya kayıtla iktifa edecelim. 

- Baba, ben bu te~inievvel a. 
yını çok seviyorum, 

- Neden oğlum. 

adetti, t'lii!iı~~ 

Çocuk be basını 
teselli etmek lii L.lıı..:-~~&.ır:ıııae 
zumunu duydu: 

- Böyle söyleme baba, Sen de 
bahtiyarsU). Bahtiyarsın ki bizim 
görmediılmiz o büyük kurtuluş 
gününü gördün. 

dlr olunacak bir mUtellsS <' 
tlştirme ücretin! vurnete •il J; 

roceklerl bu ücretler'l he! ,. , ... 
da bir p~lnen Hazf:'ıeye J f-

ğa ve mukabilinde ..mai<bııı,-t 
ta. ve bu makbuzuıı tarlll t.1'' 
maralarını lktısat veJ<lle 

YATSI: 
İMSAK: 4,25 

ı,so , 

10,42 ı '-·---------' 
ni istemiş, muhakeme müdafaa ve 
karar için kalmıştır. Çocuk, Ramazan ve Bayramın TiRYAKi . dlrmeğc mecburdu~:H> 

r 
tanla beraber yafiıyan bir kadının hfıllı 
bir İngiliz zabitinin ismini ta~ımasını ho~ 
görmliyorlar. Herkes c<Artık binbaşı bir 
karar vermelidir» diyor. TalAk da.vasına 
ba~lamanız lfızım .•. 

Herbert hayret ve heyecanla cevap ver. 
di: 

- Ta16k davuı mı? Fakat &iz bunu ar. 
zu etmediğinizi şimdiye kadar söylememi§ 
mi idiniz? 

- Zinayı sebep göstermek \'e ~etsiz 
bir taltı.k ynpmanm arzu etmiyordum. 
Halbuki mesele böyle olmıyacak. l\ncak 
makul bir §eklldc bir talfık olabilir. O da 
aranızda karı kocalık olmadı~ını ileri sür· 
mektir. 

Vali, elini Hcrbert'ln omuzuna dayadı. 
Boyle dostane ve tkkllfsiz hareketlerle 
haris doktora her istcdl~inl yaptırabilirdi. 
Sö;:ünc de devam etti: 

- Udaigor sultanının sabık kocası ol· 
mok, sultanın metresiııin kocası olmak· 
tan daha iyi bir sıfattır, azizim. 

- Udalgor sultanı mı dediniz? Odre. 
yin bu adamla evleneceglni tahmin edl· 
yor musunuz? 

- Bu sadece bir tahminden ibaret de· 
gll, bunun böyle olmasını temenni edi· 
yorum. Çünkü bu meselenin ba~ka tür. 
ıa kapanmasına ihtimal yoktur, değil 

'? mı .. 
- Evet cidden öyle .•• Ben de ba§ka 

hal çaresi 6:öremiyorum. 

EDEBi ROl\IAN 

Yazan: Francls de Crolsset 

- Ha §Öyle.. Makul olmağa başladı· 
nız. Bu kararı kendiniz veriniz. Yoksa 
bütün İngiliz muhiti de, ben de size bu 
kararı ı:orla verdirmeğe mecbur olaca· 
ğız, 

Herbert titredi. Vali söze devam edi· 
yordu: 

- HnttA hemen karar vermeniz lfı. 
zun ... Bu sureUe §ercfll bir şekilde bu 
t:e nihayet vermlı olursunuz. Evvelfl bel 
ki sizi ııyıplıynnlar olacaktır, Fakat ben 
buradayım. Sizi daima müdafaa ede. 
rlm, korkmayınız. 

Bir müddettenberi Herbert zaten nef. 
sile mücadele ediyordu. Demek ki nlha· 
yet korktuğuna uğrıyacaktı. Bir rüya, 
hem de pek korkulu bir rüya görür gibi 
cldu. 

- Karı kocalık müna.,ebctinin ol· 
mayışını sebep göstereceğim, öyle mi? 
Lady Brandmor bu işe ne diyor? 

- Lndy Brandmor birşey demi)'or. 
Daha doğrusu ben ne dersem o da onu 

TEFRİKA No. 95 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

diyecektir. 
- Bütün Rahajang'a rezil olaca#un. 

Beni herkes zayıf ve iktidarsız bilecek. 
Blnbıışı: ıerkek değllml§• diyecek, .• 

- Hayır.. binbaşı delil, ,yarbay car. 
ter karısını boşadn diyeceklerdir. Me· 
sele bundan ibaret olacak. Hem de yeni 
rOtbenizin verdiği itibarla artık hiç klm 
se size dil uzatamıyacaktır. 

Yarbay... Vali kendisine yubay ola· 
c<ığını müjdeliyordu. Herbert hllA olan. 
lara inanamıyor, ıimdi de tatlı bir rüya 
gördüğünü sanıyordu, 

- Sizi terfi ettirerek Hindistana eön· 
dersek ne dersiniz? PeŞaver hastahane· 
sine başhekim tayin eaıµnck hosunuza 
glder mi? 

- Bilmiyorum. Hi~bir şey bllmiyo. 
rum. Bütün bunlar o kadar ani oldu ki, 
t.aııırdım, kaldım. Sizlerden ayrılmak 
beni müteessir edecektir. Fakat böyle bir 
tcrfic de teşekkUr etmemek mümkün 
değll ... 

I 

' 1'191 • .. !:nt*ı:n· - Bunu hakkettiniz, a:llzim. • ! . :! .~:!!.! "" __ 
Uerbert olduğu yerden do~rularak sor re·• 

du: , Mayonezii leV Pi. 
- Bu tayin ve terfiime emin mlsinlı? Taze blr levrek baJığıoı.P .. 1 
Vali buna henüz pek emin deCildi. ~e,._,; 

Fakat yüksek makainlara telgraf çeke. ni ve ltlnl tyloo ter.W iP'-1 
rek Herbert'ln bu terf!lni temin edecek· ra. acı su lle blr kııc; defa l dl' 

iL Da• veyıı kuyruk tarafıll 1 f ti. Göstereceği sebepler o kadar mühim· 7 ~ ~ 
dl ki ... Reddetmelerine ihtimal yoktu. ~cim De bağlal 1P• her t& ıı P' 

Yarbay kelimesini canlandırarak : ınck ~rttle lmynıunııkto 01:~ 
- Eminim, azimim... Azizim Yarbay lu suya. b:ıstınnalı. IJ8lığ!O 50 ' 

cıırtcrl dedi. lUğtlne göre kaynak au~ ı 
Herbert ketıdl kendine sevin.yer ve dakika bıraktı.1.-üm "

8 ~~; 
şöyle d(lşünüyordu: rıldıktan sonra, lmbı a~~.ıf 

- Biraz daha lş uzarsa general bile :malı. Biraz: noğulUPc,a 61 ı'11.ıt 
olmama ihtimal var. tuh:ıp ısUzcrek ı:ıluı.rJJUlll• t,l"'. 

Valinin karısı, kocaslle de~etli bir ayırıp kayık blçlnıl bir ~ 
kavga ettikten sonra yataklara düstü, koynıaJı. Beş yumurtsııııı t ııs; 
Hayatının en feci saatlerini ya~dıcına bir tahta. kn.'Jllla cz!P wf' / 
kani idi. Kocasını tehdit için açlık grevi la damla zeytinyağı tJ ~' 
yapmağa karar verdi. 'Üç günrlenbcri va· · bir dlU.lye ,.e dalına bir ~:{I ~ 
linin gönderdiği yemek tepsisini ı;erl çe. mak ttıem ı:aııuunıılı. • ,ı:,1 
virlyor ve aç oturmağa devam ediyordu. tarda tuz, hlbcr \C bJrcr fl)' eı<tt 

Kız kardeşilc derdleşiyor ve• diyordu kaşıAı toz: luırdal \C ş 1J~ı 
ki: edl}l ~lkolan:ııy.:ı, Z<')1illl;ll~ 

- Razı olın1yacağım, bu ziyafeti ver. bir limon myunu dıı'1 171 1t1 'I 
mlyeccilm. Hem o zamana kador belki de\am ctıneıı .. Bulamaç ı;loısP . .t 
de ölüi'üm. Gideceğim, buradan kaı;aca- ıaşınca kn·a.nruın gciıııl1 6'b'ı 
(:ım. Hiç kimseye davetname gönderml· mayonc'd bahklonn uze.rt:;oıı• ..i 
yeceğlm. Zaten hiç kimse o kadınla kar. rek snaınalı. Bunun w ıoıi"'. 
fiılaşmağa razı olmaz ki .. O hain, o cellAt kUçUk kliçülc kesıııul7 ııe / 
yürekli kocam böyle bir ııeyi benden na· turp \e hnşlııamış beıcljC 

(Arkası var) le) fıı bofra~ a ) ollamalı· 
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'1:.rp vaziyeti 

'-------------------
c<\ i nı an taarru-
lunun hedefi 
"--)azan:--· 
lhsan BORh.N 
'~----~ Uerın haber ,·erdJğl büyük 
tıırı~ .)en Jlc hedefi hııkkında 

1 lhUınaı ileri Urlilmektedir: 
.... 'l'aa 
ıc , rruz merkezdedir, hedef 

ı 'a. 

& 
.:;. l'~ ccnuııtadır, hedef 

' 1'aarruı nıerkc-ı; ,.e ccııup 
~ l'I arasmdııdır, ilk bedef Yo~ 

' lıı llıUnuıll ileri sürenler, B. 
'llıLıL•on nutkundnkl şu 5öıler· 
4r ~~ olsalar gerektir: «Ruı. 
'il ı ~l1 lnktır t'dlyorlar, l\folo· 
~ ' ıun 5-0nra l.\lo&kovadan 

~~ıı sonra elin Mo ko\'ııda 
' ııu iddia edebilir.» 

rı lhtıınaıı dllşUneruer, AJ. 'ile 11 
§imdiye lmdar tkJ ordular 

te ~nupta hareklıt yııptıkla· 
' 'el1tuıcen Mkimlyetlnl mu
~lklcrını hatırlıyorlar, tran 

ı l<a lolu, tıana)i bölgesi çe 
' ~llakıarı bunları dııha çok 
~ eıtlyor. 

iıed~e Mosko' a elyul cenup
ttı~:ıer ise sınai ,.e iktıııadJ 

-.ıulrl r 

te U 1htı~aıı ileri tiilrenler, si. 
•rrı~• ~11 ..... hedeflerden ziyade or· 

' llıafIQbJyet \ 'O imhasına 
~ Y:t 'eJ"enlerdlr. Bh:lm fikri. 

~ llılur. Zira yalnız cenupta 
~ıtıı merkezdo yapıla.cnk 
tı trtızıan Ue Almanlar, Buııı 
~ tllağlQp 'e imha edemez. 

1tııg 1ıle limen ı;olü cenubunda 
ı,ttı 0 tdu unun nrosına girmek 

~of ordularını 91malc doğ· 
'"' f lemJşlerdt. Fakat bana 
et ttnı Olamadılar. Bu hareketi 
~ lert muhtemeldir. Bahu

"8dın düşürülememesi \'Cl 

'it ı\J ııuı uzaması eebebDe. böy. 
~illan taarruzu beklencblllr. 

'tlt ar merkez ve cenup cep· 
•ras d k ,, ın a ayni hare eti 

1 koyulmuşlardır. Yani 
~~ l'bnoçenko ve Budyeni 
''tıı ayırnuya ve ayn ay. 

Ilı etnıtye çatışacaklardır. 
'lt~\raflak olamazlarsa. Rus 
\t llı çekilmesini kabule 

!tatacaklar. fakat Dou 
~ t e, l'tioskovıı.ya. bıiklm ol· 

trret edecelclerdlr. Yani 
~ıUyıe cenupta Harkof 

f ctetn, önce Budyeni or. 
ı ~~er kezde de hedef Mos
lt~ ~il Timoçenko ordulan· 
"t/'c.of, l\lo ko\'a ve Rostof 
t~ları yanında ikinci plin-

r. 

~ tı.n~lar Almanlıırın bu 60 
t~rcıcat plıinını tamamlle 

4t l't li:.nuyorlar. Gerek :mcr. 
tı rerekse ccnurtakt Rus 
•· trınkebll taarruza geç· 
-tır 

~ • llu Rus bereketi taar-
ıcı tıılan bir müdafaa ma· 

, l'ı •r. Merkezde Timoçenko 
, !o kilometre, ve cenup· 

~~rıı Ol'dtılnn 34' kilometre 
tlııtı' \"e bir çok kasabalan 

1 
,.._ nıuvaffak olmuşlar. 

"~111 
1..,. al'ın Orel'e vardıkları 

·~11., ~üt etmemf5tfr. Cenup. 
.\ "enı taarruzla1'1 inkişaf 

'"-
1
"1anJar Kırım bemhı· 

~rene 
,~ıorlıyamıya.caklardır. 

Qrc;i]n mesajı 
(Başı 1 incide) ••• 

, ~erdir. Cyrenaique'de, Su 
t ~!?-ede, Habe5istanda, Su· 
1 ~nda, savaşan Hint tti· 

~ toı l!nuniyetli ve mcıtema· 
9'2 't oynamı~lardır. 
~rı rı~indc Hint orduları Bil. 
~~laıtYah arkadaşlarlle Nil. 
~ ~nizlnc kadar uzanan 
~s sındaki cephelerde bir. 

llır:tt 11ctlklardır. Bununla şark 
~'lı t~e genişUyebllccek' o
't-ıllıl rı isafına sed çekecckJer. 
~ ~ı~ kendilerini bekllyen a· 
~ etıı mevcudlyeilerln ve 
~lıe )'ayıaıarının bin kllomet 

'l\, ~ırıda nazı lstlltısının dur 
" '""ırı -~~ temin eyllyeceklerdlr. 

r.ııcı takdirlere şayan bir 
\..ı.ııtıltu gibi en mükcnuJ}el 
lıı ~ş şeklidir. Ayni m· 

~\ı~ tıdtstanın menafllne uy. 
~ı.ıı.ı kadar mücadele etmek 
~.~uz dilnya menfaatine r tır.> 

~~ş, büyük 
be 
0cukıar lise 
01 ta okullara 
~ atırıacak 
:ı. l, (l 

\,~ taı <nususi) - Maarif Ve· 
"'~ı ebe ka>'lt ve kabul ta.. 

ltıtb nın tesblt etUğl yaşta bu
)~ e alındıktan sonra ııını!· 
*), ~dığı takdirde l ynş bU. 
lıtıı~a, kUçUk olan ayni za· 
cı, ita •artları haiz olan ta
~ll\o e ve orta okullara alın· 

afık görWmUtttlr. 

ER M E K T u p LA R 1 1 11111 lllllll 

Bir erimizin endişesi: 

111111111111 aJ! SON lb\!BB~lr::R 1[13 1 [s)v@IJcM~ 

"Dünyayı yangın yerine çevirdiler, örneğini 
almadığımız a~et kalmasa bari 

subaylığın 
ilk dUşUnU9. 

te akla gllmlyec•k 
büyük ve emsalsiz 
zevklerinden biri 

r Yazan: ---·--" 

f_B_e_h_ç_eı_K_e_m_a_ı_ç_A_o_L_A_R~I 

... ,, 
ayıran bu dağlan 

<tahkimab dolay. 
sile deUkdeşik et· 
nll,, viraneye çe. 
virmişlerdir, onu 

Yatılı ögretmen Okullarına 
kabul olunan talebeler 

\ 

Ankara, 6 (Telefonla ) - Yatılı Cibe ŞenO\'a, :Ni~antaşı kız ortadan 
oğretmen okullarına Maarif Ve- Muveddet Canbol, Pakize Suna, 
kôletince beş yüz on talebe kabul Pendik ortadan Asuman Göksel, 
cdılmiştir. Bunların arasında istan j\zadc Taydcmir. Hafize Cefakar, 
bul kız lisesinden Aysel Doğanoğ· ı Sillcymaniyc kız ortadan Melahat 
lu. 'Miınevver Bilgin, izmire; Eren. Çalkaya , ÜskUdar ıkinci Jm orta. 
koy kız lisesinden Vildan Yurter, dan Jale Atamer, Naciye Şamlı, 

Huban Aktan, İstanbul kız lisesin· Behiye GUngormedi, Üsküdar dör. 
den Sabıhn İşguden. Mahmedet duncU or tada n Emine Üyedi, Sali· 

de, er mektuplannı okumaktır. 1ıı· ı ağırlama beni öıled.lnlı. de ondan mı 
tedlğlniz saatte, bin bir çeslt .rokıa bir kara ha.bere hazırlamak 
yorgunluktan sonra, karşınıza. tunç için mi. Her vanfımcla Ba.vvayı 'ba 
yüzU ve heykel endamlle çıka l basıı;Ue kaçmıt ıörttyorom. Hlo bir 
bir devin içinde, bütUn saffet.i, bUtün sefer evde bulamıyorum. Bana clat'• 

ıptidal ve engin muhayyelesl, bUtUn rın mı ne bu rüy'1ann a.lı. Yokta 
taha&sUsleri ve insiyaklarlle bir ço. .)1ne blr geçlmıWlk oldu da. ben a
cuğun yaşamakta oldufUnu, bu mek· raya ıireme41m diye bilyüdU mu. 
tupları okumadan. imkAnı yok, t.a.h· Aman eWeml UıtüınUze cWdUrm .. 
min hatt4 tasavvur bile edemezslnı2' • .)1n. Oğ1uıııa prbet dokunma' demt-. 
O mUtevckkiJ, o \"Urdumduymaz, o Sen beni bilirsin. Amma on oldu bu 
dünyadan haber&lz sandığınız lnııa. rüyada ıördUtUm. Ba.Jmm aormaz· 
nın içindeki lılemi o masallara hAs, tam yarılacafnn orta yerlmden. Gön· 
o ata sözleıile ve manilerle sarm~ IUnUze toz toprak kondarmayın ana
dolaş halk UslQbunua alaca aydınlı· eıtrm ... .,. 

im& ediyor. Kaptnnı;:il , Şükriye Türkman. Sa· ha Taşkentli, Ayfer ryen, İstanbul 
Ne orman ıee ı-ertr ne ıalar çağlar bnhnt Ertan, Kandilli kız lisesfn. kız öğretmene. Kabataş lisesinden 
Yol vermiyor bize virane dallar den, Nerime Teber, JVIehlika Tc. Fahrettin Kıral. Pertevniyal lise. 
E\de tera,·tye kaç can el bağlar ber, Mlirlfte Alkan, Bakırköy i· sinden I\'acettin Aksoy, Şevki Tan, 
,'\nam ramazanın mubarek obcn kinci ortadan Ncclı'l Büyiikaykııt, Bakırköy birinci ortadan Ahmet 
Kar d& yatdı ıurbetelln datına. Nuriye Öıdikmen, !\'Azime Uçak. Civgln, Beykoz ortadan Halil A· 
çııe dUıttü bahçesine bağı~ıa lar, Beyhan Candan, 1\Telahat Pı. zansoy. Beyoğlu ortadan Hasan 
Ölen öldü 5elltn olsun sağma narbaşı, Saime Demiroğlu, Beşik· Uzmay, Cağaloğlu Birinci ortadan 
AJıb&plar r&maza1ı mubarek olsun taş ikinci ortadan Saime Okan, Kemal Sönmezsoy, Eylip ortadan 
Şeblrde kıtlalar kar~ı karşıya Emine Gencsoy, Hayret Ersin, Bey Ali Varol. Edip Ali Tugan , Gazi 
Tetnıen izin vermez ınem çar,·~a koz orta okulundan Hacer Şenyu. O•manpaşa ortadan Hidayet, Ya· 
Blıden scllıın olsun konu koın-ıı.rıı \'8, Vedia Yanar, Beyoğlu b irinci vuz, Adnan. Turan, Gelenbevi or. 
Komı:uJar ramazan nıubare\( olsun ortadan, Meliha Çürlikoğlu. Le. tadan Tahsin Belit. Kadıköy bl· 

ve ıfte köyünün \"e kendinlr. ad•nı man Büyük~tingördü. Demir Tra· r incl ortadan Cemalettin Güven· 
veren ve ramazanın bUtUn yurdda jc, Cağaloğlu tklncl ortadan, Adclc dı k. Ahmet Kirli . Selim Dağlı. Ka. 
ten ve ferah ıeçmestni dileyen kıt'a: Parlakay, Müşerref Garıcın, C ibali dıköv ücUnctı oriadan Cemal Çav· ğında, bır rUya görür glbl, seyreder• Kırkpınar köyUnd-.ı Huan Kuru· 

ıılntz.. tsyanm ve nedametin en gU. 
zellnl, fırtınanın \'e ııUkQnun en ve· 
karlısını, haberlerin en öz!UsUnU ve 
en tesirlisini, nçşvenın ve h~niln ~n 
içllslnl ve en edalısını bu strltt satır. 
tar arııııından bir dağ suyu gibi serın 

(!Oluklu• yunı ~ım oluk oloı..••ır ortadan Neriman Eke, Ayşe Ulas, daroğlıı. Şinasi BOyükpınar, Ali. 

ve .sesı;lz sızıyor görürsünüz. 

Er kantininde ya yansı &atılmış 

blr Jça.rpuzun, ya. aceleden devrllmif 
bir çay bardağının bir iki yerini le· 
keledlği rengi soluk, sarımtrak zarf· 
!ardan birini açarken bir maskeyi 
kaldırdığınızı ve o tunç dev yUzU· 
nlln arkasından bir çocuk ruhunuıı 

ve bir halk muhayyclcstnln bır yav
ru güvercin gibi kanat çırpma.ya baş.. 
laya.cağını aklınıza. koyunuz. Ve on· 
!arda boş yere bulunduktan yerden 
ve yaptıklan işten bahseden Avare 
ve dUşüncesiz satırlar, herhanı;I bır 

şeyden şikAyeUer veya imalar ara. 
mayınız. Onların herhangi bir hail· 
nl, herhangi bir mahrumiyet veya 
yorgunluk anını görerek mahzun ol· 
muşsanız bu mektuplardan bir ikisi. 
nt okuyup da onlardaki güzel ve dtı· 
rin huzuru içinize sindirdiğiniz zaman 
ferahladığınızı hlıısedccekslnizdtr. Kıı.ç 

ı;enç ve okumuş arkadq biliyorum 
kl: Evine yazdı:ı ve postaya vermek 
üzere oldu.:,"11 mektubu bu er mek· 
tuplanndan bir açım okuCi klan 
BOnra fazla hafif, fazla ııızlan19h bu· 
larak bir hamlede yırtıvermtştir. 

l9te bir mektup; demin tarif etU· 
ğim zarflardan blrı içinde. UstUnde 
karınca izine benzer yazılar; zorla 
seçiyor ve posta müvezzilertne ko· 
!aylık olsun diye bazılarının UstUn. 
den koyu boya ıle geçiyorum: 

Gölenln Çalpenek köyünden Ahmd 

Yılmaz; ipin ııoderlme takdbn 

Bakkal ~Jt Sayrın elfyle 
Göle 

Zarfın a.rl<asında erin kendi adı: 

Oğlunuz HUseyın Yılmaz taratın· 

dan .. 
Her mektubun baş tarafı hemen 

hemen m~tcrektır; cYUco bir hu. 
zura. Mahsus selamla mubarek elle· 
rlnlzden öperım.. ı!OJı .. >. 

mufun mektubunda. fU &&Urlar var: 
c .. l'aıık olmaya. yazık... Kırılan 

ormıJD odunu olsa bile ya:ıık ... Vtte· 
llll lotan... Amma. ne yapa.reın, ken· 
dUerl lıtJyor. Glreduraıınlar blrblrle· 
rlne. •• 

Btnı:lm ine~ hUAl &ibl ısoluktnr Bclkls Scverge, Eyüp ortadan. F at Sedat Sarıkaya. Karagilmruk orta. 
ma Tarımcı, Fatih kız ortadan Ha· dan Ömer Karadayı. Kasımpaşa. 

Adımı eoranan Oııman Çalıktır .. dan Nedim Akol, Mustafa Liva , 
TUrldya ramazan mübarek oı..uıı. tice Gulcn, Sa~hat Ağaoğlu, Nu. Kumkllpıdan Asım K iic;Ur. Mehmet 

ltte; bizim toprağımızdan Y' ~u- ran Dolaştır, Goztc~c ~rtadan Ma· TUrkof?u, Şehremlnden Necdet Uy. 
rulmu9, bizim at~lmlzde pişrrl'j, bPl· hlde Dcrclloğlu, Husnıy~ Batmaz, gan, Üskiıdardan İbrahim Erdo· 

GAvurlıtam yanpaa. verdller. Ör• 
ki blraz çiy belki blnz çatlaJ: iıir MelAhat Ekler, Heybelıada orta· ı ı; z k' Akk k y ik d ş 

0ıın, C' ı o . en apı an • a. 
destiden sunulan bizim .suyumuz; bı· dan 'M'e!Ahat Koza, ~yşe Ni§ancı, ban İlerigelen. HUseyin Karahan, 

ııeğlnl almadıf unıı: alet kalmı.sydı 

barJ.> 

Anıısına, ahbabına, konusuna kom· 
~usuna ra111azaıu mubarakleyen şı,ı 

er mektubundaki içli lirizm~ bakınız. 
• Bel}tl cvirane d_,Jar~ tablrlılden 
bir şey anlamayac&ksuıız; bu as:J 
Ferhatlar, kendilerini Şltinlerinden 

zjm aradı}tımız ve eusadığmıı~ su .. Em~.nc .Nl:ancı, Remzıyc Çnsal, Ka· ı Kemal Denk. Pendikten Abdullah 
Form biraz daha mUkemmel: Dcııtl dıkoy tklnci ortadan Rahmiye Ta· Düşmer. Sabri Erol İstanbul Er· 
biraz da.ha. iyi plfmlş ve cıltı. gö•ı ·!ll} rımcı, Nezihe Orbay, Kasımpafia I kek öğretmene kabul edllmi$ler· 
olabilir; şiir biraz daha tnce ve kıv· ikinci ortadan Muazzer Bağlı, Ra· dir. 
rak: Su biraz da.ha silzUlmUş vo arın- !l!!!!!!!!~!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mll!!!!!!ll!!!l!!!!!i!!!!'lll!'!!1!!!!'!!!1 .. _ll!!!l!!l!l!BIB•!! 
mış olabilir. Ne de olsa l9te bizim 
destimiz ve suyumuz. Ne kristalden 
bôl, ne scbudan mey! 

B.K.ÇA~LAR 

Sovyef era göre A:manlara göre 
(Batı l .incide) // (~atı ı incide) X 

bir taarruza geçml,ıerdir. dşpdan Manş sahiline kadar yarmı 
A1manl&.nn aarf~tmekte olduklıuı ya muvaffak olduğu Fransız cep· 

başlıca gayret, merkezl mıntakad.s hesinde katı neticenin alınmasın. 
kendini gbstermektedtr. Bu mıntaka· da limll olduktan sonra burada 
da taarruzlar, cenuptan ve tlmalde;ı -.oo bin Fransız askeri ve Sırbis
Moskova iııtıkamettnde lnkifaf et.- tan muharebesinde de 200 bin e· 
mektedir. Bu taarruz, }\v tarafta sir almı§tır. Şark cephesindeki 
anudanı bir mukavemetle kar~lan· muharebeler esnasında ayni grup 
maktadj· Msma!th ~ı bir ınlk· ~00 bin esir almıştır. 
tar f!eTJ.emlttfr. - Js]ianyol tay~relerl Ruslara kal'§ı 

Alman taarruzu «QC>k ~ diye harp ediyor 
tavaıc edilmektedir ve Hitlertn nut· Berlln. 6 CA.A.) - D. N. B.: 
kunda telmih etmif oldutu bU~ İspanyol tayyareleri ilk defa o· 
taarruz olmaııı muhtemeldir. larak şark cephesindeki hava a. 

Londra, 6 (A.A.) - Gelen haber· kınlarına iştirak etmi§lerdir. 
ıere göre, I,ıenlngradda.n Kırµna ka· Akim kalan Sovyet taarruzları 
dar 2000 kilometrelik cephede bu- Berlin, 6 ( A.A.) • - Bir askeri 
yllk Alman taarruzu bUtUn fiddetlle kaynaktan bildirildiline göre, Sov. 
devam etmektedir. Harkofa kallı yet kuvvetleri dün §ark cephetfnin 
yapılan cenup taarruıu dah& çok simal bölgesinde Alman mevzile· 
şiddetlidir. Şimalde düşman Va.lday rine karşı akim kalan müteaddit 
&ırUarını ya.rrnıya çalışmaktadır. K:· taarruzlar yapmışlardır. DUaman 
rırn bölgeşlnde Almaplar Budlcnln!n taarruzlarının hepsi tardedilmiştir. 
mukabU taarruzu ile k&rfıl~makt•· Sovyetler insanca ehemmiyetli za· 
dır. Şlm~dcn yapıları Sovyet hUO\lm· yıala uğramışlardır. Bundan · baş. 
lan ,\lmapla.rm U%Ul'\ aoı ceııallluı.u ka aralarında 52 ton ağırlığında 
tehdit ve muvasala hatlarını 41erbe'3t bulunan bir çok bilyilk savns ara· 
bır~Jçmak tçl.n tkı cephe UuJ1nde baları da i~tinazn edilmiştir. 
h•rbe mecbur ettiğınden te.hllkell bir Düımanııı bir sahra hava meydanı 
durumda buluııda.kta.dır. ı:aptedildi 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B, A· 

Yugoslavyada 
Çeteler PotroveÇ 

şehrine 
hücum ettiler 

Moskova., 6 (A.A.) - Yugoslav· 
yadan ge!en haberlere göre, Yuıos· 
lav çeteleri Potroveç şehrine hücum 
etmişlerdir. Zagrepte Alman dolu 
bir otobüse iki bomba atılmış, bir 
çok Alman yaralanmıştır. Şehirde 

akşam dokuzdan ısonra mUno.kalA.tın 
menedilmiş olmasına rağmen sokak· 
ta iki Alman subayı öldlirillmUştür. 

Atlantik'te 
Bir aeniz harbi 
Rlo de Japeiro, 6 CA.A.) - Afi: 

Buraya gelen bir habc_re s öre, ce· 
nubl Atlantlktc Alagos cyaletlnde 
Maroggl limanına bir kaç mil me. 
ıscıfcde milllyetlcri meçhul iki harp 
gemisi arasında şiddetli fakat kısa 
süren bir muharebe olmuştur. Ge· 
mllerden birinin batmış olduğu zan 
ncdlliyor. 

londra Finleri 
harpten 

mek 

. 
vazgeçzr-
ist.'yor 

Din davası 

Naziliğe karşı 
hıristiyan cephesi 
takviye mi ediliyor 

Ncvyork, 6 CA.A.) - Reis Roo· 
sevclt, buı:Un Mister Myron Taylor 
Ilc uzun bir telefon görüşmesi yap. 
mıştır. Beyaz sarayda bu mevzua 
ait olarak hiç bir mahimat veril· 
roemcktcdir. 

lıondı:a. 6 CA.A..} - Vaşloiton· 
da zanncdlldiğlne ıore nazilije 
karşı hırfstlyanlık cephesinin tak
viyesi için Vaşington. Londra, Va. 
tikan ve Moskova arasında m ühim 
konu~malar yapılmaktadır. 

Bir habere güre: --
lngilizler lranı 
ittif ..ık gapmağa 

zorluyorlar 
Sofya, 6 CA.A.) - Buraya gelen 

haberlere göre, İngiltere huküme. 
ti, hAlcn Rusya ve İngiltere ile 
bir ittifak muahedesi imza etmesi 
için Tahran hükümcti üzerinde 
§lddetli bir tazyik icra eylemekte. 
dir. 

Çindeki Japonla ... 
•C 

rın ümitsiz Bali 
• 

':.< azon: M. H. ZA(. 
Blr Çinliye demi9ler ki: 

- Kara bir haber ,·ar: Son m• 
harebelerde 100,000 Çinliye kal'fl 
ancak 60,000 Japon uyt.atı ,·a.rruı~· 

Çinli se\ inçten çıldırmıt blr ada· 
mm ta\ rllc bir takutl a&J halar çı • 
karmış, gülmUş, OJ nanu~>, lıiODl'a 

demi~ ki: 

- ltlml.z. ittir. Za1ıat bu tertip· 
te de\ anı edertte Çin mlllttinln 
.dortte biri J ok olur, fakat bir mi.ıd· 
det aoııra dünya yüzünde blr tek 
Japon kalmaz. 

Japonlar, &'allba bu heaapları bil. 
dikleri için olacak, bir kaç .run e\ • 
'el §5yle blr hesap neşrettiler: «Sou 
muharebelerde 69,000 Çinli ölmUş 
'e 65,000 ~·ınıı esir olmuştur. BI· 
ıim bütün ;ı:aylatımıı. •U6 ldflden 
lbarettir.ıı 

:t"akat 69,teO Çlnll öldükten, 
63,000 Çinli etilr olduktan sonra 
harp nıeJ danlarııada kiti miktarda 
ÇJnll kalmış olacak ki ~imdi de Çin. 
liler be!J Japon fırkasını bir ateı; 

c:emberl içine aldıklarını 'e imhaya 
ba,ladıklarını ilin ediyorlar. 

Çinlilerin bu lddlaııını mübali~R 

t.aymak için &ebt'p yoktur. Harbin 
başındanbcri Japonlar biıJ Ul4 feda· 
kltlıklarl~ bir nılktar arazi kaun· 
mıtlardır. t•akat derlnllte gittikçe 
acizleri artmış 'e kollarının uzun. 
luğunun Çin ejderini kucaklamıyıı 
kafi olmadığını her yeni tecrübe 
netfceelnde J eni battan ötreıımlş· 
lerdlr. on iki, Uç Jene l!:lnde Ja· 
ponlar büyük zayiatı J;ÖZe alara.k 
sayısız defalar taa.rrmlar yapnııf. 
!ardır, fakat Çinliler blr :müddet 
sonra mukabll taarruzlarla her şe~ 1 
geri almışlardır. 19S9 ıtene&lndenbe· 
ri Japonya. Çlnde arpa boyıı kadar 
yer ıttmemı,, akıbıe olarak yer )Cr 
araıi kay!tetmll!tlr· 

Bu ı,ıer, Çin bütlin dünya tara· 
tından ihmal edllıllğl bir sırada. ol. 
mu,tu. Bu(Un Amerika ile lnJilte· 
r,, Çin mukavemetlnJn büyük tuy· 
metini kavramı,tır. ~lfnlllere ılllb, 

para, manc\'lyat bakımından h~r 

yardımı ırösterlyorlar. Bu cihetle 
Çin ejderinin. topraJına ,.e iattkla. 
llne &'ÖZ dikenleri kendl koca.tında 
sıkıp bofm .. ı ancak bir zaman m«'· 
aeleel diye tellkkl edilebilir. Ja.poa· 
ya beın ÇlnJn hakkından plemlyor, 
.benı de Çlade ınkı~ıp Jkaldliı için 
ltafka yerlere yetltemJyor 'e A , .• 

rupa harbi ytlztıııden kartıtına çı· 

kan fırsatlara ağzının 11uyu akarak 

l'ar~ıdan bakıyor. 

7,30 Program 19.45 Scrbt'sl 
7.33 MUzlk 10 dakika 
M5 Ajans 19,55 Müzik 
8 ,00 Mılzlk 20,15 Radyo Gaı 

8 ,SO/ S,45 Evin Sa. 20,45 MUzık 

21,10 Ziraat Tak\" 

21.10 MUzik 

12.30 Program 
12,33 Mıizik 
12,45 Ajans 
13,00 MUzik 21.30 Konufma 
13,30/14,00 MUzık 21,45 MUzık t9te beş on eatır aşa.ğldan aynea 

aldığım bir parça ki imlAsı.nı bil.ı 
muhataza ederek kopya ediyorum: B.taraf .l ı( kanunu Jansı askeri kaynaktan öğreniyor: 

• a Şark cephesinin cenup böl~esin· 

cey valldem tatma bintl eeedl an <Başı 1 lutjde) ;;: 
o clbl ol ey babaçıtım yalrup aley· mahdut b\r csatıaya ta.mil olacaktır. 
heuelam otlunclau yeddi yıl a)TI kal· ÇürıkU bazı bahriye mUtehauısla.rm:ı. 
madımı ldl hem biz mısrın erı:akı Us. göre, Yalnız pek ziyade bır munta· 
tüne memur delilik vatapln sınırı zam hımayc tesis edebilecek fakat. 
üstündeyiz ama dlyeeeğlnJzi blllyom Uça.ret ıernUerlni mUtea.rrııın t.ec&· 
Uı; ya\.TUmuz da asker. gögsünüıU: vUzılne daha çok ma.ruz bıra.KacaJ<· 
ıertn bunun için. baYJam ıelmeden ur. 

d• ilerliyen Alman kuvvetleri, bir 
bask~ hareketinden istifade ede· 
rek 5 ilkteşrinde düşmanın bir 
sahra hava meydanına varmışlar. 
dır. 

Londra, 6 CA.A.) - Times ga· 
zetesi, İ.'nlilterenin FlinlAndiyaya 
vermiş oldu#u son nota ile Eden'in 
İngllterenin hatta bu pek geç sa!· 
hada bıle FinlAndiya ile normal 
dlplomasl münasebetleri tesis et. 
me~• amade olduğu beyanatı hak· 
kında mütalcalar serdetmektedir. 
Times. diyor ki: 

Muahedcnin imzası :takdirinde 
!n~iltere İran hilkümetine Sovyet l8.00 Program 
kuvvetleri tarafından halı hazır· 18,03 Müzik 
da iranda iesaı edilmekte olan kıs l9,00 Müzik 
mm tahliyesi vaadinde bulunmuD: >9,30 Memlek 
tur. saat ayarı 

!?2,30 Men1Jeket 
saat ayarı 
22.45 l\1Uzlk 
22,SS/23,00 Yannk 
program, kapanış 

bayram edin. ber başa konan devlet Vaşington, 6 {A.A.) - Beyaı S&· 
değil bu. iman borcu f ,·atan borca ray bildiriyor: 
bö:vle ödenir... Hariciye nazın Cordell Hull lle :.as 1 imzalamu .. b b ikinci reis Wallace, lyandan ~ kı,ı • ~ ı ..... unu en cer> . 

Bohemya ve Jto
ravyada Yahudi
lerle konuşanlar 

hapis edı.plecek 
ve mUmesslller mecıııı azasından ıkı 

mektubu diye? lmzamı değil kalıbı· ti k k Londra, 6 (A. A.) - Pra~ radyo· • kişi bltara ı anununun tad111 me- .. 
mı bile basarım. Bu, tam er moktu , ö U k Uz R 

1 
sunun bildlrdlğlnc gore Bohemya ''e 

ııeleslnı g r ~e ere uzve t ta-
budur .. Mektubun içinde bir de resim Be Sar Moravyada Yahudilerin bozguncu pro 

, rafından yarın yu a.ya davet . • 
var. lstırahat zamanlarında bılc gıU. d pagandalarına merkez oltJ11ğundan 
m11yi hafi1llk ııayan bu neferimin edilmişler ır. dole.yı bUtUn havralar kapatılmı,t.ır 
yüzüne n8f'e nekade.r yaşıyormu1 Bu toplantıya. lŞUra.k edecek oları Çeklerden Yahudilerle konuıµmle.r ve 
mıığane: ona bir daha. «köye gönder- kongre murah.hula.rı.nm mUAhaaıran bunlara iyi muamele edenler hapso· 
meye resim aldırır gibi dur baka· Ayan A.zası araııınclaıı aeçil!'lllf olma· ıunacaktır. 
yımb diyeceğim .. Resmin arkasında ıı hUkumeUn evvelA. bu meeale ha.k· 
bir kıt'a: kında. Ayan mecllainin taavlblni temı· 

5ankaDU,ta yok kıyı, l&kele 
Ylnnt blr 3-aflnda. geldim a~re 
Gerekse devlet. kor luyametedek 
Ne izin isterim ne de tezkere. 

B~ka bir mektuba geçelim. Yuı 
kaleminin hakkı verile wrilr, özene 
bezene yazılmış bir iptida! ve iri ya. 
zı; Silivrlnln ı-~ete köyünden Eminin. 
İşte UçilncU sayfanın ortaısından baş· 
!ayan daha seyrek seyrek yazılmıl} 

bir kısım: 
«Burası \"&tldeye alt. Şabe.nıq yir

mi dokUZUDda yaııyorum. lttardan 
ııonra ya'ıı'J yanış okuyun. iyice lı;I· 
ne blmln. 

ne çalıştığını göııtermektfdir. 
Amer1ka harbe ıtrse bile Japonya 

~tlr 
(Radyo Gazeteei) Beyaa Sara.y<h 

toplanacak konfer4nııa bllyük ehe:ıı· 
miyet veriliyor. 

Japon gaı;eteleri Amerika. harbe 
girerse. Japonyanµı da Almanya .Jo 
tm:ıala.dığı taahhüt tıe bağlı kalar.,k 
harbe &irecefinl yapnakta lfeler d, 
bugtlnkU durumda Japonyanın bö\. .c 
bir harekete teşebbUıı edemlyec4ı 
muhakkaktır. 

Afıanlstandakl Almanlar 

Londra, 6 CA.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının bir prk muha· 
biri bildiriyor:· 

Alman eksperlerinin hudut ha· 
rici edilmesi takdirinde Afgan hü. 
kCımetinln karşılaşablleceği güç-

BU 8 _ ... YRAM "\ 
Fıtır sadakcsı 
kaçtan 7 eri:ece ~ 
İstanbul MüftiUUğünden: 

Bufday 
Arpa 
O'ztim 

En iyi tyı Son 
K. K. K. 

24 
38 

20 
37 

230 170 117 
Fıtre ve Zf'k8t itaslyle mUkeoJJef 
olan muhterem ahallm!ze, milleti
mizi; en hayaU ihtiyaçlarını kar. 
'ılıyan ''e elde ettiği teberrilatı 
kendisiyle Kızılay ve Çocuk Eslr· 
keme kurumlan arasında yıayla
~an Türk Hava Kurumuna her 
veçhlle yardımda bulunmaları ıu. 

zumu ehemmiyetle arzolunur. 

Ey ana na&ılsın bakalım. Ben bu
rada çok dü,ll!r görüyorum. Her ıece 
rl\yada köye varıyorum. Eve girdi· 
~im vakit biriniz bana ho' gt'ldln de
yip karşılıyor. Hep ya baham ya &en. 
Dilinizin altında bir llf \'t\r gibi ge· 
Uyor bana. İkram izzctiıılz ıuıa. Bo 

lüklerin halli içln şimdiden müza· 'il"'•-----------'~ 
kerelere ba=la~nr. 

Finltındiyanın hakikl menfaatle· 
ri kaygusundan mUlhem olan İngil 
tere. bu memlekete felAketine ba. 
Is olacak şekilde glrJşmf& olduğu 
iş ortaklığından sıyrılıp .;ekilmesi 
lı;in son bir fırsat bahşetmektedir. 
Şayet Finlandiya, Nazi taarruzu • 

na yardım etmekte n ibaret olan 
hareketinde devam edecek olursa 
demokrat milletlerin Finllındiya· 
nın makul mütalebatınm tatmini. 
ne bile düşman kesilmesine scbc· 
biyel verecektir. 

İki saatlik rr ütarek e 
(Başı 1 incide) + 

Broad .. uting Corpoation. lngil· 
tere hWtQmetinln calais radyosu· 
nun verecctt mUbim haberi dl 1· 

lemeğ1.1 amade olduğu cevabı.u 

almanca olarak verdikten 60.'lr& 

Calal& radyosu fÖyle demiştir: 
Alman harp esirleri ile .\lma'l 

sivillerini hAmil olan hastahan ~ 
gemisi, 7 b!rlncite.,oır!n salı günü 
Newhavcn limanını l('rkedebll!r. 
Hareketin doğru olarak saatini 
ve hasta ve yaralı esirlerin yekQ· 
nunu eıhht serviste bulunanlarıı: 
,.e gemideki kadın ve çocukların 
miktarını lQtfen bildiriniz. 

Dieppe'den hareket edecek olıu 
he.stahane gemisinin hareket sa· 
ati yarın ayni uzunlukta d&lı;a 
üzerinden bildirilecektir. 

B. B. C., şu cevabı vermiştir: 
Almıf olduğumuz ikinci me

saJmızdan dolayı teşekkür ede· 
rız. Yarım saat sonra cevap ve· 
receğiz. 

Tahran hüklimeti, bu talebe mu. 

hilkumeh Moskova ile anlaşarak ı Tepebaşı dram kısmında 
vafakat ?tmiyecek olursa Londra • İstanbul Şehir Tiyatrosu 

!randa yeni mıntakaları Rus kuv. Bu gece saat 20 30 da 
vetıerine işgal ettirecektir. H A M L ET 

Dalma fevkalbeşer kudrette ••••••111• 
şahsiyetler yaratan Büyük Rejisör'ün son zareri olan 
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SERBEST KORSO 1 
1 

Her türlü Beşinci ' 1 ı 
Kolları ikaz Bir Çok Genç Kızlar 

Ve Genç Kadınlar ~ (Başı 1 incide) ** 
Sabit gelir sahiplerinin yükü sa dönüp dolaşıp oraya erişmek e· 

melindedir. 

l 
S B 

1 
Bir İsviçre gazeteı;inin geçen gün yazan : s. . . pek doğru olarak anlattığı gibi, 

Türkiye i~i muharip cephe arasın-
ött.'l:!enberi Vatan gazetesini oku·, ler olnııı.lıdır? Onu da bır başkn ma· da bir muvazene temin ediyor. Bi· 

rum. Dikkat ettim: Siz dalma mem· kaleııızde gösterseniz mücadelenızın zim bu halde kalmamız herkc:oin 
tekelin en mühim, hayatı meselelerı. mUsbet ve hayırlı bir semere verme- lehinedir Dar bir düşünce ile ve 
ne el koyuyor, yaralan deşiyor, teda· sine yardımı olur. harbin ~uvakkat bir safhasındaki 
\"i çarelerini gösteriyorsunuz. Allah 2 - İlk ihtiyaç eşyası için ves.ka tazyiki azaltmak gibi mahdut bir 
tesirınl halkctaın. usulünUn ihdası .. Çok güzel, çok emelle Türkiyeyi zorla bir tarafa 

En son hareket noktanız memlc· ı mükemmel btr ! kır... Fakat ~ıne, çekmiye çalışanlar, yine zorla ote
kettekl füzull pahalılık oldu. Dünkll blzım gıbı çok yaşamışlar, bu usulUn ki tarafa scvkctmekten ve kendi 
cSablt gelir sahıpl,.rinln yükU• baŞ-1 ehliyetsiz ellerde ne neticeler ver~ı- ale~ hlcrine çalışmaktan başka bir 
hkh makalenizde yine mühim bir tç· ğlnl eski BUyUk harp zamanında go:~ şev yapmazlar. 
tlmal derde lllıç vermek islem!şslnız., dllk dl!, b:ızı memleketlerde ..,er::;ıı .Turk mllletinln vekarla temsil 
SAyiniz meşkQr olsun. .MUtalaaları· tatbik sahaları bulan bu usu en etti~i hakiki sulh ideali karşısında 

k dar doğru ki... Bu husu!'ita haklı olarak korkuyoruz. Vesika usu. saygı duymak ve göstermek ve 
nız 0 

a lü ü ,. tatbik edılme mı tUrlu b" · h"c kı'mscve '"Jet olmıvaca-fazla söze !Uzum görmüyorum. An. n n .enn · ızım ı ,, " ., 
cak bulduğunuz üç çareden son ikisi türlü suiıstlmal!cı·e yol açmasını me- ğımıza, hiç bir menfaat yağma. 
hakkında bir kaç stız söylemeyi zait netmek neye ba(;lı ise bunun hakkın- sında gözümüz. olmadığına iptida· 

da düşilııdilklel'lnizl yazmunızı da I dan emniyet bağl.amak bütü~ alft. 
görmüyorum: r t b ha 

ayrıca rıca ederim. kalıların men aa ıne uygun ır : 
ı - Memurlar için lstihlA.k koo· Bence esas deva nhUıkl ıstıfadır. rckcttir. Dar görüşlü, kötü entrı. 

i . 1110ınlt 
Gençliklerine mağrur olarak güzellikler nln temadıs nı 

3 
dıkl<'t 

kılacak olan yilz tuvaletine blgA.ne kalmışlardır. Kadınd 
1 

ebt' 
edilmesi pek mühim olan no:<ta: Cildin incelıl< ve tnravctın 
diyen muhafazadır. . dırlllrın 
Seneler, binblr vazife içind" çalışan ve yorulan genç ka nrtıef 
bıtı.man düşmanıdırlar. Bedenl ve dımağl yorgunlukların •c tB' ! 
guddeler elAstikiyetlni kaybcc1crler vr. clldde (Lel<e) dl- r 
edilen avarızı (RUzgar ve güneşin de tC'Slrile) husule gc~~: 
lşte bu gıbi halatta ve bu ı;ıbl avarıza karşı KRE:H PE b 

b 1 hara 
terkıbinin kuvvet ve kudreti ııray,.slndc cıldı es er ve 

kurtarır. ta,d't<I 
Yüz binlerC'e kıulının tccrubc ctUğl 'e seHliklerinc ı.·il·.,ıı~ 

hırn kalmadığı KRE~f PY.RTEV ile glinde yapılacak S • 5 da ~ dl 
bir 018.,ajın ne gibi harikalar y11rattı~ını pek kı a bir zamnnd: nrl 
muterlr ola<'ak.,ınız. KltE'f l'l~H1'E\''lıı ~-ıırırıı aşırlık IJt'. 

lel -:ohretl a.,ıl!,ız ıleğilıllr. On tun btlfncle edlnlz. 

=======-~~~~~~-;-::----;-~ 
Devlet Denizyolları ilan~ 

· · tt' ·1rnck sıı~ Fabrikalarımızda ve icabında seferlere ıştırak e ırı ıtlJ 
le gemilerimizde de çalı5tırılmak iızere 12 elektrikçi imtıbB 
nacaktır Kendilerinden istenen evsaf şudur: aJıibı 

peratitlerine kuvvet vermek... Çok sız de bunu bil.yorsun uz, fakat dur. I kalar ve propaganda oyunları ken
gUzel bir tavsiye ... Ancak bu koope- mayıp didiniyorsunuz. Hangi kısım- dilerine hiç bir şey kazandırmaz, 
ratiflerden gfü:UmUz çok korkt:ı. da olursa olsun ufak bır ıyılik temı- ancak aradaki itimadı sarsar ve 1 
Şımdiye kadar nerede böyle bir tc- nlni kAr sayıyorsunuz. Şllkrana .. ı. dostluğu aşındırır. • N 
şebbüse girişilmiş ise sonu gelmedi. hakkın değer bir hımmct ... Var olu· Ahmet Emın YALMA 
Mutlaka bir aksaklık çıktı. Bu iti- nuz. 1 

ı - ·Türk, müslim, askerliğini yapmış ve hilsniıhal s 

rnak. . ne cıel> 
2 - Bir veya müteaddit müesseselerde asgarı beş sc 

çilik yapmış olmak ve yedinde bonservisleri bulunmak. 

bula lstihlAk koop,.ratlflerlne km·· S. S. 8 · y ı h • k,,. • 
vet vermek 111.zımsa onun iyi ışlemesı [VATA:'\ - Bahsedılen meseleleri 1 an 1 ayesı 
için de lptldadan tedbir almak l!i.zım- iki, Uç gün lçtnde çıkacak bir yazı ı:e 
dır. Fakat bu tedbirler ne gibi şey- münakaşa mevzuu yapacağız.] <Başı 1 incide) = 

Eski fivat üzerinden odun alan 
depo sahlpleri fiyatlar indirildiği 

I.stanbulun· Kurtuluş takdirde kendilerinin zarara uğra-
vacaklarını ve halk lehine indiri-
İen bu fiyatı kendi keselerinden 

1 d 
ödeyeceklerini söylemekte ve odu 

B k t na narh konurken kendi vaziyetle_ 
ayramı u an ı rinin de ~özönünde tutulmasını İS· 

, 1 temektedırler. 
(Başı ı incide) x sinde gece yarısına kadar devamı Bu vaziyet kaı:ısında _hal~ .. ta 

~l kurtuluşunun yıl donUmUnü, bu etmiştir çok müşkül vazıyete duşmuştur. 
ctın hep beraber tekrar ya.şama~ D •• · l : Bu ay içlnd.:! evinin kışlık odununu 

un yapı an m er asım almak mecburiyetinde olan kim· 
-;cvkı içindeyiz. 448 yıldanbcri Türk kalmış gu- seler komisyonun hartalardır sü· 

Za!erlmiz şüphe yok ki kudretli '' zel İstanbul, düşman işgalinden 1 ren kararsız mesaisi karşısında ya_ 
dchakAr bir sevkU idare altında har> kurtuluşunun 18 inci yıldonumu- pacağı ~'ii şaşırmış ve oya odun 
tarihinin kazanılmış en sanatklran" nu içten selen coşkun tezahüratla fiyatı indirilirse, ne diye fazla pa. 
bır zaferi olmakla kalmaz. Müte,·ali kutladı. ra vereyimh diye, odun ~lmadan 
sul ldal'eler altında Uç yilz senPdir Dlin sabah, daha gün dogma. komisyon kararını beklemıye baş· 
ıztırap çeken büyük ve astı bir m.ı. dan, bütün İstanbul bayrak ve çı. lamıştır. 
letın emsalsiz bir hamle ıle sl\kln.p 

4 
t ·· 

çcklel'le donanmıştı. Mektepli ço· Komisyonun dün ısaa suren 
l<alkınmıı.sını, bir husumet cihanının 
korkunç ve meşunı kastına karşı 

iliıhl isyanını i!ade eder. 

Bu zaferledlr ki uzun sUmıüş fc
hlketli bir de\•ir tasCiye cdilmış, u· 
nunladır kı, işgal edilmiş vatan par· 
çalarilc beraber her karış toprağın. 
da medeniyetimizin ölmez esrler!le 
TürklUğUnU haykıran iki cihanın 

mUlt,.J<aşındnkl emsalııiz lııtanbulu· 

muz tekrar şanlı bayrağına kavuş· 

muş, onunladır ki, ıztıraplar dındiriL 
mlş, yeni ve mesut bır tarih merh'.1.· 
lesine geçilmiştir. 

Son harikalı inkıl!\.plarımıza zemı:ı 
hazırlıyan, bUttin has.m milletle.:-ı 

bugün takdirkar birer dost yapan. 
dUnkU Umltslz, perişan \ 'C harap 
yurddan yavaş yavaş mamureler çı· 
karlan kuvveti biz hep o zaferden 

cuklar, analar, babalar, genç, Hı· toplantısı esnasında odun mesele· 
Uyar herkes sokaklara dökülmüş sini kati surette halledemeyişi ev. 
bu mesut gUnu kutlamak için bi velcc odun hakkında aldığı kara
riblrlerllc adeta yarış ediyorlardı. rın oduncuların leh veya aleyhlc

Merasime ışlırak edecek olan rinde de olsa isabetsiz bir karar 
ı:;skeri kıtalar, saat 9,30 da Sulta- olduğunu göstermektedir. 
nahmet meydanında kendilerine Odun fiyatları oduncuların iddia 
ayrılan yerlerde toplanmışlardı. ettikleri şekilde iı::e komisyon ne· 
Saat onda ~ apılnn tcflıştcn sonl'a 1 den 510 kuruı gibi çok ucuz (!) 

merasim başladı. Alemdar caddesi, bir fiyat kabul etmiş, odun fiyat. 
Sirkeci, Eınlnonü, Köpru, Kara. !arı pahalı ise, neden oraya ka. 
köy, Şişhane ) okuşu ve istiklal dar memur gbndercrek onlara tah
caddcsini takiben Taksime geldi· kikat yaptırtmış ve sonra, neden 
!er. Yolların iki tarafını dolduran ! onların verdikleri raporları hiçe 
on binlerce halk, dunya tarihinde , saymıştır. 
en büyük zafC'rleri kazanan, hari· ı Odun meselesi bir Arap saçı ha· 
kalar yaratan Tül'k ordusunu, 1\lch !ini, muhafazada devam ediyor. 
met.çiği candan scH\mlıyor ve ıç. Komisyon, ikinci bir kararla üç 
ten gelen bir hisle coşkunca alkış- glin evvel aldığı bir kararın yanlış_ 
lıyordu. lığını göstermekten cekindigi için-

nlmaktayız. Kıtalar saat 11 de, onde moto- dir ki, dün akşam odun meselesini 
Sayın Komutanım : Muhterem Ge. siklctli polisler olduğu halde Tak. bir hal şekline bağhyamamıştır. 

ncraller! 

Türk milletı bu fcyızll inkişafını 

yllksek \ e kudreuı sevk ve ıdareniz 
altındaki şanlı ordusuna borçludur. 

Ordumuzu tebcil ve bütün mazhR
rıyeUerimızı sayarken tarıhimizın .> 1-
yük kahınmanı, ebedi Şc!ımlz Ata. 
lürk'Un ruhunu hlirmetle. şükı an ve 
minnetle anar ve tazız ederim. 

sime gelerek ycrlermi almışlardı. Odun kesim mıntakalarından 
Vali ve Bcll'dıye Rc>isi Doktor Lüt. komisyona izahat vermek jçin ça. 
fi Kırdar. Örfi İdare Komutanı ğırılan oduncuların dün akşam 
Korgeneral Ali Rıza Artunkalın memleketlerine dönmelerine mü
te!tişinden sonra istıkliıl marşı ile saade edilmemiş ve bugün için, 
sanca~ çekme merasimi yapılmış 1 kendilerine tekrar dinlenecekleri 
ve abıdeye çelenkler konmuştur. 1 söylenilmiştir. 
Bunu müteakıp Şeh'.r 1\1.c:liı:,i adı-

1 
Komisyon bugün, ve perşembe 

na Beyoğlu Halkcvı reısı Ekrem g[ıni.i odun mesele~i üzerinde meş
Tur, bir nutuk söylemiş, Ekrem Tu gul olacak ve odun narhını kati Sayın arkedıışlar, s 1 
run sözlerini genç! ik namına a- olarak tcsbit edecektir. 

Buglin dünya ıklnci bir cihan haı"· IAharldin Yavuz.un bir hitabesi ta- : =============== 
bt ıçlndedır. CUmhuriyet Ttirkiye$~. kip etmi tir. Ateşli genç. bu hiln.' 

b. Basın Birliti İstanbul ~lıntakası bu yeni hnrp karşısında da, bın ır besinde demiştir ki: 
ımUhandan zafel'le çıkmış, uzağı dal- a- Esaret kelimesinin mevcudi. Rei ·Jiğindcn: 
ma isabetle gören \•atanın büyük ko. yetini kabul etmıycn bir mıllet el· Türk Basın Birliği azasile, mat. 
ıuyucusu Mılll Şefınl başında mu· betle hur yaşayacak. elbette efen. buatın birlik dışında kalmış olan 
kadderatına nlgı'.lhban gormek bahtı· di yaşayacnktır. Senelerce evvel uzuvları arasında ölüm vukuunda 
Y rlığındadır. ihtlraslnrı bir tiırlu talının edılc- geriye bıraktıklarına yardım için 

BugUnc kadar onun nzımkAr, me. miycn müstevliler guzel İstnnbulu. imzalanan 16.5.941 tarihli muka
tın ve tedblrlı idaresi vatan huduUa· muzun, güzel ufuklarını . karart. \"eleye gore birinci yardım devresi 
rını ve semalarını harp Afetinden ma. mak hn!iflığini gcistcrmic:lcr. BU· Necip Ali Kuçukanın ölümıle ka
sun tutmuştur. Ve bütün gnyemız. gün, biz. yOksek tnhsıl gençligi panmıştır. İkinci yardım devresi
şerefll bir sulh içinde vatan ve mıl!'!t bu mesut günü temın eden ordu- ne iştirak için :?5.10.941 tarihine 
ıçın namuskı'.lr mesaimize devam et. muzla dünynya övUnuvoruz. Şanlı kadar iştirak hissesinin gönderil· 
mektcn lbnrettır. Buna rağmen bir Tilrk ordu~u! komutanların, subay mcsi merkez heyetince tebliğ edil. 
gUn , atanı mlldnfan mecbuı ıyetınde 

1 

ların ve C?rlcrinle hudutlarımızı ~~ mektcdlr. 
kalır"ak Milli Şefimizin en gtit' seı:;ı na emanet c>ttlktcn sonra goğsu. l\tukaveleye henüz girmemiş o· 
ılo; cihana ha kırdığı gıbı (Türk mil· müziı. cer~.rck kar ıhyıımıyacağı· lan birlik asli ve yardımcı azalari. 

y 1 mız; bır muşkııl artık kalmamıştır. le fiılen gazete ve mecmua idare-
lctının bu@nkU evllıtlıırı knhramnn-1 Şanlı Ti.irk askeri. dun knnına ba; !erinde devamlı bir şekilde çalış· 
itkin kendi geçmışlcrıni heıhalde mut., tı'tdığın siını:;tınle vatanın hudut. makta olup bu işi meslek edinmiş 
tehır edeceklerdır.) tarını çizdin. Bugün e"c>rinin sınır bulunduğu halde birlik kanunu hü 

Bunun ıçın de bUyUk gnrnntımız ha· larında dimdik duruyor un. Her. kumleri dışında kalmış olan me. 
masct ve kahramanlığın timsali ola;ı hangi bir kem göz senin ~ynç ~~-, murlar ve atöyc şefleri de birlik 
b IJük TUrk ordusudur. 1 zündc hc>r zaman \·e dnıma son. bolgc merkezlerinde bulunduruJ. 

•< cknımı şanlı ordumuz şeı·erın,. miyr ın~hk~md~ır. _ .. . makta olan mukavele orneklerin-
o ıyorunı. ~u sozl<"rı mut<'akıp buvuk bır den alarak yeni yardım devresine 

reçıt re~mi ) opılmıc; ve halk tara-1 bu mliddct zarfında istirak edebi. 
l·ahreddin Altnyın cev;&bı fındnn lı<'~ C?C'anla alkışlonmıstır. 'lirler. 

İstanbul Vali ve Belediye reisı. Öğleden sonra Bu husus için Tiirkiye fş Banka_ 
nın nutkuna ordu namına orgene· <'5ğledcn sonra Vah ve Belediye sı Anknra merkezinde 2381 nu· 
ral Fnhrcttiıı Altay cevap vererek Reisi Doktor L(ıtCi Kırdar. ynnın· 

maralı hesap açılmıştır. iş Bankası İstanbul halkının orduya göster- na parti irlare hl'yeti rdsl ve par 
diği muhabbetten dolayı teşekkür ti tec:klliitı oldtıı!tı lıoldP fstanbul uınuın müdiirlliğü, matbuat men· 
eci<'rek demiştır ki: komutanlıf:ına gidcrC"k bize bu me suplarına bir cemile olmak üzere 

bu hesaba yatırılacak olan yardım • istanbulda bulunan ordu, is. sut günleri yaşatan orduya fstan. 
tanbul halkının arasında kendini bulluların sukranlarını bildirmiş- paralarının nakli için para isten. 
ana kucağında addediyor ve vazi· 'tiı: memesini 3.10.941 tarihli tamimi 
fesini İstanbul halkına emnıyet ve_ 
rccek surette yaptığına kanidir. 
Kadehini vatanın saadeti ve başı
mızda bulunan büyük Başbuğun 
afiyeti için kaldırıyorum.• 

Ziyafet, samimi bir hava içeri. 

llıılkevlerinde ile şubelerine bildirmişti. 
Dun, 'l'epebaşında Beyoğlu hal. İştirak hisseleri mıntakamız vez 

kcvinde, Eminonu ve Üsküdar hal 
kevlcrındc musamereler tertip e· nesine verildiği halde bankaya ya-
dilmiş V<' konferanslnr verilerek tırılması işine memnuniyetle tc
bu bOyOk gUnumOz kutlanmıştır. ! vessül olunabilir. 

TORKiYE 
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Küçük tasar ruf 
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Cumhuriyet 
bayramına 

hazırlık 
Ankara, 6 (Hususi) - Maa1iİ 

VekA.leti gerek Ankara, gerek dığer 
vilayetlerde bu yılki Cümhurlyot bnl· 
ramına ıştlrak edecek izcilerin ye. 
tıştirılmesi lı;ln bazı mlihım esas1nr 
tesbit etmiştir. Bu esaslara göre, 
okulların açıldığı günden itibaren her 
gün bir saat olmak üzere hazırlı!( 

talimlerine büyük bir clddlycUe baş
lanacak, talebe, dağba.şı ve onuncu 
yıl marşlarını qğrenecektir. Bu sene 
Uk defa olmak üzercı izciler askeri 
usullere gore teşkllAtlandırılacaktır. 

Ankaradakl törene iştirak edcccK 
izcilerin kıyaf,.tlerl yeknasak olacak, 
her okulun b!r sıhhiye çantası ve 
yalnız İstanbul ve tzmlrden gelecı!n. 

izci kafilelerinin başlarında okul dok
torları da bulunacaktır. İzci kafllele. 
rl her vilAyetten 23 te.şrin per~emoe 

günU Ankarada bulunmak Uzere yo· 
ıa çıkarılacaklardır. 

VilA.yetıerden gelirtilccek izcil"r 
tercihan Ankarayı görmemişler arn. 
sından s~çilccek ve boylan 1,60 dan 
aşağı olmıyacaktır. Ankaraya diğer 
vilayetlerden kız izci gctırllmlyece.c. 
tir. 
ögrendiğime gorcı bu sene Ankn· 

radaki törene husu l mektepler ha· 
riç, bUtiin • vilfıyeU~rden 2064 i~ı. 
tfi takım komutanı, 43 mektep mü. 
dür veya muavini, 86 borozan ''e b5 
trampet iştirak edecektir. 

Ağaçtan dlİsen çocuk mezarlığın 

demirine takılı k:ıldı 

Beşikla~ta oturan 4rif oglu 10 
yaşında Altan, dtin Yahyaefcndi 
mezarlığında bir a~aca çıkmış, oy. 
narken, cami hocnsı kenc:\isıni gör· 
müş ve eline bir sopa alarak koş. 
muştur. Bundan korkan çocuk a· 
ı;ağı inerken bir mezarlık parmak. 
lığı üzerine dıışmüş, sukut netice
sinde bir demir çubuk ayağına gir 
miştir. Dıgcr bır çok yerlerinden 
de agır surette ) aralanan Altan 
Şişli çocuk hastahanesine kaldırıl· 
mıstır. 

* Çubukluda oturan 14 yaşında 
İsmail oglu Yaşar, dün çayırdaki 
bir ağacın üzerinde oynarken düş· 
müş, başından agır :mrette yara
lanarak Nümune hastahanesine kal 
dırılmıştır. 

* 78 yaşında Mehmet Doğu a· 
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Sohlıın sağa: ı - Rusyanın 186i 
de BirlPŞik Amerlkaya sattığı yer; 
Yanmış kömür. 2 - Rivayet edeıı; 
lstanbulun bir semti. 3 - İman el· 
me; Yadetme. 4 - Zamanın taksı

matından; Mübarek bir su. 6 - Zi· 
raat aletlerinden: Azamet. 8 - A· 

nahtar: Hamdet. 9 - Yüzme havu· 
zu; Alay. ıo - Fehmet; Hil'ap duy. 
sa. ıı - ,\lem; Oturan. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Meşhur 

bir Yunan filozofu; öz tUrkçe: cin. 
2 _ Yuva: Çam sakızı. :ı - Men· 
faat; Asıl olan. 4 - Göğüs; Deniz 
haydudu. 6 - Başlama: .Memnuı . 
S - Acılar; Hokkabazın çatlak talı· 
tası. 9 - DUzcltme; Çolc iyi. ıo -
Eyleme; Tcrsı: Vapur durağı. 1.1 -

f ~ ... 
Ziraat · Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru tile'' 

ıarmda en ar. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe 
kur'a ile aşağıdaki pltına göre ikramiye dağıtılacaktır. dl' 

u-•·•· 4 teO Ura 100 adet 50 Uralık 6.<'°' 
, lldet ı,oeo -- • s•• 
4 » Stt ,, 2,00t ,, 129 ,, 48 ,, f, ' 

' 

• 250 >I ı,ttt • 8 o .. 
16t » 2t » , .. 

H » lH » 4,Mt • ~10 
. . ııt.~.ıl' DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içınde 60

1 
'-~ 

qaiı dilfmi;renlere ikraml;re çıktıf:ı takdirde % 20 : eti 
verilecektir· Kuralar senede 4 de.fa, 11 mart, 11 haziran. 1 

11 Birinciklnunda çekilecektir. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden : oi1I ıı:ı 

Bu yıl tedrisata 13/10/941 de başlanacağından tale~e (s8 / 
rlhte mektepte bulunmaları ilf\n ounur. ~ ~ 

1 Askerlik işleri 1 ! 
Eminönü Yerli As. Ş. Başkanlı· 

tından: .. 
Tbb. Yüzbaşı Nazım Paşa oğ. O· 

mcr (33865), Sınıf 6 hesap memu. 
ru Faik (328 20), Topçu Tğm. 
Kemal Alemdar Erzurum. 

Bu subayların hüviyet cüzdan· 
larfle birlikte acele şubeye müra. 

JJ'' Dr. Hafız Ce 
1 

caalları ilan olunur. • 
Uğursuzluk; Alllıhm emirlerine uy. --------------
mak. 

LOKMAN HEJd~ 
Dahiliye Müteha~ 

Dıvanyolu 104 pıs' 
Muayene saatleri: .,-' 

hıı.ric hr-rgün 2 5. Tel·" 
}~\'\'El.Kİ RUL!UAOA:'.\'l.:\" HALLİ 

Soldan ım~a: ı - Kapuska; Atı. 1 -

2 - Adana: Ad. 3 - Ş•k; Kaidc. ı 
1 - Çamur. 5 - Ulu carnı: J-Jtı. : 
6 - Ya: Amerika 7 - Umuma; 
LND. 8 - Şan; Nll; İma. 9 - Sa-

1 
daka; Av. 10 - Ulus; Yam!l. 11 - 1 
İrat; Bakar. . I 
Yuknrıdan aşıığı~a : 1 - K(11', U· 

yuşuk. 2 - Adımlama. 3 - Pak; 

VAT AN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

l{uruş 

750 
500 
400 
150 
50 

Unsur. 4 - Un; Cam; Allı ;, - ___ :__ __________ _ 

Saklama; Dut. 6 - Me tm~). l•as. 
7 - İçirmek. 8 - Ada , Ayn. 9 -
Emekli; Ak. 10 - Ta, Utanmama. 
11 - ldarl; Davar. 

Otomobil altında kal:ın bir ço~uk 
te aduf eseri olarak olumden 

kurtuldu 

Dün Çarşıkapıcla garıp bir vaka 

cereyan etmiş, Narlıkapıda oturan 
Ahmet adında birisi, 4 yaşındaki 

oğlu Giray ile Çarşıkapıdan geçer· 
ken, 1880 numaralı taksi çol"uga 
çarpmış ve kendisini tckerleklerı 

GONON 
ı_ BORSASI_ı 

6 n;~RiNIE\'\'EL 9 il 
1 Sterlin 5,20 

100 Dolar 132,20 
> Yen -·.-
" Pec;eta 12,84 
11 İsveç kronu 30,75 

'Eııham ,.e 'l.e.lıv'lAı 

19~3 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 

- Kitaplanııııı~1 
A R l F B O L 6 ;~ 1 

BITAB EVilfO pi 
alınız. BUtUn kitapııırı 

11 
leccğıniz gıbl Anltıırıı (.l(lel 1 

tının, A".TUpa.nın ı;ıl de 
mecmualarının Ba.bıı\ll 
gtl.ne sııtış yeridır. bııl ~ 
t.ıızetelerc l!.in d3 :k& 

1
,,,,.

Aukam c.:ıdd~ 89 

Abone ücreti 
Ti.lrklyc dahilinde: 

Scncllk 

1400 
Hariç memleketlere: 

ısenellk 

dında birisi, diin Aksarayda tram. altına almıştır. ı 93:i İkramiyeli Ergani 
ı:ı~ 't Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

L. K. 
21 75 
22 00 
20 60 
20 30 
46 50 

2700 

:SUKUT 

vaydan incrkı-n biletçi Remzi ha- Fakat bu sademe ile otmobllin 
reket zilini çı-kmiş. ihtiyar düş. altına düşen çocuk, arabanın tam 
müş, muhtelf yerlerinden tehlikeli ortasında olmak üzere boylu bo· 
surette varalanmıştır. . . Türk Altını (Hamit) 

Y 1• C h h tah 1 yuna uzandığından hıç bır şey ol- Turk Altını (Hamit) ara ı. erra pac;a as ancs · , 1 . . . 
ne kaldırılmış, biletçi hakkında ta. ı mamış ve sapnsaC:lam kurtulmuş-! Kalın heşı bırlık (Reşat) 
kibata başlanmıştır. tur. 24 cıyar altın gramı 

25 25 
24 30 

127 00 
3 54 


