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Tasarruf için ahlan yeni bir adım 

Hususi idare ve Belediyeıef 
~sarruf sandıklan tesis edeceklın 

........____ ____ _ 
Dargınlar -ı 
konuştu 

25 kuruş vererek sandıklar,a 
iştirak olunabilecektir 

!"- dövüştüklerini de kısa· 
lıt ~lrbirlerlne söyıeseler san· 

t, ile kaJ!betierJer? ____ , 

' : Ah.net Emm y ALMAN la elki de küçücük bir hadise, 
~ belki de pek ehemmiyet· 

' • • • Bununla beraber insan 
~derin bir heyecanla karşıla. 
~ ile kendini alamıyor: İngilte· 
~~ Almanya biran :için olsun 
~~ konuşmuşlardır, birbiri. 

&Wüınsemi§lerdir, mübadele 
Yaralıların ıztırabı karşı· 

'lll(iper.ek bir insanca hısle 

~ne ~llD adamiar görüc· 
' • kendileri için hayatm baş
~ Ca~eei, birbirinden nefret et· 
\. lii birbırinin :fenalı~ını iStcmek. 
~ rbideri hakkında öyle kinli 
~~ri vardH' ki diğerinde 
~ 1,}tıe nisbetle ancak başkalık
\ ı:_tüıukıec tasavvur eder, ara· 
41t...~lıkler bulunabileceğini, 
~ de iyi bir tarafı olabile. 
\~.bet.ıra getirmez. Birbirleri· 
~ tele kelime s<>ylemek mi? 

'~ ~.de ölümü te!'cih 

~· 
~ 41t 'btrkarSHHZ ki bet- Rasılsa 
~lardu-, Kin ve nefret 
~ının üzerinden b iran S hır koprü kunıl?RUŞ, iki 
~ ela birbirinin insan oklu
\ birdenbire keşfetmiş, arada 

' benzerlikler olduğunun 
"•rmtftır. O zaman ajır 

'~ lardan sonra görülen tath 
lı.~te benzer hoş bir takım his· 
\. ~aki munasebctlcre hAkim 
~lt.ı dargınlar biç beklenmez 
~ bırbirinc yaklaşır. 

~'ttıer arasında bazan tesadüf 
~bu gibi imkanlarm; harp 
~et ~ki iki millet arasında biri. 
' Üttnanlıkları, kinleri birden. 
~~cağını ve iki radyonun 
~ ltonuşmasının, Hd geminin 
~ltlı surette ağır yaralı taıw 

ı...rı sulh güneşinin doğmasına 
\ """'langıç olabileceğini tasav· 
~· ~rrıek biraz fazla mübalfığa 
~t~kat ne dersiniz, insan, harp 
, ~ıiından o kadar usanmış, 
~dar hislerin ifade bulmasına 
~ SUsamış ki l\fanştaki in
\ 

1 
~arşııaşmayı: iz bırakma· 

~lt~ıl> geçecek bir htıdise diye 
'.,_

1 etrniye razı olamıyor. Bu· 
' ~lı heyecanını biran için ol. 'una sindirmek .istiyor. 
~ tin son nutkunda bir söz 
~1)1! 1dUnyada dostluğunu elde 
~~ en çok uğraştığım mlllet 
~ r~lrıı nutkun dahili propa. 
~ ~a tnahsus kabuk kısmı, düş_ 
L~ı ~eYdan okumıya alt zaruri 
~ır tarafa atılıp nutuk sıkı 

~ ıı.aleçten geçirilince bu söz, 
~ -na1ı bir şekilde ortada ka· 

' Cunku dun bu kadar sıkı 
~~nan dostluğun bugün ve 

a aranmamasına sebep yok-

\ ~lur, iki tarafın başında bu-
~1 ~· şahsi gururlarını. şahsi 

ltı Ilı bir saniye için unutsalar, 
\,.,"t!ll\>akkat bir zaman için yal· 
\.'lltt ~alnız insan olsalar, niçin 
\.. ~~itlerini birbirlerine ve bü· 
'-:ı- t'rrı: kısaca anla~alar, bu 
~~, ll&ıltere ile Amerıka : aAl 
~lıt~ın dahili rejimi sıfatile 

'il ~ejceğlmıı diyecek yerde 
"· ) ~ksadı: 11Dünya yüzünde 
.'"il ~tın bir daha kimse tarafın. 

. ~hnaması için dövüşliyo
~)t:linde ifade etseler sanki 

' derler? 
~h herhalde çok nazik bir 
b ieçiriyor: Ortada; binlik, 

~ :ıik, hattA milyonluk seri. 
..,~t \> lrbirlerinc ölüm saçan iki 
1~lı1t! ar. Şifa bulmaz ağır yatalı 
>~ J\lınan ve İngiliz sıfatını 
~ f!.IJ. en, sadece insan enkazı ha· 
l..~ıı:;n üç bin kişinin 1ztırabı 
~rı il ölümün istibdadına bir 
~asıla vermeğe razı olmuş· 

\ı.l"l 'fllıklannı müşterek suret. 
~Q llrruşlardır. 
~~lt ~le bir saniyeden istifade 
\.~ f0l'talığa bir sulh tohumu 
~li ena :mı olur? Kök tutması 
\~tı iaterse milyarda bir olsun, 
~il ttıü~erek ıztırabı o ka· 
"~ ki ve bu kıl oyle fell_ 

Ankara, 7 (Telefonla) - Hazı r· 

lanan bir nizamnameye göre husu· 
si idareler ve belediyeler hükmi 
şahsiyeti haiz olmak uzcre bütün 
memlekette tasarruf sandıkları te· 
sis edeceklerdir. İstanbul Emniyet 
Sandığı milstesna olmak üzere mil. 
li bankalar tarafından vüeude ge. 
t.irllccek tasarruf sandıkları da bu 
nizamname hükmüne t~bi olacak. 
lardır. Sandıkların nukud ve em· 
vali devlet. malı hükmünde adde· 
dilecek ve beş senelik temettüleri, 
idare masrafile tevdiata verilen 
faizi karşılamakta husule gelecek 
açıklar, hususi idareler ve be~di

yeler tarafından kapatılacaktır. Bu 
sandıklar alacaklarına m unzam te. 
minat otrnk üzere depozito edilmiş 
gayrimenkullere bankalar ka· 
nlHlu hüküm4eri dahilinde ta· 
sarruf edebileceklerdir. Safldıklar 

mevduat sahiplednc avans 13çabi· 
lecekler, rehin edilen aıtın'klrdan 
yüzde on nisbetinde kar edeuekler. 
dir. Sandıkların bütün mnameJe. 
leri damga resminden muaf tutul
maktadır. Sandıklara iştirak 25 
kuruş gibi cüzi bir paradan: başlı· 
yacaktır. 

VATAN - Tasarruf sandıkları 

kurmak işi çok yerinde bir• teşeb· 
büstür. Ancak dünyanın 1 ter ye. 
rinde bu işi postahaneler y: ~ar ve 
tasarruf sahipleri 111ürnkii ın olan 
her türlü kolaylıkları r ariirler. 
Belediyelerin ve hllSUSİ idı a.relerin 
kuracakları sancbkarın ae derece· 
ye kadar ma•affak olacap aı bilmi 
yoraz. Ancak tasarrllf su ııdlklan
nı k•rmak postaba~e blrffıl· 

•idi 1"I işin m111nftak oıı_. im· 
ki alan arttKılllllf olard111., 

Ziraatin inkişafı için 
tedbir allnıyor 

1 

Boş arazi, orman halilne 
getirilecek ve nehir boyunclaki 

arazi iş lef i'lecek 
Ankara, 7 (Telefonla) - Bugün 

Ziraat Vekfıleti milstesarı, umum 
müdürleri, Vekil Muhlis Erkmenin 
reisliğinde bir toplantı yapmı ştır. 

Bu toplantıda memleketimizin bu. 
günkü zirai vaziyeti üzerinde gö· 
rüşmelerde bulunulmuş ve ziraa
tim izin daha fazla inkişafı için 

Halifaks dedi ki : 

"Ruslar, Alman 
tahribi için ilahı 
bir kudret tara-
fından seçHmiştir 

"Mukavemet harbini 
kazandık, taarruza 

geçecegiz,, 
Nevyork, 7 (A.A.) - Unitcd 

Press: 
Lord Halifaks dün akşam burada 

beyanatta bulunmuş ve b~lıca şun· 
ları soylemtştir: 

Bu harp birçok sürprizler yara:
mıştır. Nihal hedefimiz olan Alman 
kuvvetlerinin tahribi i~inde bu kadar 
ehemmiyetli bir rol oynamak üzere 
ilAh! kudret tarafından Rıısyanın se· 
çilmiş olması da garip bir tecellıdlr. 

Rusyadaki muharebenin mAnası Uze· 
rlnde yanılmamalıdır . . Atıantlk muha
rebesi veya İngiltere muharebesi ne 
kadar bizimse o muharebe de o ka· 
dar blztmdır. 

Nevyork, 7 (A.A.) - BugUn b•J· 

'rada şerefine verilen bir akşam ye· 
meğlnde bir nutuk irad eden 1ngll· 

terenin Amerika sefiri Lord Halifaks 

şöyle demiştir. 

Fransanın yıkllmaslle başlıyan mu 

kavemet muharebesini kazandığımı· 

zı zannediyorum. Şimdi ~fer için 
harp ediyoruz. Kuvvetımizi ihtiyaç
larımızın seviyesine çıkarmazsak va 
zlfemızt istediğimiz şekılde bitlreme· 
yız. 

kctlere doğru gidiliyor ki bunun 
karşısında seyirci kalacak yerde 
Manş esir mübadelesi gibi fırsat 
dakikalarında sulh imktmlarını 
yoklamak elbette daha hayırlı ve 
faydalıdır. Bir şey olnıasa bile hiç 
olmazsa vicdanımız rahat eder. 

Ahmet Emin YALMAN 

alınacak tedbir ler teSbit ~ilmlıtiı'. 
Bu arada memleketimialn muhte. 
lif mıntakalarındaki bel§ arazinin 
orman haline getirilmesi ve nehir 

boylarındaki boş arazinın de dev

let eliyle işletilmesi İ§ l kararlaş. 

hrılmıştır. 

Bitaraf1ık 
kanuntu 
-------

Wilkie ded 1 ki : , 
" Kan u ı.ı un 

hem eh f esl'r.edll
nıesini aklı ba· 
şında her ,adam 

takdir etier,, 
Nevyork, 7 (A.A. ) - İngiltere. 

nln Vaşington elçisi Lord Hali· 
faks'ın şerefine cumh ariyetçi milli 
kulübü tarafından pa zartesi akşa. 
mı verilen ziyafe tte b lr nutuk irad 
etmiş olan Wcndell 'lr'illkic, şöyle 
demiştir: 

Bitaraflık kanunt ınun hemen 
feshedilmesini her aklı başında 

adam takdir etmektı~ir. Cumhu. 
riyelçi fırka hükumc Lin beynelmi· 
lel i'§lerde milleti se"kedecek yer· 
de onu takibetmesini istemelidir. 

Willkic, fırkanın a memleketi ve 
dünyanın her tarafıı:ıda hür riyeti 
felflkete götürecek ollan bir kanu· 
nu » feshetmek surElliyle bu ilin 
başına geçmesi Iüzun aunu ilave et. 
miştir. 

Vaşington, 7 (A.A.Jı - Ruzveıtin 
siyasi muhalifleri, cuıınhur reisinin 
istediği yeni tedbirle re karşı aca· 
ba kongrede opstrükııiyon usulüne 
müracaat edecekler n ııi? 

Son zamanlarda, bu usulün kul. 
!anılması ihtimalindı,o bahseden 
ayandan Nye meselnnin .nası l bir 
§ekil alacağını bilmı ~diğini, fakat 
cumhurreisi Wilsonuın başına ge· 
leni bildiğini dün akşam söyle. 
miştir. 

Nye, 1917 senesin ile, Amerikan 
ticaret gemilerinin silahlandırıl · 
masına matuf Wilson teklifinin 
ayanda müzakeresi esnasında ge 
çen hAdiselere telmlJıte bulunara k 
11tar ih tekerr ürden ibarettir• de. 
miştir. Filhakika o tarihte ops. 
trüksiyon muvaffak• olmuff,ur. 

Yeni Macar 
Reisi

; t ;. 
Elçisi, 

cumhura 
malnamesin i 

v e r d i 
Ankara, - Yeni Macar orta 

elçM J. \'örllng bugün 16,se 
da Çanka) ada Cümhurr~ b· 
ınr:t lnönü)e mutad m~lmle 

!tlmat11aıneslnl \'erntlşt.fr. Bu 
kabulde lladclye Vektueti t •ma 
ını kilt:thı ı-iunııııı l\lenenıencl· 

l 
..._oğlu dıı hazır bulunmuştur. .. ~ 

Almanlara göre 

Şark cePhesinde cereyan ed en muazzam tank muharebelerine iştirak eden Alman tankları 

Azak şimalinde 

meydan muha

rebesi oluyor Sovyetlere göre ı-=-------ı 
Almanlar 
Leningraffan 
vazgeçtiler 

Şimdi Moskova 

HARP VAZiYETİ 

Moskova mDdafaası 
Ahnan ordularının taarruzu, İran-Kafkas 
yoluyla Moskovanın müdaL.a :ı 

9 uncu Sovget 
ordusu kurmagı 

hey'eti esir alınd 

istikametinde 1 I 
t.aar d . · l Yazan: hsan BORAN ruz e ıgor ar 

Başkumandan 

tayyare ile 
kaçarak kurtuldu 

Bcrlln, 7 (A.A.) - Alman ordw.ı· 
n başkumandanhğUMtl teblifi: --· (Askeri muharririmizin yazısı 3 cü sayfada) 

Kırıma taarruz eden 
Bildirilmiş olan yeni taarruzlar 

çerçevesi içinde Azak denizınln şı· 

mal bölgesinde bUyUk bir meydan mu 
harebesl cereyan etmi~tir. MUttefık 

dcvleUcr kıtaları ile yanyana çarpı
şan Alman kıtaları, mağ~ edılmış 

düşmanı takip ctmekUdir. Motörltı 

ve zırhlı teşekküller dllşmanm ncet 
hareketleri dahılınde derin surette l· 
lcrlemlşlerdır. Bu harekM esnMında 
9 uncu Sovyet ordusunun ku~ bey 
eti e6ir alınmıştır. Bu ordunWl beş 
'komutam Tütiiide ...,..,... He kaıs· 

mıştır. 

üç Alman f1rkası 
bozguna uğradı 

Moskova, 7 (A.A.) - SOvyet 
tebliği: 

6 teşrınievvcl giınü, cephe bo· 
yunca şiddetli m uharebeler devam 
etmi§tir. Pazar ıilnu, yerde 10 
aÜIJllan tayyaresi ve hava :muha· j 
:nllaleri •nw.nda 63 düpnan ta,. 
yaresi tahrip edilml,ştir. Ruslar 25 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Barentz denizinde bir Alman 
nakliye gtmıisi batırılmıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Anla§ıldı· 

ğına göre, Alman tazyiki Mosko· 
va istikametinde siddetlenmekte 
ve Leningradda ise zayıflamakta. 
dır. 

F ilhakika Berlinin salahiyetli 
sözcüleri, dün ecnebi m uhabirlere 
J..cningrad bölgesini ikinci p lAna, 
Smolensk bölgesini ise birinci p lA· 
na geçtiği kanaatini vermeic ça. 
lışmışlardır. 

Bu sözcülere göre, A lmanlar 
Moskovaya karşı büyük taarruz. 
tarını Smolensk Mıntakasından 
yapacaklardır. 

Bu hususta Stokholm T id ningen 
gazetesi Berlin muhabirinin yazı· 
sı kayde değer. Yazıda şöyle denil. 
mekted ir: 
Leningradın zaptı, şimdi m üsta· 

(Devamı Sa: 3 Rtt: 8 da) + 

Finlandiyanın 1 

lngiliz nota
sına cevabı: 

Finlandiya müdafaa 
harbine devam ed iyor 

Artık yalmz olmadı
ğından bahtiyardır 
Helslnkl, 7 (A.A.) - Fin hll· 

kQmetl 1ngiltereye verdığı cevapUı 

şöyle demektedir. 
FinlAndiya 1939 da yapılan teca· , 

vll.zden sonra 14 BırincikAnunda M!t- ' 
letler cemiyeti Sovyet hUkQmetlnı 

mUtecavi~ addetmiş ve milletler ce· 
miyetinden çıkarmıştı. ı.,ınlandiya 

kendisini tek başına müdafaa etmek 1 

ve Fin topraklarının btiyUk bir kıs· 
mını Rusyaya bırakarak 1940 da. Sov 
yetlerle sulh yapmak zaruretinde tal 
mıştı. F&fat sovyetler Birliği Fin 
lAndiyayı mahvetmek arzusunu bı· 

rakmıyarak onu rahatsız etmeğe dl.!· 
vam etm iştir. 

Haziran 1941 de bır tecavüz daha 
olmuş Fııılandiya da kendini yırıe 

müdafaa etmiştir. Fın topraklarının 
mühim bir kısmı hAIA mUteca..-ızln 

elindedir. 
FinlA.ndlya girişmiş olduğu siya,, 

taahhütlere bağlı kalmaksızın mU· 
dafaa harbine devam etmektedir. Fir. 
llndıya artık yalnız olmadığından 

bahtiyardır, ve 'BUyUk Britanya ı.e 

aulhU muhafaza etmek azmindedir. 

' Uzak Şarkta 
harp hava-

• 
sı esıgor 

Japonlar Manilla 
kont eransından 
kuşkulandılar 

lapoa gazetılırl ıenror 

Ne bekliyoruz? 

Kon/ er ansa 8 
Çin subayı 
iştirak etti 

ÇunJdng, 7 (A.A.) - General 
Mac Guderln rlaeetl altlnda to 
kadar ıubaydan mürekkep Ame· 
rlkan heyeti Amerikan doIUULllUI· 
ınna mensup ü~ tayyare ile Ma
nllladan Çlngklnge gelmiştir. 

JAPONYAYI ÇE.NBERl.ll'E .N 
CEPHE 

KUVVETLESD1.R1L1YOR 
Toklo, 7 (A..A.) - U nltecl 

Preıııı: 

Asabi Şimbun gazetesinin Ma
nllla'dakl muhabirinden aldığı bir 
habere göre l<'Wplnde .topiaonııt 

olan konferanıı, Japon.)"B.)'1 çen· 
berllyen et'pheyl kun-etlendlr· 
mek U:ıere ha\ a kun·etıerlnde bir 
ilk kurmak ~&relerini araştırmış· 
tır. 

UZAKŞARK BAı;KUMANDAS1 

stNGAPURA DöSDÜ 
Londra, 7 (A.A.) - Br ltanya 

,.e Amerika komntanlarının ÇOK 

mühim görüı:ınelerl bugün Manil
IAda sona ermiştir. Brltanyaya, ba 
\ "& mareı,alı n Uzak,ark komu· 
tanı Slr Robert Brooke Popham, 
Amerikayı da ayni mıntakada A· 
merlkan komutanı Geaeral Mac 
Arthur temsll etmektedir. l "ük· 
sek rutbell 8 Çin subayın.an bu gö 
rüşmelerde hazır bulundukları 

bUdlrilmektedir. 
Slr Bobert Brook P opham , .e 

kunnayı Slngapura hareket et· 
mlı,lerdJr. 

.JAPO.S GAZETELERİ.SE GÖ· 
RE ÇUSG - Kl.NODE A:ME RlK.\ 

LILAB K UMA.SDAl'I E LE 
ALDI 

Tokyo, "/ (A.A.) - D. X . 8. 
Kokumln ı:;ımbun gazete!!!, baş 

makaleıılnde, Uzakşarkta lngUl:ı 

, .e Amerikan zimamdarları ara
ınnda _,aııılan de\'amlı konferanıı 

ların, şarki Asya refah ııahaııının 

muhafazaııı için arfedllen gayret 
lt>r a leyhlne birer ağır tehdit te· 
lı\kkl edllmMI lAzımgeldJğlnl yaz. 
maktadır. Guete bu sahanın ta 
<Devamı Sa. 3, Sü. 4 de) =/= 

2 saati ık 
mütareke 

suyamı düştü? 

. İade edilecek yaralı 
lar gemilerden has
tanelere naklediliyor 

Londra, 7 (A.A.) - Siyasi mah. 
fillerden öğrenildiğine göre, in 
giliz hükümeti, hasta ve yaralı 
harp esiri degiştirmesinin girdiği 
çıkmaz hakkında bugün resmi bir 
beyanname neşredccektir. 

G«e yarısından sonra Alman 
radyosu sükut etmiştir. Bununla 
beraber mezkClr radyo saat 1,15 do 
D. N. B. nin bir mesajını vererek 
gemilerin bugUn Newhaven'den 
hareket edeceklerini bildirmiştir. 

Değişim meselesi şimdiki çık· 
maza girince İngiliz radyosu mü. 
zakerelerin kesildiği hakkında tar. 
silAt vermiı; ve Almanya tarafın· 
dan 1939 temmuzunda imza edil 
miş olan Cenevre anlaşmasının bu 
gibi hallerde takip edilmesi icap 
eden hükümlerini zikretmiştir. 

Newhaven, 7 (A.A. ) - Alman 
esirlerinin hastahane gemisinden, 

Leningradın batısındaki sabıle 

Sovyet ku\"veUcrının yeniden :yaptı

ğı bir gece ihraç teşebbüsü pUskUr
tUlmilştUr. Asker nakline ylu-ıyan , .a 
purların ekser isi ballrılmu;;. karava 
çıkan düşman tamam!lc iJllha ed.ı

mlştlr. 

RW!ların J..enlngradda çenberl yarma 
teşebbfüıll akim bırakıldı 

Bt>rlin, 7° (A.A.) - DUşman, diın 
Lenlngrad mıntakasındakl çenbe .. ı 
yarmak teşebbüsünde bulunm1,l.\!tur. 
Bu teşebbüs, tanklarla ve topçu k:ıv 
veU ile hava kuvvetlerinin mtizahe 
ret etmekte olduklan piyade teşek
klllleri tle yapılmıştır. Almanlann 
mukabil hareketleri Ani olmuş vıı 

dllşm!Ul karma karışık blr halde ge· 
ri çekılmeğe mecbur kalmıştır. 

Rosto\' bombalandt 

Berlin, 7 (A .A.) - Alman hava 
kuvvetleri Karadenizde Roetov llma-

tekrar karaya ihraçlarına Green· nına taarruz ederek harp malzeme:. 
<Devamı Sa.. 3, Sii. 7 de) /X/ fabrikalarını tahrip etmışlerdu·. 

1---------------------------------i Sürpagop sahası satılıyor 

Belediye bu arsalar
dan birkaç milyon 

lira kazanacak 
Bu arsalara aralıklı, bir örnek 

9 apartman yapılacak 
il Beledıye Sürpagop sahasını satı- ı yeşil sahadan ibaret olacak ve ara. 
lığa çıkarmak üzere, bütün hazır larındakl boşluklar da yeşil saha 
hkları ikmal etmiş bulunmaktadır. nın devamını teşkil edecektir. Şim. 

Bu arsada, her biri 1650 metre dilik yalnız bir arsa satılığa çıka. 
murabba olmak üzere, 9 büyük rılacaktır. Bu arsanın metre mu 
apartıman yeri ayrılmıştır. rabbama asgari 150 liradan fiya' 

Apartmanlar. ayni üslupta alt.ı konacaktır. Arsalara şimdiden bit 
katlı olacak ve ortalarında geni~ çok talip çıkmıştır. 
bir aydınlık yer bulunacaktır. İki Bir arsanın asgarı fiyatı 247,500 
kışlnin 1650 metrelik arsayı bcra· liradır. Müzayede esnasında bu fı· 
bercc alması ve ayrı ayrı inşaat yatın yarım milyona kadar yükse. 
yapmaları caizdir. Şu şartla ki iki leccği tahmin olunmaktadır. 
bölükten mürekkep bina plana Belediye arsaların satısı saye. 
uygun bir kül teşkıl edecektir. sinde asgari 2,5 milyon lira tcmın 

Apartımanların altı, kuçük ma. edecek ve bu parayı istimlak işle· 
ğazalardan mürekkep olacak ve rinde kullanacaktır. 
bunların ön tarafı üstiı örtülü bir Taksimde elektrik şirketine aıt 
galeri şeklini alacaktır. Mağazalar, binanın yeri tiyatro bınası için se
apartımanlardan birkaç metre içe· çilmiş bulunmaktadır. İmkAn bu. 
ride bulunacaktır. lunur bulunmaz tiyatro binasının 
Apartımanların arka8t geniş bir inşaatına başlanacaktır. 
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~ Katiller aranıyor \\ 
~lm~•'aımm ...... .-. .................... ..,. 

· ŞEHiR ·· Dltlilll,Ma•,,Msl 
Un tevziatında yolsuzluk 
hala de,vam mı ediyor? 

fJ(IND~~~ 
6ll~ . ! 

YENl U UL ZABITA 

Tll' ALElUİNDE ESRARLI BİR HADİSE 

10 para zam 
yapılıyor Bir okuyucuya 

Kuduz denilen şaki, Enfloenza
1 

Dün Belediye Daimi cncUrncnl 
toplananlk ekmek flyatlanm 
yeniden tetkik etmiş \"C ekm~ 

on para zam yapılmıısını karar
laştınmştır. Zammın tatbikatına 

cmna sabahından Ulb:ıren başla
rıac::ıktır. 

cevap 
bit o 

şal<isini ele veriyor 
yapılan dört şikayet bu 

edecek mahiy::ftedir 

S ilha 'i'llrftker adında ' 
kuyucum bana blr JJ f' 

1 Yazan: L. 1'1. M}TLER 1 Dün Matbaamıza 
usulsüzlüğü fıeyid 

göndermiş, harp hııkk,nda ba~ 
ler oruyor. Bu meselelerill ,Jı' 
mütehassısları dururken ba~ 
dllşmt'.z amma okuyucuınu Enflocnzaya sebep olan cani vi· 

rus, o esrarlı gangster blr defa. ya
kayı ele verince, buna karşı bır se
rom bulup blr tahtada )1rmi bir mil· 
yon L"lSnnı'l canına kasdedllmcai yo
lundaki clnaycUerl ebedi surette on· 
leme.ğe sırıı. gelmişti. 

tur. "Kuduz hastalığı diğer kafeslere 
de ısirayet ederse bu kıymetli hay· 
vanlann hep birden ölmesi tehlikesi 
\•ar. Doktorlar te:q& dllşerler. Kadın 

çorapları 
F:yatları arttıranlar 

şidd:;tle 
cezalandırılacak 

sız bırakmak l.ı;U-..mcdltn· bl v' 
Simitçi ve börekçilere tahsis 1 Fake\l, bu fırına tahsis edilınlş bu. ramn kimlerin emri He ve ncrele- Bay Sülıanm ilk suali bar 

edilıı'l.iş olan unların tcvziinde lunaıb unlar da, Şükrüz'ıUn fırınım re sarfolunduğu da esnaftan giz- gt tarafın kazanacağıdır· yoı ~ 
ötedenberi vukubulmakta olan yol. kiral 'la verdiği ve işinden çckildi~l tcnınekte ve sorup anlamak istiyen Sayın ol.-u)·ucwn unuta (e 9' 
suzh.ıiun yine devam etmekte oldu. bılını~f'i halde üç ha!tadanbcri esnaf ta. ununun kesileceği tebdi· Türkiye trunamlle bıtaraltır ~ 

Dünyanın bUtUn lhtısa.s adamlan 
işe snrıldılar. Bu glbı J~cr için Met 
halini almış b r usul vardı: Kobay 
gıbl blr tecrübe hayvanına infiucn~a 
vırusunu a ı.ıımıı.k, sonra o:ıdan biı 

scrom çıkrtrarak ııa~lam ha)-varila· 
-rm ıuı.runa knrışt.ırmak ve bu sayede 
tıast.alığa kar\ı muafiyet kazanıp 

Kaza.nmadıl.larıruı. bakmak ..• 

tnfluenza araştmnala.-mda çok ile
ri gitmiş olan Hotsfol ve Lennet a.
dJJ\da iki doktor derhal ölü hayvan· 
la.rın ciğer ve dalağından bir serofn 
ı;ıkararıı.k diğer hayvanları aşılarlar. 

ğundan, esnaftan birinin ihbar ve müm l'SSll Süleyman tarafından di ile sindirilmektedir. 11 bitaraflık slyaı;etlnde &01I ~ 
ıikiyeti üzerine bir kaç ıUn evvel ahnnuıkta ve bu unların ne oldu· Esnaf tarafından söylenen bu ha11sastır. nen do bir 'fllrlı -_, 
gazetemizin Soruyorlar sütununda ğu daı meçhul kalmaktadır. çirkin hAdiselerin ne derecelere hMebUo bu glyasetUın zerre ı' t' 
bahslle aIAkadarların nazarı dik· 4 · ~ Öteden beri esnafımıza un kadar doğru olduklarını bllmiro· lnhlrnt edemern ve harbi ıı-ıı it ~ Ara.ya. glrc.-ı bu hA.dlseden sonra 

lnfluenzn tetkikatın& devam edilir. 
Yeniden bir takım hayvanlara influ
en:ı:a. hastalığı sunı ımrette a.fılanır. 

Kadın çorapları fiyatları gittik· 
çc yükselmcktcdlr, J:o'abrikalar fa. 
nliyetlerinc devam ettikleri halde 
piyasada çorap miktarının azalma. 
sı alAkadarların na.zarı dikkatini 
cclbctmiş ve bu bakımdan tetkika. 
ta başlanmıştır. 

kailerini bu noktaya çekmek iste· tevzi eden mümessil Süleyman ile rpz. Bunlar eğer hakikat ise. un rafın kazanacağı h11kkında b 
Illlltik. Hamca ı mayıs 1941 tarihinden tcv2iatının yine eskisi gibi yolsuz:. &öyllyemem. f 

Aradan birkaç gün ıeçt~i halde 24 ey,ül 1941 tarihine kadar esna- usulsüL vapıldığını ve bilhassa mü· ikinci ual Amorııcanıo ~ 
iddia olunan yoksuzlukların yine fa tevzi ettikleri unların beher çu. tecaslrll"rin esnafı mutazamr ve rlp glrmlycccğldlr. ~ 

Bir eromun t rı, kandaki hasta
lık aml lertnl öld~ek yolda bir ta· 
knn mukabil amiller yaratmak yo
lundadır. Tıpkı bir zabıta memuru
nun b r canlJ 1, clnayetJnl işlemede.'! 

Hayret!.. Aralarında hiç biri has
talığa tutulmaz. Senclerdenberi l>u 
kadar -tlim adamının aradığı muafi· 
yotl esrarlı bir sebep birdenbire te
min etmiş gibi görUnUr. 

eskisi gibi devam etmesinden, ya. valımSan m:ısraf rıamile yirmi üçer mağdur bırnkmakia kalmayıp res· Kavga eden lkl acıaınc!Jl.ll ~ 
pılan şiktı.yeün nazarı dikkate alın- ku~ p.lmı~lardır: Nakllye parası mi makamları bile aldatmıya "kal- teş,1k ,.0 teşci eden bir Uç ' 
madı~ı zannına kapılan bir kaç olarak her çuval için ayrıca bir kışacak derecede gemi azıya al- nıln, münulp :r.aman ~et' 
börekçi de dün matbaamıza müra· para ~ alındJiına 1:öre, dört ay dıklarını göstermek itibarı ile son IUzwn tıaı;ıl oldu~ ~ ~ 
caatle, neşriyatınuzın doğtuluğunu yirmi 1.ki gWı zarfında yapılan her derecede şayanı dikkattir. Binaen- tlrdlğl :r.aman tcşl"llt etttll .... ~ 

) ııkalamıısı gıbl, bunlar da kana gi· 
• en hastalık amıllerlnc hCcııın ede· 
ıck zararsız bir hale koyarlar. Hat· 
tA böyle amiller imha edıldiktcn son
ra da ka.n c~rcı.}'anları içinde dolaşa
raK bir nevi karakol vazlfe!lnl gô
rUrler. Bunlıır miktar ve kuvvetçe 
kAfi geldığı mUddl'tçe vUcut. muay· 
yc..ı b r hastalığa. karşı muafiyet sa
hıbi knlır. 

Zannedlldlğlne göre bazı kimse· 
ler. çorap stokları vUcudc getir
mek istemekte, bu suretle fiyatla. 
rm yükselmC'slnc Omil olmaktadır. 
lar. Tetkikat bu neticeyi verirse, 
fiyat artışına sebep olanlar ~iddet
le cczalandırılocaklardır. 

o 

Doktorlar birdenbire katı bir hilk· 
me varmazlar. Kobaylara. daha fazla 
miktarda influenza. vtı-usu aşılarla:. 

Nafile. .. Kobayların hepsinin sıhhat;, 
keyfi, neşesi yerinde kalır. Yapıları 

kan ta.hllllerilo meydana çıkar ki ko· 
bayların hepsinin kanı influcnzay!l 
karşı mUoodele eden mukabil ami.
irrle dolu. yani mukavemet ve mU· 
dafaal.a.n tam yerinde ... 

Acaba bl.ı kadar zamandır aranan Adliyeye verilen muhtekirler 

tasdik etmiş ve allıkadarları bu hu. tcvzin'lta tahsil olunup yekunu aleyh, alakadarları bu i~ derhal lıMmıaa bir yumnı1' IJl~ 
susta daha ziyade tenvir edebil· 1500 Jı;~sur liraya ball~ olan bu pa. mijdahaleye davet ederiz. kalkacatım okuyuCWD ~ .,,-
mckllğimiz için asaeıdaki malôm&· -ı:================~============ kadar bilir. o halde b&ı1A ~ 
tı aynen vcrmı;ı1erdir: Bir katil 12 seneye \Zabit elbisesi giyip ıe ıuaı lrad ediyor. •' , 

« l - Esnafımıza ayrılan unla· h O~llncU ınW Dem~..-fl' ıı..~ 
rın tevzii için alAkadar makamlar tt::a kum o}:lu kızla::-1 aldatıyormUŞ rupaya asker çıkunıak _.......~ ,·~ 
aramızdan gerçi yedi mümessil ta. Mehnıet Emin adında birisi. bir Zabit elbisesi giyerek b ir çok ı-eldlğbıe karar venUJılerl , \ 
yin ctml~ler ise de, bu işle yalnız müddet evvel hemşerl.si, Yenicamf. genç kızlatı: Avrupanın hangi nokta61_. ~ 
eski mümessil Süleyman meşgul de dahtiloluk yapan Seyfinln evi· _ Sizinle evleneceğim! diye iğ· tıkarmak lstlyeceklerldlt· ~111 P "ı 

6erom bir talih ve tesadüf sayesinde Ycsilköyde 40 numarada tütiln-
elo gcçm~ .miydi? 1nflucnza. scr;r cü Alı ile Gala tada Kcmeraltı cad. 
munu tesirli bir ha.le gotlrmek iç\n desinde bakkal Petro soğurulmuş 
acaba içine kuduz vlrusunu kanşt:r- birayı 22 kurusa, Eyllpte kömUrcll 
mak mı lflzım geliyordu? Mehmet ile Cemnl odunu fnhiş fi-

olmakta ve diğer mümessillerin işe · ~i lil\ it l s f' · k Oku 'Uoum kabul buyur•--~' \.: ne llUSPı• r 6e g m ş, ey ının ız fal edip paralarını dolandırmaktan ) ~-..J ~ 
karışmalarına meydan bırakılma· kardeşi Servete vurularak evlen. ben ~imdiden bunu lfP ; r t 
maktadır. Hatt.A, unlarımızın bu· mek istJemiş, Seyfi bu teklife, Meh· sabıkalı ŞUkrü Ersavaş adında bir Jursam Dcınokra ller bana 1

1 
,,. 

Fakat fofluc.-ıza viı-uswuı. karşı 
boylc bir s rom arayan Alimler, çık· 
:naz bir yola sapmış olmak hissini 
duydular. lnfl ıcn:ıulı kobaylardan a
lınan 141ı tam:ımllc testrsiZ çıktı. A • 

'ı hayvanlar. haı;talığa karşı en 
kUçük bir muafiyet kazanmadılar. 

Bununla beraber doktorlar Qmldl 
elden bırakmadılar. Geceli gUndUz 
çalışmak !Azundı, çUnkU ınflucru:a 

şaktlerlnln insanlığa. yeniden büyün 
bir salgın yapacakları t.a.bmln cdll •ıı 
tarih )aldaşıyo!"du. 1D30 scncslne 
~ ıırı.dığı halde bp tılcmı i."lflucnzaya 
,arşı aync."I on dokuz sene evvel ol
duğu kadar aciz ıç:.nde bulunuyordu. 

Berbatlık ~ura.da kl 1939 da yeni
den harp kopmuştu, hem de bu har
bin siviller arasındaki tesirleri gc· 
çen harbo hiç benzemiyordu. Milyon
late€ eivU hava taarruzuna maruz 
bu.u:.tuyor. eoğuk, rutubetlı sığuın.k· 
lar.a toplu bir halde iltica edlyordu. 
Londra yeraltı şlmendiferlorl, ŞtUt:· 

gard bodrumları. Dover ycxaltı kıler· 
ıcrt ınflucnza. şakUerlnln kolayca a.t 
oynatacakları Bahalardı. Yıldırım 

ha.rbındcn sonra blr yıldrr.ım influ
cnza. 88.lgınının A vrupay1 lstllA etme· 
!!.il için herlUrlU imkAnlan lnsa.nlar 
kendi ellcrllc açmışlardı. MUşterek 

dilşman hepsine birden saldırmak 

çln ilk fırsatı bekliyordu. 

Tam bö>1e blr nazik dakikada., il· 
mln ülAsa uğro.dlğı bir ısıra.da bir t.e 
sadUf sayesinde ycru bir ufuk açıldı. 
Buna tatar Allah diyin, i:ıter talih 
diyin herhalde tesadüf tam zama· 
:ıında ke..'ldint göstermlştır. 

tntıuenza seromu hakkmdakı en 
gen" tetkikat. Amerlkada Rokfeliet 
mileeseseslnln laboratuarla.rmda ya· 
pıhr. Burada yUzlerce kobay Uzeri,ı· 
de sen~ıcrdenbeı1 tilrlll tllrlü tcc.·U· 
beler devam edip gitmektedir. 

1939 senesi lklnciteşrlni esnasınd;ı 
idL Sun'I surette ln!lucnza. ha.stalı.ğı 

aşıla.nan dört kobay, şifa bulmak yo
lunda iken, blrd ıbiro kudu.-arak ö-

H'ER"GUN ·8iR F.IKRA ...... !"':. ...ı. . 

Cihanı müsl üman 
e m_k istiyen Yavuz 

Yavuz Sultan settn1 de\TI rica.Un. 
den kaba sofuluğu lle meşhur ~ 
Ul8ker 1'açlı Zade Cafer Çelebi, o 
zamanın en bil) ük din tı.ılml sayı
lan ZenhiW Ali Efendiyi keramet 
liahlbl bir evli.Ya tanır ve ona blr 
kul gtbl tııpırurmı~ Bu ut. bir Ra 
ıııazıın gtlnil Sekbanbll§ı Balye
mez Osnuın Ağll)'l 7.JJurete gider. 
uisafirlcr arasında bu10011n Yonl
ı;:erl ocağının hatırlılnrm.dan bir 

bclttnşl tııriluıtmın sayılılarmdan 

Hurrem babanın apaclk culmk ~k 
.. 1 ine, ara ıra koynundn.o çıkar
d. •ı :ılşeden .}udum yudum demlen. 
m lnc kıuır, blr ha.}ll aza.rladık-

5onro: 
- t.önncsin ZenbfiU Efendi ba 

balinl senin. Derhnl ktlfrtıne hl1k
mllc Mm1 berbat eder. 

Der. Htırrcm baba alaylı bir eds 
Uc güler \c: 

- Yok yere l!tira etme adam· 
cağıı.n. O lttltrU de kAllrlerı de 
~ok se\cr. 

}) r \C tnuhahbının ltlr.ıııoı l;'\>

ri\nc~ de: 
_ :Uilil onun yu, cihanı ınil~lll

'll Pı C'tınek 1 t13 eo Ya\ uza ezıgcl 

olan llemd m Paşıı ile o hazret· 
tlr. mı: oruc yiyene kıuır ını o'?. 

SUzllo ~clcblyl su turur ve oku· 
doğu bir nefesle :te\klnl c-0şturur. 

lunduiu deponun anahtarı da SU· met Eı ninin paraları bitinciye ka· genç. son defa MilU Müdafaa Ve- de guoo:ıoccklıırdir. Herllet e 
lcymanın nezdinde bulunmaktadır. dar mtrvafakat eder görünür. fa. kllinin imzasını taklld etmekten g~lnmek isterim_. ~ 'I 

.Aylarca. mUddet kobaylara kuduz- yatla, Mercanda tuhafiyeci Avadis 
la karışık in!luenza scromu qılandı. ile Tarakçılarda tuhafiyeci Arşıık 
Yeni seromu kllfi miktarda. istihsal ile Keğork da yaldızı yüksek fiyat· 
etmek ve en iyi qılama şeklini bu!· la satmı~lar, ayni mahkeme tara
mak kolay değildi, :fakat doktorlar ıs- fından dün yapılan sorguları so. 

Bu deponun muntazam bir defteri kat Em)nin parası suyunu çekince ve sahte subay hüviyet cüzdanı ta- ıson uaı de harbin ne ' 
olmadığı için 1:iren ve çıkan un kendisi ıü ?vden kovmu5, ~unu~ 1 ımaktan dolayı yakalanmış, ikin· 1 teceğldlr. 11 ı~ miktarı meçhul kalmakta, hatta üzerine Emın bir sabah Yenıcamı· ş . . Şııh ı kanaatim bu batb ~ 
mevcuttan ara$lra noksanlar bile ye gide.rck Seyfiden snrfcttlği pa. ci ağır ceza mahkemcsınc verıl- :rılmın Teşrlnle\'\"Cll ııatıaP ~ 
çıkmakt:ıdır. ralarını istemi~. bu yüzden arala- n\işti. sonunda blteeeğidlr. 68)1~ 

2 - Heybcliadada fırıncı Yani- nnda. çı!kan kavga sonunda Seyfi· Şükrü Ersavasın muhakemesi bir 5cne daha sabretmek ~ 
nin İktısat mlldürlülü tarafından yi bıçaltlıyarak öldOrmUştür. dUn bitmiş, Milli Müdafaa Vekili- gö ter!rlie bu kanaat1ınde 
kesilmiş olan unları, Toprak Ofis. Katilin muhakemesi dtin ikinci nln tnklid ettiği imzalı kortıru yanılm&dığııuı aıılıyabUeceıcti'~ 

nunda tevkif olunmuslardır. 
rarla çalışmağa devam ettiler. Hazır- ============== 
lanan bazı tertip seromlar t.csı.rstz k.ı.l 
dı fakat bir çoğu da kobaylarn en bil 
yUk miktarda. hastalık viruslarına 

karşı tam mukavemetini temin ettt. 

dar sonra bnşgöstereblleccgi tıı.hmın 

edllmiştl. Tam bu korkunç dUşman 
gelip çatacağı sıralarda serom, ade
ta son saniyede. ele geı;JrllebUmfş•.ı~-

ten mOmcssil Silleyman tarafından ağır cezrı tnra!ından bitirllmlş, 18 . :"ş ~ 
eskisi gibi alınmakta ve bunlann sene mü cldetlc hapsine karar veril- kullanmadığı anlaşıldığından bu ~. 
nerelerde ve kimlerin emri ile har. mi~. ancuk Seyfinin: cihet~n beraetine, sahte subay hil- =========~ 

Doktorlar nlhayot meseleyi şu şeıı:ll 
de karşılamak ihtiyacını duydular: 

candığı b.ir tilrlü anlaşılamamakta. - Ne parası'! diyerek kendisine vi.yct .cUzdanı tasnnakUın dolayı 35 S 0 r Un UZ 
dır. küfür etınesi tahfif sebebi addedi- sün hapsine karar verilmiştir. co··yıı·yellJlf 

Seromu öyle bir balo koymnk lAzım 
dı ki laboratua.rda kobaylar üzerlnd• 
bazan iyl tesir göstermekle kalma 
sın. lnsruılnr Uzcrindc devamlı suret· 
to iyi t.csıri görWebilsin. 

Kuduz vtrusunu!'1 bu işin iı;lnde oy 
nad:ğl rol U!A tetkik ediliyor. Ku· 
duz denilen şaki neden influcnza. ı\l'

nllen şakiyi yok etmeğc hizmet edl· 

yor? Bunun cevabı henUz bulunma· 

3 - İstin'llnk dolayısile Atlama. lerek ce ~ı l2 seneye indirilmış- * Büyük Bebekte Manolya oo· o 
taşındaki fırını yıkılıp açıkta ka- tir. Meh ınet Eminin ayrıca Seyfi- kağında oturan Koço, dün Bodosa. 
lan Mehmet, Küçükpazarda Ayaz- nin annrnine 500 lira da mAncvı ki apartımanında soba kurarken 
makapısı fırınını, milsteciri Şükrü· tazminat ödemesi ve mOebbeden merdivenden diişmüş, yüzünden 
den k.lralıyarak eski fırınına mu· Amme hi:tmetlerinden mnhrumlyetl ve mtıhtellf yerlerinden yaralana. mıştır. 
hassas unları alıp çalıpnaktadır. kararlaşttrılmıst.ır. rak hruıtahaneye kaldırılmıştır. 

Virusllır. mlkroplar için yaınld® 

gib1 mesellı et suyunda ycUştirlle· 

:'ll"Z. Ancak canlı biloeyreler a.raa•n· 
da oldukları zaman çoğalmala ·ıno 

&:nl!'fin va.r'dır. Doktorlar buna do 
ı;öyle bir çıkar yol buldular: Yumur· 
tanın canlı hUCeyrclert arasına. a.yııı 

zamanda in!luenza virusu Ue kuduz 
vırusu ı;ırınga edildi ve oradan muh 
t.olit stromun ıstlhaalınc başlandı 

Yavq yavaş bu istihsal miktarını 

ı;.oğaltmak için humısl bir takım mı
hanikl clha&lar da ıca.t olundu. 

Geçen UkkAnund:ı yarım mil,YOII 

kl~ y ıışılcme,.,e. k .. erı:ıin h:ı.zuo'a· ================::;=::;;:::~ı:::::===;:=:;:::======::ı============ 

Fa.kat acaba orom insanlar ilze· 
rınde tesır göset.erebllccek miydi? 
Rokfeller laboratuan, bunu ke.rı.11 

vUcuUaruıda tccrUbe ctunneğe ha 
zır olan gönUllWerln mUraeaatt hak· 
kuıda bir iltı.n ne§l'ettl. Yüz kadBT 
doktor ve fen adamı gönWlll olarak 
müracaat ederek lmıanlığın bu sayo 
de teınin edebileceği bilyUk menfaat 
karşwnda kendi vUcuUarma alt ris 
ki söze aldıklcınn& dair vesikalar 
imza ettiler. 

Bunlar yen! muhtelit &eromla &fi 
landıktan sonra vUculla.nna sun·ı 

6UI"c:tt.e lnfluenza aokuldu. Hepsin • ., 
ha.Stalıktan mahfuz kaldığı mem.1u· 
nlycUe görtlldU. üı: halta 80nra kıı. •• 
ları muayeneden geçlrildL lnfluenZd· 
ya ıuu,ı mukavemet temin eden a· 
mllkrln kanda normale nisbeUe yet· 
miş ml.sll arttığı mllMbede olundu. 

Garibi fU kt yeni influeru:a salgı· 

rurun 1920 senesinden yırml sene ka-

nıı.rak lngUterenln, sığınaklarda so 

ğuk \"C rutubetten milteesstr olan 
hnlkıru lnfluC!lZadan korumak üzere 
yola çıkarılmıştır. Fakat ne çare ki 
bin zahtneUo bazrrlanan eeronıu nü.
leden vapur bır denizaltı tarafında l 

batırılmıştır. 

Geçenlerde Amerikanın garp taraf· 
larında bir influcnza salgını çıkınca 
oraya derhal sc.:rom yeU9.irUml9 ve 
hastıı.ıa.rla teması o an herltcs aşılan· 
mıştır. Tc.'llr kat l olmuştur. 

Demek kl in!Uenza demlen cani
nin elmc nıhayet. geJepçc rurulmuı 

tur. 
Azrailln, harbi kendine yardımcı 

diye kullandığı bir sırada insanları:ı 
ölUme karşı zaferi yalnız influenza 
seromu bulrntıktan ıbarct kalmam.ş· 
tır. 

Zaten insan doğruı:lan doğruya. ln
flucnzadan ölmez. 1n!lucnza, vUc.ı
dtin mudafa.ıısını çöktüı"dUkten ııon· 

ra araya. giren has a.lıklardan ö!Ur. 

Bu gibi lhtllAtlann onda dokuzu da 
zatürrie yüzündendir. Fakat son so
nelerde bu bUyUk şakiye karşı da 
zatUrrıe scromu ve sulap,rldln şeı..

llnde iki deva bulunmuştur. 
1nEanlar henüz harp mikrobunun 

seromunu kcşıedemcnuşlcrdlr, fakat 
hiç olmazsa harbın lkı bilyilk ya~ 
dımcısına kartı zafer ka.ıanmıfla!· 

dır kı bu da bı.r tesellldır. 

sıl istiyor. Her şeye raz.ı olurum, amma 
bu derecede kilçülmeği kabul edemem. 
Bak kardeşim, ne hale geldim. Goruyor 
musun? bittim •. bittim. 

EDEBİ ROl\IAN 

Açlık ve öfke Lady Brandmor'u cidden 
bltirmi§ti. Vali, her sabah karısının ~
sına gcllyor, nezaketle hatırını soruyor 
du. Şu yolda II)uknbele görüyordu. 

Haylayf ma
ğazası sahibi --
lht:kar suçu.ıdan 

tevk.f edildi 
Şi$lide. Paııpltıdaki Haylayf 

pastahanesinde bir ihtikAr cürmU 
meşhudu yapılmış, maıaza sahibi 
Askllippas fazla fiyatla karamelfı 
satarken yakalanmış, dUn dC asli· 
ye ikinci cezada sorgu.sunu mUte
akip tevkif olunmuştur. 

Muhakeme, §Bhltlerin çağrılma· 
sı için baııka bir gıine bırakılmıv 
tır. 

Bum Blrllil tstanbal )luıtaka&ı 

Bel.ı;llğlnden: 

Gazetec.i ark.adaflarımıMan Burhıı
neddln Moral uzun zamandanbe:ı 
mUptel~ o\dutu hutalıl<tan kurtula· 
nuyarıık dün gece ea.a.t 22,30 da ara
mızdan ebedlyyen ıı.ynlmış bulunmalt 
ta.dır. cenazesi bugün saat 14,SO ün 
Beyoğlu ııaataJıaDeısinden kaldırıla
rak Ferıköy mcz14"lığına na.kil ve def· 
ncdllecektir. 

Kendlaine rahmet dileyerek arka
daşlarımızın cenaze töreııınde bulun
malarını rica ederiz. 

~~ 
Bir ramazan va'zı 

Ey ocma'atl 1 olamaz. Çünkü bir zelzele yüzler
Hiçbtr <lin yoktur ki birbirine ce yuvayı yıkabilir, bl.r yangın yüz. 

yardım etııneği ve insanlığı hakiki lcroo .t.ıvi yakabilir, bir f(ıyeuu1 
insanlık ol.-ırk ayakta tutmayı dini y'Uzlcroc barkı boğabilir. Bir fer· 

ınübini islAm ka· din bu fclAketlere uğrıyanların acı
dar, sırasında ih- !arını dindlrmeğ~ yetişmesine im· 
sasü işrap eyle- kim yottur. 
miş olsun. Peki ~Y cemaat, ııe yapacağız? 

Ey cemaat! Ne mi yapacağız! .. Ufak imkfın-
Ustüııde yaşa- lnrı bir nraya toplayıp muazzam 

dığımız şu fAnl bir kudret hallne getiren Kızılay 
dünya saadetlôr- bu yolda bizim en verimli m!lmes
le olduğu kadar stllmiz değil midir? İşte ona ynr-

felfıketlerle de doludur. FelAket. dun edeceğlı. E. 
ler de saac'btler gibi, biz !6ntled. ğer MIA yazıl· 
zaman zam an ve kısım kısım yok- mmnıpak Kı -
lar. Bunlar t>mril tablli beşerin mu- zılay haftasını 
kadder sa!hıalarıdır. Hakiki insan· 
lığın dinin ,gösterdiği yola uygun 
kabalı. herhanıi bir felAkcttcn 
masun kalaı:ılarm felAke~ maruz 
olanlara elc'len geldlli kadar yar· 
dım etmesi uıe bu yardımla onların 
ıztıraplnrım ha!lfletmcsidir. 

Ey cemaat! 
Her insan,. her felAkete ulrıyan· 

lara yardım edecek kadar kudreUi 

fırsat bilerek o. 
na Aza yazılaca

eıl~@.~iitc:Q ğız. Ona en ufak 
bir yardımnmz, 

herhangi bir fclAkete uğrıyanlara 
en büyilk yardım demektir. 

Ey ümmeU Muhammet 
Kızılaya yardım et. 

TİRYAKİ 

TEFRİK/~ No. 98 

1 
manız Jbım... Tek kurtuluş çareniz bu
dur. Kaybedilen vakti teltıfi icap edi
yor:. 

- Yani De yapmalı? 
- Aman, Patricla ılz de hiç bir şeyin 

- Gidiniz, slzl görmek bile istemlyo· 
rum. Bırakınız da rahat öleyim. 

- Gidiyorum .. slzi rahatsız etmek ve 
yonn.ak istemem. Fakat yirmi beşinde 
tyile~ş olmanız Uı.zım. Sizin yerinizde 
cılsam bir sinir hekimine giderdim. 

'i'azım: Francls de Croi55et 

Ptıılricıa başını yastıklara dayadı ve 
yavaş sesle: 

Çeviren: ~nan A, E. f ALMAN 

Palrlcia yataılın içinde dotruıınu.e. 
hırstan çatlıyacak hale ıelmiş ~i. Dedi ki: 

farkında delllslniz! Meselenin bir iÖYle 
basit manzarası var: Misis carter nor
mal bir izdivaç yapmıı. Bir maddet son· 
ra Udalıor sultanına Aşık olmuş. metres 
olarak yap.mağa başlamış ve evini ter
kedlp kaçnuo, siz bu hadiseye isyan et. 
ınlşsl.niz ve kendini umwnl bir yerde 
tahkir etmişsiniz. Böyle bir ıoyl ink!r 
etmek mQmkQn olamaz. değl mi? 

- Sinirlerim bozuk değil, izzeti nefsim 
kınk.. Hem Binbaşı Carterdcn başka 
doktor da istcmen1. 
- Aklınız başına geldJ~i zaman onunla 

stırilşUrsOnUz. Yoksa bu aralık onun da 
zihnini karıştırmak doğru olmaz. Zaten 
binbaşı taltık davaslle çok meşgul, bura· 
ya gelemiyor. 

Bir akşam Lady Brandmor kocasını 

caıırttı ve a~lıyarak dedi ki: 
- Beni böyle bu halde bıralap öldü· 

rccek misiniz? Şu ziyafetten vazgeçiniz:. 
Beni bütOn Rahajang halkına rezll et
mek, kUçük düşürmek mi istiyorsunuz.? 

Vali nazik fakat kat'I bir sesle cevap 
\•erdi: 

- Bu ziyafet ayın yirmi beşinde vc
:-ilcccktir. Siz de sofraya riyaset edecek 

slruz. 

- Katili Hain katil.. diye mırıldandı. 
- Rezil olmak ve küçük düşmek me-

selesine gelince buna sebep olan sizsf. 
nız. B.iraz dnha soğUkkaniı oldutu11uz 
zaman bunu da ayrıca münakaşa ederiz. 
Kapıdan çıkmağa hazırlanırken kadın 

öfJ~eli. fııknt korkmuş bir sesle: 
- Durunuz ... dedi. Ne demek istedi· 

gınizi bann bir doha anlatınız. 

Voli karısının başucuna oturdu_ Sa· 
bırlı ve sakin bir tavırla söze girişti: 

Biltun bu olan şeyler sizin kabai1a. 
tinlzdlr, Patrlcla... Sh:lnle beraber ot· 
mağa. yaptıklarınızn mfınl olmağa çalış· 
tım. Fakat muvaffak olamadım. Bildiği
nizi ~ aptınız. E~er Adeta insanlar olsay. 
dık Sizinle böyle konusrnazdım. Fakat 
unutmayınız ki İngiltereyi temsil cdlyo. 
ruz. Şahsi öfkelerimizin, kinlerimizin 
mllll vazlCC'lerimizın kn~sında hiç yeri 
ve ehemmiyeti yok ••• 

- Bunların hepsini bana zaten söyle
mlştlniz Şimdi siz jen öğr cnmek is 
tcdlğim yalnız ıu: RezU olma dan, kilçilk 
düşmeden nasıl hareket edebilirim? Fa
kat zaten bu meseleyi beyhuc\ıl yere mü· 
nakasa ediyoruz. Benim jçim rahat.. Hiç 
bir mahkeme anılarında karı tık kocalık 
olmamıştır, diye bir karar veremez. 

- Çok aldanıyorsunuz. on beş güne 
kadar talAk kararı verilmiş cı1acak. 

- Mümkün değil.. Böyle bir &açma 
kararı bir mahkeme vereme~. Buna kim· 
se inanmaz, 

- Evet, inanır .. Hntt.a si~ de: inanacak. 
sınız. 

- Ben •• ben mi? Buna inanmak Jçin 
deli oln1am lAzım •.• Değil inaı:unak; inan 
mış bile görünemem. 

- inanmış görUnmek klıfi değil, Pat
dcia.. bu dakikadan itibaren lama inan. 

- Elbette olamaz, L~ benim size an. 
lntmağa uğraştığım dB bu ya __ 

- Evet •• fakat mesele öyle basit değil, 

MsbütUn ba,ka •• Rcsml şekilde böyle 
pyl olması icap ediyor: Misis Carter yal. 
nız sözde evli, kocnslle aralarında hiçbir 

münasebet yok. Bu sebepten dolayı Misis 
Cartcr evini terkediyor. Ve hakkı olan 
bir saadete ve aşka kavuşuyor. Siz bu. 
tün bu te!errüatı bilmediğiniz lçJn gaf· 
lct yUzUndcn kcndisinl tahkir etmiş olur. 
ırunuz. Şimdi hakikati öğrenince vaziye· 
tiniz tieClşir. DUn bu genç kadının hare· 
kclfoi kötü bulurken buglln kendisine 
acırsınız. Bu ıruretie ruhunuzun asaleti. 
ni de göstermiş olursunuz. Şimdi vazi. 
yeti kavradınız mı? 

CArka~ıı var) 

• 
Fıtık Tectavis~ 

1 - Gebude Aydınlı I'~ 
Çiftçi Jlll5eyin KAınll ~ 
ııoru.yor: Dört yaşmd9"1 ~· ~ 
da anadan doğma fıb" ııl' 'f 
caba bu herhangi bir şetd f 
da\1 lle runcUyauız oı-~ 
~r n}l!. ~ 
CEVAP - KilçUk çoc:ıJ tJ..,,_ ~ 
kl anadan doğma !ı ~ 
çocuk büyüyüp vUcudU '-.. 
lendlkçc kcndlllğ1nden ıa!lte6'" 
ğu OOk görWmUştür. s~e it Nf 
tarm değil, ı;-0euğunUZU b '/,_ 
tora. gllstermenlzi ıavsi)·O tJll' 
C-iz. Ameliyata seıtnce. ~ 
korkulacak ve telA.ştan ~ 
bir tarafı yoktur. Fıtıl< ~~ {f 

lert bugün için basit, agtı;J! 
tehUkeslz bir hale ge~ 

Z - Gözteped:3 tııta!lyon ;;I. 
do B:ıyan Nezlhe Glr&Y '° "tA 
1\ll\sahal·anım L'jtlrak ''!:- JI 
ladığım kUponllln yarıall :ı'! 
z:ım bebek beşiğine ysp•f~ 
Tekrar kupon tedıı.rfle ._'(r 
ldilfet s:ıydığım ıı:ln ~ ~ 
snzet-O bcdcll olan yUı c ~ıP'·,. 

a]flt 
şu postn pulu veya n 
ı;omlermok suretUe ıntuS :;-1 
1~11rakl onuladım. Bil ııı 
mıdırT- I_ 
CEVAP - Arzu etugın!S " 
de hareket edebillrs1n1• 
hiçbir br1s yoktur. ~ 

ı!ı~t:ttJ:J:Uj~ 
Rendelen ... ıiş af' 

reçeli / 
Rendelenınlş a)"\"8

0 

ne ~ I 
yapıldıtıru ısoran ~ 
\'ap: ~ 

Dört kilo &)'\'ayı so,-uP ~ 
lerhıl çıkannı ı.. btedlğlnlJ ~ 
te bir rendeden geçtritılS-,,J' f 
bir boz Uzcrtne gerpere}( 

1 
~ 

ıUn bir gece scrln bir yerel',~ 
lunu- Pltlrmeden e\'\"el ~ ~ 
içinde kıaım kııı.un aılPP ,.,r' ' 
çıkannız. Dört kilo ~eri ıl' f 
teşte k~tlrlnlz. Ayva ıoS" -.i 
klrdeklerlnl kalınca bir ~e ,.. ....1 

~e f". f 
5ıkıca bir ı;:ıkın yapınıı: ,o.<' 
lı;.lııe atınız. tlzerlne a:t~ ... p f 

.tw ..r 
bir limonun soyunu ıtsrı• P' 

tınız. l'lrml üaldka bÖ~ / 
nattıktan ııonra. reodel ~ 
\"alan )"&\"BŞ ) 11\"&'1 \°6 ~'iııl 'I 
atrnıı; 'e tencerenin ·~ . .:./ 

• yarıya auılbruz. Eğer. ~ .ı 
_ ... 111 r 

glnln daha koyu olıu-· ~ ı 
ııanı~ o sırada bira.Z da ~~ 
tınız. Beıj dakika ııonra ~.I 
lıp soğumaya bıraloııa- ~,.,, 
Uı:erl ııeltcleştlkten so~ 
lara bo,altınız. 
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SEYAHAT NOT.LARI -

Afgon'da 
ali SON HAOIRU:R 11=1 
Milli Piyango dün çekildi 

Kazanan numaralan yazıyoruz 
son. dört rakkamı (88:i0) ile bit.en 

40 bilet 

(SiYASi iCMAL 

F ransada neler 
hazırlanıyor? 

Xazan: M. H. ZAL 
,(El ransa bir nklUer blıe en 
U- yakın bir ttncbi memleketti. ~~ ~ ~ 

~ Gtaa Ceçtik9f't Alman mlllet 

Kız Enstitüsünün talebesi az. Çünhii gelecek kızların 
çoğu fakir. Malzeme alamıyacak durumda. Yapılacak iş 

basit: Mütedava sermayeli bir atölye açmak kafi. 

lıl1ID ~an 7. 1Dci tertip ı., 
Uncu çekilifi dün Afyonda. Zafer mey· 
danında saat 17 de yapılmı~ ve çt:· 
kil1" kalabalık blr halk kitJe.sl takip 
etmt,tir. 

Son dört rakkamı (0980) ile biten 
40 bilet ILJ.Jbukl bu~Ua askori 'e ııl)'Mi 

blidisclerio teslriJe o kadar u&ak 
gorünllyor kJ orada ne olup bitti· 
ğlnln farkında d~lr.. Bundan baıJ· 
ka. goı.Umllze dalına birinci derece· 
de lıtı.dlt;e aahDelerlnin il8tünde du· 
ruyor. Bu liebcple de Fraaaadaki 
hüdttıeleri ihmal ediyoruz.. 

' ~ laaber ventilt biiyiik ta. 
'~rde bü7ütülü1or; pd. 

' ' •1or. Hakikatte tiJDd.l· 
\ "11 barp etmq olan 3 Al· 
~ ...!'.._ !"upu kendi taamn şe
~ ~ tekrar taarrma ıeç· 
~. Ba 3 ordu ırupıına 1 
\ ~. Ordular (nıpa daha ili· 
~~ Ye aynca bir taarrm 
S :ertlnılş deflldlr. Demek 
"'~ ba taarruada da iki ta· 
~ •tlerı araaında eski fark 
aı llb!& kalmaktadır. 
~ ~laruı 7enl hedefleri. S. 8udienJ ve Maref&) TL 

' ..... ~rdulanm mathip ve 
~'-ektir. Zira bu iki Ras Sa rr.,a, SoVJet merkestyet 
'ltı t\ kalPJlbı olan Moslı:o. 
~:' i)oll hanuındakl aana7l 
'~· tran • R11SJa 7olana 
~ ~::a petrollerini mabafa. 
ı.~lı aıaa,.. memurdurlar. L "'- llkJet merkesl merkea 
ı..'111 oepbeJerl arannda Ye :S: ,,ın~nko ve BucUenl 
~e.,.~•rasına miitevecclb Al· 
~~ zthlnlente o Jıtadu 
~ti ki, şimal cephesinde 
~dı diifürmeye muvaffak 
~ ~ ftlareşal Fon Leeb ordu· 
~ ._:•an da ba taa1'1'11U itil· 
~ ~r ve tahmin edilmek· 

t~ 
~6'inellın: Raalann Le
lı...~ deniıde çıkarma ve 
~ ı.ıııhasara cephe.ini mer. 

t~rınıya çahttıklan bir 
S.:1ihasara71 7arıda bırakıp 

IÖI& civarında. Mareşal 
b...... .. Ttmoçenko ordala· 

\ ~k nıatsadlle Almanlar 
'ıt? J'apmayı tercih eder. 

41nıanıar Lening-radın 
~1t kapıldılar. Eter böyle 
,, il da Vorofilof ordalannı 
~ .. ıectıer ıöllerl aruından 
·' ~ tasytka devam etae
~I Moakovaya ,.apmak 
\..' t&arrm lçla daha ıü· 
~ \~tll bir vaziyette ba. 
~laeatıardı. BllDa tecrübe 
~-. clettı, fakat hem Lenin· 
,~ra ve hem de Voro

\.."-flllne taarrun gii9Jerl 
~ ~ı. Rualar Valdal te. 
\~ .\Inwı taamısuna dur. 
~· iter Valdal tepelerin

Jarma te.şebbtbiine gl· 
evvelki yapmalı: iste-

• t.;;1 .. ~bar ediyorlar demek· 
~rad muhasaruı dola· 
'.'"'lleıı rölü nuntalı:aaınc!a 

\lr yıfınak yapılamıya. 
'il b-. yarmanın muvaffak 
~'lrıalt asdır. Bh öy!e u. 

tı •hnalclelı:I Almao ta. 
t~~" lıedefl Moskovayı 
~nıtdı ve Voroşllof or-

lııttidaf edl7or. Voroşliof 
'-ıaa edUdllrten sonra 
~ Ordalannın fimal c. 
.. oatova bahis men:ua 

& rım~o orduları· 
~~ ~ devam eWklerbal 
~ IUrat ec1170rlar. Buna 
~ ınerke&l eeaap oe
.---. Manfa1 Fon Bocık 

1-lunın ettJttm.lz veçhi· 

'-..~DN laUkametlnJ aç
~va • llarlrof demir· 
·~ tgla t.aamm etUklerl 

• 8a tearru IDldpf eder 
~lro n Badyenl 

..... ~ &Ç'dmq olaatJrtır, 
• \\.._ ._.... 'l'lrnogealro ordulan 

~.Kanlı b&t*uu 

8 ~ BudJeal er-
.. ~ toparı.m.,_ KID'Sk 

• 8&auno prbandaıı &'ece-

-..... ......... dayama bir mil 
~ ~ tutmap muvaffak ol· 
~ Kının turrmu 
~ ........ atra-

Afyona çeyrek 
asır ara ile ikinci 
defa ayak basıyo. 
rum. .Afyonu ilk 
defa gördüğilın 
zaman hiç te sev. 

r Yazan: · "'\ 
lsmail Hakkı BALTACIOGLU' 

ıslze biraz anlata. 
yun. Kavuklu 
köyln tarafından 
mu'h1ıar seçilmiş
tir. Fakat henUz 

Bu ı;ekil{fte kazanan num1.raları 
a.şatıa yazıyoruz: 

38,000 Ura kaz:aııan nlllDUa: 
288na 

lt,OOI Ura kar.ıyvyı numaralar 
13'°63 2S6564 ~71727 396296 
6,000 Lira ka&a!l&D uamarala.r 
~711 039~ 11~16 153290 

U>863• 217~~ 
2,000 Lira lra:&&D&D numaralar 

Son dört rakkaını (6238) ile bıten 
40 bilet 

1,908 Ura karenan numaralar 
Son dört rakk&mı (Oill) ıle bıtea 

40 bUet 
Son dört rakkamı (2513) ile biten 

40 bilet 
Son dört ra.kk&mı C~l.9) ile biten 

•o bU~t 
ısee Ura kazanan n1llD&l'alar 

Son dört rakkanu (0678) ile bltenı 
40 bllet 

Sem dllrt rU.kamı (l.997) tle biten 

4e btlet 

100 Lira kazanan numaralar 
Son Uç rakJcamı (248) ile biten 

400 bilet 
Son Uç raldtamı {459) ile biten 

400 bllet 
Son Uç rakkamı (761) ile biten 

400 bilet 
M Lira kaz.anan numaralar 

Son Uç ralı:kamı (015) Ue biten 
400 bilet 

Son üç raJckamı (060 ile bıten 
400 bilet 

Son üç rakltnmı (969) ne biten 
400 bilet 

10 Ura kaunan numaralar 
Son iki rakkamı (26) ile biten 

4.000 bUet 
Son iki rakkamı (69) Ue biten 

4.000 bilet 
2 Ura kaz.anan numaralar 

Son rakkamı (2) Ue biten 40.000 bilet 
Son rakkamı (6) ile biten 40.000 bilet 
Son rakkamı (8) ile biten 40.000 ib!let 
Son rakka.m.ı (9) ile biten 40.000 bilet 

lkramiye kazanmışlardır. 

Bugünlerde Fraatiada pek mD
blın hAdbeler llaurlandıpaı ı.aa· 

netti.ren hAdlaeler \ardır. Almall,)a 
Ue \'i~ araauıda yeni ~ 
başlanuştır. Amiral Darla11 Ue Da· 
hlllye Na.un ve lstllıb&rat neure
tı umwai kUlbl ParlMı giderek bir 
takım nılizakereJerde bulwunu,ı&r· 

dır. Almaııyanın Pariıt büyük elçw 

B. Abetz bAlA eefare' keyeU Ue ite· 
raber Parlate kalmakla~ VI· 
,ı bllklimeti nezcliade '"Ulfe air· 
mek üzere Vlflye bat komMloe rM· 
bealnde -ve 0ruc \'oa Nida, a41ıaı1a 
b.r siyasi mllmeMIJ ~Ur •. 

memi§tim. En çok gözllme batan o ~u fakir, halbuki if dersleri için 
mAnasız kayalarıydı. Şimdi eski malzeme almak IAzım. Bunun için 
intibaı.mı bir türlil canlandırama. de para sarfetmek lAzım. Ne )'Slp
dım. Ne için? Sebep §u: Buraya sınlar, paraları yok. Öyle ise buna 
insanın yapıcı eli dokunmamıştır. bir çare bulmak ister. Yapılacak 
Önce bir binadan çok bir meram şey basittir. Mütedavil sermaye ile 
anıtı gibi dikilen istasyonu var. işler bir sipariş atelycsi açmak, bu 
Sonra bu binadan şehrin kalbine sayede çocukların ailelerini mas
dotru bir kalın damar gibi gerllen raftan 1rurta.rmak detll, çocuklara 
bulvarı var. Her kıyısına munta. emekleri karplıi:ı olarak Cfindellk 
zam aralıklarla dizilen aşılı top 1 vermek bile kabil olur. O zaman 
akasyaları sürrealist sanat anlayı. bu elll kişi yüzlere çıkar. ViUyette 
şına göre dizilmiş heykellere benzi. 132 tane ilk okul var. Bu ilk okul· 
yor. Şaşırıyorsunuz. Heykel gibi !arda 26!S ötretmen vardır. Bunlar. 
kalın damarın kanını yaptığı mey. dan 126 sı elitmenli, 115 i ölret. 
dana geldiğimiz zaman, Afyonun mentidir. VilAyette ~ yıl içinde 
meşhur heykeli ile kar§ılaşıyorsu· okulsuz köy kalmıyacaktır. Maarif 
nuz. Taksim Abidesini yapan Kano. mildüril Ltitfi Engin çok iyt çalışı. 
nlka usta adamdır; fakat Afyon yor. Çok zeki ve enerjik bir insan. 
Abidesini yapan adam hiç şüphesiz Onunla görilştüğilm zaman herhan· 
sanatın sırrına el uzatan bir cüret. gl memur olmadılını, yaratıcı blr 
klrdır. Çırçıplak ejder glb! ayak. kabntyet taşıyan iman oldutunu 

köyde neler yapa 
caiını bilmiyor. Pişekllr bunu öl· 
renince hayret ediyor, hemen JsU. 
fa etmesini söylüyor. ÇUnkü cahil· 
dir ve bu işi beceremez ve çünkü 
köy muhtarlığı için lllın ve ihtisas 
mer. Kavuklu buna hiç yanaşmı· 
yor. Meydana yüz yaşında bir ih. 
Uyar köylü geliyor. Kavukluyu 
muhtar seçildiğinden dolayı kut. 
luyor. ııMuva!fak olacaksın; çlln· 
kü köylü senı seviyor. Arkanı 
dağa dayar gibi köylilye daya, işi 
bqarb Pi§ekAr yine gelip istifa 
etmesini tavsiye ediyorsa da ka. 
vııklu, «Sen bana köy işinden an. 
lar adam gönderi» diyor. Pi~kA· 
rın gönderdiği adamlar sırasile ge. 
llyor: cZlrzop, Geveze, Ekzantrlk-. 
üçil de gerçek duygusundan mah. 
rum huta tipler, Kavuklu köyün 
yedi derdini Cltlğım çukurları. ba· 
taklık, yolsuzluk, ağaçsızlık, okul· 
da aç ve çıplak çocuklar, mezarlık 
duvarı ve .radyo) söylüyor, cbana 
:ıkıl öğretin.-. diyor. Fakat her: bi. 
rl saçma eeyler söylGyor. Sonunda 
köy öğretmeni geliyor. Kavuklu 
onun kendinden olduğunu görü. 
yor, köyün kalkınması işinde bir· 
leşlyorlar. 

~alıkesir San'a?ıSovyetlere •• gore 

Anulakl temaalara lıı6ldm .. 
fikir, bugünkü l.lı:Ull1a kaUmıuı ve 
Mare,al Petaa b!Ur+meU... lıılHlba 

Fransa lkerlnde lıaök6me* icra ._ 
bllmealdlr. Anılral Dadaa prp ta· 
raflarında dolafaı'elr Fruıe.e.e•• -
nm.1 blrlitlni muhatua llizllJlllla 
dair nutuklar ııöylemlfUr. Dalalllye 
Nazın flmal kUiUDJarında nutuklar 
15Ö)1eınekle kalmanuftır. Belça. 
hududu clvannda bulaaaa ' 'e Al
nıaola.r tarafından idari te.~Ult 
ittbarlle Flander'in bir laınaı •1'ı· 
tarak Brtikaelden idan Mil• ••· 
nu Hha) a da 1"1rnıflölne 'e ııe& ao)·· 
lı ınealne mlluade eılDlllltUr. 

lanan bir adam fradeslnl yenmeğe f:ezdlm. 
çıkan iri bir düşmanı yere vurmuş. Burada Halkevi muhitini çok 
tur. Düşman önündeki uçurumlar. sıcak buldum. Haber gazetesi sa· 
dan tekerlenip gidiyor, Afyon hey. hibi Mahir Erkmen Halkevi baş. 
keline ne lçin bu derece diri bakı· kanıdır. Taşpınar dergisinde yazı. 
yoruz? Bunun hikmeti var; l§te: tarını gördütfimOz kalemler bu 
Çıplak adam bir dört değildir; ar- Halkevinin en yakm, en candan 
kasını verdiği kaya doğunun de. fertleridir. Arkadaılarla görüştilk. 
vamıdır. Düşmanı sanki o yıkmı· Ben orada iken modern bir orta 
yor: arkasını dayadığı kaya dağı oyunu tecrübeleri yapacatız. Va· 
onunla birlikte yıkıyor! kit çok az. Prova, temsil hepsi bir 

Evet .Afyonu anlamak için tepe. günde oluverecek. Ya~ında C. H. 
lerfle birlikte dilşQnmellsiniz. İşte P. tarafından çıkarılmış olan kara. 
tepeleri: Kale, Orta.sivri, Clritkaya. ı göz adlı kitapta benim iki karagöz 
sı, Fatmacık. Türk böyledir: Eline oyunum vardır. Bunlardan birini 

Afyondan aldığım hatıralar çok 
mesuttur. Yalnız inkişaf halinde 
bulunan bu iehrin oteli yoktur. 
Var; fakat kendine llyık delil. 
Otel şehirleri sevdiren en yakın, 
en emin kılavuzudur. 

gecen dört kaya dağına ad taktığı orta oyunu tekniğine uygun olarak , 
zaman mutlaka dörtte üçüne insan hazırladım. Sabahleyin prova yap. ============== 

t. B. Baltacıofla 

şahsiyeti takar: Fatmacık; Bu ne tık. Gençler çok arzu ve iatldat 
coşkun aşktır! Unuttum, karşıda 1 gösteriyorlardı. Muvaffak olacakla. 
bir kaya da~ı var: onun da adı randan emindlın. 
Ulupınar kayası. Şehrin ortllsında Yine o akşam belıden bir konfe· 
bir altıncı kaya daha var: Knzan rans istero4lerdi. Halkevinin bir 
kaya, kısmı geniş çok uygun bir sinema 

Uzak Şarkta 
harp havası 

<Başı ı incide) -/= Burada göze çarpan bir belediye salonu var. Konferansı burada ver. 
ı dtm Salon dolmu ... u Afyonl a lotnde toplanan bu konteraııalar kar-var. ç mahallelere varıncaya ka· · 11• • u v · .. 

dar Bütan sokakların kaldırıınla· tandaşlara bende milliyeti şuuru· tı•uıda. .Japoııyanm en~ duyıoak· 
nn; tamff efinış En Ocra sokal<la· nun-nuıl doidtııiuaa 8Alat'-a;-Bir ~-,Wl ~açai.uıı"°e ~ bil 

bil lA b k. y ld imanın kUçük tarihıni söyledim. teranaı.rın hedefi, Japoaya llzcırlıule ra e m a oyınuş en en _1 _ _. lkua.dl aakeı'I bir - .. vı. 
çeşmeler yaptırmış Mecraları ta. Konferansımın sonunda 53 ::vqına -- ve -
mir etmiş Abidenin önündeki çl. girmek üzere olan bir adamın sağ. icra etmek oldutunu söylüyor. 
çek tarhlıı:rı koyu, parlak çiçekle· lık ha~kındakl kanaatlerini ~ren. Fakat, son ay lçlııde, vahbn blr 
rfle gözü almaktadır. Bunlara çok mek ısteyip istemedlklerlnı sor- tehlike bellrntlştır. Z1r"f'o Birleşik A· 
iyi bakıyor. Belediye reisi İsmail dum ve iş_te söyledim: 1 > <?1ns1 mcrlka, Uzakşıırkta Bttytlk Brita.ı· 
Kemal Ayşakar hukukçudur. İyi olanlar lçınde hiçbir sullstımal yanın mUmos!lll gibi güzUkmUıt '"' 
bir belediyeci olduğu kndar bir fi. yapmamak, 2> muntazam çalış· &~nlerde, Çung - Klng'e, Amerika· 
kir adamıdır da mak, 3) Toprağa bağlı kalmak, h askeri mütehassıslar ıöııdermtştlr. 

· toprağı işlemek, 4) Allahın Türk Btrı-lk Amerlk Çu Ki V:d 
Afyonda çok canlı bir okul ha. erke~ı için yarattı~ı Tilrk kızı ile - a, nı • n e 
t t e; & kumandayı ele alnu~tır \6 orada, A· 

ya ı vardır. Ik merak ettiğim şey evlenmek, 5) Çocuk yetf.,.irmek, 
;?• nıerlkalılara, Çan - Kay • Şek'ln re-

v:lltıyetfn muhtelit taraflarından çoğalmak' 6) Vatanına karşı vazt. Jlmlne bAkim olmak mllsaadeııl ve-
gelen, fakat yatacak yerJ olmayan fesini yapmak. ihanet etmemek; rllmlı;Ur. 
çocukların, gençlerin durumu ol· bu vatandan gQnCln blfinde zarar 

i malt 
Tolqo, '7 (A.A.) - D. N. B. lll· 

du. Öğrendim ki: Çocuk Esirgeme görse dahi, 7) Orduya nan ; 
onu en yüksek milll enerji taşıyt· J'&ko Şlmbun gaze~ Blrletlk Ame 

kurumunun 200 talebelik bir pan· -''·- Ue .. apon""' arasındaki v•''"'"te 
cısı ve kutsal olarak tanımak. .... '" ·v- --.z .... 

siyonu var. Maari! mildilrlilğQ bun. Konferansın sonunda yeni n~lip nazarı dikkati celbederek cNe bekli· 
ıar için ilk okulun birinde bir mü- şaheserini de gösterdim: fnönünün yonızh ıuaUnl sormaktadır. Gazete, 
talla salonu hazırlamış. Sandıklı· etrafında tek vücut cibl toplan· alacaklar donalı bert iki ay geı;tl· 
nın da 90 talebe alan bir talebe mak. i1lll b&tırlatmakta4ır. Beklemek blç 

91lpheab, ~1dlr . .Fakat be.klenllen 
yurdu var. Ayrıca Sınırkent tale. Konferanstan SOOl'a Halkevinln 

cUfak salon• dedili salona geçtik. '4-'Yln ne olduğu bWnmclldlr. Japon· 
be yurdu var. Burası da 55 talebe Burası sinema saloııundan küçük, ya beklerken, kuşatma hareketi bll· 
alıyor. Köy enstltUlerl için seçim fakat bir orta oyunu tecrübesi için ytlk te.rakkller gllı;terlyor. l\laollle, 
yapıyorlar. 2:50 talebe gönderecek. yetecek. Modern orta oyunu tecrü. Slnppur, Hong • Kong ve Moskova 
ler. Heykelin bulunduğu meydanın besi Afyonlular için tahmin etti. konferaııalan bunu fazlaııllc ispat 
kenarında yepyeni, gilzel bir kız ğim g!Qi sürpriz oldu. Ben modern ,.e t.eylt ed~·or. Hasım. zaman kazan 
enatitilsll var. Talebesi çok azdır. orta oyununda pl~klr Ue kavuk· nıak auretUe l11Ufade etmektedir. Bu 
Acaba Afyonlular bu enstıtUnlln lunun tarihi kılıklarını oldulu ıl· ıumJa beraber, takip edilecek yol gu 
delerini anlayamadılar mı? Buna bl bırakıyorum. Birer ııern'bol ola- yet aarlh ,.e nuhtar. Yllkle.neceğl 
ihtimal veremiyorum. Ma,,elc 111: rak. Öteld şahııslar ve m«ıvzu hepsi meeul1yet b~11k olan hllkQmete, mJJ. 
Enstitüye gelecek olan lnzlann ço· yeni hayattan alınmıfttr. Mevzuu letln itimadı vardır. 

Umumi Harpte çöpten servet ya. 
pan blr harp zengininin yegAne oğlu 
olan Atacan, otuz yaşına bastığı hal· 
de hA.lA çocukça şakalar yapmaktan 
vazgeçmemişti. Bu onun yegane d.· 
fı idi, yoksa haddizatında hiç de fen& 
bir insan değildi. 

1 HI~ k 41' 1 [iR 
ŞAKA 

j_\ __ \_a_zan_:_ı_. ___ a_~ __ I 
de arkad&f!ann& yapmadıklarını bı· 
r&kmıyor, her &ıQne gelene yakıl~ 
zaman patlayan sifara ve pOrolar \k. 
ram ediyor ve neticede onların bu 
hallerine kahkahalarla gUlQyorou. 

Atacaa coJc iyi arkad&f olmuşlardı. 
Birbirlerine rutJadıkla.rı her yerde 
dalma beraber bulunuyorlar, et.raf· 
t&kllere ehemmiyet blle Vermiyorlar
dı. Atacan güzel bir erkek değildi 

Okulunun inşa
sına baş lanıgor 

Ankara. 7 (Telefonla) - Mil
li Şef Bahlıteslri son teşrifle. 

rJnde Balıkesir Kız Sanat oku· 
lu i'1n yeni bir bina yapılmaaı· 
nı emir buyurmuşlardı. Bu 
mflnasebetle Dabillye VekAle· 
U Balıkesir vi!Ayetlne verdlji 
bir emlrle, senelere takalm 
edilecek taksitlerle bu blnarun 
derhal 1n1&11na bqlanmuını 
blldlrınlştir. 

Hindistan da 
müdafaa 

faaliyeti arth 

Büyükhavamanev
ral _,, yapılıyor 

Şancbay, 7 <A. A.) - 1ncUiz 
Hindistarunda, f1ınali ıabl hududu 
eyaletinde büyük hava müdafaa 
manevraları bR1ladılı BGmbaydan 
haber verilmektedir. 

Manevralar t • blrinclteşrine ka. 
dar sürecektir. Bu müddet zarfın· 
da, ışık söndü.nne tertibatı alına. 
caktır. Parqütçüler tarafından 
tayyare meyqanlarına hücumlar 
ve hava yolu ne aıker nakllyatı 
için tecrübeler yapılacaktır. 

Bayan Raz11elt, 
Rusgada din 

hürriyeti 11ardır 
diyor 

v-.lng'ton. 7 (A..A..) - Unlt'ecl 

Preea: 
Dlln radyoda konu,an B&7M IJlea· 

nore Ruzvelt, föyle deml.ftir: 
Rusyada halkın kliaeye gitmeai 

hiç bir za.ma.n menedilmerniftir. Genç 
llğin dlnt tedrisatı meselesi bası güç 
!Ukler göetermekt.edlr. Hak\)tatte din 
1oktaaından Ruayadakl vuiyet Ue 
diğer dlktat&lüklerdeki vazıyeUer •· 
rasmd& blr fa.rk yoktur. 

bapl&nnın evlerindekl toplanmalar. 
da görebU!yordu. Herkesin bulundu· 
tu bu meclislerde iae Atacan Fer
hunde ile Jstedlğl gibi görüşemiyor, 

sadece onu seyretmek ve soroukla-
nna cevap vermekle lkuta ediyordu. 
Bu toplantılarda At&canm naaan dJk 
katlnl celbeden d.fl•r blr nokta da, 
Fe.rhundenin tqvik)(A.r bir mahiyet 
ar:ıeden all.kalı ve berk .. in keodUe. 
rint d$na yaln~ bırakmaları idi. 

Atacan tamamen d~lfti. Ar
tık ne faka yapabiliyor ne de yapı. 
lan f&kalua mukabele ed6bu.J .-. du. 
Aklı fikri hep J'erbundede lcll. baya· 

Henüz alb yedl Y-.lannda iken 
blltUn ev halkına el'ama.n dedirtmiş. 
tı. Hizmetçiye. bahçıvana yapmadı· 
tuu bırakmaz. Bolulu qçıyı deli 
ederdi. En ziyade takıldığı da rab· 
metll bllyük &nnMi idi Ha.ttl bir 
J11n bQyflkhanım t&nı muna.zdarı 
kalktığı bir sırada terliklerine aiyab 
ttreıer ballayarak kapınm altındaıı 

çelanek sureUle terlikleri ke.ndlllfin. 
den ytlrtlt.m~ ve zavallı kadıncağı· 
zın korkudan bayılmasına sebebiyet 
bile vermişU. 

Tan.ıclıkl&nnın ara.aıııda Atacanın ama babasından miras kalan muaz· tında ilk de!& qkın ne oldutuııu an. 
şakal&nnd&n bl.zar olmayan yoktu. zam bir servete malikti. Ferhunde. lamaya 'baflanuttı. Nihayet kararını 
Herkea ondan int.ilcam almak latıyor, nin de çok zengin bir tüccarın km verdi. Ferhunde Ue, her ne paııaaıns 
fakat buna kiıl\se Cff&ret edemiyor• olduğunu arkada.şiarı aöylUyordu. Bu oluna olsun, evlenecekti. 
du. Zira kendi.sine yapılan her ~ka· itibarla Atacan, 1'~1.'rhundenln kendi· Bir akşam Yine lıutln evinde 
ya Ata.can bln şaka ile mUkabele sine gösterdiği n.IA.kanın sebeb!nı bir Atacan çekine çekine Ferhundeden 
ediyordu. tUrlU kest.ircml.yordtı. Acaba Ferhun· kendlslle evlenmesiııi ric& ebni' ve 

Bir &kŞAm ahbapl•rdan bıetln de onunla neden bu kadar meşgul o· 0 bunu adeta sevinçle ka'bul etJn1'ti. 
evinde Ata.canı, Y•rhunde taınlndo luyotdu? lşte Atacanın ycg&ıe dU. y 

1 
F h d ln bir ....... • .... 

11 • • • anız er un en .,-w v ... ~ı. 
Adanadıı.n yeni geb'nif, gayet g._e, şUndUAil şey bu idı. Ferhundeyi daha 
bir bayanla tanıştırmı,ıar ve ona A. yakından tanımak ve kendisine kar~ı , o da evlenecekleri güne kadar hiç 
t.aoamn mefhur şakalarından bahset· gösterdiği bariz allkanın sebebini' bir kimseye bu hususta bir ~Y söy-

<Batı ı incide) + 
cel addedilmemektedir. Ruslar, 
teSllm olroaia riz.a göstennlyecek· 
!erini ve 4 milyonluk bir şehri 
sokak sokak zaptetmenin ise hü· 
cum eden tarafa blltün seferde ver. 
diği zayiattan fazlasına malolaca. 
tını ispat etmi§lerdlr. 
Mareşal Von Leeb Leningradı 

ey1Qlde zaptetmek emrini alınıştı. 
Şimdi Lenfngrad harekAtını ikinci 
pllna atmanın sebebi, herhalde 
bu muvattakiyetsitlik karşısında 
Berllnln hayal sukutunu hafiflet. 
mektir, 

Ruslar, Leningradm şarkında 
mukabil hlkumlnr ve Kolpino Al· 
man hattındaki yarığı genişletme. 
le devam etmektedirler. 

Diln ölleden sonra Lonciraya 
gelen habtsrler, Almanların Mos. 
kovaya kar§ı yeni blr taaruza ba~
la dıkJarını gostermektedlr, Alman. 
tarın muhtelif bölgelerde ilerle· 
meler kaydettikleri de söylenmek
tedir. 

'Moakova. 1 CA.A.) - Tass ajan. 
aı. biri naot6rlil fırka. dilen tanlı: 
tırkaSJ, ~ncnso hava defi fırka· 
aı olmak üzere Uç Alman fırkası. 
nın, cenubu garbi bölgesinde boz· 
guna uğradığını, 5.500 dü~an as. 
kerinln öldürüldüğünü haber ver· 
mektedir. 

ltınmda Almanlar aflr za,tat 
veriyorlar 

Londra, 7 CA.A.) - . Londranın 

cPetU Parlsleu pı.eteüıda ya&· 
dıfına bakılırsa, ı~ranaa lıilkİllBe

tlnla anusu, büttia Frama,.ı W•· 
reııl albnda blrlqtirerek, «,eo.· 
lerde ltp.1 aalluıoda, lfpl b~ 
le.inin hak 'e emal)etıne kartı J'&· 
pılaa teca,1l&lfırln bir dalla tekw
rUr etmemesine aU nıeaallJ"flU.ıı> 
doğrudan dofnıya üurlae almak· 
tır. 

Bundan ÇlkacM ..._ 9u•..,- ki 
~a ''e Darlaa Sib1 Al-. ta
:raftadarı; mütareke aeUerlal )ık· 
mata ve lf&'•I Nlıuı bffedunu 
bir tarafa bırakarak bütüe Fran· 
roayı. blr tek elde bldettlrmete me
)1i ,;e arzu &öııtenneldecllrler. l'a· 
rlıitc kurulacak bö) le bir Fraua 
bükiimetl, Wzaa ~-e•ı• ıı..p.a. 
De birden bAkha ol•ek19 beraber 
haklkatıe .bepahaf blrdea Almaa •I)· 
tuzu aıtma koyacak "lie ayıü aamaa· 
da &&ayltJ mulaataza ~ı 
Almanlara kal'fl kııbal edecetrtlr. 

Mareşal Peten bu (Üalercle l•li· 
rahat 1~1n cenup aahWnclekJ &&)11· 
yealne lnmı,u.r. Amiral Darlaaın ye 
ili manevralarını naaıl karfıh)"&Ca· 
tı merakla beklenecekUr. 

salAhlyetli mahfillerinde söylendi. ===========-=::m-= 
llne göre, Kırımda Percldf berza. 
hında, Almanlar ciddt ağır zayiat 
Yennlşlerdfr. 

Bir fırka Alınan askerinin oldu. 
lu yerde durduruldutu Yenescirk 
ıehri civarında Rus donanması bu 
fırkaya karrı harekete geçmiş ve 
fırkayı geni§ ölçüde tevkif ederek 
atır zayiata maruz bırakmıştır. 
Ma,..ı Racenni Ukraynada ki 
k•vvetJerl toplamata muvaffak 

ol da 
Moskova, 7 (A.A.) - Afi: 

Mareşal R\tcenrlf'ntn, Ukraynada. 
ki kuvvetlerini tekrar bir araya 
toplamağa muvaffak olduğu soy· 
lenmektedir. Alman ordularının 
Kınm üzerine yürüyüfi]eri durdu. 
rulmuş ve bunlar Harkoftan uzak· 
ta tutulmuştur. 

Ma?e4&1 Timoçenko biitiin 
taarraı:lan piiskirttü 

~oskova, 7 (A.A,) - United 
Press Karamaya Svesda gazetesi. 
nin yazdığına göre Mareşal Timo.. 
çenkonun tuttuğu merkez cephesi· 
nin bir eok kesimlerinde şiddetli 
muharebeler olmuştur. Ruslar bil· 
tün taarruzları püskürtmüşler ve 
190 tank, 31 tanare tahrip etmiı· 
lerdlr. 

2 saatlık mütareke 
<Bqı 1 laclde> /X/ 

vich ~ti ile saat 13,30 da bafl•n· 
mıştır. 

Berlin. 7 CA.A.) - Yarı reamt 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

i.ıgilterc ile Almanya aruıaa 
ağır yaralıların deği~iıni lWClııncta 
yapılmakta olan diplomatik cö
rüşmeler, İngilizler tarat:ınqn 
vaktinden evvel yapılan beyan~t 
ve bu beyanatı takip eden baaın 
mücadelesi yüzunden Ant olatak 
gilçliık çıkıncıya kadar ilerle· 
miş ve muspet bir mahiyet a]. 
mıştı. 

Pazı teknik sebeplerin halli için 
~sız vasıtasının kullanılmuı iıq· 
kanı hasıl olmuştu. Fakat İnciliz· 
ler bu vasıtayı propaıanda mak· 
sadile istismar etmişlerdir. 

İngiliz radyosu, Almapyanın bu 
insani hareketi muvaffaJd:veı.Iz· 
liğe ısürilkledllini iddia te,ebbQ. 
sfinde bulunmuştur. 

Londra, 7 (A.A.) - Alman 
ractyosunun bildirdiiine göre harp 
esirlerinin deği§mesi müzak"rele-
rine diplomatik yollarla devaıa 
olunacaktır. 

tSTANBUL BELEDİYESi ŞEB t B T t YAT & O S 1J 
Tepebaşında Dram kısmı 11 İstikl~l cad. Komedi kısmı 

Bu atpm saat 20,SO da Ba akpm .W 18,H da 
B A M L E T KiBARLut DUDALAIJ 

(5 Perde) (5 Perde) 

BU AKIAM a !\ 

MELEK'te~=== 
NORMA SHEARER 

iJOAN fJRAWFOBD. BOZALlND ROUSSELL 
t&ra!mdan ~e bir sarette ibda edlleıı 

KADINLAR ARASIN DA 

Talebeliği esnuında da yaptıkla
rmın haddi hesabı yoktu. Başta ho. 
ca.ıar olmak üzere bütUn arkadaşları 
Ata.canın şakalarından bizardı. Hat
tl müdürü bile aldattığı vlkl idi. 
Mektebe geç kaldığı bir gün, takma. 
bıyık ve siyah gözlUI< takarak ken· 
dlsine mU!et.tı, sUsU vermiş; hiç bir 
'eyden haberi olmayan mlldUre be.. 
raberinde blltün mektebi gezdlrlerek 
adamcağızın her yaptığı lşl tenkit: 
etmişti. 

mtşlerdi. Nedenae Ferhunde o al<pm anlamak maksadlle, Atacan onu mü· ı lemlyecckler ve dllğUnlcrl ahbapları tslmli ne!Ss fılmi takdlm edllccckUr. 
Atacan& ku-şı fazla bir a1Aka gös· teaddlt defalar yemeğe, tiyatroya ve1 için tam bir sürpriz olacaktı. Bu fık· o•kk t Bu filmin mUkemmel me\ZuU içinde t.abll rç~er 

Bu hal mektebi bitirdikten sonra 
da aynen devam etti. KlDptc ve evin· 

termit Ve hi.k&yeainl dlnledltl baaJ balolara davet etmiş fakat her defa· rl Atacan da beğendi, demek ki bu J a : le sUsl[l, en son modalan gösteren sahneler de var~• 
şakalarını adeta blr zekA Meri ola. aında Ferhunde bUtU:ı bu davetleri sayede arkada.şiarına. son bir şaka İllve ola.ralt: Renkli Mlkı MAUS 
rak alkışlamışt.l. ıayet nazik bır surette reddetmişti. daha yapabllccekU. ı Bu gece için Localaı- satılmıştır. Numaralı kDltuklar bu sabahtan 

O günden itibaren Ferhunde ile Ferhundeyi ancak mDşterek ah· <Arlluı var> -·•••• ltib&ren aldınlabllir. Tel: 40865 
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TORKiYE 
IŞBANKASI 
Küçilk taı:arru/ 
heıapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
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Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Sahibi meçhul bulunma ındo.n dolayı tahıir komisyonunca hazıne 

namına. tahrir edilen S6tıüce Turşucu mahallcsının Tatarağnsı sokagın
da eski S, 5, 7 ycnl 7 kapı numaralı arsanın senets z arsanın h zınc n ı.· 
mına tapuya raptı ıçın 17 10 941 t.'.ırlhine müsadıf Cuma gUnll mahal. 
Hnde tahkikat yapılacağından bu gayrimenkul üzerinde bır hıık tasar· 
ruf iddia edrnler varsa bu baptaki vesıkalan ıle bırllkte muayyen ga.ı
de- mahallinde bulunacak memu~umuzıı daha evvel Sultanahmette Be· 
yoğlu Tapu Sıcil Muhafızlığına. müracaatları IUzumu !ılın olunur. 

(8741) 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
İstanbul Resmi l!An lşlcrl MfüiUrU HUsnli Akkoyunlunun 1/ 101941 

tarihinden ltıbaren Cemiyetimiz.le altı.ka!lı kalmamıştır. İlan işleri büro
su namına kendısine mukaddema. verılml.ş olan vekfıletname hUkilmsUz
dUr. AlA.kadarlann matcımu olmart Uz.-0re ilan olunur. , , ckercl •••m"• ı Urg{lp nüfus memurluğundan al-

H. 1\lustııfa ı.c Mahdumu dığım hüviyet cüzdanımı, diğer n3· 

ÇlKOLAT CE iL 
tuna ile hazırladığı nefis bay
ramlık şekerlerinizin rnUbayn
a:ıı için teşrlflnizı bekliyor. 

tstaııhul Bahçekııpı 

SERBEST 

keı 1 evrakınlla beraber zayı ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Mustafa. Tönbck 

İstanbul Emniyet mUdilrlU· 

ğtlnde bırincı şubede odacı 

KORSO 
a;w;..; 

San'at mektebi mezunla
rının bir talebi 

(Teknik tahsılc dair bir tenkid) 1 muhendis mektebi mezunları na. 
başlıklı yazınızı okudum. Sanat sıl 1 inci derece chliyetnameyi im· 
mektebi mezunu olduğum için !ik· tihansız alıyorsn bızc de 2 ncl de. 
rımi yazmak istiyorum. rece ehlfyetnameyi imtihansız ver. 
Beş sene meslek tahsili gördiık· sinler. Muhakkak imtihan lfızımsa 

ten sonra yine piyasadaki pratik 
elektrlkçıler ile bir tutuluyoruz.. mektepten mezun olurken mü· 

Bir tesisat yapmak, kontrol etmek 
ıçın dıplomamız kafi g('lmiyor, 
Nafıa Vekaletine murncaatle imti
han olmamız ıstenıyor. YUksek 

meyyiz sıfatile imtıhanlarda bu· 

lunsunlar ki pratik i5çilcrdcn far· 
kımız olsun. 

Adres: A. O. T. 

İlaç geldi f Tayinler 
Son gunlerde Almanyada~ çok Ankara, 7 (Telefonla) - Dahili· 

mıktarda eczayi tıbbıye \'e kimyc. ye veklı.letl muhakemat mUdUr mua
viyc gelmistir. vini Bay Kemal öztu lstanbu[ VılA.-

Bunların arasında piyas::ıdan cc· yeti hukuk işleri mUdUrlUğline tayın 
kilmiş olan Bayer milstahzcrlcri edllmtştlr. 

vesair ilfıçlar vardır. Bu ilaçlar fi. * Ankara 7 (Telefonla) _ Posta, 
yat mürnkabe komisyonunun tes· Telgraf, Telefon müfettişlerinden Hll
bit ettiği kfır hadlerinden fazlaya mi Evgln, fen mUfettlşlığinc tayin 
sntılamıyacağından bunlara fıyat edilmiştir. 

tcsbitine başlanmıştır. 

llayırseH'r bir \'atanılıı!l)1n 

l.\faıılsahlarn hedi~esl 

Manisa, 7 (A.A ) - Her yıl bura· 
dakı fakır hcmşcrıierınc manifatura 
c yası tevzı eden İzmir manlfatu~a 
tUccarlarından Turgutluhı Nurı Sev
rın bu yıl da fakirlere dnğıtılmnk il· 
zer<' ı.ıanı.saya 30 ton bu~day gö -
dermlştir. 

Mebuslar l\lanlsalıların derdlerini 
dinlediler 

Mnnısa, 7 (A.A.) - Vıllyetımlz 

mebusları seçım bölgeler nde incele
mclenM devam etmekte ,.e halk lıt! 

gorlişerek dlleklcrlni tc bit eylemek
tcdlr!er. Mebuslar, yarın Akhısard:ı 

tUtUn mütehassısları ile yapacakları 
bir toplrıntıda tUtUncülerımızi ılgilen· 
dıren işler Uzerınde görUşcceklcrdır. 

,_, ___________________ . ,~~~~~----------------------------------....... 
Askerlik ilanları 1 T. c. Beyoğlu .j inci No~er da1ra.ı U706 '?6/9/941 D: soo l 

t'ı;küdar A"'kerllk ~ub~inden: 

Şubem :z:de kayıtlı yedek piyade 
.nc.'l 475!Hl kayıt numaralı 1bra· 

m oğlu BU!ent, piyade teğrne.ı 

ı:s015 kayıt numaralı .Muhtar o~lu 

'1atık, pıy ıde teğmen 37450 kayıt nıı 
aralı Zafer ôğlu Muzaffer, sUvurl 
!'l'mcn 41941 kayıt nurnaralı Sabri 
~lu Hayri, topçu tPğmen H695 ka· 
ıt numaralı Nıhat oğlu Salm Semih, 

'lPÇU teğmen 48530 kayıt numaralı 

~afı oğlu Cavidin derhal şubeye mU· 
caat etmeleri. MUracaat etmlyenler 
akkında ltanunl muamele yapılaca-

~ 
PANSİYON ARA!\JfiOR 1 

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

Şerait ve adreslerin posta ku· 
tusu 254 bildirmeleri mer
cudur. 

1stanbul Asliye Bınnci Ticaret 
M:ahkemesınden: 

1 
Yusuf Ziya Üçüncü tarafından 

1stanbulda Tahta.kalede Dev oğlu yo· 
1 kuşunda :::4/ 1 numaralı dükk!nda 

kömürcü iken halen GUmUşhancn!n 

Haşre. karyesinde Çakıı· Mustafa oğ· 
lu İbrahim ile GUmüşhanenln Ha· 
yeksa karyesinde Abanoz Mustafa 

1 

oğlu Mehmet aleyhıne açılan ve k0· 
mür bedelinden senede mUstenit 700 
ltranın tahsili talebine mutedııir bu· 
lunan davanın tahkikatı sırasında 

hali hazır ikametgfıhlnrı meçhul bu
lunan mUddeıaleyhler hakkında ııa.

nen tebligat ifasına kru-ar verilerek 
kendilerine tebliğ olunamıyan arzu
hal ve davPtlyeler mahkeme divan-
hane9ıne talik edildiğinden mUddel· 
aleyhlcrın ilA.nın neşrinden ltıbaren 

1 b r ay zarfında mahkemeye mUı·a-

1 cnatla bu arzuhalleri alıp cevap la-
yihası vermeleri ve tayin olunan 
11/ 11/ 941 Salı saat 13.30 dada mah
kemede hazır bulunmaları ]Uzumu 
llAn olunur. 

GONON
LsoRsAsı_I 

1 •• ~ 
7 TEŞRİ~İEYVEL 9U 

Sterim 
Dolar 

5,20 
132,20 

~ Yen -,-
D 

» 
Peceta 12,84 
İsveç kronu 30,75 

t:bham ve '.l4&•,tAı 

1933 Turk borcu 1 
1918 İstikrazı dahili 
1!)33 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas _ Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

ı.. iL 

22 00 
22 00 
20 60 
20 25 
46 50 

1'"UKUT 

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

25 15 
24 15 

127 00 
3 55 

e:I--- DOKTOR 
ÇIPRUT 

aıdlye "' ZWıre'vt7e lllMcbM
•IBJ Bcyoğla rcrU Mlllllır r ... 
wn ~ P.ta wkafl 
ı.~lı:ıdc Meyme:aet ap~:"tr.ıt:ıı 

~m:I- Tel: ~ ---· 

r 
174 kişi 

Vatandaşlığımıza 
kabul ed ıldi 

' 
Ankara, '7 (Telefonla) - Muh

telif tarihlerde meınlekeUnıiu 

gelmiş bulunan yü:1; yetmı, dört 
kişi i<'rn vekilleri heyeti kara rile 
Turk vatondar:tığmıı kabul edil· 
mlşlerdlr. _________ J 

Belediye müstah
demleri bir örnek 
elbise giyecekler 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dahilıye 

Vckfı.letl bUtUn bclediye müstahdem· 

l<'rinln yeknasak bır kıyafette bu· 

lunmo.lnrını temin maksadile yeni bir 

talimatname hazırlamaktadır. Bu ta

llmatnameye göre şehirler tefrik e
dılmcksızın her yerde belediye müs· 

tahdemlcrl yeknasak elbise giyecek

lerdir. 

Evlenme usulleri 
basiti eştiriliyor 

Ankara, 7 (Telefonla) - Adliye 
VekA.letınce evlenme merasim ve u
sullerini tesblt eden bir talimatnarnee 
hazırlanmıştır. Bu talimatname ile 
evlenme usulleri çol< basitleştirilmek
te \'e evlcnecekl('re kolaylıklar gös
terilmektedir. 

Beyoğlu 5 inci N ote-t'llğlııe 

Kasımpaşa Hasköy yolunun te"'Sıi mUnasebetile umum! mcnfaatleı 
, namına istlmlAke ta.bi tutulmuş olan Ka.sımpaşada eski Seferlkoz ye 
nı Kadı Mehmet mahallesinin eski ve yeni Hasköy caddesinde eski 15 
yeni 20 en yeni 36 kapı ve 6 harıta No. ıu ahşap haneye 2:100 lira is· 
tlmlAk bedelı takdir edilmiştir. 

Mezkür gayri menkuli.ln 7/24. hisse mutasarrıfı Ahmed'e mukad· 
der bedel 3710 :.;o. lu belediye ıstımıak kanununun ıı incl maddesi mu· 
clblnce tebliğ edilmek istenilmiş ise de 1434.1 yevmıye No. su tah· 
tında te\·di edılen thbarnamcdekl tPbliğ memurunuz.un meşruhatına 

istinaden Ahmet vefat etmiş varislerinin lıılm ve \kamctgA.hlan tayin 
edilememiş ''e bu suretl.ı tebliğ t:ıdilemediği beyaRilP iade edilmiş ol
maııına binaen ilan tarihinden itıbaren kanuni mUddeti zarfında takri
re gelmediği veya mahkemeye müracaat etmediği takdirde istlmltık 

kanununun 18 inci maddesi hilkümf Prinln tatbik olunacsğmın yine ıs· 

tim!Ak kanununun 10 uncu maddesi iktizasınca tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere iki yevmi gazetede ilAn ettirilmesi ve illnı muhtevi 
gazetelerden ikişer nüshasının göndeı·llmP.slni saygılarımla rica ederim. 

1st. Vali ve B. Reisi :N'. 

tstlmltık MüdurU 

AU Yaver M'azal 

Re8ml Miilliir ve lnu.a 

İşbu ilAnname talep veçhile illn edilmek üzere Vatan gazetcsıne teb
liğ olunur. 

l 

BEYOGLU BEŞİ::iCİ NOTERt 

R~mi Müftür ve irıı7.a 

Devlet Demiryolları ilanları 
İşletmemız ihtiyacı için açık eksiltme ile tahminen 100 M3 pa· 

tinaj kumu satın alınacaktır. Beher metre mikAbının muhammen be
deli 225 kuruştur. Eksiltme 20/10/941 tarihine müsadi! Pazartesi 
günü saat 11 de H. Paşada 1 ci işletı:ne komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. isteklilerin muayyen gün ve sa· 
atte komisyonda bulunmaları 18zımdır. 

Kum cinsini görmek ve daha fazla izahatla şartname almak is· 
teyenler i~letmeye müra~aat etmelidir. (8775) 

* Muhammen bedeli (44,400) lira olan Sabit ve Seyyar Telgraf 
makıneleri ve teferruatı 17/ll/1941 Pazartesi günü saat 15 de ka. 
palı zar! usulü ile Ankara.da İdare binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (3. 230) liralık muvakkat temin~t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. c8563 • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cinsi 

Enfiye malzemesi 
Demir pencere par
maklığı 

Miktarı 

13 kalem 
33 adet 

l - Enfiye malzemesi Uste&i ve 
bincedlr. 

GünU 

21/10/941 
21/10/941 

Eksiltmenin 
şekli 

Pazarlık 

Saati 

10 
9,30 

demir pencere keşif ve resmi muci· 

2 - Pazarlık hizalannda yazılı gün "'c saatlerde Kabata~ta Levazım 
şubesınde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif ve resmi c4> kuruş mukabıllnde ve liste bedelsiz ııözU 

geçen şubeden alınabilir. (8956) 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Temizlik işleri çöp mavunalıı.rını cer için yaptırılacak ahşap romor
kör teknesi kapalı zıı.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
19000 lira ve ilk teminatı 1425 liradır. Mukavele, ekslltme, bayındırlık 

ışleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje ve keşif hutfı.saslle buna 
mUn!eri diğer evrak 95 kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri mildür 
lüğUnden verilecektir. İhale 15/10/941 Çarşamba günü saat 15 de Da
imi encUmende yapılacaktır. Tallplerin ılk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Beledıye Fen işleri müdUrltig;i
ne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına ait ticaret odası ve
sikalL~rı ımzalı şartname ve kanunen ibrazı lAzımgeleıı diğer vesaik 
ile 2490 numaralı kanunun tarıfatı çevresinde hazırlıyacakları tektıf 

mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Dalml en<:ümcne vermeleri 
lazımdır. (8605) 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Neşriyat Müdürü 
AHMET EMİN YALMAN 

Et mes'elesi 
Muhtekir celeplerle 
mücadele için yeni 
tedbirler a;. nıyor 
Son günlerde et meselesi de üze. 

rinde ehemmiyetle durulması !fi· 
zım gelen başlıca meselelerden bi· 
ri halini almıya ba~lamıştır. 

İki gündür şehrin muhtelif 
semtlerine et göndertmiyen muh. 
tekir kasaplar, sunl olarak bir et 
buhranı çıkartmıya çalışmışlardır. 

Dün :fiyat murakabe kontrolörü 
bir kaç kasabı fahiş fiyatla et sa. 
tfırken yaklaşmıs, hatta bunlardan 
Fatihte Macarkardeşler caddesin· 
de Kemal 48 kilo eti olduğu halde 
gelen müşterilerine et yok demek
ten suçlu olarak adliyeye verilmiş· 
tir. 

Öğrendii:imize göre, bu ~ekilde 
bir et buhranına sebep olanlar yal. 
nız perakendeci kasaplar değil. 

ayni zamanda toptancı kasaplar
dır da. 

Fiyat mürakabe bürosu bu isle 
ciddi olarak alAkadar olmıya ve 
yeni bir formül üzerine tetkiklerde 
bulunarak et meselesini kati su. 
rette halle çalışmaktadır. Bu for. 
mül fiyat murakabe komisyonuna 
teklif edilecek, kabul olunduğu 

takdirde derhal faaliyete geçile
cektir. 

Biiro, İstanbul hayvan borsası 
pay mahallinde canlı kasaplık hay. 
van satışı inhisarının bugüne ka-

Yağ bollaşıyor 
Fiyat murakabe komisyonunun 

yağlara tesbit ettiği azami kfır had
dine itiraz eden bazı toptancı yağ 
tüccarları bir müddettcnberi şeh
rimize yağ göndermemekte israr 
ederlerken bir iki gündür istan· 
bula bol miktarda yağ sevkine bas
lamı:ılardır. Bu yağların arasında 
çÖk miktarda cenup vilayetleri. 
mizden gelmekte bulunan Halep 
ve Urfa yağlarile, Karadeniz mın· 
takasından gelmekte olan Trabzon 
yağları vardır. 

Alflkadar tüccarlar şehre ~elen 
bu yağların yağ fiyatlarına bir 
miktar tesir edeceğini söylemek· 
tedirlcr. 

Bey oflu Fiyat Mürakabe BÖrOfiu 
Beyoğlunda açılması kararlaştı· 

rılan fiyat mürakebe bürosu 10 bi. 
rinciteşrinde faaliyete geçecektir. 

---o--* Taksimde Kazancı yokuşunda 
18 numarada oturan B ehçet oğlu 
Turgut adında bir çocuk, sokakta 
koşarken di.lşmüş, sağ kolu kırıla· 
rak Şişli Etini hastahanesine kal· 
dırılmıştır. 

dar teessüs etmiş olan toptancılar 
elinde kalmaması için İstanbula 
kendi hesabına az veya çok kasap· 
lık hayvan getirtecek, bundan baş. 
ka münferid sürü sahiplerinin hl· 
mayc edilmesini temin maksadile 
de bunlar için her türlü kolaylık. 
tar gösterilmesini tekli! edecektir. 

Bu şekilde köylünün celep ve 
mutavassıtıarın eline düşmesine 

mani olunacak ve ufak iş vapan 
tüccarlara İstanbula koyu~ geU. 
rip satmak imkanları verilecektir. 

~ A. • .., .. 
--~+16-1 

ıs · ıU 

~---------------------11111"'"" Tlrldye c mb rlyetl 

Ziraat an ası 
Tilrk """ Kurulu, t.rihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 

;;ubc ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticarl her nevi banka muamelclerl-

~ara biriktirenlere 28,000 ikramiye veri10I 

tıt"" 
Ziraat· Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasnrruf ıcll;;; 

tannda en a1. :50 lirası bulun.:ınlara sen de 4 defa çc 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacak1ıt· ~ 

' Met J,GOO Urahk 4,tOO Ura 100 adet 50 Uraldl 5.oOftl , 
t il 500 il 2,800 .. 128 .. 48 ,, ,,, , 
' • %50 .. 1,000 » 1 ı•• 

H • IH ., t,000 » lfil • 20 » ' ~ 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ~ 
apiı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !: 1tl~ 
verilecektir· Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran- 1 

11 Birlncikdnunda çekilecektir. 

~ :::::/. 
_istanhlll Vakıflar ire törlüaü il~ 

Kıymeti 

L.K. 

Peyakçcsl 
L. K. 

677 36 51 00 6 ~o 
Mercan Dnyahatun mahallesinde Zıncirlihan or 

danın müzayedesi 10 gUn müddetle temdit cdllmıştır 
katta - ı 
ıhaleSI 11 

ti ' 
lıt• 

Cuma gUnU saat 15 de icra. edıleceğinden isteklilerin çember ı"' 
kıflar Ba.şmüdUriyeti MahlQltı.t kalemine milracaat1arı. 

Sürner Bank da işçilere p;ırasız 
yemek tev:c.iine başlıyor 

Sümer Bank fabrikalarında i5-
çilere meccanen sıcak öğle yeme
ği verilmesi hakkındaki kararın 

tatbikine başlanmıştır. 
Bursada Merinos fabrikası f~çi. 

!erine her gün meccanen sıcak öğ
le yemeği vermektedir. 

Sümer Bankın şehrimizdeki fab. 
rikalarında da yakında tatbikata 
geçilecek tir. 

Diğer taraftan İnhisarlar idaresi 
de evvelce tatbik etmekte olduğu 
bu şayanı takdir faaliyeti peyder. 
pey genişletmektedir. 

7.45 Ajans H. 
8 MUzik 
8.30/S.45 Evin S. 
12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.45 Ajans H. 
13 MUzlk 
lS.30/14 Müzik 
ıs Program 
lS.03 Müzik 

Çaval i tiflerinin altında kalarak 18 25 Konuşma 
iki bacağı kırJldı 

Zeyrek yokuşunda 6 numarada 
oturan Selim adında birisi, dün 
Yemişteki bir zahire deposunda 
çuval dikerken, çuval istifleri yı. 
kılmış, altında kalarak bacakları 
kırılmıştır. Selim can kurtaranla 
Ccrrahpaşa hastahanesine kaldırıl 
mıştır. 

TAKV/JJI 
8 TEŞRİNİEVVEL 941 

ÇARŞAMBA 

AY: 10 - GÜN: 281 - Hızır: 1 56 
RUMİ: 135'7 - EYL'ÜL: 24 
HİCRİ: 1360 - RA:\IAZAN: 16 

V AKIT ~V ALI EZA..'tl 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,04 
12,02 
15,13 
17,41 
19,12 
4,26 

12,22 
6,20 
9,32 

12,00 
1,30 

10,44 

f tı' Sadakai 1 
~,ıı 

İstanbul Müftülıitııo 
b' 

Buğday 

Arpa 

Üzüm 

En iyi 
1'· K. 

27 

40 
120 

: 234 l>'ıe 
Fıtra ve zekiı.t itBS ,ıı' 

kcllef olan muhtere111 .şl• 
~ mnletimizio en t1ll) cı6 
y:ıçlaını karşılayan "~5"1 
tiği tcbcrruntı kcııd' t11t 
zılay ve Çocuk Esirge 

"" rumları arasında 11,r 
Türk Hava Kuruınu1111 ,ı,rı 
hile yardımda bulU11111ıol 

. uc ıır zumu eheınmıye 


