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Türk - Alman münasebatı hakkında 
tebliğ neşretti Hariciye Vekileti bir 

Türkiye ve Almanya tarafından 
neşredilen müşterek beyannamede 

Bulgaris.tanda tahşidat yapıldığı ve Türkiyeye 
.. • .. 1 .. • .., • 

. . . . . - - - - . - - . . 

taarruz edileceğine dair şayialar tekzip ediliyor 
18 Haziran 1941 anlaşması ile 
teyidedilen dostluk münasebatını 

bu gibi şayialar bozamaz ! 
Aıtkara, 8 <A.A.) - 1'cblit~ 

Sen haftalar zarfında ccnebı kaynaklardan gelen matbuat ve 

ratly-o haberleri mıikerrereıt ve muhtelif tarzlarda Almanyanın bir 

• takım talepler serdcttiti, tazy-iklc r yaptıfı, Bulıariııtanda tahşitlat· 

ta bıılıınduğu, ve Türkiyeyo karşı bir taarruz hareketine geçmek 

üzere olduğu zehabını tevlit etmefe çalışmıı:ilardır. 

'fürk ve Alman hukiırnetleri hir maksadı mahsusla i~aa edilea 

bu rivayetlere hiçbir 7.aman en küçiik hir ehemmiyet atfetmemiş 

oh"akla beraber her tiırlıi asıl ve esastan ari olan bu neşriyatın 
iki memleket ara!llında 18 Haziran 1941 tarihli itilifla teyit edilmiş 

olan itimatkar dostluk müna ebatını hiçbir veçhile haleldar edemi. 

yeceğini beyan etmek hususunda mutabık kalmı!flardır. Voa Papen 

G~rk:---A-:-:-lm~a~n~--------======:=::i~M~i~ll~=,ş=e=f:im=i~z~~--::....~_:_.....~ 
müşterek 

Alnıanlara göre 
tebliği Çok siddetli Istanbullulara 

~t; göriiş uf-uk-.. r-.m-ın. çarpışmalar i 1 ti fa t ta 
~ a berrak bir halde bu. J . ' 
' •rınak husuulHlaki arzu o uyor bulundular 

&ıı.ıimnin ieaplat'lnı ~-
tiıte ıetirmektedir. 

' Bir Alman piyade istanbuhm kurtu1u,un11.n ıı 
L.a: ~h!Mt Emi" YALMAN fırkası bozguna !:ı:Y·:~:üte7:a,~'~ 
'1 er gün sinir bozacak yol· " cümluınımuz MJIH Şef tııımet iM· 

~ <ia bir rivayet çıkıyor: Bul. ugratıldı nö, ·~kıdakl l'tWabı ,·ermek ••• 

»>:.-!) fıda tahıidat yapılıyormuş,1 . l'f'itHe tatanbul halkına mıtatta 
ı.."itt ':t'c bir takım talep ve taz. •• S LOOBgB yapı- bulunnuqlardır. 

"-de butunuluyormuc, taarruz. 1'ı O lf. 
•ı " Doktor Lfitfi Kırdar 
~:~.acakmış... lan A iman akını loıtanbul Vail ve Beledl)"e Reifil 

ı... ı. kaynaklardan çıkan bil· " 
~~ tııbi haberler, Türkiye ve akamete ugrBdl «Kurtula, gününde btanbulu 
~~ l-'a tarafından müşterek su- heyecanlı bir sevinrle anıyorum. 

Muazzam imha 
hareketleri 

devam ediyor 

Viazmada Rus 
kolorduları 

çevrildi 

Dokuzuncu Sov
yet ordusunun 
ricali kesildi 

~Tııı lleşı.edilen bir tcbllğlc top Moskova, 8 (A.A.) - Sovyct ıla· fikwgUI , .e ııerı ,·atand.,lanm İ!I· 
~ lelt~ip olunuyor. herler bUrosunun hu sabahki tebliğ.: tanbullulan yürektt'n kutlularım. 1''uchrer'in umumi karargahı, a 

Oto llrıy8 bu tebliğle sunu ifade 7 /8 ilk teşrin gecesi. kıtalarıınız özden duygularınıı.a te,,ekkür e· (A.A.) _ Alman orduları başku· 
taı iti böyle tahşitler, tazyik- bUtUn cephe boyunca düşmanla çar· derim.ıt 1 mandanlığının tebliği: 
~ !!J>lcr, taarruz niyetleri yok. pışmışlardır. Çarpışmalar, Viazma vr iSMET lXöNtl Ukraynada taarruz ve takip ha· 

>, lı de Bulgaristanda tahşit· (Dmamı :Sa. 3, :Sü. ~ de) §§' ~ml'!l-.ı---------- (Devamı Sa: S Sli: 8 da) + 
~~tn~~ını h~~I~ ~n~--------------------------------------~ 
I~ tahkıkatımız ve mah'.'ıma· ,_,_ _________ Yabancı bir mlaelddt glzlle 
~1111~iccsinde soylüyoruz ve r 
~~~~d~~ı:~!de ~~zy~=k~:a:t~ 1 Hamlet nasıl oynandı ?. 'ı;llt ~klinde teyld ediyoruz. 
~ la dair iki tarafın ortaya koy. 1 

btr~•ği hakıkatlcrin müştc· i 
'ıı tebliğ ~eklinde ifadesi, l8 
l'tıJı 94 ı tarihli dostluk paktı. 
ıı_lttUııa uygun bir harcke>ttir. 
ıııu 111 teyit ettiği itimadlı dost. 
\>I! ııascbctlerinin, "her türlü 
t :ır esastan ari bir takım neş-
r ~UndC'n hiçbır veçhilc ha· 
i:etnıyacağını müşterek bir 

~1-r;ır Yan etmek hususundao 
ltı mutabık kalmıştır. 
lt:e, her tarafı harp yangın_ 
~i'8hJan bir sahada sulh ve 
~ bUtun dünya hesabına ko. 
~ ... ~e kendi istiklAlini her ne. 
~irıı~e karşı muhafaza etmek 

btı ilzerine almıştır. Bu va· 
•it ı ~Uk bir vckar ve hassa. 
~"Ötüyor 

"01 . 'il da .bir siyasetin ilk icap
~l'r hirı, ufkun bizim için dal. 
~tıtı ak kalnırıı;ı ve görüş im-
~I!~ karartacak bulutl::ırın 
"'ltı1ıtt idir. Bunun için hangi 

riltt~ Propaganda bulutları· 
~1~ ığinl ve bir sis tabakası 

ita lstidad gostcrdiğlni far 
~l'r st-;ı dağıtacak ve ufkun 
\t.:ltıığını iade edecC'k tcd. 
~ ~l 1 alıyoruz. 
l'ıtıı' sanıyoruz ki Turk top
fb 11 b!ltıın allıkalılar için 
~•rnı Sa: 4 Sü: 1 de) X 

:;eksplr müteha!!sısı l\laknll'e göre dünya sahnelerinde oynanan Hamletlerde Ofelya•yr en iyi oynıyan CabldecUr. 
~lr ec:•nebl münekkit gözlle llamleU tenkit eden l\laknll'ln fiklrlerlal ıenı: arkacla.tımız B. Tunç R. Yalm.a'ı.ı 

kaleminden okuyanksınız. (Tenkit yazısı lkln('I aahJfenıizh\ bat ııütunundaclır.) 

,-
1 Türk-Alman 
müşterel{ teb 
liği hakkında 

Alma gazeteleri · 
diyorlar ki: 

"Bu müşahede 
bir tekzip değil, 
iki memlelıet' 
ara•ıpda 
°ll•t•ı ,,,.,., 

tezahilrl1dllr,, 
Berlln, Ş (A.A.) - D.N.B. Ml· 

dtrtyor: 
Ak11ant gueteleri, Almaayanın 

l11tekler , .e tazyiklerle ,.e ayal 7.a· 

manda Bulgarlıtanda ıuıker tah· 
l}lt etmek tehdidi Ue Tiirldye;ye ta· 
arruz etmek üzere o&dllitl intiba· 
ını ,·ueeek mahlye«e, yaba111tı 

memleketlerden, aon giialerde ~
kanlan haberler ~ı&ıntla. Tllrk 
Alınan m~edestni ilk aahlfeJe. 
riude M!redlyorlac. 

Berllntt Zeitunc clİ)'OI' kl
0

: Ba 
müpbede yalnız lııir tek&lp detfl. 
ayni zamanda ve bU...._ AJm.a. 
ya ile Türkiye aruıl9da IUlkim 
ırilren. kat'I itimat bUIMll_. btr 
tezahür m.lllyetindedir. Dununa 
lıakıhna · bu miphede Ttlrkcyeyl 
lu«fltereye kölelik y..,aufa kıhar 
etmek yolundaki böttlın &e9fıbbla· 

lertn ıtlddetle reddi ~tir. Gö
zü olan berkee g6r:1lr ki, la&iHere 
buctinkü harbi dalla llazırladııtı 

zamanlarda her çareye '-' ,, ..... 
rak, .... Tllrklyeyt &ecariE eeplte· 

•ine ııokmafa ~.,n11f&ar. 
<Devamı Sa. 3, Si. 7 ılel = 

\. J 

Londranın tekzibi 

lngilizler 
ve 

Sovyetler 

Türkigege 
Beşinci kolun 
f aaliyefine dair 
bir nota vermiş 

değillerdir 
Londra, 8 (A,A,) - Reuter teb.. 

lii ediyor; 

Türkiycdc~i Alman bcıinci ko· 
lunan faaliyetine dair İngiliz ve 

Sovyct hiıkümetlcri tarafından 
Türkiye hukıimctine müşterek bir 
nota tevdi niş olduğu hakkın. 

da Alman kaynaklarından işaa 

edilen haber bugün Londra'da ta. 
mamlle ~yanlış» diye taveif edil. 
mektedir. 

r: 

Yrnl Mac·ar elçi .. ı J. Vörlin~'ln Çankayada .Milli Şrtlmlr.: lsmf't tnöıtiy( 

meraıılmlr. ltimatnfm~lnl \"erdilinl yar.:mı~tık. ~mlmlı. el!;'iyl itiıoataa· 

m..sinJ takdim ehrıek üu~re Çankaya'ya giN'rken g-öııtermektedir. 

~---- Milli Sel 
Berfin Büyük Elçimi 

usrevGeredegi kabul etti 
Ankara, 8 (A.A.) - Me:zunen şehrimizde bulunan Bertin bii,ıiik 

f'lçfml7. Hlhıtt.' Gerede, Rei,..kümhur hmet lnöoü tarafından kalnal e
dilmiş ,.e yeme.ğr. alıkonulmu,tur. 

Boğazlar 
meselesi 
INGILTERE 

ACI BiR 
KAYIP 

içel meb'usu 
General Cemal 

1 Bulgaristanı~ Boğaz- Mersinli vef ~i etli 
lardan geçtrmek 
. t d"ğ" ·ı r Ankara, 8 (TeidonlaJ - !çel :m•· 
ıs e 1 1 gemı e busu General Cemal Mersinli .-elkı 

hakkında g-ece geç vakit şeftrinriado vefat e·. 
miftır. Geneat bugün Hac;ıbılyıııtm 

Tür~iyanin dikkat 
nazarını çekmiş 
Londra, 8 {A.A.) - Reuter: 

eamttnde namazı kılındıktan sonra 

mebuslar, şehrımizde bulun911 Yekll· 

ler ve kalabalık bır klltic tarafımkıı 

Asri ~ğa kadar röttirtllmü' Yt' 

oraya dcfnedılm~tir. 

Rahmetli İBpartanın c.ııkl bır an ... 

Avam Kamarasında, Bulgar bay· sin<kn olup 18i3 sene&ınde MenHld• 

rafını taşıyan bazı İitalyan gemile· doğmuş, Harbıye ve kurmay tahsil i.11 

riniıı Bogulardan geçmesi me6elesi tama\nladıktan sonra ordunun birçok 

hakkında sorulan bir sua~ cevap ve- hizmeUerınde buwnmuş, geçen U· 

ren M. Eden şöyle demiştir: mumJ Harpı.e Suriye cepheeinde ko· 

«TUrklye hUkQmetlnln Montrö mu· lordu ve sonraları ordu kumandar.ı 

kavele9i mucibince Boğazların muh9.· 

fızı sıtatile olan taahhUUerinı bütün 

mlnuile ifa için icap eden tedbirleri 

alacatına Britanya hUkQmeUnin tam 
lUmadı vardır. 

Bulgar htııuunetınln bir miktar 1· 
talyan destroyeri aatın Marak bunla· 
rm Bofa.zlardan geçirilmesini istediği 
hakkındaki haberlere Türk hükOme· 
Unin naaarı dıkkatl celbedilmiftlr. 
TUrkiye bu mahiyette hıçbır talep 
viki olmadıfını Brılanya hl.ikümetino 
bildirmlftir. 

olmuştur. Mütarekede lkincl ordu 
mUfett1şı ıken 1919 ylh llklefl'U\ınde 
AU Rıza Pata kabinesinde harbıl'e 

nazırlığına getirilmiş ve Kuvayı M•I 
llyc ile letanbul hUkQmetınin tema.ıı· 
larma dclllet ctmtf ve o sırada ya· 
pılan intihapta Il!parta mebt18U s.: 
çUmiştir. Ali Rıza P141a ka.Slıı~. 

birlikte nazırlıktan ayrılan merhum 
lııtanbuhm işgalıle Maltaya stirWmUş 
ve dönUşUnde Bııincl Büyük Mıll t 
Mecllsıne iltihak etmiştir. Merhum 
altıncı devrenin başında lçeJ mebu'!· 
luğuna seçılmiştlr. 

Mınfaka Ticaret Müdürlüğünde 

Jicaret Vekilinin riyasetinde 
mühim bir toplantı yapıldı 

Ticaret Veklll Mümtaz Ökmen dUn 
akşam Ankaradan .şehrimize gelmiş 
ve doğru Mıntaka Tıcaret MlklOrlU 

ğüne giderek İstanbul Vall ve Beledı· 

ye Reiııi Doktor LQtfi Kırdar, ldhallt 
birlikleri kAtibl umumisi, mmtaka ti· 
caret mtıdllrU ve Ankaradan şeh:-ı 

mtze gelmiş bulunan fiyat mür&k'l· 
be mUdUrü 'Bay Sayde, ofis mUdU:-· 
lerl ve fiyat mUrakabe komisyonu A. 
zalarından bazılarının iştirak ettiği 

bir toplantıya riyaset etmiştir. 
Ticaret vekillnln rlyaaetinde gece 

geç vakte kadar süren bu toplantıd• 
fdhalA.t..ı arttırmak için yeni lmkt.nlaı 
ar~tırılması, halka kolaylıkla mal 
lemlnı !çın birlikler teşkUltının ge· 
nlı;ıletilmesi ve birliklerde müracaat 

kalemlerinin kurulması meseleJerı 
görüşUI m UştUr. 

Memlekete lmkAn nl.9bctinde mal 
idhali için neler l!zım gelditı ve bu 
maller gelince tc\''Zlatm munı..ıam 

btr şekilde yapılması hUSU8Unda dün· 
kil toplantıda mUhlm kararlar alın· 

mıft.ır. 



• 
.-.-------------------------~.~--------------------------------''ATAN~--~~~-·---------------------------·----------------~--------~------ D ıu fl1J -----

r oruyoriar: I" 
Bir yabancı münekkit gözile 

Hamlet nasıl 
Oynandı? 

Gece depoya 
giden tramvaylar 

l'a~arteı;l gı..-cc i ı;aat yarımda 

Taktilındo 50 ye yakın Jnsan tılr 
w~solt buluıı istonbuJ tarııhna 

geçm t lh:or blrr.ıı.landığl b\t 
zamunda lki tane boş traın\'UY 

depoyu gitmek hı.ere Takıılnıden 
gcç~or. 

Ualk t.ramvayın oııünu k rck 
durduruyor. \ e içine ~erleşiyor· 
ıtır. 

1 
Odan meselesi 

1 Altı kişilik bir heyet tetkikat 
için Kandraya gidiyor -- -

Şekspir mütehassısı Maknil'e göre : BU~i Hı \Btmlln arabanın 

~olcu alaınıl ~uıı, Aıaaroy

dakl ôtıpola gumefttc vlduğunu 
ı;oyluyorııırı;a on lıoık trnın\ Bl • 
dırn ınmıyor, 'nl rnon ,.e biletçı 
poll o nı<1rucaat ederek haııu 

ta rm&.\ yflan zorl;ı iudırlyorlar, 

Pay t M.Urakabo komisyonu odu!'! Orman mUdUrU ve Ticaret Odası U· ı \·cı'dı&i karardan dönnıilş bulunma!t· 

Cahide, sahnede gördüğü Of~lgalarzn fiy&Ua.rını mU.Sbet raporlar lstlnııt tnumı Kltlb v kfll Avni bulunmakta· tadır. 

ederek, tcsbit cttiğını i1An ettiği hal· dır. Heyet bır hatta zarfında. Kandırı. Koınlsyonu ıµıı,ırrtan yegane nokt.a 
de, araJan bır hafta gcçınedcn fiyat· dan dönecek ve odun flyaUarı, hey'! · toptancı oduncuların keslnı mıntaka· 
lnrı yeniden tetkik ctmefc ba-:ıamış Un vcrccı>ğl rapor üzer ine kat'ı o::ı lanndan aldıldan odunun çekisine ö· 

en iyisini oynamıştır 
r YAZAN: 

1 Tunç B. Yalman ] 
Bunu blzo bir oı<u~ucuınaz ya· 

Ulor ,.c llC.K lıaım oıatuk ııoru· 

~orf 

ve Uç gUndUr Mla oduna blr fiyat ko. rak tcsbıt edıleccktir. dedikleri fatılş fıyııttır. 

yamamıştır. H('yctln verec<'ğl rapor Uıerlnc O· J Öğrcndlğlmlzo göre toptancılnr 
Toptancı odun tllccarları komisyo dun fıyntlan kat·ı suretle hallcdıL· muayyen bir ormanı, • burad n ~u -------- nun koyduğu :;ıo kuruş pcrakondo cek midir? j kadıı.r çeki odun çıkar ve çekisi :u 

ltobert. Kollejde bizam bır lngl· 
iızce öğretmenimiz var. Adı profe· 
:-,ör Maknll... Bu profesör, meğ<ı: 
bir Şeksplr meraklısı 1mtş. Hele 
Hamleun uhneyu konuşu hakkında. 
alllk~ bUyllkmUIJ. Hamıc\ • dl< \ 
yanın hem<'n hor memlekctınd<', hu 

cU!de seyrctmış. Bızd Hamlet. oy· 
nanme& oraya da bUyUk bır allı.k9. 

\'C58lt buhranı tı:lndo çırınndı· fiyat Uzerlnden lstanbu&da. odun s.ı.· lştc uzun za.mandanberı sorulan ve fıyatt.an satılır · kaydile satın almak· 
- Bu son on, on iki &ene ıçindo 1 j b ü h b gımıı. bir ae' ırdo uu şoauuo de· tı amıyaciığını ve komisyon bu flya:. ug ne kadar hfıl! cevabı alınamıya, ta ve verilen raporlar bu çeki esa ı 

Ttlrklyooe tlya.tro ~k llerlamişU;. ~ya. gıtllM' Uzerc bulunan Lıu llzcrlndc wrar et.tlği takdirde hu kış bir sual. Heyet raporunu oduncular U~orlne lstına t ctmektedır. Oduno:ı· 
Burada tenkitçi muharrirler hakkı~-ı btanbuJun odunı.uz kalncnğmı sl5y· lehine verdığı takdirde odun n1~ e nun onnıından bir çeki dıye a dığı o· 
da bırşey söyllye'-·im: Bence TUrk tram\'UY arabalarına halkı alma 

o1 lenılşlcrd ir. sı halledilecek, akııl takdirde odu.ı· 'dun depoya ekseriya birkaç çeki o· 
gazeteleri te.."lklcU ifrata vardırı,ıor· makta. nıı;lo ısrar eddıyor"r 1 

o1 Komısyon her loplantıııı 3 .. 1 sanl.ı culnrm tehdıdı bu kış lst.anbul ha.l· !arak gelmekte ve toptımcı hUtun k!I.. 
ar. 
DtişunUlmUyor ki bu memlekette 

tiyatro henüz yem gelişen bir &M· 

attır. Gayet ta.bıldlr ki ufak tt'fek ek· 

\.. -' varan içUrnaları esnasında odun mc· kını odunsuz bırakacak derecede mU rını bu ('ckilde elde etmektedir. 
Beleı.ıni bir neticeye bağlıyamamış VC! Jıjm bir mesele doğuracaktır. Kotniııyonun butun Kandıraya sön 

G J m r • k va in h i tekrar odun ~tıhsal eden merkcZIC11l Flya.t mUrakabc komisyonu muht,•· derf()(ığl heyet çeki üzerinde bu gibt 
• tetkikat ~·npmak ilzere bir heyet göıı lif kaynaklardan tesbit et.lirdi i odu.1 rudamelelerln de olup olmadığını te 

1le kOl;'JTıUŞ ıılklcr, kusurlar olablllr. Fakat bu k-ı ~ ~rll i' e 
1
,, dcrrnel;e karar vermiştir. Clyatlarınıı. tılt raporlara. !ııtlnadaıı kik cdecokUr. 

Oumarte:.ı aun\i mckt ptc:ı tı· &Urlara o kadar şıdd tle hücum ed~·· \iM 1 BugUn şehrımiZden hartkcUc Ka.-ı· ===========================:::;;:ıı~ 
kınc bunu babama anlattım. Dcdı ltyor ve b.r ply in ly.1 t.araflarma ba. dıra.ya. gidecek olan 6 kişilik heyctt.:> 
kl : kılmayıp eksikleri Uzcrtndc o kadarı ş l nr IUiZde Hnlk PartLcıı idare heyetinden Aziz. , 

_ § k pır , Hıunl t h:ıkkında. ı~rar cdıyor kı, • ıktörün de, rcji.SO· .J 1 Mllrakabc Bür<>!u şen Muhsin Baç, 
bu kadar derın tetkıki ol811 bir tr.- '

1 
rUn ele, tıattA seylrcının de yaptık·! Göm.ıı" \ e İnh tml'lar VeKılt dll!l Şehir Meclisi Azasından Ferit Hamı:J, 

gılızce cdebıyat prote örünün Ham· lıırına, gördUklcrlne lllrnaUan kal· sabahkı ekspr le Ank rkdan ~hrl· ============== 
t mes' lesi 

letın b.zde ı ( ynanı,ı hakkında ne mıyor. Tenkitçiler, cbunları Türk t:· mıze gclnuşt r. Vekıl H&ydllrtla.şada 
dllŞU."ldU{,'1lnU anıamıık merak cd:· yatrosunun iyiliği için yazıyoruz.., d. lnh!ııarlar umunı mUdUrlU U ve gUtlı · 
lecck b r ey ..• Pazartesi mektebe yeccklcr. Evet, bunu kabul edjyo· ı rüklcr başmUdürlU~ü erkCını tarafı'!· 
gldınce prote orti bul, bunu anla 'e rum, fakat her şeyin blr d<:receııı dan karşı ıı.nmıı;trr. 

Halde bir 
infi.ak oidu 

Muhtakirler şehri etsiz bıraka

cak kadar ileri gidiyorlar 
bana t Icfonla 6Öyle, ha.,-adls diye ya· \·ar. j Vekil Haydarpaşuda. kondisınl l<ar 
zalım. Sen kendin zaten bu a.k~m - Şehır tiyatrosunda gordliğünUz şılayan b.r nrkads.şımıza şehrimizde 
HıunleU g<>recekiim. Ona göre sua~ plyes~cr ar.ısında. sahneye n ıyi ko· ı birkaç t;Un kalacağını ..-e bu mUdd<'t 
sorarsın. nan, en iyi oynıı.rum hangısldir? zarfında gUmrll4., vo inhisarlar vel<~· 

Et meselesi, lstanbulu ciddi ııur H·ı Bundr.n başka. mezbahadaki et to:. 
DUn saat 17 do Yoınl,tckı sebze to ullkader eden baŞlıca ıno&clclCl'" zatının normal şekıldc olmadığını 

hillnde bır infilak olmuştur. den bi.rl hıılini almış vu toptancı 'mulı anlıyan fı~·at n1Uraka.bc komısyoıı.: 
lyi bir tcsadUf eseri, ışçılerın pay· t.ekiı"Jer r.chri etsiz bırakacak der-::· dUn sabahtan itibaren komisyona o r 

dos etmesi seheblle bu hl<li:io çok ha.· cede ılenye gilmeğe ba,ıamıtlardır. memur :Koymuş ve tevııatı bu m ~ 
Pazartc~ı babanun dcdığıni yap· Profesör Mlı.knil bu sual karşısında 1 ıetini allkadar eden tşler W:Crind.o 

tını. Profe&i.ıı-U buldum, konuştum.. uıun uzutı dl\şUndU. Sonra dedi kı: meşgul olacağını söylcmışlerdlr. 
Fakat suııı s:.ıall ıı~tı. Aldığım not- - GlSrC!Uğüm piyc,,ıcr arasında Son zamanlarda inhisar madddt· 
ıar sahifeler doldurdu. Babama !.<'le · ııôyled ğtniz nsıflara uygun Uç pıycs rine uın yapılacagtna adlr olan ~ 

fıf atıatılmı,tır. lstıhsnl mmtnka.larından koyun murun kontrolli altında yapmıştı:. 
İnfillk, h~llrı Bocaziçl denilen kıs· gelmediğini ileri aUrcn muht.ekir top- Tevıı:atta. her ka::aya mUtcsııvıye"l 

fon ettim. dedim kı: var. Bunlardan biri. bundan birkaç 1 ylalar hkkında. Ralf Karadeniz: nmdakl aıt ve 35 numaralı RUStem ve tancılar mezbahaya. her gün içın ve-:- <ıt: t&kslm edilmiş ve latanbulda ke· 
Utife ait yazıhanede vukubulmuı;· dlkleıi koyun mllttarını tahdıt. etmiş silen koyun miktarının kl!I olduııı 

tur. lor ve koyun gelmiyor, no yııpalım ruçblr suretle bir et buhranı diye bir 
_on iki sahifelik nolwn var. T~· sene evvel Muhsinın bızzat oyrıad:ğı c- Şaraplardan başka hiçbir in· 

ıetonltı. nasıl sbyllycyim? •Kral Lean dır. İk'fnclsi yme bırkaı; hısar maddesine zam yapılması mcv· 
Bu yazıhaneyi iki kısma ayıran :!O dıyo fıyat mUrakabc komısyonunu da hfıdtsenın mevcut olamıyncal:ı nnlıı.· _ Peki yaz, po-ta Uc gönder, dı· sene cvevl vcrllen Pcr GUnt ... 'OçUn· zuubahls dcğlldlr.:. dcmışt.tr. 

6a.rıUmetro kalınlıkta blr duvar UL· alda.tma.ya. tcşebbUs etmişlerdlr. şılınıştır. li oevap vcrdı. 
_ İyl amma, betı.m hiç tecrUbem 

~·ok. Nasıl yazay1m? 
- B r arkadaşına anlatır ı;ıbı sa· 

dece yaz. Gazetecıllktc ilk adımın o· 

lur. 
Ben zatc ı yazıyı sUslrmcği bılmc-

diğlm için ol:luğu gibi anlatayım: 
Pro!csörU bulunca kcndlıı.n şu 

sual ı sôl'dınn: 
_ uam:ctı nasıl buldunuz:" 
_ Şeh r tıyatrosu bence sahneye 

Hamletten daha ıyt plycsler koymuş· 

tur. 
- Talat nasıldı? 
_ Çok cansız ..• VakıA. Hamlet ro

ıu çok canlı oynanacak bir rol d('ğıl· 
dır, fakat Tala.t bu cansızlığı ifrata 
vardırmıştır. Bl~ ~eyden çekiniyor 
muş gibi bir balt 'ar. 

- DICcr artısUerd<'n kırnlen bc

ğendinız" 
_ Mahmut Moralı ile Avni Dı\11· 

b"ll tiıkdırc ıtı.yıktır. Kadınlan gclın 
cc, cahld.:ınin Ofclya'sı çok lyi ıd. 
GördLıgUm b.rçok Hnmletlordo Ofel· 
yanın aklını kaybcd<'rek sohnedci;l· 
lt'rc hayali çiçekler vcrmeısı. he.~kı 
gıUdürmUştUr. Fakat cahlde roUinıl 
o kadar !yi oynadı ki eeyircller vaı: • 
ycttekı ciddllığl ve a.cılr(;ı blron bılo 
unutmadılar. 

- Ya Nt'yyi.rc Neyir? 
- Bır~y söylıyemiyooeğım: çlın· 

kıl rolU s.lık bir roldü. Normnı bir 
11ekildc oynadı. 

- UmumıyeUo Türk lıyntrosu hu 
tında. ne dU\ UnUyorııunuz? 

Su:tan İbrahimin 
deliliği 

Sultan lbnıhlınJn, zamanının 

ukınaııı tarafından lıallm Ulihl bir 
cezbo &lbl yııthırulmak lıt-Onllen 

dclllltl te\il ı,abul ctmlyeock de· 
roced ıcu. Hatta. '"»kit \akit 11 • 

l<ıı.lma inciler, clmaalo.r dlznıt"k, 

11UslU kadın clblsclerJ ı-i,rm<ık, ba· 
~ma da orguç lcrlne çlçr.k lllıttr
mck gibi rılgmlıklar blle gö teri· 
yordu. Gece gllndUz içiyor, bUttln 

\llldtlcrlnl te'-k 'e ctimbll~e ge
t"lrıyordıı. 

Bu devrin rnmazan gfiıılerlnden 
birinde, Bekt nln blıi aray cl· 
varındııkt bnhı.-chırılen birine re· 
kUJr. l\urdliğo ~Jlfnglr ofnl ı b:ı· 

!Jında kendi h:ıllndo demlenirken 
lıa.~ının ucuna eıaray nğal:ırıııd:.ın 

biri dlldllr. lllddetll b:ıkışlannı 
BPktaŞ'lnlıı lıterlnde g&dlreriık: 

- Padişahımız ııcni bu luılde 

göne n l1lrar bilir ını~~ .. 
l>er. Bekb'I gttler. Ve: 
- Eğer nklı 'ba.'ınc'la l5e bir 13 l 

ı!OldUı'Ur. değilse, beni de Oç. l• 
~ınlı:ı bir uıtanta eH•rlp dnnıat 
rıl :. Bana da kendine de güldll· 
ıtır H biltUn mllleti auadıma 

soğdllrilr. 

Ce\:ablle ınuhat.abını 

eder ' geriye Ö6ndllrür. 
mahtup 

CüsUne geltnco belki on s ne kadar 
oluyor. O zaman büyük bir gürUttU 
yapmamıştı. Bclkı hatırlamazsınız. 

<Katil diye bir piye., oynanmıştı. 

Hatırımda kaldığına göre, adapte .• 

lsviçreden ticaret 
hayeti ge.iyor 

rnlş. Ktmin yazdığını bilmiyorum. Bazı blokaj vazı,ycllerl dolayı.sııc 
- Su:cc en iyi Türk aktortl k m· 1ısv1çrc lle 1'Urluye ara&tr:da bazı ti· 

dir? carl mUbadelcler scktı>ye uğramıştı. 

- Hl~ !iil..Phtttz Ert.ujtrul .Muhsın ÖğTond\tLmi%u göre hvtçro bUkO.· 
Ne yazık to bu son scneltrdc onu meli mcvcul vazt~lı nazan h'ba~·e 
hıç sahnede sörmedık. almış \'e Turkiyeyc bir ticaret heyeti 

- Kıbarlık budal:ıliım ı,ordtinUı ı ı;ö::tdt'rmcğı kararlaşt.ırmıftır. Heyet. 
mn., bu hafta. ıçindo memlekotımızo gel~· 

- Hayır, henüz gönnedlrn. Bu haf erk ve Tilrklyede l&vtçre ile yenide.:_ 
ta. gldeoe~. Yalnız c011arctlmı '<; 1 mal mübadelesi esasına mUstenıt bi: 
ran btrşey işlttım Pı~·este tuHiata anlaşma ırnza edUCCekUr. 
ve mimiklere çok yer veriliyormuş. 
Seyırcllcr gUlsUn dıyc bunu hcrhanı;ı nan. g~remodlğl, yalnız hissettiği b'.: 
bir modeı-n vodvilde yapabllırler, fa· hayaletle kOnu,uyor. 
Jcat Molycrln k!Aslk bır plycsın!n bır _ TUrk filmi hakkında ne düf.l· 
noktası bile değıştirllmcmelldlr. nü~·orsunuz? 

- Hamlet hakkında. btr sun! dahı: _ T\lhaf değıl mi? Hiç 'türk filmi 
liamlcttn babasının hay letinın yer.· görmodlm. lşttUm ki vııktile Hahde 
ne tavandan bir sesin ı,ıtılmcslne ıe E<ılbın cA'teşten Gömlek> nln !llı:ill 
dersiniz? yapılmış. onu görmüş olmak fatcr· 

- Bu &ese m 11elm bon m pek ho· dım. 

~ma gıtmedl. Bence bır piyeste ııe· Tam bu !!ırada mekttbln z.ılı ı:ald:. 
yircılorin göztl dalına sahnede olm:ı- Prof~"l dersi vardı: 
lıdır. Yani sahne, bizim ıçerıde olan· _ Artcdersinlt.. gıt.mcm lı1zım ... 
lan seyrcdebılrtıemiz ıçm bi?' du\·an dedi. Yalnız şunu Urtve etm~k iste 
yıktınlmış btr odadır. Her ş1>y bJ rim ki, ll<'rl~e bir gUn bu merrılekett 
odanın ıçınde olmalıdır. Sahnenin dı tiyatronun mazısınden ba'hsedlhrk"n 
\fında, halkın dıkkatinı çekecek blrşey ı Ertuğrul Muhslnln adı hUrtnetle a.· 
yer alman1aJıdır. MesclA bentm ı,1ttl nılıM:aktır. Onun yerinde başka bh 

im nkş m blrı:okları sahnodekt T.ı.· adanı olsa)·dı halk matıemkl, tuha!· 
llltı unutup tavandnki y~il ışığı sev· hktan, komi!d!dcn hoşlanıyor, i8tM.· 
rediyorl rdı Bu doğru d ıldlr. Ses n ğl komedi olsun> diyebilltdi. Türk ti 
dışardan gelmcsınln bir fcnalıCı daha yatrosu da h!çbır ~ man bugünkU 
var ki, o da şu Şekspir, HamloUe yüksek mcvklitıe ttlşn1t'Zdi. 
ı ıyalctl karşı karşıya )akından ko- Profesör ytlrtldU, t; ttl. Ben de l.k 
ıuşturmuştur Halbukı Şehir Tıyıı.t gazetccılık yazımı yd;rnağtı. koyul· 
rosıu'tda Hamlet gayet uzakta bulu·; dum. Tont R. l'AL;\IA!' 

- Bunları ~imdıye kadar hiç düşün. 
memiştim Binbaşı Carter crltckllkten 
m:ıhrum, iktidarsız bir koca mevki· 
ıne dllşmeğc rtı.Zl mı? 

~ Bu kadar iptidai bır tarzda konuş. 
mayınız, Palrlcia.. hem terfi cfilp de, 
bıışkn yere giderken bu tibı tcfcrrüatın 
uz rinl!e durmata vaktı l'Oktur. 

EDEBi ROMAN 

ma.men yıkılmış, yazıhancni(ı bUtün Yapılan tahkıkat neticesinde son Bundan başka öğl'endığimlze tö.~ 
aksamı hararı oımu' ve halin bu kıs· glmlerde 1slanbula kcsflmek ıçın gön. lstanbul h&.yvo.n bortası mlldUrlılğll 
mında bulunan 35 yuıhanenin bUtiln derilen çok miktarda. koyunun me~ mUrakabo l<omts~'Onuna mtıra.cutın 

camları klrılmıftır. baha civarındaki ağ"ıllardan alınaı-a.k kt'3ilCCt"k hayv nların zayıt, şlfm&'\, 

Yaptlğımz tahkikata ı:öre lnfıl k şehrin uzak mıntaknların~ gondertı- yatlı. yağsız vcsalr hususiyetleri g_ö· 
Rüstem ,.e L!tl!ln yazıha:ne."llndc bu-! dığı antaşılmı' ,.c bu glbı harekel~e 1 zctll .. rck C'tc kalite lizeı·tnd<'n narh 
ıunan karpitin Ani olarak ı,uaı otmc· ı bulunanlar ha.kkındo. taldbata başl11.11 konulmıuıını teklif etm ştır. Vazıyet 
nd<ın Ucri gelmltUr. · mUJlır. • tetkik edılmcktodır. . . ~ ... 
İnfilak sıra5ında işçıler ve mUşl( · -============================= 

riler hlı.lde b'ulunmadıkla.rındnn yalnız 
birkaç kifi hnfif surette yaralanmı~
lardır. 

Belediyemizin 
dikkat nazarına, 
istanbul BelediyP.si, bundan ewci 

Mezarlıklar MQt'IUtQ SUleymanın çaıı

st gayretlle bir tc.,kll!'ı.t ya.:pmıı,ı ve 
şehirdeki cenaze nakllyatını çok gil· 
zol bir şekilde organiıo etmişti. Bu 
organizasyon, tsta.nbulun en btlyUk 
bir derdini halfeunı, oluyordu. 'Fıık<ıt 

tıe yazıktır kı, aon günlerde bu Co· 
naze ne.klıyatı ıçl do titr dert halıı1i 
almış bulunmaktadır. Beledıye makı· 
ne şubesi mUdUrlUğUnUn \'erdlğı gıı.· 

nrı bir raporla cenazelerin ilk amo· 
llycslni l·apan servıs otomobıll kaldı· 

nlnuş ve bu \şi ac ccnıı.ze naklıyc o
toınobıllerı yapmıığıı. başı mışur. 

Şehrin en ışl~ caddelcrtndcn ccn.ı. 
zcltırin ve cenaze y1kıı.mıı. tııvuıma· 
tının etrafı tarı1ıımtıc açık nrabalarcia 
nnklı çok çirkin bir manzara a.ne.
rnektcdlr. Diğer taraftan da Uç ar:t
baya inhisar edan nakll~·at bu işin de 
inZ!ınamlle tamamen sekteye uğn· 
maktadır. 

Benim mani/erim 
Telefoııcıa tntlı bir kadın sesi ı Sen bir nur ııa~asısın 

sordu: , Aydan dökulmüş gibi 
Tiryaki ile konuşmak istiyo· 1 

• Lütfen bir daha... Mehtaplı 1 

rum. bir ~ey .. , 1 
- Benim, cfcneiım, emriniz? - Mehtaplı... Mehtaplı ha? .. 
- Siz cıRa· Buyrun: 

1 
Mehtapta iııdim ko~!ı ı mazan musa • 

haboleri» yazı. 

yorsun\l:ı: da ni· 
çin davulculıırın, 
semai kehvctcri 
nln manilerin· 

~u....:...r.;:,,,.-:-:ı Ay düşmüş 6llndım $Ura 

1 
Demek senftln yıkanan 
Aldandım tıo~rasu ~a! 

l - Bir daha ... Dudak, .• 
.~~~ı - Dudak ... Dudak ... Dudak ... 

den hnhsctmi· 
yorsun uz? 

• Vakhlc ben onları dınlcdlm 
ntntı hnfıınm z:ıyıftır, şimdi hatır-
ıamıyoruın. 

... mıtırlamıyorsanıt si%. uydu· 
ı un. Manlsıı ramı:ızan oıtn:ı:z. 

- Baş üstonc-, hemen şimdi. Ne 
l.stunc crnrcdıyorsunuz? 

Mcscllı aY ... 
Ay mı ..• Ay mı? .. Buyı·un: 

Ay doğar giımü gibi 
Nurdan örülmüş ıibl 

Buyrun: 

Dudakların ·~~~~!Jj~::ı 
ıat mi? I· 

Yakdı bütün 
alemi 

Göt"linc akan 
gerdan 

Billıirdan 
lelllc :ınl? 

- Kuzum, sizin isminlı: n~? 
- Beni blrnz evv~l Tiryakı diye 

1 
nıdığınızı un\ltuyor musunuz! Su 

kadar &iıc kHI d itil mt? .. Tirya.kl 

TEFRİKA No. 97 hakaret ctmir; olduğuna o kı:ıdar üzUldü 
kı yalaklara dllsttı. Vicdan nzabı kendi
sıni harap cdıyor, Bir an evvel talak da. 
vasının neticelenmesi için dua edil'Or. 

- Binbaşı Carter'i buradan uzaklaş· 
tırncnk mısınız? de Crollset 

'l'abtl hcrkt!s te bu t.özl~re inanrnıı cö· 
rUnmek isledi. Yalnız yaverin karısı 
F~orence Frover Smlth ist.ilualı bir tcbM
sütnle kocasına baktı. Vali sözüne de 
vamla d~di ki: 

- Biçare binbaşı tal~ka ıoc karar ver· 
di. Karısına hak vermekle beraber qr;ul· 
tanın hevesi belki iClİp CCÇicidlrı> diye. 
rek hemen ~nlmak ist~cdl. 

- Evet hem oo tcrfı ettircccl;im. 

- Zavallı iıdam •• 'N~ tnütlılş bir fela· 
kete Uğruyor. Demek ki ~hl~k prensiplc
rlnin de kıymoti kalmamış artık! •• 

Viıll dcrın bir felsefe yapar gibi şu 
özleri söyl~dl: 

- Politikada bazan oyl anlar olur ki, 
insan ahlAk prcı:ısiplcrıni unutmn~a m c 
bur olur. Hem bu vıııiyottc sizin de ah. 
lak ve dirayet hususunda tam numara 
alacacınızı tabmın tmlyorum, Patrlchı .. 
'Haydı, artık aklınızı başınıza toplııyın 
aa bu çocukça ha~ketlerd o vazgeçiniz. 
Yapl.J ınız bu manasız oruca dı:ı nihııyet 
vcrınlı.. Bunlar size ynkışmıyacnk ço. 
cukluklrırdır. 

Karısının ellerini tutarak t:ıtlı bır se • 
le devam etti· 

Bcnı dinleyiniz, Patricıa, bu akşam 
3 ('m<.>ğındc- mısa!irımiz yok. '.,terseniz 
bcnım ycmcğimı ele bir tepsi icındc bu
raya getirsmlcr, yatağınızın yanında yı· 

yoylm. Benim islcdigını bir tek ~ey var. 

O dn sltınle birlikte vaziyctimtıi kurtar· 
mak ve bu çirkin trtesclcye nihayet ver. 
mektit. 

Patricia'nın goıleri dolmu$tu, Yumupk 
bır ccsle kocaSlna hitap elti: 

Gidcllın, Sidney, buraöan gidtlim. 
B!zc Rahajong'tan başka bir yerde iş veı;· 
sinlı>r olmaz mı? 

- Olmaz Pııtricia, bunu istemekle is
likbalimı mahvelmi~ olunun, Bu aralık 
höylc bir şeye t~cbbUs etmek yanlı~lır, 
Sonradan belki mümkün olur. Haydi söy 
hycyım de bana tepsi ile buraya yemek 
getırsinlcr. 

- Pckı ... 
Brandmor kendi kendine: 

Bu da oldu, diye düşUndü. 
:Patricıa kendine acındırmak lııtlyordu: 

Bııkınıı Sldncy, ne kadar zayınadım. 
fıdeta yarı yarıya indim. 

Bu holiniz size pek yakışı~·or, l'at. 
ricia, hiç bir z.amnn bu kadar güzel ol· 
momıştınız. 

Brandmor, karısının baıka bir yere 
r:akledllmek tekllfint mUmkiln d~llmiş 
gibi 1:ö•t~rm1ştl l"akat hakikatte Harici· 
ye Nezaretint yaz:mış ve naklini is~iştf, 
Artık bu hldiseden 'Sonra Rahajans'ta o. 
turmak mümkün olmıyacaktı, 

Hem de memleketten uzak 6lcak iklim· 
!erde artık lOzumundan fazla yaşamı&tı. 
Biraz da Londrada ya~amak, İngllterenin 
havasını lencffus etmek istiyordu. Şu m~~ 
bur z:lyafcti do verdikten sonra artık Ra· 
hajang'dan uz:ıklasablllrdi. 

'.. • • • 'Ilı ' • • 

l>ınbaşı cartcr'in bo~nınıya ratı oldu· 
fu ve Uda!gor sulUlnının Odr<ıy"i ala. 
ceiı haberi bir bomba gibi p:ıtladl Lady 
nrandmor açlık grevine başlor başlamllı 
veli vaziyeti kurlarmlık için herkc.,c ıu 
yolda sözler soylcmisti: 

- Karım binbaşı Carter ıle k:ırısı ara· 
sındn karı kocalık munasebctinin hiç vA· 
ki olmadığını öğrenince ~ok mlllecssır 
oldu, Misis Cartcr'c bilmeden boş yere 

Florencc kendi kendini ~'1yordu, Od. 
rey'i sultan olarak gôrmlye tahatrımülil 
yoktu: 

- Bu tallık saçma ve manasız scbeplcro 
bağlı .• insan burıtı nasıl inanır? Dıyc söy
leniyordu, Kocası da: 

- Ne yaparsın. İnanmır; görünmek lA. 
zım •. diyerek kadını teskine cah§lYôrdu, 

Hot>ert havadisleri alır almaz hemen 
Odr<ıy'c, oradan da Vil!ord'lara koştu. 

- Enlşt~min bulduAu tallk sebebi ha 
rikulade bir §ey, dcfü, Hcrhcrt'ın tam ve 
sıhhatli bır erkek olmtıdığını l:ıbli bizim 
de her yerde soylemetniz llızım ... 

- Teyzeniz acaba cidden vicdan azabı 
ccklyor mu? 

Aman, Mabcl.. Buna inanmak mum· 
kun mü? '.Eğer elinden gelSc Odrey'i r>a· 
ralamak ister. ~en §İmdi gidip teyzemi 

<Arkası nr) 

Ücretli ihtifal 

olmaz w .. 

n ı;tımbul Belediyesi kan!!.flf' 1 
lJll 

rı, g~on cumartesi gunO '1 9~ 
Belediye goıJnoı;unda da't~, 
\-erdiği ilamın ınluuıc t.,nıall J>O 1• 

nln ebcrlerlnden tert11• edU1111' O'\I 

beri, 6Dlı nk,.amı ı;;; hlr 1'lf9tr ıı.tr 
' ~ ..to 
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her nesli den, her ı.ınıftıın 'e ıs 
mesı~kten ytlzlf'rce dinle,rıclnJıı ııı 
tiıınaım: takdir 'e hayraııl~ı-l· 
toplıyn rak f'nısol IJ: blr nıu' 
yet kazandı. 
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Mu lkl bah inde, koııseT' ~ 

aan bu ıtıı.cl konserleriıı nı 1~ 
olc1uğll kadar t>ık ık ıeıa--r:: df' 
mennlden hn!ka blf1CY yaz.ac 111tııı ğltim. Ancalc, kon~n tc.ıerr s-ıı 
dan olan blr nokt.Gya ill!euıl' 
rlm: ıçll' 

Kon5enatu\a.t, bu koııte" ~ 
bastı dıfı programın liıöt uııe « ııJll" 
lhtlfall:o diye ~ azcbm11§- TO#ôJ'ilO' 
birJepnc mana ına chafb Jı Jılf 
den .,-e ifti ı babından «lbtifal;lr~ 
ne kadar «toplantı hollııdc ıııı 
tebcll 'e hızl:o> demek ıso dt'ı ııil 
kelime dllimlzchı daha. zıyado '~ ... 
ha a cblrl hakkında yapıl•" ,!t" 
ayin! \'C maUn'ıl torlanh» .,,y> 1111" 
oltuu~tur. Knldı ki, llcrctll bl~tı 
muk-ııblJlnde vukua gele-n t~ 
asla «fhttfab olmaz. Buna ı ,v_ 
Beleil~o l'\l(.ICmuasının U til~Jll',ı1 
dl\#llınllz dlammımılıade ,.. 
l>ede olrnseJ"l mUnasebetile p&:~ 
3u tlbt dof rudan dotı'Ul,. ft" 
koM-Orlı> \t')a «Ran~ıaıulP~ 
mail dede Jcon erh> denllınf' 
dı tOlt dab doğru oJurllU· . • m 
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~~-ı. MOHIM BiR KEŞiF )~·~ 

Yalancıyı ve hırsızı 
ele veren makine 

[SON ·MABERLERl [SiYASi ICM~L 

Elizıgw da yeni bir Japonlar 
kuşkulanıyor 

hav~ meydanı açıldı :.::-=.~;.~:~: .. 
K .. . M " k ,.. M bitmez Fillpinde mıihim 
uşat resmınde una alat Ve bir konferans toplanmı~tır. Ame. 

rikanın en ikıynıetıi askerlerin· 

Artık yalan yere yemin edil=meyecek, 

adamlar suçlu sanıl.mayacak 
masum M I • k· ı ı • h b ı d ı den General Makartur ve arka. a ıye Ve 1 erı 8Zlr U Un U ar daşları; lngillz Uzakşark Başku· 

mandanının relsllfindeki bir Jn. 
.riliı heyeti ile Ye yukııek rutbeli 
sekiz Çm ubayı ile hır araya ıeJ. 
mitler \"C ıuu~terek cephenin tda. 
•<'Sine ait meseleleri konuşma!} 
!ardır. 

Vakit vakit gazetelerin ıarip ediliyormuş. Makine dordi.ıniln ma. 
hldlsclcre alt sütunlarında şu yol- yazan sum olduğunu ortaya koymuş. 
da haberler görlılmU&t.ilr: Yalanı Tahkikat ıeni&lemiş, diğer iki kişi 
ve hırsızlığı keşfeden bir makine M • H • Zal üzerinde şüpheler toplanmış. Ya. 
bulunmuştur. Bu makine her tQr. palan muayene neticesinde bu iki 
lü hırsızlıkları ortaya vuruyor ve rı Skarboro adında bir adamın klfiden birinin hırsız olduğu ani<\; 
suçluyu her şeyi itirafa mecbur tahminine gore, blr senede Amcri. şılmış. 
ediyormuş. kada hükümct, banka ve iİrket Bir büyük maiazada yalan ma. 

Illçbir1mlz bu m~eleyi ciddiye memurları tarafından çalınan pa· ktnesi altı sene içindeki yapılan 
almadık. Halbpki bir mecmuanın rn:nın yekünu iki yüz elli milyon hırsızlıkların ytizdc doksanını mey 
son nüshalarından birinde okudu. dolardır. dana çıkarmış, fakat hiçbir zaman 
tum bir yazı göıilmü açtı: Meğer Geçen sene Loyd tirketine aiQor. bır masumu suçlu diye gösterme
bu ınaklne tecrube safhasını gecir- tala bir Şikaıo bankasından 14,000 miş. Bazan bir mU§teri şöyle bir 
:miş, seri imal~tına girmi11. İlkon. dolar çalınmış. Polis hafiyeleri bir şlkAyettc bulunuyormu~ 
ce yalnız polis tarafından kullanı- ay ncllcesiz surette çabaladıktan - Evime eşya getiren adamınız 
lırken cıimdi bükiımct dairelerine, ı sonra yalan makineleri ıı:clirtilmiş, ı kesemi çaldı. 
bankalara yayılmıya başlamış, ya· bankanın 54 m~~uru muay~mcdcn - Eter muayene, adamın ma- , 
rın belki de adalet işlerinde mü. gcçirilml~. 45 ının tamamile ma· sum olduğunu göstcrml~ mU~c· 
hlm bir mevki alacak, yalan yere sum olduğu, 9 kişinin hırsızlık rinin sonradan ötür dileyip: ııKe· 
yemini imkAn haricine çıkaracak, ettiii meydana çıkmış. nunlann semi başka bir yerde buldum11 yo. 
ttıahkcmelerln Adilane hukümlere dokuzu da suçlarını itiraf etmiş. ıunda itiraflarda bulunduğu gorü. 
vltrrnasını kolayla§tıracak, iktısa. !er, Hlyormuş. 
dJ hayetta mühim tesirleri görüle· Bugün Amerikada üç nevi )'alan llususi bir polis hafiyesi idaresi, 
cek, belki de terbiye sahnsında da rnaklnesl yapılıyor. Üçünün de senelerce bu rnak1neyi kullanmı& 
tolü olacak... prensibi birbirinin aynıdır. Esas ve elde ettiği netlcclerin yUzde 

Meııhur Loyd sigorta ı;irkctinin nazariye şudur: Yalan söylemek doksan dokuz doğru olduğuna ka. 
hatır ve hayale gelmez tUrlU tUr!U ve birbirini aldatmak için dima· naat ıetirmts. 
"risklere karşı sisorta usulleri ol. ğın kendi kendini zorlaması la· Makine bu kadar iyi ise neden 
dulu malümdur. Bu arada A'rne· zımdır. Sarfedilen emek, bünye daha geniş ölçüde kullanılmıyor? 
rika ve 1ngilterede blltiln büyük üzerinde bir tazyik yapar. Yalan Bunun garip bir sebebi var: Bazı 
ıirketlerle bankaların mc.murlar1 söylediğini veya hırsızlık ettiğini yerlerde hırsız memurlar: uBu ma. 
ihtilfısa ve hırsızlığa karşı sigorta. bilen adam, bu tazyikin belli ol· kine namusumuza dokunuyor. Her 
lıdır. Bir şirket veya banka bu maması için büttin ttnlrlerini kon AmeTikalı namusludur. Bizden 
yüzden para kaybederse zarannı trol altında bulundu?Mıya Ç9h11r. §ilphe etmek ne demek?ıı diye 
Slgorta §lrketl l5d~. Bu da bünye üzerinde ikinci bir yayıaralar l«>parmı§lar. Bir takım 

Loyd şirketi, yeni makinenin nevi tazyik yapar. Alı!atmrya ça. kadın kulüpleri bunlara kapılmıı, 
dolnı iş gôrduğUne o kadar inan. Iııırken ve bunun belli olmamaıı ııAmerikalıhğa yaraşmaz bir ma. 
mııtır ki bu makineyi memurları için OZOUlrken daha sik l\efN aht· Jdrıe• diye bunun jı;tımalfnin me· 

Ellzıg, 8 (A.A.) - Burada Devleti 'Mllnakal~t Vekfü 1nocdayı soyll'dt· 
Ha\•a Yolları tarafından yaptırıla."1 ği kıca bır nutukla, açılınal( Uzere 
hava meydanı bugün MUnakallt Ve-1 bulunan bu hava. meydanının ~ı 1 

kili Cevdet Kerım tncedayı'nın bır Şef tnönU devrinın yurdun iman. lı 
nutku no a.çılmıştır. kın re!ah ve mcdenıyet yolundalu ı 

Bu törende hazır bulunmak O.Zere kl,afını hızlandı'ra.n , e Atatürk ınK• 
tayyare ile buraya 'itlen mtinaka!At l!bını tekemmW ettiren csorlcrlnd 
vokılimlzle Malıye Vekili Fuat Ağ· 
ralı ha.va meydanında sivil ve askeri bil"l olduğunu işaret eylemiş ve b 

crkAn ile tıartı azalarr, halk ve bir nu takıb<'n Malıye Vckıll Fuat Ağı 
kıta asker tarafından selamlanmıştır. iyi dileklerle mc:rdanı açmıştır. 

Uyuşturucu madde 
kaçakcıları 
---~---------------~----

Orfi fdare mahkem:since hapis 

ve sürgüne mahkum edildi 
Halkın sıhhat: \"e ahl{ı.kı üzerinde 

derin bir tesir hiı.sıl edebilecek olan 
keyif verici zehirler satışına ka.l'iyen 
imklın vermen1ek azmile, bu hareket· 

ten zannaltında. bulunan birtakım 

kimseler ÖrCl İdarenin takibatına tes 
lim. olunmuşlardır. 
Öğrendiğimize göre, esrar ve kok'l· 

in kullanmak, satmak ve satın a.1· 

RUSLAR 
--· 

mak veya. bunlan Uzcrlcrındc buluı. 

durmak suçuyla Örfi ldare ınllhY.e 
melerine tovdı t.'<ltlmiş ola.11 şahıslar 

ha.kkında., h&rekeUcrinın ıstılıam et 
tiğ! ceza.lsr verflmişUr. 

Bu cnalıır, ıki sene i'e dört ticr.e 

arasmda hapis ve o kiı.d3r müddetle 
silrgUn ve ağır para cezaları olmak 
Uzere tehalüf etmektedir. 

A'manlara göre 
(Bafı ı ııı~ide) + 

anasınaa ktınanan banka ve şirkf'!t. sın12, kanınızın cereyanı dcaisir. nedilmesi hakkında bazı hükumet_ Bog" azlar hakkında reketıerı cıurmaksıtın cıcvnm ccıer. 
lerin sigorta pirimlerini indirmiş. a'\l'Ucunuzun içi nemleni!', lerde kanunlar çıkarmıya muvaf. ken, 2 Uktc§rınde cephe mcrkczı. 
tir Aleti kullanmak IAzım gelince. fak olmaşlar. Şimdi bu gibi yer. hiçbir talepte nin ~arılması ncticcsındc yemden 

Amerfkamn her t.rafında yüz. muayene Mtlecek adaM1n ıöiıün• lerde yeni baştan mebusan mcc- muazıarn ımha muharcbclerıne 
terce ibakkaliyeı maıaıası olan bü· I.Astlk kaplı bir yay, koluna btr lislerine meram anlatmak ve: bulunmamışlar başlanml§tır. 
yük bir şirket hınızhk yüzünden lastik bilezik geçirilir, ellerinin iç «Yahu bir doktorun kan tazyikini Viazma bölgesinde mütcaddıt 
ırenede 1,f00,000 dolar kaybediyor. ve dıııı da küçük elektrodlarla tc· ölçen makinesi nasıl Amerikalılığa IO""lt ılzc•-. Rus kolorduları çevrılmiştır. Bu 
mut. Piyasada satılan ile nevi ya· masa getirilir. Makinenin Uç has. ayk'lrı delllse, masumu suçludan • J .... koıordular kaçınılması mlımkun 
lan makinesinden birini temı;n e· sas milş'iri vardır ki nabız, kan ayırıp ~rtaran bu makine de <Sy. Rus:yanzn 1 u··rk olmıyan ımha tehlıkcsı knrşısında. 
den Keeler adında birini mcsc-lcyi tazyiki ve terleme huauıundald Jt!ciir11 dıyerek utraşmak, mukabil dırlar. 
tetkike davet etmiş. Memurlara 1 farkları saniyesi saniyesine kay· tahriklt yapmak lAzım gelmiş. istiklaline hürmet Berlin, 8 (A. A.) - Alman ordu· 
denilmiş ki: «Aranızda hmnzlar 1 deder. Yalan makincs~ni iyi kull~· ıarı blşkumandnnlığı bu akşam 
bulunducu bizce malumdur, Maki· l Muayene edilen ada!u sualler mak çok süçmO&. lyi bl~ operatör •im.ekte olduAunu ~iıdaki hususı tcbhı::ı neşretmış. 
lle ne bu htl'Sn:lı:m bulRC8fn:. 'Fa· sOrulur. Bunlaı- eftt veya !l~ anoak altı ayda yetlaebilıyormuf. "' 6 tir; 

kat açığa vurmıyacağız ve ktmstıyf şeklinde cevap Wrileek tanilactır. bildirdi Bır Alman ~ırhlr ordusu, !tal. 
1şinden çıkarmayacağız. Fakat al· sualler üzerine 'tiç müş'irffi ıöster· Almanların )·an. Macar ve Slo\'ak tcşkıllcrıle 
l.ı •'1 smıra bir daha tecrnbe yapı. diği farklar, tecrti'bıli bir muaye. Ankara (Radyo Ga:EMeai) - Sov· takviye edilmiş olarak Dnıcper· 
lacak, 0 zaman hırsızlıkta inad ne memuru tarafından takip erli. ı: k• h kk d >·et iiÖ&cusü Lozovaki ıaıetecllere petrovsk çcvrcsınden curetlı bır 

i\losko\ a konrera05lnı l\lanili. 
konferansının takip etme5i Ja. 
ı mları ku~kulandırmıthr. Japon 
ıazeteleri feryat halindedir: 11Ne 
.. ıruyoruz, bizi kuşatıyorlar:ıı di· 

.) e bağırıyorlar, · 
Dot:ru.su aranına yanlaş ta de. 

&'il... Jaı>onya kuptılmıttır. Bir 
tarafta Rus Uzak!&rk kuvvetleri, 
'c bunların emrindeki imalat 
l erleri, bir tarafta.o tstlkllJini 
mudafaaya azmetmtı )'iiale.rce mil 
yon Çınli, bir taraftan Amerika, 
Erilanya imparatorluJu, 81> anı 
\e Felemenk Hinclistaaı_. 

Bunların arasında Japonlana 
hiçbir dostu yoktar. Mibevrin di. 
ter aıalarllc temasa ıeımetl im 
kanaıdır, Mail mtlşküllh aoa de· 
recedecUr, stokları mabduttar. 
Böyle giderse ya Aı.;rayı uHayat 
sahasın haline koymaktan vazıe· 
çerek hakkına razı bir memleket 
sıfatilc anlaşmak ve yahut Jı.u. 

mar oynayarak Filiplne vna di· 
ter bir tar:ıfa salchtmak Jlzım 
gelecektir. 

Japon3 a ddclen bir çıkmaz I· 
çındedır. Eter Ameriltil kendisi. 
ne Çlnden buyuk bir lokma ve· 
reb!Jsc çoktan anlafacaktır. t'a
kat Amerika hunu yapamaz, Çin 
harbinde matlftblyetr ltalnıt e4tp 
A merlka ve İngiltere ile flrf ik
hsadi bir anlaşma yapmak •e yal. 
nız Fran1>anan Aı.yadakl miraaına 
konmakla kalmak, Japonya için 
buyuk devlet olmak lddluındaa 
\"&Zl'CÇ11le'k 4enıelttir. Böyle bir 
yolun tutulması, ancak Japon. 
yada esasla bir parti defişildltl 
olmasile mfimkünclür. 

Fakat Japonyanın mev'kHade 
uzun müddet mualllkta kalnııya 
dıı lmkt\n yoktur. Yalua 1ttr ıa 
manda Japonya ya anlqaeak ve 
hôyleee öthlü mihver b..ı \en 
dine yıkılacak veyalnıt 1apon1ar 
son bir kumar oynamanın 111nclp 
olabilecefi icara ikıMtf rke ala· 
caklard1r. 

Demokrasi cephesi kura fi, 
tcriş ~pmı):or, fakat afları •er 
ta"'fta adım adıı.· ai}am l~ 

eClenl~ kovulacn~. • lir. Boyl•ct ln~nın içinden ıcçon ür 1 ye a 1 n a vcrdiğı bir beyanatta Boğazlar hareketle Atak denizine inmis ve 
1:'e~rübe ne netıce vers~ b.ığc:m·. her türlü tetirler ölçülmüı v~ an· hakkındaki Sovyet. taleplerinden bır cephe taaru:ıu ile Mclitopol 

slnız. Meğer bu bakkalı~e ma.ğa. Iaşılmıe olur. bthsctml.§ ve demiştir ki; Alman. yakınlarında mağlüp edilmiş olan; kuruluyor. 
ıalarında <;alışanların yilzdc yet· Meaell bir kuyumcu dükklrıtn· stayişk Ar sözleri Iar bunu bir kaç defa tekrar etti. dokuıuncu Sovyct ordusunun ri· ===-=-===::ı::sı:==m=m=-:ı;;::ı;:ı::;:-
mlş altısı hırsızmış. yn para veya. d 450 k .. t dola 'bir ,umu, a ıer. l!unlar baştan •Ptı yalandır. cıatmi kcsmi§lir. T 

0 
r k _ AI m an 

hut mal ~ahyo'tl=ırmış. Tccruhe, an ı r, Sovyet hUklİrneti 'Molototun ajıın· ı Betlln, 8 (A.A.) - · lim•ünkü 
alb "'Y sonra tekrar edilmiş ve hır· ı dolar, bir de •Jt1n kol IUU Ç*lın· B ( ) B il B6 -
sıztann nis~tinin yUzde üçten mtş. Muaytneden a~eak memur. erlin, 8 A.A. - < er ner r· dan da blldlrdlline töre böyle bir Alman askeri tcblığınden açık SU· 

l 1 k bold ğ dal l ısen Zeltung> gazetesi Türk!~·cdekiı şey olmadılı, ancak Almanya, 'ı rette an:asıldıor.ına "'Ü!C, <lo11u cep. mu•• ş ;oerek tebtı•g"" ,· -~·,.ıya düştüğü anl""•lmı". Bu , a. rın ne er ay u una r P' K !ır. L i . " .. " 1 - ..... " ~ d ... ...,,....._.t _.. •tndil...... muhabirinin 4'.Şarkta Avrupa. e· Tiırk dostlUKUDU Kazanmak çin 1 betinde s·mdıki halde muııızam 
netice çok dikkate l{p.rık "orül· •I auan m .. u ..... ı ,,_,.._ n wı-ı• 

.,, .. . 1 • .._.1 Ot ma.lıst Tilrkiycnın elde cttlğı tcrak· böyle bir haber çıkardılını s6yle· sahalara u2anan ikı ııarcket cere· 
muş-: Demek ki Ytılancıyı ve hırsı. ne aynı sua ""'' .. uy : ! (Bafl 1 bldle> = kiler> başlığı altında bir yazısını neş :rnl~lr. Türkiye lstikl!llni m!ida- ~ ıan etmektedir. 
zı keşfeden makine ayni zarnanda - Sen acaba bu t".a.aadan 10, ret.mekt.eclir. Bu yuıda deniliyor ki. faa etmek emelindedir ve Jtusya Bufün dunya \'C bılhassa So\'·yet Ttbidyelda ~,..,. ~ ,. 
alılfılrl bir rol de oynuyor. 'Bir fa. 50, 200, 450, 800 doıar çaldın mı? tm k to: ...ue tfPl ~ il ... ..._.. 
ta.'fbn mıısumu temize çıkarmakla Bilezik. :yOtQJc, altın trol •ati, iti· Kernallst TUrkıycde, lstanbulda o- bu lstikllle dalma l'ıilrmet e e • komu•:mhtıı Rus ccpbeslnın cenup Aukan twnıunlle miWr•tlr. ~I· 
ba-beT bir taraftan do yakalan. müş kol saati aşırdın mı? Gümlle tunııun. Ankarada oturulırun lnııın todlr. Hitlerin bu IKSılerl tahriften 'k.uımlnc baktıiı biı• anda, Alman Uz taleplerine muta".-111 ...__. . 

.,... b d 1 şarkta. ylfadığını du:rmuyor. Bundan brıaka bir §eY delildir. ku etlen bu cephenın merkez ,_.,., 
1 
..... 

11
k---r __ ...,_..__ _ ....... _. 

ttıak kOrkosu yürlind~ memurla. para olarak ttOrıte lr o ar, YB• ..._. .,.. "'"' _....,....'T T ... _ 

tı zorla 'namuslu yapıyor. rım dolar, bir dolar, iki dolar al· 20 yıl önce durum ç de böyle de· kısnuıu yarmışlardır. btıı Uerichı .-ıtıen...aaı elcıle et· 

k . 11 b' k dın mı? fildi. Fakat buıunku durum insana s f I •• kıy~r m dolu&unda cereyan et. ......w1-e ,,811ıı:.A.n ı-....ıı•-....._.a prow.1 ... 
Keoler, "'(mi mn ınes c ır aç OVye ere gore '""P> ~ r--· ..... _.... ,.,.~ 

J say.t tabii ıcıJıyor. Evvelleri Türkl· rnif olım büyük çevlrnlt 'e imnll tene ıçindc 2~.000 erkek vo kadını 'Maımm otan memur f~in soru. rınden l'llrk Jya&ettnı ayır--t• 

l·mtıhandan werlrmMir. Vardtlı lan sualdeki mt1etl 200 doJar slS· ye demek şark demekU. Bugün Tür· § meydan muhareb<Sl csnasınde. gayret edt1m1,ttr. ıs.. ..- AJ. 
6 

'" " kıy• Avrufl&nm ayrılmaz bir paı-ça.· <B~ı 1 incide) § sovyeUer Smolanak'i gerı aırnı:rtı ı 
kan,ate "Öre sarsıhntız sur~Lte n:t· zile 4SO dolar- aruınıh, yQZOkle Brııı.ııak ıstıkamotlerınde bılhaM& aı~ ~ ınanya ile Tirıctye arM1•1üll u-

.. aıc2ır. Bu kadar basit göztıl<ıın bu r anudane bir surette teoebbmı et. 
muslu olanlar; ıns:ınlar arasında saat arasında fark yol<tur. Müs'tr. d tı · otm ştur aDe\1 doıtluk bir Jcere daha ye· 

vakıa. ı<emaı AtatUrk'Un büyilk!Utü· e 1 u · miıJene de buna muvaffak olama· 
azlık hallnd~lr. Bir ço~u :ıi'lcak lerln &öatordiii tazyikler mtiaavl Mosk va 8 (A A ) !- teb· nu ttayedc ktn<ıtr. 0 • · • - V•J""' mı§lardır. Ruslar hattft ~imaldcn 
yakalanmak 'korkusu yuztindcn zo. kalır, Fakat hırnz dijer miktarlar ilki zeyllnde denmyor Jel: .. . Smolensk'l ge.-.ek nıv(!tindc idi· 
rakı' surette namuslu olurmu~. A· arasında 450 rakkmunı ve altın ah ,, .. _"ile ..,... "' ., Odc.sa.nın k raman m~ rı, ler va Alman cephesini yarmak 
merıkada elinden para "Cl"~nlerln kol saatile ıütıUq doları durdutu ....... 1 1m Ro k u ~-•ır ., -. ıo,'""' fOCuğa kızı ~ı!iı yapllclı A an ve men uvve e - auretile bu cephenin şimal kesimi. 
""'zde aıtmıı,.ı fırsat 'hulurlllrta zaman yüreli oynar. Makine der. d ,.,, _... 0 ..... vv l 
J"' " .t. • A.hlca.rıı, 8 (Telefonla) - eehı1· a&)iat. ver lı-more""ır. '"0 

"" n1 llU"Hbllec.ltleri ve Unln•radın 
"""ra '9larlarmış. Bulundukları hal bu etnı 01\'llklılı ıöttttlr. Hır· 27 · • A1m pn.·a ıı. 
ı- d k ~ mhıde •öttilcn kml hastalığının onı.- piyade taburu ve ~ ıncı an ..., - müdafılerinfn durumunu hrıfi!lttt. 
daire ~ya m~bzadan mal çalah• sız bu saye e enıı:dnl 'belli eder • al J:ıo_,• 1 

l nl treçmek maksadıle sıhhat teşkilııtı de fırkuı ne 17:i inci ~ --na blleccklcrf hakkında hayali bir 
lırın niı;betl bundan da fazla imiş. ve yaka anır. ., DU. 4 fı9 top 25 
Merke!t Londrada olan Loyd etr· Bir Nevyork benlıc&11ndan 3000 bugüne kadar 20,000 çocuğa kızıl a· utratılmı.şt.ır. man an • .. umit bollıyorlardı, Bu bereket 

nlden tc~lt edllmit olmatana nt· 
men Londra tahrlıı maae' ralarUe 
mUdahaleden uzgeçmen'd11trr . 

Tiirk - Alntna deldl~ 
Berllnle Ankara M'Mlnda me,cut 
iyi nıtına&ebetleri bir kere claJıa 

belirtmekte ,.e Tıtrld~ye ban H! 

lrakm akıbetine '*-r.er bir ikıbet 
hazırlan'lak iaH)en ~ '*• 

d . t ki •ısı yapmıııtır. 1 mıtralyöz, 92 .siper havan topu ve kül SOvyetler için :Celaketli olmuetur. Jtetlnl Şikagoda t(!msil eden Hen. dolar çalınmış, or ıiden şilphe -r ,. v ...... _mııı ____ ıllll_~~-!!1!!!-l!Wll!!!!!!!!!!!'!l!!!!!!'!'!!!!"!"'"!'!"l!!!!"l!!ım!ll!!!l!!!ll!!!!l!'!l!!l!!!!W•lll!•••!l!!!ll!!!l!!!llm!!!i_!!!!!!!!~~~~~~=~~~~ ' Jiyetli miktarda mühimmat lgt.ınam Viazrna m~ydan muharcbesı ılk 
~ 4tlnktt ~) ti~ raber ıımarladıklan, elbisesı idi ve' edılmiştir. • muharebedir. Bunu takip edcc<ık 

'1 nJyetlerlnl de ayni umanda a:r· 
dınlatnıaktadır. 

~ 1 : rı --.ı UU.Mn• kendlaine hitaben yazılmış Londra, 8 (A.A.) ..._. 8'n~ tece olan diler imha muhar~bcl~i 
•~ide ~r f'Jle mefftll H ı IU Aİ ., f bit mavt ntf tııştırtlmlştı. Titre~ yarıst tebliği: Viaana muharebtsinln tabii bir 
11ıL • d1ıtUn huırltğl ya- .. ,.. • 7 Bınnclteşrın *6ftU, kıtaatınuz, neU~l olacaktır, 

~
lttıdaki &NU"tımanmın flaıınaklarlle zarfı yırtan Atacan bU· 

·- • . -- ..... .. .. "' ..... , ...... kahal bütün cephe üaerindt dilflllanla mu· ıtus cephealnin merketinda, Bol. 

s::.:::====================== 
~ ıklenn Kiyef'ın doiusunda ui 
T. dıkları akıbete benzer bir akı
btt behrtmektedır • ... _'ba•tan ·- el.. lwı .. ,._ .. &rlıUh .. .,, arı arasın 

J""u ,. ...,. • .,. ş A K A d annldane ç~ıfla.rdır. Myazma. ~ -=-::::1=-==========~"'==::.-=========s::::mm::--=:=a 6 ..,_ '""r , ..... , h_._ da ~u sahrlan oku u: -
-,.uı u• uı" .......,.. ,.. Brıa.nık f*tlk&meUerlnde, bQ ç&rpıf· 

~ ~ bütun hazırlıklar k muhterem Bay Atacan, ma hassaten fiddetli oltnuftur. fSTANBUL BELEDİYESİ i E B t it Tİ YAT it O S t1 
~ dn•na -.. .. -tı tMblt - '·ı Bu mektup elinize geçttj1 saman Tepebaı:ında Dram kısmı il İı;tik!Al cad. Komedi lusm, e-• &'"'•w• ... s Bırinci~n ıunu 42 d~an 

. 'hrtlunde Ue •M bir '\. azaı1 .· 1. a. uen Tor08 ekıpresUe Adanaya haro· Bu akşam saat 20,30 dn Ba tkŞ&m saat !t,H •• 
tı..ı ._. - ..... --- .. --... .l ktt •t.mt' bulunacafırl'l. tayyare.si tahrıp edllmlftir. 27 tasya· B A M L E T KIBA'R.LIK 8tJDALA81 
.~ ......... --· .....,.."_ ~ ra kaybettik. !Barenta d11niainde 7 blıı < p 
~-.... -· tfıeblt ut.Der. N\· ı Oftlan hlytb11m en btlytlk fa,kaaırıa onun - Atltaıt ~ o ruaa lh. I 9e.k~a.1·1111r.dan bizar olan arkad~· tonluk bir d~a.n rmıfgi batınımw fi erde) (S Perde) 

~.._ ~ Fertıtıncı. ,.ı. fahil olmaya. da.vet etmi~tl. Urnal ~· Hn.lde •rka· ta.rınıtın ?iea ve ıanırıan U&ertne on. tır. 
"""-.""' "-t aJ)Utlmana ~- Nıha.yet tesblt edilen gUn geldi. dqları bunu ta>nmn et.ml9 Olacaklar- lnla beraber aıu böyle bir oyun oy- Moekova, 8 (A.A.) - ~yt.er a· 
.... ~ ..,~ nl.ma:ya. icbar edildigim ıçln affınııı 

uıc eski a.partımanın· .... ·----m bUtUn ısaınıml allba.pları dı. Bir an evvel Fethun4•Y• klVUf- JaJ\!lnın huwet muhabiri Aleksan:h-1111 ".....,.., ı rica ~ttim. Haddlzatınaıı ben evli btt tün ahbaplarını A· erkenüen eski apartımanda. toplan· manın hulyaııile Atacan bv meıel• i e Olan bir kadıntn1 ve Mttl sınır ar1<a Worth yazıyor: 
ky ibıaa etmeden eskl rrıışlardı. Hepsinde gizleyemedıkler11 daha fa.la meşsuı olmadı. So~t ordu•u gaıelest ola.n <K1.ll• 

..... "Gl~t tdecek vt orada bır sevinç vardı. Sankı evlenecek o- Kapının önUMe bekleyen tak11llet. ~;::,rı~=:~n"~:~rc;;;c~:a::c:arbı~-ı ~·ılCıZ"> m ilk saf muhartbeleri hak·; 
l :~ . ı~. hep beraber, Atacanın M•çkadaki kında verdlti tatısntt, ce)'henin met· ! 

\e...-- ile ., glln evlen .. la.n onlardı. Nihayet Atacan Feıhun. apartıma.tıına gelinmitti. Titreyen bulunmaktayım. Btı itibarla slzınle kez bölgesinde çok .. ddeUl çarpı11· 
\ ... ~t.n IOflr& Mırktıll de ile evlenmeye k:ırar vrrdlklcrtni, parmıklarlle kapıyı Atacan açtı. hlÇ bir zaman evlenmeme ımltAn ola. tadır. Almanların temmurıda, Moıko· 
~ "'"-~. & &eUrecek, bura.. o A11n de nikfıhlatı oıaca.ğını blldıı'dl Ht-rhalde I<'erhunde onları bü.y\Ut sa· mıyacağını tabii ttı.kdır buyururgu· 1 vaya do~ru y&ptıklan mUth.lş akın 
~r ?ıiklh dairuine \le herkesi hayat.mm bu mes·ut anına ıonda bekliyord11. Evvela ahbapları, nuı. , akamete uğradıktan sonra o bbli;'e 

fahlt olmalan itin yeni apartımanı- bıl<ı.hare de kendisi içerıye ıirdi. Ar· Kabılhati Mnden Ziyade, sizın beni nısbtten iıaklndıt ve SovyeU6r, elle 
~~ethundenin fıkri ola:ı na davet etti. Nedense bu h:ıbcre hiç tık, bir kaç dıı.klka sonra, P'erhunı!e tarıımamanızdan isUfade ederek, bu rinde mat&en'uı bulundutundan 4ola· 
~ •na da pek cazıp sö· kimse hayret etmemıŞ htı.ttlı bıyık al· tamamen Ot'IUn olacaktı. oyunu tertip odl'n arkadaşlarınızda }'ı, \"azıyete hlkımdirlcr. sovyetlerın 

t~'ıt ki müstakbel kt.tı'1 tından glllcrck mukabele edenler bile Herkes bUyQk aaıona dolmu,lu. 'buırnınııı rica eder. yolunuz Adana- en mUhım muvaffakiyetlerlnden biri 
~bt takacı Jeti. Ferhunde oımu,tu. Acaba Ferhunde, «ıvleneoak· Atacan tçerlye &ırltfl saman t.lltUl'I ya dUJtUtU zaman bizlere de ufra· Yelnia çıkınt.11ıının zaptıdır. Binaen· 

\ 1ı~1~n anlaşrnıf olrnltlın terini kendinden evvel atzınôan mı ahbaplarını gelin eıwnaı giydirilmlt mahızı kocan1 ve kendı namıma IJltır. aleyh, Almanların, düz bit hat uza· 
~ dan bütün ahbaplllrırıa k&çırmı.ştı. Fakat. pllmı hazırlayan tahta bir mankenın etrafıncla. toplan- ham cdcrım. Hilrmctıerımlc rinde yeni bir hücuma geçmtlerı ~h· 

lVetaye gonder~ ve 1 \•e bu hususta ısrar l'den kcndı.sl idi., mış buldu. Elbise F'crhundtnin, be. F. ,timall azdır. 

ı•aratıtan bir!kalara fettf getlrm.. Bü,rtak Nn'at eM1rlerine Milim 
durdaranM Akıllara hayret, sö&lere deh~t ,·eren .• Tcknll'ln, &aaatıa 

haftanın en böytik zaferi 
Rt;NKL1 

Dr. SIKLOPS 
n ..... m LALE··--

lklnct bir zafer takı kara~k. o;lnetna aleminde 
yarata~ktır. 

Pek az kalan ycrlertntzı lQtfen erkenden 
Telefon : 4359.'S 

~ iz bir mucbe 

kapatınız. 
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KURTULUŞ 
1 

---"' 
Fiyatı 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
4 BiR/NCiTEŞRIN 1941 ' V~ZIYETl c~fo~R~~:J 

Doktorlar, bankac•lnr, katipler, mühendisler, 
velhasıl bütlin murekkeplı kalemle yazı ya 
zanlar, mürckkcbın ceplerine akmasın 1 Lh~ PASiF 

-.......ıııı!91R 
.•., ,....,.. j Lira 

- uŞlll.ı 
7.30 Program 19.00 Koll 
7.33 Müzık 19.15 ){UZ·lt s 

O saat•) 
dan korunmasından ve ucun bozul_ 

her 
yerde 
4,5 

AK T 1 F .. 
, _____ _ 

~Je' •••• ·················-~-·······•··· •• •••••••••• \ ı•.ooo.ooo.-
7.45 Ajans Hl.3 it 
s.oo MU.zi~• 19.45 ı.ıuzı , ı. 

ınasındon kurtcıran yegiıne: 

l{ırmız ı Haikalı T l K U 
Dolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğu 

gıbi Almanyanın bu ıcadı, m 

rckkcplı kalemle yazı ya 

liraaır 

Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 
Banknot • 
U'fal;Jık: • • • • • 

l '-'ctoılÔekİ 'Muhabirler: 

TUrk Lirası • , • 

Hariçteki Mu.habirler: 

72.Sl)i,628 

. . . . .. . 

" . . . .. . 

102.12·U17.77 
6 780.245.-

507.772,30 

071 338,11 071.358.ll 

0.tayat Akçui: 
Adi •• fenallde • • • ' 4 4 4 • 

Huı1wı1 • • • • • • • • • • • 

Tednüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyt • 

Kanunun 6-3 incı maddelenne t.evtı· 
kan hazine tarafından vlki tecbyat 

r.uıoıu~ 
6.000.000.-

2~ 761 ~66,-

8.30·8.45 Evin saat 20.15 Rad): 
12.30 Program 20.45 :MUZ! t tal' 
12.33 Milzık 21.00 zırııtı 

13.82!?.019,.ı.5 12.45 AJans 21.ıo )lilıil' 111ı 
13.00 Müzik 21.so Konııv 
13.30-U MUzik 21.45 r.ıuı:ıll,yı 
18.00 Program 22.SO saat 
18.03 Müzik 22.45 r.ıuz~I< pa 
18.30 MUzlk 22.55·23 f\• mak mecburıyctlnde ol:

ılkı hakıkatcn bu c 

Bozulan parçala· 
rın yedcklerı laMir 

ücreti alınmak ızın, 
maliyet fıatına yerlf'rı

ne takılır. TİKU !.alemi 
sekiz pnrçadan ıbaret olup, 

her bir p:ırçası bulunur. Açık 
bırakıldı~ı halde, her ne "ekıl 

durursa dur un, murekkcp akmaz 
ve kurumaz. TİKU en snt:lam ve en 

,culJlanışlı miırekkcpli kalcmdır. Her yer . 
.ıc arayınız. Taklitlerinden sakıııınız. Uzerin 

yottcn kur:armı 

'l' 1 K U ucu aşın 

.~ .. Un: Safi l\:llogra.m 10.:;ı ı.s.·p 

Altına tahvili kabil serbest dovızler 
Diğer dovizler ve Borçlu klinııı 

bakiyeleri • • • • • • , • • • 

ıt.512.612,81 

-.-
i 7.1:S9.36S.67 61.671.978,<t~ 

Deruhte edilen evra.kı na~dıye b&iılt· 
yeei • • • . • • • • • 

Karfllığı tamamen altm o&arak 
ü.lveten tedavüle vazedilea • • • • 

Reeıııkont muk&bıli ıavetea ted&vtll• 

136.9:H.297,-

11.000~.-

ıartt 
i tanbul ıiçüncü icra ıneıll 

ıoundao: ııat 
.. • • 1 ıçııı 

Bır alacağın tcmın JC' 
edilip paraya çevrnrne:~c ınıf~ 
verilen müstamel tıoı- c t~ 
D35 modeli ve dort lAstilc ~ \e f 
saatı noksan üç camı çat!~ h11ıırd' 
ner camı da çatlak ve h81~ r:o. 

vazedilen , , , • • , • • • • Haz.ine Tahvilleri: 
uerunle edı. evrakı nakdıye k&l'fllığı 

. ... . . lM.ooo.-.-1118.743.563,-•p Dlır. l~ı · 

vctli bııı;ılı 

sa 4 kopya 

deki TİKU markasına dıkkat C'dınız. 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

Kanunun 6·8 lncı ınaddell!.l'ınc tevtı· •ı 
ka.n hazine tarafından vllu tedlylit ------21.iSt.266.- 136.9St.207.-

Hazineye yapılan altın k&rflldW •· 
varuı mukabili 3902 No. h kanun mtt· 
cibinc. i!Aveten tedavüle •udlff <97.984.297,-, Eyüp iskele caddesinde 1 tıııl 

çıkarılz: 

bilır. 

Veteriner Fakültesine Talebe alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsünden 

l - Gorulcn luzum Uzcrinc V ctcriııer Fnkultcsınc yC"nıden b.r 
mıktar daha talebe alınmak uzcrc ycnı bir mu abaka ımtıhanı aı;ıl· 
ınıştır. 

Seoedat Cüı.danı; 
'l ıcari senetler • • • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Oeruhlcı edilen evrakı nakdi· 

A. - lyenln karşılığı esfa.m ve t&h· 
(vilAt (itibari kıymetle). • • 

B - Serbeat esham ve tahvllit • • 

!?i9.82i .94 7,39 

45.353.661,93 

S.311.443.46 

27P.827.0H,39 

53.695.105,39 

MeTdwıt: 

Türk Ur .. • # • • • • • • • 
Altuı: san Kiloeram 111,100 

186' No. ba kaaua sen --..,. 
açdaa • .,.._ m-...W W.di .._.. 
.ıaaıw: 

Satı KiloC'RlJl 

Döviz Taahhiidab: 
. . . 

72.937.563,43 

1.233. 7!2.03 

78.12( 167,90 

rnde 
garajda 800 lira kıytnC 1 

9,41 S8 
nan taksi otomobili 14/lOd Jıl 111' 
giınü saat on beşte bulun ~ıe 5' 

74.l11.34s.45 halde birinci açık arttırma 1 7~ 
ıacaktır. işbu sun ıuyrneti6 10 9' 
nl bulduğu takdirde 1 çıl' ,ı 
perşembe günü ayni saat 

8 nıtf 
i8.12U67,00 tırma ile satılacası Ufın °1t 

ZAYİ iJ!d 
daire: ... 

2 - Bu iınt.hana gireceklerin kayıtlarına 1. Te riniıwvd. 041 
de başlanacak ve 13 teşrinievvel tarihinde nıhayC't \"CrılccC'ktır. 

3 - Lise mezunu olan \'\'C olgunluk imtihanını \ crmu; bulu· 
nan talipl~rin asaı:ıdakı tarihlerde lmtıhanları yapılacaktır. 

1 

Avamlar: 
Aıtın Ye dovız iıurine av&n1 , • • 
TahvilAt üzerine av&l\I . • • : 

4.999.~3 

5. 772.6U,7S 

Altın& tahvili kabil d<i"'İ.llleö'. 
Dil• dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • • • • • • • • --27.81'4·.693.07 

Kastamonu nüfus ını ,. 
çıkardıgım hüviyet cil:daııı Jl cP 

27.SU 693,1)7 ettim. Yenisini alacaı;:ıında 1 

Saat Saat 

Haz.meye kııa vadeli &..-..n. • • • 

Hazıncye 3~SO ,No. lu Kanuna cöre 
açılan altın kaı·şıııtı avana • • , , 

-.-
167.500 000.~ 

sinin hukmü yoktur. NO : 
l2U23.318,-t0 Cağaloğlu Bahabcy ::::: Mlllııtelif: .................... . .............................. 

9-12 14 17 173.277.641,11 Hüseyin ..Pembeci. ~ 

H birincilcşrin Salı Fizık 'furkçc 
15 11 Çarşamba Kimya BıyoloJi 

Hiı;.a.edarlar: .............................................. .. 4.500.000.-
11.599 .298.4 o Dr. Hafız Celfl

8 

LOKMAN Hf.1'"'1 
DehJliye Miilell -

o;.,..nyolu ! ()of p" 
Mua •Me __.ıen: 2~~ 

16 ıı Perşembe Ccbır Yabancı dıl 
P..tuhtelif: •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 - İmtıhan Ankarada Yüksek Zıraat Enııtıtiı ünd(' "e J tan· 
bulda Yuksck Tıcaret Mektebi konferans salonunda ~apılac.ıklır. 

5 - Talıplcrin rcklorlugc muracaalları 
6 - Bırinci musabakaya iştidik içın cylıil 

) ıt edılmış talebenin imtıhanları evvelce H:ın 

yapılacaktır. 

sonuna karhr ka 
edılcıı t ırıb'C'rd(' 

8702 

Qevlet Demiryolları ilanları , GONON.....:... 
[. BORSASI_j Muhammen bedel ve muvakkat teminat umumi tutnrları aş;ıgı 

da yazılı iki lıstc muhteviyatı tıbbi ecza ve ınnlıcme 3 ı ı !Hl Pa 
zartesı gunu saat 15 de Malzeme d:ııreslndc toplanacak Merk<'z 9 un
cu Komisyon tarafından ve kapalı zarf usuhl ile mubayaa oluna
c<ıktır. 

Ayrı ayrı bırcr eksiltme mevzuu olan her iki 1i tc muhl<''v İ\ a 
tının tamamı için tcklıf verilmesi mecburi olmayıp h rhJngı bır 
kalemin tamamı veya bir kısmı içın dahi teklıf verıkbılır 

Bu ise ı;:irmek isteyC'nlerin aoı;agıda listeleri hıza~ıncİa • :'.> rızılı 
muvakkal tcminatlarılc kanunun tayin cttış;ı ve lkilları \ e bır a ıl 
ıkı kopvadan ibaret tekliflerini ayni gun s;ıat 14 ele kad;ır mezkur 
komızyon rcislığıne v~rmcleri lazımdır. 

Şartnameler para"ız olarak Ankarada l\IalZC'mc daırc<:indrıı "c 
Havdarpaşada 'l'C'scllum ve Sevk <:efliğindcn tedarik cdılı>bılır. 
Liste Jaluınenin ismi luhanımcn hf'dcl Ilnakkat 
Nn. ı lira teminat lira 

, 
ı 

il 
Tıbbi ecza 

• mal;~eme 

91,!i41.00 
24,907,00 

ECZACILARA 

5,827.05 
1.ll68,03 
t8D70l 

-
Kızıhy Cemiyeti Umumi Merkezinrlen: 
Toz ve komprime KİNiN gelmiştir. 

lı;tanbulda Kızılay Ccmıyeti depo~undn satılm111<ta olduğu ı!An olunur 

X TEtiltİ?\IE\'\'EL :tH 
Sterlin 

100 Dolar 
> Yen 

Peçe la 

J) lsvcç kronu 

5,22 

120.5275 

-.-
12,8!> 
30,8875 

Esham ve i_..,.:-W.ı 

933 Turk borcu I 

1918 Istıkraz1 dahıll 

1033 ikramiyeli Ergani 

L.L 

22 O() 

22 00 
20 55 

1934 Sıvas • Erzurum 20 30 

Anadolu Dcmiryolu tahvili 46 50 
NUIUJT 

'l'ürk Altını (Hamit) 

Turk Altını (Hamit) 
Kalın beşi birlik <Reşat) 

24 ayar altın gramı 

25 10 

24 10 
127 00 

3 54 

TAI<VIM 
9 'USRİNIE\'\'EL 9U 

PERŞEMBE 

Al: JO - (it'~: 282 - Hızır: 11>7 
RCL\11: 135i - El"LtİL: 26 

Askerlik ilanları 
D O K 1, O it .... i JUCIU: 1360 - RAMAZAN: 17 

~ 'A.t:Jı· avALl sı..L'l 
Emin Slkrtl KUNT ----·- --

iç llastalıkları Mütehas ısı GUNEŞ: 6,05 12,25 
Yeni muayenehane \C evi· Os ÖGLE: 12,02 6,22 

............................... 1 

manbey, Bomonti tramvay du· İKİNDi: 15,12 9,33 
rağı No. 287. Telefon: 81"184. AKŞAM: 17,39 12,00 

ı;iUBEYE DAVET 

Fatih A!o.kerlik subesinden: 

Lcv. Tcsm. Hayri oğ, Celal 
48733 Adresi: Taksim Şehit Muh· 1 

UER GÜN 2 DEN SONRA YATSI: l!),11 1,31 
İMSAK: 4,27 10.47 

tar Bey cad. Semer Apart. No. 75. 1 im••••••••••••m 
* Fatih A kerlik ,.ubesinden: 1 İncbcy Mh. Koçobey so. No. 36 
Yd. Tbb. Tegm, Hasıp oğ, M. İşi: Hasekı Hastahanesi Nisaiye 

Orhan (43702) Adresı: Aksaray 1 asistanı. 

Türk-Alman 
müşterek tebliği 

(Başı 1 incide) X 

Topkapı sarayını 
soymağa kal kan -
küçük hırsızlar 

Sahibi ve Neşriyat MUdüril 

AHMET EMJN l'ALMAS 

yer: VATAN MATBAASI 

Valinin 
tetkiki tam bir emniyet sahası teşkil etti. İhsan, Necdet ve Sal:ihnddın adın

ğlne, 1\fontro mukavcleslle üzeri- da 14 15 yaşlarında Uç çocuk, se
mize aldığımız vazifelerin muka· çenlerde Topkapı saıııyının Harem 
Ve lenin lüfzına ve ruhuna uygun dairesine gl.rıneğe muvaffak olmu~ 1 
ı;urett görüleceğine, bu sabayı lar ve iı,:erldcn bir kehribar çubu'-. (' h • d h . b . 
tchdid eden her türlü tehlikelere bir ı:;-Umu, hokka, gllmll.- kaşıklar, 't?e rzn Q Q gentŞ zr 
karşı dalma hazırlıklı ve uyanık gUmllş taslar ve muhtelif boyda al- , '/ d v l d { 
olduğumuza ve oyle olacağımıza tın parçaları çalarak kaçmışlardır. şe.<ı e agaç an lfl -
ınanmak her tkl tarafın hakiki Bu cilrC'tktır çocuk hırsızlar dU maSl İçin f db • 
tnenfatlcrlne uygun bir yoldur. bu mUccvherlcrı Kapalıçarşıda satar e lT 
Bızim basiretimiz ve emniyet sa· !arken ya.kala'lmışlar, ıkıştınlınca a/ınıgor 
hasını. her tecavüze karşı miida· da suçlarını ıtıraf ederek adliyeye tos 
{aa hu usundaki azmimiz ve kud. llm olunmuşlardır. Vah v Belcdıre Reisi doktor Lut· 
rC'tlmız hakkında, hiç tcreddilt et. Necdet, Salı\hsddin ve thsan, iıçliı fi Kırdar geçen gUn Bcykoza kadar 
nıedcn, bize tam kredi açabilirler 1 cU sulh ceza mnhkcmcsınde yaşl.ı"ı gıdcrek fldarılıkla tetkiklerde buııın 
Turklycnln hareket ve kararların~ dolayıs le gizli yapılan muhakemeled f muştur. önUmUzdekl ilene ~ehrin a-
da şu veya bu tarafın harp planı so. unda tevkif olunmuşlardır. ğaçlandıı-ılması için şimdiden tcrtı· 
ıçln tereddüt uyandıracak bir nok· o-- bat alınmaktadır. Esasen bu se .. \' 
trt. hiçbir zaman b<?liremez. Bu Bir tavuk yüzünden j de şehre klilllyctll miktarda ağ.ıç 
milhim cogrDfl saha hakkında bu dilulmiştlr. Bu, gelecek sene daha 
yolda bir emniyet hissi duyabiJ. cinayet. faili geniş mikyasta olacaktır. 
mek her iki taraf için öyle bir 12 t k 
menfaat esası teşkil eder ki, ufuk sene ya aca 

= 831.339.M0,1>8 
831.339.840,llS 

l T••••m 1938 taribind• itia.,_, 
lskoato badeli% 4 Altın Ü&a'İft• A.am % 3 

hıırk h"rg;in 2.5 T~,.... 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cınsi 

ı:ı kalem 
33 adet 

GUnü 

21/10/941 
21/10/IHl 

Eksıltmcnin 

şeklı 

Pazarlık 

> 

Saati 

10 
9,30 

Enfi~·e malzemesı 

Dı>mir pencere rer· 
maklığı 

l - Enfıye malzemesi li5tesi ve demir pencere kc°'ıC ve rcsmı mucl· 

bınccdır. 

2 - Pazarlık hızalıırında yazılı g{\n ,.c saatlerde Kabataşta Levazım 
~ubesındc müteşekkil almı komısyonunda yapılacaklar. 

3 - Keşif vt- rf!snıı c(• kuruııı mukabthndc bcd~lslz soZ\i 

g~en •ubeden llhnablllr. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 
Makbuz Bastırılacak 

Nümunesinc uygun ellişcrlik pafta halinde 3, 5 X 5 cb'adında 
600,000 tutkallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur etmediGinden 
muhammen bedeli 9500 liraya çıkarılmak surctile yeniden kapalı 
,arf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ekııiltmc 20110/0U pazartesi 
günü saat 16 da T. H. K. Genel merkez binasında yapılacaktır. Mu· 
vakkat tt-..minatı 712 lira 50 kuruştur. Bu işe ait şartname Gençl 
merkez satınalma komisyonunda ve İstanbul T. H. K. şubesinden 
parasız verilir. 

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

Gümrüklerde hurda eşya satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

İstanbul Gümrük Levazım Tetkik memurluğunda mevcut 82 
kalemde 987 lira 39 kuruş muhammen kıymetteki eşyalar 16/10/ 
941 perşembe günu saat onda müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
eşyaları görmek üzere adı geçen memurluğa, almak üzere de mu· 
ayycn gün ve saatte % 7,5 pey akçesini hamilen Başmüdürlük sa· 

HAL.K BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN~~ 

Aşaı:ıda müfredatı ve isimleri :'.>azılı kimyevi maddeler 11ri" 
partiler halin~ ve aı;ık arttırma ile hizalarında gostcrileıı ~ 
!erde satılacaktır. Bu maddelerle doğrudan do~ruya aıM•1111 

dl ~ 
sahip ve mucs...~ıı.clerinin İstanbul da Ycnı rostahanc civar'" cıı 
fanbul Halk Sandıgı binasında m utcşckkil komisyona n1ı.ıa>) 
ve saatte müracaatları it.an olunur ... J · - ıw 
Arttırma ıuaü Ml'ddcıtln ismi l\'11

11 

\"e saati ~ 

13/10/941 

Sa~l 14 

• .. 

D • 

.. 
) 

Vulkacit M erkapte 

> D. 
• D, M. 
11 F. 

İgspal C. 

Taniı;an 

Acidc O.ıı:alique 

Bisulfitc de soudc 
Nourinaı 

.~ 

Istanbul Belediyesi ilan~ 
Tahmin B. İlk Tem. 

13105,00 982,88 

. 
' 5514,50 413,58 

D ru··ır. u · · · ı a" pil' a aceze m esscscsı ıçın a ınac " 51 
kuru fasulye, mercimek, kuruuı:ı.ıi1l• 
nohu~, kuru ~amye ve bulgur. ıı•.,el 
Beyoslu ve zuhrevi hastalıklar basta tı;/ 
le ZeyncpkAmil doğum evinin yılJı1' 1 

için alınacak muhtelif cins yaş sebZ~ı ıl 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda 'i ıOt I 

vadı gıdaiye satın alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf ıı~~cıilf1 
siltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat l\IU ı5 ~ 
kaleminde görülebilir. İhale 16 / 10 / 941 Perşembe günii saat ı ~ 
Daimi Encümende yapıla~akt~r. Taliplerin ilk teminat :ınat-b;,rı ~ 

E FA B O ZAS Ç 
mektupları, 941 yılına aıt Tıcaret Odası vesikaları ve kan tJ~ 

V 1 . ı KT ı razı llzımgelen diğer vesaik lle 2490 numaralı kanunull at ı• 
~:~raC:i~~i:ıaz~~~~:::!ar~c!~:!!r~l~~!~~~:.ını ihale gUnil s:s1'1' 

~B~U~L~M~A~C~A~~TT~ür!k~s:u~ıa:r:ın5d~aib~a~ı r~8=0=::::::;;;;:~a

tınalma komisyonuna müracaatları. «877h 

Beşiktaş cinayetinin 
muhakemesine 
devam edildi f 1 I 

Biı müddet evvel, Beşlktaşta feci 't-+--+-+ ... 
bir cınayet işlenmiş, 1lhamt ve Ccv ı t--+--+--+--< 
det adındı\ iki çocuk. bır içki geceel J 
sonunda Beşlkta~ tak.si mahalliı:d,. !-+-+--+--+~ 
değnekçlllk yapan Tevfikl bıçakla de· S 
ilk deş.k edeı·ek ôldürmllşlerdl. 

f 
Tahkikat sonunda da ynkalanarag 

lklncı ağıl" ecza mahkemesine verılcıı 1 

katıl gençlerin muhakemesi dün de 1 I 
devam etmış, istinabe yoluyla lfadası ' 
alınan bır ışahldin sözleri okunmuş· " 
tur. Şahit, Tevfik! tıhnml ile Ccvde lf 

tin mUşt.ercken öldUrdUklcrinl söylll· 
Soldan ~ağa; 1 - Bir şehrimiz: Bıı· 

deniz. 2 - İki dağ arasındaki uz•ın 

çukur: Yerden biten şey. 3 - tşaret. 
4 - lnliyen; Mer·11. 5 - Vadiler. 6-

yordu. 

Geri: Becerikli; Bır nota. 7 - Yok 

tan İtalyan gmisi BATIP 5ı 
Bundan 3 sene evvel TQrk suların· F l t l r sa da k 4 ~ 

da İspanyol gemisi Macellan vepurı· kaçtan verifeC.e 
le çarpı~ak batan İtalyan gcmi.<,t ,J 
Kapopino He çok miktarda keres.e l1Jtaabul MültlillifÖ~,;ı -
de batmıştı. EP 1)

1 
" ' 

Öğrendiğimize göre alA.kadarlar Jt. :ı 
MUna.kallt VekA.letine müracaatla B'Jğday 21 sS 
Kapopino ile denize dökUlm~ bulu- Arp& '*° ,10 .~~ 
nan kerestelerin çıkarJlma.sı tçln nıı;· üzUm 230 J!l~" 
saade ıstemişlerdır. Fıtrc ve zeltlt ~iyle ı;ıı 

MünakalAt VekAletı bu husust:\ olan muhterem ahalirtılı'~ .,1 
müsaade verdiğinden vapur dinamit· mlzin en hayaU thti~1'ıe '-
le parçalanacak ve içinde bozulmamış şılıyan ve elde ettiği 1' :il 
bir halde bulunan keresteler çıkaı'l· kendisiyle Kızılay ve Ç~= t" J 
lacaktır. keme kurumlan ara.sın ıırl 

şan Tilrk Ha.Ya ~urU;:,ı,t 
\'eçhilc.ı yardımda bulun ıJllııt 
zumu ehemmiyetle arzol malinde bir kasaba. 11 - Yama; Çok 

yiyen. 

DUnku bulmacanm halli '--~ 

Bunun üzerine İlhami ileri geri söy 
lenmiş, hakim kendısine evvela. y~ 
kasını kapamağı ve mahkemede ol· 
duğunu unutmamasını söylemiştir. 

İlhamı bu ihtarla serkl'..Şliği bUsbUtU , 
arttırmış, bunun üzerine hfıkım ke>: 
disinı Jandarma vasıtasile dışaı-ı c;ı

kartmış ve muhakemesinin badema 
gıyabında cereyanına kar.ır Yeııni, 

etme; Su. 8 - TahassUr nidası: Ot· 
lak; ceylıtn. 9 _Sebep; sanat. ıo _ Soldan sağa: l - Alaska; atef. 
Bir hayvan: Hediye. ıı _ Ayı yu. 2 - Ravı; Galata. 3 - İnanma; an· 

vası; Kucak. 

tır. 

ma. 4 - Sene: zemzem. 6 - Orak; 
Haşmet. 8 - Açar: Şükret. 9 _ 

utansa. larımızdakı berraklığı bozmak için Şllcde bır tn\'Uk me clcs.nden do· Bir yangın başlangıcı 
Jnzumsuz propaganda gayreti gôs· layı, hemş rısi İsmail öıdliren terz. 
tcrmek suretile bu menfaate boşu Necatınln muhakemesı diln iklncı _. 

Sabri adında birisinin Cağaloğlun· 
d:ıkı apartmanının bir numarasın.fa ,. 
oturan Hatice isimli bir kadın, dUn Bize (Jt'ltrcniı.i 'l'urk Hna Ku-

Yukarıdan ll'1ağı~a: ı - Meııfaa:; 

Soydan adam. 2 - Duvarcı Aleti: Hu 

zur. 3 - Hakkaniyet. 4 - Klltahy.ı-

Pissin; şaka. 10 - Anla; 

11 - KA.lnat; kait. 

nın 100 kılometre ccnubugarbisinde Yukarıdan qağıya: 1 - Aristo; 

blr kasaba; Olabilirlik. 5 _ Eski bir Apak. 2 - L&ne: reçlna. 3 - Avan· 

ölçU. 6 - Yemin~ Kıra: Su. 7 _ ta: Asit. 4 - Sine; korsan. 6 - A

Meşgul et; Şebeke. 8 - Su; Bir ot; gaz: hoşnut. 8 - AIAm; Şakşa.-. 
Zehır. 9 Ortadan kalkmı~; Ye· 9 - Tanzim: rana. 10 _ Etme; ıs· 

mek. 10 - Bir hayvan; Karsın 9i· kele. 11 - Şaamet; taaL 

Bqlık 
bosuna el uzatılmış olur. Bugün· ğır cez:ıd:ı. bltlrllmı tır. 

mutfakta çama~ır yıkarken yangın ruıııuna , ·eriniz} ılediklerl zaman kO dunyndn her iki tar::ıfın propa- Mahkeme, Necatın.ıı suçunu sabıt 
ı::andn gayretlerini daha mü bet görmüş ve vak'ndakl ağır tahı ık se
surcttc kullanmıya mUsait sahalar beblnl nazara alarak krndisını 12 se· 

çıkartmıştır. j hlt tercddlit ede-bilir mi) h~: Gök· 
Ateş, daireyi kısmen yaktıktan son~ lerhı korunma"ına terc!lı edebile. 

rıe müddetle ağır hap o mahkCım e.· ra ltfalyenın gayret ile bUyUnıesl. <! • rcğimi.t başka bir t, \'ar mıdır. herhalde vardır. 
Ahmet Em iv l' ALMAN mlştu-. 1 meydan \erilmeden ondürillm~!tür. j .,... ___________________ _., .. 

1 nci sayf~ 
2nci > 
3üncü > 
4 üncü > 


