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SPORCULAR 
Yarınki spor sayfamız.da sisi alakadar ede 

cek eoıash yazılar bulacaksınız. Vatan herşey. 

de olduğu gibi sporda da umumun menfaatini 
korumaktadır. ,'te lefon: 24136 -T~lgr3.f VATAN ist. 
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~nıerikadan en 
taze haber 

~ nkara: 31 llkleşrın <Te. 
"1oı lefonla) - Cümhuriyet 
.,~-Unda tanıdık bir yüz 5:or· 
."il... Eskıden tanıdığım bir Ame. 
;:11... Kesif davetli kütlelerini 
~ak hayretler için.de yanına 

'(lastırn. l\1eğcr Amerikadan 
1 ıelmiş, uça uça Ankara.ya 
llı!f, 

Büyük Miilef Meclisi açdıyor 

İnönü, bugün ~ühim bir 
nutu la meclisi açacak 
Abdülhalik Renda meclis 
reisliğine namzet seçildi 

-q~ika sanayi hayatı içinde 
• bır mevkii olduğu için ken-

---------------------------- Ankara, 31 (Telefonla) - B!lyUk 

lilili;ii~~~~~~~iil~ij~l§~!!!~ l MJlet Meclisi Y•rm (bugtin) saa.t 
•llden hemen haber sordum. 
:ırnah başladı. Fakat gurtiltU, 
balık içınde ldkırdıyı sonuna 

ı..~ellledik, Ertesi gün buluşarak 
~ konustuk 

~ıtın, n:lC'1"

0 

anlattı: 
~ l\~rikantn yardımı meseles1 
~ ll\üddet Avrupada bir alay 

ll\l oldu Karikatı.ir yapanlar 
"( . 
~lll'llez bir mevzu membaı bul-
1:... Oldular. Biçmek ve ımıhsul 
~k için ekmek Ifızım geldiği. 

bunun da zaman aldığını kim. 
hatırlamak istemedi. 

~~rikanın sul'h saruıylini harp 
~ı.arına uydurmak ve yeni !ab. 

•r kurmak için zaman !Azım· 
'4j\>eni fabrika inşaat programı 
:'1ııa &.y gibi k?Sa bir zaman içinde 

llllanmıştır. Bu müddet için· 
)'~ıu tezgAhlar yapılmış, bura. 
de Yeni maki~lcr imal edil-

blnaJar in olunmuş, maki. 
n~ .kurularak işler bir hale ge. 
"'llltıtir. 

~\ı geni& ekimin ilk mahsulleri 
1 •bstos ve cylôldc alınabll· 
lr. Bu ayların tayyare lstihsa. 

•l'da 2500 c fırlamıştır. 1942 

ltı-._l başında 3000 olacak, 1042 

nından baılayarak tayyare is
)f a da ısooo rı yakla~acaktır. 

~lıte usttinhil:U milttarla elele 
iJ.ınektedir Yeni tayyareler 
0kdanlık ·benzinle işler hassas, 

'ıtelllınel maktnclçrdir. 

liarp başlarına nisbctle Amcri. 
11'1 sanayi istihsal kudreti tam 

(~ ınlsline çıkmıştır. Bütün bu 
ayi günde yirmi dört saat <:&· 
Ye.-. Arasıra grevden bahscdi

~ or. Halbuki grev yüzün~e.n 
~~olan çalışna saati gunde ıkı. 

azdır. 

"tl\erika yardımının ağırlığı 
~enbire artacaktır. Yapılan teç. 
~ İngiltereye scIAmetlc ulaş: 
~ k için iki memleket elblrliğı 

1 
tedbirler almaktadır. Halk, 
ın gibi şehirlere bol bol hü. 

~ :'>'apılmadığına hayretler edi· 
llalbuki propaganda maksa. 
Yapılan hücumlardan evvel 
l:ayretleri esas gnyeier üzeri. 

- loıııamak IAzımdır. ıngiliz ha. 
~ lttıvvetıcri, Atlontikte seyrüse. 

'lllnlyetinl arttırmak için Al. 
~ ıı denizaltı fabrikalarını ve ı;e· 

8<ınayUnl, tayyare fabrlkaları-
1 gaı sahasındaki üsleri bom. 
~11l'lan etmekle meşguldür. Bir 

ltı dairesinde yapılan bu işle. 
rııuhim neticeleri i}{?ride gôrü. 

~lı:tir 

~ i:ili~ avcı kuvvetleri o kadar 
Jt'lllrnel ve tesirli bir hale gel. 

l' k , tnr;iliz sanayllni ve hava 
~danlarını Alman bombardı· 

tayyarelerine karşı müdafaa 
lt, eskısine göre çok kolayla5. 

l r 

~ut~n bu anlattıklarım, gUnlUk 
ri lercle yeri olmııyan inkişaf: 

'r. Fakat gUnün blrinde harbı 
< iltıa getirecek kuvvet, bu gibi 

tilflardan doğacaktır. 
~erıkada hi.ıki.ım süren kana. 
( ~orc İngiltere ve Amerikanın 
a arp gayesine varılmıştır. Ga. 
'-'\ollıeveut olmayan te~hlzatı ve 

etıcrl meydana getirmek iize. 
ltı sene vakit kazanmaktan 

~ ttı. Bu vakit kazanılmış ve 
dan mükemmel surette istifa. 
t'ttııını tir tt . 
lısyanın harbe karışması ve 1 

rı malzeme inin ve insanları· 
0rada yıpranması. hesap ve 

' haridnd<? olarak gökten in. 
hır nimet olmuı;tur. 

ı\ 
t l'llanva bundan sonra harlıı 
ilb . 

ııı ılır. fakat artık kazanamaz. 
~anların da bu hakıkali kavra. 
, al ba layacakları zaman uzak t 

dır 
ı\ . 
rllıerıkalı do tum, bu izahattan 
a Arnerıka sanayi sefcrberli. 

1 
daır ibret verıei tafsjl{ıta gi. 

tttı Bunlardım da .. Berraklığa 
ııclc Yazı serisınln lktısadl kıs. 

be~dec('ğim. 
Ah.nıl't F.mi11 l'ALl\IAN' 

BUZ ~DE NTZ 1- "011 beşte altıncı devre tiçUncti içtima 

l senesinin bir toplantısını yapacaktır. 
Bu münasebetle saat tam 15 de Cüm. 

1 

hurreislmlz radyo ile bUtUn memleke. 
te yayılacak olan bir nutuk verecek 
\•e bu nutku müteakip Bilytik Millet 
Meclisi yeni reisini intihap edecektir. 
Reis intihabından sonra rıyaset inti· 
habı yapılarak rcls vekilleri. idare !
mırlerl ve kAt pld ııeçilecektir. 

Ankııra, 31 (Telefonla) - (En son 
Ankara, 31 lTelefonlıı) - BugUn 

Cdiln) Meclis Umumi Grup heyeti top 
lantısında öğtcndi~me göre Büy1)k 
Millet :Meclisi Reisi, divanı namzt>tlerl 
intihabı yapılmıştır. Yeni intihapta 
geçen enek! Meclis Reisi AbdUlhe.· 
Jik Rcnda, reis vekıllert ve kAtiplt>r 
tekrar yeniden namzet olarak seçilmiş 
kr yalnız eski kfı.tiplcrden Ziya Gev· 
her Kcçlll'nln yerine Isparta mebusu 
Kemal Turan Ünal yeniden namzet 
olarak gösterilmiştir. Yarınki Mecii· 
sin ruznamesfnd; bulunan bazı lAyi· 
halardan başka. İstanbul mebusu Ga. 
llp Bahtiyar Göker'in teşrll masuni· 
yetinin kaldırılması hakkında Başve. 
kAlet tezkeresi de .. vardır. 

Bir Amerikan 
muhribi daha 

batırıldı 

B. Ruzveltdedi ki · 

Harita şark cepheı;inde cereyan eden kanlı boğuşmaların istiltame. 
tini cösteriyor. Siyah oklar Alman taarrnbrı, bey;u oklar ise 

Rus mukabil taarnn.llrr 

"fi/manya ile münase
batı kesmek için hiç bir 
imkan görmüyorum.. . 
V~lngton, 31 (A.A.) - Bahriye 

nezaretinin bildirdiğine göre 30 • 31 
İlkteşrin gecesi cRuben Jamas> fa. 
mlndeki Amerikan muhribi bir tor· 
Pllle batırılmıştır. Muhrip Atlantik· 
te 1zlandanın şimali garblslndo bir 
kafileye refakat etmekte idi. 

Sovyetlere göre 
Karadenizde 

tehlike 
artıyor 

Doneçte Alman iler
leyişi durdurulamadı 
Moskova, 31 (A.A.) - Öğle üze· 

rı neşredilen Sovyct tebliğinde şöyle 
denilmektedir: 

30 İlkte.şrln gecesi kıtaıarunız Vo· 
lokolans, Mojalsk \'C Maloyaroslavcts 
istikametlerinde düşmanla çarpışma. 
ğa devam etmlşlerdıı-. 

Moskova. 31 (A A.) - Öğle llzcrİ 
neşredilen Sovyet tebliğinin f!Avcstn· 
de .şöyle denHmektedlr: 

Bir So\•yet sUvnri alayı iki Alman 
<Devamı Sa: 3 Sü: 4 de) = 

Rusya ingi ltereyi 
harp ilanına 
davet etti 

lngiltere, Romanya 
Finlanda, Macaris

tana harp ilan 
edecek mi? 

Vaşinston, 31 <A.A.) - Ofı: 

Almanlara göre 
Kırımda 
Perekop 

işgal edildi 

T okip edilen düşman 
firar halindedir 

Bcrlin, 31 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlıcın•n tebli. 
~i: 

Alman ve Rumen kıtaları tara. 
fından şiddetli takip edilen düş. 
man Kırımda !ırar halindedir. Bu 
suretle, uzun süren şiddetli yar. 
ma muharebesi muvaffakiyc\le ne. 
tıcelenmiştir. Bu muvaffaki)ctin 
General Von Manstein'in piyade 
tümeni \·e onunla lşbirligi yapan 
Korgeneral Pflugbell kumanda. 
sındaki hava filosu yarımadaya 
giden boğazları zorlamak suretile 
kazanmı~tır. 

Donetz havzasında da Alman ve j 
müttefik kıtaları yı-nilmlş düşman 
kuvvetlerinin takibine muvaffaki. 
yetle devam etmektedir. 

Muhasara altında olan Lenin. 
grad'da Alman çemberini kırmak 
için duşmanın yapmış olduğu bir 
çok teşebbüsler puskürtülmtlştür. 
A~ır topçu bataryalarımız. Lenin. 

<Devamı Sa: 3 SÜ: 5 de ) /§/ 

At yarışı 
müsabaka 

kuponu No.2 
ı. 11; 1941 

Vaşington, 81 ( A.A.) - M. Ruz. 
veıt bugün gazetecilerle yaptığı gö· 
rUşmcde demiştir ki: 

Almanya ile diplomatik mUnase· 
betleri kesmek için hiç bir hnkAn 
görmUyonım Rubin James'ın kaybı 

ve Amerika gemilerine son zaman· 
larda yapılan dığer hllcumlar netice· 
sinde Amerikan siyasetınde hıç bir 
değişiklik olmıyacaktır. 

Reis !Jtweten Rubin James'fn kendl 
sine \'erilen Yazifeyi yapmakta iken 
batırılmış olduğunu bildirmiştir. 

üniversitenin dün yapılan açılış merasiminde Üniversite Rektörü Cemil Bil el nutkunu söylerken 

Universite açıldı 
• 

Geçen yıl Istanbul Universi-
tesinden 719 kişi mezun oldu 
Dr. Ziya Günün varisleri Oniversiteye bırakılan 
tesisi kabul etmeyip mahkemeye müracaat ettiler 

Büyük. bir talebe 
yurdu açılıyor 

İstanbul Üniversitesinin 1941 • 
42 ders yılı açılış merasimi dün 
sabah Üniversıte konferans salo. 
nunda yapılmıştır. 

Merasime saat tam 8,30 da bU
tün talebenin hep bir n~ızdan soy. 
!edikleri İstlklAl marşlle başlan· 
mış ve bunu Üniversite Rcktoru 
Cemil Bılsclin açılı~ ııııt\m tı±:_. 

Vali. yurdun açılması ıçın lazımgelen 
tedbirlerin alındığını bildirdi 

1 etmiştir. 
Rektör kısa tirE!n uı tkunda j Üniversitenın geçen ders yılına 

ait çalışmaları ve içinde bulundu. 
ğumuz fevkalade vazi~·etin bu ça. 
lışmalara yaptığı maddi ve mane. 
vi tesirleri anlatmı5 ve demiştir 
ki: 

Talebeyurdu Üniversite talim taburu binasmda açJ/acak 
Şehrimizde yoksul Üniver. 1 Iakki ettiğim emirler muei. 

site talebesi için tesis oluna. bince yurdun Üniversiteye 
cak Talebe Yurdu hakkında yakın bir yerde olması lü. «- Milli Şefimizin uzak ve iyi 

görilrluğüne inan içinde talebe ve 
profesörler çok çalışmışlar ve yı. 
lın verimin! düşürmemişlerdir. l> 

Vali ve Belediye Reisi doktor zumlu idi. Bu itibarla mev. 
Lütfi Kırdar bir arkadaşımıza cut binalar arasında Üniver. 
şu beyanatta bulunmuştur: site Talim taburunun bulun-

•- Güç yaşama şartlanna duğu binadan başkasını bula· 
katlanan Üniversite talebesi. madık. Yakınındaki bir bina. 

Rektörün izahatına göre bu yıl 
<Dc\•amı Sa. 3, Sü. 3 de> = 

ne mahsus olarak yeniden te· yı da yemekhane olmak üzere 
sis edilecek yurt için bir mü. muvafık gordilk. Vugos;avyada 

hiikümet darbesini 
Ruzvelt yaptırınış 

nasip yer bulunması hakkın. Eğer Üniversite Talim ta. 
da Baı;vekilimizin emlrlerile burunun bulundugu binanın 
ben, Parti başkanı ve Ünl· tahliyesi kabil olursa orada 
versitc Rektörü araştırmalar yapacağımız yeni tesisatla ha· 
ve tetkikler yaptık. yat şartlarında gUclilk çeken 

Son Ankara seyahatimde 
bu işe hususi bir ehemmiyet 
veren Başvekilimize mevcut 
imk~nları arzetmlş ve yeni 
dl rektifler almıştım. 

Ankaradan avdetimde Par. 
ti başkanı ve Rektörle bera
ber tekrar bütün İstanbulda 
araştırmalar yaptık. 

Savın Başvekilimizdcn le· 

talebelerden 400 e yakın gen. 

el yatırabileccğiz. Bu yıllar. 
daki insaat müşkülatı malOm 
dur. İlerirle imkAn olur Ol· 
maz muntazam talebe yurtla. 
rı yaptıracağımız zamana ka. 
dar bu gibi tedbirlerle ihli· 
yaçları karşılamağa çalı:ıaca. 

ğız.~ 

• 
lnönü'ne 

gelen tebrik 
telgraf [arı 

MI. Çakmak tebriklere 
teşekkür etti 

Ankara, 31 (A,A.) - İn. 1 
giltcre Kralı Majeste Altıncı ı 
Geor.:e. Arjantın Cumhurrc-
isi Vekili EkseUıns R. S . Cas. 1 
tilo, Lehistan Cümhurrelsi 

Bir ltalyan gaz~tesi
nin mühim ifşaatı 

Bütün milletleri 
harbe tahrik eden 

Ruzvelttir 

Albay Donovoc 

Rajzkıewitz, Şlll Cümhurre.sl 1 Roma, 31 (A.A.) - Stdani: 
Ekselans P. A. Derda, Rumeıı Moskovn muttcfıkkr arası ko • 
hukümeti reisi Mareşal Anto- I feransından sonra Amer.ka m11 
ncscu ve Yemen imamı İmam rahhası M. Harrlman ır nıkbııı:ır e 
Yahya, Cumhurb·etin 18 inci beyanatı hakkında mOtalcalar serde-. 
yıldönümU milnasebctile Cüm. dcnMessagcro gazetesi şunları yazı· 
hurreisi inönü'ne telgrafla teb- yor: 
rlk ve iyi dileklerini bildir. cRuz,·eıt'ın hususi mUmcssill ısıfa· 
mişlcr ve Milli Şef bilmukabe- tılc Yugoslavyaya giden Donavan, 
le telgrafla teşekkurde bulun. hazırladı~ı ve bu maksatla para sar. 
muşlardır. fetti~i Be!grad hlikQmet darbesinin 

Ankara, 31 (A.A.) - Genel arUesinde, Yugoslav ordusunun zaCe. 
Kurmay Başkanı Mareşal Fev. rlnden emin olduğunu yüksek sesle 
zl Çakmak. Cümhuriyet bay. söylemişti. Halbuki Yugoslav ord:ı· 
ramının 18 inci yıldonümü sunun inhlzamı. Vcrsayda yaratılan 
münasebetile aldığı tebriklere korkunç bir Abidenin y1kılmasını ın· 
ve bu vesile ile gerek ordu tnç etmiştir.> 
gerek kendi hakkında bildiri. <Lehlstnndn olduğu kadar Frat 
len iyi temennilere teşekkür. da ve Rusyad3 olduğu kadar Yugos-

Associatcd Prcss, sarnhiycUi 
bir kaynaktan aldıgı bir ha. 
bere atfen, Sovyet Rusyanın, 
İngiltereyi, Finlandlyaya, Ro. 
manyaya ve J\lacaristana ilanı 
harbe davet eltığinl bıldirmck. 
tedir. Rusyanın ileri surdi.ıgü. 
sebep, Büyük Britanya ile bu 
memleketler arasında mevc.ut 
sulh halinin, Sovyetler Birli. 
ğini siyaseten zararlı bir du. 
ruma koymasıdır. 

i\IW.abak:ının tafsilatını dunku 
nü~hamızda verdik. Müsabakaya 
i§tirak edecekler ayni tarihli iki 
kupon da . gönderebilirler. 

Alınan • Rus harbinin tahripkar mücadelesinde kı~ da yer almış 
bulunmaktadır. Bir çok mıntakalarda, yağan kar yiızünden harekit 
durmu tur. Bu yerlerde ancak beyazlar giymiş askerlere t.adüf 

olunmaktadır. 

lerinin iblağına Anadolu A. lavyada ve Yunanlstanda M. RuzvpJ. 
jansının dellıletini rica etmiş. t , c·~ · - .. husust mllm"'f'c:ill•rl mu 
!erdir. f.i ha,. b('\J t h ı< ı hl111mlu çııre:c 

L'llllı ___________ • .J_ .. ı rın bıç bır.ım l..;oç.um~.> 



--~ ·~~~~~----~--~~~-·--------~~~----~~----_......,.__ __ V A T A N 

\'ATANIN TARİHİ ROMANl: TEFRİKA NoJS 

Soruyorlar : ~ 
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Üskü::r:=~~ğlunu r HAYATTAN RÖPORTAJLAR l Ekmek 
Yazan: Maurus YOKAY 

Ferit Bey, coşkunlukla 
darbeler indiriyordu 

o:". "Üsküdar, bir zamanlar e\' l .J 

~~~J::~i~f;~~;::~ Evvelce bir genç kız, şimdi genç meselesi 
olmu ~ c bu yü:r.dcn az maaş 'e 

:~~rl~e~~~·~~ı::u;::~ :~: delikanlı Erol, dert yanıyor Fırınlarda ekmek 
Jse. orhlda hlo bir sebep bulunma b 

1 dıfı halde pahalılık, Beyo luna u una m a mas 1 na 
taş çıkarttıracak bir aereceyı buı Yaşımın neresi büyu"k .? Ben d·aha 
muş, hele b:r.ccUer, balıkı;tlar b 0 0 

Ş ? 
apaçık lhtıktıra koyulmuştur. il· bir yaşında bir delikanlıyım se ep ne ımı . 
sal mi dcd!P-lz. Buyurunuz: 

btanbulda halka yer yer para.
sız balık dağıtıldığı gün "OskU· 
darda toriğin kilo u 15 • 20 ye 
sahim ş, L4h nıı. 10 • 12,li pra8a 
15 • 1'1,5 hele her demetlnile ağır 
lığı kadar ı;,amur taşıyan ı!lpanak 
Jar 20 • 25, yerclma ı 80, ıloma· 
tes Hi eten h!ilı\ aşağı dllşlirlUnıc
mlştlr ... ı. 

Bunıı yazan okuyucumuz: soru· 

Hlatıtlıyacak&ınız, bundan bir. 
kaç hafta kadar evveldi... (Va
tanın) birinci sahifesinde evvelce 
Hadiye isminde bir genç kızdım 
şlmdl Erol isminde ienç bir deli. 
kanlıyım, diye bir yazı çıkmı§tı. 

Evet, Hadiye, Gülhane hastaha. 
nesinde geçirdiği bir ameliyat ne
ticesinde erkek olmuş ve ismini de 
Erol olarak de~iştırmiıstl. 

yor: Diln bir tesadUf eseri olarak E-
- Ankarııd ilhana 7. pıl'D.!la rol ile karşılaştım. Kan ter ıçersin. 

-, ı panak 15, )Cr cima ı 10, l'lo· de Babıfıh yokuşunu çıkıyordu ... 

Bugünden itibaren 
piyasaya yeni tip 
ekmek çıkarılıyor 

Dlin şchrın bırçok semUerınde halk 
fırınlardan i11t.ediği miktarda ekmek 
alama.mı~ ve geee ı:-~ vakte kadar 
t'ırınlann önti blt mahşn yen halın! 
almıştır. 

J(ont FerltBcyln elini tkarak; 11D uellomuz bitti. Artık dostuzıı Cledl. 
mates 6 kuruııa nn ıl ttırıh)or Ne o, dedım, Erkekliğe he· 
acab ? vcs eder mism? htc böyle kan 

OOn alikade.r m&k mlıı.rdıı.n yaptı. 

fımız tahkıkata nuaran lstanbulun 
~tnek yuztln~ bu gibi sıkıntıya 

dllŞmtıSI ı~ın ortMıa 1'11<; bir seb p 
ınovcut değildir. 

\'l hareketler, Vcnedık iskrim us. 
tatarına vergtdır. Bu yarayı ne gi
bı şartlar altında aldıgmı bıle sa. 
na tarH edebllırım: Sağında ve so. 
!unda du manlnr vardı. Biraz ev. 
vel ornl'ğını gosterd.t~in o yaman 
çcmhcr hamlelerinle kendini her 
tarafa karşı mudafaa ediyordun. 
Bu sırada duşmanlarından biri eğ. 
ri uzerincic kalkındı, Bu ham· 
leye de usul daireslnd karşı koy. 
du[:unu sandın. Fakat Vcnedıkli, 
senin hiç bcklcmedığin bir hare. 
ketle kılıcının ucunu alnına sap
ladı. 

Hakkın var. Hadise tamamile 
tarif ettılın gıbı oldu. 

- Vcnedıktc Basanella adf ı bir 
ıskrim ustası vardır. Bu saldırış 
orıun talebesine vergidir. 

Bu nevi hamleyi karşılamak he
men hemen imkan ızdır, Buna 
dıkkat etmek lbımdır, Kılıç, bir 
orak bıçaiı imış ~ibi hafif bir ha. 
reketle asası, yukarı hareket etU. 
rılir. Kılıcını ne kadar yüksekte 
tutarsan tut, hasmın fırsatı kollı· 
yarak sana saplar. Bundan korun
manın bir tek çaresi vardır. Çok 
basıt bır çaredir, Fakat birdenbi· 
re hatıra gelmez. Bu hamleye ma. 
ruz oldutun zaman başını ierl
ye dôğru çekmelisin. 

P'erıt Bey, bır taraftan ellerinı 
yıkarken ı:ulerek dedi ki: 

- Hakkın var. Dediğin gibidir. 
Fakat artık ktıfi derecede konuş. 
tuk. Haydi işimizi bitirelim. 

TolOkı, ıncc kılıcını o kadar tal· 
lılıkla eline aldı ki, guya bir sa
londa bir bayana takdim edilmek 
u:ıerc eline zarü bir ~ey aldığı sa. 
nılabilirdi, 

İkisi de kavga vaziyeti aldılar. 
1'olökı, taarruza geçmeden evvel 
dostça bır tavırla dedi kı: 

- Arkadaş, bır söz dahn • oyle. 
meme müsaade et. Karşında bir 
tek hasını olduğu zaman, bir mu . 
harebede etrafında on kı§l varn!ış 
gibi, çemberleme kılıç darbeleri 
yaldırma. Hem kuvvet israf eder-

HERGüN BiR FlkRA 

Kanuni ve devlet 
hazinesi 

Kaıuıııl Sultan Slileymanıu ıon 
de\Telerlnde &adal'et makamına ge 
tirllen 'e ıhriyetl şahaneye li.~-ık 
görUlerek kacllr \(l şerefi bir kat 
daha yUkııeltllP.n okullu l\lehmet 
Paşa, cidden bllgfll 'e bü~ uk bir 
de,Jet ada.mı ldl. Sayısız mumffa 
kiyeW blunetlerl ile olduğu kadar 
da iffet \e Jstlkametı De de pek 
haklı \C şerefli bir tiihret kazan· 
mııtı. 98'1 yılı ramazanında, bazı 

dileklerde bulunmak üzere huzuru 
na ı-ıren bir ~Unln hançeri ile ö

len 'e Eytip5Ultanda gömUleıı bu 
paıtanın, yalnız on bet senesi sad
razamlık olmak üzere em seneden 
fazla devlet hizmet ,.e memuriyet 
!erinde bulunmasına rafmeıı, an· 
cıık techlz 'e tekffnlne )etecek ka 
dar para 1 cıktığının ayl olma 1 

herkes tarafından ha)TCtle karşı
lımmı \e bu B)ln, öliımüne dö 
JtünUp nl;lı)anlaran adedini birkaÇ 
mlslJ arttırmı!iitı, Gomülduğü ıra· 

dıı. mezarı basında bulunanlar ara 
sında de\ rln hektnşl erenlerinden 
tok \ e do mı !I<>) lı) enler inden Tc . 
blhrl Ha3Tullnh babanın derin blr 
düşünce) e dalması, ocak ağaların
dan birinin gözüne ı;arpnr. Yavaş 
ça sokulur \c ornr: 

- Dedem nedir seni bu kadar 
endişe~ e dU~ürrn, Sokullunuıı ölü
mli mu~ .. 
Bektaşi acı acı gUler. \'e: 
- Hayır mJAt. Ç lıp cupına3an 

rahmetlinln de\ Jet b:ızlneslnde bı· 

raktığı büyük mira ne bu rnırasııı 
geride kalan dtn let bUytlklerl ara
tıı nda uyandıraca~ı ihtiras düşün
dilrdu beni. 

Der, muhatabını da dU,iınmeğe 
mecbur eder. 

sin, hem de duımarun sana sokul· 
masına meydan bırakmış olursun. 
Kılıcını ileriye doğru uzat ve yal. 
nız pazını harC'kN ettir. 

Ferit Bey gulerek su mukabele. 
de bulundu: 

- Verdigin derse teşekkür e· 
derim, arkadae ... 
Başka birisi böyle bir dakikada 

kendisine bu yolda hitap etmiye 
cilret <ıtseydi hiç şüphesiz çileden 
çıkar, hiddetten kopururdu. Fakat 
Toldkinln dostluk ~ostermek iste. 
diği ve iyi niyetle konuştugu pek 
belli idi. Dlıelloyu da iki kahra· 
rrıan gençtl'n birinin hayatına mal 
olacak bir !acıa değıl, bir nevi o. 
yun dıyc karşılıyordu. 

Mücadele baeladı. Ferit Bey, a. 
deti olan co kunlulda darbeler in· 
diriyor, verilen dersin yerinde ol
madığını fıılen isbata çalışıyordu. 
Töloki gulerek, adeta oynar gibi 
kendini müdafaa cdıyordu. Sa~ e· 
lindckf kılıçla hafif, zahmetsiz ha. 
rekctıer yapıyordu. Kendini yor. 
muyor, hiç kuvvet sarfetmiyordu. 
Feridin kendine havale ettiği dar
beleri kılıcını hafifçe yana doğru 
indirmek suretıle kar ılıyor, hiç. 
bir mukabelede bulunmuyordu. 
Ferlt.&yln nlha ~\.. sabrı tükendi, 
kılıcını indirerek dedi ki: 

- Şaka eder gibi bir halin var. 
Hamlelerime neden mukabele et
miyorsun? 

- Çok sert hamleler yaptığın 
için iki defa kendini tchlıkcye rna 
ruz hıraktın. Vencdikli eskrim us. 
tası Basanella'nın, biraz evvel ta. 
rif ettiğim h,amlesinl sana indir· 
mok için bana iki defa fırsat ver. 
din. 

Bir dilelloda kahraman ve mert 
bir sence en buyük hakaret, has
mının kendisi hakkında itıdal vro 
ş<'fkat gôst<'rmc ı ve canını koru. 
ma .. ıydı, 

Tolökinin sükunetine ve dosta. 
ne haline Ferit Bey artık taham 
mül edemedi, çileden çıkmış bir 
halde üzerine atıldı; Bu sırada ba
ğıdrdı: 

- Sen &eyt;ının ta kendisisin 
galiba, öyle olup olmadığını tec
rübe edeceğim, 

Tam hasmının üzerine yürüdtiğU 
sırada, genç kont. koluyla hafif 
bir harekette bulundu. Hem has. 
mının hamlesini karşıladı, hem de 
kılcının ucunu !<"erit Beyin nlnına 
dokundurdu. FC'rıt, alnında yakıcı 

bir his duydu, sonra knn aktıtiının 
farkına vardı, Hayretle kılıcını in. 
dırdi, Mücadelenin ateşıne kendini 
o kadar vermişti ki hasmının ken 

<Arkası var) 

..:\.,~~~~~~~~~~~~~) ter iı;ersinde sağa sola kosmaya 
mecbur olursun. Nene gerekti se-

Mülkiye bllş müfettişi 
Nedim Nazmi Gürmen 

teftiş seyahatinden döndü 
'Mülkiye BaşmUfcttışi Nedim 

Nazmi Gtirmen bir müddettenberl 
yurt içinde yapmakta olduğu se. 
yahatten, yanında Mülkiye mü· 
fettişi Raif Tek olduğu halde İs. 
tanbula dönmilstür. 

-0-

3 muhtekirin dükkfım birer 
hllfta kapatı/Jyor 

Galatada Topçular caddesinde 
312 numarad bakkal Eftalya ma
vi ispirtoyıı, Beyo !unda Bursa 
sokağında tutuncu Vaso ile Kü. 
çükpazarda müskirat bayii Nuri 
birayı fazla fiyatla satmak suçun
dan diln asliye ikinci ceza mah. 
kcmeslnce 25 er lira para cezası. 
na, bir hafta da dQkkAnlarının 

kapatılmasırıa mahkam edilmiş. 

lcrdir. 
Bundan baııka Çarsıkapıda, Tas. 

handa nalbur Kcgork kundura çf. 
visi, Galatada Şairzlyapaşa soka
ğında b:ıkkal Moizle Bankalar cad 
desindo tü.tuncu Ahmet Hudaver, 
di mavi ispırto, BcyoğlunÇla, Takı. 
b fer ciddesınde 4/6 numarada 
manav Alber ~!tali, elma ve erik 
üzerınde ıhtık:tr yapmak suçun. 
dan aynı mahkeme tarafından 

tevlCif olunmuşlardır. 

nin ameliyat... Ne idi erkek ol. 
makta zorun? 

Evlenir, evind<' hanım hanımcık 
oturur. Kocan olacak adam, çalı· 
şır, didirıir, seni beslerdi, dedim. 

- Sorma, dedi, Bin pişmanım. 
Ah kabil olsa da yine kız olabil
sem. 

- Gülhanede ameliyat olup, er. 
kok olduktan sonra büyüklerimize 
yalvardım. Okumak istiyorum, a. 
dam olmak istiyorum, dedim. Dl· 
lcğiml müsait karliıladılar. Alaka. 
darlara emir verdiler, bu çocu~un 
işi olsun dediler... Ka,ıtları alıp 

vilAyctc rıotürdüm, Daimi encü. 

men, KAl:iıthanc Jkinci yatı oku
lunda okutturulmam için karar çı. 
kardı. Maarif mOdiriyetine gl:itlır. 
dünı, Mektebe havale etli, Dli§Un. 
diller, taşındılar, ve kar11r vererek 
kolumdaki tomara bir sahife daha 
llAve edip dediler ki: 

«- Eski adilo !bayın Hadiye, 
yeni adile bay Erolun tedavisi ha
l~ devaıp etmekle olduğundan 
mektebe kabul edilernf!%,,. 

Eyvah, dedim. Koıtum, sai;dan 
soldan, hastahaneden lıer taraftan 
raporlar aldım. Turp gibi saglam 
oldugumu; tedaviye falan muhtaç 
olmadığımı isbat eder kAıtıtıar co. 
tiırdüm. 

evucu Madam Atina ve Ran 
kardeşi efalet e tahjye edi di 

Madam Atına ve kardeşi Katina mahkemede sorıuya çekilirlerken 
Randf'vuculuk ve fuh a teşvik maları sonunda 250 §Cr lira kefa. 

suçlarından asliye altıncı ceza Jetle tahliye olunmuşlardır. 
mahkemesınde muhakem<ı olunan bi u t 1 k 
meşhur randevucu Madam Atina Muhakeme başka r g ne a 1 

ile arkadaşı Katına dilnkil duruş. olunmuştur. 

- Dün akşama ait hiçbir şey hatır

lamıyorum. O kadar uykum vardı ki .. 
Evet, karanlık bir gece idi, şupheslz .. 

VATANIN EDEBİ ROMANI: 

Alayimü"semanın altından geçme. 
den cinsiyet deği'jtiren, eski iı;mlle 

Hadiye, yeni iıı;mile Erol 
Bu sefer cte ne deseler beğenir· 

siniz? 
«-Erol, ikinci sınıfta v 1340 

doğumlu olduğundan ilkokula kay 
dcdilmesine talimatname musait 
olmadığından, mektebe k:ıydl ya. 
pılamıyacaktır. :ıı 

1340 dogumlu diye mektebe k•Y 
dolamıyorum, dedi. Yaıım çok bü. 
yükmüş ... 

-Aaa! dedim! Ben de seni 1940 
tevellutlüsün, yaşın küçük diye 
kaydetmiyorlar zannctmi tim, 

Güldu. 
- Orası oylc dedi, 1940 bılc de

ğil 1941, Ben daha bir ya5ında bir 
erkeğim. Bundan evvelki senele. 
rim kız C1larak geçmiştır. Onlar 
sayılmaz ki .•• 

Erol bir istisnadır. Onu kanuni 
hukUmlerimiz bunlardır diy<', mek 
tcbe kaydetmemcz.lik etmt.!mehylz, 

AIAkadarluın, onun bu dilel!inl 
nazarı jtibaro .alarık bir ııı isna dl. 
ye hareket etmeferı lhımaır. Bu
nu beklıyoruz. 

Faruk FENİK 

Fırınlar yine Mkısı gıbı normll! tk
mck çıkardıkları halde ha]kın kmek 
bula.rrıamasına ı:ebep bayram mllnıı

scbetııe civar semUerden tstanbula 
birçok vatandaşın gclın~ıdlt. 

Topr&k mahsulleri oflsı bu vaziye
t! evvclöen düşünerek fırınlara 'h ır 

miktar fazla un vennlşao de bu n1lk· 
tar da talebi karşıhya.m&mışlır. 
Halkımız kalabalığı gorUnce bir a· 

hı.cağı yerdo ıki &kmek almış ve bu 
yüzden tehacüm ı;ıttikçe daha. Cazlıı
l~ıştır. 

ô!l!ı vaııyelı tetkık ettırmekle be· 
raber beledlyenın alakadar makam
ları da işe el koymuşlardır. 

Ortada bır yolsuzluk olup olmadığı 
araştırılacaktır. 

Bundan başka oğrcndiğımızc göre 
ekmek çeşnisi Uzerındc bazı dcğışik· 
lıkler yapılacaktır. 

Ticaret Vekı\letı diln alakadar ma· 
kamlara bır tebliğ göndMerek ek· 
meğe bir m iktar ker>ek karıştırılma· 
sını bıldlrmiştir. Evvelce yüzde 89· 
91 olan randıman bu sureUe 9(-96 ya 
çıkarılacaktır. 

Tnprak mahsulleri ofısi dUnden iti. 
bı ren bu nısbet dahılınde un tevıunc 
ba,ıamıtUr JCllerınde P5kı undan bu. 
ıunan fır:ınıar bl Jı; gün daha a:rnl 
tekilde ekmek c.tkaracak ondan Mn· 
ra lstanbuldakı bütün ekmekler ayni 
teşni üzerinden pişirllecekUr. 

• 
J:Jır nezaket • 

eserı 

Balodan ve balo etblrıeJerlnden 1 Dememiş ki... «Yaf yok!» demi~: 
bahseden B. Felek: «Glt&lde arhk tKTl ADt BIB KAİDE 
unıumlleşmlş bir modanm, kadınlua bpanyada muhtekirler idam t\dl· 
göıtüııler'.lnl değrı, fHrtlannı a tırdı· lecekmlş. Bu husu!l;takl kararname 
ğınrn hatırlatarak şöyle devam edl· daha merlyete ılrmeden bütün giz· 
~or: il mallar pl~asaya dökUlmü . 

«Bir hanıma neden ı.ırbnı açtı· Bu tktısadl bir kaidedir: 
ğını sordum. Gülerek: Muhtekirler piyasaya dökülünce 
«- Arkamdan aleyhimde bulwı· mallar plya!löadan !,;ekilir. l\luhteklrlcr 

masınlar! Diye ce\'8bını \erdi.» piyasadan çeklUnce mallar plyıı aya 
Bu Bayan: c'Yilzüme kar~ı Uti- dökühlr •. 

fatta bulunanlarla karşılaşmamak l· t. panya bükönıeti bu iktı adi ka
çln !» c-e\abını da ,-ercbllirıll. 

Bu cevabı \ermemiş olması pek 
muhtemeldir ki Felek arkadaşımııa 
karşı nazik da\Tanmak arzusundan 
ileri gelmi!Jtir. 

YALAN 601'LEMEM1Ş 
Bir gazete<le bir ha,·adl in baflı· 

fı: 

cYağ lOk!ı. Dlyen tU«:arın depo
ıunda 268 teneke bulundu. 

idenin ikinci neticesini mıı.rdana gc· 
ttrebllmf'k l!:ln en kfl tlrme yolu bul· 
mu~ demektir. 

MODAYA Ul'GU~LUK 
Bir Fenerbahçd.i~e: 
- Takımınız son 7.amanlarda bir 

du~iye ~·enlllyor ... Seden 1' Dl)e rıor
dum. 

- Genel Kurmayımız at.ratejl tek. 
-1flnl bllmlyor da ondan! Ce\-abmı 

Bunda aykırılık nP.rede anlamadım verdJ. 
doğrusu. Adamcağız cTeoeke yok!ıı TATLISERT 

TEFRİKA NoJ 8 Sonra güneş ~·ıkınca bu beyazlık parlak 
su damlaları haline geliyor, biraz sonra 
da kuruyor, «Öriımcekler çamaşırlarını 
topluyorlar» diyorum. Çünkü bu ağlar 
artık gozle gorunınez bir hale geliyor. 
Bakınız bunu da hiç bllmiyordum, 

- Harikullıdc bir gece idi. Ben da. 
ha çok oturdum. :Mehtabın çıkmasını 

bekledim. Elbette çıkar, diye düşündüm, 
Florentin gi.ildiı: 

- İyi amma bugün yorgun bir haliniz 
var. Burnunuz da kızarmış, madmazel. 

- Sabahleyın çok erken kalktım Ta. 
fele tepesine kadar gittim. Fakat yine 
bir§ey gormcdim, 

- No görmek istıyordunuz? 
- Sız soylediniz ya ... Erken kalkıp 

gilneşin çıkmasını gormek güzeldır, de
mediniz mi? Ben de karanlıkta kalktım. 
Tafeleye kadar gittım, fakat sisten ve 
başka blrşey göremedim.ıslak ağaçlardan 

Sis aı;ıldıgı zaman silncs yukselmişU, 
Hersunkü giıne§tcn .j:arklı değildi. De
mek kı siz de bana yalan söylediniz ••• 

- Sahiden ben boyle soyledim diye mi 
erken kalktınız? Guneşi gormeği bu kadar 
çok mu istiyordunu? Size doğru söyle. 
dim. Çok güzeldir. Bir giln benimle be. 
raber daha yukscklerc çıkalım. O ıslak 
ağaçların olduğu yerden daha yukarı Si· 
deriz. :Fakat gecenin ikisinde yola çıkmak 
lbun .•• 

Yazan: Vikki Baum 

- Bana niye inanmıyorsunuz, dedi. 
Şiıpheli gozlerle bakıyorsunuz. cıBu ak
r;am mehtap yok. Takvimler de ayın sey. 
rıni yazarlarıı diyordum, Yine iQanmıyor 
vo bekliyorsunuz. Gun~in doğmasını ı;:ö. 
rebılm<'k içın geceden yola çıkmalı dlyo. 
rum. Yine bana inanmayan, yalan soyle
dığiml sanan bakı~larla benı süzüyorsu. 
nuz. Üstellk hır de beni yalancılıkla it. 
ham edıyorsunuz. 

Hayır, sızden şuphe etmek de~il ... 
Fakat beni her şeye çabuk inandırabilir· 
lcr, Çok zekı değilim. Bu takvim ve meh
tap hfıdiselerlni bilmıyordum. Belki bu 
dn bir aptallıktır. Sonradan takvime bak. 
tım. Soyledıklerinlz do1i;ru lmiıı. Dedi,i. 
niz sibi yazıyor. 

Biran durduktan sonra söze devam etti: 

Çeviren: Rezzam A, E, YALMAN 

si bir dilziyc beni aldatır. Dünyayı gıizcl 
gösterirler. uBu diınyada iyi ve temiz 
~eyler olur» derler, Fakat hakikatte boy. 
le değildir. Bir dakika bile süren güzel
lilc ve iyilik o kadar az ki... cBeltı:l, de. 
dim, _insan beklediği şeyleri dağlarda bu. 
lur. '.Fakat dağlarda bunu aramanın da 
bir kuruntu ve bo~ hayal oldugunu anla. 
dun. Hem en yuksck tepelere, dağ zirve
lerine insanlar varmazn1ış bile .•• Mehtap 
erken kayboluyor. Güneş sis arkas111da 
saklanarak ortaya çıkıyor. Etrafa bakı. 
yorum da çayırların, çiçeklerin ve otla. 
rın bıle kıyafet değiştirdigini soruyorum. 
Kendi asıllarını bana göstermiyorlar. Fa· 
kat uher şeyin bir aslı vardır mutlakaı> 
diyorum. Goriıyorsunuz ya, her şey beni 
aldatmak için ittifak ctmili gibi ..• 

Florentin genç kadının bir düziyc kı. 
mıldıyan burun deliklerine bakıyordu. 
Kendi kendine GÖyle diişündiı: 

- Neden acaba bu kadın knnu~urken 
ta içimden gelen bir şefkatle gulmek is· 
Uyorum. Bu şefkat hissine biraz da onun
la alay etmek istiyen bir his karışıyor. 
Çocukların yeni yüriımeğe başlamasını, 
ku§ların oluklarda yıkanmasını seyred<'r 
gibi oluyorum. 

Sonra yüksek sesle CC'vap verdi: 
- Size bfr çok bilmedığıniz §eyler t:os. 

tcrmek isterdim. İyi bir yol arkadaşına 
benıdyorsunuz, matmazel ••• 

- Gezmesi, gi.izel şeyleri scyrct.nıeği 
çok severim. 

İçini çekti. Yliıunde hazin bir mGna 
goruldü, Sozünc devamla dedi ki: · 

- f"'.akat iyi bir yol arkadaşı olacağımı 
zannetmiyorum, Ben ko~masını, tırman. 
masmı, hatta uzun yol yürümesini bıl· 
mcm ki ... Musaade de etmiyorlar. Çok 
zayıf olduiumu soylüyorlar. Bu bir kere 
doiru delil ... Çünkü ben kendimi sıhhat. 
li ve memnun hissediyorum. Ne diye bo. 
yumun uıaması l~. anlamıyorum ki.. 

Kadının vekarlı, fakat inatçı bir hali 
'\ardı: 

- Nıçın oyle? di)·e sordu. 
Florentin yine kesile kesik. aülerek: 

Herkes o kadar çok yalan soyluyor 
kı, .• Çocukluğumdanberi hep beni aldat. 
tılar. Bunu anlamaz değilim. Fakat niçin 
yalan soylediklerlni bilemem. Hem sade
ce yalan soyleyen insanlıır deı:il .. eşyalar 
'c tabıat da yalan soylu,> or. 'Meself1 re. 
sımlcr, kıtaplıır, .tıyatrolar, Bunların hep. 

Tekrar du unceyc daldı. Sonra tebes
:;llın ederek soze tekrar devam etti: 

- Bu sabah çıkan güneşi göremedim, 
ama ba,ka bir şey gordüm. Sabahleyin 
erkenden oriımcekler çamaşır asıyorlar. 

Kiiçıiciık beyaz ağları var. Bunlar o sa. 
atte .tıpkı keten ,çarp! 1_ibi bembeyazdı- (A*uı :vuı 

'GitO N DIE td ıe 
,, ~l-

,~]{?J IU~ 

Sülale kılıbığı 
T rnm,•aydıı J"astlaşhtar· ~· 

- Nerelerdesin yalı .... 

tanberi görünmUyorsun ! a-ıı lf" 
- Çalıştığım müessese rıııJt'i 

ter itin Anadoluya gönde 
iki gUn e\\e] geldim. 

1 
Ot 

elci ... - \'allahl göreeeğlırı g ~ 
latassrayda. inelim de blt fl,ıı 
birkaç şlye bira ıçellın. bel'll 

geclrfr. hem konuşuruz. -" 
- Aman ne r;oylül o~••• ,.; 

mam ... Sonra karıya ne ce,•P 
rlm. ur'; 

Canım bir bahane 
un. • .,. 

lmkinı mı nr '! BJ~ 
hane flllin dinler mi 'l ıı&ıt I· 

- Ha)·di canını. Jkl şlştı ·ott' 
çlrmemek ıoın böyle sö,·ıil5 ~ 

- Ne ö~IU~oraun ~alıd· r.ı"~ 
b n mi lçlrecc •lm ... uanıt ~ 

- Anadoluda ho~una döl dır! 
) a. .. Elhf't harcirah alıtııt~ın ıııtttli" 

_ Aldım, alı'lım amn18 
111 

,1. 
flnc kadar kayınpedr.re tt.tll (:1111-' 
tim... İstersen teslim etınt• 
okundu~u gundur. ~ 

- H ) dl hıırcırahr ka.flll ~~jlll 
'erdin dil elim. Seyahate çı ,ıf tl1 
o.\ans almadın mı'! sen rnlif ,ıttır· 
adam defll,lnlllr, elbet bir•' 
nıı,ııınızdır. ı1I' ,ı 

- A\"anrı alllım. fakat. •" ~ 
zunctan kaçırdım. Se3ah•~ ıcı
ken kaynanam ()n beş ,;Utt ~ 
ikişer lira C\t'p JıarçlıJı bır~ 
gerı l'anını aıılı. Sen ol d• 
mah\'ollluıtun gündür. ,fi' 

- Peld, hugUn a •ın sorıd· 
ltlemlş ücretini almıy&ı•dıt·..,, 

- Alftım, aldım amırt• ~ 
antlmlnl! karıma te&ll"' ~ 

mecburum. Jı:lnden blr urt';ıll ti' 
olll bir ay hesabını eorar 
numllan getirir. ~ 

_ rckl amma sen kar111·~ 
nan, kıırınlmban ne isterse 
me<'burl ctınlle m~ln 'l ti' 

- E' et, azizim. Xe yapstıı' 
kılıhığım. 

ı;tl' 
öteki kahkaha~"J salı''e ~ JI' 
- Dostum, ben karıVI IC ,ı' 

hbıklık bilirdim amma. rrt'!:. ı' 
l!IUldle kılıbığı imi in ... 1111-
glile il\ ine git ı f' 

Bu ı;uretle ben de kılıb~ 
nl blr ekllnJ <>ğrenmJt ol~ 

======KO=·~ 
RADYO 
PROGRAMI 

7 30 Program 19 Konuşı'I': 
1,33 Müzık 19.15 ı.ıus1 .f' 
7.45 A.Jans 19.SO ?of· ~-
8 MU%ik 19l5 :ı-t:onUf' 
S.15 Evın saatı 19.~ :r.t~/ 
S 30/ S.45 MUz:.k 20.15 :ft· v 

13 30 Program 
20 45 

J,lUl1'" 
13.33 Mlizlk t. 
13 45 Ajans 21 zır•;# 
14 Müzik 21.10 ) ~ 

2145 ıcon 
14 30 At. yarı~ı tah ' t 
14 40/ 15.30 Muzık ZZ M~ s" 
ıs Program 22 30 ?Je 
18.03 Müzık 22 45 )l;ııil' ~ 
18.40 Müzık 22.55~ 

TAKVJJI 
. . ı91J 

1 TEŞRiNiSANi t' 
CUl\IARTESI JJ': 1 9 

Ay: il - GUN: 305 - e~Z 111 ıı 
RUMi: 135'1 - Birincı~li:~ 
HİCRi: 1360 - ş.El' .,,,./ 
VAKİT ... ZEVALİ ~ 

ı' 
GÜNEŞ: 6,31 65~ 
OGLE: 11,58 9 ~ 
İKİNDİ: 14,47 ıS.ll" 

17.06 '·'~ AKŞAM: ' , 
YATSI: 18,39 11 4 

İMSAK: 4,51 ~ 

i!i4;tft!l:J:D;Jj#~ 
Kabak tatlısı ,, ., 

Bal kabağını kab~rıJIJ te Jf 
yıp arzu ettiğinlz büytildül' fi ıt-"' 
siniz. En az Uç saat, içine ~,tııııı' 
tarda toz ııckcr ııerperr.k •ıısl' ,
deoilccek hir hale getıret:t'• ~ 
da bırakınız. Sonra kenarlı 

0
'1'. 

~e, birbiri Uzertne iiç 1'8t ~ 
iizcre doşe)lnlz. KattanıJ .,.~ 
'e en iızerlne, birer !:&Y ~ ,t 
toz şeker, dllcdlğlnlz nıll't ,ıı ~ 
gUJmüs cm iz iı:i, kabatlıJ " .HlltA 

• p.o''fllY 
klrde~lnderı kabuklan ,_ ,:• 
hlr miktarını scrpir )&)'l~eıı r1 
Hlce l~lndc durduğu ~er~ ' 
kısmını da üzerine geıdl .. ~ 
klinbr~ l'ilatılmı~ bir ~:-!r; ,e ti 
ile tepsinin Uzerlni ortlıt\ 0., ı~ 
la hararetli bir fırına. "urı;:.ı, ' 
but küllü ates iizerJD6 1'• ~ 
rak koyunuz: }"ırıııda ;ı;e _,, ,,_ti 
att'stc Jı,e kapağını uçır '1l .; 

bakınız, kenarlarındaki t;!l)sıı~~ 
la alıp ıizeriııe gcı.diriDl~ P'"...t 
zıılmı. ise, ısıulmış ol aı>1 ' 
geride kalan ~erbetten ıflP -~ 
ilih e ediniz. TamaınJle P }I'..,~ 
ğuduktan sonra t~ 
ı>ofraJ:Bo gôııcJer.iD,11, 
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~arp Vaziyeti ~sj~ [M6.\®@)~(!!J@b.) ~~lfb.)~] ~~~..a-~ 
l~rım yarım adası- ( ~ 

: fsiYAsl)§ülı 
3 Üncü resim ve j Beş dakikalık 

,,n istilasına doörU Kendir istihsalô.tı 
heykel sergisi açıldı e =.~;~~~.:.::ı;::~ ....___ Y&zan: 

j Ihsan BORAN 

48ııriinkü Sovyet resmi tebllfi, 
'ı defa olarak Tula'da siddetli 
~rebe oldu unu bildiriyor. 
't Moı:kovanın 160 kilometre 
~llbunda ilah fa bril alarile 
~hıu- nıublm bir şehirdir. Şu 
~t Alınanlar Orel'den Tuta Is. 
~illetinde ~ aptıkları taarruzda 
'e~ Yet muvaffak olmu lar, Oka 
~ ti dirseği doğu)a geçerek Tu. 
~ı:;11ri önüne varmışlardır. Ya. 
lı\ ~ızaa çoktanbcri Almanla. 
ı1 hoyıe bir taarruz yapmaları. 
~ \te Mosko\'B)'ı cenuptan da 
ı 1 ~ a t sebbu etmelerini va. 
~0rnıuetuk. Bu vazıyetc ıı;örc 
ltt ov.a ba ındaki Alman çem. 
~ tenurı do uya doğru biraı 

uzayıp hukulmu tur. Rus. 
:. !çın vaıl etin biraz daha teh. 

tj oldu una uphe ynktur. 
l lıınunıa beraber Almanlar 
:!!'Y& varsalar da 1\Ioskovaya 
~ek için Oka nehrini tekrar 
tt geçmeğe mecburdurlar. 
~hu nehir boyuna varınca) a 
~da Ru ların mudafaa ede. 
1" araıi vardır. Bu mesafe 
C kUGmetredir. 

~tllupta, Alnunların taarruz. 
~~ ltıkişaf etmektedir. Ruslar, 
\e "1)'e kuıvvetleri almakla be. 
~er Alman ileri hareketini he. 
~ ~llrduramamı lar, ve sağlanı 
~~alaa cepb ınde henüz 
~ etni llerdir. Rostof i ti. 
ln ... lillde Almanlar, Tııganroı; 
~~lllUftda durmadan, zayiata 
~n ilerlemeğe çalı ıynr. 
llt' Gaye Rostof'u bir an e\'vel 
~ l'eçirmektir. Rostof bacında 
'tt ilk bir meydan muharebesi 
\ i>-•ıı edecektir. Kafka · bölge. 
~t tan • Kafkas yolu meseleleri 
~kında, bu muharebenin doğu. 
~k ~ı neticeler üzerine doğru 
~ liınter vermek kabil olacak
~llQndan ba ka Kursk holge. 
~l de Rusların vaziyeti tehli. 
llt i4llr. Buradaki Rus kuvvetleri 
~-~ı·.. f . • d ~"en veya Harko uzerın en 
b ~itebilirler. 

l!~:llilebflir ki Jar al Timo. 
~._ 0 ınerke:ı: ve cenup cenabı 
\ı llehrlne dnğru r.ekllmek üze. 
~t. Bu takdırde §imal cenahı 
~ kttva 1le irtibat ve taması 
'afaza etmek imkinını kaybe. 
l\ııı ittir. Yani cenupta Ruslar 
~nıazlarsa, l\loskova cenu .. 
'-t ki Alman tehdıdi doğuya 
\ t11 &ittikçe büyüy.ecek ~·e ~h. 
c tlıiidaraası zayıflayat'.aktır. 

ltr t.ııııpta muhim bir Alman ta. 
1\ ll);u da, Kırımı istila maksadi. 
~aııılınaktadır. Almanlar . ber
~ Zaptettiklerini iddia eıtıyor. 

~. llerzabta Seriinin verdiği 
"t 11tııata göre 8 kilometre uzun
•t ~11da, 15 metr~ derinliğinde 
\t O nıetre geni liğinde nTatar
t, lltu,, denen bir kanal vardır. 
~ ltarıaı Azak denizi sularını 
'ı 'ldenıı: sularile birl~irmek. 
~ 1~· Anladıgunu:a göre. Ruı1lar 
~lıı a.ııaıı muannidane miıdafaa 
'tb asıı muharebe battı nlarak 
~ili etm~lerdir. Kan:ıhn ileri. 
\ııı~lti araziyi de tahkim etmi . 
~t t. Anlaşıldıı;ına göre Alman. 
~İ hnj ve son taarruzlaril.- ka. 
·~ ilerisindeki Ruo; mevzilerini 
'Ctcirmi!Slerdir. Fakat kanalı 
~a geçtiklerini ve asıl Ru:!C 
~ faa mevziini yardıklarını "t 1lik ihtiyatla ka~ılamak 
~u olur. Zaten bu kanal ,;eçil· 

\ıttıa 'Q sonra, Kırımı istila etmek 
~ 'Qlar için guç bir iş nlmaya. 

d. Sıvastopol, Odesa gibi bir 
t ilet dayanır: fakat nihayet 

,1 llt eder. Rostol'a gelen pet. 

dhoruları ve Rostorıa dnğu· 
tı a.ıı geçen Kafkas demiry<ıl. 
~1• artık Alman hava kul'\'etle. 
~I il boınbardımanlarına maruz 

~~blaktadı~lıır. :Klırıma gir. 
~ ıııı sonra Almanlar Auk de. 
~:ilen istifade ederek Rostof 
~ bund:ıki sahillere a ku de 

'41/lbllirler, paraşüt kıta la rı 
~e de teşebbüs ederler. 

ı rı-rw.._E_L_E_K" 
~ Sinemasında 
h lllün İsl::ınbul halkının 
etendıği, alkışladı~ı Film 

A R A 
SEVDA 
S~ Başrollerde 

bttNEER TRACY • CLAU. 
~ l"rE COLBERT • CLARK 
~~litı; • HEDY LAl\IARR 

&ün seanslar: 2.15 • 4.30 • 
ta 6,30 • ve 9 da 

at l de tenzilAUı matine 

arttı rılıyor 

'l~ 
Kastamonu Valisi Mithat Altıok dedi ki : 
Bütün çalışmalarımızın en büyük hedefi, 

cebine bir santim daha fazla koyabilmektir 
halkın 

~--------------------------------' Bundan evvelkı mektuplarımın 

1 

mahsulUmüzle me~gul olmakta ge. 
birinde Kastamonu viılıyeti çevre. cikmiyeC'ekleri ve isi (Siımcrhank) 
sinde istihsal olunan kenrlirin ın iizQ"ine atmalda kallm)yacak
memleketimiz için önemli bir ser· ı ları umulur. 
vet kaynağı olrluıunu helirtmlş. Taşkoprü panayırında her aUn 
tim. Fenni yıkama havuzları ya· kllogu yetmlı ile yilz kuru& ara· 
pıldığı ve s~yma fabrikaları ku. Yazan: 
ru1auı:o takdırrıe bu mahsul un 2s. Cemal Bardakçı 1 

1 30 milyon gibi buyuk bir gelır te· 

1 

min rdecegıni de ıl~ve etmiştım. 

Dun Kastamonu valısı Bay .Mıthat 
Altıok ıle <Sumerbank) Sanayi 

alınacağını bildirmi~tir. Yalnız 
Taşköprh kazasının bu yılki ken. 
dir rekoltesi üç milyon kilodur. 
l\Iahsulun tamamile sahlabılmesi 
jçin İktıı::at ve Ticaret Vekaletle. 
rinin himmetlerine lilzum ı:orul 
mektedir. 

Kendir ekimi ve satışı ile ya. 
kından ve onemle meşgul olan 
Yali Bay l\llthııt Altıoktım dıtP-r 
sahalarnııki çalı~maları hakkında 
malUmat rica ettim. Şu izahatı 

verdi: 
- Gazete sütunlarına ak edecek 

derecede mühim işler yarıılmadı&:ı 
na kaniim. l\lemlekelln ve mille. 
tin muhtaç hıılunduğu hudutsuz 
ve nihayetsiz i,}ler kareısında ba. 
şarılanları ise zikre df'ierl olmı· 

yacak kadar basit \'C mutevazi bul 
maktayım. Ki'ıylü!f~rimiıe yama.-;ız 

elbise, carık yerine kundura giy. 
dircbildigimiz atün Cümhuriyet re. 
jimine yakışır şekilde iş gordii~ü
müze kani olur ve bununla iftıhar 
edebiliriz. Hiç şüphesiz ki dune 
nisbetle çok islı-r ı;:orülmuştUr. 
Fakat ı:orülecC'k ioler o kadar çok· 
tur ki .• 

Açılışta Maarif Vekili bir nutuk söyliyerek 
Türk san'atkarını öğdü 

Ankar&. 31 (A.A.) - ÜçUncU dev. ı;eçmeyıniz. Bır milletin terbıyeslnde, 
ld resim ve heykel sergisi bugün seviyetilnde, yUkgelmeıslnde. en ma.ddl 
Seı-'1 Evlnı'.le açılmıştır. Açılış töre- olanlarda kudret ı;tıstcrmek için gU· 
nındc Doktor Refik Saydam ile Ve· zel sanat seviyesi yüksek olmalıdır.ı. 
killer, mebuslar. kordiplom U~e men Son asır tarihımlzın büyuk bir par 
up birçok evat ve Maarif Vekllctt çasında bu hakıkatın tam zıddını sor 
erklnı huır bulunmuşlardır. Ba~ve· müş olan TUrk sanatklrı Cümhurlyet 
kıl Doktor Refık Saydam muvaffa· dr.vrınde en seni htr nlsbette eser 
kıyet dile(rı ile kurdellıyı kesert>k ser. vermek lmkAnını kuanmış bulunu· 
giyi açmıştır. yor. Cilmhuriyct tıUkflmeti, H1 lk Par 

Murtr VekUı H;ı:.an Alı Yücel Sf'.r. tisi ve halk, başında bulun&n bliyUk 
ginın açılı~n eı<na:;ında :10ylt>d ığı nu· lnMnlııırla beraber Türk llanıtklrlArı 
tukta, hııglin medeni mılletlerre g\i· nın Uı<tllne t itrunekterllr. Türk sanat 
zt'll ııa.naUarıı vf'rılen ehemmiyetten klrları takdir ~tlmelidlr ki !Ayık ol. 
bahsetmiş ve demı~tlr ki: rıutu srrcfı bupjn llım kazanmıştır. 

Mılll Şefimızın snn ~ezılerınden bl. Cümhurıvet reJlnunın ıçinde sanatkli 
rinde soylcdıklerı şu sozlerı tekrar ı-t rın çalışması \'e 1lşamu.ı yann için 
mekte. onların anlatmak istediğı ha bize llrnit ve glh-en \•tttCek haldedir. 
klkS.tl her zaman dile getirmek !Uzu. ı BUtUn hu dıkkatıere ı;nnatkAnn mu· 
munu hatırlntmak bakımından, bli· ı kabelesı, ancak vereceğı eserler ola· 
yUk tayda glSrilyorum: caktır Bunun gllzcl ematolerlni ya· 

cGllzeJ lan&t., g\ızcl SPVgJSi dPytp kın iJ~ı lle ~öril)'OTUi'.. 

Edirnede atış şa mp~yonu olan 
ekip için bir merasim yapıldı 

Bu münasebetle 
h i ta b ede 

vali, gençlere 
b ul u n d u 

b İ r 

1 
1 

mudur muavıni, hukuk musavlri 
ve iki mühendis Ta!ikopruye gel. 
di, Bu hususlar hakkında incele. 
meler yaptılar. Anlattıklarına SÖ· 
re, biri Taşköprudc, dığcrı Kas. 
tamonu ile TaşköprU arasında 

(Gölviran) mevkiınde ıki S\'lyma 
fabrikaı;ı kurulması kararla§tırıl
mıştır. Bir Alman Iirması bu fab. 
rikaları kurmıya talip olmuştur. 
Bu <'ihet bu dt-fa Almoınya ile ya. 
pılan ticarcl anlaşmasında rla yer 
almıştır. Taşkoprıidc inşaları ya. 
rım kalmış olduğunu bildirdiğim 
dokuz yıkama havuzu ıslah. ikmal 
edilecek ve bunlara daha altı ha· 
vuz ilAve olunacaktır. Daha sonra 
havuzların sayısı kırka çı arıla. 

e ktır. Fabrikaların kurulacakları 
t rakların islimlAk işi ve su me
selesi de halledilmiştir. Uzun yıl. 
lardanberl besledıklcri arzularının 
bu suretle gerçeklefimek yolunu. 
tutmuş olması Kastamonıılııları. 

Taşköprülüleri pek sevinrlirdi 

Ka!itarnon u Vali!ıi 

B, Mitat Altıok 

Bıitün çalı~Iarımızın ,.n bO. 
yiik hedefi halkın cebine bir san. 
tim daha fazla koyabılmektir. Bıı. 
na muva!fak olan bir ido.re imlrJ 
vazifelerinden miıhim btr kısmını 
basarmış sayılabilir. Bu benim 
iahsl kanaat ve prensipimdir. 

Edirne <Hususi muh•birimiz· ı ve kudretli elledniı~ buiunuyor. ı 
den) - Bundan bir mıiddet evvel Çelık kollarınız. titrf"T.eyen bilek. 
Ankarada 25 bölıenin istirakile ]eriniz, Turkün attığını vuracak 
yapılan atıcılık mıisabakalarında bir kudrette olduğunu, ı~bat et 
Edirne eklpi Türkiye atış birincil! miştır.» 

sında yirmi be' otuz bin liralık Rilmem bu kısa sozlerim vilAyet 
kt>ndir alış verişi yapılmaktadır. rlahilindeki çalışmaları tf"lhi~e ve 
Ziraat Bankası Şeker şirketi hesa. sizi tatmine kAfi midir? 
bına yarım milyon kilo kendir lifi Cem.al BARDAKtiı 

Universite açıldı · 

iini kazanmıştı. Vali hugfinkü çalı~manın bir 
Edfrnede yapılan bir merasim. ml.ıcadcle olduğu, bedeni olducu 

kadar fikri ve ruhi sahada genç
lC'rin kuvvetli olmuı lazım ~eldi. 
ğini kıı\'VP.tli sbzlerle ifade ettik· 
ten scınra soıl,.rinı su şeldlrle hi. 
tirmlytir: ' 

de, Ankarada birlnciliı:i alan genç 
Edirnelilere mükafatları tevzi 
edilmiş ve bu münasebetle Edirne 

vahsi Bay Ferit Nomer genc;-lcre 
hitaben veciz bir hitabede buluna-
rak demişlır ki: 

Bugün bllc ~sahada, koylerde, 
tarlalarda yığın, yığın kenrlır de· 
metleri, bağları gorülmcktedir, 
Bunlar ıslatılacak, soyulacaktır. 

Bu işlerin havuzsuzluk, isçiı;izlik 

yüzünden gelecek senenin nisan, 
mayıs aylarına kadar sUrdıığunU 

soyluyorlar. Muhafaza edecek am. 
barları hulunmıyan çiftcılerın ken. 
dırleri kışın açıkta hava tesırhı

rıne maruz kalıyor, vasıflarını 

kaybediyor, bozuluyormu , fahri· 
kalar, havuzlar yapılınca bu mah· 
zurların ve zararların da onune 
geçilmi§ olaJaktır. Fakat yalnız 

fabrikaların kurulması maksadı 

tamamile lemine kafı degıldir. E. 
kim ve sulama usullerinin düzel. 
tilmesi, tohunı üretme istasyonu 
meydana g~tirilmesi, sulara diızım 
verilmesi ıie zaruret halindedir: 

ır- Büyük tarihimizin l"n par. 
<Ba~ı 1 incide> = ı teye 37 profesor temin edildıgını lak ve şl"refli sayfalarını. kl"ndisi

tinıverslt.ed•n '119 kışı mezun "l~ soylezniı ve: ne tahsis .ettiği. kahraman ôrdula. 
mu5tur. Bunların 322 ııt Tıp, 157 «- Bu prcıfesorlerin profesrır· rımızın şan ve şerdle doviıYrek 
si Hukuk, 78 i Ft"n, 76 sı Edebi· lüklerıne dellıll"t ~erefı banıı ait. Turk tarıhıne menkıbeler yazdır· 
yat, 66 sı Iktısat ve 27 si Dişçi tır. Bu iftıharımdırıı demi$tir. rlıgt kahraman Edirnemizın kah. 
mekteblndendir. Bundan bir muddet evvel goz raman evlatları, dünden itibaren 

Bu yıl Ünivıorsiteye kaydolan doktoru profesor Zıya Gün 1 mil. ·Türkiye atıcılık birinciligi asil 
talf'benin yekunu 2244 tür. Yeni yona yaklaşan servetini Ünıversi-

•- Buttln dunyanın kanla, a. 
teşle bo~uştui;u bugunlerde, Tiırk 
aleminin bu ale5ten uzak kalma!ı 
ve refahlı bir hayat yaşayabllme· 

~i. Milli Sf!fin yüksak idaresi at ... 
tında çalışan mılletımızin simdıye 

kadar olduğu ~ıbi ve hatla oldu. 
!!undan daha çok kuvvetli, kud. 
retli ve yı.iksek bir imana sahip 
oluşundandır.» 

kaydolanlarla beraber talebe ade. tf'yP- bınkmıştı. 

di 9400 e çıkmıştır. Ziya Giiniın uzak varisleri hu 
Rektor bundan sonra, talebe teberrııun iptali için mahkeme. 

Biıtun bu iljlerin hep birden ve 
bir hizada yurumesi lazımdır. An
cak böyle yapıldığı takdirde ku· 
rulacak :fabrikalardan tam randa. 
man almak kabil olacaktır. Ken. 
dir. zira, iktısadi, ticari ve sınai 
bakımlardan uzum, incir, 1utlin, 
pamuk mahsullerimiz derecesinde 
onemlidir. Bu itibarla ziraat, ti. 
carct. iktısat vekalctlerimlzln bu 

MEVLÜD 
Aziz Aile Relsımiz Merhum De. 

nızli Mebusu Necip Ali Kıiçük'anın 
ruhu için 6 ıkinciteşrin 941 per. 
şcmhe günü öğlC' zamazını mıitc._ 
akıp Beyazıt camii şerifinde l\'lev· 
li'ıdu Nebevi kıraat r.dileceğinden 
bilcümle hemşcrl ve dostlarımız. 
la arzu eden zevatın tC'şriflerini 
rica eyleriz. 

Küçüka ailesi 

Yeni Neşriyat: 
PERDE \ E l"AH1''"E 

Bu ııylık sınemıı ve Uyat.ro mee· 
mua.sının lkinci tPŞl'ln sayısı çık
mıştır. İçinde Selim Nüzhet Gerçek. 
İbrahim Hoyı, Hıkmet. Feridun F..s, 
Kemal KAmll Aktaş, 1. Galip Arcan, 
Vasfi Zobu. FiirCızan Cemalı, Servet 
Moray, R. Kemal Arduman, Sacide 
Artemel'ın yazıları \'C rıek çok rcsım 
vardır. Tavsiye ederız. 

artışının dogurduğu s:uçlukleri 
tf'barüz ettirerek yeni yıla ferah· 
!ıkla giriş sebeplerini anlalmıli ve 
Maarif Vekilinin himmetile yeni 
kliniklerin açılması, klinik yatak. 
!arının 400 kanar arttırılması, 
kadroya 37 profesör. 18 doçent ve 
30 asistan il~vesilc. Talebe Yur. 
dunun ac;ılması ve gelet'ek )'il ba. 
zı fakültelerde talebenın Üniver· 
siteye imtihanla alınması kararla. 
rından bah~etmiş ve demi~tır ki: 

a- Bac;ka memleketlerden geri 
kalmak i;t~miyorsak çok pek çok 
çalışmalıyız. Milli Şef hmf't İnn 
nunun, Cumhuriyet bayramında 
asil Tmk milletıne iral ettıcı hı. 
tabcrle ve Ba~vekilimiz doktor 
Refık Saydamın bayramı açan 
nutkunda bu hakıkat ne veciz 
cumlelerle, milletimize nekadar 
açık ifade edilmiştir. 

İkinci olarak disipUndPn hah. 
selmek istiyorum. Disiplinsiz ça. 
lışmalardan fayda gelmiyeceglnl 
kabul etmek !Alımdır. 

Disiplinsiz çalışan milletlerin 
hazın akıbetini tarihin tcsbit ede· 
ceği günlerde ya:ııyoruz. Hem 
uzaga ı:ilmegc, başka milletlerden 
misal getirmege ne Juzum var? 
Türk milleti. tarihte ba~ardıcı bü. 
tün biıyük işleri hep disiplinle el· 
de etmiştir.» 

Rektörün bu uzun nutkunda 
Üniversitedeki çalışmaları verim. 
)j kılmak için alınan tedbirler a. 
rasında yeni buluşlarla ortaya çı. 
kacak talebeye mühim nakdi mıi. 
kfıfatlar da verilmesinin ~.arar al. 
tına alındığını. yeniden Universi. 

San'atta eşi, kudrette benzeri olmJYan - .. 
Büyi.ık Rejisor CECİL B. DE l\IİLLE'in yarattığı 

OllRV COOPER. MllDELEİNE Cl1ROLL. P/1ULETTE 
GODl1RD. PRESTON FOSTER 

ve daha beş buyük yıldızın hayat verdigi Renkli 

ZAFER ORDUSU 
Şaheseri 

BugünLALESinemasında 
Hakiki bir zafer gibi yeniden alkışlanacak, 
Ucuz matineler: Cumartccl 13 ve Pazar 11 • 13 

ye müracaat etmişlerdir. 
Rektör bu hadiseyi anlattıktan 

Eonra Üniversite aleyhine bu va. 
rislerin vekllletinı UZPrinf' alan 8· 

vukatın Hukuk Fakültesi mezunu 
olmasından dolayı teessür duydu. 
ğunu söylemi15tir. 

Rektôrun nutkundan sonra kıY. 
metli profesorlerimizden Bayıan 

Halide Edip Adnan, kursiıye gele· 
rek (Universıte kafası ve tenkıt) 
mevzıılu Cllan ilk dersi vermiş ve 
binlerce Ünh·cr~ıteli tarafından 
~iddetle alkışlanmıştır. 

Sovyetlere göre 
<Başı 1 inci de) = 

alayını bozguna ugrat.mış, mütead· 
dıt toplar ve sıper havan topları tah
l"ip et.mlştır. 

Kubiyev, 31 (AA. l Reu~r: :Su f!ôn 
hafta zarfında cenuptaki Rus muka· 
vemeti gittikçe şiddetlenmiş olma· 
sına rağmen Sovyet müdafaası yine 
tehdit altında bulunmaktadır. Alman 
lar, ill'ri harekf'Uerlni yapmak için 
tnütıım miktarda kuvvetler kullan· 
rnıı kta ve verdikleri zayıatı hesabıı 

kat.mak!öızın iierleyişlerının silraUı 

ahengini kaybetmemeğe çalı~makta· 
dırlar. 

Londra, 31 (A.A.) - Dailey Tele· 
graph gazetesi cKaradcnizde tehlike> 
ba~lıfı altında 9öyle yazıyor: 
Moııkova tstikametındeki Alman 

hamlesi yeniden durmuş ise de, ce· 
nuptaki hamle daha tehlikch bir ma· 
hıyet almıştır. Rus basını tehlikenin 
büyük olduğunu kabul etmektedir. 
Donetz haırzasında, Alman ilerlemesi, 
henUz durdurulmamıştır. Rusyanın 

istihsal lmdreti ~itı;lrle daha fazla 
tahrip cdılmekltdir. Bu, inkar cdıle· 
mez hlr vakadır. 

Dün Almanlar Kırım müdafaa hOJ. 
geı-ine t;irdıklerinı söylemekle övün· 
mü~lerdir. AlnıanlRr Kırım müdafii" 
bölgesinde hır ı;edik açtıklarını bir 
hafta ev\'Pl bildırmiı;ılerı;e de, mütc· 
arrız Almanlar rıcate mecbur kalmış 
la.r~. Bu defa da belki ''akitei:ı: bir 
coşma karşısında bulunuyoruz. Bu
nunla beraber, Almanl&rm Kınm ya
rımada.sına goz diktikleri ve yarım 
adaya girmek için uzun \'e büyük 
ga)TeUer yaptıkları teslım lllunma· 
lıdır. 

Almanlara göre Hitler, rehine. 
(B~ı l incide) /§/ 

grad şehrınin askeri ehemmiyettP. 
olan hedeflerini muvaffakiyetle 
bombardıman etmişlerdır. 

Berlin, 31 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı. Perekop berzahının zaptı 
hakkında cepheden a~gıdaki ra· 
poru almııtır: 

Sovyetler. bu tabii mudafaa im· 
kAnlarındaıı istifarle etmişler, 
Scıvyet batarya m,.vzileri onunrie, 
beton sıeınaklardan, toprak istih
kamlardan, zırhlı ;:iperlerden vı>. 

demir engellerden murekkıop bir. 
birı ardına beş çembıor t .. sis e ·le. 
mi~lı-rdir. BinlC'rre kara mayinin. 

leri kurşuna 
dizdirtmiyor 

İ dam edilen rehineler 
için dün 5 dakikalık bir 
sükut tezahürü yapıldı 

Paristeki halk bu davete 
hiç aldtrmamış 

den dE-rin harajlar kıırulmuştur. Ankara, .(Radyo Gazetesi) 
Asır sahil bataryaları çok iyi giz· Bcırdo'da oldürülen Alman ku. 
lenmiş bulunuyordu. Bunlar. sa. ,111andanl.arına mukabil 50 Fransız 
hilde aldatmak üzere lıturulmu:ı rehinesinin idam edildiği evvelce 
sahtP. mevzilerin yanlarında tesis bildirilmişti. Hitler müdahale ede 
P-dilmişti. Perekop ko ·unda, ada- rck rehinelerin kur~na dizilme· 
cıkların himayesınde df'mirlemiş sine nihayet v<!rmiştir. Bu, Fransa 
olan harp gemileri. Alman kıtaa. komutanı tarafından neşredilen 
tının ileri mevzilerine obüslerlni bir tebliğde bildirilmektedir. 
yaj;dırmakta idi. Londra, 31 (A.A.) - Butün 

Hazırlık üzerine, uç gün süren Fransız erkekleri ve Fransız ka· 
hücuma geçildi. dınları tarafından beş dakika sü. 

So\'yet askeri, inanılmıyacak küt edilmek surctile yapılan bir 
derecede anudanc miıdafaa edi. teıahtlr bilhassa Londranın hür 
yordu. Eski Ch;manlı kalelf'rinde Fransızlar umumi kararg!ıhında 
içinden çıkılmaz derecede geniş cereyan cLmlştir. General de 
ve girift koridorlar tesis edilmi§· Gaullc yanında hiır Fransızlar 
tı. Bunlar, mazgallardan 40 hattA milli komitesf azasından 6 k~i bu. 
50 bomba atılmasına rasmen halA lunduğu halde saat on beşi 58 ge. 
garnizonların bir kısmına himaye çe vazifesi ba5ından ayrılmış ,.e 
temin etmekte idi. saat 16 da burosuna bitişik intizar 

Duşmanın üç kar§I hiıcumu odasında mesai arkadaşlarilc be. 
~ri püskürtıilmiıştu. Alman krta. raber 5 dakika selflm vaziyetinde 
tarı dayanmalı ve yeni hiıcumlara durmuştur. 
mı kalkmalıdır, yoksa geri mi ça. Kahire, 31 •(A.A.) - Reuter: 
ğırılmalıdır? Fakat bu ikinci şık. Bugün Ortaşarktaki hi.ır Yug~s
bütün teşebbüsü sarsabilecektir. lav, İtalyan, Bulgar 'e Rumenler 
Bundan dolayıdır ki ertesi sabah Almanlar tarafından kurşuna dizi. 
yeniden hücum emri verilm~ir. lem Fransız rehineleri için yapı. 

Kal'! netice günü olan iiçüncii lan tezahüre kendi isteklerile beş 
gün, layyarekrin, topların ve di. dakika guküt ederek iştirak eyle. 
ğer harp aletlerinin gürültülerile mi§lerdir. l\Iısır ve Suriyede ve 
bütun bölge inlemektedir. En hü. hür J:<"ransızların bulundukları bü 
yk çapta havan ve obüs toplarının tün diger yerlerde ayni sukClt mu· 
terakkilerilc yer sarsılmakta ve hafaza edHmi~tir. 
büyiik mermiler huzmeleri Pere- Paris, 31 (A.A.) - D. N. B.: 
kop ilzerinc düştüğii zaman bir General de GauUc'ün Fransız hal. 
yanardağın :faaliyete geçtil:i ze. kını saat on altıdan on allıyı beş 
habını vermektedir. geçcye kadar umumi bir &üküte 

Alman piyadesinin önünde, daveti, kelimenin tam manasile 
uTalarçukuruu na nekadu son 400 «akınt.>va kürek çekmekn olmuş. 
metrelik bir mesafe kalmıstır. tur .. tiln caddelerde ahali, işba. 
her ~ey bu hücumun muvaffakb;.ııı. . .,.. saatinde, her zamanki ;ibi, pür. 
tine bai;;lıdır. tclG§ yürtımüştür~ 

&ızlara radyoda hlr hlt.arta bulun· 
du. Generalin hu hltabeı;i Ajanti ta· 
rafından 'eTlldlğl \C gazetelf'rde 
~ıktığı irin bunu tekrarlıyacak de· 
ğillz. l'o.Jnız bu hıtabın ana 
ı:lzgl ini hatrrlatalım: Gruıeral. 

Fransız rrhlnelerlıı idamı c'lola~,sl· 

le htitün l,.ransızlnrı beş dakika c.ü
rceek umumi bir hareketalzllk 'e 
cs<.1rllte da,·et etmekte idi. Ylnl 

Generalin dnetlne. gore bütün 
I ran&ı7JB.r b~ dakika m\iddetle i~
!f'rini hırakarak «Hazırolo ,·azh·etl. 
ne girecekler 'e bıı hal bir taraftarı 
kı B bir wnumi gre,· vt• prntMtn. 
dllPr taraftarı da ll'fanı Nillf'nlPrl" 
kar~ı h•r ihtiram hareketi olarak
tı. 

Lnndra r dyo .. u, hu hita~·ı pil· 

~a alarak hl"men her run ,,. Frıtn 

ı.ıua hrr nıı,riyatında tel\rarlıunak 

tan gcrı kalmadı. 

Bu uınuınl luırckf'blıllk lcin 

dun Mat 16 ta~in f!dilmiştt. Bu 
utırları yazdıt;ımız ,.ı.ıt hu hu· 
&uı;ta henUz. hlr haber aelmemi,.tl. 
\f' hf'lkl ıte taf,.llat hlr J:Un gecik"· 
c·f'ktir. t-"akııt. \'ıı:i hukiuntttinlıı 

Fran ttlara ec·nehi rad3·nlarını dln
ltmf'~ i olduk~a a#:ır <:ezalar la ~ ıt· 

ı.ak ettit:lnfl hakılırııa Londra ııe~

rl;\&fının Franta halkı iı'terlndl' Yi 

ııt hiıkiınıetinl endl<:eY8 dıı,imnP' P 

ha!fhyan bir tMıir hu ule ıetirdiii· 

nl kabul f'tml"k llıım l{f'lir. 

Daha ,.onra j!'l'leoejlnı- ~llpltı>. ol· 

mıyan taf,.llllt N>lkt d"' blu. Yran· 

~anın :tarp Mfından ıtı,an atıldıı!'ı 

:t:anııınılanberl ilk defa ı·ran. .. ııların 

\'i":i hıiklımdine 'f' ıtolayt"il" i:f ıral 

ku'" etlerine kar11 M!8l'lt ~ tıl"" 

u~tltnıfo ıtumlmll!ll Jbım ~f'lf'n bh 

ınuka' emetinl hilıllre<'ektlr. 

llerlcleki Jıidl .. elere miies ir ola 

<'ak nokta, hu kııa \.e aeıı11lı: mı.ık" 

\f'met harexl'tlnin Frann halk 

tarafınılsn tathlk flı!lllfr f'dllml'lli~I 

l'ıtlldl iı;e hunun ne dP-rf'('e.\e katlaı 

şıinıullu oldufadur. 

Bir hlikhm \ermek için t.ahillt ı 

hekli~ ellın. 

İngiltere İranı 
zorla harbe mi 
sürüklüyor? 

Bir habere gire: 

İran Kafkasyada harbe 

iştirak edecekmiş 
Ankara, (Radyo Gazett>Si) 

Kafkaslar İngiliz nüfuz merkezi 
n~ "1irlen hır yol olduğu jçin in 
giltere burasını Almanlara kar51 
müdafaa etmf!k zarurf!tındedir. 

Bir habere sorc İngiltere Iranı 
Kafkas harekatına ıştirak ettır 

mek arzusundariır. Bundan bir 
müddet C'vvel İngiltere Hariciyf! 
Nazırı Mister Eden parlamentoria 
İngiltere ile .İran arasında bir it. 
Ufak yapılacağını ve bunu ileride 
haber vereceğini bildirmişti, Fa. 
kat henuz bu hususta hlr malu. 
mat yoktur. ittifakın iranda mü. 
zakere edildlfi de bildirilmf!kte 
dlr. 

Bu ittifak haberi 

lctlerindc öfke 
Mihver devletleri 

mihver dev. 

uyandırmıştır. 

İngiltere ve 

Rusyanın İranı zorla harbe sı.irük

lemck emelinde oldui:unu sciyle. 
mcktedırlcr. 

ispanyada 
muhtekirler 

idam edilecek 

Kararın mer'iyet 

mevkiine gCrmesi bütün 

malları ucuzlattı 
Madril, 31 CA.A.) - İhtikAr 

ııuı;lularının idam edileceklerini 
bildiren kanunun yarın, 1 sontes
rindcn itibaren mcrlyet mevkiine 
girmesi daha §İmdiden tesirini 
göstcrmeğe başlamıstır. Şimdiye 

kadar gizlenmiş olan her nevi mal 
satışa arzedilmiş bulunmaktadır. 

Bir çok yerlerde bugüne kadar 
ortada görünmeyen eşya ve yiye. 
cek maddeleri makul ve ucuz fi. 
yatlarla piyasaya ~ıkarılmııtır. 
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IHiK~l'I~ 
Po .. ıs hatıyesi Necdet Sırçözen 

Sar,aylının s·aati 
r azan : Sadun Galip Savcı 

[Baş{anfı 29 \lirincite.,."l'in ve saati kımin aşH"dı~ı meydana 
nu ha ın.ial çıkmasın... Bunu yapacaksınız 

- Usiedekıi i imltu- etrafındaki degıl mi ... ÇDk rica ederim sizden. 
tahkıkatım, bütün bıv adamların Yapacaksınız değil mi? 
son derece namuslu. >tertemiz in. - Merak etmeyinız, yapacağım 
sanlar olduğunu go.sterıyor. Saati ve o kadar ustalıkla yapcağım ki, 
bunlardan bırınin aşıı:mış olduğu bu saatin c:alındı:ı ve bulundugu 
hakkında en ufak hır şüphe bes.

1 
şurada burada hikAye edilse bile 

lemde imkan yok •.• Kadın mısa- diger tarafları tamamile gizli ka. 
fırlerden bıç kimsenın saatın bu· lacak. 
lundıq:u salona ginne~i temin - Size nasıl teşekkilr edece~i
ediliyor •.• Hizmetçi!C!:sc en aşağı mi bilemiyorum. Beni buyük bir 
on be§ senelık cmckmı:larmış ..• yükten ve rezaletten kurtarıyor. 

Bu i in içınden nasıl çıkacagımı sunuz (Cebinden cüzdanını çıkar
kestiremlyorum doğrusu_. dı ve bir yüz llrelık alarak masa. 

Sırçozen arkaya yaslandı, göz. nın ü~ünc bıraktı) çok birşey de
li?rini kapadı. Onu goren uyuyor ğil ama, lütfen zahmetinizin mu. 
sanırdı. Halbuki o uyumu~r. için kabili olarak kabul edersiniz •.. 
den çıkamadığı bir işle karşılaştı- Tekrar çok teşekkür ederim • •• Al
gı zamanlarda yaptığı gibi zihni· laha ısmarladık. 
ni kurcalyordu. :,. 

Aradan yarım 5aat geçti. Sırçö. İki saat,sonra Sırçözen, Suadlye. 
zen gözlerini açtı: deki köşkünde Manifaturacı Şukrü 

- Çıkar yolu yok.. . Bir kere Dokumayı ziyaret ediyor ve saati 
de Suadiyedeki koskcıgıdıp yerin- veriyordu. 
de tahkikat yapmalı .•• Belki era· - Siz cidden hayret edilecek 
da bir ipucu yakalarız. bir adamsınız Bay Sırçözen. An-

Tam kalkacağı sırada kapı vu. Jatınız bana bunu nasıl, nerede, 
ruldu: kimde buldunuz? 

- Buyurunuz. 
Büroya kerli ferli, ıyı gıyınmiş, 

her halinden refah içinde yaşadıgı 
sezilen bir adam girdi. 

- Bay ;\fccdct Sırçuzen ile gö. 
rtışmek ıstlyorum. 

- Bendenizlm .•• Buyurunuz ... 
Adam, Necdetin gôsterdiğı kol

tuğa oturmadan evvel: 
- Bay Sırçozen, size çok mılhim 

bir iş içın geldim. Ancak, anlata. 
ca(;ım şeyin iklmızin arasında . ka. 
lac~ından cmın olmak isterim, 
dedi. 

- Boylc bir teminat vermegı 

fazla bulurum. Sır çözmek kadar 
sır saklamak da mesleğimin en ile· 
rı prenslpidir. 

Adam, koltuğa oturdu: 
Çok tılA ••• Çok aiti •.. Esasen 

böyle olacağını blllyordum... Sö. 
ze -başlamadan önce kendimi size 
tanrtayım: Ben, dem.lr ticaretile 
uğraşan Hakkı Sert çubuk ..• 

Bu ismi işitir ışitmez Sırçözenin 
gözleri, yazıhanesinın üsti.ındeki 
lısteye kaydı : 

- Sıze muhım blr itıra!ta bulu. 
nacağını. l\1esleğlnızdckı bilgi ve 
tecrubcnızin, bu ıtirafın bana yük 
Iıyccef;ı şcrcfslz.llği mazur gorme. 
nizc yardım edcccğırıı umarım. 

Biran tercddut etlıkten sonra 
devam etti: 

- Ben bir kleptomanım Bay 
Sırçözen. Evet ... Kleptomanın ne 
demek olduğunu şuphesiz bilirsı

niz. Ihtıyarı hilafına hırsız olan, 
hırsızlık hastası olan adam ... 

Sırçozen, ışin nereye varacası. 

- Bu sırrı kendime saklamak 
istJyorum. Size yaptı:ım hizmete 
mukabil bu sırrı öğrenmekte ıs. 

rar etmezsiniz değil mi? 
- Madem ki böyle istiyorsu

mı~ ... Yalnız birljey soracat:ım: 
Listesini yaptığınız isimleri dost_ 

1 
larım olarak muhafaza edebilir 
miyim? 

- Tamamilc. 1 
Şükrü Dokuma cüzdanından çı

kardığı yüzlük iki banknotu Sır. 

çözene uzattı: 

- Emeğinizin ücreti olarak lıit
fen şunları kabul ediniz. 

Sırçôzeni uğurlarken: 

- Demek ki bu işte gösterdiği. 
niz yüksek meharet bir sır olarak 
kalacak? dedi. 

Sırçözen gülerek cevap verdi: 
- Evet, Vatan okuyucuları dı

şındıı herkes için bir sır olarak 
kalacaktır. 

Sadun G. SAVCI 

BULMACA 
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nı anlamıştı bile ... Fakat bir şey- 11 
den haberi yokmuş gıbı sesıni çı_ 

karmadı. 1 Soldan Mğa: 1 - Bir ağaç 2 _ 
- Fakat bendeki Kleptomani- Fiyaka; Zamanın ıtaksimatından; 

nln garip \ e bariz bır hususiyeti Nefi edatı 3 - Canlandırmak 4 -
vardır. Bendeki hırsızlık hastalı. Tersi; İşçi; lsim; Bir nota 5 - (Ka 
ğı yalnız ve yalnız arabı ayların dıt) in harfleri PAk 6 - Civelek 
ılk günlerı harekete geçer. Diğer j 1 - Nebat ipliği; Davulun arapçası 
zamanlarda tamamılc normal bir ıs - 1stanbulda çıkan ermenlce bir 
adamım ..• Şımdı beni buraya ge- gazete: Kurum 9 - Bir meyve: Giz 
tiren mc eleye geçiyorum ... Efen. 11 tutulması icap eden 10 - Yakın 

dim, ben bir ay evvel Suadiyede kadın arkadaşım; Reklllm 11 - Ta
bir köşk satın aldım ve ora) a yer- baka: Çok iyi. 
leştim. Komşum olan bir zat bana 
safa geldiniz ziyaretine geldi. Bu 
vesile ile tanıştık: Manifaturacı 

Bay Şükril Dokuma. Bayramın ilk 
günü karım benı komşumuza zı. 

yaretini iade etmeğe zorladı. Ben 
karımın dahi bilmediği mahut has 
talık dolayısile arabi ayların ilk 
günleri evde oturur, asla hiçbir ye. 
re çıkamam. Fakat karım o kadar 
zorladı ki komşuma gitmek mcc. 

Yukarıdan A,atıya: 1 - Bönlük· 
le 2 - Fiyakalı: Bir memleket 3 -

Ecnebi bir para; Ayıran; 4 - İna

nış 5 - Ayaş; Zahmet 6 - Donuk; 
Çayırdan Gıdalnnma 7 - 1stanbulun 
bir semti 8 - Esktdenberl 9 - Eşya; 

Göz rengi 10 - Şohrct; Sarp; Yap
ma; 11 - Çivi ıçln tahta temel: Birli 
(Name) nln başı. 

Dünkü bu lmacanın halli 

burlyclindc kaldım. Kaldım ama Soldnn .,ağa: 1 - Dondurucu 2 -
korklu[:um da başıma geldi. Bir Ayaz; Ak 3 - Ra; Uzun -t - Alt
aralık, diğer mlsaflrlerln karşı

lanması veya oğurlanması karga. 
şalığı arasında, salonda bir masa 
.üstünde duran kıymetli bir saati 
aşırdım. Bu haltı ettikten sonra, 
şimdi sıze yaptıgım gıbl, komşu

ma giderek hastalığımı itiraf ve 
saati idac cdebilırdım. Fakat tak. 
dır cdcrsinız kı, komşumun sizin 
gıbl ketum olabileceğine giıvene

medım. Bu hfıdı e duyulursa be. 
nım gibı itıbarlı bir tuccarın nasıl 
b•r 'ıuıy k du cc[:inl kolayca kes· 
t re ı ır •nız. 

Hakkı Sertçubuk geldığinden

berı elınde tuttucu orta boy bır 
şeker kutusu irılıgındeki paketi 
Sırçozene uzattı. 

Saat, bu pakettedir. Şimdi 
sızden ricam: Bu saati sahıbine 
ulaştırmak. Bunu siz meharetle 
ve hiç ç~ktırmadan yapabilir~iniz. 
l\IcselA ... Ne bileyim ben .•. Çıır. 
şıda dolaşırken bu saatin bir an. 
tlkacıva satılmak uzere olduğunu, 
satandan şuphckndiğlnizl, kendi. 
sını ıkışlırdıijınızı veya polise 
teslimle tehdıt ederek kendisini 
sovlettlginlzi, saatın kime aıt ol
du •unu ogrendğlnizi... Of ... ne 
bileyim ben, oyle blrşcy icat edi

mış ; Nail 5 - Yara; Llk 6 - Akar; 
Krall 7 - Nam; Mllo 8 - Foya; 
11; !l - Avanak 10 - Re; Odun; U
lu 11 - Otel; 11A.n . 

l'uka rıdnn A":aJ;ı.va: 1 __, Arayan· 
lar 2 - AIA.ka; Ve 3 - Ot: Trampa 
4 - imar; Not 5 - Da; İfade 6 -
Uyuşuk; Okul 7 - Raz 8 - Uzun
lamn 9 - Na it; Dul 10 - UA; İkili; 
La 11 - Kıl; Olf;Un. 

En ~dareli 

LAllBA 

niz ki komşum işi kurcalamasın ~·.•:•,•ırm li(LIOS ltOUSUAtı =:& t::: 

T. C. İstanbul Belediyesi İstimlak Mudurlül;u 
Sayı: 5347 

21/ 10/941 • D: 2617 • 1630!l 
B~etla 5 inci Noterlıği-ne ı 

Gazimu...tjafıtkemalpaşa caddesi Beyoğlu kısmının kü~adı için 
3710 ntımarah beledi~ istimlak kanunu ahkamınca istimlfik 
edılmesi noterliğinize 19/10/94 Yolcuzade, yeni Bcdrettin ma. 
hallesinin eski Meyityokuşu,' yeni İskender caddesinde eski 53.55 
en yeni 49 kapı l'lumarah arsanın kanuni formalite dairesinde mu. 
amelesi tckcmmul eltirilmilj ve tamamına takı:Llr edikn 33901 lira 
kıymetin bu yerin sahibi Çoric Nişan veledı Abraham'a tcbhg 
edilmesi noterliJ:imizce 10110 941 tarihinde bildırilmiş iEe de 
15771 No.nuza kaydedllen ihbarname zirine mumaileyhinl g~c. 
rllcn adreste bulunamadıt:ıncian keyfiyetin tebliğ edilemediği ve 
oturduğu yerin de teshil edilemediği bildirilerek ihbarname iade 
edilmiş olmakla meıkur arsanın ~ahıbinin ikametgahının mcçhu
llyetine binaen keyfiyetin i:;timlak kanununun 10 ncu maddesi 
ahkamı dairesinrlc gazete ile ilanına zaruret hasıl olmakla keyfi. 
yetın ve mumaıleyhin müddeti kammiyesi zarfında takrir verme
ye selmediği veya mahkemeye müracaat etmediği takdirde yine 
ayni istimlak kanun nun 18 nci maddesinin tatbik olunacağının 
iki yevmi gazete ile ilanını rica ederim. 

İst. Vali ve B. Reisi 
N. 

İstimlAk Müdürü 
Ali Yaver Mazal 

Resmi mühür ve imza 

işbu ilanname talep v~hile muhatabı Vatan ~azetcsine 
edilmek iızere tebliğ olunur. 

ilan 

BEY-OGW BEŞİNCİ NOTERİ 
Resmi mühür ve imza \.. ____________________________ _,,., 

Türkiye Cümhuriyeti 

Ziraat . Bankası 
tarihi: 1888. - Serl1'a yMı: 100.000.-990 Türk 

Şuae ve ajaıııı adedi; 265. 
Zirai ve ticari her ııe\'I banka muameleleri. 

Pa.ra biriktirenlere 28,0~0 lira ikramiye veriy<>r. 

Ziraat Bankıuıında kumbara! ı ve ihbarsız tasarruf he.saplarında 
en az 50 lirası bulunanlara sen"1d e ;t defa çekilecek kur'a ile qağ't· 
daki pli.na göre ikramiye dağm lacaktır. 

4 et ı, llrabk 4,900 ün 

' » 600 > 2,980 > 
f » 250 » 1,oot > 

.O » lGO » f ,000 > 

190 adet 58 liralık t 
120 » f 8 

160 > 20 

> 4,809 » 

8.290 » 

DlKKA T: Hesaplarımızdaki p&ra !ar bir eene içinde ôO llrada.n 
a,ağı dU~iyenlere ikramiye çıit tığı takdirde $0 20 fazlasll~ 

verılecektır. Kuralar senede 4 d efa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eyi!!, 
11 Birınciklnun da çekilecektir. 

'----------------------·~ İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A 1' R O S U 

Tepeba~ı dram kısmında 
Bugün saat 16,30 ela IPUll!n 
Tiyatro tarihi matinesi 
Ve akşam saat 20,30 da 

HAMLET 

İstikU'ıi Cad. Komedi kısmında 
Bugün saat 14 te 

Çocuk Oyunu 
Ve akşam 20,30 da 

Kör Dövüşü 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

im.tnnda rinde 3 bile ai111&bitir. Ber 7et'de 

SİNEMA İŞLERİ 
Tlrk .boalm Şirketi 

İDARE MECLİSİNDEN: 
Şirketimizin, hissedarlar umu. 

mi heyeti içtimaı adi surette 27 
ikincile~rin 1941 tarihine rastla. 
yan perşembe günü saat 15 te Şir
ketimizin merkezi olan Beyoğlun. 
da Yeşil sokakta 15 numaralı da. 
irede aktedilcc-ektir. 

Heyeti umumiyeye iştirak ede. 
cek hiı::sedarların malik oldukları 
hisse senetlerini tarihi içtimadan 
bir hafta evvel n<'~·oğlunda Yeşil, 
sokakta 15 numaralı daireye tevdi 
ederek mukabilinde makbuz al 1 
maları lazımdır • 1 

RUZNAME MÜZAKERESİ 
1 - İdare meclisi ve l\Iurakıp 

raporlarmın okunması ve tasdiki. 
2 - 1 eylül 1940 • 31 ağustos 

1941 hesap yılımıza ait bilanço: 
kAr ve zarar hesaplarının okun. 
ması ve tasdiki 

3 - İdare m~clisi ve Murakıbın 
ibrası. 

r DOKTOR , 

HAFIZ CEMAL 
LOK:\IAN HEKİ!\I 

Dahiliye l\Iütehassısı 
Divanyelu l Ot 

Muayene saatleri: Pazar 
hariç hergün 2,5, Tel: 23898 

İı:.ianbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Haklmli~inden: 1 

Gazlıçe5me Demirhane caddesi 
Yemalmaz sokak 8 numarada Ra
mazan oğlu l\Iustafa Titizer tara. 
fından Beşiktaş Muradiye mahal. 
lesi Deyadil sokak No. 27 de mu. 
kim iken mahalli mezkuru terke. 
dcrek yeni ikametgfıhının meç. 
hul olduğu taayyün eden Feride 
aleyhine mahkemenin 94111028 
numaralı dosyasile açılan tescili 
talak davasına, ait arzuhal hukuk 
usuın muhakemeleri kanununun 
141, 142, 143 ve 183 üncü madde
leri mucibince davetiye ile birlik. 
te ilanen tebli~lne karar verilerek 
arzuhal ve davetiye divanhaneye 
talik edilmiş- olduğundan müddca. 
aleyh Feridenln mezkur arzuhale 
10 ı:ün zarfında cevap vermesi ve 
duruşma için tayin edilen 1/12/ 
941 pazartesi saat 14 te mahkeme. 
de hazır bulunması veya\ bir ve· 
kil göndermesi lüzumu tebliğ ma. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
KIJçilk taaarruf 
he•apları 1941 

IKAAMtYE PLANI H.,., _, ' jııılıM. 1 ~ 

lAt~ıt' ra· 
tza' 's ,...... 

1941 iKRAMiYELERi 
ı .... llOCJO ltnlırk = ıooo. - , 
1 Ilı 1000 > = ,.a.- , 
ı • .,. • =~ , 
' > ., 

Ilı =---- , 
8 > - > ıır:: ..,._... 

' • > 1IO • :ıc..,.... 

' 80 • CllD • :ıı::.....-
' aoo > • > a:::: tl)OI.-

kamına kaim olmak üzere il:in o. 
lunur,...,.... 

~--~--~-=-----------~------------~------------------===============~~====:=::====~-:..---
C ü m huriye t Merkez Banka ""~!:~~"' b'""'' '"" '""""'" 

21 BJR / Nc j T E·tı;!R/N • Sayı: 941/1645 çc'· 
Y 19 41 VA Z / YE T Bir borçtan dolayı paraY'~11ı•" 

Si 
J 

AK T 1 F 
Kua: 

Altm: Satı Küog?"am 72.604 ,62S 
Bank.not • • • • • 
Ufaklık , • • • ı 

Dahildeki MuhabirW: 

Türk I..iram: • • • 

Hariçteki Muhabirler: 

• • . • 
• • • • • • 

• • • • • • 

Altın: Sa!l Kilogram 8,342 ,410 
Altına tahvıli kabıl l!f'.rbeet dôvw er 

. . Dığer dovlzlcr va Borçlu k.lirinc 
baki.1eler1 • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye k~1 lığı 

vfi· Kanunun 6·8 inci maddelerıne te 
kan hazıne t&r&fından vl ki tedı ya.t 

Seneclat Cü.zdanı : 
Tıcarl aeneUer . . . .. ~ . . 

. 
.Eabam ve T ahvilit Cüzdanı : 

(Deruhte ed.ılen evrakl nakdi 
.&. - (yenın kar,ıııtt eafam ve ta.b 

(vilU (ıtlbart kıymeUe). 

. 
. 

B - Serbeat 88Aam ve tallvilAt . 

Avaaıalar: 

. . 
Altın ve doviz üzerıne avan.1 • • 
Tahvillt üzerıne av&n.1 • • 
Haz.ıneye kısa vadeli avana • 

. . 

• 
• . 

ört Ha.zıneye 3850 No. lu Kanuna &' 
açılan altm k&rfllıfı avana • • , • 

Ura 

102.124 217,7T 
1 7.270.506,50 

561.127,72 

303,321,93 

11,734.266,71 
- .-

47.707.564,59 

158.748.563,-

ı 21.764.266,-

282.807 .94 7,3!) 

45.262,641,93 

8 311.443,16 

4 flD9,3:.: 
5.772.6H,78 

-.-
167.500.orın,_ 

Hilaıeclarlar : •••••••••••••••••••••••• •······ ·•···· ••······· Pttubtelif: . .. .. .................... ... ••·· ······••······ ·· ·· 

Yekiın 

. -....... 
Lira -

l Hl,955.851,93 

303.321,93 

50,441,831,30 

136.954.297,-

282.807.047,39 

53,574,085,39 

173.277.1;'1,ll 

. 
i.50J.OOO,-ı 

11.214.525,13 

~9.501,241 

s.J:ıibı " Ntıfriyat Müduru: AHMET EMiN YALM.A.~ 
Buıldıtı yer: \'ATAN MATBAASI 

p A S 1 F rilmcsine karar verilen ) ıl 
Çanaklı Han (Sermet 11811 

11181'. Lka LJra 

5-lllaye! ......... ................. _.. ... ..... .................. 
ihtiyat Ak9Mi: 

Adı ve feyk .. ...... _ -· ... 
H 1.111wd • • • • • 4 4 

T ednüld~i Banknotlar: 

• • 

Deruhte edilen evrakı nakdıye . 

• • 
• • 

Kanunun 6-8 incı maddelerine tevfl• 
kan hıı.zıne ta.rafından v&ki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yeaı ••.•. • • 
Kartılığı tamamen altın oıaraıı: 
llAveten tedaville vırzedilen . • • • 
Reeııkont mukabili il&veten tedavtll• 
\'azedilen . . . • , • • • • , 

Hazıneye yapılan altın k&rfllıldt a· 
,·ana mukabili 3902 No. 1ı ka.nun mu· 
cıbmc'" illveten tedavtlle vuedilen 

Mevduat: 

TUrk Liruı • . . . . . .. . .. 
Altı.n: Saft Kilogram 877,150 

S850 No. hı kaııwaa c ure h&Llaeye 
açılaa avau m akabW tevdJ olunan 
alt.m.lar: 

Safi Kilogram 

Döviz Taahhüdab: 
Altına tahvilı kabil dövizler • 
Dığer dövizler ve alacaklı 

bakiyeler!. • • • • • • • 

. . . 
• • • 

Mlllıtelif : ......... . . .... . . ... . ........ . .. . . 

7.822.019,15 
6.000.000.-

58 748 563 1 . ,-

21.764.266,-

136.9&4.297,-

17.000.000,-

250.000.000,-

105.500,000,-

73.068. 759,91 

1.233. 782,03 

_ 78.12U67,9:l 

--.-
28.368.172,48 

•·······•··••·•··· 

1 

15.000.000,-

13.822 019,1:> 

509."184,297,-

numaralı yazıhanede yazı uıer• 
nesi, iki koltuk, bir kanspCi 1'ı 
kristal yazıhane, buzlu cam~ 5sf1' 
tüphane, duvar saati, koltı.l 0~d f 
dalya, l/111941 tarihine ~c ı· 
cumartesi günü saat 2 ,ıııı 
çık arttırma ile satıl8~ş J\ 
dan ve yuzde yetmiş. art! r 
bulmadığı takdirde ikincı el 511 
mnsı olan 4 11 941 tarihil1 11~,,ı.• 
sunü ayni saatte satııach b 
isteklilerin mahallinde hazır 8ııst 
lunacak memuruna muracs 
ilan olunur. / -----------ZAYİ e • 

. . dtıl1 
Jstanbul Limen idarcsın ·ıll v 

mış olduğum 940/ll 17 sa> "fCf. 

man ciızdanını kaybettlrn. 110f> 
• 111 

sini çıkaracağımdan eskfsın 
mu yoktur. ğltl 

HakkıA~ 

74.302.541,94 -GONON-1 
.LsoRSASI..) 

78.12UG7.~o 31 TEŞRİNİEVVL 9"1 ~.ı~ 
1 Sterlin 1 3ı:~f) 

28.368.172,48 

122,958,302,77 

100 Dolar "9115 
ı~· ~ » Peçeta 80,o 

100 İsviçre kronu 
E.<!h.am ve Tahvila t ,,. a.

5 :ı3 :ı 
12 oD 
20 ,~ 

1933 Turk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 

~--V-ekUn-,--/ 842,000,501,24 

1933 İkraml)•eli Ergani 
1934 Sıvas . Erzurum 
Anadolu Demlryolu tahvıh 

NUKUT 
Turk Altını (Hamit) 
Tilrk Altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

o 55 
z or 
49 

1 Temmuz 1938 tarihindea itibarent 
İakonto haddi o/ı 4 Alba üuırine Aftllıl ,.o 3 • 


