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lktısadi hayatta 
verimli çalışma 

Rus donanması 
Türkiyeye mi 
Sfğrnacak? 

Sof yadaki Bulgar 
sözcüsüne göre: 

Almanlar Ruzvelte 
cevap veriyorlar 

Alman B. Elçisi, Hariciye Vekilliğine verdiği şifahi 
notada Ruzvelt'in iddialarını reddederek diyor ki: ~endi yaptığımız tecrübelerden doğru neticeler 

çıkaracak yerde aksi yola giffik 
Rus d~nanması ya 
kendi kendini ba
tıracak, yahut da Asıl, Amerika Almanyaya 

hücum etmiştir 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

~ .\ınerikadan yeni Gelen bir sa.,
~ nıumessili ile neler konuştu. 
itıtıcı U bundan evvelki bir maka. 

Türkiyeye 
kaçacakt.f' 

)' e anlatmı§tım. Bu Amerika. 
adedim ki: 
~ Amerikanın sanayi istihsal 

retınin sekiz misline çıktığını 
'- ~lra ve iare kanununun tatbi
~ için yeni yapılan fabrikaların 

aylık bir zaman fçınde mah. 
Vcrır bir hale geldiğini soy. 

? 0rsunuz. Bu nasıl tcmın edil· 

~ tı. Ruzyelt şu noktayı göz. 
de tuttu ki işleri tek elle ida. 

~~ılen, şekil ve usul engellerini 
sayan ve planlarını dehal 

e Ceviren blr duşmanla boy öl
ek mccburiyrtindeyiz. S•ııai 

\ btaı işini, dcviet m.:>kani1:ma. 
~ l'l külfetli ve yavaş usullerı ve 
~ lnes'uliyet telakkileri arası ı. 

lı.aUdmek lazmı gelirse Al-
ıı~aya boyunun ölçUsUnU vere. 

~iı, kendimiz boyumuzun öl. 
.,_~u ahrız. Bunun için sınai 
."'Sal davasını, devlet mekaniz. 

ltıın usulleri haricine çıkardı 

1
hu işte bir tek devlet memuru 
~8nrnadı. Çünkü devlet mc. 
ları işten evvel kendilerini 
Unrneğe ve gUnı.in birinde he. 
sorulunca cevap verebilmek 

~. lıer işi usule ve muameleye 
.'lllıağa mecburdurlar, bunu ya. 
~'I\ surette yetiştirilmişlerdir. 

ı;.,_-l'bost iktısadi hayatta şöhret 
. ""nınış, mevki yapmış, kudret. 

llıi kendi sahalarında filen is. 
etmiş, karnı tok adamların. 

en iyiler.ini seçti. Bu adamlar 
~ .. la çalışmağı kabul etmediler. 
... "ıet-ika kanunu esasisi ücretsiz 

l'rı. kullanılmasına cevaz ver. 
1Ci için kendilerine senede 

tr dolar maaş bağlandı. Böyle 
~l'rılardan biri fiyat miirakabesl 
ı.torUdür. Diğeri ham malze. 

lı: I, bir kaç sene sonraki ihti
~ı gözönünde tutmak sureti. 
ettarik etmekle uğraşır. Üçün. 
~ slpari leri idare eder, fabri-
r kurar ve her fabrikaya ta. 
t derecesinde iş verir. Bu te~. 

lllllii hizmet ve namus esas. 
~~rinde işlediği için oylc bir 

fa de.le havası yaratabilmiştir 
hrıka sahip ve müdilrlerlnln 

,.._ kısmı seferberlik ruhuna 

11 
l'rııle uymuşlardır. Cevaz ve. 
hadler haricinde spekiilas. 

, ~htlktir ve hile yok sayılabi. 
( alıteyi ihmal etmek ve tek. 

0 lc~aplar haricine çıkmak halı. 
le gelmez. 

au Şekilde işleyen Ve en ev. 
~Urat iızerinde duran bir teş. 
~ÜZUnden herşey herhalde 
Pahalıya mal oluyor, değil 

ı. llunya vaziyeti dolayısile fi. 
~~artıyor. Fakat fıyat vaziyc

en kalmak şartile devlet 
lllıması sınai istihsal işini 

iııe alsaydı yapılan iş en az 
il\ı. ltırk daha pahalıya mal o. 

\'a zn~an meselesi? 
il '1su1 tanımayan ve mes'ul!. 
~ en yüksek derecesini ccsa
l ta~ıyan bir dolar senelik 
1 adamlar, bu ~i idare et. 

~di ve i& devlet memurları. 
tın alma usullerine ve mua
'rınc kalsaydı yedi ayda ya. 

1
10 bir sene yedi ayda ta. 
ilı:ıarnazdı. B. Ruzvelt' in ha

t~ görerek bu gibi usullcı·le 
<il( l etmeğe cesaret etmesi, 
~&sinin harbi kazanmasının 
I', lıca amillerinden biri ola. 

~ 
'ol'tika lı dostumdan ayrıldık. 

1 nrn du3ündüm: Bizim ikh
\ıı lelerımıze Arnerikadaki tec. 
~n ortaya koyduğu ölçülerle 
~~ olursak acaba ne gibi bir 
~~ Varırız? 
ı~n arkasından şu fikrin 
~ 

1
durdum: Amerikadaki 

, en ders almağa ne ha. 
~"-caba kendi iktısadl haya. I!: Yaptığımız tecrübelerden 
it\ ,en doğru neticeleri çıkar. 

ı. 

<t>e•ıunı Sa. 3. Si. 3 de) = 

l(afkaslarm işgali 
yakm görülüyor 

Ankara (Radyo Ga1.rtc_.,i) 
l"of)adakl Bulgar öı.<·üıı\l bil· 

dirmektedlr: Karadenlzdekl Ruıı 

Ankara, 4 (A.A.) - Alman bü. - --------------------------
yük elçili~i, Hariciye Vekilliğine j I 
aşağıdaki &ilahi notayı tevdi ct
mi§lir: 

Birle3ik devletler reisi, 28 llk-
donanmaM :son vaılyet ü1.<'rine teşrin tarihli nutkunda liU iddia. 
~·a Karadeniz llmanlarınl\ .,.ih- !arda bulunmu~tur: 
nıu•ak yahut Türklyeye ı.ığıı'n· 1 - Bırleliik devletler hükume. 

linin elinde sanki Alman hükurak boğazlardan geı;erek '<·ya 
kı>ndl<illl.l batıra<'aktır. meti tarafından Almanyada ba. 

Karadt'nlz limanları Alman sılmış gizli bir harita me\.'cut bu .. 

ta~şarelerinln taarruzlarına ma· 
ru1.clur. 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lütfi Kırdar dün Umumi Meclis 
azasına izahat verirken 

TUrkl)e bitaranık kararı Hr· 

lunuyordu. Bahis ınevzuu olan 
harita, bır merkez ve cenup A. 
merikası haritasıdır. Bu haritada 
merkez ve cenup Amerikası Füh-

mi~ oldujtuna görı>, buna ra7.ı 
rer'in tanzim etmek istediği tarz. 

de~llıtlr. Ol'la bile, boA:azlarılaıı 

Belediye Umumi Meclisi toplandı ~akarak Rus donanmaı.ını ltat- da gosterilTişlir. Bu sahada mev. 

1 b t kt cut 14 memleket boyunduruk al. 
~·an ar a ırara ır. ' · ·1 · 
• ... , t• 1 R d k tında 5 devlet haline getırı mıs ve .,e ı<'eı e u~ onanma'lı en· 

Tünel kayışı ve tramvay 
malzemesi geliyor 

dl k il · · b t kt n - Führer bu suretle biitün cenup A-
enı !>tnı a ırara ır. ıı 1 . .. 

t k .. 1 .. Al 
1 

K .. 
1 

... ınerikası kıtasını kendı tahakku-a " rue man ar arauen 1.ue . . . 
b' . tr r k t . kt' mü altına koymak ıstemı~tır. Bu 1 • k'I 1 S t harbi 
,'.~ us ın n eKmıfnk f'<l le<·e Aılr. 5 devletten bir tanesine Panama Rergiin biraz daha kan ı bır şe ı a1an A man - ovye 
~oı:rırH~ ~ore a a.,, arın • . "":.l'"'P ,ı. "'• ... T' ,.;, .. •flı-1,. .. ; ~"" ate<o;j P.lfında ilerlemei;P \·.alı ... ıyor 

1 • t f ctimhurıycti ve Panama kanalı da man ar ara ından ı,gali )'&kın . 
bir ihtimal olarak "ÖriihlJ·or. dahıl bulunmu~tur. 

" - 2 - Amerikan hiikıimetiı-ın 
Diğer taraftan blldlrlldlı'('lne elinde sanki Alman hilkümcli ta. 

a:i.ıre, Kafka larda tahkimat ya- rafından tanzim edilmiş ikinci bir 

Almanlara göre Sovyetlere göre 
Amerika ve lsviçreden 23 otobüs getirilecek 

pılmı,tır ,.e İnR"lllı:ler So' 3·etıerf' 1 ı B vesika mevcut bulıınmaktac ı::-. u 
yardım ede<-eklerlne dair ~riz vesika, Almanyanın harbi kszan. Moskova 

harbi nazik 
safhaaa 

Teodosga 
Limanı 

Zap1edildi 
f' 

Hindistan 
tehlikede 

vf'rml':lerdlr. Amerikan w: ıs. dıktan sonra dün.vadaki biitün din 
-ı Belediye Umumi meclisi dün ki · A k 
'"" \'fif.l kayna arına gore r an· !eri ilga edeceği hakkıl"d.aki plfını 

a saat 15 de Vali ve Belediye Reisi J ı k ıı R d 
e" manana u yaya yar ım ihtiva ev. lemcktectir. 

ıioktor Lıitfi l<ırcl9rm baakanlıiı --'-"~"' =--- ..... 

Hindistana muhtemel 
bir Alman,Japon ta." 

arruzundan korkuluyor 

Bengale körfezi 
Japon taarruzuna 
hedef gösteriliyor 

Japon gazeteleri hare
ete geçilmesini istiyor/a 

' 

e- ,,.___ _,,,..... ...,. - Katolik, Protestan, lıllm, Bu • altında tklncıteşrJn devresi ]kinci 1 t 1 
me gelm ,ur ''e ran yo u yar- 1 dfst ve Yahudi dinleri la~vcdile-topla ntısını yapmış, Vali ve Be. dım için a~ık bulunmaktadır. 

lcdiye Reisi bu toplantıda söyledi. I ._ _J cek, kiliselerin servetleri musade. 
ği açılış nutkunda son bir senelik ~ - re olunacak, haç ve diğer bütün 
icraat hakkında izahat vermiştir. • dini semboller menedilecek, din 

Belediye Reisinin verdii:i iza. l r Q n d Q adamları taha5şüt kampları teh • 
hata göre, hesap işleri dört ay için. didi ile suslurulacaktır. Kiliscle-
de 4,317,379 Iıra tahsilat yapıldı. rin yerine enternasyonal bir nas. 
ğını, asker ailelerine yardım ta hşi da t yonal sosyalist kilisesi zorla ka. 
işinde büyük bir ı:alışma olduğu. bul ettirilecek ve bu kiliselerde 
nu, asker ailelerine yardım kanu. Alman nasyonalist hükumeti tara. 
nunun tatbikına geçildikten son. art ıgor Cından gönderilen hatipler vazife 
ra aylık tevziatın 225 bin liraya goreceklir. Mukaddes kitap yeri. 
kadar yükseldiğini memnuniyetle ne Führerin ııMein Kapf• kitabı 
kaydetmiştir. A k d · konacaktır. Mesih'in salibi yerine 

Maarif işlerinde şehre mektep. meri a an, lrane gamalı haç ve kılıç ve nihayet Al. 
ler kazandırmak için çalışıldığı. I lahın yerine de Führer getirile. 
nı; Şişlideki süvari polis, Vefada. ma zeme yağıyor cektir. 

Ruslar İnisiyatifi 
ellerinde tutuyorlar 

İngilizler ffrkanjele asker 
ve malzeme ÇJkard!lar 

Kırımda düşman 

şiddetle takip ediliyor 

Alman tayyareleri 
Leningradı yangma verdileı 

Moskova, 4 (A.A.) - Bu gece Berlin, 4 (A.A. ) - Alman umu 
nesredllen Sovyet tebliği: j mi karargahının tcbliğınde ez. 

3 sonteşrindc, büiiln cephe bo- i ctımle kaydedild iğine göre Alman 
yunca muharebeler . devam etmiş. ve Rumen kıtaları Kırımct;ı dtış. 

lir. Muhahare. manı takibe de. 
beler Kırımda vam e\mektedir 
ve Kalinin Qev- !er. Karadeniz. 

ki polis karakollarının satın alı. Londra, 4 (A.A,) - c.B,B.C.» Alman htıkümeti, 
narak mektep haline ifrağ edil. Alman ordularının Kafkasyadan hakkında aşağıdaki 
mek üzere Maarif emrine verildi. cenuba sarkmasına milni olmak de bulunmuştur: 

bu hususat resinde bilhassa dl Fcodosia 11. 
müşahedeler· şiddctlı olmuş. manı işgal edil-

ğini, tamire muhtaç bütün ilk o. için ku\•vetli bir Britanya 1mpa. 1 - Almanyada merkez ve ce
kulların tamir olunduğunu, fa. ratorluk ordusu yer almaktadır. nup Amerikasının taksimi hak. 
kir ve yoksul çocuklara yapılan 1rana Britanya, Cenubi Afrika kında Alman hükumeti tarafından 
yardımların ve ilk okul muallim. ve Hint kıtaları yağıyor. Bu kıt. yapılmış ne bir harita ve ne de 
lerlnin zamları ve diğer maarif alarm teçhizatı Arncrikadan sev. dünyadaki dinlerin rnğvı hakkın. 
işleri hakkında etraflıca izahatta kcdilıncktedir. Hava kuvvetlerilc da bir vesika mevcut değildir. 
bulunmuştur. heraber Amerikan mütehassısları Bunların her ikisi de en Adi ve en 

İktısat işlerinde Fiyat M!iraka. da gelmiştir. 70 den fazla Ameri. kustahça sahtekarlıklardır. 

tur. mistlr. 
Sovyct hava 

kuvvetleri duş. 

mana aeır ka. 
yıplar verdirmiş 

tir. ' 
Moskova,4 (A. 

A.> - Sovyet 
öğle vakti tcbli. 
ği: 

Lcningrad ke. 
siminde Sovyct. 
lerln iki çıkış 

tcşebbUsü akim 
kalmıştır. Düş. 

man Alman hal-
larma varmadan 
ciddi zayiata uğ. 
ratılmıştır. 

be komisyonunun azami gayret kan gemisinden murckkep kafile 2 - Cenup Amerikasının A1. 
sarfed?rken Belediyenin de üze.ri. filo halinde mütemadiyen İrana manya tarafından fethi. dünyada-

oıR.~ıs Ruzvclt.in mesajının met. malzeme taşımaktadır. Hava mal. ki din ve kiliselerin kaldırılarak 3 sontc,§rin ge-
ne ~u~n vazifelerini yapmağa ça. zemesi hava yolilcı naklediliyor. YEZrine nasyonal sosyalist bir kil}. cesi kuvvetleri. 

Kırım açıf:ın. 

da bin tonluk 

lı~tıgını, un ve ekmek meseleleri Lib,·n ile Kafka .. ya arasındaki senin ikamesi iddiaları o derece miz bütün cep. bir vapur tayya. 
(D s · \ · J (D S s·· 5 d ) /§/ helerdc dilşman. reler tarafından evamı a. 3, Sil. 7 de) X Britanra kııv.vctlerinin agır tank. evanu 'a: 3 u: ~ 

--- lan da Aıncrıkadan gelmektedir. - la muharebeye batırılmı~ır.Tay 
·---------- devam etmişler- yareler beş va. 

irana ıeldikleri bildirilen Hint ordularının zırhh birliklerinden bir kMım. Bakalım General Vavel 
Libyada olduğu ıibi ltafkasyada da Alman ileri taarruzunu durdllr&llilacek mi1. --

dir. Sovyet imal orduları kumandan. puru daha hasa. 
Moskova,4 (A. lığını deruhte eden General Zukof ra u{:ratmışlar. 

A.) - Bugünkü dır. 

Sovyet tebliği zeyli: 

1 

Moskova üzerine bir ı;ündüz a. 
Cenup cephesinde Goncharov kını yapılmıstır. 

<Devamı Sa. 3 Sü. 6 da) - <Devamı Sa. 3 Si. 6 da) X§ 

• 
Iran ve Irak hududumuza 
gidecek demirgollarının 

inşasına başlanıyor 

Beş milyon 
tahviller 

liralık yüzde yedi 
satışa çıkarılıyor 

faizli 

Ankara, 4 (A.A.) - Maliye hından 15/ 11/ 1941 ak§amına ka
Vckaletinden tebliğ olunmuştur: dar yapılacaktır. 

216 / 1941 tarih ve 4057 numa- HAmiline ait olarak satıp çı. 

ralı kanun mucibince ihracına sa

lahiyet verilen ve hasılatı tama. 
men Diyarbakır ve ElAzığ istas. 

yanlarından, İran ve Irak hudut

larına kadar yapılacak olan de. 
miryolunun in~;asına alt olan yüz. 
de 7 gelirli 1941 Demiryol istik. 
razının 20 senede itfası şartlle, 5 
milyon Hrahk birinci tertibine ait 
tahvillerin satışı 7/ 11/ 1941 saba. 

karılacak tahviller beheri 20, 500 
ve 1000 lira kıymetinde olup, bir. 
lik, 25 lik ve 50 liktir. Tahvillerin 
ihraç fiyatı yüzde 95 olarak teshil 
edilmiştir. 

'Mezkür tahviller Merkez, Em. 
lak, Ziraat, İş, Belediyeler ban. 
kalarile Sümer ve Etibank tara. 
fından satılacağı gibi diğer ban 
kalar tarafından da satı~ yapıla. 
caktır. 
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VAT..\NIN TAaillt BOMANI; •"EFRIKA No. 12 

Soruyorlar : 
Sun'i ekmek dar 
lığına sebep olanlar 

$EH i R HABERLE Rl.,_~ --

Y 37.Qll : Matırus YOKAY « ... ,.. Şehirde ltf"&~tra ve 
~·ok yere ~·karılan ekmek darlı· 
ğı l!jlne, vilayet \ e bel4Kllye umu
runa ait btlaea nıqfU)l)'etlerine 

ratMen. bu clefa \ 'aU Lfıtll Kır
darın da el koyduğuıtu \e fırın
IarıR tefti~ \e kontrolü He blzzat 
me'gol olduğunu gazetelerde o
kuyoruz. 111., ıtllphetılz ki, 'ali
ni• ciflterdlJI bu nıliste11na ala
kada• rııemıtun oluyor ve alnıa
cak teılblrterle, bu sııni yoklu
ğun bundan bö~·te \Ukuuna mey
dan verilmlyeccğlnl de umuyo
rH. l~ttlğlmlze göre, fllilllan 
ilııi ,·e gec·e ba.rtkınları ile, fırın

l'1ların kendilerhıe tahı;l edllmlf 
olan ullları tamamlle ekmek 
lmalinfl ha!>redlı> etmedikleri kon
trol f'dilmekte inılş. Mlaare ça
lanların birer kılıf ha:ı.ırlamala

rJ otedenberi malam ,.e Adet ol
ına'!ııtıl nar.aran, aranılan \e ya
ıııldığına hiç de şüphe olmıyan 
bu Jlilekirlıtın tesblt tdllmeslnl 
pek de ihthtıal dahilinde cöreml· 
yoruz. Anrak: 

Samatyada bir 
aile faciası daha 

Şehirde ıh11Kar 
taraması yapıldı 

Sevda ateşini mavi göz
de de bulabilirsiniz Bir genç, hem karısını hem de 

sevgilisini tabanca ile vurdu 

20ye yakın muhtekir 
Adliyeye veriliyor 

Kolları ve bacnklarına altın bl. 
lezikler tnkılmı bir zenci kız da 
yaklaştı. Vücudunden tabil b ir an. 
ber kokusu gelıyor, erkekleri bu. 
naltıyordu. Tatlı kahverengi, kB· 
mur ıibi gbzleri, mercan renkli 
dudakları hiç )'a8ana atılacak gibi 
değildi. 

&ir tüccarı doğru sbylemi.şti. 

Bu kızlardan hepsi hoş mizaçlı, iyi 
huylu, neşeli idi. Hiçbirinin yü_ 
zünde boya, üstünde koku yoktu. 
Hepsinin tabii renklerj, vücutla
rından gelen tabii tatlı koku; her 
sun'i renkten, her sun'i kokudan 
gu7A?ki i. Hepsi satılmak istiyorlar
dı. Çünkiı sahlmnk; kendilerine 
bir sar,ayda hanım olmak, güzel 
clbifieler giymek, inci ve elmas ta. 
kıp takıştırmak, carjyelere hük
metmek, sevdaya kavuşmak diye 
götıterilmişti. 

Hacı Baba muştcrisini şimalli 
kıza dpğru çekti. Bir havlu alarak 
~cunu ıslattı. Kızın yüzüne sıkı 

sıkı sürttü. Havlunun ucu bembc. 
yaz kaim&§tı. Esirci zaferli bir gü. 
lütle misafirine dönerek: 

- Bıma ne dersin? d~e serdu. 
Ben boyelı yüz satacakmışım ha! 
Öyle yapsaydım dünyanın bütün 
paeişahları, şahları, emirleri, han· 
!arı, her yerin büyük adamları, 
tüccarı bana bu kadar itibar eder. 
ler miydi? Valilie Sultan, her sene 
Kadir günü oğlUAa hediye etUğl 
canlı çiçekleri hep benim bahçem_ 
den alır. Hintli dilber niçin sat. 
marn, bilir misin? Çünkü daha kü
çukten dişlerini safranla sarılatır· 
lar v~ kirpiklerini yaldızlamadan 
duramazlar. Allolun izeRerck ya. 
rattığını değiştirmek bence Allaha 
kıN'§ı saygısızlıktır. 

Zenci kız, kara okluju için ıii
zeleir. Rum dilberi esmer ren&l 
için aranır. Leh kızı soluk renkli, 
İta-lyım kızı kırmızı yanaklı oldu. 
ğu için sevilir. 

Sarı saç da güzeldir, ıı;iyah saç 
da ... Sevda ateşini mavi gözde de 
bulursunuz, kara gözde de •.• Al
lah bir tek nevi güzel bulunması
nı iateseydi hepsini ayni kalıpta 

yaratırdı. İnsanlar bir türlü çiçek 
değil, bin çe§it çiçek bulsun diye 
renk renk, çeşit çe§lt guıcller y.a. 
ratmıştır. 

Hacı baba bu Geki!de söylenip 
dururken Affan, şalonu dolaşıyor, 
bazı yerlerdeki ara perdelerini 
çekerek arkasındaki kızları ya. 
kından tetkik ediyordu. Buralar. 
daki kızlardan kimi, tembel tem. 
bel şeker kamışı emiyor, kimi 
kendi kendine şarkı söylüyor, ki. 
mi arkadaşiarile dedikodu yapı. 

y6rdu. 
Esirci, Hasan Paşanın katibini 

adım adım takip ediyor ve her 
gtirdükterl kızın meziyetlerini sa. 
yıp döküyordu. Kızlar o kadar 
güzeldi V<! erkeklerin gönlDnll 
hoş etmek mesleğine o kadar lyl 
hazırlamrııştardı ki aralarından 

birini seçmek cidden mUşküldü. 

Affan, salonun sonuna varmış. 
tı. Bir köşede bir kız güzüne ili&. 
ti. Diğerlerinden tamamile ayrı 

HERGüN BiP. FIKRA 

Yemen fatihi 
Sinan Paşa 

Her glttlğl ~·erde rllij\'et alnlü, 
aoypRC11luk )'aıımak i·e ele re
çlrdlj'I paraların bir kısıı.ı ile <"A

mUer. naedretıeler ,.e ceşmeler 

kurmakla llirnanlı tarihinde cok 
fena bir şöhret kazanan '\'emen 
fıtlllll Slun Pqa. iiçtlncU lioltan 
i\lnrad zamanınclakl UçüDl'ü sad
ruaınlığındıı, Ü•klldar zenginle· 
rinden Hacı Ahmet adında birinin 
blitiin mal \'I' mlilkünli paraslle 
heraher ,;orlll elinden ahr ve a
damcağızı bir akı·c.ye mulatac hlr 
halde lurakır. :ı. lılr 7.aman &on· 
ra kt-ndl dl' "adrazamlıktao atı · 

lır 'e de\ lct ılıışkıınleri 1Yrasıııa 

katılır. o 1>1nılanla btr rUa c .. 
kUdarda bir kub,ede tanıdıkların
dan hlrkar. klşl~e rıı..;tlar, eşki ah· 
haplar af'1lllında tatlı bir IOlllıet 

ba~lar. l'aı:a bir aralık azlini ile
ri sürerek bir ha:ı ıı df!rd yanar. 
:sonra da eski ~ \e do Uarı 'ha
tırlar. Bu arada, \&ktlle )ıaptıtı 

fenalıfı unutarak. Hacı Ahmed! 
110rar. 

- ·e yapıyor, ne ile ıeçini)or 
timdi'?. 

O ettııada kain ealo kÖfe&lnde 
oturan Zülfü adında bir hekta,,ı 

babası ö:ı.e karışır. Ve: 
Yaktıle ·enin ona yaptığını, 

o da başkaJarına yapıyor. Seaderı 
d:tha ar.ılı 'e zorlu bir oyguıu·u 

tu:ilJdJ milletin batına. 
Cevablle ·Sinan Paşayı uU.adı· 

nr \e kah\eden kaçırır. 

duruyordu. Üzerinde beyaz yün. 
den ı;ade bir clbbe vardı. Başın. 
dan başka vücudilnün her tarafı 

ortulü idi. 
Affan bu kuı nkarljısında a~zı 

açık, apı§tı, kaldı, J3ulyndı.ığu 
yere kiik salmış gibiydi. Kımıl_ , 
danamıyordu. 

Nihayet güzellerin Strallçcıile 

karşılaşmıştı! Çok kız görmüştü, 

fakat dünya yüzünde böyle bir 
mahlCik bulunabileceğini tasav. 
vur etmemişti. Kızın yüksek nl. 
nında bir gurur ve asalet ifadesi 
vareiı. Gözlcrinm bakışı insanı 

yakıyor, tutuşturuyordu. Bu göz. 
lef"in üzerinde lAtif bir kavis Y•· ı 
pan kaşlar, uzun kirpikler eşsiz. 

di. Üzerinde hiç bir sıls olmadığı 
halde sK"f kendi ~üzelliii ile bir 
haşmet manzarası hasıl ediyordu. 
Yüzünun ifadeleri her saniye de_ 
iişiyerdu. Evvel(ı bir hamamda 
çırçıplak erkek karşısına çıkmış 

bir bakir ve saf kız gibi ürkeklik 
göstermişti; Sonra yUzUnde korku 
al4metleri belirmiş, kaçar gibi 

1 yapmıştı. Daha sonra camlı bir ! 
ifade güzel yüzü kaplamış, biraz 
sonra bu ifade tatlılaşmağa baş

lamıştı. Bir aralık kız, rüyalı blr 
bakışla uzaklara dalar elbi olmu.,_ 
tu. Fakat bunun ardından canlan. 
mış, sevgi ateşini llafifletınek içirı 
bütün dünyanın erkekleri k!ıf i 
gelmiyccek kadar fştihalı, çılgın. 

ca sevdalı bir kızın tavrını takın. 
mıştı. Affan; paşasını, dUnyayı 

unutmuş, deliye dönmü&tü. 
Hayretten bkaz kurtuldukları 

sonra Hacı bAbaya döndli: 
- Hacı, sende utanmak ~·ok 

mu? Elinde böyle bir haziııte var 
da bana ne diye başka kızlardan 
bahsedersin? Bu hqrlyl hangi cen. 
netten caldın? Bunu niçin bana 
derhal göstermek istemedin? 

- Ah, benim efendim, bu kıza 
gözün takılıp kalmasın, buradan 
derhal uzaklaşırsan çok iyi eder
sin. 

- Hacı, aklını ,Qa~ına al. Bu 
dünya güzelini galiba başka biri_ 
ne satmak istiyorsun. Yağma yok. 
Yoksa utanmaz herif, bu hazineyi 
kendioe mi saklamak istiyorsun? 
Eğer böyle bir düşüncen varsa 
bil ki son saatin gelmiştir, Bu afet 
gibi huri sana değll, Hasan Paşa. 
mıza lfıyıktır. 

- Allaha kasem ederim ki ya. 
nılıyorsun, beyim, DU5ünduklerin 
hep yanlıştır. Bu kıza ba:ı çevir. 

• 

Şdlri•lz.de fazla imalat 'e u
tı9ları ile nteŞhur olan bofaçlK'' 
,.e börekçilere dört beş •>·dan
beri "arflyatıarını kar:ıılamıya• 

r.ak kadar az un \'erildiği halde 
imalatlarına eski bolluk \ 'e , ·ar
lıkları ile dc\'am ctınelerJ, bua
ların ellerine tahsl!I edilenlerden 
INa!jka un gl!';tlğhıl, tfw!l ,.e la· 
kAr edilemlyer.ek bir tarzda gii8-
tf!rmekte ve hu da bu işi incell
yfı<'eklere kun etil bir ip UC'U. 

feljkU etmektMlr ..•. » 
Bunu yaz-an okurumuz soru-

- Bu kabil fırıncılardan fa.z

ludan HrfettiklPrl un1ıf'nn mem
balan sorul&p öğrenilse bu sunf 
l\JrhW!k darlığını yaratan kirli 
elk:r meytfsna çıkmaz mı aca-
ita! \., ______ ..,,_, 

Türk - Yugoslav 

Ticaret mukavelesi 
feshedildi 

1660 s.ayılı Türkiye l Yu~oslav. 
y a ticaret ve seyriscfain anlaima. 
sı hükümetimizcc feshedilmiııtfr. 
Bu~ünden itibaren bu mukave. 

le ve anlaşma hükümlerinin tat. 
bik edilmemesi tamlmen şehrimiz
deki alfıkadarlara blldirHmiştir. 

Hem suçlu, hem de sahte 
rapor veren doktor 

tevkif edildi 
mek bile hatadır. Bir mahkemede emniyeti suiis-

Affan kendi kendine dedi ki: timal suçundan dolayı muhakeme 
- Belki de yüzü J:üzel de, vu. edilmekte olan Hcrmine adında 

cudu r;irkindlr. bir kadın, geçenlerde mahkemeye 
Elbisesini çıkarmasını elile kı- gitmemek için Beyoğlunda doktor 

za işaret etti. Kız, üzerinde )'a. t'artan Durdury:ından boğazından 
bancı bir kabuk J:ibi duran sade hasta olduğuna dair bir rapor al. 
beyaz elbiseyi derhal silkip attı. mış. mahkemey.c yollamıştır. 

Alfanın gözlerinden ateş saçıl. Hermincden davacı olanlar, 
dı. Rilyada olmadığına inanamı. mahkemede rapor okununca hay_ 
yordu. Bu kızın ancak bir peri rete düşmüııler ve kendisinin sa
kızı diye rüyalarda, masallarda pasağlam olduğunu iddia etmlş. 
yeri olabUirdl. Dünyanın en ıyı terdir. Bunun üzerine mahkeme, 
heykeltraşı, mermerden, aşk lifi. Hermineyl muayene etmek üzere 
hesinin heykeli diye her tarafı Adliye doktorunu göndermiş ve 
güzel, her yeri birbfrine uyeun doktor Hermlnenin sapasağlam ol. 
bir güzel yaratmak i.ste.sc bundan duğunu tesblt etmiştir. 

mükemmelini yapaınazı:tı. Beliııdc Bu rapor üzerine yakalanan 
gümUş bir kemer vardı. Bu ke. Hermine hllAfı hakikat beyanda 
meri herhalde vücudunun gümüş- bulunmak, doktor Vartan da sah. 
ten de beyaz olduğunu göstermek te rapor vermek sucundan diln 
için takmıştı. Adliyeye scvkedllmlşler ve btrinçi 

Hacıya döndü: sulh cezada yapılan sorguları so. 
(Arkası nrl nunda da tevkif edilmişlerdir. 

Evvel~i icce Samatyada tüyler 
ürpertici bir aile faciası daha ol
muş \'e bir adam karanlıklar içe. 
risinde, gözü gibi sevip, üstüne 
titrediği karısmm koluna girerek, 
ı;arma~ dolaş Aksaraya doğru yü. 
rü~ğe başlayan bir genci ve son. 
ra da kendi karısını tabanca He 
vurmuştur. 

Öğrendiğimize göre vak'a şµ §C· 

kilde cereyan etmiştir: 
Aksarayda oturmakta olup genç, 

ıilzcl, yakışıklı bir delikanlı olan 
Salih, çok sevdiği karısının son 
giinlerdc kendisine yüz çevirdiği. 
nl görmüş ve karısının böyle bir 
harekette bulunması için muhak. 
kak bir sebep vardır diyerek, ge. 
ce gündüz karısını takibe ba~la. 

mıştır. 

Nihayet evvelki gece, vakit bir 
hayli ilerleyip etrafı zifiri bir ka. 
ranlık bastıktan sonra, kaynana. 
sının evinde bulunan karısının 

sokağa çıktığını görmüş ve onu a. 
dım adım takibe başlamıştır. 

Neriman isminde olan genç ka
dın, bir müddet yürüdükten son. 
ra bir kaç zamandır beraber ya. 
şadığı, Emin adında bir erkekle 
birleşmiş ve koluna girerek Ak. 
saraya doğru beraberce yürümeğe 

1 

başlamışlardır. 

Bu vaziyeti gören Salih bir an. 

1 da beyninden vurulmuşa donmü~ 

1 
ve bir müddet olduğu ycrıie do. 
nakalmıştır. 

Salih kendisi~ geldiği zaman 
iki gölgenin karanlıklar içerisinde 
kaybolduğunu görmüş ve koşarak 
yanlarına yanaşmıştır. 

Neriman zifiri karanlıkta koca_ 
ını zocla tanıyabilmiş, korku ve 

heyecan içerisinde dili tutulmuş 

bir vaziyette: 
- Eyvah! •. Kocam, diye haykı. 

rabilmiştlr. 
Nerlmanın bu feryadı üzerine 

Emin kadını karanlıklar içerisin
de yapayalnız bırakarak kaçmak 
istemiş fakat o ı;ırada kendisini 
tekrar kaybeden Salihln, tabanca. 
sının namlusile karşılaşmıştır. 

Emin birden dönmüş ve aksi is. 
tikamete kaçmaya başlamıştır. 

Salih ~endislne bir kaç kere: 
- Dur, alçak diye bağırmışsa 

da, Emin kurtukışun kaçmakta o-

Jozef Posbıyık 
ihtikar suçundan 

mahkum oldu 
Beyoilunda, isti1'lal caddesinde 

152 numarada gözlükçülük yapan 
Jozef Posbıyık 7 liraya satılması 
lbım eclen Zciı markalı bir göz. 
lük camını l 1 liraya satmış, yaka. 
!anarak dün aşliye ikinci ceza 
mahkemesi tarafından 25 lira pa_ 

ra cezasına ve bir hafta di.ıkkanı. 
rıın kapatıJınaşına mahktim edil
miıtir. 

Ayni mahkeme, bundan baska 
Muharrem, Sabri Balcıoflu, Hü
seyin ve Sabri Arıkan adında dört 
ki~iyi de otomobil ıastiii üzerinde 
ihtikfır yapmak suçundan tevkif 
ctmiıtir. Suçlular bir otomobil las 
tiğinde 270 lira gayriınuhik men. 
faat temin etmiılerdir. Muhakeme 
~ahitler için talik olunmu~ur. 

r 
ba o §erit gibi ince yoldaki taşlar insanı VATANIN EDEBİ ROMANI: 
çeker mi, yoksa ayaklarının altında ko· 
pup gider mi? Bütün mesele o taşların 

insan yükü taşıyıp taşımamasında ..• 

Otel halkı derin bir uykuya dalmıstı . 

lacağma kanaat getjrdiğind•n ınü~ 
temadiyen koımakta de.yam et. 

fi7at Mürakabe kontrolörleri 
dün şehirde umumi bir ihtikar ta. 

raması daha y.apmışlarclır. 
Kontrplöcler bilha sa, Beşiktao, 

Kadı~öy, Üsküdar, Beyoğlu, Fa. 
mlştir. tih kazalarında et ve gıda madde-

Salih canhavlilc Emini takibe leri ~atan dükkAnlı;ırı teftiş etmiş 
koyulmuş ve sece yarısı saat 12 ve 20 ye yakın ihtikaJ." vak'ası tes. 
ye doğru attığı iki el ta.,.ncamn bit etmiılerdlr. 
kurşunlarından bir tanesi, Emini 

Bundan başka Fincancılaryoku. kanlar içerisinde yere sermiştir, 
Salih Eminin işini hallettikten ~unda Yaşcwa Sabano isminde bir 

sonra vak'anın dehşeti içerisinde manüaturacı da elinde çok mik. 
donakalmış karısı Nerirnanın ya. tarda kuma~ olduğu halde nıalım 
nına gelm iş ve daha namlusunda yok diye satmadığı için yakalan. 
barut dumanı tüten tabancasının 
kabzeslle karısı Nerjmanın ba§l™1 
bir kaç kere vurarak onu da bay. 
sın bir halde yere sermiştir. 

SilAh sesine ko!jan zabıta me. 
murları yarası ifade veremlye~ek 
derecede ağır olan Emini ve Ne. 
rimanı hastaneye kaldırmıılar, 
Salihi de yakalayarak Mfiddel. 
umumiliğe teslim etmlılerdlr. 

Tahkikata devam olunmakta. 
dır. 

Taksim haşkomiseri 
vozifesi başmda öldü 

Taksim Başkomiseri ismail Ve. 
dat Erkan buıün saat 17,20 de va .. 
zifesi başında vefat etmiştir. 

Vedat Erk.an 24,5 senelik me-
mur olup vazifesini seven, cesur, 

mıştır. 

Ya1<>vanın dükkinmda 100 ku
sur top kumali meydana çıkarıl. 

mıotır. 

Muhteldrler bu ak&am Adliyeye 
verileceklerdir. 

Yabancı dil muallimi 
yetiştirilmek üzere 

yeniden talebe aftmyor 
Maarif VekAletlnln süratle ya. 

bancı dil muallimi yetl~tlrllmek 

üzere Üniversitede açmış olduju 
fransııca, lnglllzce ve Almanca 
kurslarına müracaat eden taliple
rin miktarı VekAletçe kifi ;örul. 
memlitir. 

Bunun için yabancı kolej ve li. 
se mezunları Ue .Muallim mektep. 

çok çalıQkan, Amirlerine kendlsini leri meıunlarından bu k\lrslara 
sevdlrmİi ve limdiye kadar 16 bir miktar daha talebe alınması 
takdirname almış değerli bir ka. 
rakol Amiri idi. Ölümü arkada~la. 
rını ve Amirlerini çok müteessir 
etmiştir. 

Cenaze merasimi 5/ 111941 çar
şamba günü saat 11 de Beyoğlu 
Zükür hastanesinden kaldırılarak 

Teşvikiye camlinde namazı kılın

dıktan sonra Feriköy menrlıiına 
defnedilecektir. 

8. Sabahattin inhisarlar 
v~kaleti kalemi m1Jhsus 

müdürü oldu 
/t.nluıra, 4 <Telefonla) - Güm. 

rük: ve İnhisarı.r Vekileti Huıu. 
si Kalem müdürlüjüne mezktir 
VekAlet TariCc şubesi ikinci mU. 
dürü Sabahattin tayin edilmiştir. 
E s 

• 
lenı 

«Et meselesi tetkik edJü.YOf'·• 
Bu Jıa,·adJJl nreıı raze~• tarL 

bine baktım: 4 lkl!M'lfetrl.11 lNl. 
Ben, yaı1J19tıkı. eı!kl Wr ıa:ı.e&e 

okuyorwn zannetthndi. ÇlillkU hlr 
k•<> ay ev\lelld &autelerde ile b" ut 
kik ba,·adwlııl 01'umu9hm1. 

KİM BiLiR NE TJ!;J.A.fjA 
oOşr;aLERDt ! 

\'akıt l'auıte.lnde göz.iiıwe Ulr:ıtl: 

cS.rbltitanda l•)"Bn • AMM ~ 
faaliyet halinde bulunuyor.» 

_Vay eanına! dedim. Sekaea a.ı. 
(et<', şaka defli!.. Her çetede .. 
••atı on kiti olsa llt!klz yüz atla ki
şi eder. MaA'IOp oldupnıı MIMlıtı· 
mız bir memlekette hlr mllyoea ya. 
kın insanın mUt'ıuleleye •evuııııı ne 
büyük ıtt"Ydlr.» 

Bir de ha\ladlııl okudmtt: c8ıqt 

çetelerinde M!ksen bin kişi fa&Hyette 

kararlaştırılmıştır. 

Yeni taliplerin kurslara alınma 
•ı için önümüzdeki cuma ve cu. 
martesi gUnleri müsabaka lıntiha. 

nı yapılacaktır. Kursun devamı 

ml\ddetince talebeye ayda 30 lira 
burş verilecektir. 

Tramvay bir aritbayı 
parçaladı 

Vatman İslAm idaresindeki 287 
numaralı tramvayla Yedikuleyc 
liderken, Merhaba sokağında kö. 
mür boiillan arabacı Htişe)•inin 
3225 numaralı arabasına çarpmış, 

arabayı parçaJamıştır. 
İnsanca bir zayiat olmamış, suç. 

lu vatman hakkında takibata gir!. 
film iştir. 

• 

bıılunuyor» değil nıl imiş. 

8ırblıt&11dek1 19pk•ller \'akıt o· 
ku.akrdr klın bilir pe ulilşa düşer. 
lerdl ! 

BİTMEYEN DA\'A 
Eteın bıet Penke"oln tefrika sa. 

l ısı 15& yı bulan ,.e daha da kaç sa. 
,.,,. Ç1Ueağı blll••l>·ea bir aCina· 
yet clavası» v~. 

Bltlr artık ŞW1U tist.ad ! Bıı ılaya. 
;)'ı 1'1r düzlye uzatman lnştlllda Ad· 
Hyetle sürat yok zaoemı uyandıra

cak. 
IUM T,Al'i!\" ~TMlŞ~ 

H'ileyln OMit Yakı• ~ınakaJc. 
sl.e cA.lule•lı Uklnll ıt.ı,ra!! .. » dl. 
ye bafhk keynH•'i· 

Ben soa &lilllerla bütün adllye ita. 
berlerlnl röaden l'eçlrdlm. Bö>le bir 
hakiMID Woj•hai ııavıwllı;loe rar;lanla. 
cblll! TATLl6t:RT 

Florentin'i ilk ıördüiü anı hatırladı. 
Kuvvetli kollarile bavullarını arabanın 
tepeşlne fırlatmış, boiuk seslle otelcinin 
katırı Lisele'ye: 

- Sana şeker vercceiim L!selc demiş. 
t!. 

Saat on ikiyi geçiyordu. Sisler uyuyor, 
karanfiller de uyuyordu. Yalnıı damla 
damla akan çeşmenin bir rüya göriir gibi 
bir hali vardı. Florentin, l\Iayayı paltosu. 
na sımsıkı ıarmı~ı. Balkonda oturmuşlar, 
aya bakıyorlardı. Hava gittikçe berrakla. 
sıyordu. Gökyijzü büyüyor, derinleşiyor
du. Yıldızlar birer birer seçilmeğe ba&h
yordu. Fiorentln mehtapta dimdik ve hem 
beyaz yükselen Kızılkaya'dan gözlerini 
çevirdi; Maya')'a baktı. İçi titredi. Kadı· 
nın yüzü bu bir gün içinde o kadar gü. 
zelleşmişti ki, baktı ve korktu. Yava,, bo. 
fuk bir sesle dedi ki: 

Yaıan: Vikki aa ... 

- Ben mi? Bilmem? Sana bem:iyeceil· 
ni bilsem isterdim. 

Owirea: Ressam A. E. YALMAN 

setmiş iibi Maya ~zü dejiıtirmek istedi. 
Dedi ki: 

Ayni hayran bakışla cfeHkanlının yU_ 
züne baktı: 

- Fakat bu mümkün dejil, dedi. 
Florentin sert bir sesle cevap verdi: 
- insan bUyük ve güzel anlar yaıa. 

- Yepyeni gözlerin var. Maya! 
- Ben de ba3ka bir insan olcil'~umu 

hissediyorum. Bu sabah henüz küçük bir 
kızdım. 

- Şimdi nesjn? 
- Bilmiyorum. Bilmiyorum, Fiyort 

Ellerime öyle bakma! Her bakışın beni 
baikalajtırıyor, •• Bu mümkün mü, böyle 
~eyler olur mu? Şimdi ben tam bir kadın 
oldum, Fiyor, öyle değil mi? 

Hayır, kür;ük bir kız.dm, §imdi büyük 
bir kız: oldun.. Bana bak l\1aya.. Bir ço
cujun olsun ister miydin? 

- Güzel Maya, scvllmcie ne kadar JA· 
yıksın! Fakat bu çocuk bana nuıl benzi. 
ycbilir? Senin elini bile tutmasa hakkım 
~ok, benim yavrucufum! 

- Evet. hakkın yok, bfliyorum. Bu hal 
beni korkutuyor. Fakat bir çocujum ol. 
saydı mutlaka sana benzerdi. Çünkü hep 
seni düşüneceğim. 

Florentin'in yilzü çatıldı. Sesini çıkar
madı. Sadece içinden şunlar seçti: 

- Dllşunmekle ne çocuk olur, ne de 
düşünülen adama benzer. Her Cumartesi 
buraya bir zengin yağ tüccarı ıeliyor. 
Kocası odur. Bu Ane kadar 'Maya halinin 
farkında olmamıştı, Fakat şimdiden son
rn her &ey deii&ecek. 

Bu dUıüncelerin neticesi olarak içinde 
bır ,eylerin kaynaştılını hissetti. Fakat 
bu nasıl mümkün oluyordu? insan dapa 
dün tanımadığı bir kadın için böyle şid
dctH bir ızhrap duyabilir mi? Hem öyle 
bir kadın ki daha elini bile öpmemi§ti. 

Florentin'in içinden geçenleri sanki his. 

- Kızılkaya'ya varıp varmadıj1nı ne. 
reden bUeceiim? Oradaki taşların inşan 
yükü taşıyıp taşımadıjını bana kim aöyll_ 
yecek?. Ne olur, bir kart olsun yauan, 
herkesin okuyabileceii ıibl bir kart ••• 
Oraya vardığını mutlaka bana bildir, ol. 
maz mı? Ben bilmek istiyorum. 

- Yarı yoldaki bofazda bir küçük dai 
evi vardır. Yolcular burada dinlenirler. 
Sen beni orada beklersin. Sonra benimle 
beraber dağların ötetarafındaki ovaya 
ıelirsin. 

Florentin bu sözleri boiuk bir sesle 
söylemişti. Yüksek bir tepeden yuvarla
na yuvarlana iner Jtibi, başı dönerek ko. 
nuşuyordu. İçinde bir &eyler eriyor, kal. 
bl eziliyor gibi idi. 

Devam etti: 
- Benimle kalman llzım, Maya, Seni 

burada bırakamam. Benimle gelmelisin. 
Maya. ona bakıyor, bu sözleri, bir peri 

masalı dinler gibi, hayran ve ciddl &öz. 
lerlle dinliyordu. 

mak isterse cesur olmalıdır. Eger o ubas
ka ıünler• i yqarnak i11tiyorıan benimle 
ıelmelisin .. 

K.Miın yava1ea: 
- Ben cesurum, dedi. 
Yanyana oturuyorlardı. elleri de nem

li tahta parmaklığın kenarında yanyana 
duruyordu. Gen~ kadının elleri ince ve 
yüzüksüz, Florentlnlnkiler taş gibi bir 
yumruk halindi idi. 

Maya yavaşça söze başladı: 
- Fiyor, sana bugün bir defacık )'a

lan aöylcdim. Rü,ziAra karşı seninle ko~. 
tutumuz zaman, nefes alırken göğsum 
ajrıyordu. Ben daima kuvvetli ve sıh
hatli değilim. Yalnız uzanmış olduğum 
ve iyi bakıld •!ım zamanlar kendimi iyi 
biJsedetim. Ben ıenç, çok ~enç öleceğim, 
biliyorum. Bunun için herQCye merak 
ediyorum. Erken ölecek olanlar az za. 
manda çok yaşamak isterler. Büyük ve 

'9eoraını ,-ar>) 

! G lfJ N f:DI'~ ~ 
~ı:;lll~ 

=-=>1 

Hasta adam 
usert. 

~ Unn mathaııya getınek 
1 

ll::::&' Tukslnıdrn bir trann-s)'ll • ı. 
t klı11'1 o 

lııdım. Arabanın içi tıklım 1 ~· 
duğu için vatmanın bıılundui1' .,.. 
haııJıkta kaldım. Orn!iı da kats 
lktı ama içerisi gibi dl'ğlldl· Jft" 

Amba Parmakkaı>ı durdt~ )'Dl 
lince bir adam, lııeceklero bil;.ıı !· 
\·ermeden arabaya atıldı \'(' «~ıııUtll 
Aman! .• diyerek sahanlığın Jrıt' 
yerin aksi tarafındaki parnıaklı 
tutunarak yere çömeldi. P 

Sahanlıktaki l olculardaD ııır 
ma: 

hle ,,,,. 
c oluyor, arkada»'! d,,. 

dıılar. 51ı."T 
Adanı (ki elll le parın~Jdı~. 

ıkı )llpışınış \C iki büklUı:ıt 
nıiş \a7. f~ ettc zayıf blr scsıe: ~· 

- Ha ta~ ım. '!'ram\ a:) da •. _.. 
ılurııncıı ba-:ın1 döniiyor, ınideJll 
larİı)or, baygınlık geli)or. ~fi' 

~llhanlıkta bulunan W ~ 
\'allıya aı·ıdık \C biraz d• it tlT 
ne olduğu hllhımlyen bıa ...- t" 
rünınrmek kayguslle blrbh~ · 
pışarak kalabalık &ıklettnl 'JJ/11'... 
tın öbür tarafına. oakJcttiL Jiillf il 
cafız >·anında dlkkat ve ttJll' 
)arını bir halka te,kU ec1'11

1
•' 

farın ınt:ydıı.na. retırdlğJ oldlllfC~ 
nı, bir boşluk içinde ltlç 'fil" 
edUmeden Emlnönüııe ııacW ~ 
EminBnhne geldiğimiz zanıaıt , 
ların bir kııımı Köprti~. bir...-: 
da Eminönllnde lnı11Jderl ki" ._., 
lık l)'ke bQŞaldı: JJlr be•· ili' "' 
)'Oicu, bir 'atman, bir de .,.... 

kaJdı. -"' 
Sahaftlık hiıyle -...-:• ..-" 

adam ayağa kalktı ve ~oıcuı-r"' 
iist bırafnıı ayakta yapfl· .,,,. 

Bir aralık merak edJp ııord ,..."f 
- llemşerhn, ha taltlı .. 

GWerek ce\aıı \erdi: ~ 
- Ren kalabalık traJll' tfl 

f'zllmeden , !ıkışmadan 8f'Y8 ,_t 1111"" 
bu osuıtı buldum. Elhııod 
hasta filan ıleğilim. 

Atkolşuıı 4ofrusu! _ • .ı 
KÖR~ 

Emniy t mudüriB~ 
arasında 
değişiklik 

Anbre.' 4 (Telefonla) - ~ 
bul Emnıyct müdür luiu ı,t~ 
~be müdürü Tevfik, . j;. 
Dördüncü §Ube müdılrlulil°'~ 
tanbul Emniyet lımirlcrfrıd~ ~· 
hat Akiin Viranıehire, Ke ,,.. 
toç Çımkırıya, İbrahim J\d~, 
hl.ara , Ali Özkul Emniyet aıi'~ 
Müdurıuaıiındc Emnıyet A ~iti 
terine, Tckirdaa Emniyet ~ı 
Hidayet, Çankırı Emni)ret t .,.,, 
Muzaffer, Adapaıarı Em~!)·~ ~ 
ri Nail. ıl o Kutahya Emrı•~" ~,,ı. 
ri Ali Istcınbula , Viran ~tııt ~ 
yet amiri Tahir NaziJlı)'e• t~ıı' 
yet amiri İsmail Hakkı 'f';tf~ 
Akhisar Emniyet Amiri ·~ t
Kütah>·aya, Kırşehir ~tll:;,ı fJP'.. 
miri Şevket J'ckirdai. trı~ iJ'! 
niyet amiri irfan Ktrien~~ 
Emni:rot Amiri İbrahim . ;,fi' 
rı Emniyet Amirliklerınf 
edllmiılerdk. . _,,.,. 

Beşiktaş klübüfl~ 
kongresi ~t"' 

· bir Beşiktaş Gençlik klfibi.l 
lığından: tcSi P. 

8 ikinclteşrln 941 curnar ,eti~ 
nü saat 15 te Beıiktaş ,1\1'• ,.,-.. 
deki klüp lokalinde umu~ , 
fevkaUıdc içtima edeceğin "'~ 
nizamnamemizin beşine! ~
sinde yazılı bir senelik ~- ,il' 
vermiş azamızın teşrifini r 

Portakal 
kompostosz 

Kompo to yapı1a<"S1< Po eıtP ,,
rın kabuklarını, içlerini ~ 
dt'lcmeden SO) malı. pfl rtı,- 'il 
güzelce ayıklamah. Bit ':." ~ 
delip blıtün olarak .ıo5-"""';:,. 
atmalı. Portakallar suda Z 
müddetçe kabuklarını ı~e ~: 
den geçlnnell. 11aş:ıayıP :, -
ten sonra, diğer bir teıt~ f'~ 
zır bulunan sıcak şeker -~ 
n:ı, portakallarla blrllkfe ~ .~· 
Kabuklar pişip ) umu,a)'f110~ I' ~rı r ~· ten lnıtlrlp oğutınalı. ~~-

re, portakalları )a bUtl:~ıtt ~ 
la da iki~ c rnyn ,ıaha ı 

8
t
0 

iP"" _ 
çalara a~ ırarak konlJ>O pıtf ,, 
Jr.rlne koymalı. RendeleJI .ı•· ~ 
buklan da aralanna kat~,,,,.. 
!ısını da ü:ıerlerJne aJ'ı 
sofra~a yeUamalı. 
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Harp Vaziyeti 
1.- Yazan:~ 
1_16aan BOR_AN ıj 

~sk • Tufa arasında 
IGrka doğru yeni bir 
~ınon taarruzu 

beldenebilir mi? 
~ trbJltlae ~ dola 
~ 'WUlyet ,,.,.. ..... 

l . 

------....- ........... 1. l'la ........ kıte18n Buz .... . 
..... 71.Ae ........ Jılumwk 
~- ~ kilometre 79kiaf• 
~- Depairyol mavaaaluı çok 

•~'~-elaa bu ...... in ditme· 

~ı---------------------------------------------------1~ 
~-~ ANKARADAN HABER ~~ - ı-

Çözülen Kördiiğüı.___.n 
Milwerle Demokraei arasındaki ilk kördüğümü 

çözmek şerefi izzet Akosmanın ... 
. 

Ankua. 2 ikinciteırin - Ba· 
lolann dedikodu tarafları IOPl'a. 
dan duyuluyor, Anlatacaiırn boı 
blkayeyi de yeni haber aldım. 

Cümburiyet balosu hakkm® 
yaıdıjım yazıda anlatmııtım: 
Harp iıalinde bulunan iki ırupun 
mümessilleri bu baloda saatlerce 
dirsek dirseje kalmıılar, müıte. 
rek bir sahada dans etmifler, ay. 

inaıunaıaıu~ bir fatiha ok11ya. 
YJCP, 

Benim talebimi beklemeden şe. 
hadet ıetirdi, arkuından da iti. 
nah bir tecvitle bir fatiha okudu: 

r--:-Yazan: ;--ı 
I~· E. ~I 

Türk cemiyetine» çevirdik. Cüm
huriyct kurulduktan sonra da 
ikinci oğlum dünyaya geldi, Adı. 
nı tabii olarak Mustafa Kemal 
koydum. Birinci oğlum, tayyare. 
eldir. ikincisi mektebe gidiyor. 
En büyük zevki kimin adını taşı. 
dığını iftiharla anlatmaktır. 11 . ~. 

ıııı.._ ..._ Alılerika, 8ovyetJer Blrlljine ni b,üfeleıde yemifler, içm..iıler. j - Ala, dedlın, fekat aiı Jdmsl • 
dir. Heı iki taraf son derecede dU. niz? 

B. Halit inıiıtereden buraya 
geldiği zaman Ulus ıaıetesl ken. 
disi hakkında bir fıkra ve kısa 

bir müllıkat neşretmiş. O da bu. 
nu kesmlı, bir muska ılbi kljıt • 
lara sararak saklamış. Bana kim 
oldu~unu anlatmak için kıymetli 
muskayı verdi, fakat tek nüı;ha 

olduğu için yırtmayacağıma, kay. 
betmiyeceiime söz aldı. Aksiliğe 
bakın ki kıymetli muskayı lüzum. 
suı bir kAğıt sanıp bükmüş, at-

~ .._eem•ta aJhayet verlllell 
...., ":.'A'lff,yaya tekrar lla$arda 

' tu. Zira, Oaep ıöHl fU'• 
4ııı:... lllCem .,. 1uwan voıo.- . 
~ )'Wuu WMUde ............ 
~· _... J'Gi keıJWne, Amerika 
~ •W.madaa au.yaya ııev
\ ,.,....,.acaktır. Bu hölcecle 
~ ,·azlyet, KuSlana 
• lılr bıkJ,.ı almak lzeredlr, 
~ - MeMova etraf11ada Tm 
~ .......... ı.e.ıb Mble
~· l'8b& AhHl=r üM ee· '"-*,..,.... •l••flar 11e .._ sen......,.,. 
......... 7MI Tm • Kllnk 

•• •-.. _ .-k s.-.ıne .. nde 1'enl 
lıl..._-._ ~ llltUar eti· 
~ Ba turna Vore..- ,,.ya 
~ •"*MrametlJlde ilerlene, llll09-
lll ~ 11&r&ldıtı glbl ,.... 

~~o ordulanaıa thul 

' '* Jmt•&..aya _,.. kala-

'9;;~ ı la B_.,.f • Tasuroy 
\ ......,_.,,.e dair J'eDJ 
\et....._ ,....,., a..ıana maave
.._ IUJil ,,. Dea .-rı NJUDda 
~ ... ,,,.. ltaıwtddanu cirit· 
~ •-,dıyor. 
lıı...~ ........ 8',· .. topel ..,. 

~ •• ~ Nfazıaa dofra 98" 
~ !nere tkt ır;rup hallAde yeni 
' hatmuşlardır. 1'"akat en ku~·
' lllenllerlndeo ~ıkarılarak ce
a.... ve l}&l'ka stirtHmU, olan ltu!I· 

~ artık Kırımı kurtarmaları 
lti Un defildJr. Yakında Stvuto
~ lblldafaa hatlarında wı Kerç 
~ prblndekl berzahta yol 
~re~r beklenebilir. 
\.... :-aa cMl411ıı'a ........ .,.,. .... 
~ ebmlmlyetl lııalz olaıa (Ar· 
a,., _ • lleekcwa .. Jtottof) ıllattın 
~ a. ol'dldaruu aaenll maıa. 
~ ertımete ve IMa ilahın 11&r
..... ~ _ ....,.. llerlemefe rMı,17or. 

\' Juınket Arkan.Jel Umaaan· 
-..:__llhde Veloeda',.a t.evella Mil· 
~· v.,da ve cea.,te a.tof 
~ edline Valp we Doa aelllr
\ı.._ .................... lDMaf .. 
~-...... ~ k......-t.r. AJBlaa· 
\ \'..._.,11 ........ eeuba dol· 
\ \>Glft llelarl ıer1911Mt laaeblUrter 

~~- ......... Do• Mtri 
~........ ....., .. 11 f'ft9ptall 

~ •e lna • KatkaJ J•lua• 
~· o ......, ,._keR ze&ea 
~-...,..........., ...... 

\ ....... ..,. lauell6t ........ 

~ ~:..:•"r -.vaffaln,.t-
~ ...._ Foldw· lllr 
~ ..... kAft ~ .......... .. 
~ ... _....._ q ... ldlJAta Al• 

~ eptıFee -· kayMttlre

~· iter "' taraf .. '"' ...... ı~.::- Velp ve Dn .....,..rt ... 
~ telılle.Ue#Wm!lr. 

lrf,,,,aka~lar 11r11sında 
tayinler 

~ •• 4 (Telefonla) - Dice 
lllı Cemal Keıan ka;rma-

-..--..... Afkale kaymakamı 

Çar,.mbaya, Rqadiye kay 
Sabri Alkaleye, Diyadin 

lı:amı Silleyman lle§adlye. 
ltars mektupçUJu HOleyln 

1-ldak meldupçulutuna nak. 
.,_:tin edihniflerdlr. 
~n kaymalu.mı Vtklllt 
~ emri• aluMlı 

1 n kaymakamı l'•hrl ıarü
,11iıurn üzerine VekAlet emri-
1tlını&tır. 

~ müdürü Karklareline 
~ tayia etllhll 

1 
l\taarif müdüni Hilmi Kırk 

:t.faarif müdilrlilJüne tayin 

~· 
~-..--ı-ır_O_ılm-
t~~ 8eıillcl Ordu ErkAnıbarbl. 
~i Sube Redif kısmı mü. 
~ ınerhum Nuri Beyin mah. 
"e Devlet Demiryolları Ha. 

lkllifettisi Süheyl Aydınelin 
eri, Tophanede madeni 

't t imalathanesi sahibi Şev 
~~n 4.11.941 tarihinde Top 
~terdar yokuşundaki İtal. 
.._.tanesinde vefat etmiı. 
~llaıesi 5 11 • 1941 tarf. 

llat 11 de meık\U' basta. 
"-lciırılarak, Cihanıir ca. 
laamaıı kılındıktan sonra 
mezarlığında Hakkın mal 

" tevdi edilecektir. 
l'abmet e~esin. 

rüst ve teıbiyeU davranm11. dün. - Ben !nıilteredı 1903 sene. 
ya yüzünde ihtilA!h iki taraf bu. sinde kurulan 1111iliı Osmanlı 
lunduiunu hatırlatacak en küçük cemiyetinin ikinci reiliyim. o ta
bir hAdişe olmamııtır. rihte mü&lüman olmuıtum. Babı. 

Fakat tesadüf iıe karıımaşın o. Alinin Rfiri Mosoros Pasa idi, 
lur mu? Bir aralık kalabahk ara. Bana derdi ki: •Ben milllüman 
sında Alman sefaretinin mühim bir devleti tem.il eden bir Juristi
rükünlerinden birinin bayanile yanım. Siı hıriştlyan bir devletin 
iıııiltere sefareti deniz atqeslnln milslüman bir vatandaııaınız. İki. 
bayamna ait eprplar birbirine miz bir araya ıelince muvazene 
kar11ır. Hem de ıllya bunu tesa. tamam oluyor.> 
düf yapmamıa da usta bir el tam İlk oJJum dünyaya ıeldijf za 
bir meharetle düium vurmll§ ıibi man Muatafa Reıit p ı· d: 
bir kördülüm haline ıelir. Her . ap se ır ı. 

mııurı. Parçalarını neden sonra 
buldwn, fakat kaç para eder? 
Şimdi ya bir kalp kırmam, yahut 
bir kaç aylık Ulus kollekılyonu. 
nu karı&tırıp o nüshayı aramam 
lazım gelecek. Yoksa B. Halit İn. 
ıntereye döndüğü zaman oilu Mus 
tafa Kemale Ulus'ta çıkan fıkrayı 
göstermek zevkinden mahrum ka
lır, 

A. E, Y. 

Hd bayanıa etrafında kendi mem. Ojluma lleiıt adını verdim. Ge
leketlerine menaup baylar var. çen harp olduju zaman ıönüllü 
Fakat böyle bir kördillüme mü- asker ywldım, tabt Türkiye ile 
dahale etmeAe kencillerinde ali. alAk~~ı ol~n cephelerden hiç biri. 
hlyet ıörme.zler. Derhal araya ıi. n~ go~d~rılınemeti prt koıtum. 
recek bir bitaraf aranar. Afyon Turk 11tı~~l hare~etinden ıonra 
mebusu izzet Akosmanda karar cemiyetlmi%ın ismınl «İnıiliz • 

kılınır. Düjüm çetin olduju için ~1.!l!"'klll!'ltı_s_a_d~A1~hml!!al!!!!!!!!y-a!!!!!lattl!ll!!!!!!l!!a!!!!ll!!!!l!!ll 
çö.zülmui kolay olmaz, uirapnak 
llzım ıelir. Fakat neticede çözü. 
Jür, herkes gemı nefes alır. 1,te .. ı • 1 
böylece demokrasi ile mihver.. verım 1 ça ışma 
rasındaki ilk kördülUmü çözme. 
nin ııerefi İzzet Akosmana düşmU, (llqa 1 bldde> = 
olur. tnpllah Altosmanın eli ulur Açıkça itiraf etmek llzımdır ki 

hesabına ve gençlik hesabına mil. 
kemmel bir imtihandır. 

lu gelir de tatlılıkla çözülen iki bwıu yapmadık, Hatamız, dürüst 
eşarp, dünyadaki başka kördü- dilfüncelerin mahıulüdür, bozuk 
ğilmlerin çözülmesine iyi blr baı. bazı itlerin telkin ettiji haldı is. 
!angıç olur. yanın neticesidir, Fa~at yine ha

Yapılacak iş, bunun bozuk ta. 
raflarını ayıklamaktan ibaret ol. 
duğu halde sistemin iyi tarafları. 
na halel verecek usuller takip edil 
miş ve mes'uliyet duyıuaunu mu. 
attal bırakacak mürakabeler ku. 
rulmuıtur. 

* Mecliıin açıldılı &ün ıazeteciler 
sözlerini Meclisteki iki diplomat 
locasına dikmi§lerdi, Daha Mecli
sin açılmasına yirmi dakika kala 
bunlardan birinde Alman büyük 
elçisi B. Von Papen, diğeıinde İn. 
süten,..,. AmeriA ıtii7ü .ıçneri 
yerlesmisti. Bundan .onra her ye. 
nj diplomat gelince gazetecHer 
birbirlerine sOl"uyorlardı: 

- Bu kim, ya bu kim? 
- Demokrasi çevresine veya 

mihver çevresine doğrudan doi
ruya dahil filin ve filan memleke. 
tin sefiri ... 

E, mesele yok, ayrı yere yer. 
leştlrilmelerl tabil bir §eY... Ra
hataız olmamaları için bu !Azım ••• 
.Meseli Japon sefirlle Çin sefiri 
yanyana oturacak delil ya.,. 

Fakat bitaraf memleketlerin 
mibnesaillerl ıu veya bu locaya 
ıirince buı sazeteciler. bu hare. 
keti o •emleketin iki taraftan bl. 
rini tercih ettiline alimet diye 
karfllıyorlar ve hayretten hayrete 
dilşQyorlardı. Eter burada Ame. 
dkada aSarı Gazete• denilen ba. 
zı Nevyork alqam ıazetelerinin 
mQmeuill olsaydı ıaıetelerine • 
mutlaka ıöyle telıraııar cekerler. 
dl: 

•Elde edilen en son mevsuk ha. 
ber ve bürbanlara göre filan veya 
filin Cenubi Amerika memleketi. 
Din mihver tarafına, filin ve fil4n 
bitaraf Avrupa memleketinin de 
açıktan açıja demokrui cephesi. 
ne katılclJiı 1abit olmuıtur.» 

tadır, çünkü zaten dünyanın umu. 
mı ııeviye1inden çek ıeri bir mem 
leketin herşeyden eYVel zaman 
kazanmağa ve verimi yükseltme. 
ie hakmaşı lUım ıelirken, bazı 
mahzurları defetmek endiaesile 
tutulan yol pek esaslı faydaları 

;vok •tmJi. ~ ... &m ... ~ 
yan hakild 11199 ... uDyel duysuJan. 
nı yeniden Pl'iletınif, illeri ya. 
vaflatmıı, verimi azaltmış, me
mur adedini ve iıletme masraflnı 
yükseltmiştir. 

Be§ yıllak iki sanayi plinımızın 
tatbikında hatalar olmuıtur, ba. 
zan araya füzuli mutavauıtlar ka. 
rıtmıt ve fiyatlaran yükselmesine 
sebep olmuştur. Fakat işler ya. 
kından tetkik edilir1e görülür ki 
bunlardan çoju nıeı'uliyet sahip. 
!erinin iıine hariçten yapılan mu. 
dahale ve tesirlerin neticesidir. 
Memleketimizdeki ıanayl tatbika. 
tının esas itibarile, devlet usulle. 
rinin ve memur zihniyetinin ha. 
ricinde olarak yapılması, herhal
de faydası mahzuruna çok ıalip 

Hatalar memleket sevgisinin te. 
slrile ve iyi niyetle yapılmıstır. 

Fakat herhalde bir an evvel tas. 
hih edilmete muhtaçtır. Yarwnın 
ao~ ~ ,,. 1"ISU: 
nün ihtiyaçları.nı en iyi bir .. kil. 
de karşılamak için esaslı bir iktı. 
sadi seferberlik düşünmeli ve ha. 
zırlamalıyız. Amerikada yapılan 

ve bu kadar parlak neticeler ve. 
ren tecrübelerden ve kendi tecrü
bcl erimizden icap eden dersleri 
alın&~ ve buna göre usulleri ıslah 
etmek cok hayırlı bir şey olur. 

..\ hmet Emin YALMAN 

Hikiımet tabiltleri arMIDU 
tayinler 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bey. 
oğlu hükumet tabibi Mithat Edlr. 
ne sıhhat müdilrlillüne, Kupadası 
hük6met tabibi İzzettin HakAri 
sıhhat mildilrlülüne tayin edil-

parlak bh' tecrübedir, memleket mi&lerdir, 

BU AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Yalnız en büyük ve en muhteşem 
Filmler yaratan ilahi sanatkar 

ALiCE FAYE 
HENlli FONDA DON AMECHE 

tarafından f&}ıane bir surette yaratılan 

ALTIN YILDIZ 
(LILYAN RUSSEL) 

En son nefis 1&rkılarla süslenmiş bilyilk süper film 
Ayrıca : Matbuat u. M. Memleket jurnah 

Numaralı koltuklar sabahtan aldırılmalıdır. Telefon 40868 

Merak edip bu itin içyüzünü 
anlamak istedim, Keler muharip 
devletlerin mümeullleri ayrı ayrı 
localara yerle,tirildikten sonra bi. 
taraf memleketlerin milmessille. 
ri, iki locadan birini aeçmek ıab. 
met ve tereddüdüne ınaruz hıra. 

kılmamış, bizim protokol mümet ... •••••••••••••••••••••••••-
ıillerimiz de slyui meyilleri in. 
celeyip her bitaraf memleketi su 
veya bu tarafa ayırmağı hatırdan 
geçirmemişler, sadece mevcut şan 
dalya ve yer adedine göre tama. 
mile ıelitlıüzel bir surette bit•. 
raflardan bir kısmını bir tarafa. 
dileı klimını öteki tarafa yerleı. 
tirmişler .•. 

Gazeteciler arasında bir an için 
esrarlı bir hal tesiri yapan mese. 
lenin içyüzü meğer i&te böyle pek 
başltmiJ .... 

* Ankarapalasta ıüleryüzlü bir 
misafir var. Karşıdan karşıya da. 
ima gülümser ve selimlafır~. Ba. 
lo akpmı karıalaştık. Hangi mem 
lekettendi, ne dil konUfUyotjıu, 
neye alakası vardı? Bihniyoıdum. 
Jr'Icğer o beni gıyaben tanıyormuı. 
Halimden tereddüdUmU anlaya
rak kendini tanıttı: 

- Adım Halit ••• 
Fransızca kon~uyordu, fakat 

!ngiliz şivesi vardı, Hayretle Yit. 
ıüne baktım: 

- Ne şaşıyorsunuz, dedi, el. 
hamdülillah müslümanım. 1ster

ı..seniz ıehadet &etire;yim, daha da 

- GtiZELLiGiLE BtlTilN GÖNÜLLERi TESllİR EDEN .... .._ 
KUDRETILE TEIUıliL KALPLIRi ATEŞLENDi&EN •• _. 

tLARtDOalTBY LAMODB 

:::::, L A L E YE G~LiYOR 
Sinema Aleminin 3 Büyük Yıldızı 

DOltOTRY LAMOUR • AKiM TAHiaoFF • JOHN 
HOVV ilDan C&Dlandırdıtı 

MEMNU 
ccDiSPUTED PASSAGE• 

Dünyayı yerinden sarsan bir şaheaer., Kalpleri heyecana ıetiren 
bir a&k romanı ... 

Herke9i zevkle neşelendiren bir süper Paramount Filmidir. 
Dikkat: NUMARALI YERLER SİMDiDEN 

KAPATu.MAKTADIR. 
TELEFON: 43595 

E1·so11.H~llRllR 1§1 
lngiltereden 25 lokomotif 

600 vagon daha geldi 

[SjYAsl :ıefi8 
Mihver ve 
Amerika 

G eçen harpte bir va~ 

torplllewntMJe Amerlblun 

hemen bal'be glrcliiitıl lıtWif .bal 
de MUlv'r 16i&luD Cinlikre ~ 
kan ,·apurlarını, hattA tor,..... 
rını bat.ırmakta• laJç ~r . 
Buna mukabil Amerika, ~-ılet.l.I 

nutuklannı, tedlNrleri~ ya"don· 
lan•ı artkrınakJa beraber, sar~n 
defa oh .. p gibi harbe silmek• 
acele etmiyor. Ha«6 Aıllerilla 

<'wnburreMI, bo Wdiseier'.ln Al· 

Bu lokomotif ve vagonlardan bir 
kısmı servise konmuş bulunuyor 

Ankara, 4 (Telefonla) - tn,u. 
tereye sipariş edilmiş olan loko. 
motif ve vagonların mühim bir 
kısmı memleketimize gelmiıtir. 
Bunların ıimdiki adedi 25 loko. 
motif, 800 vagonu geçmektedir. 
Bu lokomotif ve vagonlardan bir 
kısmının montajları Sıvas atelye. 

Portekiz 
hazırlanıyor 

Portekiz askerleri sessiz 
sedasız vapurlara 

bindiriliyor 
Lizboa, 4 CA-A.) - D. N. B.: 
Yabancı bir basının bir k11ım 

Portekiz aruiaine taaNıa nlye. 
tinde bulunan kimselerin mevcu. 
diyeti hakkındaki haberleri üzeri
ne Portekiz hükQmetinin tehlike
ye en !azla maruz noktaları icabı 
şeklinde tahkime karar verdiğini 
Occldente gazetesi, haber vermek. 
tcdlr. Bu gazete, ı:emilere bindiri. 
lecek olan aakerlerin sessiı, sada
sız talim ve teıbiye gördüklerinl 
ve halkın askerlerle vedalaşırken 
bütün milletin kendilerine yürek. 
ten batlı oldutunu şöylediklerini 
ilAve ediyor. 

Almanlar, Ruzvel 
te cevap veriyor 

(Bqı 1 incide) /§/ 
boş ve manasızdır ki Alman hükQ. 
meti bunlarla meşgul olmaiı 10. 
zumsuz telakki eder. 

Alman hUkQmeti, btl notayı dip 
Jomatik yollarla bütün bitaraf hü. 
kfunetlere ve bu arada merkez ve 
cenup Amerikuı hUkQınetlerine 

tevdi etm.lıtir. 
Birleşik devletler reisi, 28 ilk

titriai tarihH nutkunda detili 
kuvvetleri tarafından bir Aınert. 
kan destroyerinin 4 eylOlde ve di. 
ğer bir Amerikan destroyerinin 
de 17 llkteşrinde hücuma ujramış 
oldufunu bildirmiştir. 

Amerikan hilkfı.metl, sanki ateı 
açılmuının önüne ıeçmek niyetl
le hareket eylemiştir. Fakat atet 
açılmıştır. Ve tarih, kimin ilk •· 
teşl açtıtını tesbit etmlıtir. Sanki 
Amerika hilcuma uğramııtır. Ha. 
kikatte iıe Alman denizaltıları 
kumandanlarının verdiği haberlel' 
ve Amerikan bahriyesi makamla. 
rının resmi beyanatlarına nauran 
hAdi&eler iÖYle cereyan etmiştir: 

4 eylül hAdiseııinde bahb mev. 
zuu olan Amerikan Gt"eer torpito 
muhr,bi, ı 7 ilkteşrin hAdlseslnde 
ise Amerikan Kearny torpito mutı 
rfbidir. 

Greer torpito muhribi, inıiliz 
bahriye kuvvetlerile sıkı askeri 
itbirliği halinde bir Alman deniz. 
altısını saatlerce takip etmiştir. 
Bu takip esnasında deniz icinde 
bulunan Alman denizaltuıına de
nizaltı bombalarile hücum edil. 
ml&tir. Ancık bu hücwn yapıldık. 
tan sonradır ki Alman denizaltısı 
kendi muharelN vasıtalarını kul. 
lanmıştır. Torpito muhribi deniz. 
alta bombalarile saatlerce fakai 
netice.iz olarak takibe devam et. 
mlştir. Kearny destroyeri bir ge. 
mi kafilesinin himaye ıemiıi ola
rak seyretmekte idi. Bu esnada 
Atlantiiin baıka bir noktasında 
Alman deniz kuvvetlerile bir sa
vap tutuşmUJ olan ikinci bir ıe. 
mi kafileılpln imdat işaretleri a. 
lınm11tır. Bunun üzerine Kearny 
yolunu deiiştlrmiştir. Muharebe. 
nin cereyan ettiii mahalle ıitmlş 
ve bir Alman deniıaltısına deniz. 
altı bombalarile hilcum eylemiş. 
tir. Kearny'nin denizaltı bomba
ları attıiı ve biraz sonra 3 torpil 
atılıp bunlardan birinin destroye. 
re isabet ey1editini biızat Ameri. 
kan Bahriye Nazırı Knoks teyit 
etmi,tlr. ' 

Alman hükfunetl, binnetice sun 
tarı milşahede eder kf: 

ı - Reis Jtuzvelt'ln Aınerlkan 
torpito muhriplerinln Alman de. 
niz kuvvetleri tarafından hücu. 
m• maruz kaldılt ve bu ınıretle 
Almanyanın Amerikaya hücum et. 
tıti hakkındaki beyan.atı vakıalara 
uymamaktadır ve bizzat Ameri. 
kan behrlyui makamlarının res. 
mi beyanatlarile tekzip olunmak. 
tadar, 

2 - BilAkis bu iki Amerikan 
torpito muhribi, Alman denizaltı. 
ıaruıa hilcum etmi&tlr. Bu suretle 
Abnanyaya hilcum eden Amerika 
dır. Ve bu Amerikan bahriyesi 
makamları tarafından da teyit 
•clilmJi bu!wımaktadU'. 

sinde yapılarak servise konmuş. 

tur. 
Bunlardan bir lokomotif ve 6 

vaıondan mürekkep bir kompo. 
ıisyon buıiln Ankaraya gelmiş ve 
Milnakalllt Vekili Çevdet Kerim 
incedayı tarafından &özden ıecl. 
rilmiıtir. 

Amrrikan 
kadınları Hali
f aksa tecavüz 

ettiler 
B. Elçinin başına bir 
yumurta isabet etti 
Detroit, 4 <A.A.> - Miaipo: 

Reuter: 
Lord Halifaks, DetroH bafpis. 

koposunun dairesine girerken ba. 
rıeçı bir cemiyete menaup kadın
lar tara!mdaıı dıişmanca tezahüra
ta maruz kalrrııştır. Teıabüratçı. 
lar Lord Halifw'a Yumurta ve 
domata atını&lardır. 

Dedektifler elçiye bh' t" yu. 
murta isabet ettilini ve Lord Ha
lifaks' ın binaya 11r111ek için ilti
<:al c::mediğini söyl··mi:Jerd!r. 

Elçi, dedektiflere 11telA2 c:•m•. 
yiniz, bırakın lcen~i zararlarıca 

ell .. :ı!lnler.• dcrr·t~tır. 

Besarahga 
ve Bukovina 

Rumenlere kalıp 
kalmamaSJ için 

plebisit yapılacak 
Sofia, 4 CA.A.> - Ofi: 
Bilkreşten ıelen haberlere gö

re, Besarabya ile Bukovina'mn 
tekrar R11meıı arazisine iltihakı 

için 9 şonteşıinde bir plebisit ya
pılacaktır. 

Bu nzlyet ka.,ısmda t.MMltı 
ki Mihver, Amerikanın 1lutte str 
meıtinl istiyor ,-e bunu meyduı 

goetlrmete matuf hidheler yaratı 
yor gibidir. Amerika iMi kaptı ta 
rafın maksadını anlami! gilııl 1Mt 
şeye ratmen harpte. ~rnaktll· 
dır. 

Dibaya vaa.l)'fltf eıı Dulk DOkf.t· 
a111a plınlf bulwamakta .. r. fflç 
9Upbalı ki Ml.Jı,·er tarafı Rusyad• 
bJr bayU muvaffakıyet kazanıldı· 

tı sırada ılapooyaaın harekete ~
meaml \'e Buyaaıa iki •te9 ara· 
anıda buakdmaeım istemektedir. 
Fakat J&polQ'a. bir barp kablneal 
tetldl etmıı olmaauıa rafınen si· 
Walı bir müdahale huqaunct. M· 
aUz mlitereddlttlr. Bu tereddüt ö· 
nUnde Mlb,·er .Japoayaoın mDda· 
haleslnl, belki ® Amerlkaaın bar· 
be 11.nnealnde araaıaktad&r. Çin· 
kü malllla oldup üzere Mllıverle 

Japonya arasında bu esaea elaya· 
nan ı.ır anl-.nıa ,·anlar. A.merik• 
barbe glrcUl't takdirde. andaki an· 
Jatmaya söre. .JaponyaaQa cıa bar· 
Mı ctrmeııl kuneUe ,.ari.dlr. 

MUlver, ..... tmrlilr ld. "-9rt· 
....... laarlte ~ lllo Wü· 
iMi ,_dlHk faala lııAr tdalil&e tıaAv· 
, .. , etmemektıedtr. ÇiUllll ~
kaaın llarlle slrmesl M ......, ... 

dklne ....... .._.. 4a • --. 
Uerllem)9 Cİla()al&tlr. Biter tıll'ef· 

taa Amerllra t..n~ iter a1Uı 
artan yardımda 1Nl1181Mı11._.r. 

Hartıe glrmeal 1Mılld de • Y""9M· 
...... ılerece ..... il ... )IMÜtlf. 

Ralbakl, 1apoa~a llartMı sfr· 

..ı llilavet t n•ı• oek ~ ........... 
Vntywıtla ba wltetl .......... 

~rikanın .Japee,..._ lllee .... 
be r:irecellnl beld.- iotN el· 
maz. llaaaathltl11ee artaJa Mitan 
meeele, .rapoa,....n tereıldlılllne 

Sovyetlere göre Belediye Umumi 
<Bata 

1 •.w.> - M ı· · 1 d kwuanduındaki bir Sovyet birli. eC iSi top Aft 1 
ti, Almanların ilç taburunu imha 
ve 21 ta-kına talvip etmiftir. 

LolMlra, 4 (A.4.) - Son alı.narı 
haberleN töre askeri v.ui,,et şu. 
dur: 

Moakova meydaa muhare'beei 
en naaik •afRaaına ıirmiftlr. 

Kalinin çevresinde, Ruslar W. 
ıiyativi ell•inde tutmaktadırlar. 

l(ıruada, vaziyet vallirn tellkki 
edilmektedir. Bu11unla beraber 
Almanlar kendilerine Yayladai 
UıerincMn bir JeÇit teminine mu. 
vaffak olarn•mlflareır. 

Londra, 4 (A.A.) - Londra ve 
Stokholm'da ayni zamanda illin 
edildiline göre dün Rusyaya mah 
sut İngiliz tayyare rnalzemesi Ar. 
kanjel'e gelmiş bulunmaktadır. 

Murahhas olarak gönderilmiş 
oldulu Rusyadan dönen tnıillz iş. 
çi birlikleri daimi meclis umumi 
kAtibl Sir Walter Citrine beyanat. 
ta bulunarak rekor teşkll edecek 
bir sürate malik İngiliz Hurrlcane 
savaı tayyarelerinin karaya çıka. 
rıldılını gördillilnil söylemiştir . 
İsveç gazeteleri bir çok büyük fn. 
gUiz nakliye gemisinin Arkanjel 
limanına İngiliz kıtamı cıkantı
lını yazmaktadırlar. 

( .... 1 ..... ))( 
ilı:erindciti mesaiyi bUclirmlşür. 

Belediye sıhhat ~eri üzerin«le 
izahatta bulunurken, !Seledf,.e,.e 
ballı hastattelerde tedevJ e4Ken 
vatanda$ların günden giine arttı. 

tını. DariHAc:ıeıenln genlfletllerek 
müesseseyi halka tanıtmak için 
kurulan yardım cemiyetinin faa. 
liyetini, itfaiye iflerinin utta fa. 
al bir hale gelmesi için yapılen 

işleri izah ettikten sonra, l!Seletllye 
ve VIJAyet ziraat, veteriner itleri, 
Mezarlıklar müdiriyeti, Hukuk, 
Temizlik i&leri, Teftiş heyeti faa. 
llyctl etrafında esaslı mal6mat 
vermiştir. 

Bu izahatta belediye ne§rlyat 
işlerinin esaslı bir surette tanıinı 
edildili, matbaanın if ıörecek bir 
hale aokulduiu, Turiltik biJo tehir 
olan İstanbul için bir tehir reb. 
beri hazırlanmaJa ba&lanaldıtını 

da memnunlyetle kJ)'detmiştir. 
Vali ve Belecilye Reisi.pin iıatıa

tıııa ıöre. Tilnel idaresi için A,me.. 
rikadan &iparij edilen bir çift tü. 
nOl kablosunun bu&ünlerde U. 
manlarımızdan birine ıelmek ~e-

A 1 1 .. re oldujunu, Amerikadan 23 oto. man ara gore büs sipariş edildiği ve fsvlçreden 
ayrıca otobü& celbi için teşebbils. 

<Bqa 1 laıeiıle) X§ ıcre girişlldiJi, Silahtar fabrika. 
ı.enlnlradda Alınan tayyireleri sında kömür naJcil tesisatı ıçın 

ıeni& Y1n1war cıkarJD11lardır. 260 bin liralık bir inşaatın devam 
Helsinki, f (A.A. ') - Sonteşri- etmekte olduJunu, Romanyadan 

nin biri ile üçü arasında yapılan ıetirllmek Qzere olan tramvay 
bir taarruz neticesinde Fin kıta. ban<Uljlarile nakil işlerinin nor
luuun ayın üçünde Koivisto'yu mal bir hal alacalı anlaşılmıştır. 
igal ettikleri resmi Fin teblllin. 1 
de b'ld' ·ı kted' Vali nutkunda, Sular dareslnin 

ı ırı me ır. · 1 · i t · '-i ı 
3 sonteşrin gecesi Sovyet donan şehrin su ış erm. anzım . .,. .n e -

1 bi ı bü··"k uu.ı kü ilk ol- _. gelen ıayretı sarfettıjinı, Şe. 
mas .. r . ~ ... ' . ç . bir tiyatroaıunun ınemleketimJıQe 
mak uzere üç gemı kaybetmıştir. i t k''lt '' .. .. 1 k:~ .. ~ ... ,. · i t ya ro u urunun n -ına '""· 
Bunlar Fin mayinler ne ~PllUf· t 11 · · bir k'lde ,.,.1,. me gayes e ıyı ıe ı ... .,,. 
!ardır.. tıjını, Kon1ervatuarın verimli bit 

Berlın, • <A.A.) - Alınan o~- vaziyete ıirdiiini izah ettikten 
duları ba&kusnandulıimuı teblı. c~1 ı etrafında et sonra uınran ,..er -
li: raflı malUınat vermiştir. Verilen 
Kırım yarım adasında Alman .ve izahata söıe, istikraz edilen bel 

Rumen kı.taları dU§lll8nı takıbe mil r adan 4 milyon liraşııwı 
devam edıyorlar. JOD ır . 

Milnferit bazı dil§man teşltilJe. ilti.ıalike ayrıldıjı bll~ilmJftlr. 
rlnin mevzii mukavemeti kırılmıı- Vali ve Belediye Relll iınar lf. 
tır, Kırım sahilinde TeMosya ıı. lerl etrafında da esulı i.ZU.& .... 
1DIQI Z4lııtedi1Jı:ılltir. Jniltir, 
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l H i k 4 l' l {i~-
Po.ıs naTıyt..,. ı~ecuel ~ırçozen 

Beyaz Peri 
Yozan : Sadun Galip SA VCJ 

Necdet Strçözen'in muavini KA· 
ınll Becerikli, her zaman yağ aldı

ğı Asmaltı taraflarındaki yağcı ı 

Mehmet Özka.ymak'ın dükkanına 

uğradı. 

Dükkanda çıraktan başka kimse 
yoktu. 

- Ustan nerede? 
- Yağ iskelestrıe kadar gıttı, Ka-

şefi çok iyi arkati~ımdır. Ben gi
der meseleyi ve kurduğum planı ona 
anlabrım . PIAnım şudur: Birkaç 

' . 

RADYOLiN 
İLE SABAH .. • VE AKSAM 

.. Jl•ı•• ...... De ... ---· 
~ t.çalayms. 

mil abeY .•. Buyrun, oturun. 
- Çok gecikk' mi? 

polıs ve ben elektrik amelesi kıyafe
tine gireriz ve ııeııin yağcının bulun
duğu caddede gtya elektrik hatları
nı tamire geliriz. Elektrik malzeme
sini ve tellerini taşıyan bir arabayı 
da beraber getiririz. Sen arabada bu 

malzeme ve tellerıin altına ııaklanır- ~----- KURTULUŞ 
- Yarım saate kalmaz gelır. 

- Öyl~ bekltye) ım. BugUnler· 
de bır daha lluralardan geçemem. 

DükkAna glrdl. Çırağın getirdiği 

lakemlıeye oturdu, bır sigara yaktı. 
_ Kahve söylt~yım mi Ktmıl 

&ltey? 
- Eh •• ... Bk' orta şekerli içerim. 
Çırak dükillnda.n dışacı seğırtti. 

Klmil, cebinden çıkardığı p.:ııeteye 

göz geaıiirlrhen araetN da aokağı 
ııeyredi)t1ımMı. 

Dilkkhın tem karş1EU1nda, d&r ve 
ufak ~ır çıkmaz vardı. Buiunduğu 

yağcı dtlkk6aınGaın bal:*a h~ır yer· 
den tamamıiıle göırünnaıyen bu çık· 

mazı KAnril, tııunılaca kaç defa gel
dlgi halde lriç farketınemı.t . Çık

ınazın dibinde yarı yıklk ve met.rtlk 
ufak bir hane• benzi)lelll bir bina go
ze çarpıyordu. Bu lıiRarıın bütün 

sın. Arabayı de. caddede kalabalık 

etmesin diye Yutturmaca çM<mazına 
sokar, hanın kaptıSı yanma bırakı

rız. Senin vazifen, serseri veya baı:ı- 1 
ka biri geHp metrik hanın kapıııına ı 
"VUrduğu zaman, VUMJtif parolasını 

işitip öğrenmektır. Arabaya sesi ko
lay alacak ufak bir mikrofon da 
yerleştiririz. Eğer çaktırmadan bu
nu yapabillr~k ı. kolayla.,ır, o za-
man ptlnmun ikinci safhasına ge
çeri~ Bütün rneeele, pllnı11 llk saf
hasını muvaffakıyetle tatbik etmek
tedir. Ben şimdi polis mlldüriyetlne 
gidıyorum. Yartn sabah saat dokuz
da burada buluşalrm. 

(Arkası var) 

aVJ.M.AC:A 

pencereleri taşla orl\lı:aüıştU ve kü
çük demir bk' kapısı vardl. Ki.mil, 
çıkmaıım aeg- baılptndaıki l<ilrmızı lev- t 

• • ııı n 

hayı okudu: Ytttt.Mwm&ee. çıkmazı. 

Kim il gtll timseyea k : 
- Belediye nereden de bulur bu 

isimleri? diye dttştindü ve tekrar 
gazetesini okuRlağa daldı. 

Onu lltı dalgınlıktan Ç«akla kah- • 
vecinin gelmesi k~ı. Gaseteyl 
bUküp cebine k~~. :tıMııeenı alarak 
kahveyi ~eğe k~. 

Bu sırada.~ yhte C)tkmaza ta- ' 
kıldı. Çıknwıan 89l b&.fıtlda, partal- ıv 

Soldan sata: 1 - Bir renk; Kabı 

ca kıya!eUl, k188. kır sakallı biri ar- 11 

kasını kÖıfe ttu-nna dayamış duru
yom. Derken, yukandan gelen lls
tik çizmeli, siyah l'AUfambah, üstü 
kıyafeti düzgi.hı biri, partal kıyafet

önen kıtıım; Bir nota. 2 - Şaşkın 

şal}km bakarak 3 - Bir renk; Es
ki bir sitatı. 4 - Bir yemek; Bir 
uzvumuz. 5 - 1sim; Bir peygam
ber; Bir illtifham. 6 - Çocuk kUfl
durBBı; Gelin peçesi. 7 - Zamanın 

'i adamın önUnde11 ~erken hafifle
dı. Klmll Becerikli muşambalının 

partal kıyafetliye bit" k~ şey söy
lediğini. partal ~fetunh\ de nurıl
danrr gibi bir kaç kelime ile ona ce- taksimatınd&n; Birdenbire; Bir no· 
va.p verdığinf, mu~mbalNlın yUrU- ta. 8 - ?)ar; Bir İngiliz iilçUsü. 
y;Up gıttlğini gördü. Klknllden baş- 9 - Bir J\e\'i peynir; Nokeaneız. 

k&M beltc:f bu olanı farketrnez, etse 10 - Dizerek. 11 - Yama; Kan
de ehemrni&'d Verrnet";di. Fakat po
lis mesleği mütecC68is bir meslektir. 
'OstU 0a9ı dttzgiin bir gemiciye, hat
tA wfak bir geminin kaptanına tten
zlyen brr adamın bu pe.rtAi kıyafetli 
adamffı. ne alış verişi olabHlrdi? 

sını yıldırmış k<>ea; Beyan edatı. 

Yukanun aışatı)·a: 1 - Su; 
Rahip; Uç. 2 - Cesur taslaklığr. 

3 - Koyun aygrrı; Kızarmış kö
mür. 4 - İlçe; Uzak. 5 - Bir 
renk; Yapma; Bir ROta. 6 - BUyUk 
bir şehir: Yalvarma. 7 - Bir renk; 
Bayağı: Bir nida. 8 - İri ta.,; MU· 
lAhazasız. 9 - Demlryolu; Dost. 
10 - TahammUI edememek. 11 -• Eski bır silAhın fişeği: Kokuhı bir 
ot; Kirpinin başı 

Merakı artan Kdmii, gozetlediği· 

nl sezdlr~mek il;in ylfte cebinden 
gazete.sın! çıkardı ve okur gM>I dav
ranarak arasıra karşıyı koUama~a 

koyuldu. On dakika kadar sonra 
partal kı~etli adam oldvğıı yerden 
a)Tıldı, çıkmaza girdı, sallantl salla-
na met:rQk bınanın kapısına doğru Dt'!''Ktl BUI.MACANIN RAI.U 

gitti ve tam kapının yanında su dö· 
küyonnuıı gıbi bir vaziyet aldı. KA
mll, bir aralak onun kapıya parmek
larile vurdu~nu gördU. Kapı ara-

Soldan saia: l - Es; Amele: Al. 
2 - Rus; Asa: Jfa. 3 - Çul; Esi. 
4 - Sermaye. :ı - Az; KBJde; La. 
6 - Kadeh; Albay. 7 - 11; Salle; 

landı ve adam arkasına bakarak Fa. 8 _ Titreme. 9 - Toz; Em!. 
caddeden kimsen n geçml"ilğl bir 10 _ Tay: Dar; Aııl. 11 - Ak; 
sırada bu aralıktan içeri kaydı, Ka- Melez; As 

ııı kıtrandı. Yukarıdan _,.ğıya: 1 - Er: Fa-
Klıml: kir; Ta. 2 - Suç; Zal; Tak. 3 -
- Bunda bir ı., var ... diye dUşlln

dtl. Muhakkak kaçakçılık gibi bir 
iş... Ne yapsam acab&? .. Kalkıp 

karşıkl binaya gir~e uğra.şsam 

beceremezsem bir ÇU\'al n<:lrl ber
bad ederiz. Hem böyle bir işe tek 
bqma teşebbUs etmek deliliktir. 
Eğer ~ umduğum gibi blr ka.ı;akc;ı
lık il}i ise kaçakçılar gözü pek in
sanlardır, İstanbul b r daha beııi de
lil pof!tumu bile göremez. Hem ser
ııerittbt kapıya vuruş tarzına ba-kı

lınıa herhalde oraya girmek için blr 
parola var. Pohse haber versem, 
parolayı bilmedikten sonra oraya 
herhangi bir şekilde veya baskınla 

girmek t.eşebbUsll kuşları uçurtabl
lır. Çok kurnaz adamlardır onlar .•. 
Kim blllr, yakayı ele vermemek 
için, ne tedbirler, ne hllelcr dUııUn
möıılerdlr. İyisı mi gidip bu işi Nec
dete anlatayım, o herhalde benden 
daha iyi dUşUnUr ve bir çaresini bu
lur. 

Kalktı, yağ tenekelerini açmakla 
~l olan çırağa seslendi: 

- Ali, ustan gec kecek galiba: •• 
Aklıma acele bir işim geldi, onun 
için ustanı beklemlyeccğim. Gelince, 
hesap görmek için geldiğimi, bekll
yemediğimi söyle, bir kaç gün son
ra uğrarım, olmaz mı? 

_ Peki Kamu abey .•. GU!e güle .• 

* Kimli Becerikli, yağcıdan çıkar 

çıkmaz Galatadaki büroya koştu. 

Necdet Sırçözen'e h!dıseyl bUtUn te
ferruatile anlattı. 

Necdet biraz dllşlindUkten sonra: 
_ Hakkın var KAmU, dedi. Bu 

yllzde doksan dokuz bir kaçakçılık 
ı,idir. Kendi b~ .. "a .if gormeğe 
kalkmadığına veya polise haber ver
mediğine çok iyi ettln. Bir parolanın 
mevcudi)'eli "'e bunu öğrenmek lU
zumu da muhakkak. Bak. şimdi ne 
yapanL Polis kaçakçılık masası 

Sus; Toy. • - Lekesiz. 5 - Ma: Ra
hat; De. 6 - Adlar: İrsal. 7 - La; 
Adale; Re. 8 - Eyeleme. 9 - be; 
Ema. 10 - Af1; lsa. 11 - La: Da
yak; lıı. 

RADYO 
7 ,30 Proı:-ram 
7,33 MUzık 
7,45 Ajans 
8.00 Müzik 

cuk klübii 
19,45 Serbest 10 

dakika 
19,55 Müzik 

8,15 Evin saati 20, 15 Radyo gıı 
8,30/ 8,45 MUzık 20,45 Müzik 

12,30 Program 21,00 Ziraat tak. 

12,33 Müzik 21,10 Müzik 
12,45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,00 MUzik 21,45 Müzik 
13,30/14,00 Müzik 22,30 Memleket 

18,00 Program saat ayarı 
18,03 MUzlk 22,45 Müzik 
18,25 Konu'1Jla 
18,45 Rodyo ço. 

22,55/ 23,00 Yarm 
program, 

BORSA 
4 TEŞRİNİSANİ 19U 

1 Sterlin 
100 Dolar 

» Peçeta 
100 İsviçre krona 

1933 Türk borcu I 
1818 istikrazı dahill 

5,22 
129,5275 

12,89 
30,86 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demlryolu tahvili 

...... 
23 70 
22 00 
20 50 
20 50 
49 25 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altın ıramı 

25 55 
24 45 

\17 50 
3 54 

Doktorlar, bankacılar, katipler, mühendisler, 
velhasıl bütün murekkepll kalemle yazı ya 
zanlar, mürekkebin ceplerine akmasın . 

Fiyatı 1 
her 

dan korun~asından ve ucun bozul_ 
masından kurtaran yegtınc: 

Kırmızı Ha: kah T 1 K U 
Dolma kalam; 

A v:upada dahi tasdik olunduğı 
gıbı Almanyanın bu icadı, mü. 
rekkepli kalemle yazı yaz. 

yerde 
4,5 

Uratl 

ak mecburiyetınde ola,. 

Bozulan parc;ala· 
rın yedekleri tamir 

ücreti alınmaksızın, 
maliyet fiatına yerleri-

• lkı hakikaten bu ezi
""tten kur~rmıstır 
TİKU ucu . 

ne takılır. TİKU kalemi 
sekiz parçadan ibaret olup, 

her b ir parçası bulunur. Açık 
bırakıldığı halde, her ne şekil 

Je durursa dursun, mürekkep akmaz 
./e kurumaz. TİKU en sağlam ve en 
kullanışlı mürekkepli kalemdir. Her yer. 

de arayınız. Taklitlerinden sakınınız. Üzerin
deki TİKU markasına dikkat ediniz. 

aşınmaz. 

Bol mürekkep 
alır. 

Kuvvetli 
basılır::ıa 

4 kopya 

çıkarıla. HER YERDE 
ARAYINIZ. 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş ta.rlhi: 1888. - Sermayl"eı: 100.000.eee Türk 

Şube ve aja.ı.a adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ııe vi banka muameleleri. 

Para bırlk.tirenlere 28,Cı:JO lıra iluamıye veri:ror. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesıtplarınd:ı 

en az 50 lirası bulunanlara senrıııle 4 defa çekilecek kur'a ile aşıı.ğt· 

daki pllna gore ikramiye dağınlacaktır. 

4 det l ,MO liraWt 4,MO Ura J oe adet 50 llralık l'l,000 llrı. 
4 » 500 » 2,HO il 

' » 2$0 • ı,ooe • J29 il 40 > 4,880 il 

'° > 108 il ,,... » 180 • 2t 8,2" • 

DİKKAT: Hesa.planmıııdakJ paralar bir "sene içinde 58 

aşağı dUşmiyenlere lkramıye çıktığı takdırde % 20 
veri!ecekttT. Kuralar senede 4 d Pfa, 11 Mart, 11 Hazıran. 

11 Birınciklnu:- da çekilecektir. 

llrad&n 
fazlasi!~ 

11 EylQ'., , ________________________ _, 

Maliye Vekaletinden : 
2/ 6/ 1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına sa. 

lahiyet verilen ve hasılata tamamen Diyarıbakır ve Elazığ istasyon. 
!arından Irak ve İran kudutlarma kadar yapılacak dcmiryolunun 
inşasına tahsis edilecek olan ~o 7 Gelirli 1941 Dcmiryolu istikra. 
zının 20 S<!nede itfası meşrut b~ milyon liralık birinci tertibine 
ait tahvillerin satışı 7 11 941 sabahından 15/ 11 941 akşamına ka
dar yapılacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20, 500 ve 1089 lira iti. 
bari kıymette birlik, 25 lık, 50 lik tır. 

Tahvillr.rln ihraç fiyatı r-; 95 olarak teshil edilmiştir, yani 20 
liralık bırlik tahvil bedeli 19, 500 liralık tahvil bedeli 475 ve bin 
liralık tahvil bedeli de 950 lirariır. 

Bu tahvl1ler umumi ve mülhak blitçclcrle idare olunan daire ve 
mUesseselcrcf:', Vilfıyet hususi idareleri ve Beledlyciercc yapılacak 
müzayede, münakasa ve mukavelelerde tcnunat olarak ve Hazine. 
ce satılmış ve satılacak olan Mılli cmlllk bedellerinin tediyesinde 
başab;ış kabul olunacakları gibi tahvil itfa bedelleri ve faizleri 
tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve rtisumdan 
muaf bulunacaklardır, 

Mezkür tahviller Türkiye CUmhuriyet Merkez. Türkiye Cümhu. 
riyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Ti.irk Ticaret, 
Belediyeler bankalarile Sümer ve Etibank tarafından satılacağı 
gibi diğer bankalar vasıtaslle de temin olunabilir. 9643 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Kıymeti muhammenesi Pey akçesi 

Li. Kr. Li. Kr. 
63 84 5 90 

Mercan Dayahatun mahallesinde imam Ali han üst katta 2 No.Iu 
oda arsasının müzayedesi on gün mı.iddetle temdit edilmiıtir . 

İhalesi 14/11/941 cuma gtinu saat 15 de icra edileceğinden istek. 
lilerin Çcmberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdiriyeti Mahlul,At 
kalemine müracaatları, (9635 > 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A T R O 8 11 

::•::;. dr~:I ::~n:: iJ t.ı~~~:::~r.~~;:' kwamdo 

Bu akşam ııaat 20,3' da 
B A M L E T KÖRDÖVÜŞÜ 

·--·DOKTOR .... ,.1 
ÇİPRUT 1 

Cildiye ve Zuhrcvıye Mtitehas· 
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posla sokagı 
Jrn csmde !'t'!eymenet apartm nı 

Tel: 43353 

İstanbul asliye altıncı 
mahkemesinden: 

941 1092 
:Miıddci: Zehra Uslukul: 

Safictıpaşa So. No. 14 
Muddeialeyh: Abıdin Uslukul: 

Tophane Boga"kc~ende Cami so. 
kak No. 3 de. 

Muddei Zehra Uslukul tarafın

dan muddeialcyh Abidin Uslukul 
aleyhine açılan boşanma davası 

için müddeialeyhin 28.10.1941 sa. 
1ı giınü saat ı ı de mahkememizde 
l\azır bulunınaı;ı !uzumu iltıncn 

tebliğ edilmesi üzerine mumailey
hin o gUn gelmemesi veya bir ve. 
kil gondermcmesine mebni hak
kında gıyap kararı ittihaz olun_ 
muş ve imHi kılınan bu karara ait 
ihbarnamenin bir nüshası da mah
kem~ divanhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on beş gün müddetle 
ilanı için tahkikatın 9.12-1941 sa. 
lL gi.inü saat 11 e bırakılmış oldu.

1 gu tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. 

VATAN GAZETESi 
iLAN FiYATLAR! 

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

Şişli Halkevinden: 

. 750 
500 
400 
150 
50 

Türkçe, ingilizce, almanca, Iran 
sızca, çiçek, şapka, dikiş ve biçki 
derslerine başlanmıştır. Kayıtlı o. 
!anların ve yazılmak isteyenlerin 
müracaatları. 

TAKViM 
5 TEŞRİNİSANİ 941 

ÇARŞAMBA 

AY: 11 - GÜN: 309 - Bızır: 184 
RUMi: 1357 - Birinciteşrin: 23 
HİCRİ: 1368 - ŞEVVAL: 15 

V AJUT Z&V AL.l EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

8,36 
11,58 
14,43 

17,04 
18,35 

4,58 

1,34 
6,56 
9,42 

12,00 
1,33 I 

11,53 

Sahibi ve Nefl'iyat MtıdtlrO 

AHMET EML~ YALMAN 

B&aıldıfı yer: VATAN lıl&tba&lı 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
K il~illı ta•arrrıf 

heaapları 11l42 

IKaAMIYE Pi.ANI 
KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma

yıs, 3 Atustos, 2 İkinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

DOKTOR 

TABANTO 
Dallili Jıasıahklar mütebQsıs 

(PNÖMOTÖRAX TATBİJt: 
EDİLİR) 

TUnel, Şahdeğlrmen S. No. ıs 

Tel: 49Z86 

3 il 

10 • 

• 
509 il 

259 )) 

49 il 100 il 

50 • 

200 il 

206 • 

50 il 

25 • 

10 • 

DOKTOR a.f~ 

HAFIZ CEMJV" 
LOKMAN sı:l(*" 

DabHiye Möteb:
Divanyol• .~ ~ 

Muayene saatıerı. r-:-.at 
-ret:~ 

hariç hergün 2.5. 


