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TORK l<ARA SULARINDA BiR HADiSE 

Kariidenizde bir denizaltı 
bir Türk motörünü batırdı 

Motör, mürettebatı filika ile lğneadaya 
çıkarıldıktan sonra, top ateşile batırıldı 

Ankara, 5 ( A . A . ) - Türk 
bandıralı 14 5 tonilôtoluk Kay
nakdere m ot örü Karadeniz 
Boğazından çıkarak Türk sula
rını takiple şimale doğru geç
mekte iken İğneada ve Midya 

orasında bir denizaltı tarafın

dan durdurulmuş ve müretta
b atı filika ile lğneadayo 
çıkarıldıktan sonra, denizaltı 
t a r a f ın d a n t o p a t e ş i i 1 e 
batırılmıştır. 

İlk Basın kon gresi ' 
hayatımızda bir 

dönüm noktasıdır 
r---

Gayeleri üç senedir kağıt uze. 
uyan Basın kan unu 
kiki hayata doğdu 

~'ıan: Ahmet Emin YALMAN 

A nkarada Gar lokantası. 
lo ~ nın uzerindcki geniş sa-
2,~ciayız. Yerli, ecnebi, binlerce 
~teci var. Aramıza Başvekil. 
~ıı.. Dahilıye Vekilinden başla. 
~~rak devlet adamları, hilkümet 
)~~arti erk nı karı§mıv bulunu-

~Ortalıkta bir bırlik havası var. 
birlik duygusu bütun ruhlara 

'lııınış, Bu ahenk benim de bUtUn 
~l~ğımı derhal tntlı tatlı sardı. 

§Undüm: 

ıı.ı-:-- Bize n.c oldu? Neden birbiri. 
~ bu kadar yakınız, acaba 
llı.l!_tgünku luı~atımızlia; yüzleri. 
~ ~e maskeler mi vardı"! Sun'i 
~llller mi oynuyorduk, başka baş. 
li- gazetelerde rekabet mücadele. 
> Ve fikir başkalığı içinde yazı 
~ıctrken, neden birbirimizi müş. 
~ ek insanca çehrelerimlzlc gö. 
ı:_lllı,vorduk? Neden ayrılık taraf
~ızı arayorduk ve hayatımız. 

bırblrimizın yuzilne: «Şu veya 
d arızası, kusuru, fonalığı 11 var 

4'~c bir etiket taslağı ihtiyacı 
~UY.orduk? Birbirimize çatabil
ltı it için adeta ilkönce hayali. 
14 ~c bir umacı yaratıyorduk, fi. 
~ fi!~n meslekdaşa, vatandaşa, 
U ana değil hayalimizin mahsu. 
> Olan o fena umacıya s1tldırı. 
llrduk 

\>a ~ükdmet crkAnı? Onları 
~iYor değildik, onların da bi. 

11 
karşı sevgisi~ şüphemiz yok

~ P'akat bazan kendilerini bir 
>t &anın karşı tarafırı9a oturmuş 
t~ı sert bir mubassır mevkiinde 
'"1 U:vorduk. Onlar da bize kusur 
~na çıkmış, yaraR1az, şımarık 

lıltlar ı;:cizilc bakıyorlardı. 
.\rıcak hayalimizde varlık bu. 

~il sun'i aykırıhkların dağılması 
tq n Ve rol oynamaktan vazgeç. 
~ll'ıız için ve ~lplertmtzi birbi-
~ açan samimi insanlar ve mes. 

~t daı;:lar olabilmemiz için sadece 
tr bir çerçeve içinde, iyi bir 

~l.!tlc, müşterek bır maksat için 
ıı.ı arada bulunmamız kAfi gel. 

tır . 

\'altından temas ctınck, yuz yQ. 
gelmek bu kadar faydalıdır da 

ıa dıl'c bunu senclerdenbcri yap. 
•1ttnışız? Neden, hele hukumetle 
" 

1n tema ları bu kndar nadir 
bu kadar az yapıyoruz? 
~ır gun ıçinde bilmem ne ol. 

"1ı l-'akat bana oyle ı;:eliyor ki 
lı gazete ve ı;:azctecl, vaslye 

: taç tecrubcsi az bir çocuk 
lı tı~ara ı gösteriyordu. Bugun 
tnluk yaşını aşmış, olgunluk 
1tıanını vermi§ gibi bir hal al. 
lır 

1) • 
'teunC' kadar adeta tcsadufi su. 
il akıp gıden ha ın kuvveti 
~ ltongresık mukadderatını eli. 

lllrnış, m<'s'uliycllcrlni kavra. 
,.' \.'e bunlnrın hakkından gel_ 
~kı ış cdınmiı::tir. Gençlik için 
ı lt~lcrı ı;:ittıkçc azalan gazete. 

bırdcnbire bir meslek hali. 
ti ~Ük elmiş. emniyeti, garanti. 

• cazibe 1 artmıştır. 
<Devamı Sa : 3 Sü: 4 de) = 

Ankara üniversitesi Hukuk 
Fakültesi merasimle açıldı 
Yeni binada 

Yücel vecız 

yapılan törende Hasan Ali 

bir hıtabede bu!undu 

Maar if Vekili Hasan Ali Yücel 
nutuk 9Öylerken 

Ankara, 5 (A.A.) - Ankara Ü. 
niversitesi _hukuk fakül1fsi yeni 
binası bugun saat 16 da törenle 
açılmıştır. 

Faki.ıltenin 17 nci yıldönilmüne 

ra&tıayan bu açılış töreninde Bü- ı 

yı.ik Millet Meclisi relsi Abdülha. 
lik Renda, Başvekil Dr. Refik Say. 
dam, Milli Müdafaa, Adliye, Da
hilyie, Harbiye, .Maarif, Nafıa, İk. 
tısat, Mı.inakalat Vekilleri, Bı.iyiık 

Millet Meclisi reis! vekilleri, me. 
buslar, Parti genel sekreteri, Par
ti idare heyeti ve müstakil srup 
re.is1 ve l&alart, Temyiz mahkeme. 
si r eisi ve başmi.ıddclumumlsl, Gc. 
ne! K urmay ikinci reisi Orgeneral 
Asım Gündiiz, Hariciye Vekfıleti 
umumi katibi Numan Menemenci. 
oğlu, Adliye ve :ı.ıaarif Vekaletleri 
ileri gelenleri ve fakülte profc. 
sörleri hazır bulunmuşlardır. 

Tören, fakülte konferans salo. 
nunda yapılmış ve istiklal marşını 
müteakip Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel kürsüye gelerek uzun ve 
veciz açılış nutkunu soylemiştir. 

Maarif Vekilinden sonra, !akul
te dekanı da bir nutuk şoylt:miş 
ve bundan sonra davetliler yeni 
fakülte binasının ders ve konfe. 
rans salonlarını, yatılı talebe dai. 
r elerini, idare odalarını gezdikten 
sonra hazırlanan büfeye geçmiş

lerdir. G üzel bir surette tanzim 
edilmiş olan fa külte holünde genç. 
likle hasb ihalde bulunan büyükle. 
r imiz talebenin alkışları arasında 

fakülteyi terketmi5lerdlr . 

Basın kongresi 
Gazetelerde çalışanların 

maaşlarına zam yapılıyor 
C4ı -

Fikri Tuzer gazetecilere bir ziyafet verdi. 

Ziyafette Başvekil 

ve b ü t ü n v e k i il e r h o z ı r bulundular. 

1 
Ankara, 5 (Tele!onla) - Basın 

r .... ---.--------111,.. kongresi umumi içt~maında ayrı. 

I n O 
•• n u·· lan encümenler bugı.in sabah saat 

Basın Kongresinin 
çektiği tazim tel-
grafına cevap verdi 

Ankara, 5 CA.A.) - Turk 
Basın birliği umumi koıız;rcsi, 
reis Hasan Reşid Tankut, kon. 
grcnln birincı toplantısında oy 
bırliği ile aldıkları kararı ye. 
rinc getırerek Reisicumhur 1\til. 
11 Şcl İsmet inznu'ne aşağıdak i 
telgrafı çekmiştir : 

Milli Şef İsmet lnönü 
Cumhurrelsi 

Bur;ön birinci umumi kon. 
gresini toplayan Türk Basın 
birliği Milli varlıfımııın da. 
<Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) §X§ 

' ' 

l g dan itibaren çalışmalarına de 
vam etmişlerdir. Encümenlerde, 
gazetelerde halen istıhdam edil. 
mekte olan muharrir, muhabir, 
muhbir, mı.itercim, musahhih, mil. 
rcttip vesairenin maaşına ' , 20 
nisbetinde bir zam yapılması ta. 
karriir etmiştir. Hazırlanan zabıt 
umumi kongre heyetince de kabul 
edildiği takdirde maaşlara derhal 
zam yapılacaktı r. 

Parti genel sekreteri Fikri Tu. 
zer bu akşam saa t 17 de gazeteci. 
!er şerefine bir cay ziyafeti ver. 
miştir. Ziyafette Başvekil. Dahili. 
ye Vekili , Münaka lat Vekili, Tlca. 
ret Vekili, Sıhhat ve lc:timal Mua. 
Yenet Vekili , Maarif Vekili hazır 

bulunmuşlardır. Ziyafet neşeli bir 
hava içinde geçmiş, basın blrligl 
mensuplarını Fik ri T uzer karşıla. 

mış ve uğurlamiştır. 

Basın hirli~i lı;tfmaına bug ün 
bilAfasıla devam edecek tir . 

r " Gl. Vavel 
Hindistana 

gitti 
Hindistan, Alman 

taarruzuna 
karşı ha z ır 

Bir Rus kurmay subayı 
daim_i olarak Hmdis

tanda kalacak 
Siagapur, 5 <A.A. )- H int 

orduları başkumandanı Gene. 
ral Arck ibald Wnell bu a. 
bah Singapurdan ilindi tana 
h areket etmiştir. 

:rUl4PS E 
---=-
-~ 

Singapur, 5 <A.A. ) - in. 
gilterenin Hindistan ordu!!u 
başkumandanı General Wa. 
veli salı r;ün ü matbuata yap_ 
tığı beyanatta, Czak arkın 
Hindistanır. sağ cenahını teş. 
kil etmekte olduğunu söy li. 
yerek, oUzakşarkta asker i va
ziyet te bilhassa Birmanyaya 
dokuna bilecek herhanKi bir 
deği ~i klik, İngilterenin dotu 
müdafaa bölgeiinin temel ta. 
şı olan Hindistanı doğrudan 

doğruya a lakadar eder de. 
mistir .. ı 

Cenupta, Almanlar K a!ka!>yaya ul a!izmak üıere, harekete ı:eçmi~ bu lunuy•rlar. Har itantK, Kafkasyayı 
ve hal en hareket abası olan Kırımı ~ös termelttedir. 

!Ua lezyada bulunan 
kıtaları da tem -. etmiı; 

ğuna ilave etmi!j ve 
öy lcmist ir: 

Hintli 
oldu. 
unları 

"Rusyada vaziyet , karan. 
lık tır • .i\lmanlar Hindistana 
doğru ilcrliyecek ol urla r~a 

Hinıfistanın simal batı hudut. 
l :uımızda cok k uvvttll müıı. 
ta hkem mevk ilere tec;aı'l ü f 

ed erclıılerdir, Bıı müstahkem 
mevkiler :;on zamanlarda da. 
h'.l. rok tah kim edilmişti r. 

Bir ile simdi orada çok kuv. 
, ·ell hi7, Hlndistandak i İngi. 
li7. lrnmarıdan lı ğilc Ru l ar a. 
rasında ık ı bir temas vardı r. 

nıı: Rııc: kurmay "Uhu·ı daimi 
eiank Nl ... INtıiı•a. hl-•u 
t u :lh l Jflndlstıı ntfıı k i f11g ili; 
k uvvetlerine menc:up s ubay_ 
lar da Ru":raya miiteaddlt zi. 
~·aretler yapmaktadır. Hin. 
di<:tandan Rusyava ehemmi. 
~·etli miktard a ia"e m addele. 
~ı e:iindı-rilmektedir. Şimdiye 

k:tdar Ru.,yın•a hiç bir askeri 
hıvvPt e:önderi1mt mi4'tir. F.sa. 
sen Ruslar da böyle bir kuv. 
velin l"~Tlde;-ilmesini İ!lıteme. 

mi lerdir.ıı 

Sovyetlere göre 
Moskovaya 
şiddet:i bir 

taarruz başladı 

Rus kıtaları Volgo 

nehrinin sol 

sahiline çekildiler 
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 

4 sonteşrin günü kuvvetlerimiz 
cephelerde du~ınanla çarpışmıştır. 

Kırım, Mojaisk ve Kaliniııe ke. 
simlcrindeki muharebeler çok şıd

Jl iin Singapur'da idi. Bug ün Hind istanda .••• 
Yarın nercdr olacağını kimı.e bilmiyor. Resimde, İngilizlerin en 

çok " ... c'tdil :.l<>ri I.tımandanları General Vavel'i, bundan bir müddet 
evvel İ rnn i .. galinıie, Ru kumandanile Kafkas müdafaasını ~irüşür. 
ken ı:ötüyoı·sunuı. 

ASKERİ VAZİYET 

Almanların 
yeni hedefleri 
Don ve Volgo nehirleri gerisindeki Rus 
müClafaosı Vologdo ve Rostof' a dayana
bilir. Almanlar şimd i bu iki mevkie varmayı 
tasarlamış görünüyorlar. 

Yazan : ihsan BORAN 
Sugi.ınl<ıi 

ceııhe!!lnde 

edilebilir: 

tebli~lere gere doğu 
\'Bzlyet 'öyle hulasa 

1 - Oncga rölünün şimal ,.e <'e· 
nuhundan \'ologda'ya ıloğru geliş· 

mesl muhtemel Fln , .e Alman lll'rl 
hareketleri hakkında mtihlm hlr ha· 
ber J Oktur. Bu sırada, tay;yare mal· 
ı.eıne 1 ytiklll tnglll;ı nakli~e gl'mi· 
lerl A rkanjel limanına gel ml~tlr. 

l~te Alman ha,kumarulanlıi;"ı, hu 
C\klyata mani olmak için Y11log· 

da me' kllni ele g~irınek l!\tl.} or. 
Arkanjcl limanına gldr.n biridk de
mlryolu hu şehirden ~e.çmektedir. 

Bh:N? cenupta Ro tnf ' e şimalde 
Voloırıta C\ kuke) ')'İ kı)·nıetlerl ııııı· 

l!a\·I olan hirer me,kldir. Aunlar 

ı \'ılulabillr. 

1 ~ 2 - Lenlngrad bölgesinde Ru81ar 
tek rar bir çıkış taarruzu yapını • 
lanta ıla geri atılmışlardır. Alrnan
lar ~eva nehri boyunda mildafaaya 

· geçnıı,ınıtır. Bunları Ce\1P Alman 
rrpheı;lnl ~armadıkı;.a hücumların 

hlr faydası olmıyaı·aktır. Mareşal 

Foa I..cctı, ordusunun hüyük kıslllı· 

nı \'aldal teııelcrlnden \'ologda l!i· 
tikametlnde taarruza e\kctndştlr. 

l.enlngraddakl Ru" çıkış taıırruıla
rından korku u yoktur. Müdafaa 
lı:ln klHI kun et ayırdığı anla, ılı· 
yor. 

detli olmuştur. 
Kuybişcf, 5 (A.A.) - LOZO\'Ski, kay hedlllr e, Ruo;lann Volga ' e Don 

uKınm'ın hemen tamamının işgal f nt hlrlcrl 11;erlsindekl nuidafaa Kİ!i• 
(Devamı Sa: 3 Sü: 5 de) / '?>,/ j temleri de <"enahlardan ' urularak 

S - l\foo;ko,·a et rafıntlakl \ a:ı.lyet 

'öyledir: Kallnln'de Rm; müdafaa 
c:-e11hesl okülınli~. bir kııınıı \ 'olga
nın ol sahillnP. atılnıı,tır. Artık 

hundan onra Almanların ~·aparağı 
<Devamı Sa. 3, Sü. 1 de) §§ 

Almanlar Kırım yarımadasının m ühim merkezlerini işgal e ttikten s onra K aradenbe ulaştıklarını bil. 
diriyorlar. Almanların ilk hedefi Sivastopolu almak ve oradaki Rus donanmasını imha etmektir. Ken. 

disia i imıı..dan luartanuk iıltiyea Kml ftloslllMHl 1 nereye ,Weceli mera kla heklelliyor. 

Almanlara göre 
Kırımda yayla 

dağları da 
aşıldı 

Şimalde, Nevoyı geç
mek isteyen düşman 

geri püskürtüldü 

Sıvastopo!, Kerç /iman
/arife Moskova 

şiddetle bombalandı 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman teb· 

Hğınde ezcümle bildirildiğine iöre 
Kırımda ileri hareket cenup ve 
şark istikametlerinde devam et. 
mcktedir. Yayla dağları silsılesi 

aşılmış ve Alman kıtaları Karade. 
nlz sahilınc. Inmi5lcrdır. 

Alman tayyareleri Sivast~l. 

Yalta ve Kerç limanlarını bomba.r. 
dımaıı etmişlerdir. 

Ccman ıe bin tonluk iki nakli. 
ye gemisi ıle bir himaye gemisi 
batırılmı§hr. Bes ticaret gemisile 
kilçük bir Sovyet kruvazörü hasa. 
ra uğratı lmıştır. 

Lenlngl"ad civarında Neva'yı 

geçmet;e teşcbbus eden düşman 
derhal geri püskürtülmüştür. 

Bu teşebbüse l!itirak eden 100 
vapurdan 50 si tahrip edilmiş üst 
tarafı geri çekilmek mecburiye. 
tinde kalmıştır. 

Diğer kesimlerde düşmanın zırh. 
lı silt'thların hlmaycslnde yaptığı 
bütün yarma teşebbüsleri akim 
kalmıştır. 

Kuvvetli Alman hava teşekkül. 
leri gündilz Gorki endüstri mer
kezini bombardıman etmişlerdir. 

«Moiotof• otomobil fabrikasına 

büyük çapta bombalar isabet et. 
miş, VOlga üzerindeki tersaneler 
ve şimendifer hatları ağır hasara 
uğramıştır. Geniş yangınlar çıka. 

rılmı~ır. 
Atman tayyru-elcri Lcningrad 

ve Moskovayı bombardıman et
mişlerdir. 

Feroe adaları civarında 5 bin 
tonluk bir vapur batırılmış, bü. 
yük bir nakliye gemisi hasara uğ. 
ratılmı~ır. 

Berlln, 5 (A.A.) - Gündilz ve 
gece Moskovaya karşı yapılan ha
va akınları fcvkalAde şiddetli .ol_ 
muştur. Atılan bombalar, hi.ıkfı. 

met dairelerinde, askeri ve sınai 
hedeflerde ve demlryollarmda va
him tahribat yapmış ve bir çok 
yangınlar çıkarmı:;;tır. Enternas. 
yona! Komilnist umumi merkezi 
tam isabetle saatlerce yanını& ve 
yıkılmıştır. 

Şark cephesine 
1 giden Türk 

generalleri 

GI. Ali Fuad ve 
H. Emir dün 

şehr.imize geldiler 
Alman hükümeti tarafından 

şark cephesini görmek üzere davet 
edilen Turk Generallerlnden Ali 
Fuat' la, Hilsnü Emir Erkilct dün 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Generaller tayyare ile biltün 
şark cephesini gezmiş, Hitler ve 
Alman kumandanlarile görı.iemüş. 

1 lcrdlr. , 
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Yaz.an; fVlourus YOKAY 

Bu kız, şimdiye kadar beş 
büyük adamın haremine 

fak at ••• • • 
gırmış, 

Herif, dilin tutulsun! dedi. 
Bir saattir boş lakırdı ile :.::amanı. 
mı çaldın ve cennetin güzel huri. 
sini benden sakladın, Bu kız için 
kaç para istersin? 

- Beyim, bu kız Hasan Paşaya 
söre değildir. 

- Ne? Hasan Paşayı dilenci mi 
sanıyorsun. Bu kız için ne para 
istersen vereceğim, Fiyatını der
hal söyle. Paşam öyle bir adam. 
dır ki bir ~eyi beğendiği zaman 
!len bin istesen o iki bin verir. 

Kız bu sözleri işittiği zaman 
yüzünde c;ayet şen bir tebessüm 
belirdi. Gözlerinin bütun parlak_ 
Iıgı ile Affana öyle bir baktı ki 
adaın, bir gune~in parıltısı karşı

sında gözleri birdenbire kör ol. 
muş bir adamın hissini duydu. 
Hacı baba yerlere kadar eğile. 

rek cevap verdi: 
- Tflmamile aksine olarak bu 

kızın fiyatı gayet ucuzdur. Kıy

metinin azlığını bundan da anla. 
yabilirsin. Bir defa elime düştü. 

Zavallı bir askerin gönlünü hoş 

edeyim diye yanıma aldım. Yüz 
dinara satmağa hazırım. 

- Allahın üzenerek yarattığı 

bir meleğe böyle dil uzatmak 
haddine mi düşmüş! Bu kıza iki 
bin dinar istemelisin. Bu paradan 
nekadar az istersen ayaklarına o 
kadr sopa vurdurmak borcum ol. 
ı:un. 

Hacı baba, Affanın ayaklarına 

kapandı ve dedi ki: 
- Yalvarırım, beyim, kendi 

iyiliğini ve Hasan Paşanın iyiliği
ni istersen bu kızı alma. 

Bunun üzerine Affan Bey şöyle 
düşündü: 

- Kızın sesi o kadar çirkin o. 
lacak ki yüzünün ve vücudunun 
kıymeti belki bu yüzden hiçe ini. 
yor. 

- Sonra kıza dönerek emretti: 
- Kız, bir şarkı söyle. 
Hacı baba tekrar yalvardı: 
- Ah, beyim, bu kızdan şarkı 

isteme, sesini duyma. 
Geç kalmıştı. Kız, AUanın ar

zusunu duyar duymaz eline bir 
mandolin almış ve parmaklarını 
bir sabah rüzgarının hafifliği ile 
teller üzerinde dolaştırmağa baş_ 

lamıştı, İnsanın içini bayıltan bir 
tatlılıkla türkçe, sonra arapça 
şarkılar okudu. Affan bunları du. 
yar duymaz artık yerinde dura
madı. Hacı babanın üzerine yürü. 
yerek yüzüne iki ~amar indirdi.. 
Bir taraftan da: 

- Utanmaz herif, diye bağırdı. 

kirdir. Her birini oynatmış, al. 
datmış, çıldırtmış, bikrini bez
mak imkanını hep geriye bırak
tırmıştır. Buna meydan kalmadan 
sahiplerinin her biri birer suretle 
ölmüştür. Kimi zehirlenmiş, kimi 
celladın kılıcile kesilmiş, kimi 
ceUa.dın ipile boiuJmuştur. Nere. 
ye giderse uğursuzluğunu berabe. 
rinde götürür. Kendisine aşık o
lanlar arasında Türkler, Tatarlar, 
Macarlar vardı. Her biri birer su. 
retle felakete uğramıştır. 

İblis bir defa bu kızın vücudun
da yerleşmiştir. Bunun zararını 

yok etmet:e ne Allahın yardımile, 
ne Peygamberin kuvvetile imkan 
vardır. Nefesinden fe!Aket saçılır. 
Kendisine elini sürenin, dudağın
dan öpmeğe çalışanın mezarı der_ 
hal kazılır. Keşke insan kör doğ. 
sa da bu güzel yüzü görmese ..• 
İşte bunun için sana tavsiye edi
yorum, beyim: Bu kızı almaktan 

vazgeç. Bırak, bir fakir asker ta. 
lihlni tecrübe etsin. Hasan Paşa 

gibi bir adamın sarayına bu yüz. 
den u~ursuzluk sokmak günah o
lur. 

(Arkası var) 

SPOR 

Müsabakamızda 
kazananlar 

Bu hafta Ankarada yapılan 
at yarışları üzerinde tertip et. 
tiğimiz müsabakada beş yü. 
zil mütecaviz okuyucumuzdan 
hiç birisi neticeyi bulama. 
mışlardır. Onun içindir ki 
kazanan olmamıştır. Bu haf. 
ta da müsabakamızı tekrarla
yacağız. 

Futbol lig maçları üzerin. 
de tertip ettiğimiz müsabaka. 
da 6 kişi neticeyi tam olarak 
bulmuş, bu okuyucularımız 

arasında çektiğimiz kur'ada 
da şu netice alınmıştır: 

1 - İstanbul erkek lisesi 
talebelerinden Zeki Tükel bir 
senelik Şeref stadı serbest 
duhuliyesi. 

2 - Şehzadebaşında oturan 
okuyucularımızdan Sabahat. 
tin Kuyas Fenerbahçc stadı. 

nın bir senelik serbest duhu. 
!iyesi. 

Soruyorlar : 
Ihlamura ne oldu? 

«...... Kuru kahve ve ı;ay ııa-
tıcriarından bazıları, dtlkkAnla· 
r111da ç~t olarak buluntlurduk
Jarı "81ep, Wıliuıaur gibi şeylerin 
flyat!&rıaı ıla son günlerde aıa
bildiğhıe arttırdılar. Bilhassa, 
ı:ııym paha.lıBtı ytiEiloden faz
laca rağbet görmekte ve hemeıı 
helllen ekser evlerde çay yerine 
içilmekte olan ıhlamuru yeni bir 
ihtikAr meta ve mevzuu yaptı

lar. Yapraksız !:'içeklerin fiyatı· 

nı 360 • 820 ye kadar çıkardılar.» 
Bunu bir okurumuz yazıyor 

ve soruyor: 
- Çay ve kahveye diyeeeğl

miz yok.. Fakat, şu Allah ver
gisi olan blitün bahçe ve orman· 
lanmızda kendi ba.,ına. ve bol 
b<Jl yetişmekte bulunan lhlttmur 
fiyatının arttırılmasını neye 
hamledellm acaba 'l 

'---------------J~ 
Tramvay, elek
trik, idareleri 

bütçeleri 

İdarenin 1942 vari
datı 9.245.001 lira 

tahmin ediliyor 

Sular idaresinin varidatı 
2.268,000 lira olarak 

gözükmektedir 
İstanbul Tramvay, Tünel ve 

Elektrik idarelerinin 1942 yılı 

masraf ve varidat bütçeleri hazır. 
lanmış bulunmaktadır. Bu bütçe. 
de barem harici memurlarla ba
rem dahili memurlar da bir kadro 
halinde gösterilmektedir. 

Hazırlanan bütçe kararnamesi. 
ne göre, Elektrik, Tramvay ve Tü. 
nel İşletmeleri Umum Müdürlü
ğünün 1942 yılı bütçesinin mu. 
hammen varidatı 9.245.001 lira o. 
larak kabul edilmiştir. 

Bu miktardan 2.810.000 lirası 

elektrik tenviratı hasılatı, sınai 

ihtiyaçlar hasılatı 2.020.000 lira, 
tramvaylara verilen cereyan hası
latı 440. 000 liradır. 

Tramvay ve otobüs hasılatı da 

şu şekilde gösterilmektedir: Tram 

vay yolcu hasılatı 3.250.000 lira 
gösterilmiştir. 1942 yılında 475.000 
lira bir fazlalık tahmin edilmekte. 
dir. OtobUs hasılatı da 42.000 lir~. 
dır. 

Masraf faslında da memurine 
zaruri zamlar icrasile daimi me
murin ve müstahdemin aylıkları 

yekunu 1.070.556 liraya iblağ edil. 
miştlr. Muvakkat memur ve mUs_ 
tahdemlerin aylıkları 55. 000 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Vali Ankaraya gitti Dün akşamki 
Ticaret Vekaleti ile iki mesele tramvay kazası 
üzerinde temasta bulunacak 

1 - Un vaziyeti, 2 - Fiyat Mürakabe işJeri. 
Vali ve Belediye Reisi doktor ı ni tedbirler alınması etrafında ye. 

Lutfi Kırdar ani bir kararla dün ni kararlar verilmesi muhakkak 
akşamki ekspresle Ankaraya git. addedilmektedir. 
miştir. Diğer taraftan Vali ve Belediye 

Vali ve Belediye Reisi Ankara. Reisi Fiyat Mürakabe teşkilatının 
da bilhassa Ticaret VckUetile te- daha randımanlı bir vaziyete so
maslarda bulunacaktır. Bu temas. kulması, ihtikarı kökünden yok 
lar da iki mesele üzerinde olacak. etmek için kadrosunun genişletil. 
tır. Bunlardan birisi, İstanbulun mesi için Ticaret Vekaletile te. 
un vaziyetidir. Son günlerde fı- masta bulunacaktır. Esasen Tica
rıncıların Ofis tarafıdan verilen ret Vekilinin bundan evvelki İs. 
unları kaçak suretile 30 _ 41> lira tanbula gelişinde bu ffi;eseleler 
gibi fahiş bir fiyatla harice sat. üzerinde görü~üldüğünden bu te. 
mafarının önüne geçmek ve bu iş- masta da yeni kararlar alınacak
leri normal bir şekle sokmak, ye. tır. 

Beşjktaşta feci bir cinayet 

20 yaşında bir genç, Oniversiteli 
arkadaşının barsaklarını deşti 
Beşiktaşta oturan 20 yaşında ı Beyoğlu ha~~.ınesine kaldırlllmış. 

Tekin adında bir genç, ayni semt. sa da hayatı tehlikede görülmek. 
te oturan arkadaşı Felsefe Fakül.\ tedir. 
tesinden Hasanı, eski bir kin yü-
zünden evvelki gün Güler sine. Bur.dan başka Beşiktaşta bir 
ması önünde 9 yerinden bıçakla. yaralama vakası daha olmuş, Si
mıştır. nanpaşa mahallesinde 22 numa. 

Tekin barsakları deşilmiş Ha. rada oturan Güzel adında birisi 
sanı kanlar içinde yere serdikten ayni evde oturan Galiple geçim. 
sonra kaçmak isterken yakalan. sizlik yi.izünden kavgaya tutuş. 

mıştır. muştur. Kavga sonunda iki kav. 
Yaraları ağır olan Hasan, bay. gacı birbirlerini yaralamış, her 

gın ve üade veremez bir halde ikisi de hastaneye kaldırılmıştır. 

Karı koca 15 er seneye\ 
mahkum oldular 

iki muhtekir 
cezalandırıldı 

• 

Karaköyde bir 
tramvay bir 
dükana girdi 

Dün akşam saat tam 17 ,35 de, 

Karaköyde bir tramvay kazası 

olmuş, bir tramvay yoldan çıka

rak bir dükkana girmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre vaka 

şu şekilde cereyan etmiştir: 

Beyoğlundan, sahanlıklarından 

dışarı taşarcasına, dolu olan vat. 

man Ahmedin idaresindeki, 89 
numaralı Harbiye • Aksaray tram 

vayı tam Karaköydeki viraja ııel-

diği esnada, raydan 

Yüksek kaldırımln 

çıkmış ve 

karşısındaki 

cenaze levazımı 

girmiştir. 

satan dükkana 

Tramvay hafif bir süratle yol. 

dan çıkıp orada bulunan elektrik 

direğine çarparak dükkana gir. 

diğinden ön kısmı tamamen par

çalanmıştır. 

Tramvayın süratinin az oluşu 

büyük bir kazanın önüne geçmiş 

ve çok şükür ki bir facia ile niha_ 

yet bulabileeck bu kaza bir iki 

kişinin hafifçe yaralanmasile ge. 

çi~tirilmiştir. 

Dükkan tamamen harap olmuş, 

parçalanan camlardan vatman ve 

bir iki yolcu yüz ve ellerinden 

hafif sıyrıklar almışlardır. 

Tramvayda bulunan yolcUlar 

büyük bir telaş eseri göstermiş-
Bir milddet evvel Kasımpaşa. 

da bir cinayet işlenmiş ve Yalo
vaya gidiyorum diye evden çıkan 
Cevdet adında bir yumurtacı eve 
döndüğü zaman karısı Hayriye 
ile arkadaşı yorgancı Kazımı mü. 
nasebetsiz bir halde yakalayarak 
Kazımı 7 • 8 yerinden bıçakla

mak suretile öldürmüştü. 

Bakırköyünde kasaplık yapan ler ve bu arada iki kadın korku. 

Muhakeme sırasında Hayriye. 
nin Kazımı eve çağırdığı ve Cevde 
tin biraz iOnra eve gelerek Kazı
mı öldürdüğü anlaşılmış, kendi. 

sinin idamına karar verilmişti. 

Ancak, karısının Kazımla zina et. 

mesi tahfif sebebi sayıldığından 

cezası 15 sene hapse tahvil olun
muştu. 

İşin içyüzü bu şekilde anla~1l. 

dıktan sonra, Cevdetin karısı 

Hayriye de kocasının tuzağına 

yardım etmek suçundan ayni mah 

Hasan, Muammer ve Ali ile Ni. dan bayılmıştır. 
şantaşında kasaplık yapan Pirik. 
Jisi 25 er lira para cezasına ve Tramvay 'derhal yola alınmış 
birer hafta da dükkanlarının ka. ve depoya götürülmü~tür. Kaza. 
patılmosına mahküm 
dir. 

edilmişler. nın havanın yağı~lı olmasından 

ileri geldiği söylenmektedir. 
Ayrıca ayni mahkeme, Beyazıt. Kaza yüzünden dün akşam bu 

la kunduracı Mustafa ile Kasımı kadar 
da 4,5 liraya satılması lazım gelen 
bir nevi kundura çivisini 12,0 li
raya satmak suçundan ayni şe. 

kilde cezaya çarpmıştır. 

,.. 

hatta seyrüsefer bir saat 
bir teahhura uaramıştır. 

Vatman hakkında tahkikat ya

pılmaktadır. 

iyisine bayılırım 
IB ir handk: «İhtikar tarama- j dolar ta:r:mlnat lııtlyormll§. Artık 

~ eı • Bir günde 80 klşl adliye- AmerJka da: «İstlyenln bir ytl:z:ü ka

kemeye verilmiş ve dün muhake. ye ''erildi.» ra, ,·ermlyenJn iki yiiztl :ı> ııözünün 

faziletini anladı galiba? 

BİR MUVAFFAKIYET 
Bit Yalıudl flrma.cıının gizli depo

(~(JNl!D~EN 
61Ü~ 

ikinci konser 
••• 

O 
stanbul helcdlyeııl konser 
tuvarı, Tlirk musikisi tal'pı! 

eıterler ko\"erlerinden lkinclilııl 
salı akı;amı, Şehir tiyatrosu koıııe; 
di kıs~m ağız ağıza dolclurıı 
meraklılar öniinde muvaffakJ)'etıe 
\.'erdi. 

Konserde Emin Ağa, Zekai cıe· 
dl', DeUalzade, hmall Dede, Jillr' 
İsmail Aj;'a, ilacı Arif Bey, 1'111*' 
tafa Çavuş gihl musiki ustadlıtrt' 
nın eserleri çalındı ''e söylendi· 

1 
Bo konserler hakkında herllıtd 

bir tenkid ve tahlil yMı&ı yaı~V 
haddim değil. Bunu musikiye \11 
kufu derin olanlara bırakıyortıl11· 

Ben badem ezmesi yıı.pırıssıll' 
bilmem. Fekat bana bir ttaılell' ~· 
nıcsi ikram edildiği zaman, , 
de badem mi ~·okııa. başka 1ri1 f'1 
mi, 'eker mı y~ksa sakartn ati -:: l' 
l:ınılmış, kullanılan badem 'Ve > ~ IJ 

k~r kıvamımla mıdır, a~ ~ ~· 
hana derhal anlatır. Yani tyl ı.. 1~ 

,1 " t halis fıir badem ezmesiJe feıı& ....ı ~ 

karışık bir badem e:z:meıılni deP"' '-! 
ayırd cdcfıilirim. " 

İ'te benlın mo.'llklyc olan \.'11ııır t 
funı da. bunun gibidir. Musiki~ "ı 
iylsile feııasınr ayırd edebilir, ~ )f 
tA liclıane derecelendlrlrlm ve t ~ 
sinden de halis badem ezmesitıl W ~ 
linlle damağımın arasında erttıı' ııt 
gibi derin bir Ze\'k duyarım. J(~ ll. 

eo.sı badem ezmeıııl yapmaııını ,.ı 

mem, fakat badem ezmesi yenteP' 
bilirim. 

Bunun gibi, kontıervatuvar )lif 
tinin \.·erdiği ilk konseri de, iİdl 
slnJ de büyük bir ze,·kle dJnfe~! 
Bu derin zevkin bentle basıl elfl' 
intiba sudur: 

Till'k. muslkJsJnln özüıtü mef'. 
na getirmiş olan eski üstadlıır' 
tariki eserleri nl-ıyandan kort~ 
malı, kon.,enatu\·ar heyettndJ 
sayın zevat gibi tıanatınm 

kimseler bu işe seferber oımal•~ 
Iar. Her iki konı;erde de tıyattor· 

dolduran her sınıf ,.e her y~ ~ 
dlnle:l-·kiler hakiki ,.e ve 'fS 
musikisine gösterJlen allkayı lı 
ispat .-tmiştir. \ 

Konsenatuvar nıiidürilnil ve 'lı 
yetini blr defa daha tebrik 
ken bu gii.zel işlerimle mnvaff 
:retle de' am etmelerini ve bize 
da bir de olsa lyi musiki dinle 
ZC\'ktnl tattırınalarını temenni 
rlz. 

Milli Piyango 

15 Sonteşrinde 
çekiliyor 

Yılbaşı, 30 Ağustos, 29 İlkte 

gibi ayın son günlerine rastı• 

fevkalade Piyangoları takip e 
aylık Milli Piyango çekilişleri 

Böyle bir nefis kızı alma diye ba
na ne yüzle diller döküyorsun? 

- Tekrar tavsiye ederim, bu 
kızı Hasan Paşa için alma, beyim. 

3 - Bakırköyünde oturan 
okuyucularımızdan Orhan Göy 
sümer gazetemizin üç aylık 

abonesi. 

Sular İdaresinin 1942 bütçesi 
de ayrıca hazırlanmış bulunmak
tadır. 

rnesi bitirilmiştir. Mahkeme, Hay Taramanın iyisine bayılırım, tadı· 
riyenin de suçunu ölüm cezasına na doyum olmaz. Ilerhaldo bu tara.
temas eder görmüş, ancak koca- ma. da pek fena yapıJmamı~ olacak 

ki otuz muhtekiri meydana ç.kar-
sının kendisini ölümle tehdit et. 

iiu meydana ı;ıkanlmış, içinde yüz ayların 15 inde çekilmektedir. ı 

- Senlgidi, baykuş, bu kızda ne 
kusur olduğunu iddia ediyorsun? 
Akıllıca bir sebep gösteremezsen 
~imdi seni geminin direğine astıJ 

rırım. 

- Eğer beni dinleyecek kadar 
sabır gösterirsen sana herşeyi an_ 
latayım: Bu kız şimdiye kadar 
beş büyilk adamın haremini do. 
laşmı~tır. Visaline kavuşmak hiç 
birine nasip olmamıştır. HAlA ba-

HERGüN BiR Flf<RA 

Hak korkusu 
Blrittct Sultan Ahmet Z&Rianın

da, babayig-ltııl'lndeo kinaye ola.· 
rak kara cehennem füğabı ile anı
lan Kayserili Halil Pa,a, Malta 
adasına yaptığı muvaffakıyetli hir 
akında11 sonra kadri sadrazarnlık
bkla yükselttlml,, fakat, memur 
edildi~ İran ııeferJnde mağlflbiye

te düı;ar olması da idaresizliği· 

ne verllerek azledtlmlştı. 
Esa.'!en tok gözlü ve dcrvi' öz

lü hir zat olan paşa, bu ınretle 
azledilme<ılnden hiç de keder ve 
yelse kapılmaımştı. Bilakis n'ıem· 
nun olmuştu. Peragat ,.e inzivayı 
tel'('lh ile Üsküdarda Aziz Mah
mut efendinin dergahında blr höc
reye kaııanm15tı. 

Paşanın, höylc bir lokma ve bir 
hırka;1-·ı de\ lct hizmetine, dünya 
saltanat 'e şöhretine üstün tut
masun haber alan, zamanın bek
taşl ricalinden l\lehdi baba me~ 
rakl:ınır, lı;inde paşa ile görüş
mek arzusu uyanır. Bir gün ziya.
retine koşar, görüşme arasında 

bir müna..,ebet buhııı sorar: 
_ Paşam, yoksa kırgınlık mı 

var ~önlilde? 
Paşa manalı blr eda ile giile

rek: 
- Hayır erenler Jıayır. Ne kır

gınlık. ne de kızgınlık. lfak kor
kuııu ,.e kulluk arrusu var gönül

de. 
Tler, babayı mırhç11p .edeı'. 

Bu bütçeye göre 1942 yılı vari. miş olmasını tahrif sebebi adde. 
derek kendisini kocası gibi 15 se

dat bütçesinde muhammen hasılat ne müddetle hapse mahküm et. 
2. 268. 700 lira olarak gösterilmiş. miştir. 

BU VESİLE İLE ... 
top kuma, bul11nmn,. Bu itibarla Milli Piyango 

«Muhtekir dü!jmandan yüz top 8, inci tertip ı. inci 
lftinaın eden» fi~·at müraka.be me- Sonteşl'in ıunü Ankarada ya 
nıurlarmı bu muvaffakıyetlerinden 

caktır. 
\' 

4 - Beyazıtta Cahit Yuea, 
Heybeliadada Vahan Zartar
yan, BakırköyUnde Maryo 
Polika ikişer aylık ırVatanıı 

abonesi. 
tir. 

Tramvay aktarma 
biletlerinde tenzilat 

Diin ak,anı U!'ltü, Bankalar l'Ad
desl _ Karaköy dönemecinde bir 

tram,·ay yoldan çıkmış. Bu \'etlle 
Ue tram"ayları yoluna sokmayı ve 
ya yola. yetlrmeğl ınttmkün kıla.· 

bilsek ... 

dolayı tebrik ederiz. 

BULGAR DEC.fL, BULGARCA! 
Ajansın terctlme ,.e yazı yanhı;;

larına ı,aret elle ede usandık. t,te 

Milli Piyangonun bu çekili ~t 

Abone kazanan okuyucula. 
rımızın gazeteleri yarından 

itibaren gönderilecektir. Ser. 
best duhuliye kazananların 

da yarın öğleden sonra mat
baamıza gelerek mükAfatları_ 

nı almaları rica olunur. 

11/aturkaci/ann ehliyetna
me kontrol/anna başlandı DERENİN ŞtKA YETİ bir tane daha: 

Pazar günkü spor sayfa. 
mızda enteresan yazılar ve 
yeni hazırladığımız müsaba. 
kalar bulacaksınız! .• 

Tramvay idaresi aktarma bilet. 
!erinin gördüğü rağbeti gözönünde 
tutarak, bu biletleri daha fazla 
hatlara teşmil etmek ve ayni za. 
manda :fiyatlarda tenziHl.t yapmak 
üzere tetkiklere başlamıştır. Bu 
tetkiklerin müsbet netice vererek 
bilet fiyatlarında tenzilat icrası 

muhtemel görülmektedir. 

Alaturka musiki sana tkiirları. 
nın ehllyetname kontrollarına 
başlanmıştır. İmtihana girip de 
ehliyetname almayanların _çalış 
maktan menedilmeleri yoluna gi. 
dilecektir. Haber aldığımıza göre 
Bayan Safiye bir rapor göndererek 
imtihana girmediği için mazeret 
beyan etmiştir. 

Burhan Cevad «Kasımpa'a dere!ll· 
nin şikayeti bir türlü bitmiyor» di
yor: Yazıyı okuyunca anlıyoruz ki 
şikıi.yet edC'n dere değil, Kasımpa

!Jalılarla. Burhan Cevaddlr. Şu hal
de: «Kasımpaşa. dere81nden 'ikd.yet 
bir tilr111 bitmiyor» demek lazımdır. 

«Londra radyoıUAda Bulgar spi-
kerliğini yapan ... "b 

Bunu okuyunca. zanneıJerslniz ki 
Londra radyosunda Bulgaristan nam 
ve hesabına konm~an bir ııpiker \·ar
dır. Halbuki öyle değil: Londra rad· 
yosunda buJgarea konuşan bir epi· 

gUzel hıl.dise1erin hasretini çekerler. Be. 
nim için de bu arzu bugün başladı. Ha
yır, Fiyor sen tıunu anlayamazsın. İnsan 
öleceğini bilince hiç korkmuyor, bir şey. 
den korkmuyor. Eğer benimle bir hafta 
yahut bir sene beraber kalmağı vadeder. 
.sen seni boğazdaki kulübede beklerim. 

Florentin genç kadını dinliyordu. cıEr

ken ölecdimıı demesi kalbini büküyor. 
du. Birdenbire ay kayboldu; dağların ar. 
kasına girmişti, Maya dedi ki: 

- Bak şimdi dün akşamki kadar ka
ranlık oldu. 

Florentin boıuk sesile sordu: 
- Elimi elinin üzerine koyabilir mi. 

yim? 
Sıcak ve kuru parmaklar karanlıkta 

ona sokuldu, avucunun ıçıne gizlendiler. 
Etrafı derin, çok derin bir sükut kapla. 
mıştı. 

Genç kadın sordu: 
- Karanfillere ne yapıyorsun, Fiyor? 
- Uyuyorlar. Kokuları o kadar kes-

kin ki bir tanesini öptüm. 
- Niye böyle yapıyorsun? 
- İçim arzu dolu, Maya! 

Dudakları serindi. Bu dudakların ebe. 
di bir uykudan uyanır gibi bir halleri 

VATANIN EDEBi ROMANI: 

Yazan: Vikki Baum 

- Perde yırtıldı .•• 
- Ne diyorsun, sevgilim 
- Bu sözleri bir yerde okumuştum. İn. 

cilde idi galiba... Perde iki parça oldu, 
yırtıldı. 

- Evet bu sözler İncilde yazılıdır. İsa. 
nın ölümünden bahsederken söylenmiş. 
tir, 

- O halde bize ait olamaz. Ben bu 
parçayı Süleyman Peygamberin gazelinJ 
den bir parça sanıyordum. Allah rahatlık 
versin, Fiyor .... 

- Allah rahatlık versin, Maya! 
- Sana da Fiyor •.• 
- Yarın gece yıldızlar tam yatafımı_ 

.zın üzerinde parlayacak. 
- Allah rahatlık versin, Fiyor. 
Maya bu sözleri tatlı bir türkü gibi 

söylemişti, 

-8-
vardı. Florentin yatmış, annesini düşünüyor. 
Sabahın ilk rüzgfirları esiyordu. Ka. du: 

ranfiller atır ağır sallanıyordu. Esen ha. - Kendisino bunları anlatınca şaşa. 

va ikisinin de 3akaklarını ok~uyor g1biY. caktır. Korkacak, fakat belli etmiyecek. 
di. tiı'. Sonra, daha sonra bir ak3am lamba. 

O DA ANLADI ker \·ardır! 
Amerika Almanyadan üç milyon TATLISERT 

TEFRİKA No. 13 

Çeviren: Rezzam A. E. YALMAN 

lar yanınca bana soracaktır: ıcBu nasıl ol. 
du Fiyor?. Bu hal nasıl başına gcldi?11 

- Geldi, anne., Başıma geldi. Fakat 
bilsen bu ne saadet! Ne büyük bir sevinç 
duyuyorum. İçim dolu.. Hayatımdaki 
yarıyamalak sevinmelerden sonra bu 
büyük saadeti duymak ne güzel! Bunu 
kelimelerle anlatamıyorum. Bir gün mü. 
saatle edersen onu uzaktan sana göstere. 
yim. Pencereden olsun gör .. Bundan son
ra bana: «Nasıl oldu? Bu hal başına nasıl 
geldi?» diye sormazsın. 

Gözlerinin önünde evi canlanıyordu. 
Yeşil pancurlu eski evleri .. Sonra par. 
mağında, cedlerinden kalma armalı yü. 
züğile annesi •.• 

Gökyüzünden bir saadet yağmuru yaJ 
ğıyordu. Florentin kendi kendine kesik 
kesik gülerek düşündü: 

- Uyumuşum. Hayatımın en büyük 
heyecanından sonra uyuyakalmak ne ka. 
balık Yarabbi! 

Açık duran balkon kapısından karan. 
flllcrin keskin kokusu geliyordu. Henüz 
gece karanlıktı, Fakat P.~k yakında ıü .. 

nün ağaracağı hissediliyordu. Bitiştk o. 
danın aia kapısının altından bir ziya çiz. 
gisi görünüyordu. Yakındaki bu varlığı 
düşündlikçe Florentin'in kalbi tatlı tat
lı çarpıyordu. Uyanıktı, fakat uzanmış, 

yatıyordu. Kapının altından sızan ziya 
çizgisine şefkatle bakıyordu. Kulak ver • 
di. Öteki tarafta da derin bir sükut var. 
dı. Kendi nefes almamak, yalnız genç 
kadının nefes alışını duymak istiyordu. 
Vakit yavaş yavaş geçiyordu. Florentin 
kalktı, kapıya yaklaştı, eşiiinde diz çök
tıı ve seslendi: 

- Maya uyuyor musun? 
- Hayır .. 
- Ne yapıyorsun, canım? 
Maya yavaşça gülerek: 
- Sana mektup yazıyorum, dedi. 
Ses çıkarmadan tekrar yataiına 

dil. Kalbi çarpıyordu. 
dön-

- Seni düşünüyorum, Maya, seni dü
şünüyorum, d-iyerek rekrar rüyali bir uy. 
kuya daldı. 

Maya, titrek bir mum ışığile oturmuş 

mektup yazıyordu. Uslu bir mektepli kız 
gibi kalemini ince parmakları arasına 

almıs, başını hafif yana eğmiş yazıyordu. 
Kaleminden evveltt acemi bir yazı ile 
yazılmı~ tek tük kelimeler çıkıyordu. 

Sonra gitgide bu kelimeler daha munta. 
zam şekiller alıyor, uzun satırlar haline 
;eliyordu, 

<Duamı var> 

de bol ve çeşitli ikramiyeler 1 

dır. 1 tane 20.000, 2 tane ıo. 
4 tane 5.000, 40 tane 2.000, 40 

t• ne 1.000, 80 tane 500, 400 

100, 400 tane 50, 4.000 tane 16 
ra ile 80.000 tane 2 liralık ikt9 
ye vardır. 

Bu çekilişte yüzbilette 

lct muhakkak surette 

kazanacaktır. 

Bu çekilişteki satış 
% 60 §ı halkımıza ikramiye 
rak ödenecektir. 

Karnabahar 
musakkası 

Klifl miktarda çentilmiş so 
iki ka5ık tereyağı ile, harh • 
te pembelcştirmell. 300 ıram ~ 
koyun kıymasını bu BO\an ilr. 

üzere kavurmalı. Ka.vnıJan ı;01 

Ue kıymanın yarıı.ını bir teıı 

yaymalı. OzerınJ hafifçe IıaŞ 
mış karnabahar dallarını sı 

malı. Kalan sova.nlı kı;nna~·ı 

kifl miktarda tuz ,.e iki k 
kaşığ'ı toz şckrrle birlikte ksf 
balıal'ların üzerine ı<.erıılştır 

Daha üzerine Uç kep~:e yağlı 

suyunu gezdirerek döktükt~n 
ra, ya hafif hnrareuı hlr frrı 

yahut da im ıkınılı ateşte pi 
meli. Suyuna ıllkkat etmeli. lt 
nabaharlarm yanmasına me, 
'ermemeli. İcap ettikçe üzf'rlC 
ıle gezı1irmrk şartııe ılık et " 
ila\.'e etmeli. Plştikh·n sonra 
mek tııbağın:ı kurtarılırken 

nabaharların dağılmaması !çili 
c., ve düz ke1ıçe kullanmalı, r 
"uyıınu alıp teıı i~ l baş aşağı > 
\•Jrmelı: ewetlle ta.hafa aktar 
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Harp Vaziyeti 

Almanların 
Yeni hedefi 

Yazan:~ 

/Jı.anBO~~I 
.. 

(Başı J incide) §§ 
..,_et vardır; blrl Kallnln 

"olocda'ya kadar Vole• nehri· 
~ ve ondan sonra Vol

e- ~illi şarka ~.rnek. Kallnln· 
\''ica nehrini gef:mek kolay de· 

Bö.)le bir nehir ancak genı, 
Clepbe üaerinde geçllebUtr. Bu 

AJ....aların Volp boyuna 
l-:'1 .... ıler111& deha çek lllUmal 

Almanlar Kallaln'den 

ı me<-barlyetl bir hayalden 
bir ,ey dej'lldlr. Bunun za

ldmem1'ttr. :a.ltık ffalshlde 
flıoau daha fena nzlyete dUlf· 
halde, böyle bir hMl ı91eme

te yapılacak ,·azlfe IMalm .. tur. 
1 Tlmoçenko, cenup ceplle

(Voroneç • Vor09llofcra4 -
• Nevroıiıık) umumi hattın· 
~ btT ceplle tutmata ~hıtı-
. l:ter bu hattı elde bulundursa, 

hlr it ıörmUlf olacaktır. 
elee 1'1oeko\-anın ilerisinde 
Crad ve Klef vardı. Şimdi lııe 

tıncla Voloccla (\"fi)& Arkan· 
te Rotıtof ,·ardır. Don ve Vol
~leıi serisindeki Rus mllda

b-. iki mevki Ue çok al&kadar· 
.\Jnıan bqkumandanlıj'ı şimdi 
'1 me,·lde ,·armaya taurlamıt 

llyor. 

lnön ü' den 
sın kongresine 

<Başı ı incide) §X§ 
ı ve milli birlltimizin rü. 
1 böyük Cumhurrelalmia 

et lnönü'ne sarsdmaz bat
lı: ve rönül dolusu sevıi ve 
>cı sunmata oy birliti ile 

vuifelendlrdl. Bu kutlu 
l'i yerine getirirken duydu. 

cö•nce son yoktur. Kon. 
ilin kararına kendi taaimle. 
i de katarak yüce katınıza 
rım. 

Türk Basın Birliti Birinci 
konıresi reisi Hasan Reıid 

Tankut 
'«uıı Şef, bu telırafa aşalı. 

cevabı göndermişlerdir: 
.. aaan Reticl Tankut 
'-aın hirliii konıre reisi 

Ankara 
'-sın konıresinin temiz duy. 
rına çok teşekkür ederim. 

lı: bUUUIUD bepimw ilci-
.. lnee menleler!ni ka. 

ra batlamak için sayın 

tlere bapralar dilerim. ......... 

~~[-~_· _D_@_~_®_©tu_~ -~-~-·--~_) lı~:~ 
Taşköprüden 

Sinoba 
Bugün ıssız olan bu yol bundan 3500 yıl 
önce Orta Anadolunun en işlek caddele
riadendi. Attığım her adım, bana koca bir 

tarihin sahifelerini karıştırttı 

Kendir diyarından, Taşköprü. 
den çıktık. Gökırmak boyunca yer 
yer daralan, ıenişleyen bir vadi 
içinde doğuya dotru yol alıyoruz, 
İki tarafta du. 
manlı başlarını 

kuvvetle umuluyor. MUtehassıs. 
lar incelemelerine devam ediyor
lar. Harita alıyorlar. Boyabatlıla. 
rın bu çalışmalardan müspet ve 

tıraplar altında kendilerinden ha. 
ber bekliyor! Bo&azıma bir şeyler 
tıkandı. İn~nlıjın bugünkü dü. 
şük, apğı mertebesinden tiksinir, 

• 

istikrah eder gi_ 
ı . bi oldum Benli. 

ğimi, varlığımı u. 
nutmak istedim. 
Gözlerimi orma. 
na çevirdim ve 
(Buda) nan şu 

sözlerini hatırla. 
dım: 

Dağın bir ko. 
ıvuğunda yapa_ 

birbirinin göğ. 

süne dayamış 

boy boy dallar. 
Bu dalların ya. 
maçlarında yap. 
rakları renk renk 
olmt1ş çeıiUi a. 
laçlar kış uy .. 
kusuna dalmak 
üzere. Tepemiz. 
de yükseklerde 
iri kartallar, nö. 
bet gezen tay .. 
yareler gibi bir 
dajdan öbürü. 
ne süzülüyor. Yol 
üzerinde bizden 

Orta Anadolunun şlrhı bir k•i: Beyabat 

yalnız, llemde 
herşeyin fani, ıe. 
çici olduiu haki. 
katile, düşünce. 

sile başbaşa ya. 
i&mak baaa ne 
.ıaman nasip ola

hayırlı sonuçlar elde edilmesi hu
susıfndaki dileklerine eilpheslz 
bütün memleket ortak olmakta
dır. 

Sabaha karşı saat ilç buçukta 
Boyabattan ayrıldıktan, yirml ki. 

lometre yol aldıktano sonra or. 
manlar içine daldık. İnsanda, IO· 
senin iki tarafına dlzllml.ş haya. 
!etler hlssini uyandıran yUksek 
çamlar arasından ıeçiyorduk. Dö. 

cak? Palasparelere bürünmüş, 
her şeyden vazgeçmiş, her tür. 
IU emel ve arzuyu atmış, içim
deki zevk ve muhabbet, hırs ve 
şekavet, kin ve adavet duyıuları. 
nı öldürmUı olarak dalda, orman
lar içinde yaşamak nimet ve saa. 
detine ne va« it kavuşacağım? 

Göz ve gönül kapan renıArenk çi. 
çeklerle bezenmiş, üstünde ağaç. 
lar birbirini kucaklaıruş lt"maklar 
kenarında mürakabeye varmak, 
tefekkürata dalmaktan daha bil. 
yilk, daha enıin zevk ve haz olur 
mu? 

C. BARDAKÇI 

·~ .~ aeçiii!m . .bu. .çam.l~=:==:==:::::::;.~~?=::::::::::::::::::::=::::::::=:=.::::== 

ilk Basım kongresi 
hayallmızda bir 
dönüm noktasıdır 

ıöknar, ıürıen ormanlarının, he
le Kavaklıdere, Topuzlutürbe de. 
nllen mevkilerin bayıltıcı güzel. 
llklerini tarü ve tasvir edebilmek 
için yüksels' kudretli edip ve pir 
olmak gerek. Halk fırkası yalnız 
ressamlarımıza değil edip ve §a· 

irlerimize de memleket içinde ge. 
ziler yaptırsa nekadar iyi olacak. 
Bu aziz ve ~iz: vatanın eesiz gU. 
zellfkleri filme de alınmalı ve bü
tün sinemalarda sık sık halkımıza 
gösterilmelidir. Bir ,eyl hakkile 
sevebilmek için onu hakkile tana. 
mak lazımdır. 

(Bqı 1 inci &le) = 
Gazete hiç bir yerde umumi 

hayat içindeki yerini tamamı ta. 
mamına yapamamıs bir içtimai 
unsurdur. Bilmem, ben mi fazla 
nikblnim? Dün akşam şu hissi 
duydum ki bizde bu yere sahip 
oimak istidadını peyda etmiştir. 
Aralarında artık ayrı gayri kal. 
kacak. müştereken memleket 
menfaatleri için bir hizada, kar
şıhklı itimat içinde çalışmak im. 
kanı artacaktır. Bu sayede hü. 
kümet gazeteye; zararı defcdile
cek bir unsur değil hususi mele. 

kesinden, saati saatine çalışma 

ltiyatlarından, halkla temas etme 

imkan1arrndan istifade edilecek 
bir yardımcı unsur göziJe bakma. 

t=ı ·so111 HAll llER r=1 
Fialiadiya P r a g a a 

AmerikM taiebine 
red cevabı verdi 

Berlitl, 1 ü.A.) - FiııMAntli1a. 
nın Sov~etler Birliğile yaptı.tı har
be nihayet ~mesi için Amerika 
hariciye naacı Hull tarafından \18. 

ki olan talebe verdiği kati red ce. 
vabını Alman gazeteleri teısvlple 

karşıhyorlar. 

Hamburger Frenderbaht, Birle
şik Amerika tarafından bir şanta. 
ja teşebbüs edildilini söylemekte 
ve Birleşik Amerika şimdiye ka. 
dar Avrupa harbine iştirak ettiği. 
ni aöylemedlii için, bu teşebbüsün 
daha ~yanı hayret olduğunu iti. 
ve etmektetltr. 

Japonya 
Amerika ile 
uzlaşacak mı 

Kurubu ' nun Amerika
ya Elçi olarak tayini 
sevinçle karşılandı 

Tokio, 5 CA.A.) - Eski Berlin 
elçisi B. Kurubu'nun Vaşinıton'a 

gönderilmesi, Tokio'da kabinenin 
Birleşik Amerika ile bir uzlaıma. 
ya doğru yapılan ilk alent jesti ıı. 
bl karşılanmıştır. 

Japon • Amerikan görUşmeleri. 
nin bilrünmüş olduğu esrar da 
Konoye'nin 29 atustoetakl mesa
jındanberi ilk defa olarak sıyrıl. 
mak istidadını gösteriyor. 

B. Kurubu, 1939 sonteşrlninden 
1940 soAbaharına kadar Berlln el. 
çiliğinde bulunmuı v~ üçii paktı 
imzalamıştı. 

Milıahitlere göre bu defakl inti. 
habı, hem Birleşik Amerika ile bir 

" 
ihtikar yapan beş 
kasap idam edildi 
Prae, 5 (A.A.) - D. N. B: 
Prag harp divanı, iktısadi sabo. 

taj cUcmünden dolayı 5 kasabı 
idama mahkum etmiştir. Hüküm
ler infaz edilmiştir. Mahkümlar, 
Bir ay müddetle takriben 8200 ki. 
şiye datıt~acak miktarda öküz. 
domtız ve danayı devamlı surette 
gizlice kesmişlerdir, 2unlar. ay. 
ni zamanda et yokluğundan istifa
de ederek, gizli et kesmek ve ka. 
raticaret yapmak suretlle çok faz. 
'a k~r temin etmişlerdir. 

Mühim 
bir keş~f 

1 

' 
Fransada bir genç 

havad oki elektrikleri 
toplayan bir ôlet 
meydana getird i 
Dijon, 5 (A.A.> - Dljon ci. 

varı ahalisinden elektrik işle. 
rinde mütehassıs Maurlce Du. 
rand isimli genç bir zanaatkAr, 
havadaki elektriği ev islerlnde 
kullanmak imkAnını veren bir 
cihaz vücude ıetirmiştlr. 

Bu genç, bir çok tecrübeler. 
den ve uğraşmalardan sonra 
havadaki elektrltl devamlı su. 
rette zapta muvaffak olarak 
evini aydınlatmış ve zanaatanı 
icra etmek üzere kullandıtı a. 
letlcrl işletmiştir. Mamafih 
Maurlce Durand, ihtiraını ta. 
mamile müsbet bir şekilde kul. 
!anabilmek üzere büyük bir 
anten tesislle mqguldQr. Bu 
anten, kürrenln devir hareke. 

uzlaşmaya varmak arzusuna, hem tine uygun olarak tertip edile. 
de bu uzlaşmanın Mihver devlet. cekUr 
lerinln menfaatlerine do#rudan L~ .. --· _________ ,,J 
doiruya hiçbir zarar vermemesine j 
itina emeline alAmettir. P·ortekiz müs-

Sovyetler~ göre 
<llaşı 1 incide> /§/ 

edlldilb yolundaki Alınan iddia. 
!arını tekzip etmiı ve halen Bcr. 
zahta şiddetli muharebeler cerc. 
yan ettiğini söylemi~tir. 

Kuybişef, 5 (A.A.) - Lozovski 
Alman taarruzunun son 48 saat 
zarfında Moskova cephesinin bü. 
tün kesimlerinde başladıtını, Tu. 
la civarında bu taarruzun bilhas
sa çok şiddetli olduiunu ve eeh. 
rin civarında m uharebeler yapıl. 

dıiını söylemiştir. 

Lozovski, işgal altındaki mem
leketlerin garnizonlarından getiri. 
len ihtiyat kuvvetlerin kullanıl. 

masına rağmen, Almanların ilerli. 
yemediklerini ilave etmiştir. 

Moskova, 5 (A.A.) - Moskova 
radyosunun bildirditlne cöre, Al. 
manlar yeni taarruzlar yapmak 
için Kursk ·ve Kalenine civarına 
yeni ihtiyat kuvvetler getirmlı. 

lcrdir. 

Şiddetli muharebelerin cereyan 
ettiği Kursk civarında Sovyet hat. 
larını zorlamak için Almanların 

tanklarla yaptılı müteaddit te19b. 
büslerln akkR kaldığı iddia edil. 

temlekeleri 
tehlikede 

Japonların , Timor 
adasın · işgal ede
ct kieri söyleniyor 
Londra, 5 (A.A.) - Afi'nin 

Uzak~ark muhabiri yazıyo~: 
Timor adasının Portekizli vali

si M. De Carvallo'nın adada hiç 
bir Japon üssUnün tesis edilmiye. 
celi ve tecavüz takdirinde Porte. 
kizlllerin kendilerini müdafaa e. 
deceklerlni teyld etmesine rai. 
men Japon hulUlünün ıittikçe faz. 
lalaşmakta olduluna inandıracak 

sebepler çoğalmaktadır. 
Bu noktalar gözönünde tutula. 

eak olursa Japon matbuatının U. 
zakşarkta Portekiz müstemlekele
rinin himayesi icap ettiğinden hah. 
setmesinln sebepleri daha kolay. 
lıkla anlaşılabilir. Vaziyeti daha 
iyl anlayabilmek için başka müta. 
lllara da yer vermek lazımdır. 

[SIYASJ ICitAi 
Llbyada bir şey
ler olacak mı? 

A 
Yazan: M. H. ZAL 

imanlarla İn&ilizlerin ta. 

biatleri ve harp usulleri 
aruında (ark ber tarafta ıöze 
çarpıyer. Almanlar, çabuk neti. 
ce almak için aaldm)'orlar, öde • 
nen bedele biç baknu:roııar. lJa
ıilisler otukkanhhklarını kay. 
belmiyorlar, zamaaı müttefik bali 
ne koymaya çahfıyorlar, muvak
kat ıO.terit ve propaıanda mak
satları için caa ve malzeme 1&r. 
fetmekten çekiniyorlar. Kuvvet. 
terini ve dikkatlerini daima ana 
hedefler üzerine çevirip ıalauip 
fırsat bekliyorlar. 
Şimdi yakında kıt relip çatı

yor. Mevıi• farkı Şlmaldekl ha
reketleri yavaşlatacak , Afrikaaın 

şimallni yeniden hareketli bir 
harp sahnNi haline koyacaktır. 
Maeli Libyada en münasip ha. 
reket nıevıimi ya gelmtıtir, ya 
ıelmek üzerellir. 

inıiliı Genel Kurmayının ita 
salaada harekete ıeçmiye karar 
verip nrmiyeceti merakla bek. 
lenlyor. Libya ve Trablusu temlı. 
lemealn inıiltere için temin e
deceti meafaat minakata kalıal 

etmez. 
Akdeniz hikimlyeti artacak. 

İtalyaya hücum lmkinı çotala. 
caktır. Hatti inıllterede İtalya. 
:ra asker çıkarmaktan ve mihve. 
rln daha zayıf ıayılan tarafını 

çöktürmekten bile bahsedenler ol. 
maıtur. 

Buaa m ukabil lranda büyük 
bir kuvvet toplayıp Almanlar 
Kafkasyayı attıkları takdirde 1. 
rak ve İran petrellerlne dotru 1. 
lerlemelerlne ve Hlndistaaa akın 
yapmalanna mini olmak, belki 
de Kafkuyada Rusların yarclnnı. 
Da (itmekten de bahsediliyer. 

Son samanlarda Amerlkadan 
Yakıaşarka tayyare malaemesln
den başka tank filin rlbl teçhl. 
zatın da külli miktarda celditi 
siylenlyor. Şimlll mesele inclliz. 
lertn her iki cephetle ltlrden ken. 
dilerinl kiti derecede kuvvetli 
sayıp aymadıklarındadır. Buna, 
yakın bir istikbalde Liltyada ta
arruıa reçip reçmemeler iaden 
anhyaeatız. Eter kavvet henüz 
mahdut ise Libya repheslnde te. 
dafiii vaziyeti mahafasa etmeyi 
tercih edecekler demektir. 

Klasik Türk 
musiki 

konserleri 

İk inci konser evvelki 
akşam muvaffakıyetle 

v eri ld i 

Bu konserlerin İstanbul 
cihetinde de tekran ye
rirfde bir hareket olacaklir 
İstanbul Konservatuarı tarafın. 

dan hazırlanan klAsik Türk musi. 
kisi konserlerinin ikincisi evvelki 
aksam Fransız tiyatrosunda veril
miş ve konserde salonu baştanba. 
şa dolduran bir dinleyici kütlesi 
bulunmuştur. 

ve arasıra rasladıtımız . tektilk 
kağnuian başka gelen giden yok. 
başka gelen giden yok. Va. 
di, kaıu üikenmiş, sararıp sol. 
ınuı ve sa kenarına boyluboyuna 
uzanıp yatmıı halsiz. mecalsiz bir 
veremli kadına beaziyor. Ortalığı 

derin bir sessizlik kaplamış. Bu 
sessizliği yalnız b11im arabanın 

atotörüntkı gürilltüsü, kağnıl .. rın 
gıcırtısı, )'amaçlarda otlayan ke 
çHedn çınaırakları yırtıyor. İn
sanlar gibl yolların, vadilerin, 
dağların, derelerin de iyi gilnlcri, 
düşknn zamll'llları oluyor. Bugiln 
ıssız, sessiz bir halde bulunan bu 
yol, bir vakitler. bundan üç bln 
bej YOi 711 Gnc:e Orta AnadolU.. 
atın en işlek caddelerınden, adet~ 
şahdamarlarından biri idi. Ga. 
latyanm, Kapadokyanın mahsul
lerini Sinop limanına taşıyan ker. 
vanlar bu vadiden geçerdi. Sonra. 
ları Romahlar Anadoluyu istilA 
edip de Ege sahillerinden Kızılır
mak, Fırat kıyılarına kadar genlş 
ve dayar»klı şoseler açınca Sinop 
iskelesi ve bu yol ehemmiyetleri. 
ni kaybettiler. Bu vadi Hitit kral. 
larının, Asur ordularının, İran 
sadraplarırun tantanalı, debdebeli 
geçişlerini ıördü. Roma general
lerindeaı (Lüküllos) ile (Pompe) 
nin kumandaları altındaki soy. 
guncular ordularile Yedinci bü. 
yük (Mithrldate) in bayrağı al
tında toplannııı olan ve tarihçi 
(Teodor Reynak) ın da kabul et. 
tiline ıöre Romahlardan iki bin 
sene evvel bu havaliye gelmiş, yer 
leşmiş bulunan (Amaslt), (Toga. 
yit), (Sanit) denilen Hata ve 
(Hon) denilen ön Uyaur Türkleri. 
nin ıiddetli ve sürekli boğuşma. 
larına, dövüşmelerine de şahit 
oldu. Ve bin yüz elli sene 
esaret altında kaldıktan sonra Da
nişment Ahmet Gazi ile arkadaş. 
!arından (İltekin) in sevk ve 
idare ettikleri kahraman Oğuz 
Türkleri tarafından kurtarıldı. 
Ebedi hürriyete kavuştu. 

DıraRaz dağında yolun en yük. 
sek noktasına varanca arızaya uj. 
ramıs bir kamyon gördük. Belki 
yarasına merhem oluruz dedik, 
durduk. Şoförümüz kamyonu o. 
nltl"mağa çalıpnlara yardıma ıi. 
derken ben de indim. Etrafı sey. 
re daldım. Sabah yaklaşıyor, ıe. 

cenin siyah örtüsü üstümüzden 
yavaş yavaş sıyrılıyor. Uzaklar • 
dan gelen kalnı sesleri karanlık. 
!arı yırtarak kulaklarımıza çarpı. 
yordu. Biraz sonra bu iptidai fa. 
kat gazi arabalar yanımızdan geç. 
tiler. Boyabattan aldıkları pirinç. 
!eri Sinoba bırakmışlar, köylerine 
dönüyorlar. Birer iri keçi büyük. 
lüğünde olan öküzlerin, yan göz. 
le bozulmuş kamyona bakarak ve 
benzin, listik kıtıatını düşünerek, 
gördünüz mü, yine gayret dayıya 
düştü, dediklerini duyar gibi ol. 
dum. Bir delikanlı, bayramı ge. 
çirmek üzere köyüne giden bir or
tamektep talebesi olacak, kaim. 
lardan birinin üstüne uzanmış, 
yanık bir makamla söylüyordu: 

ğa alışacaktır. Gazete umumi ha- mcktcdir. 

Hindistan Felemengi matbuatı 
Timor adasındaki Japon faaliyeti. 
ni çok dikkatle gözönünde bulun. 
durmaktadır. 

ZekAI Dede, Emin Ağa, Mustafa 
Çavuı, Hacı Arif Bey glbi her biri 
zamanının meşhur bestekArları ve 
dAhfleri olan sanatkArların eserle. 
ri, saz heyetini teşkil eden tambu
ri Dürrl, kemençeci Kemal Niya. 
zi, udi Nuri, santuri Ziya, Kemani 
Reşat, kemani Sadi, kanuni Arta. 
ki, nısflyeci Şevki, okuyucu Ali 
Rıza, Necmi Rıza, Hüseyin, Cemal 
Kamil tarafından çalınmış ve o
kunmuş her parça dakikalarca al. 
kışlanmıştır. 

Zihnim bu çok eski zamanlara 
dalmış gitmlf. Bir top sesile ken. 
dime geldim. Meier tam iftar za. 
manı (Boyabat) a girmiıiz. Dağ. 

Jar arasına saklanmış, yüksek bir 
tepenin üzerindeki kalenin hima. 
yesine sığınmış bin evli, beş bin 
nUf'uslu güzel bir kasaba. Elek
trikle aydınlatmak, içme sularını 
demir borularla akıtmak için pro. 
jeler yaptırılmış, Belediyeler Ban 
kasından altmış bin lira istikraz 
edilmiş, fakat harp çıkınca bu ha. 
yırlı teşfbblüslcfr yürüttUlememiş, 
geri kalmiŞ, 

Boyabat Sinop vilayetinin en 
kalabalık, en verimli kazası, bu 
seneki pirinç mahsulünü iki mu. 
yon kilo tahmin ediyorlar. Husu. 
si teşebbüsle meydana gelmiş bir 
çeltik fabrikası da var. Buidayı 
hem kendine yetiyor, hem de Si. 
nobun ve komıu kazaların imda. 
dına koşuyor. Bu yıl ilk defa ola. 
rak kendir de ekilmiş ve iyi ne. 
ticeler alınmış. Tiftik, fasulye, 
ceviz ve av derisi de ihraç edi
yor. Fakat Boyabatlılar yeni ve 
başka bir teşebbüsün sonunu he. 
yecanla, sabırsızlıkla bekliyorlar: 
Kasabanın on beş kilometre şimal 
batısında, Ekinler köyünde petrol 
araştırmaları yapilıyor. Kayalar. 
dan snan petrol açılan bir ha
vuzu doldurmuş. Bu civarda zen. 
&m.petrel~~ 

Başirtiinü bir tarafa ahaıt1ıa, 

Saçlarını birbirine katmışsın, 
Niçin böyle çimenlerde yatln&fllD, 
Uyan artık sabah oldu sevdltlm. 

Bu sırada sabahın alaca karan. 
lıiı kalkmış, her taraf aydınlan. 
mışta. Ta uzaklarda geni.3 ve düm
düz bir ovaya serilmiş hareli ma. 
vi bir atlasa benzeyen Karadeniz 
görülüyordu. Baş gözüm ajaç de. 
nizl içinden bu su denizini seyre-
derken kalp gözüm omm yüzün. 
den kayarak Azak denizi kıyıları
na ve daha ilerilerde, bir zaman
lar Altınordu süvarilerinin, Kı. 

rım Hanlarının at oynattıkları 

Kapçak diyarlarına, Moskova sah 
ralarna kadar uzandı. Şu dakika. 
da oralarda, ömürlerinde hiç gö. 
rüşmemiş, tanışmamış milyonlar. 
ca insan, ateş ve alev kasırgaları 
arasında türlü alet ve vasıtalarla 
birbirini boiazlamakla, ölümün 
kucağına atmakla meşgul! Ve 
bunların yine milyonlara varan 
eılerl, anaları babaları, sevglllle. 
ri, nişanlıları derin blr heyecan 
Ye lleiecan ,içinde, da,-ııaJma,z: il· 

yatında teftiş ve mürakabeye ait Kalinine cephesinde muharebe. 
vazifelerini bir teftiş heyeti k ye sürUlmüş düşman ihtiyat kuv. 

Algeemen İndısch Dageblatt ga. 
zetesinln .başmuharriri, Japonya. 
nın adaya el koymaya hazırlandı. 
tına tey;i etmektedir. 

a. vetleri topçu ve piyadedell mü. 
dar esaslı surette yapamaz, fakat rekkeptir. Ruslar, bu cephenin bir 
çabuk yapar, meselelere genlı bir kesiminde düşmanın kendilerini 
zaviyeden bakar ve dosya içinde 
uyuyacak bir rapor halinde de. 
lil, herkeste birden hareket uyan-

dıracak canlı bir cereyan halinde 

ortaya atar. 
BiriRCi Basın konıresi, &azete. 

ciliiin bir meslek haline gelmesi 
ve umumi hayata eskisinden çok 

faydalı olabilmesi için ıüz:el bir 
ufuk açmıstır. Hedefleri, üç sene. 
denberi kağıt üzerinde kalan Ba
sın kaımnu ancak şimdi hakiki 

hayata dolmuştur. Alunet Emin YALMAN 

ŞARK 
SiNEMASINDA 

BALIKÇININ 
KARiSi 
EMSALSiZ Bbt MWVAF

FWYETLE DEVAM 
EDİYOR 

Volga nehrinin sağ sahilinden, sol 
sahiline geçmeğe icbar ettilini ka
bu I etmektedirler. 

MoskOYa, 5 (A.A.) - Moskova 
kesiminde cereyan eden muhare. 
beler hakkında Pravda &Ketesi. 
nin harp muhabiri şunları yazı-

yor: 

Finler sulh mu 
istiyorlar? 

Amerikan notası 
Fin halkını 
ikiye ayırdı «2 ve 3 santeşrinde Almanlar, 

Tula böl&esiRde bir kaç kere taar. Londra, 5 (A.A.) - Daily Eki. 
rt12a geçmiıler ise de her defasın. pres gazeteslnln FlnlAndiya budu. 
da geri püskiktülmüflerdir. Al- dundan aidatı bir habere göre, 
man telt!kkiüleri aiu' zayiata ut. Birleşik Amerikanın, Finlindiya. 
ramışhr. yı Rusya ile sulh yapmağa davet 

Orel'e ıideıı büyük yol bo11iDda eden ihtarı Fin milletini ikiye 
bilhassa şiddetli muharebeler ol. ayırmııtar. 
muştur. Bu muharebe, 2 soatq. 11Alman taraftarı parti ile sulh 
rinde başlamış, ertesi ıün ve ıece taraftara parti arasında siddetli 
devam etmiftir. Almanlar Zue. dahili bir mücadele vardır. 
kof'un birliklerine karşı motörlQ HelslRkl'de sula lehinde nilma
plyade taburları ve 20 kadar tank yişler olmuş ve bu sırada 21 kişi 
ıevketmlşlerse de topçu kuvvet. tevkif edilmiştir.• 

Biz burada halkımız namına bir 
noktaya işaret edeceiiz. Öz muai. 
kimize karşı ıösterllcn alaka çok 
büyüktür. Bir çok kimseler bil. 
hassa İstanbul semti halkı eece 
nakil vasıtalara 1Uçlülünü düıü. 
nerek bu konserlerden mahrum 
kalmaktadırlar. HattA bu salon 
göstel"ilen alakaya ıöre, dinlemek 
isteyenlerin yüzde onunu dahi is. 
tiap edememektedir. Onun içindir 
ki İstanbul Konservatuarı Valimi
zin de müsaadelerile bu konserle. 
ri ayda bir defa İstanbul cihetin. 
deki bir salonda verdirebilirse 
herhalde çok yerinde bir hareket 
yapmış olacaktır. 

lerı ue sık• bir lşbirlltı yapan Guardia J&niden çocuk sayımı hazlfliklar' 
Zuekof'un kumandasındaki kıta • 
ıar dUşmanı durdurmala ıauvaf. Nevyork Belediye ikmal ediliyor 
fak olmuşlardır.• • 1...... "ld" Cumartesi ıünil tchrimlzde ya. 

Cenupta, bu sabah SoYJet aa. r&IS lglft8 S8ÇI 1 pılacak çocuk sayımı hazırlıkları 
kerleri mukabil taarruza geçmiş- Nevyork, 5 (A.A.) - M. La Gu. ikmal edilmek üzeredir. Dün öi. 
ler ve şiddetli :nuıhaFebelerden ardla yeniden Nevyork belediye leden sonra ilk okul öj'retmeDleri 
sonra mithim bir tepe fian S&ot'u reilliline intihap edilmlftir. Eminönü Halkevi salonunda top. 
işcal etmlflerdlr. Topçunun ı... Mumaileyh bqlıca rakibi )(. !anarak uyam itleri üzerinde Wı
betli ateıi iki Alman taburunu im. Willlam O'DWyer'den yüz bin rey bat alm11lar ve !işleri doldurma 
ha .w.ııtır. ~ ... tklctiul 1tmi.a ctmjaar. ~i •ötülUlmittüı', 



Po.ıs ı1at.ye&ı Necaet ~ırçözen 

Beyaz Peri 
Yazan : Sadun Galip SA VCJ . 

(Baştar-.fı dinkii nisltamnda) 

Ert ı gıin saat one. do~ iş tu· ı r~ektıiniz. Eni pak~ fam., aınMııdın 
lumları gıymış iki elektrik amelı>si mı? dedi. 
onde yUrllyor, iki amele ele üstünde Sırçö,.;en sesini beni etmemek dU 
irı E. T. T harfleri yazılı ve içi mal- ştıncesHe :mırılda1ıır gtbi ancak: 
zeme ve kangal kangal elektrik tel- _ Baş u~uıoo, demekle iktifa etti. 
ı~rıle dolu hır nrabayı çekerek on- _ Tak, •• Talca tak tak ..• Tak ... 
hırı ta.kıp ediyordu. Önde gıden ame- Tak .•• 
leden bıri Necdet Sırçözen, ötPki de Metrltk hıtnın kap!Sı aralıklandı 
polis kaçakçılık masası şefi idi. S,rçozen içeri kaydı. 

Kafile Yutturmaca çıkma7.ının <>· _ Ne hııher Kaba kulak, reis\ 
nUn.., gelınce Sırçozen, KAmilln an· 
le.ttığı serserinin köşe başında bir 
g un C'\'Velki vaziyette durmakta ol· 
dıığunu gordll. Ona işittirecek bır 

tarzda, arabayı çekenlere hıtap ede· 
rek: 

- Tamıratrmız buralarda... Ar
kadn,ıar, yolu tıkamamak içın ara
bayı ı,tı çıkmaza sokunuz; llzım ol· 
dukça gelır öteberi altrız. Te çıkma-
7ın dibine bırakınız; ki icabında kim
seyi rahatsız etmeden telleri kolay· 
ca açalım... Haydi bakalım dedi. 

Partal kıyafetli adam, bu sözlerı 

ıy ce ışıtmlşti. İkı amele, şeflerinin 

soyledlğl gıbl yaptılar, arabayı met· 
rılk hanın kapısına yakın lblr yere 
bıraktıktan sonra arabadan iş çan
talarını ve bir kangal tel alarak don
dUler ve dbrdU l)lrden ilerideki so
knklıırdan birine saptılar. 

* öteki sokakta ne yaptıkları b !in· 
mlyen bu dort işçiden biri arada bir 
meydana çıkıyor ve çaktırmadan 

partal kıy fetll adamı gözetliyordu. 
Öğleden sonra saat dörde doğru, 

gözeUeme sıra ı Necdet Sırçözen'de 
iken. K milin bir gUn evvel görüp 
tarif ettlğ Ilı.atık çizmeli, siyah mu· 
şambalı adam caddede yukarıdan 
asa~ıva doğru ilerliyordu. Sırçözen 

bu adamın tıpkı bir gUn evvel oldu· 
ğu gibi partal kıyafetli adamın önü· 
ne gelince yavaşladığını ve hafifçe 
konu.ştuldarını, sonra muşambalı 

adamın yürUyilp gittiğini gördü. 
Sırçözcn, on on beş dakika sonra 

partal kıyafetli adamın çıkmaza 

daldtğını görünce bir müddet bekle· 
dı, sonra çıkmazın başına geldi. 
kimseden eser göremeyince arabaya 
gttU, telier! karıştırırken içeri doğ'· 

ru eğildi ve sordu: 
- Ne haber K!mll? 
- Tamam llstad! 
Sır~zcn arab dan bir kangal tel 

alarak döndü, biraz sonra da d.ğer 
Uç arkadnşlle tekrar çıkmazda gö
rUndU. Arabanın yanına geldikleri 
zaman Sırçbzen yüksek sesle arka· 
daşlarına: 

- Bu işin bu kadar çabuk bite
ceğini ummamıştım. Arabayı da bo· 
şuna getirmişiz. Haydi yapışın da 
vaktlle depoya gldel m. dedi. 

* İki amele arabaya yapıştı. Kafile. 
sabahleyin geldiği gıbl, yola dUzUJ· 
dil. 

O akşam Necdet Sırçözen, mua
vini Kllmll Becerikli, polis kaçakçı
lık masası şefi, Sırçözen'ln Galata· 
daki bürosunda toplanmışlar, ertesi 
gUn tatbik f!dCCekleri plAnı görUşU· 

gordUn mU? 
Sırçözen kmık bir scııle: 

- Evet, diye Ct'!\'BP verdi: 
- Ne dedi? 
- İki yln pe:ket !!itiyor. 
- tkl yllz paket ha... fşlf'r yo· 

!unda dPsene! ..• Sf'..sine ne oldu, ki· 
raya mı v~in? 

- Biraz soğııklamışım J!al\ba. 
- Dur arkada,ıara haber vere-

lim ... 
Sırçözen'ln gözleri, bir tarafında 

karpit IAmbıısı yanan bu loş yere 
alışmaft'a başlamıştı. Burası bir av
hı gibi bir yerdi. Yerde iki pis ya· 
tak, etrafta kürekler, ağlar, oltalar, 
ll\'arlar. tenekeler vardı. Burave 
kim girse iki fakir balıkçının ba· 
rındığı bir yer '"<>ııırdı ve çek<'r gl· 

derdi. Çtlnkll 1 ıı. ile irtibatı olan 
herhangi bir oda, bir kapı da gönin
mfiyordu. 

Sırçözcn'I karşılıyan adam diptf'· 
ki duvara gıttl, bir tuğla kaldırdı 
hasıl olan boşluğa ağzını dayıyarak 
seslendi: 

- Beyaz peri! 
Bu parola Uzerine duvarda, hiç 

belli olmıyan, gizil bir kapı ağır 

ağır r«;ıldı. Bir adıHn göründü: 
- Ne haber, Sırtlan? 
- Reis iki yllz paket istiyormuş. 

ona göre tertibat at. 
- Merak etme. 
Kapı yine ağır a~r kapandı. 

* - Sırtlan be. ben şuradaki ecza· 
hanf've kadar gideyim de ftı ıı:Pslmc 

hlr lift<; uvdıırııyım. 

- Olur... Hıı kabakulak, gelir
ken bana bir ııekizllk l!igara al. 

* - Tak ..• Taka tak tak, .. Tak ... 
Tak ..• 
Kapı aralanır aralanmaz tinde 

Sırçözen. pollskr dııvandılar, kendi· 
nl toparlamıunna mevdan vermeden 
Sırtıan'ın nj!'zını tıkaçladılar. 

Sırçözcn dlo duvara gitti, Sırt

landan gördfütü tu~layı çıkardı 

hasıl olan boşluğa ağzını dayıyarıık 
seslendi: 

- Bevaz peri! 
nuvıırdakl gizli kapı aı!ır aıtır 

açılınca poli!ılrr ellerinde tabanca
larla ~eri ntılrlılar. 

* Erteııl gUn gazeteler, Yutturmaca 
çıkmazında bir eroin fma!Athancqi· 
nln meydana çıkarıldıi!'ını, Cavtaıı 

Bıyık namlle manıt ı;erlrle bu ada· 
mın idare f'ttlği altı kişilik bir cctc
nln tamamllc vakalandı~ını lstan· 
bul halkına haber veriyordu. 

RADYO 
7,30 Program 
1,38 Mftzik 
1,16 .Ajans 
8,08 Milzi1t 
8,1'5 Evin 

8.~.~ .Müzık 
12,30 Program 
12,33 Mtizik 

19,30 Ajans 
19,<tS Se!"best 10 

dakika 
1&,51\ Miir.ik 
2(1, lfi R.tıdytı p 
:?0,45 Mllzik 
21,00 Ziraat tak 
21,10 Müzik 

12,45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,06 Müzik 21 +5 Mtizik 
18,30/H.08 Müzik ' 

22,30 Memlt'ket 
18,00 Program 
· s.o.~ Müzik 
18,30 Müuk 
19,00 Konuşma 
19,15 Muzik 

saat ayarı 

22,<t5 Müzik 

22,55/23,&0 Yarır 
program, 

ACA 

Soldan safa: 1 - Hediye; Afri. 
kada bir İngiliz müstemlekesi. 
3 - Bir şehrimiz; Bir 11eyin en alt 
yeri. 4 - Küçük kitap. 5 - Lez
zet; Nevi. 7 - Bir pamuk cinsi; 
Coşkun su. 8 - Yaprak kurdu. 
9 - Bir ölçü; Asrı sürme. 11 -
Tekrarlanırsa bir nevi pilav olur; 
Bakanlık. 

Yukarıdan aşafıya: 1 - Bayağı; 

Bıkmak. 3 - Aydınlatma vasıta. 

!arından; Bir nevi kumas. 4 -
Komşu bir memleket halkından. 

5 - Bir ada; Faydalı bir böcek. 
7 - Put; U:zun değnek. 8 - Na. 
mus ve şöhreti bozulmuş olan. 
9 - Bir vapurumuz; Eşya. 11 -
Bir çiçek; bir peygamber. 
DÜXKÜ BULl\IACANIS HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Ak; Kapak; 
Do. 2 - Bakakalarak. 3 - Boz; 
Yay. 4 - Paça; Ayak, 5 - Ad; 
İsa: Ne. 6 - Patik; Duvak. 7 -
Ay; Ani; Mi. 8 - Sıkı; Ayak. 9 -
Lor; Tam. 10 - Sıralıyarak, 11 -
Ek: Kazak; Ki. 

Yukardan aşağıya: 1 - Ab: Pa. 
pac:; Sc. 2 - Kabadayılık. 3 -
Koç; Kor, 4 - Kaza. Irak, 5 -
Ak; İka; La. 6 - Paris; Niyaz. 
7 - Al; Adi; Ya. 8 Kaya; Atak. 
9 - Ray; Yar. 1 O - Dayanmamak. 
11 - Ok; Kekik; Ki. 

BORSA 
5 TEŞRİNiSA:Sİ 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar ,, Peçe ta 
100 İsviçre kronu 

Esham ve Talavilit 

1933 Turk borcu 1 
1818 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 

5,22 
132 

12,89 
30,8875 

L. L 

23 70 
22 00 
20 50 
20 50 

Anadolu Demlryolu tahvili 49 25 
NUKUT 

yorlardı. 

KAmıl, metrftk hanın 

...... 
Polis mlldUrlfü!i.i Sırçöze.,•c bir Türk altını (Reşat) 

kapısına takdl "'Öndermln, vrı .. Türk altını (Hamit) 
25 55 
24 45 

117 50 
3 54 

vuruş parolasını .Necdet<' izah etti: rname ,. n R l'a nll 

eline <icabındn TC'smt polisin kC'ndl· Kalın beşibirlik 
_ Bir hat... İki nokta bir hat ... 

Bir hat ... Bir hat ... (Parmağile ma
say<ı vurarak) yani tak ... Taka tak 
tak ... Tak ... Tak ..• 

- Tak .•. Taka tak tak, .• Tak .•. 
Tak ..• anlaşıldı. 

Sonra kaçakçılık 

döndü: 
masası şefine 

sine her tllrlU yardım ve kolnvlık Altın gramı 
l!'ôstermcslnl 
\'erilmiş ti. 

emreden> bir V('Sfka 

Sadun G. SA \"Cl 

Haydarpasa hastanesinde 
tıbbi mu aınere 

--~~------~~-------------

TA /( V İ JJJ 
6 TEŞRİNİSA~İ 1941 

PERŞEl\IBt: 

AY: 11 - GÜ.S: 310 - Hızır: 185 
RUMi: 1357 - Birincite rin: 24 
HİCRİ: 1360 - ŞEVVAL: 16 

\'AKİT Zt.:\'ALl E:t.\:"\1 

Askerlik il anlan 

Üsküdar Aske!rlik 
kanlığından: 

Askcrligine karar verilmiş 3fl 
ila 336 dahH cieğumtu yüksek o
;:ul mezunu ve askeri yiiksek eh. 
Liyetlilerin Yecick Subay oku-luna 
evkolunmak Ü2ere k:z ~HM-ye 

miracaatları ilan olunur, 

ZAYİ 

1937 • 1938 ders yı1mda İstan. 
bul Sanat mektebinden aldıgım 

1177 sayılı Diplomamı Zayi ettim. 
Yenisini alacagım<tan eskisinin 
hükmü yoktur. 

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

Orhan Tu~marı 
Nuru4'Smaniye caddesi .No, 50 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Kaymakamlıklardaki temizlik i,..leri memurluklarına yavru olsun 
büyıik olsun tesHm edilecek kedi ve köpek başına onar kuruş ve. 
rileceği ilan olunur. · 9190 • Süleymaniyede Hoca Ucmıı.a mahalksinin Kepenkçi Sinan soka. 
ğmda kfıin 5 ruımarıttı Siy-nvMŞ Paşa medresesi 1 sene müddetle ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu11tur. Yıllık kira be. 
del muhammen! 507 lira ve ilk teminatı 38 lira 3 kuruştur. Şart. 
namesi Zabıt ve Mı.tamclat Müdürlüğu kaleminde görülebmr. İhale 
21/11/941 cttma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat Makbuz veya mektuplarile ihale günü muay. 
yen saatte Daimi ERcumeRde bulunmaları. (9677) 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
KurulUIJ terilli: 1888. - Set'MayMt: lD&:OOt.000 TUrk 

Şube ve ajaA.a adedi: 265. 
Zira! ve tieart her ne Vf banka muamelelert. 

lirası 

Para biriktirenlere 23,Cı:.>O lira ilıııuıti}·e veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbe.ralı ve ihbarsız tasarruf hesap1annda 
en az 5() lirası bulunanlara sen~e 4 defa çekilecek kur'a ile a~all't· 

dakl plana göre- lkramlye dnğmlacaktır. 

' det ı,ooe ııra.ıık 4,009 ıtra 1-00 adet 50 liralık 5,900 u"' 
4 ,. 600 » 2,toe ,. 
i ,. 256 :ıı l,HO 1t 

129 • 49 4,8to ,. > 

•o » ıeo • 4,000 » liO » 20 » 8,HO » 

D1KKA T: Hesaplanmızde.kı parii. !ar bir eene içinde 50 liradan 
aşağı düşmlyenlere ikramiye çıic tığl takdirde ?'o 20 fazlası\~ 
\'erllecektlr. Kuralar senede ~ defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 EylQl, 

ıı Blrlnclklnun da çekilecektir. 

iSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H İ R T i Y A T R O S U 
Tepcbaşı dram kısmında İstiklai Ca«. Komedi kısmında 

Ba akşam saat 20,30 da Ba akşam saat 21,38 da 

TORKiYE 
iŞBANKASI 

1 

Kiiçük tasarruf 1 

hesapları 1942 
iK&AMiYE PlANI 

K.EŞİDELEJt: 2 Şubat, 4 Ma-

1942 İIUtAMİTELEftf 
1 adet 2000 liral~ - 2000.-

1
, 

a » ıooe • = 3080 . .-
2 » 750 > = 15()41.-
3 .. 500 11 = 1590.-

10 it 250 )1 =2"500·-
J 

40 it 106 • = 4000.-

50 it 50 » = 25G6.-
yıs, 3 Ağustos, 2 İk.incit.eşrin 200 1t 25 1t = 500{l,_.. 

tarlhlertnde yapılır 200 1t 19 • = 2000.-

---------~H~A~~~L~E~T~~~~~'.__---~K~o~· R~D~o~· v~ü~s~ü~-=:-=~~~~~!!!~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!:J!'/ 
COmhuriyet Merkez ankası 

AK T l F 
Kasa: 

Altın: Sa.ft Kilogram 
Banknot 
{;!aklık • • • • • 

1 lK/NCITEŞRiN 1941 VAZIYET/ ~ 
p A S 1 F _ı_-•ra-ı~ 

72.604,628 

• • • • • t 

102,124.217,77 
l0.606.141,-

Lira 

509.920,23 113.240.279,-

~ye: •••••••••••• ., 

hııtiyat Akçeei: 
Adi n fevkal&de • • 
HUılusl • • • • • 

"°'/ •••• 15 eo0· .................................... . 

• • • • • • 7.822.019,15 ,ı~ 
6.000.000.- 13.s22.o• . ' • • • • 

_ ş mdi yarınki pllınımı anlata
yım. Ben bugUn bir aralık, yanım· 

deki küçük makinemle çaktırmadan 
serııcrlnln resmini aldım. Bu gece 
bunu developc eder, ae-randisman 
yaparım. Bu !otografa bakarak onun 
şekil ve kıyafetıne girerim. Yarın 

erkenden oraya gider, yağcı Meh· 
met özkaymnk'ın dUkkAnında sak· 
Janınm. Sen yanına iki polis alır ve 
... rııeı·i r1ötx>tlnl tutmal!'a çıkar çık· 

maz onu y11kalar karakola gönderir, 
göz altına alırsın. Ben hemen serse
rlnır yerine geçerim. :Muşambalı 

adam hC'rhalde yine gelecektir. Be· 
nimle konuşup ayrıldıktan sonra onu 
c'n yakalar. karakolda göz hapsine 
alırırın. Ben, öğrendiğimiz parola ile 
hana girer m. Eğer bir .saat içinde 
handan çıkmazsam artık orasını 
h"o:mak mı !Azım gelir, ne yapmak 

Haydarpaşa Askeri hastanesi 
941 • 942 senesi bırincı tıbbi mU. 
samercsı 4-11.941 salı günu Baş. 
tabip albay Dr. Zahit Tolun'un 
reislıginde toplanmıştır. 

1 - Unku mesane hastalığı (bcv 
Uyc mütehassısı Dr: Sadcttın To. 
sun) 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 

6,37 
11,58 
14,42 
17,02 
18,34 

1
•
37 Dahildeki Muhabirler: 

6,57 
Tedarildeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı n&kdiJ• • • • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine u.tl• 
kan hulne t&rafınitan vlki tediyat 
Deruhte edilen evrakı ne.kclıye baki· 

158.748,563,-

1 21. 764.266,-

!l~ım 1Yr1lr sen bllırsln. Ne dersin 1 
- 'J'o.Ttlkemmel. 

* 

2 ~ Esasi trombopenie vak'ası 
(dahiliye asistanı Dr, Ziya Gö
gem) 

3 - TenasüH kangren (bevliye 
asistanı Dr. Suat Özgen) 

4 - Tali dalak btıyuklüğu (da. 
hlliye asisatnı Dr. Ziya Goğem) 

5 - llasefcde gom. 
6 Nadir göriılen vil:ldi tena. 

stili sui şekil (bevliye asistanı Dr. 
Suat Ozgen) 

Abone Ücreti 
Türkiye dahllindt: 

~ilk 6 a7lık 8 &Jlık 

İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 4,57 

Kitaplarınızı 
ARiF BOL AT 

9,•12 
12,00 

1,33 
11,55 

BITAB EVINDJN 
alınız. BUUın kita.pl&rı bulabL 
Jeceğınlz gtbl A:ıkara ne.trıy.ı.

tının, A .TUpının model vesa r 
necmualarının Ba.bıAllde ye· 
gtne satış yeridir. 
Gautclere C.\n da kabul eder.ıl ı 
Ankara caddeııl 89 latanbJ 

t~çilı rU ı:ün saat ona doğru par- uoo '760 150 K. I DOKTOR .. 
r ı kıvafetll adam, Yutturmaca çık· Hariç memlekt.tlBe: HAFIZ CEIV'lA_. .nuın•n başındn nöb<'tınl tuttuğu sı· 

rada yukan sokaktan çıkan iki sivıl 
polis onun yanına sokuldular ve bir· 
denblre iki yanından kollarına gire
rek J:lk demesine meydan vermeden 
sUrlikleylp gotUrdUler 

iki dakika sonra yn~cı 'Mehmet 
özkavmak'ın dUkkAnından çıkan 

Sm:özen partal kıyafetlı adamın 
'l/erlnı aldı Sırçözcn, yUzUnU ve kı· 
~afetini o kadar sPr er nınklne ben
zetmlştı ki aldanmamak imkAnsızdı. 
ö~leden sonra saat ikiye doğru 

JA11ük ç\zmelı. ıyah muşambalı 
adam r!lddede görUndU. Sırçözen'in 
önUnc gel.nce ya\'aşladı ve hafıfçe: 

_ Bu akşam dd yUz paket gcti· 

6 aylık a aylık 

Z700 1410 

Gazeteye gönderllea enak deroe
dil la 9'llme.ln lade olwunu. 

LOK:\lAN HEKİM 
Dahiliye 1'1üteha.sı.ısı 

Divanyolu 184 
Muayene ı;;aatlcri: Pazar 

hariç hergiln 2,5. Tel: 23898 

Devlet DemiryoHarı 
~~--------------~---=----------------------------· 
11/11/941 tarihinden itibaren E rzurum • Erzincan, Dumanlı • 

Dıvrik kısımlarında bulunan Ista syonlardan herhangi bir istasyo. 
na perakende suretile yapılacak elma nakliyatına mühim ten:zilAt 
y.apı.lmıştır. Fa:zla tafsilat için istasyonlara muracaat edilmelidir, 

8133.9646 

Türk Llra.eı • • • . . . . . . 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kılogram 8.342,410 
Altına tahvili kabil serbes. dovızler 

Dığer dövizler ve Borçlu klirını 

baki.releri • • • • 

Hazine Talavilleri: 
lJeruhte edi. evrakı nakdiye karfllığı 

Kanunun 6·8 inci maddelerı.ne uvfi· 
kan haz.ine tarafından vtJu tediyat 

Seaedat Cüz.danı: 
'fıcui senetler . . . . . . . 

E.shanı ve Tahvilat Cüzdam: 
lDeruhte edılen evrakı n&kdl· 

A. - (yenın ltarşıitğı esfam ve tah· 
(vilAt. lttibarl kıymetle). . 

B _ SerbeSt eshıuıı ve ta.llvilt.t • , 

Av&Dllar: 
A1lm ve dovız Uzerinı av... • • , 
TahvilAt Uz.erine avana • • • • • 
H&Zlneye kısa vadeli avaıuı • • • • 

Hulneye 381>0 No. ıu Kanuna &öre 
açılan altın karfıltfı avau • , , , 

373.040,20 

11. 734.266,71 -.-
49.622.753,01 

158. 748.563,-

21.764.266,-

285.309. 781, 

45.245.141,93 
8,311.443,46 

5.006,74 
5. 772.641,78 
1,412,000, 

167.500,000, 

Hissedula.r: · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · 
t.tuhtelif: ··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •··· 

373,040,20 

61.357.019, 72 

136,984.297 .-

285.309. 781,-

53.556,585,39 

174.689,648,52 

4.500.000,-
11.108.997,93 

841.119.648,76 

Salaihl TC l'<ietriyaı Müdiiri: AHMET EMİN YALMAN 
Butldıit :re: VATAN MATBAASl I 

yeei • . • . • • . • • 

K&rfdıtı tama.men altm olarak 
ilAveten tedavüie vazedilen • • • . 

Reeskont mukabili ilt.veten tedavölt 
vazedilen • • • • • • • • • • 

Hazıneye yapılan altın lıtar1Flıklı a· 
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu· 
cibince ilt.veten tedavüle vuedilu 

Me~d11at: 

TUrk Lıraaı . . . . . . . . .. 
Altın: Safi Kilogram 877,150 

8860 ~o. lu kanuna göre baüaeye 
açılan a \"IUl5 mlllıi.abilJ te\ di olunan 
ıLI tı nla.r: 

Sa.ft Jııogram 55.541,930 

Döviz Taahhüdab: 

136.984.297,-

17.000.000,-

250.000.000.-

105.500.000,- 509,484· 

/ ,,1. 

70.210.903,39 '•' 
1.233.782,03 11.444.611 

e1'° 
78,124.167,[)0 78.12• 1 

Altına taavili kabil dövtzı_. • • • • 
Diğer dövi&le:- ve •ia"tlklı kUrbıg -,-

40
9 ş9 

bakiyeleri • • • • • • • • • • 26,943.408,39 28.9.f3. gO 

Muhtelif: ....................................................... 126.soı. 
010· 

~ ~-y---nsıı-.--,·~ 

1 Temmuz 1938 tarihiadea itibar•• 
tskonto haddi o/e 4 A1tıa iiNriae A ft8I % 3 


