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Gazetecilik cazibeli 
bir meslek Olabilecek 
Gazetenin tem izi iği 

müşterek mes'uliyet 
hakkında 

esası 

celbeaecek 

kabul edilen 
bütün 

dünyanın dikkatini bir adımdır 
Yazan: Ahmet Emin Y ALlWAN 

A nkara (6 ilkteşrin) - -------------- ------------ --
tı İlk Basın kongresi biraz ... 
~l alkışlar arasında kapandı. 
~ &un içinde ortaya konan 
labtler, Jneslek ve memleket he. 
>oı 'na insanı hoşnut bırakacak 
,dadır. Gazeteciliği cazibeli bir 
f;, lek haline koymak için cidden 
"'t'l adımlar atılmıştır. 

.. au mesleğe girecek bir genç, 
~J devrini tamamladıktan sonra 
bır arı bir hadden herhalde üstün 
hn maaş sahibi olacak, maaşı ke· 
~ ernek şartile senede üç, dör t 
'll ta tatile kavuşacak, başı sıkı 
lr ca Yardım imkftnları bulacak, 

tiQ lckaut sandığı kurmak için 
't.di adımlar atılacaktır. Bu san. 
r için duşünillcn celir kaynak. 
1 ara ında gazete ilanlarının 
!sarı da vardır 
llırJık teşkilatı~ın mesleğe alt 

~terek menfaatleri temsil et. 
~ i ve zümre ve sınıf tanın· 

ll\ası esası muhafaza cdilme
~ltle beraber çalışanlarla çalış. 
niarın bu teşkilatta müsavi 

bette temsil edilmesi p rensip! 
Ul edilmiştir. 

llaşka memleketlerde mücade. 

1~rlc elde edilen bu prensipe 
'ılıkla, glileryUzlc varılmıştır. 

ın bayramı diye kııbul edilen 
t günde bütün gazetelerin tatil 
lrne i ve muşterck bir Basın 

~~lesi çıkarılarak hasılatının 
tl le bırakılması hakkındaki 
ar hcrşeyd n ev.vcl me~ıek 
tğfni kuvvetlendirmesi bakı-

11dan dikkate layıktır. 

\~ongre, mesleğin temizliği hak 
-
1 

a mü terek me 'uliyet esası
~-kabut etmis ve gazele denilen 
~ 11~ıiz kuvvete abip olduğu 
\ıı.1de emanete hıyanet edenler ve 1 
~ 1111 umumi menraat perdesi ~a . 
~'llda hususi ma ksatla r ic;in kul . 
~ ~lllar hakkında biitün dün~·a-
1.. 

11 dikkat ini ~~kecek ,·otda ka-
~~ . . 
'~r vermistir. Kongrenin ka. 
' lınce bir gnııc'-ınin umumi 
,):raat perdesi al tında bu e asa 
, 1r1 husu i rna k a tlara alet ol . 
' 

1
• memurların rüsvct alması

~~ benzer b ir s uçtur. "lantaj, ak l
,1~Yılarak ona göre ceza ver. 
~ 1dir. Bir ecnebi hükumetinden 
~a almak vatana hıyanettir. Bir 
!it tte, diğer bir gazetenin kanu. 
~ 11 tnemnu bir fi il lslediğlnt 
4~de tayinile ldcl la ederse ken- ı 
"ı t" Ö7.Ün ii ,isnat imkanı veril
~~ld ir. i pat ederse bu hareketi 1 
~'~ aret dejtil, umumi menfaate 
~~illet ayılmalı dır. J<"a kat sow. 
L ispat edemez e ifti rac ı mev '111 • • 
l{ de kalmalıdır. 

ı,1 llrı.ı Jan bu ' 'eni esa tar a. ,·a
~lan ·eni ruha ı:-öre il k Turk 1 
ı.t 1n kongre i yalını 1'iir k gazc-

11ik 1 i . d 0 

' '~ mcs ef: nde bır onum 1 
\~la ı olmakla ka lmıvac:ık hıi. 
\I etıe gazete a raı;ında yeni 

ı ~~ bir beraber çnlı!imanın ha . 
et nokta ı ola bilerek tir. 

'-......_ Ahmet Emin YAL:\IAN 

Amerika ile Japonya arasındaki anlaşamamazhğı hal için gön. 
derdikleri Kuru.su Japonyanan es ki Berlin elçisidir ve ü~lü paktı 
imz~ eden Japon murahh~ıdır. Resmimiz Kurusuyu üçlü paktı 

imzaladığ ı zaman nutak söylerken gösteriyor. 

"""'-------=\( Amerika ile 
Ruzvelt'in Japonya 

yeni bir anlaşıyor mu 
nutku 

Ya çalışma ya 
körü körüne intizar 

.Rmerikan işçisi Rus. 
lngiliz ve Çmlilere si· 

!ah vermek mecburiye· 
tinde olduğumuzu bilıjJr 

Kurusu bugün 
Aınerikay.a. 

hareket ediyor 

Japonyamn eski Berfin 
E 1 çisi. İmparatorunun 
ihtilafı hal için yolladığı 

bir formülü götürüyor 
Tokyo, 6 (A.A.) - Resmen b il. 

dirildiğine göre Japonyanın eski 
Berlin sefiri K urusu Japonyaıun 

Vaşington sefirine yardım etmek 
için 7 sonteşrinde Amerikaya ha· 
rcket edecektir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Çar
şamba akşamı gazetecileri kabul 
eden Hariciye Nazırı Cordell 
Hull Avrupa:ra gelmek için yola 
çıkan Japon diplomatı Kurusu. 
nun AmeriX:a tarafından davet 
edilmediğini açıkça söylemiştir. 

Va~inıton, G (A.A.> - Be. 
yaz Sarayda toplanan beynel. 
milel ış bürosu koııCeran~ının 
250 murahhasına hitap eden 
reı.:. Ruz\·eıt nutkunda, istik· 
balde hıir bir dÜn)a mevcut 
olabilmesi için, Birleşik Anıe. 
rika milletinin taahhüde giri!j 
miş olduğunu ifade ve butün 
iç timai ve iktısadi teşekkiılle 
r i memleketin bu taahhüdünÜ 
Jerine getir ebilmesi için yar
dıma davet ctmi~ tir. 

Nazır Amerika hükumetinin 
Reis Ruıvelt, devam ede. 

l 
Kurusu'nun vazifesile hiç bir a. 

rek. bat ı yıırum küre.:.inl ıı Al. ,,_ 
lakası olmad ı~ını beyan etmiştir. 

manyan111 tam hakimiyeti al . Bununla beraber kendisine karşı 
tına ginnesi için yapılacak ta. I 
arruzun \'akit ve yerinin Al- lfızım gelen nezaket gösterilecek· 

tir . 
man tarifesinde daha !!İmdi. Cordell Hull, Tokyo hıikümeti-
den teı.bit eıtilm iş olduğunu nin K urusu'nun Japon sefiri No. 
'oylemi ve demi tir ki: mura ile birlikte iki memleket 

nBirle l k Amerika, milli arıısında bir anla!<ma zemini bul 
ın url :ıfaa iç ın daha faz la ist ih . k k b. • ma a ıl olup olmadığını anla· 
<.a l a labilmek maksadile Ü~ 1 nıak için J apon sefirinin Vaşing. 
('kiple giınde sekir. aat ralı~· ' tonda yapacası müznkcrclerc işti. 
mak ".ahut körü körüne inli- : rak edeceğini Amerika hiikume 

CDevamı Sa. 3, Sü. 7 de) X tine bildireceğini llfıve etmiştir. 

~-----------J <Devamı Sa. 3; Sü. 7 de) 

lt\~tı, şark ccpnıı::mı~n .tirr&aı:tu ~ ~ a.a~mek &lltlte :th 1"1l Çthil Meharibl cepheye gönderme 
arar verdi. Resmimiz seneler den beri Japonyaya kar. ı harbeden Çin askerlerinden bir kısmına 

ttüyük ltir merasim esnasında cöateri]l!Or. 

Türkiye, lnönü'ye malik 
olduğundan çok talihlidir. 

Yazan : JJ/ earton 
Deyli Telgraf'm Yakınşark m uhabiri 

DOGRU · .. IGRf YE iGRi • Fiyatı 5 Kuruş 
Yazısı 3 üncü sayfamızdadır. 

,.,----------------~~ 
ihtilalin 24 üncü 

ytld-Onümünde 
ST ALIN dedi ki : 

Kurtuluş 
• • 
ıçın 

savaşıyoruz 

Almanlar yakmda 
tahrip harbi ile 

karşı laşacakfardır 

Almanlarrn, Rusyada 
ihtilal ümitleri 
boşa çıktı 

.Rvrupada pek yakmda 
ikinci bir cephe mey· 

dana gelecektir 
I 

Ankara, 6 (Radyo Gazete-
s i) - Bolşevik ihtilalinin 
24 üncü yıldönümü münase
betile Stalin Moskovada bu. 
gün saat 18,25 ten 19,10 a ka. 
dar süren bir nutuk söylemi!}· 
tir. Stalin bu nutkunun bazt 
kısımlarında : 

" Yoldaşlar büyük Ras ih
tilalinin üzerinden 2i sene 
geçti. Bu müddet zarfında 

muazzam ~erler vücude ıe. 

tirdik. Dost düşman herkes 
bi~e . itira~ etti . • 

Yıldönürnümüzin 2i uncü 

ASKERİ VAZI YET 

Cenupta sevyet 
müdafaası 

Rusların Don nehri boyundaki müdafaa 
plôm suya mı düşüyor? 

Yazan: ihsan BORAN 

( Yazısı 3 üncü sayfamızdadır ) 

senesi harp içindedir, ve harp ı Sevyetlerin Volga nehri şarkına çekildikleri haber i verilmekte. 
devam etmektedir. Sulh dev· ' dir. Fakat Almanlar evvele~ bütün istila plan ve silahlarını ha-
resi bitmi"jtir. Almanların 111- zırlıı.dıklanndan nehirleri resimde rördüğümüz motörlPrl~ kolay. 
ze saldırmas ı hayat memat ra gt.><:ntekte ,.e nehrin karşı tarafında bir köprübaşı tutmaktadırlar 
meselesi olmuştur. Kın luhı'} 1 
için savasıyonı1. Ciddi t<ıh !l. 

keler karş•sındayız. fiq"• .! 
Rusya. Ukr;ayna, Lel.ol',l!, 
Estonya. Litvanya giN b ir 
c;ok mühim bölı:-eler rlü ·r."' 11 
tarafından zaptedllmi t ir. 'Le. +. 
:nınırnt muluısantda. Mmrlımv:1 

t'lddi tehlikededir. Dü ma n 
girdiği yerdf' köylüyü ezm4"k· 
te. köyleri harap etmekted ir. 
Fakat Rus ordusu sidıletıe 

mukavemet etmektedir.ıı 

Stalin nutkunun bir yerinde 
<Devamı Sa: 3 Sü: 6 da) / :. ı . 

Almanların imha 
taarruzu bugün 
mü başhyor? 

.S"ovgetler. 
her gerde 

tak~bediligor 

Kenmd a Sovyet 
mukavemeti kırıldı 
Führeı"in umumi karargahı, ı$ 

(A.A.) - Alınan oeduları basku. 
mandanlıgırıın tebliği: ' 

Sovyetlere göre 
Tula'daki 

fabrikalar 
taşınıy·or 

Almoıi kadınları ön 
safta tank kullanıyorlar 

L ondra, 6 (A.A.) - Amerika 
gazeteleri muhablri olup Rusya. 
dan -dönen Ersteine Caldvcll, 
Rusyada ön saf ta Alman kadın
larının harp ettiklerini söyle
mıştir. 

Bir Rus zabiti, Alman kadın
lan tar.afından kullanılan . iki 

( Devamı Sa. 3; Su. 5 del - -

D. N. 8. Ajansı 
diyor ki : 

Türkigegi 
kim tehdit 

edebilecek? 

Buna, b (zzat 
· Türk tarihi 

cevap verecektir 

lngiliz phipagandası 
Tüık-l'ılman dostluğunu 

balta! amak istiyor 
Bcrlin, G (A.A.) . - D. N. B. 

b1ldiriyor: 
Londrada ç_·ıkan Tiıncs gazetesi, 

Rus cephe.:.iııdeki askeri hMisele
rin iııkışoıfı Turkiye için bir teh. 
like oldugunu yazmakt:ıdır • 

Timcs'in \'aziyeti böyle göster. 
mek teşebbusüne Dcrlin siyasi 
mehoCilindc ciddi n\lznrla bakıl: 

maınaktadır. Hususile ki mes'ul 
Türk siyasetçileri bu teşebbüsle. 
rln arknsındn neler gizlendiğine 

ve İngiliz . Rus ittifakında ne gi
bi mcnfaallcr buluştuğunu uzun 
zamandanbcri herhalde anlamış 

olacaklardır. Bcrlın, Türkiye Re. 
isicilmhuru ismet İnönünün Cüm
huriyet bayramı münasebetile 
memleketin siyaseti hakkında 

söylediği nutukta tcsbit ettiği a. 
çık hedefte bu mütalcanın bir 

<Denmı Sa: 3 Sü: 5 de) 1§1 

Litvinof, Vaşing
ton Elçiliğine 
tayin edildi 

Litvinof 

Vaşington, 6 (A.A.) - L itvi
nof'un Sovyctler Birliğinin Va
şington clçiliğıne tayin edildiği 

so.rlenmcktedir. 

A 1 m a n 1 a r , kat' i 
taarruz için ihtilalin 
24 üncü yıl dönümünü 

seçmişler 
Ankara, 6 (Radyo G azetesi) -

Alman - Sovyet harbinde Kırım 

cephesinden gayri Almanların di. 
ğer cephelerde sukut ettikleri 
bildirilmektedir. Bu sükut A l· 
manların yeni bir hamle yapmak 
için hazırlandıkların ı gösterıyor. 
Taarruzun hedefi yalnız Mosko
vayı almak olmayıp, Rus ordu. 
sunu da imha etmek olduğu 

tahmin edilmektedir. Taarru· 
zun tarihi belli değildir. Bir 
tahmine göre taarruz güni.ı Bol. 
şcvik ihti lfönin 24 üncU ytld:>nü
mli ola n 7 sonteşrin günü yapıla. 
caktır. 

Kırımda, büti.in cephe üzerinde 
ınağlüp edilen düşmanın takibine 
muvaffakiyctlc devam ediliyor. 
Yayla dağlarında, A1man \'e Ru. 
men kıtaları, ikiye bölünen düş

man teşkillerini mağlüp etmişler 

ve Palta ile Ficodosin arasındn, 

geniş bir cephe dahilinde, Kara. 
deniz sahiline kadar ilerlemişler. 

dir. 
Sivastopol'un şarkındaki dağ

larda da dlişman mukavemeti, 
keza kırılmıştır. 

Alman hava kuvvetleri bu ha. 
rek r.tn yardım etmiş ve Sovyct. 
lerc, Kırım sul a rında ve Karade

<Devamı Sa. 3; Sü. 5 de) -

At garişı 
müsabakamız 

Alman Ordu.:. 
suna karşı 

Çinliler. 

100 bin Çinli muharip, 
Rus cephesind = 

döğüşmeğe gidiyor 
Sanghııy, 6 (A.A. ) - Doınci: 

<,,indek i komünist kurmayının 
merkezi olan Yenan'dan verilen 
bir habere göre General iut.a Sov
yet • Alman cephesine 100 bın 
Çinli muharibin gönder ilmesine 
dair Sovyetler tarafından yapılan 

tek lifi kabul etmiştir. 

Söylendiğine göre 40 bin kişi

den mürekkep ilk kafile şimdi

den yola çıkmıştır. 

Basın 
Kongresi 

bit ti 

Çekilen tazim telgraf
larına büyüklerimiz 

cevap verdiler 
Ankara, 6 <A.A.) - Türk Ba

sın Birligl umumi kongresinin 
toplantısı münasebetllc kongre a. 
dına başkan Hasan Reşit 'l'ankut 
tarafından, Meclis Reisi Abdül. 
halik Renda, Başvekil doktor Re- 1 
fik Saydam, Cümhuriyr.t Halk Par ı 
tisi Genel Sekreter i Fikri Tuzer, 
Genel K urmay Başkanı .Mareşal 
Fevzi Çakmak ve kahraman Türk 
ordusuna tazim telgrafları çekil. 
ıniş ve bunlara karşılık olarak 
gönderilen cevaplar kongrenin 
bugüııkü toplant ısında okunmuş 

ve sürekli alkışlarla karşılanmış. 

tır. 

Ankara, 6 CA.A.) - Türk Ba. 
sın Birliği umumi kongresi mu. 
rahhasları. bugün öğleden son· 
rn Atatürkün knbrini zıynrct ey. 
!emişler ve kabre çiçek koyarak 
Ebedi Şefin mukaddes hu,zurunda 
beş dakika süren bir tazim sükü. 
tunda bulunmuşlardır. 

Geçen cuma günü
1 

Anka
ra at yarışları · 
ettiğimiz tah 
Si bilyük bir 
Beş yüzü müte 
lı abak 

Bunun tekerrür etmeme
sini ve cevapların kupon
la gönderilmesini okuy~u

larımızdan rica ederiz. 
Anknradan ve İzmirden 

celecek cevapları da bekle. 

~~~~~~~~~mek mecburiyetinde oldu. uG•fıiWJıWJl,'eff ğumuzdan bu milsnbakanın 
~~~~Mil! neticesini ancak çarşamba 

· nlcri ncşrcdebilcccğimlzi 

yan okuyucul bil. 
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ş e· ,:n R H A B E R L E R i ----

Y az.aıı ; M0tırus YOKAY 

Tuna ··zerinde acı acı 
aksetti · feryatlar 

Affan Bey bu sözleri dinledik. dikten sonra güvertede kar5ıhklı 
ten sonra dedi ki: bağdaş kurdular ve nargilelerini 

- Ben seni hilekar bir satıcı tokurdatmıya ba§ladılar. Bir ara. 
sanıyordum. Meğer sen aptalın lık Hacı Baba sordu: 
biri imişsin. Allahın üzcnerek ya. - Dün gece bazı kayıklar ııu a
rattığı b ir meleğin uğursuz olabl. daya doğru ilerlediler. Kesik ke. 
lccC'ğtne nasıl inanıyorsun? » sik feryatlar duyuldu. Acaba ne 

Sonra Hacı baba ile münakaşa. oldu? 
yı keserek, kıza döndü, giyinmesi. Affan Bey dü5ünceli ve gamlı 
ni ve arkasından gelmesini işaret görünüyordu. Hacı Babanın sua. 
etti, !ine birdenbire cevap vermedi. E. 

- Allaha şahidimdir ki seni iyi_ peyce dü§ündüktcn sonra dedi ki: 
cc ikaz ettim, Artık olup bitecek _ Hasan Paşa, yeni cariyeyi gö. 
şeylerde benim günahım yok. rür görmez çıldırdı. Etrafında on. 

- Kız. benimle g elecektir, Bir dan başka kadın ıörmlye taham. 
adam yollıyarak paranı saraydan mülü olmadığına karar verdi. Şim 
aldır. diye kadar bayıldığı en gözde ca. 

-: Peygamberimiz b.u saniyede rlyelerinl dün gece Tunada boğ. 
benım ruhumun lçlnı cörüyor. d d 
Eğer bu kızı almağı mutlaka ak. ı u:ı u. 
ima koymuşsan bana parn ver- acı Baba: 41Ben demedim mi?» 
me Günün birinde efendin bu der gibi bir tavır takındı, fakat 
yü~dcn idbara uğrayacak, Elime Affan ° kadar. Pl§man ve m~yus 
para geçsin diye buna benim sc. gurünüyordu kı, esirci misaflrınln 
bep olduğumu dUşilnml'k is te. yarasım dağlamak istemedi, Yal-
mem bu vebali tasıyamam Kız nız kendi kendine bir takım dua. 

' · lar ok d ü!il dü benim bir h ediyem olsun. u u, r . 
- Sahi, kızın ismini sormn~ı 1 * 

unuttum. l Büyük Türk ordusu takım takım 
- İsmini söyliycyim. Fakat sa- Peştede yerleşmiye baııladı Gelen 

na yalvarırım, bu ismi ne zaman asker Tuna boyunca ordugfth kur. 
ağzına alırsan Allahtan inayet ve du. Tuna köprüsü üzerinde de. 
merhamet dil<', çünkU isim kor- vamlı bir hareket vardı. Yürüyüş 
kunçt~r. Kızın bu adı taşıması da halinde askerin, ağır topların, cep. 
sebepsız değildir. hane arabalarının arkası kesilmi 

- Gevezeliği bırak da, isim 1 yordu, Belgrad Paşası, sekiz bi~ 
her ne is? s~~J~ · • • . " kişilik kuvve tile geJmiııU. Ardın. 

- Pekı, soylıycyım: Bıı guzel dan İsmail Paca on ltı bi ·-
k dı . . 

1 
,, , a n yenı 

ızı? a Az~a.ıldır. Yarab~ • he. çeri ile yetişerek Palotan ovasında 
pimıze. ?cı, bızı kız kıyafctındeki ordu kurdu. Kırım .ilanının getlr-
bu iblısın şerrinden koru! diği kuvvet kırk bin kişi tutuyor. 

- 5 - du. Fakat dağınık bir kuvvetti, 
f<'Eltİ1' BEYİN SEVDALILARI Dük Kiga, on altı bin süvarisile 

Azrailin Hnsan Paşanın hare- orduya katıldı. Budin valisi de seç. 
mine girmesinden üç gün geçmiş. me askeri ile gelince yekün yüz 
ti. Bir akşam Hacı Baba gemisinin bini geçti. 
burun tarafında oturuyor, kafası. Bu kadar itibarlı misafirlerin 
nı dinlendiriyor, mehtabı seyrcdi- beklır olarak bir araya geldikleri 
yordu, bir yerde Hacı Baba parlak işler 

Pek gUzel bir gece idi, Ortahk- yaptı. Bütün malını iyi fiyata sat. 
ta tam bir sükônet vardı. tıktan başka Belgraddaki şubcsin-

Birdenblrc Tuna üzerindeki den de daha fazla mal celbcdip 
Margoret adası tarafına doğru bir büyük ölçüde iş yapmak için or. 
takım kayıklar ilerledi. Bu ka. dunun Pe,ştede ne kadar zaman 
yıklarda bazı hareketler oldu. kalacağı ve daha kimlerin gelece. 
Sonra acı acı feryatlar aksetti. ği hakkında malOmata ihtiyacı 
Her feryat kıs.3 sUrüyordu, fakat vardı. Hasan Paşanın kMlbi Affan 
biraz sonra tekrarlanıyordu, Beyle dostluğu gitgide ilerlemişti. 

Bu feryatların arkası kesildik. Affan, cariye meselesinde basireti 
ten sonra Hasan Paşanın serayı_ bağlandığını ve Hacının haklı çı"k. 
nın gül bahçesinden Jıitif bir şarkı tığını itirafa mecbur olmuş, csir
nkscttl. insanı çıldırtacak bir tat- ci de bunun insan hali olduiunu 
lılığı vardı. Cennetten gelen bir söyliycrek teselli vermişti, 
ses gibiydi. Hacı Baba, üç güR ev- Affan, Hacı Babanın suallerine 
vel sattığı cariyenin sesini tanıdı. cevap olarak dedi ki: 
Kız. hakkında bütün bildiklerine Beklenenlerden çoğu gclmi~tlr. 
rağmen bu nağmelerin cazibesine Erdcl Beyi, kahbelik etmiş, vlıht 

tutulmaktan kendini alamadı. Fa. sebepler göstererek asker getirme. 
kat biraz evvelki feryatlar da Ha. miştir. Bclfı'sım bulacaktır. Şimdi 

cı Babanın kulağında iz bırakmıış. yalnız. Küçük Paşa ile oğlu Ferit 
tı. Kızın şarkıları arasında bile Beyin gelmeleri bekleniyor, On 
bunları unutamıyordu. lar buraya varınca derhal sefere 

Ertesi gün Affan Bey Hacı Ba- çıkılacaktır. 

bayı ziyarete geldi, Şerbetler içli- Ferit Beyin ismini duyunca Ha. 

HERGüN BiR f IKRA 

Sizler \ ermemeğe 
mi yeminlisiniz ? 

cı Baba, tclft5la yerinden fırladı: 

- Aman, ne diyorsun, beyim, 

dedi, Io"erit buraya mı gelecek? 

Öyle ise derhal demit" alır, bugün

den tezi yok, yola çıkarım. Yoksa 
mallarım tehlikede kalır, 

erzı ma zemesı 
atışında gizli eiler 

Bir terzi anlatıyor: 
«... Jsmıırlama elbl e flyatla

nnrn yilkselmt'Slnde işçi el emek
leri kadıır malzeme fiyatlarının 
arttınlma mın da ~ok büyiik 
tc lrl 'ardır. I•iya ada terzi 
levazımatı lıulunmııclığı nıyıa n· 
zaldığı hakkındaki ·al lalan ben 
kendi hcsabımıı kabul etmiyo
rum. ÇUnkü, nıuraknlıe koınls

-' onunun ınctrcslııe 7:!,5 kuruş 
azami fiyat ta~ln ettiği kol as· 
tarına 140, \&ktlle l50 kuru'a al· 
dığımız tcUi)u 159, saten u tn
rına 2:>0, sof astıırıı 330, kuru~ 
\erildiği takdirde pl)asadıı mclı
zulcn ınal lıuluıımnkla, parası 

pe'iln verilince gizil ellerle tfı 

11tölycınl:ıe kadar yollannıukta-
dır •.. » 

\'c oruyor: 

- Bu giz.11 ellerin kırılma 1 

mümkün olamıyacak mı acab:ı.! 

L J 

Şoför .. erden 
şikayet 

Kısa mesafelere yolcu 
almıyorlarmış ! 

Bu şekilde hareket 
eden şoförler ağlf 

ceza görecek 
Bazı şoförlerin son gUnlerde kısa 

mesafelere yolcu almadıklan hak· 
kında İstanbul belediyesine şlkı\yet
ler yapılmaktadır. Şoförler de buna 
sebep olarak taksı sahiplerinin ken· 
dlierinden kilometre başına yirmi beş 
kuruş istediklerini ve bu vaziyet da
hilinde çalışmanın lmkAnsızlığını i· 
lerl sUrmcktcdırler. 

İstanbul belediyesi, bu şlkı\yctler 
Uzerlnc kontrollerin sıklaştırılması L 
çin all'ıkııdarlara kati emirler ver· 
mişttr. Her ne suretle olursa. olsun 
11oförler mUştcri almak mecburiye
tinde olduklarına göre, aykırı ha· 
rekcttc bulunanlo.nn cezalandırılma
lan cihetine gidilecektir. 

Tahan helvasma da 
fiyat konacak 

Tahan helvasına da fiyat tesbiti 
için tetkikler yapılmaktadır. Bir
kaç gUne kadar !bu tetldklct neti
celendirilerek komisyonca azamı fi· 
yat konacaktır. 

-~-c>---

Milli Piyango 
15 Sonteşrinde 

çekiliyor 
Yılba51, 36 Ağustos, 29 İlkte~. 

rin gibi ayın son yünlerine rast
layan fevknlfıde Piyo.ngoları ta. 
kip eden aylık Milli Plyanyo çe· 
kill§lcri bu ayların 15 inde çekil. 
mektcdir. 

Bu itıbarla Milli Piyangonun 
8, inci tertip 1 inci çekilişi 15 
Soı'lteşrin günü Ankarada yapıla
caktır. 

Milli Piyangonun bu çekilişin. 
de de bol ve çeşi tli i kramiyeler 
vardır. 1 tane 20.000, 2 tene 
10.000, 4 tane 5.000, 40 tane 
2.000, 40 tane 1.000, 80 tane 500, 
400 tane 100, 400 tane 50, 4000 
tane 10 lira ile 80.000 tane 2 li· 

- Sen dellmi oldun, Hacı Baba? ralık ikramiye vardır. 
Bu çckllfşte y{iz bilette 21 ,24 

Neler söylüyorsun. Ferit Beyin sel. bilet muhakkak surette ikramiye 
mesile senin malların arasında ne 

münasebet var? Ferit, kadın hay. 

dudu mu sanki? 
(Arkası var) 

kazanacaktır, 
Bu çekilişteki satış hasılatının 

~ 60 şı halkımıza ikramiye ola. 
rak ödenecektir. 

Fiyat Müratabe teşkiiatı bir 
proje ile tadil ediliyor 

Komisyon ve büroların işlerini 
komitalar görecek 

Ffyat Mürakabe komisyo nıı dün Yaphfı toplantıda 

Ticaret Vektlcti, fiyat murakabe 

teşkUAtı hakkında yeni bir proje ha· 

zırlamak.tadır. Bu projeye söre fi· 

yat murakabe blirolarllc, komlı;von

larının tadili cihetine gidilerek bu 

işleri göı·mek lizcre bir komite ku· 
rulması daha muvafık görWmckte
dlr. Bu suretle bUro ve komisyonla
rın yerine komiteler çalışacaklardır. 

Bu komiteler her gtln muntazam 
lçtJma edecekler, ve bulunduktan 
şehrin tUccarı ve bilhassa ihtikAr iş· 

lcrllc meşgul olarak katı kararlar 
verecelderdlr. 
Diğer taraf~n hazırlanmakta o

lan bu projeye göre de lhtlklrı kaU 
bir şekilde önlemek için daha sU
ratll hareket edilmek ve muhtekir· 
!erin cezalarını görmek üzere mUey
yidelcr konmaktadır. 

Haber aldığımıza göre fiyat mu
rakabe tc.şkilAtının bu surcUe tadili 
hakkındaki proje kaU şeklin! almış 
bulunduğundan derhal tasd k oluna
rak yakında tatbikine geçllccekUr. 

Mekteplerimizd., ki havacı ilk 
teşekkülleri takv~ye ediliyor 
İstanbulda 35 bin mektepli bu havacılık 

teşekkülleri içine alındı 
TUrk Hava Kurumu lstanbul şu- j dıdcn otuz beş bıni mUtecavlz yav

bcsl .şehirde mevcut bUtUn mektep- ruyu tc')lkilltı arasına almıştır. 

terdeki havacılık teşekkUllerlnl bu Bu yavrular için ihzar edilen za· 
sene daha esaslı bir şcldlde takvi· rlf havacılık karneleri kurumun bll
yeyc karar vermiş ve faaliyete geç- tUn şubelertnc gönderilmiş, şubeler 

mlş bulunmaktadır. Bu mllhlm mem bunları mekteplere tevzi etmlye 
lcket işinde değerli ve yurtsever öğ- başlamışlardır. Şu suretle şehir mck 
retmenlcrin yUkack mUzahcrcUcrln· tcplerlndc kurum tekılctına dahli 
den 'istifade eden kurum d ha ~im- olmıyan talebe 'kalmıyncak tır. 

Şehir Mechi bv.gün 
toplanıyor 

· -
Kumen ticaret 
heyeti geliyor 

Yeni bir Türk.Rumen 
ticaret anlaşması 
için görüşülecek 

Müzakere/erin 11nkarada 
yapılması kuvvetle 

muhtemel 
Romanyadan .:ıehrlmlze yarın bir 

t~aret heyeti gelecektir. 
Bu heyet memleketimize yenl bir 

Türk - Rumen ticaret anla_,ması 
yapmak üzere gelmektedir. MUza· 
kerelerin Ankarada olması muht·~

meldlr. Rumenlerle ticari s ahada bir 
anlatmaya varılması kuvvetle muh
temel görUlmcktedir. 

--o---
Osküdar - Çengelköy 

yolu yapılıyor 
UıkUdar - Çengelköy yolunun 

nizam p!Anları İstanbul belediye
since hazırlanmıştır. Bu p!Anlar şe· 

hlr meclisinden geçtikten sonra der
hal faaliyete geçilerek bu yolun in
şasına bMJlanacaktır. 

Et fiyatları tesbit 
edilemedi 

Fiyat Murakabe komisyonu dUn 
toplanarak et fiyatını yeniden tes
blt edecekti. Komisyon, dUn toplan· 
tısını yapmışsa da koyun istihsal 
mıntakalarından henüz cevap gel

memiş olduğundan fiyat tesbit edi
lememiş ve cevap beklenmesine ka· 
rar verilmiştir. 

Patatese de ôzami 
fiyat tesbit ediliyor 

Patates fiyatlarının son günlerde 
,gayri tabii bir şckUde yükselmesi 
dolayıslle Fiyat Murakabe komisyo
puna şikayetlerde bulunulmuştur. 

Bunun için patatese de azamı fiyat 
tcsbltlnc karar ''erllmlştır. İstihsal 

mıntakalarından 11.zaml fiyata esas 
teşkil edecek malQıııat istenmiştır. 
Bu cevap geldikten sonra komısyon
ca fiyat tesblt olunacaktır. 

Şeh! r Meclisi, bugün öğleden son
ra ikinciteşrin devresi UçüncU top
lantısını yapacaktır. Bu toplantıda 

şchrtn fmnr pltınları Uzerındo mUza· 
kerelerde bulunacak ve ruznamedeki 
diğer meseleler Uzerlnde de kararlar 
alınacaktır. 

dalgınlık 

ffrkadaşmı yaralıyan 

Tekin tevkif edildi 
Salı gUnU Beşiktaşta Glilcr sine

ması kapısında. bir arkada_,ını ken· 
disinc \'lll<tıle tUkUrdilğtlndcn dolayı 

kin bağlıyarak 9 yerinden ağlr su
rette yaralıyan Tekin adındaki genç 
dün adliyeye teslim olunmuş, sorgu 
Mklmllğlnce tevki!ine karar verll
miştir. 

ır a firlefktır, Türk bandıralı bir 1 KE"KtS NOTA 
ıııotôrün haince hatınldıfı Aıtıerlkanın ,,·erdiği nota, Finleri 

Karadenlı.dckl me\"kl hakkımla ıza~ ikiye ayırmış. Keskin nota Iıuna 
hat nrfrken: derler lıjte! 

«İğn<'.ada köyii, Trakyamızın zen· 
gln Stran<'.a ormanına yakın olduğu 
cihetle odun tıearetlle maru•tur ,.e 
1 tanbulun Jyl me-;;e odttn!art da 
İğneada iskelmıtden &etirilir» ttı. 
yor. 
Meşe odunları ı~t hbulun değil 

trancanındır, bunun için: d.Uao· 
bula en iyi me5e odunları da lğaca
da i k<'lcsinden ıctiriJlr» dtıflllck li. 
zımdır. 

FUL1 YARDIM 

Şanghay•an ,·erilen bir haltere gö
re Çin, ·o\yet - Alman cephesine 
yUz bin aliker söııder.ıtıeyl kalnli <'t· 
mlş, hatta kırk hin klı;lYk itk kafi. 
le lflmcNden yola çıkmış. 

Dert rıeaeden fazla bir r.amandır, 
japon,-a ile utrapn Çiti, yardtm hah. 
liinde dilli yardım» ın nasıl yapıla· 
c:ağJaı dÜJlyap efretmek istiyor ga
Jlu. 

Üsküdar hapishanesinden A)'lll izahatın son satarlarmd.ı. ıie- BETON GEMiLER 
nlllyor ki: «l'.okardakl harita 1l'ne- İ1'g'llteııede betonarmeden ) aııılaa 

kaçan Recep yakalandı adanın bulunduğu ıne,kll gır.ster. 
rncktcc'llr.ıı> dört bin tonhtk: ilk cenıi deıtJzo ln-

Şeker bayramının birinci gUnll üs. 
küdar hapishanes1nln atelycsinden 
kaçan katilden mahkflm İpsız nıımi· 
le maruf Recep, dün Kasunpaşada 
ibir sarrafa rnUhlm miktarda dolaı· 
bozdururken ynkahınmıştır. 

Yazının değil, yalnız yukarw.ıri&, 

her tarafında haritayı aradım. Bıita
rnadım. Tasflrr.ller anl~ılan datgıtt

lıkla. haritayı da «haritadan slbttlş
ler.ıı> 

dlriimlf, en bin tenluk bir 1klRCIBi de 

yapılmakta lnıılş. 

tngHizler, denizlere beton ı.ağlam

lığlle yerleşmek mi istiyorlar acaba! 
7'ATLISERT 

tkün<'ii ultan .'luradın tehza· 
deliği zamanında ya:u hocaı;ı olan 
'e bilahare ICinlı;alı 1..ala Mehmet 
Paışı& adıyla adra:ı:amlığa tayin o
hman Tekeli l\lclımet Ça\"UŞ, :1.a
ınanının yazı ü tatlarından 'e bek· 
taşı muteberanındaıı Hun:il Ba
ba)ı, halka \UZ 'e nasihalte bu
lunmak üzere l\lanl a l"l\·arauıa 

bir köye gönderir. l 'oJa çıkarken 
giydirir. kuşatır. Kcsesindekllerl 
de harc;lık \C a)1ık olarak cclllne 
bo!laltır. Fakat, kimseden hiç bir 
sebep 'e bahane ile para iı.teme· 
metıl ,.e hu ) uzden ereflııc lılr le
ke g-etlrmemesl ~in yemin ettirir. 

Maya uzun bir mektup yazdı: VATANIN EDEBİ. ROMAN& TEPRİKA No. 14 helkl de böyle bir §eyi okumuşumdur. 
Demek ki, o kitaplar da beni aldatmamış, 
Fiyor, böyle şeyler varmı~. Büyük ve in. 
sanı yakan, kalt:1ni dolduran §eyler! 

Hurşıt Baba kÖ)C gider. Bama· 
zanın nihayetine kadar vaazeder 
ve \erdlti ııöı.ü tutar. Bayram "'•· 
babı hü)'lik blr limitle kiir liye çı
kar. Bayram "adakasındaıı ,.c fa. 
zUetlerlnden bir bahis açar. Sa· , 
dakanın kimlere \Crlleceğlnl Miy
lcr, hunu bile blle vermlyenlerln 
tuttukları oruçlarla kılacakları 

bayram namaz.mm hak tarafından 
C\ aıısıı; 'e nafile addedllecetlnl 

llfnc eder. Halkta bir hareket gö 
reme) ince ıılnlrlcıılr. 

- Ey cemaat, der, hen ' f(',.k('JI 

l.Uclımet Çın uı:a 'erdiğim Ö7.İİ hı· 

tup 17.lcre rnzıa hlr Şe;\· ıMillenıl

yorunı. Faknt. sl7. Allahın emrini 
yerine getirmek, bı•n Jtibl bir fa
kiri se\"lndirnıek !cin ılaha ne di
ye duruyor \C neyi bckllyor!lunur.. 
Ha) dl ben lstemlye yeminliyim. 
Sizler de vermemlye mi yeminli-
siniz yoksa f 

Der. <'cmnatl gUJmlyc \"C 

ram saılakalarmı top yeldin 
mlS,& mecbur eder, 

- SevgUl Fiyor, uyuyamıyorum. Dü. 
şünülecek o kadar çok şey var ki... Sa
na bütün bunları yazmak istiyorum. Fa. 
kat yazmasını da bilmiyorum. Ben hiç 
aşk mektubu yazmadım ki •.• 

Fakat bu yazdığım bir aşk mektubu. 
dur. Fiyor. Seni seviyorum. İsminin Fi
yor oluşunu da seviyorum. Bu isim ba
na hem şmal, hem cenubu hatırlatıyor. 
Sen de böyle degil misin? Hem sıcak, 

hem soiuk ... Bunu artık biliyorum. Seni 
tanıyorum, Fiyor. Nasıl mümkün oldu? 
Daha dün dünyada yoktun. Benim için 
dünyada hiç bir şey yok idi. Bugiın sen 
varsın, ben varım, her şey var. 

Dün nasıldı? Flyor, sevgilim, bunu u. 
nuttum bile •. Beni dinle, ko.lbimi dinle .• 
Dün acaba nasıldı? Ellerinme bakıyorım 
da onların bile dün nasıl olduklarını ha. 
tırlamıyorum. Fakat sana ma:ı:lden bah
setmek isterdim. Benim bugünkü halimi 
anlamak için maziyi bilmen lüzımdır, 
Fiyor. Öyle mesudum ki .•• 

Fakat bu saadetimi yazmak mümkün 
acğil. Dün her bir parmağımda bir yü_ 
zük taşıyordum. Bugün bir tek yUzuk 
bile takmıyorum. Herkese: ~Ben elması 
sevmem, bütün bu altınlı, taşlı ııcyler ba
na cansız ve fersiz gelir. Yüzük taşıma. 
sını sevmem. Çünkü elleri ağırlaştırır, 

yorar, derdim. Bu sözlerime herkes gü
leı:dl.. ~at ~ bunlas ~oyicmcdc.n 

Yazan: \'ikki Bawn 

sen anladın Fiyor. İll5anlar bana: 
«Yüzuk takmalıo derlerdi. Niçin? diye 

sordugum zaman: «Sıkhklır, kibar bir 
kadın elmas takar, yüzük takar» diye ıs
rar ederlerdi. Ben de takardım, Böyle 
küçük şeyler inat etmiye değmçz., dt!r. 
dim ve dediklerini yapardım. Fa~at Fi. 
yor, benim sana yazmak istediğim şeyler 
hunlar degildi ki... Bedbaht değildim, 
sakın beni öyle sanma .• Her ııeydcn mcm. 
nun olurdum. Bir şeye aldırmazdım. Ki. 
taplarda insanların bedbaht ve limit.siz 
olduklarını bazen okurdum: cıKitaplar 

uy(iuruyor. derdim. Hayatım sakin ve 
dümdüzdü. Büyük saadetlere inanmadı. 
ğım gibi derin ıstıraplara da ihtimal 
vermezdim. Fakat şimdi .. Şimdi biliyo. 
ı·um, Fiyor . . Sevgili, sevgili Fiyor •• Sa. 
na bütün bu hislerimi yazı ile anlatmak 
o kadar güç ki .. Çocuk iken bir çok eem. 
siyelerim vardı. Dört yaıiında iken her 
elbisem için başka bir şemsiyem bulu
nurdu. Birl beyaz, biri pembe, biri ma. 
v! idl, hepsi de küçucilk idi. Bugün bu 
6emsiyclcri düsllrıüyanıın da ne z~lı 

Çevir-en: Rezzam A. E. YALMAN 

bir çocuk olduğumu hissediyorum. Fa. 
kat o zaman renk renk ııcmsiyeleri olan, 
milrcbbiyesilc gezmiyc ~iden mesut bir 
çocuk olduğumu zannederdim. Elbisele. 
rimdc bir leke bile yoktu. Ne yazık ol. 
muş çocukluğuma, değil mi Fiyor? • 

Annem çok genç iken öldü. Beni bir 
kere bile öpmemiştir, Hasta olduğu için 
buna müsaade etmiyorlardı. Bunu da 
şimdiye kadar tabii bulmuş ve hiç dü. 
şünmcmiştim. Baru:ı «Bir çocuğun olsun, 
ister misinn diye sorduğun zaman hatır
ladım. Bir ana için çocuğunu öpemeden, 
opmiye hakkı olmadan ölüp gitmek ne. 
dir, bunu §İmdi anlıyorum. 

Hayatta ne hazin şeyler varmış, Fiyor. 
Yirmi sene evvel benden esirgenen bu 
ıına busesi için şimdi ağlıyorum. 

Dünyada istediğim iki şey var: Elimi 
göğsünün, ceyltın göğsünün üzerine koy. 
mak, kalbinin çarptığını duymak istiyo. 
rum. Sonra gözlerimi kapamak beni ku. 
cağına alıp evine götürdüğünü hissetmek 
istiyorum. Bu rüyayı çok eskiden görmüş 
gibb~im. O zaman inanmadığım kitaplarda 

Küçük bir kızken, btr erkeğin kuca
l?ında, onun evine gcitürüldüğUmün rüya. 
sını görmüştüm. O zamanlar evleneceği_ 
mi ve bu rüyanın hakikat olacağını sanı. 
yordum. Tıpkı bir tiyatroda açılacak olan 
perdeyi bekllyen bir seyirciye benziyor. 
dum. Bütün genç kızlar bu tiyatro pcr. 
desinin açılmasınd beklerler. Ben de o 
kapalı perdenin önünde hep oturdum, 
ormanlarda gezer, bir şey görmezdim. Bir 
kadınnn ağladığını görUr, bir şey hisset. 
mezdim. 

Şimdi her ııeyi anlıyorum, Fiyor. Şim
di anlıyorum. Evlendim. Fakat perde a. 
çılmadı, her şey olduğu gibi kaldı, Sa. 

kın fena btr kocam var, sanma, Fiyor .. 
Kocam çok iyi, çok müııfik bir adamdır. 
Düne kadar mesut yaşadım, Belki agaç. 
lar da; kışın karlarla örtülU oldukları za. 
man, benim gibi mesut ya5arlar. Çiçek 
0&manın mümkün o]abileceğini düşün. 

medikleri için m~ırtturlar. Ben ııimdl 
çiçek açtım, Fiyor, her tarafımda çiçek
ler açtı. Bütün bu söylediklerimi kitap. 
!ar yazmış, şarkılar terennilm etmlııtir. 

Fakat ben bunları ilk defa hissettiğim i. 
çin yazmalıyım. Çiçekler açıyor, :filizler, 
tomurcuklar ye~illeniyoı-. Ellcrlnlc saç. 

(DeNamı var.> 

1 ~Gl'.ÜNllD~EM 
GO~ 

Yeni icad 
lr şeyJn icat cdıtmesl ,t)(• 

ttırll· tur. Faknt tekemmül e 
1 

Ç""nkÜ ıcı mesl nlsbcten kolaJ'dır. u ıe-

blr kişinin eseridir • . Falcat onu ııııı 
kcnımlil ettirmek ) Uzlerce ld~i 
iş edindiği bir şeydir et· 

Her len t başlangıçta ciıernırıl) U· 
siz. gibi görUnilr, ehemmi) et ,-e~ıı· 
' !Jile o kadın muayyen şekli 1~ ır 
de mahdut bir 6Bhayıı ınuıth• 1• 
kalacağı zanncdlllr. Halbuki Jıt'.~ıı
cnttan &onm yllzlercc, hatlA r 

.,ı-. 
lcrcc 61im hemen kolları sı' ııer 
işe glrlşlrlcr. fent edilen şeye 1 
alim her giin baskn bir yen1U1' _ 

• 1 ııt •. 
lı'he eder 'e icat edilen şer c tıtll 
denin tanımıynı•ağını, cbunu 

..ıiplt.ııt" mi icat cttlmcll ! » diye ır-

ceğl bir hale getirilir. 1111: 
Uz.ak lcatıam gltmlye ıuzulll) ııııı 

l'akın uunnnlarda ort.ı)S konu ıe· 
radyo ile esli sinemanın ilk ~ııt 
rint ve bugUnkil hallerini göılinuıe 
getirmek ft'kemnıül ctUrme "' i-ı 
Jını; ıslarının başardıktan bil.)111' 
meydana t:ıkanr. ,.,U· 

Fransada Dljon'da genç bir ~ıı 
hendis icat ettiği blr ıııct 58) of. 
dtı havadan toplanuya mu,affai' 111 
dufu elektrikle e' inin ıanı~~ 
yakmıya mu\affak olmUŞ·· ., i' 
de nletlnl, topladığl elektriği e~ 
blltlin hizmetlerinde ııuııaııabll 
hale gctırmlyo çaJışıyormW:· 

Bu icat ta, her l<".adın ba.,ı--ı;: 
cında olduğ'u gibi, belki faıJıl J1l 

hlmscnmh·ecek \'e mmum t# 
edllmiy~ktlr. Fak~t iş blr&Z ilfl: 
leyine~ tckemmlıl cttlrl('I iJJJll 
rin kollarını sıvayarak ite ıtr~ 
ceklerlne ,.e bu yeni ıcadt ~ ,-.Jllf 
on ııene içinde mu<'ldlnln tanı )lk' 
ya<'ağı imle gctlrcceklerlıte 

şüııhc edilmesin. ,,,a· 
Belki bir gün fabrikalar. oto etfl' 
biler, tanklar husuı;t anteıll • 

havadan toııla<lıklan 'l."C)"B Jı&'~ 
elektrikli zamanlarında eıeıctrl ,. 
zamanlarını gö:dinUnde tut.11..-1' r" 
klimUlfttörlcrlne <loldurılu'klatl il" 
rC)"Bnlarla lşllyooek "e bı-lkl de ,11 
giıniln meşhur «ııet rol \"C ~~~"' 
devri» yerini «havadan cleıo'~ 

dcuine bırakacaktır. o• 
KÖR~ 

- ·ı·' Fatih cinayetinin katı 1 

seneye mahküm ofdtl • 
Bir mUddet evvel, Fatihte ı<~ , 

gUınrilktc bir cinayet oımuŞ. •· 
met adında 18 )' ında b r gerı~~ 
ğabcyisi Yaşarın eski karısı ıı]trJ' 

zc ıle metres yaşamakta oıan u. 
basından Ramazanı öldUrrnUştııU ıl" 

Ahmcdin, cUrmU mcşhUt ~a rtııell 
na göre, ikinci ağır cezada gti ~· 
muhakemes i dUn bitirilmiş. Y~ıı6-
c;Uk oldu~ındnn 4 sene 10 gllll 
deUc hapse mahkQm cc1ıın1ıt r. 

Bir kunduracı ihtik~ll 
suçu ile mahküm o~ 
Karaköydc Yıldız kundura !~ 

z~ı tezgal.htarlarından Hıhal. Jll'' 
fiyatla kundura satarken yalt'ı"tt 
mış, mağaza shibi Y org! ıe bit 
dUn mahkemeye verilmlştil"· t/J 

Muhkeme, tezgfihtar :Mj}lal~ıııl 
Jirı. para cezasına, dükkan ,. 
Yorgiyi de, haberi olmadığlll~,,..ııv 
dece dUkklmının bır hatta 1'W"' 
masına mahkQm etmiştir. 

--o-- ·r 
Darülacezede 60 fi~ -~diJ 

ihtiyar dayaktan ö/durlJ ıı• 
Daruıacczede yatJp kaı1<an ıl., 

san vo HUscyin adında iki aceı;dJf" 
lıt adında 60 yaşındaki bir ar db' 
larmı, bir mUnııknşa. sonunda dJ) .. ıı 
mUşlcrdir. Halit o kadar çol< ,.-ı 
yemiş ld, .felce uğramış, bir 

sonra da ölmUştUr. 'f.01 

Vakaya milddclumumıtik :,_fı 
muı,ı, ceset ndl yo doktoru oeJ 
dan muayenesini mUtcaJUP 1,ıı' 
lunmuştur. İki aceze hnkklll(!a 

~~ta gldıilmlş"'::.._ ~ 

U14;{ft!]3:Dfij~ 
""' .. ı· ~o·"' vıgır - l ı _a_ ... ;.:ı t'' 

Sığır dilinden otenln '1~._p: 
pddığını soran okuruına c.o' ~ıı· 

ığır ılllinl etlerinden •1 ,t 

tan sonra iki saat kadar acı tıı' 
1>oğuk u lı;lnde yatırınıZ· ~· ~· 
lu ı;ıı ile kuHetıı ateşte 1) 1~ ;U' 
layınız. Soğuyunca dcrJıl tt.ıı· 

Ü 
•• nıı .,ır .,., 

z ıı ku,başı et gibi kUC " r 
ccreyc ıluğrayıııız. Bir 3tırrıf' ,.,_ 
şığı tercyıı,..ı ile BörtdUrUrıll' ,.,. ,, , .... 
bir yemek kaşığı kaJeta tıı .ı ~!· 
rrm kah\ c kaşığı toz bard .,ır ııtl' 
ııcrek aıtü t ediniz. Kilcil1' )t9f'J' 
çe et ıı) u ile ) a bir 3 cme1' flJlrt"' 
alrkc rn yahut bir kah\e ıı. ti'' 
beyaz şaraı• dökUnUz. TU11111 ,e19' 
bannı an.u ettiğiniz kadaf tetl'e
nl:ı \C orta ateşte ııışmı_,e ııı'{I 
dlni'L. lndlm1eden C\' el, ~ ,,,._. 
miktarda mantar konser""' ... JJI 

1' tıtllr mi 
hut bezciye kon!icrn~si • ı- v· 
raz da maydanoz doğr•P~ıl' ııl' 
beş dakika sonra atcşteıı • 1.,,.,. • yo -"" yemek tabağıyla sofra) a ~~~ 
nız. l\lantnr \'C bezci) c kon cS "1"' 
ri 3 erine hn~lanını~ Jlatal 
nohut lrunulablllr. 
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' resmi tebliğlerden \C a;e

bttaraf kn) naklardan ı>ıuııı 
~berlerinden cıkaracağıınIZ j. 

Un hareke~ şudur: 
' l\.lman kuvvetleri, merkez 

P cephelerinin ara hattı ıs· 
tttnde, yanı Voron _ Kurs 
Olu boyunca Don nchrınc doğ 

'tt 1~orıar. 

' Iıusıar cenup cephcsmde 
kadan gerı çekıldller. 

~clteşrln 41 tarihli ~azımız
lıöyJe bir Almnıı taarruz.una 
\crmı, \C şu mUtıılllayı yli· 

• tUk: 

'la - Kursk hattından saı·k 
~ctındc yen1 bir Alman taar

\> intizar cdlleblliı·. Bu taar-
llroneç veya Riazan istika· 
~ ilerlerse Moskova cenup
'arıldı~ı gıbı Mareşal Timo-
1:ı,,0r<1uıarmın şimal cenahı da 
'"ictınıya maruz kalabilir.> 

'la ljehrl cenup kenarında Al· 
~)ikl artmıştır. Şehrin ka

rnuharebeler cereyan etli· 
'tı&aa şehri ov~et bayra~'l al· 
ttl.~ günlerini ya.'1ıyer. Buo;lıı. 
~ -.\ tamamllc takrip cttıktP:ı 
"""~kct.meıerl, şarka \e şlma· 
~ ~kllmeJeri yakmrlır, 
\.:~ Şehrini alınış elan Alınan 
~ da şarka cl~ru ileri 

ba,ıamıştır. Bundan mak 
~ların merkez "e ecııup or-
1 •ra ındakl irtibat \'e tema. 
~ek olabilir. Almanlar Vcıro· 
~ eçmlşlerdlr. Burada Ti

o ordulannın af; cenahı bu. 
tadır. Bu şehir, Kur k şch-

t 209 kilometre kat'lar şarkta· 
ter Almanlar bu şehri clıı gc. 

• bu takdJrdc &wyctıerln 

~rı Uz.erhıde ~eni bir mii· 
._ lıa.ttı te Is etmek ıılfntları su· 
\.......,..U., olacaktır. Zaten lar~al 
~ "Wılku, Vol'ORCÇ - Rostora 

n ntUdafaa <'"*esinin ımlce
~ c1ddi bir tchUke kar~ı ın
~ Zira Almanlar Roıt&ofa d~ ye
~llarruv. tfJY(:lh etmlljAcrdir. 

i\u ın, TllG'amog liP.erhtdcn 

• '"'tn ve StaUno liı.erlnden :Ro • 
~lnıalinc doğrıt yapılııınktadır. 
\/ııı.. ~ şlrlldldcn (öorlo,·ka ı:efırl· 

~~r, Ro lar iliitiin taarru~
"la!;mm geride yeni ı.ıc,-zı-

~11111kdc.rdlr. GorfO\lm, Sta· 
"= • lıriıtin 6S kUomeU<c doğu şl. 

lr. 

'lltarıtı Ref>fofa böyle ltlr ta. 
>'~akfanna da llttlınal \ 'Cr-

tt 4.IJ.90 tarihli yazımızın 
li lllnddeı;hıde ~o mülahazayı 

tı.ı'iltın • tük: 

~ltctz havzasında Rusların b11· 
~ Iınn1arııe çekildiği anlaşı'ı-

1tıı ~dl Almanların Rosto!n ~l· 
hu hır taarruzu beklenebilir. 

rıu on gün kadar evvel hl: 
?t ı?.4a yine yazmıştık. Cenahı 
~ dayalı olan Rostofu ~!maiden 

'lnıckten \'e cepheden t::ıar
ltt a Sıkıştırmaktan başkıı çnı·p 

·~ 

"111.k·· ' u haberlerden nnlıyoru '- :.ı 
'ılı r artık cenup ı·cphcslnln sağ 
'cenahlarınn düşünıliif;UmliL 
~ taarruza g~mlşlcrılir. Al. 
~ il gaye!!l Ikın nehri b.ıyuna 

~t !( 'e Rııo;; müdafaa ı;i~teıııl· 
ltı ıın C\\ el ?.aafıl uğratmaktı:-. 

barla, cenıııı ı·eııhe imle :,cni 
~Chcıertn <ıheyaıı etmesi mııh

r. l\Jnrcsal Tlmo"ımko, <'<'· 
l"to • " 
UI>lıesındckl mlidafaııyu, nus· 
•nıt ettiği şeklide hcnUz. bir s" \'erememiştir. ırokat o b:ı 

ı. l" 3etlsm('sCHll, Rostof "lnı-"tt. • "' ., 
tı, ıl::ır Almanlnnn eline g(Jtmlş 

'la lluııu Alınanlar cln itiraf e-

~;:;;::===== 
I ~ıhhıt Vekili 
atanbula geliyor 
Jtara, 6 (Telefonla) - Sıh. 
~ İctımai Muavenet Vekili 

1 
~ A.lataş bu ak§am ekspres

~la hareket etmlDtir. 

Türkiye, lnönü'ge malik 
olduğundan çok talihlidir 

Türkiye, kendi rızosıyle kabul ettiği taahhütlere ve istiklôline 
ait prensiplere sadık kalabilmek için en çok milli şuurdan 

ve tam birlikten istifade edecektir. 

J 

Bu yazıyı B. Mearton 
kendi gazetesi ıçm yaz
mış ve gazetemiz ıÇJn 

yazJ/mışgibi neşretmemi· 
ze saliıhıyet verilmiştir . 
Türkiye hı.ıkkında yazdığım 

muhtelif yazılarda üzerinde dal
ma ısrarla durduğum fikir şudur 
ki, Türkiye taahhı.itlcrini daima 
tutar, fakat hareketlerinin şeklini 
ve zamanını tayin etmekte tama. 
mile serbest ve müstakil olmak is. 
ter. 'rürkiye, Almanlarla dostluk 
münasebetlerinde bulunur, çünkü 
bu sayede harpten uzak kalmak. 
ta veya hiç olmazsa harp gününü 
seri atmakta her türlü menfaati 
vardır, Bunu temin etm<'k için yap 
tığı fedakarlıklarda hiç bir zaman 
şeref ve haysiyetinin cmrettiğı hu
dudu a§mamıştır. 

Krom meselesi hakkıııda Türki
yenin İngiltere ve Fransa ile bir 
anlaşması vardı. Fransanın ortad,an 
çekilmesi üzerine bunun Fransa. 
ya ait kısmının serbest bir hale 
geldiğlnl düşündü. Fakat bu dü. 
şünee üzerine harekete geçmezden 
evvel müttefiki İngilterenin fikri. 
ni anlamak istedi. İngiltere, bu an 
!aşmanın, İngiltere veya Fransa i
le değil, müttefik eephesile yapıl_ 
mış olduğunu ileri sürdiı. Türki. 
ye bu tefsiri hiç itiraz etmeden ka
bul etti. 

Bu mesele de teyit etmiştir ki, 
Türkiye bize karşı olan taahhütle. 
rini hiç bir zaman bozmıyacaktır. 
Fakat bundan sonra Alman tale!l.. 
Jerine göstereceği mukaveın<'tin 

derecesi yalnız kendi arzu ve ira. 
desine tftbl değildir. l\Tuhtelif fımil. 
lerln bunun üzerine tesiri vardır 

ki, bunlardan hirl, Türklyenin muh 
taç olduğu silfıhları ve teçhizatı 

vakit ve zamanile temin etmemiz_ 
dir. İkincisi bizim Türk hudutları 
civarında ve umumiy«'tlc Yakın· 

şarkta bulundurabileceğimiz kuv
vetlerin miktnrıdır. Gerek Atlan. 
tikte ve gerek Akdeniz cephelerin. 
de elde edeceğimiz muvaffakıyet_ 
Ier sayesinde yaratılacak ruhi ha
vanın 'Türk mukavemet kudreti il. 
zerlndc elbette tcsil'İ olacaktır. 

,...__-Yazan: -
M ea rton 

Deyli Telgraf Yakınşark 
l\luhabiri 

adam gibi arkalarında olduğuna i. 
nanmalarıdır, İşte bu sayede Tür
kiye, istiklaline ait prensiplerden 
ve toprak bütünlüğtindcn en kü. 
çilk bır zerre feda etmemiştir ve 
etmiyeccktlr. 

Türk milleti, tarihinin bugünku 
rmın halli, İran jşgallnin muvar- nazik dönüm noktasında ismet i. 
fakıyctle tatlıya baı?lanması, Afga. nönü, Doktor Refik Saydam vr 
nistanla anlaşmıya varılmnsı Türk Şükrü Saracoğlu nevinden devlet 
!er üzerinde iyi bir tesir bırakmış. adamlarına malik oldullundan do
tır. İngiliz adalarında yaşıyan si- layı çok talllidir. Siyaset sahasın. 
vil halkın Alman hava hı.icumları. da bu üçler heyeti muazzam bir 
na karşı gösterdiği mukavemet te kuvvet teşkil etmektedir. Bunlar 
Türkler arasında hayranlık uyan. arasında her işte tam ahenk ve an 
dırmıştır. !ayış vardır. Türkiyenin harici si: 

Bir Türk bana demiştir ki: ııEn yasete ait mukadderatını büyük 
hoşuma gıden şey, B. Çörçil ile bir basiretle idare ediyorlar. Türk 
İngiltere halkı arasında yapılan milletinin kendilerine beslediği f. 
mukaveledir. Başvekille, halk ara- tlmat çok yerindedir. 
sındakl anlaşma mucibince halk Her üçü. bir rejimi kuran Ata. 
dayanacak, Çörçil, de hakikati dai. türkün rlc tam itimadına :rnhip bu
ma çıplak olarak söyllyecektir. lunuyorlardı. AtatUrkün kurup in. 
Biz Turkler de harpte çok daya. kişaf ettirdiği lnkırnp prensipleri_ 
nıklı insanlarız. Fakat İngiliz si- ni pek iyi anlamışlar ve tamamlte 
vll halkının gösterdiği mukavemet benimsemişlerdir.. Zamanın irap. 
kudretinin cfdden hayranıyız.» 

1 
ıarı bir düzliye de~lştiği Ye biz. 

Tilrkiyenln, günün birinde ı zat rejimin yarattığı inkişaflar ye. 
tazyik karşısında kahrsa buna nl yeni ihtiyaçlar doğurduğu için 
mukavemet için maddl imkAnlara «'Sns prensipleri bu değişme ve Jn
malik olduğuna kanaat gctirebll. klşaflara uygun bir şeklld«' tatbik 
ıncsi lAzımdır. Türkiyeye gönderi. etmenin yollarını bulmuşlar ve 
lccek silah ve teçhizatın bu ka- milletin taliinl, hayalını, ileriye 
naatle sıkı bir alfıkası olduğu gibi alt görüşlerini bu sayede daima 
Ortaşarkta kafi miktarda kuvvet doğru bir istikamette idare ede. 
toplamamızın da bu kanaati kök. bilmişlerdir. 

}eştirmek bakımından hayati bir Cümhuriyet bayramı günü ya. 
ehemmiyeti vardır. pılan büyük geçit resminde İsmet 

*.
1
. , İnönü binlerce halk tarafından al 

Türkiye Başvekı ı. Doktor Refık · 
kışlandı. Bu te:t:ahürlerin samimi

Saydamın, Cümhuriyei bayramına 
ait merasimi açmak üzre söyJediği yet ve harareti Atatürki.in son de. 

.fa bu merasime riyaset ettiği sı. 
rada halkın yaptığı tezahürleri 
andırıyordu. Alkışlar hem İnünü
nün şahsına, hem de Ataturkün 
hatırasına aittir. Bu hatıra hiçbir 
Tilrkün zihninden bir saniye için 
bile eksilmiyor. Bu itbarla yapılan 

nutukta çok doğru bir söz vardır: 
Başvekil. Türkiyenln her türlü lıfl
diselcrc karşı gelmek kudretini 
kendi birliğinden aldığını ve yine 
bu saniyede yarının hadiselerini 
de karşılıyacak bir mevkie geldi_ 
ğini söylemiştir. 

bu alkışların saiki bir taraftan 1. 
nönünün şahsi hizmet ve meziyet. 

lerl, diğer taraftan da milli kur-

tarıeıyı rrjim bakımından kendi 

şahsında bu kadar iyi temsil edip 
yaşatmasıdır. 

Türkiye halkının rejime olan 

Fin gazeteleri 
Amerikan notasını 
protesto ediyorlar 
Sinir harbi yapmak 

için şerefli 
değil dk 

Amerika 
bir şey 

Nota bir netice vermedi 
Helsinki, 6 (A.A.) - Amerika. 

nın Fin hiıknmetine tevdi· ettiği 
ootayı protesto eden Turun Sa. 
nomat gazetesi şöyle yazıyor: 

Finlanda gibi kilçlik bir mem
lekete korşı, bize diz çöktürmek 
ıçio Sovyetlerin senelerle yaptığı 
gibi, bir sinir hRrbi yapmak A
merika ile İngiltere için fiereCli 
bir şey değildir. 

Londra, 6 (A,A.) - İngiliz ga. 
zetelerinln Stokholm muhabirleri 
Amerikanın Rusya ile muhasa. 
mata nihayet \'ermesi için Finlan
da nezdinde yaptığı teşebbüsün 
bir nelice vermediğini yazmakta. 
dırlar. 

Times gazetesinin Stokholm 
muhabir! bilhassa şöyle yazmak
tadır: 

Amerika tarafından yapılan ih. 
tarın halk üzerinde bıraktığı te
siri anlamak güçtür. Fakat Ame
rika bu teşebbüsü ile birlikte bir 
de Finlandaya gıda maddeleri 
göndermeyi vadetmiş olsaydı bu 
teşebbüsün en saelam tarafı bu 
olurdu. 

Almanlara göre 
(Başı 1 incide) -

nlzin şimal doğu sahili açığında, 
gemi zayiatı verdirmişlerdir. Al. 
man tayyareleri cem'an 13,000 
tonluk asker nakliye gemisi ha. 
tırmışlar, 4 ticaret gemisini hasa
ra uğratmı§lardır . 

Lenlngrad önünde, düşmanın 

yaptığı şaşırtma teşebbüsleri püs. 
kürtillmiişliir. Alman bataryaları, 
Leningradda ve dü~manın Fin. 
landiya körfezindeki sularında 

askeri ehemmiyette hedefleri döv 
müşlcrdir. 

Alman hava kuvvetlerinin Gor
kl sanayi şehri üzerine yaptıkları 
bu gece hücumunda silah ve mal. 
zeme fabrikalarında mühim yeni 
tahribat yapılmıştır. 

Dııha başka sava s tayyare teı. 

klll«'ri, dun gece Moskova ile Le
ningradt tahrip ve yangın bomba. 
larilc bombalamışlardır 

Sovyet1ere göre 
'Mescla Trak ve Suriye davala. 

T iirklycdcki mlllt birlik, Türk 
milli varlığının en dikkate lftyık 

safhasıdır. 1923 te AtatilrkUn kur. 
duğu rejim milli birlik sayesinde 
yaşamıştır. Bu müşkül günlerde, 
Türkiyenin mukadderatını idare 
edenlerin bu kadar azim ve cesa
retle hareket edebilmelerinin sır. 
rı. bütün Türk milletinin bir tek bağlılığı ve sc\·~isi gün geçtikçe (Başı 1 incide) - --

ELHAMRA 
az.almıyor, çoğalıyor. Çünkü bu tank müsadere cdıldiğini anlat
rejiınin kendilerine ne kadar fay. mıştır. Bu kadınlar, Hitlerin 
dalar temin ettiğini anlıyorlar. hayranı olduklarını \'e kendisi 
Türkiyeyi her ziyaretimde bu ba., için harp ctmc'k üzere ondan mü r 2 nci Muvaff akiyet Haftası 

saade aldıklarını söylemi~ler
kıından yeni artııilar ve genişleme-

ler görüyorum. l\Iağazalardn, bil. dfı-Londra, 6 (A.A.) _ Kuibicef 
rolarda, lokantalarda, trenlerde te_ den bildirildiğine göre silah i
sndüf ettiğim insanlar, yalnız: ken. mal eden ve Alman iaarruzu
di i~leri hakkında değil, etrafların. nun anahtarı mesabesinde olan 

Büyük Milli Şef İsmet İnönünün Vecizcsile ba:ılayan 

1914 DEH SONRA 
BugUnkU siyasetimizin zııicrf • 25 senelik dünya siyaseti 

Genç, İhtiyar her Türk'ün görmeı;i lazım gelen Film Türkçe 

TAKSIM SiNEMASI 
l\lüdiriycti: Bu harta görülmemi<: bir muvaffakiyetıe cöııterditi 

dünyanın yegcne süper FHmi 

NOTR DAM'ın KANeuRu 
(Notre Dame de Paris) 

Şaheserini Umumi Talep ve İsrar Üzerine 
Bir Rafta Daba Gösterecektir 

Bütün İstanbul Halkının, tekrar, tekrar görme i lazım gelen 

Zengin, emsalsiz ve muhteşem bir Filmdir. ............................... -.. 

1 da ilcrliyım inkişaflar hakkında Tula şehri, Alman tank taarruz 
da derin bir alaka besliyorlar. Go. 1 lnrının şimdiye kadar durdurul 
rüşlerl hem salim, hem de ileri. muş olmasına rağmen tehlike

dir. Buna öyle bir disiplin duygu. dedir. 
Kiremid fabrikası dvannda su ve canlılık karıştırıyorlar ki, 

eski Türkü tanıyanlar hayrete dü~ 

mekten kendini alamıyor. Disipli. 

Ruslar Alınanları bir buçuk ki
lometre kadar geri püskürtmüş
lerdir. 

ne dayanan bu ileri görü~. Türk Stalinin emirleri mucibince 
rejiminin istikbali hakkındaki en silfıh fabııtkalarının makineleri, 
büyük ve sağlam garantidir. cTula düşecek• avazelerile sö

Yeni neslin bedeni inkişafı da külmüştür ve Almanlr fabrika-
larda işlerine yarıv.acak bir şey 

çok dikkate Hiyıktır. Geçit resmi. bulamıvaca'klardır. 
'l'ürkiyenin bugünkü genç erkek Harkoftn olduj?u _gibi bu şehir 
ve kadınını bize hayret verecek de fabrikalardan sökülen maki
bir zaviyeden gösterdi. Geçen er- neler başka yerlerde kurulacak 
kek ve kadınların her sırası biri. tır. Daha şimdiden ııerilcrde vP 
birinden daha kuvvetli, daha dinç niden kurulan fabrikalar hafif 
ve gUrbUzdü. Atatürk rejiminin silahlarla tayyare parc:aları imal 
memleketin gençliği üzerinde iz. etmektedirler. 
Jer bıraktığı :işikArdır. Başvekil, Fabrikaları bozup başka yer. 
Türk ordusunun her vakitten kuv lerdc kurmak işine Ruslar cyan 
vctli olduğunu, nutkunda söyle- mıs toprak siyasetini :kullan
mistir. Bugün geçit resminde bu mak• ismini vcrmektediTler. 
sozıın kuvvetli delillerini gör. 
dük. nu Türk ordusu, yalnız teç. 
hizat ve silfıh bakımından zengin
leşmiyor, bedeni ve fikri seviyesi 
de yükseliyor. 

O. N. 8. Ajansı 
diyor ki : 

1 
Günün birinde Türkiye istikllıl (81.§1 1 ineicle) /§/ 

Bu Akşam Sinemasında 
prensiplerine uymıyan talepler kar müeyyidesini görmektedir. t.mct 
şısında kalırsa bunlara karşı dur. tnönUnUn Türkiye ile büyük dev. 
mak hususunda malzemenin el. ıetıer arasındaki mü~asebctlere 
bette tesiri vardır. Elleri altında dair yaptığı müşahedeler, dün Al
maksada kafi malzeme olduğun- man Hariciye Nezaretinde beyan 
dan emin olmak, T ilrklyenln mu. olundu~una ıöre, altıka ile ve Al. 
kadderatı hakkında mcsulfyetli nıan • Türk münasebetleri hak. 
karar verebileceklere elbette iç kındaki sözleri de hususi bir mem 
rahatlığı temin eder, Fakat Tür. nuniyetle kaydedilmiştir. Türkl. 
kiyenin asıl mukavemet kudreti, ye CUmhurreisinin nutkunu Al
ve yarının hadiseleri karşısındaki man basınının belirtmiıs olması 
en biiyük dayanma noktası milli iki memleket arasındaki dostluk 
şuurunup uyanması ve millet sıfn- münasebetlerinin nasıl gözönün. 
tile tam birliğe varmasıdır. Tiirkl. de tutulduğunu gösterir. Bu dost. 
ye kendi rızasile kabul etliği taah. c:n anlayış havası, Balkan scferl
hiltlere ve istlkUıllne ait prensiple- nin ba§ında. Türk • Alman me. 
re sadık kalabilmek için en çok sajlarının teatisi anında da tcza
bu şuurdan ve bu birlikten istifade hür elmiştl. Bu hava 18 haziran 
edecektir. f.arihli Türk • Alman dostluk mu. 

OLGA TCHECOW A ve BRIGITTE HORNEY 

1 K 1 Aş• Kk vi kRdA•Sari N DA 
A k ve İhtiras fllminin ilk iraesi münasebetile 
J:\IEVSblİN 2 nci G A L A l'llÜSAl\lERESi 

~lta ve Aşkta rakip ..• İki kadının kalbinde sanat ve ~şkın mücadelesi... Bu hareketli ve 
~tli filmde: BERLİN FİLARMONİK ORKESTRASI tarafından çalınan BEETHOVEN'in 5 inci 
Qnisi ve Rus Milli şarkı ve Danslarını dinliyecek ve göreceksiniz. 

Yarın akıiam içif yerlerinizin evvelden aldırılması rica olunur. ---~ 

Amerikaaa 
1.250.000 

amele greve 
hazırlanıyor 

Ruzveltin hususi 
meclisinin tavassuıu 

hoşa gitti 
Vaşington, 6 (A.A.) - Ameri

kayı bir şimendifer grevi tehdit 
etmektedir, 

Kumpanyalarla 1 milyon 250 
bin ameleyi temsil eden sendika. 
!ar arasında çıkan ihtilaf Reisi. 
cümhurun teşkll ettiği hususi mec 
lisin tavassutu ile halledileme
miştir. I3u meclisin tavsiyeleri 
beş şimendifer işçi sendikasının 

şefleri tarafından «pek inkisara 
uğratırııı diye ~asıflandırılmak. 
tadır, 

Mctlisin tavsiyelerinden sonra 
30 günden az bir zaman geçme. 
den evvel şimendifer amelesinin 
grev ilfın etmesinin kanunen ya. 
sak olduğunu ilave etmek lazım
dır. 

Vaşington, 6 (A.A.) - İstisnai 
ah\'al meclisi bütün şimendifer 

işçilerinin yevmiyelerinin arttı
rılmasını tavsiye etmilitir. 

ihtilalin 24 üncü 
yıldönümü 

<Başı 1 incide) / :.ı 
4 aylık harbin bir bilanço. 
sunu yapmı~ ve Rusların, 

350,000 ölü, 375,000 yaralı, 

1,200,000 kayıp \'erdiklerini, 
Almanların ic;e 4,5 milyon in. 
san zayiatı oldutunu söyle. 
mi tir, 

l\loskova, G < A.A. > - ;u. 
Stalin'in, ihtilalin 24 üncü 
yıldönümü münasebetile Mos· 
kova SoYyetinin fevkalade iç
timaında Ö)'lemekte olduğu 

nutuktan alınan kı unlar: 
cı Dü~nıan 4,500,060 asker 

ka) betmi:;ıtir, Bi7im kayıbı

ınız 378 bin ölü ve l ,020,000 
yaralıdır. Almanlar Rusyayı 

tecrit etmek istiyorlardı. Rus 
ya tecrit cdilmemi':i oldu'u 
ıibi halihaurda Büyük Bri_ 
tan)'lanın \ 'e Uirlesik Ameri
kanın da nıiıttefikidir,n 

cıAlınanlar, Sovyct reJımı. 

nin i tikrar~ız oldutuau he. 
saba katnnşlardır. Bundan 
ba ka ihtilal aleYbtarı hare· 
ketler olabileceğini de ümit 
ediyorlardı. Bu üınillerinde 
aldandılar.n 

Stalin ;?Unları ilave 
tir: 

etmiş. 

cıSovyet rejimi simdi oldu. 
ğu kadar hiç bir ıaman kuv
vetli olmanu',jtır. Başka hiç 
bir rejim bu kadar mukave. 
met edemeıdi. Sovyet ordu. 
sunu gerllemefe mecbur eden 
bazı ıayrimiisait artlar '\'ar
dır. Bunlar evvelen Avrupadıı 
ikinci bir cephe mevcut ol. 
mama ından ileri gelmekte. 
dir, ~'akat pek yakında bu 
ikinci cephe meydana gele· 
<'ektir. İkincisi. climizdeki 
makineli cihazlarıntız evsaf 
itibarile Almanlarınkiae üs. 
tüMe de, Alınanlarda oldu. 
ğwıtdan fazla tank ve tayya
remiz yoktur. Harp sanayii. 
miz çok iyi çalışıyor. Fakat 
Ahuanlar i gal ettikleri mem. 
lcketlerin anayiini de ell~

rinde bulundurdukları ıçın 

bizden çok imal ve istihsal 
yapabiliyorlar.n 

' M, Stalin bundan sonra, 
Alman sosyalizmi ile Büyük 
Rritanya ve Birle ik Amerika 
se yali7:mi arasında uzun bir 
mukayese yapmakta ve -:eyle 
cleMektedir: 

uAlman sosyalizınl, hakiki 
Obyallzm de~Hdir. Bir tallrip 

eseridir. Almanlar tahrip mu. 
harebcsi istir<>rlar. Pek ya. 
kmda bu tahrip harbi ile kar· 
sı karsı~·a gelel·eklerdir.n 

ahedesile teyit olmuıstur. İşte bu 
d06tluk muahedesi de, iki memle
ket arasıl,lda tam bir itimada da. 
yanan işblrHğl duygusile akdolu. 
nan ticaret ve iktısat anlaşmasına 
esas olmU&tur. 

Bu havayı baltalamak için İn
giliz propaaandasının yaptığı bu 
bu yeni teşebbüs dolayıslle Al. 
man Hariciye Nezaretinde, TUrki. 
ye CUmhurrcislnln l'ealist siyaset 
hususundaki açık anlayışı üzerine 
dikkat çekilmekle ve Türkiyenin 
hangi taraftan tehdit edilebilccc
ğt sualine btzzat T ürk tarihinin 
cevap vereceği mUtaleasında bu. 
lunulmaktadır. Bu hususta, Rus 
harbinin başında neşredilen Al. 
man muhtırası, bu muhtırada Mo
lotorun Boğazlar hakkındaki is. 
teklerine dair mevcut izahlar ha. 
tırlatılmaktadır. 

Son Alman 
notasının lisanı 

Yazan: M. H. ZAL 
IE3) lrkaç gün e\"\'el B. Rooscvelt, 
1.9) Alınıınlar hakkında bllli\k 

c;aııtıı iki ıııl'rıııl kullnnılı. Dedi ki: 

«Bu adamlar l'un:ıııı:ı kanalı da da. 
bil olmak lızcre ccnubı \ c nıerkr.ıı 

Anıcrlkııyı lıoJuntluruk altına alını. 

)a niyet ctmlşlcrdlr. Hundan ha~

ka dlinyadıın lılitlın dinleri kaldı

rııı (i\lücndcleın) kitabını biricik 
mlıban-k kitap haline koymak niye. 
tlndcdirler.» 
Alınan oı.clilerl bunu tek7iJl et. 

tikten sonra Alınıııı.)a hükQmeti ılc 

bütün hitnranıırıı birer nota gön
ılerıli ,.c bu io;natlann aslı olnıaılı· 

ğını anlattı. Bundan başka AnıNi. 
ka ctestroyclerinln batıııu .. ııc netin!. 
lenı•n tıruli.,elerfıı te<·a\ m. ılefll, ııııi . 

cl.ıfaa ,\olu~ la ~ apıldığını hlclia Piti . 

nu notanı m•ıı cllkkııte lfıJık tar.ı. 
fı ıı~anıclır. Bu li ·ıı.ııclıı haşinlik ,\ol•. 
tur. tılclln, 'eknrlı sözlerlt: ifıule e 
dilıncktedlr. Rltarnflar bir hakem 
he,\ctl diye karşılanarak kendileri
nin l ıınlış tı•slr nltım1ıı knlımıları· 

nın arz.u ectilıııedlğl belll «'ılllıncktr· 

dir. 
tn .. an ~unu düşünüyor: İki ınuha

rlp taraf, ne gibi esu h J:'D,\ .. ıcr iı:ln 

do\ıl,tilklerinl hu notadaki skin ı· 

anla hlrlblrlnc anlatı;alar ne kaıl . 
iyi hir ,ey olacak! ( 'nıunılyetlc ko· 
nu~tııktarı li an, uni bir ııropagırn
da ıı~anıılır. Aklın lstcrlcrlnc u~ • 
gun bir dtlle aı;ıl .Kil.\ cinini aııraha. 
lar ortıtlıktn hakem ı>ıfalilc ıluraıı 

blıtiin hlr Cıleın, araı\akl ııwsafe,\'İ 

öl('nıek lıııkftnını bıı1ıır, bunu kı

ı.nıtınak için ı;arder arar. 
Rö~ le blr U!iUl iki tarafın ıfa hıı· 

kiki nı«'nfııatlerinc u,rgunılur Çiln· 
kü mnksatları. nihayet muayyen bir 
gn)cyc \'amtaktır. 

Oraya daha k tirme bir luldan. 
daha kıo;a bir Y.amnnda , ·armak 
ınlimkün ol a elbette memnun olur
lar. 

tnglli71erle Amerikalılar ortarA 
ltlr Atlan tik lH'~ anname!Si atnıı~ln·. 

iyi kötü nınkMatlarını anlatmı'jlBr· 

ılır. Alıııaıılar da "e isttıliklcrlıı' 

proıınganda lisanlle ılcf\I, A Huı•·ı 
mlllctırriııln arın \ c rıza!iıı harkin· 
de 7.orakl bir birlik iddiasına (<\' 

ruııa tcsaııiiılll) gihl yanlı') adlar 
takıııak ~ olullC ıleğil, bah-;ct
flğlmi:ı notada kullandıkları "adr 
~ c açık lisanla 'ö~ lcrlen;e 11fuk i · 

~·icc herrakla-:mış olur. 

Amerika ile 
Japonya 

(Başı 1 incide) = 
Vaşington, 6 (A.A .) - Vaşing

ton siyasi mehnfillnin tahminine 
göre, Japonyanın hususi memur•ı 

1\1. LRburo Kurusu'nun Japon 
Başvekili General Tojo'nun rci 
Ruzvelt'e hilnben, Uzakıiarktak · 
gerginlik muvaccihesinde Japo 
noktai nazarını hu!tısa ve Japon 
yanın dostane bir hal sureti olıı 

rak tavsif ettiği mUsbct teklifleri 
ihtiva eden bir mesajını hamil 
bulunması mümkündür. Bu veı::il<' 
ile geçen ağustosta Prens Kono. 
ye'nin reis Ruzvelt'c gönderdiği 
ve Japon - Amerikan meseleleri 
hakkında müzakere yollarını aç. 
mağa sebep olan mesajı da hatır. 

!atılmaktadır. 
M'aamafih, Birleşik Amerfkıı 

Rariclye Nezareti erkanı M. Ku. 
rusu'nun \•azlfesi ve ynhut Amr 
rlkaya muvasalatınc)a yapması 

ihtimali olan teklifl«'r hakkında 
resmen hiç bir malümnt sahibi 
olmadıklarını bildirmektedirler 

Uzakşarktan gelen haberlerr 
göre, l\'r. Kurusu'nun, Amerika • 
Japon ihtll!ifının dostane bir tarz. 
da halli için tanzim ve İmparator 
Hirohito tarafından tasvip edilen 
bir formülü Mmll bulunduğu 

söylenmektedir. 

---------e--------
R uz ve l t' in nutka 

maşı 1 lacide) x 
zar şıklarmdan birini tercih 
me<·buriyctinde katmıthr. Sen 
.tk hiç bir zaman şimal Ame. 
rikasının şiarı değlldir.11 

)lumailyeh, Biıllcşik Aıne . 
rika halkı tarafından yapılan 
taahhütlerin tatbikı bakımın· 

dan cıhlç bir huswsi tefekkii
lun tahakküm ıı edemi1eceğini 

bildirmiş ve unları ilive et. 
mi tir: 

uSerbest ~alı~mak iste1en 
Amerika i çisi, Bitlerin harbi 
kuanılığı takdirde kendmnt 
bekleyen akıbetin ne olaeatı 

hakkında hayale ka1ntmamak 
tadır. Amerika iKlSi, yalo,. 
dörtte biri hür ve dörtte iiçü 
köle milletlerden mürekkep 
olan bir dinyada A111erika 
milletinin normal bayatnnn 
temin edilemeyeceğini bGcflği 

gibi İngilizlere, Ruslara, Çin
lilere silah vennef e n nnu 
imdiden )'ııpmağa meebn1' 
olduğumuzu da blliJU.• 



ıS>~ORj1 
Türkiye güreş 
birincilikleri 

Gö~ Federa ... yonumlan: 
Türkıye Grekoromen gtireş birin

cilikleri 7, 8, 9 ikincıteşrin 941 cuma, 
cumartesı ve pazar glinleri Beyoğ
lu halkcvi salonlarındıı yapılacakttr. 

14 bölgenin en seçme gıireşçlleı·i

nin iştiraklle yapılacak olan bu mU

sa.bakalara cuma ak~amı ı-aat 20 de 
başlanacak ve cumrte~ı gilnii 15 ten 
pazar H ten itibaren devam edile
cektir. 
Güreşçilerin tnrtı~ına 7.11.941 cuma 

gUnti saat 16,30 da başlanacaktır. 

İLAN 
Profesör Bay Rupen Lusarar 

Beyoğlu klübünde hergün saat 
14 _ 19 a kadar Amerikan briç 
iersleri veriyor. Profesor Bay 

,. 
Baş, Diş, Gril>, Nezle, Kırıkhk, Soğukalgınllğı, Romatizma, Nevra~JI 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. isim ve Markaya Dikkat. GB İPİN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddedinıt· 

\upen'c müracaat. 

1 Hi lKlll'I tf'~ 
' ' S O N A Ş K I ,, 

Dolandırıcılığı geçim 
vasıtası .yapanlar 

Bazı açıkgözlerin birçok Anadolu de bir dolandırıcılık olduğu meydana 
tüccar ve esnafını muhtelif şekircr çıkmaktadır. Bu şekilde sadec.ı !ı:ı
le dolandııdıklan öğrenilmiştir. Bu tanbulda tanıdtğıınız bir mliessescyi 

Ben hayatta iki şeye bel bağ. I - Ama sen söyle Şahap, Ben şayanı dikkat dolandırıcılık hadise- temsil ederek Konyada, Sıvasta, 1-ı;-
lamadım. Biri kadın, biri para.. haksız mıyım? der. üstelik bir de Si şöyle cereyan etmektedir: mirde yukarıda yazdığımız !'lckildc 
Kadının bir şeytan ruhundan ya- yaptığı işi bana tasdik ettirir. Bu Gözilne kestirdiği bir mağazaya dolandırmışlardır. Gerek ismi ve f •r-

j 'ı r zan: Mahmut Attila Aykut[ 

rat!ldığına ne kadıır kani isem, 1 türlü şikayete baııladı mı anlarım 1 bir ticarethaneye girerek aşina bir ması temsil edilen mliessesenin gerek 
paranın da bir kotül ük kırbacı ol- ki, zavallı aşıkdaşının pabuçları eda ile efendim bendeniz şu mUesse- se muhtelif suretlerle dolandırılan ui 
duğuna o kadar inancım var. Bu dama atılmış yeni bir macera baş- ııeden geliyorum diye söze başlamak ğer müesseselerin adres ve isimleri 
iki afet ne Kadar korkunç, ne ka_ lama arifesindcndir ve hakikaten tadır. Ru meçhul şahsın tavsiye et- ı bizde mahftız bulunmaktadır 
dar tehlikeli ise tuhaf değil mi, beş on gün ortalıktan kaybolur. tiği müessese ile ticari müna~ebeti Anadolu esnafının bu knbil dolan
milyonlarca insanın en büyük aş_ Bir zaman bana görünmez. Neden )lan muhatap müessese sahibi de bu dırıcılardan kendilerini korıımalnrını 
kı ve hayall de yine bu iki mef- sonra bir gün çıkar gelir. Yüzü_ ziyaretten ve alakadan bittabi m"m- ve en kısa vasıta ile derhal zabıtayı 
hum üzerinde toplanır. Mesut yu- nün rengi daha pembe, gözleri da nun olarak lfızımgelen izaz ve ikra- haberdar etmelerini tavsiye ederiz. 
valar? Kadınlarla kurulur. Genç ha parlaktır. mı göstermekte ve ayaklarına kadar Dolandırıcılığı a.di bir geçım vasıtası 
aşıklar onunla tagaddi ederler ve - Şahap, bu defa son eşimi seç- gelmiş bu fırsattan istifade ederclc yapanlardan kendinizi koruyunuz. 

zengin bir hayat daima hayallerin tim. Der ve arkasından ilave eder: ihtiyaçları noksanları ne ise tesbit 
en süslüsü olarak kafatasında ya_ - Bu son aşkım olacaktır. ettirmektedirler. Bu asri Fantoma- BORSA 
ratılır. Fakat, kimse bir nebze ol_ Kazara güldüm, tebessüm ettim lar itinalı giyinmekte, sözUne soh-

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Parçalara ayır
ma; Su. 2 - Elin içi; Eski bir ne
vi çalgı. 3 - Büyük bir şehrin a
rapçası; Gönderme. 4. - Medet! Gar 
bl Sibiryada bir şehir. 5 - Ev: 
Romen katoliklerin en bUyUğU. 6-
Eski Yunan hakimlerinin en meş

huru. 7 - Beraber; İkinci derece
de. 8 - Nikah: Bır 'haJ""nn. 9 -
Tatlı bir madde; Ağrıdağ. 10 -

sun bu iki kaynağın nasıl içlen mi, sinirlenir, kızar: betine dikk!!t etmekte yüksek tah- Nişane; Bilgine yakışır şurette. 11-
kaynayan bir ıstırap ve hırs mcm - Of, aman sana da bir şey sil gördüğünU söylemekte ve alelek- 1 Sterlin 5,22 Cefa; Bağ~lama; t~aret erlııtr. 
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baı olduğunu düsünmez. Bırakınız söylenmiyor ki .. , der, bana darı- ser temsil ettiği müessese sahibinin 100 Dolar 132 Yukardan aşağıya: ı _ Firma 
düşünmeyi, en nadir bir ihtimalle lır. Neme lazım ister onu sevsin. yakın akrabası rolllnli oynamakta- ıı Pcçeta 12,89 levhası; Tapan, 2 _ Familya; u-
aklına bile getirmek istemez. İster ötekini.. Burası benim bile_ dır. Hattfı meçhul muhatabı üzerin- 100 İsviçre kronu 30,8875 yar.dlrma 3 _ Osmanll tarihinde 

Bu başlama beni bir kadın düş- ccğim bir iş değil. Gönül kimi se. de emniyeti temin etmek iç in de tem Esham ve Tahvilat Çandarlı namilc maruf \'czir. 4 _ 

mam olarak tanıtacaktır. Belki,., verse güzel odur. Ben kendi kcn- ·il ettiği mUesı;ese Rahibinin husuııi- L. K-
i Eski bir hayır müessesesi; I<alil ; 5-

Hayır .. Haşa .... Hem yüz bin de- dime iki şeye içerliyorum. vet ine temas ederek kar•ı~ındakln i 19S3 Türk borcu 1 24 00 
., 1 Beşeri; Çok iyi. 6 - Su; Musul ta-

fa haşa. Kadın düşmanlığı mı? Birisi keçi gibi sakal oynatıp bUsbUtlin inandırmax.a çalıs,nıakta 1818 İstikrazı dahili 22 00 ;, 
2 

raflarında bir me~hebin sallkleri. 
Haddime mi düşmüş. Onların yüz_ kafa sallamak, diğeri de bitip tü- cıır. Buraya kadar rolfinli kusursuz 1933 İkramiyeli Ergani O 50 7 - Beyan edatr; Uzak işarctı; Fa-
de yüz dostu ve yüzde yüz kölesi_ kenmek bilmiycn «Son aşka" inan. ve falııo yapmarlan beceren bu dti- 1934 Sıvas _ Erzurum 20 40 

1 

kat; 8 - Atinanın eski bir ma· 
yim .. Hem sade ben mi? Cesareti mamdır. Yemin eder, ağlar, göz zenbaz sahtekarlar hak ki makı:at- Anadolu Demiryolu tahvili 40 751 

1 k d b d ''"l' b ka ıi"k D l'k 1 ıl"ı hailesi, Dolap katı. 9 - Bir nevi o an çı sın a en e,,;l ım a - yac;ı o er. c ı an ıyı ç "' nca !arı olan tavcılığını ve ,·urııculııkla- NUKUT 

d 
· y 1 b · h 'dd t a·-· · " 1 O dokuma; Lii.hza. 10 - Demir veya 

yım esın.. a nız enı ı c e, sev ıgını soy er. nsuz yaşayamı. rını da şöyle yapmaktadırlar. Sipa- Türk altını (Reşn') 2" 50 
l d • u tahtayı kazma; Yanmış ıtömUr. 11-

şiddete diışilren yine dumanı üs- yacağından bahseder. Hayal n e rişleri not ett ik ten sonra A llaha ıs· Türk altını (Hamit) 24 50 
tünde, kokusu ıçindc şu vaka ol_ o, düşüncesi o. kafasında odur. 
du. Gelgelelim bu sevgi sarası yeni 

Hem içinde yine bir kadın olan bir kriz gelinciye kadar böylece 
yeni bir vaka,. Kadınsız da vaka, devam eder ve bir gün yine iş. 
hadbe olur muymuş, diyeceksiniz? vam eder ve bir gün yine iş, 
Evet hata ettim. Hiç ballksız de_ - Ama sen söyle Şahap, ben 
niz işittiniz mi? Öyle şey olur mu? haksız mıyım, sözüne dayarnı-. 
diyeceksiniz. O halde kadınsız da Bu miııval i.izcre onun pek çok 

marladık deyip çıkarken pek ehem- Kalın beşibirlik 117 50 
Tersi: Akıl yolile; Bir hay\'an. 

DÜ.XJC\J BULl\lACA.NI.'.\' HALLİ mlyctsiz bir şey hatırlamış gibi: Altın gramı 3 56 
Soldan ıııağa: 1 - Armağan; Kap.: - Ah. Affedersiniz param yetiş· 

miyecek bana mahsuben biraz para 
Jtttfedersenlz memnun olaca~·nı d?
mekte ve bu talep en az yirmi lira· 
dan ·başlamaktadır. Bazan yaptığı 

sahtekarlığın çabuk anlaşılmamasını 

,,.. DOKTOR ' MIE\h 3 - lzmir; Dip. 4 - Risale. 5 -

O R F AN I
• D 

1
. S Tat; Çeşit 7 - Akala.; Sel, 8 -

Tırtıl, 9 - Mil; Rimel 11 - Kus 
, (kus); Vekalet. 

vaka olmaz .. Doğru,. vakalarına, gönül işlerine şahit ol_ . teminen işi şıı suretle altnw,ıaltıya 
Romanda o, şiirde o, sanatte o, dum. !ki aydır Ferihayı yine kay_ 

Clld ve Zührevi mütehassısı 
Beyoğlu Sutcrazi sokak No. 5 Yukardan aııağı;ya: 1 - Adi: U

sanmak. 3 - Mum; Allas. 4 - İran 

Jı; 5 - Girit; Arı; 7 - Haç; Smk. 
8 - Lekeli. 9 - Kadeş; Mal; 11 -

Papatya; Ltll. 

büroda o, ticarethanede o, evde o, belmiştim. Geçen gün Beyoğlu 
parkta o... Şu halde kadınlı va_ evlenme dairesine bir arkadaşın işi 
ka demekle mal(ımu ilam etmek. için gitmiştim. Orada kimi görsem 
ten başka bir ;ıey yapmamışım beğenirsiniz? Bizim Feriha, gelin 
Kusur ettiğimi söyler af dilerim. elbisesile kırım. kırım kırıtmıyor 

Efendim vaka dediğim şu: mu? Beni görUnce sevinçle clleri-

ba ğlamnktadır. 
- Siz mektubunuzda bu paradan 

i!lteneniz b:ıh•etmcyiniz. Bendeniz 
birkaç giln sonra tekrar uğnyaca

ll;ıın bu parayı takdim ederim yahut 
faturadan düşeriz diyerek sıvışıp git 
mektedir .. Bundan sonrası da ma-

r- Kitapla:-ınızı 
ABIF BOL AT 

KiTAB EVlND~~ ~ADVO 
Benim tanıdığım güzelce, cana me sarıldı. Yanındaki sarışın uzun t.a ı b ı lüm. :l\fıılı sipnrlş veren müessese alınız. Büt.ü:ı ki P arı u abl. 7,30 Program 18.10 Mlizik 

yakın, eti tatlı, sözü tatlı bir ha. boylu. güzel delikanlıya beni öyle k · bir ay iki ay beklemekte ve sipariş leceğiniz gibi A.ı ~ra neşrıy.ı- 7,33" Müzik 19,00 Konuşma 
nım kızcağız var. Olur a ... Her. bir hararetle ve öyle yakın bir sa_ "" 1 · verdi"'i yerden bir haber ç k tının, A·:rup:ının m ...... e vesa r 7,15 A3'ans 19,15 Mlizık 
kes gibi ben de bir hanım kızca- mimiyctle takdim etti ki, halim_ "' ı mayınca B b "'l.d 
ğızı tanımış ol.urum. l\Ie.scle bura- den, kılığımdan, ktyafetimden ben e ' a · L ·ı.,.ının nıı;,n .d. ı·~ 

aönderilmediX-ini sormakta vahııt t· gane satış yerı ır. ı:t.1" Evı'n Sa. 19, 15 Milzı· k 
m ktlıp vazar k ş'paı'q' · · mecmualarının a 1

"' 
1 a ye· , 8.00 ,. .. u··zı·k 19,30 Saııt ayarı 

da değil. Bu hanım kızcagız, ne be_ utandım. Bir aralık ne yaptı, etti. '"' 6 
• • :-- ı 1·1 d k b l ,, u tan bula gelip yolu uğrıımış ise bız- Ga<.:!!e ere "' " il ·u u eucr. 8,30/ 8,15 Müzik 20, 15 Radyo Ga. 

nim kortem, ne de pek yakından 1 Bir fırsatını bularak yanıma so- t il 1. h 1 t , Ankara caddesl 89 İstanbul 12.30 Program 20, ı.~> l\IUzı' k 
tanıdığım bir kızcağızdır. Benim kuldu. za m essescye ge ıp :ırzı a e me..--
hesapiaki kara ciimlem bir hayli _ Şahap, dedi, Artık bu son aş- ~te:'.d:'.i~rl'.:e_'._r_:''._'.:'c:_o:'.:n'.'.:d:'..'.a:.'.n~.so:'.:n~r~a~d~a_'.l:!_si~.1~~l~e~lf~ı-~~~~~~~~~~~~~~~,,# 112,33 Müzik 21,00 Zıraat tak. 
ıayıf1ır. Fakat ninemden tevarüs kım. İnan kocamı o kadar çok se_ 

12
•
15 

Ajans 
21

•
10 

Temsil 
ettiğim çömlek hesabına göre bu viynrum ki... '\ 13,00 MUz,k 22.oo Müzik 
hanım kızcağıwı aşk ve macera Her defa onun bu sözüne güler_ Tiirhiye Cümhurigeli 13

•
30 

/ 1-1,00 Müzil
22

•
30 Sa<ıt ayarı 

tecrübeleri en az sekizi onu geç- dim. Fakııt. bu sefer gülmedim. · 
1
8.00 Program 22,45 Mlizik 

miştir. Aramız iyidir dedim a... Gülemedim. Kuruyasıca kafamın r ~ a • s 
1 

1
8.03 Müzik 23.oo Kapanış. 

Bu kızcağız yeni bir kl'iz geçirip i içindP bin bir uğultıı vardı. Galiba u a 
taze bir aşk buhranına tutuldu mu düşünüyordum ve gözlerimde silik T A K V J JI/ 
mutlaka beni bulur. Derdini ba- gölgeler vardı. Yine zannediyorum '<:uruluş tarihı: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 Türk lirası 
na döker. Benim yumuşak, hürmet onları görmiye savaşıyoıdum. Şube ve aja .s adedi: 265. 7 TEŞRİNİSANİ 1941 
'car alfıkamdan istifade ederek. l\f:ıhmut Attila Aykut Zıral \'e tıcarı her ı evi banka muameleleri. CUMA I 

Bjr Tramvay Durağı Kaldırıldı 
İstanbul Elektrik Trarr.vay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

GörUlen lüzum üzerine Beyazıt ile Çarşıkapı arasınciaki Gedik. 
paşa tramvay durağının lağvedildi ği sayın yolculara bildirilir. 9722 

İstanbul Belediyesinden: 
HcS"P İşleri müdi.lrliiğü kadros unda münhal bulunan (50) lira 

ucrctll ve (15) !ıra maaşlı m~mu rluklar için 13/ 11/ 941 Perşem. 
be gııniı saat 14 te yalnız ortame ktep mezunları arasında müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz olan !arın 11/ 11/9.U salı günü akşa. 
mına kaclnr Belediye Riyasetine istida ile müraca"tıt ederek iste. 
nilen vesaiki vermeleri ve tayin edilen gün ve saatte hazır bulun_ 
maları Hlzımdır. 

ı - 'I'ürk olmak. 2 - Askerlik le alakası olmamak. 3 - 30 ya
şından yukarı olmamak. 4 - 18 yaşını ikmal etmiş bulunmak. 

İstenilen vesaik: 1 - Hüviyet cüzdanı. 2 A~kerlik vesikası. 
3 - Mektep şehade1namesi. 4 - Doğruluk kağıdı. 5 - 4,5X6 eb_ 
adında dört adet fotoğraf. 9718 

İSTANBUL BELEDİYESİ Ş E H İ R T İ Y A T R O S U 
Tepebaşı dram kısmında İstikl:.1 Cad. Komedi kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da Bu akşam saat 20,30 da 

HAMLET KÖRDÖVÜŞÜ 

Para bıriktirenlere 2s,oııl lir,. ikramıye v~riyor. AY: 11 - GÜN: 311 - Hızır: 186 

1 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az r;o lirası bulunanlara senı>de 4. defa çekilecek kur'a ile aşağı· 

daki pU\na göre ikramiye dağmlacnktır. 

4 det 1,000 llr&lık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 liri\ 
4 )) 500 » 2,000 '» 
4 » 

40 » 
250 
100 

)) 1,000 » 
4,000 )) 

120 » 

160 » 

4,800 J) 

20 8.~oo ,, 

içinde 50 lirada.n 
'7'o 20 fazlası,;) 

Hazıran. 11 Eyiü., 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki paralar bir sene 
aşağı düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
verilece!< tir. Kuralar senede i defa, 11 Mart, 11 

11 Bir:ncı~a.nu:1 da çekilecektir. I, ................................ ~ 

RU;.\Iİ: 1357 - Biriııciteşrin: 25 
HİCRİ: 1360 - ŞEVVAL: 
GÜNEŞ: 6,38 

\.AKİT ZEVALİ 

GÜNEŞ: 
OGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

6,38 
11,58 
14,41 
16,5!) 
18,33 

4,58 

DOKTOR 

TARANTO 
Dahili hastalıklar nıütehaş<;ısı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

Tünel, Şahdeğirmen S. No. 5 
Tel: 49206 

DOKTOR 

ÇİPRUT 
Cildiye ve Zührcviye Mütehas
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43353 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
Küçük tasarruf 

he&apları 1942 )J 750 » 

iKRAMİYE Pi.ANI 
ıı 500 » 

10 l) 250 » 

40 » 100 » 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma- 50 l) 50 • 
yıs, 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 200 11 25 » 

tarihlerinde yapılır 200 » 10 J) 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 1'uıı 

Gençliklerine mağrur olarak güzell!klerinin temadisini ?flU~ !(!it 
kılacak olan ytiz tuvaletine bigane kalmışlardır. Kadında d.ılt be" 
edilmPsi pek mlihim o an nokta: Cildin incelik ve taravetini e 
diyen muhafazadır. ~ıı 

Seneler, binbir vazife içindP. çalışan ve yorulan genç kadı111. esi 
bill.man düşmanıdırlar. Beden\ ve dimağı yorgunlukların ncU~-sif 
guddeler elastikiyetini kaybederler ve cildde (Leke) dıye t!l ıet· 
edilen avarızı (Rüzgar ve güneşin de tesirlle) husule getırı~\'; 
İşte bu gibı halatta ve bu gib! avarıza karşı KREM pJl;Jtf deıı 
tel'kibinin kuvvet ve kudreti eayesinde cildi besler ve harabl 
~~~ ~ 

Yü?. binJer<'c kadının t.ccnihC' ettiği ,.e se\·cllklerlne fa\·!ilYıutıı" 
hali kalmadığı KREM PER'rEV ile gliııd~ yaı>ılacak 8 _ 5 daıd ıı ııe 
bir ma"ajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir zamıuıda 9 

11111· 
mutnır olacaksınız. KREM PERTEV'in yarım asırlık beyııe 
IPI ş-Ohreti asıJ<.ı7 değildir. Ondan istifade !'diniz. 

ve Eksiltme komisyonundan : ı<51ıı 
Bakırköy Emrazı Akliye hasta nesinin 4 kalem il~ç açı1' c 

meye konulmuştur. -uıııbvl 
1 - Eksiltme 12/11/ 941 çarşa mbn günü saat 15,30 da b ıctıf. 

Sıhhat Müdurlüğü binasında kurulu komisyonda yapııocıı O» 1'11 

2 -· Muhammen fiyat «4» kalem ilaç ıçin «645,ı !iıa '
9 

ruştur. 

3 - Muvakkat teminat «48» lira «45·ı kuruştur. . . ·lcl'. 1 
4 -- İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebılJI 41 )'1\ 
5 - İstekliler 2490 sayılı kanu nda yazılı vesikalarla H\rf'l'ljtl~c 

Ticaret Odası vesikasilc birlikte bu işe yeter muvakk3.~ gıitl \ 
makbuzu veya Banka rnektubilc bırlikte komisyona bı>IH 
saatte müracaatları «9341ıı 

Basıldığı. yer: VATAN MATBı\ ASI, Sahibi ve Neşriyat 
AH~IET El.\U,; YALMAN 

• 


