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lf •Ba stmbahlll" at koşu/art pazar 
günii Jnıllyor. İlk hafta yanşlarrnrn 

programı 4 üncü sayfamızda 

Baıveki.I 
Dün Amerika Büyük 

Elçisiyle gör üştü 

Staliagl'at'ta 
IBu cehenne·me ySni Rus 

kuvvetleri geliyor· 
Sefir, yann Ankaradan hareketle ...... ""' ....... ·"'·.::·~ Terek nehri iizerinde Prişipskaya 

ş ehri işgal edildi 
Berlln, 24 (A.A.) - Alman or-r

duları başkomutanlığının tebliii: 1 
Kafkasya şimal batı kışmında Ankara., 2! (Vatan) - Ameri· 

kanın Ar.kara bilyük elçisi Mr. 
Steinha.rdt bug\ln BaJvekll Şükrü 
Sara.ct>ğlu tarafmdan kabul edil· 
rplştlr. Görllşme uzun müddet •ür· 
mü~tur. Sefir cumartesi günü Mı· 
sır'a \'e oradan tayyare ile Amerl
ka''ya fidecektlr. 

VATAN : Buaclan evvel b•asf 
bir baber olarak Amerikan ııeflrl· 
ahi meml"ketlne gld"J'flk bltk6me
Hle t8nu ect«etlnl blldlrnt1'tlk 
ırakat '""rdljimlz bu haber INa• 
reWderlmlz tarafında11 tekzip edil· 
41. BI& nrdlj'lmlz Jlaberln dofru
ıat ... kaalcllk. Sefirin yan11 Aa
kara'da• luarekeUe Mıesr yollyle 
Aınerika'ya gtdecetı aalaphyor. 
Ba ... retle ,·erdljimlz llaber de ta· 
~ak ebnllJ olrnaktadu'. 

Futbolcüleri- 1 Karne suiistimali 

miz Berline J Fazra karne gösterile-
Uidiyor J rek ofisten. ~n almmış _,_ __ _ 

lıfanbul muhteliti önü 
üzdeki ayan on iki

sinde hareket edecek 

Feaer1'allçe kalet"191 Calllt Arman 

t 1 &Et q QSAQ &l!i& J& S 

7 sayım memuru, 14 fırıncı 
mahkemege verildi 

Mlllt Korunma 'Müddeiumumill. 
ğl tarafından çok mühim bir lhti. 
kar ve suiistimal hAdlsesinc el kon 
muş bulunmaktadır. 

Yedisi ıckmck kartı sayım me-

muru, on dördü de fırıncı olmak 
üzere 21 kl~l mahkemeye sevke. 
dilmiştir. 

Hadise şudur: Uzun zamandan
(bevanu: ~a. a. Sil. 1: ela) u 

.,..,,,,.,~ .............. c:.-...r-.....~ ............. ~ 

1 Kimyevi maddeler de 1 
muhtekirler elinde 

Yapılan da\·et üzerine bir futbol 
talumımızın Berlin'e giderek Alman i 
futbolcularlle karfıla~ması takarrür 
etmiştir. 

Spekülatörler piyasaya hakim 
bir vaziyette bulunuyorlar 

Hariçten memlekete ithal cdLI lerdc memlekete gelen klmyc~i 
Son dakikada öğrendiğimize göre, 

tstanbol muhtelltl temsili mahiye· 
Unde olarak Berlln'e gidecektir. 

Türkiye ·futbol federasyonu Islan· 
bul muhtelltlnln bu maçlar için ha· 
tı.rJanma.sını bölgeye blldlrmiştlr. 

Katile önümüzdeki ayın 12 Sinde Is· 
•.anbuldan hareket edecektir. 

len b 1rçok lthalAt eşyası kara bor- maddeler, bazı spekülAtörlerln elL 
sacıların elinde bir oyuncak gibi ne gcçmış ve bunlar piyasaya hfı.. 
kuUanılmakta ve fiyatlar fslenlldL kim mevkilerine ıUvenerek getir
ğl glbi arttırılmaktadır. Bil~ssa dikleri malları istedikleri glbı sat-
zaruri ihtiyaç maddelerinde gö. mak hevesine düşmüşlerdir. 
rülen fiyat y0ksel1i! anormal deni. Bündan bir müddet evvel° Mor-
lecck nlsbetl kat kat aımııtır. do Rodrlk adında bir tüccara. ıe. 

Ö[;rendlğlmizc göre, son gün. len 20 ton acldc tartrlque (limon. 
tozu) o zaman birçok münakaşa
lara sebep olmuş, hattA ıazete sü
tunlarına bile aksetmişti. 

Ticaret Ofisi memleketin büyük 

krall ık t 
F ranko ile Kral il 
hanedanı ara
sındaki görüş- 1 

1 
me!er bitti C 

131ıacl&Uonıan t 
> l çl aca ctıa ! 
ı kral olayor c 

topçu ve hava kuvvetlerile destek
l~nen piyade kıtalarım12 bırçok 
hAkim tepeleri l\ücumla almış \ e 
dÜ§mıı;nm inadcı mukavemetini 
kırmıştır. . 

Alman ha,·a ku\" etler! Tucıpsc 

lımanına kar~ı ~lddeUI bombardı
man taarruzları yapmıştır. Büyiık 
bir yuk gemisi tutuşturulmuş ve. 
kıyı sularında başka bir ticaret 

• ı· n~nıaye gemisi hasara 
uğratmı~tır. 

Terek nehri üzerinde PrlŞlbska. 
ya ~chrl şiddetli b lr çarpı.şnıad 
i-Onra i~gal edilmiştir. 

Stallngradda· evden eve şldd-tl 
muharebeler devFm etmektedir 

Moskova, 24 (A.A.) - Staıın. 

~rad cchen.ncnü c atılmak ' çl ı 
Bern, 24 CA.A.) - Bcrr.er Ta. Volga kıyılarına külllyetll miktar. 

gcblatt gazelesının l\Iadrıt muha. da leni Sovyet kılaları g'elmckte. I 
biri General Franko ıle İspanya dır. Ezici kuvvetlere kar~ı bu kli-ı 
kral hancdcı.nı arasındaki müzake. dar kahramanca çarpııian ınsanl<ır 
relerin sora erdlğinı blldırmcktedır asla gorıilmemıştır. Gözlerı bütü 
Müteveffa 13 iınciı Al!ons'un üçün gece ınfiliı.klartn göz kamaştırıcı 
eli oğlu olan Doıı Juaıı ispanya a~)..ılrklari!c yorUlan a ·kcrlr.r. 
kralı clacaktır Temmuz ayında şafakla b•r başka hakıki cehennem 
Ger.eral Franko'nun murahhasları alevi~ karşıla5ıyorlar. 
Lozanda bulunan Don Juan ıle gö. . fc;sko\•a. 24 'A.,\,) ....- Reuteı· 
rüşmü:ılerdl. Krallığın ne zaman a1ansının bır muha.blrt b.ldirlyor: 
ilan edtleceği henüz malüm dcCıl. Stalingraddakı sokak muharc. 
dır. ı belerı şıddcth. kanlı ve kermaka-
------------- (Devamı: ıs.. 1, SiL 1; •> = 

Ingtllz ba,,·ekıtl Çörçll ile Molotof yanyaaa 

Madagaskarda· 
Adanın işgali 
tamamla·nıyor 
Tananarive'in işgalini Fransız-

1 ar da teyid etti. 
Küçük lıaherler 
* Berne, 24 (A.A.) - Berlln'e giden B. Von Papcn Macar devlet 

naibi Amiral Horu tarafından Budapeşt~dc kabul edilmiştir. 

ihtiyaç hissetti~! bir zamanda bu Londra, 2t (A.A.) - Madagaskar 
maUarın bazı spekülatOrler elinde adasının merkezf Tananarl\'e'e Ingl
kalmamasını temin maksadlle mal ıız kuvvetleri girmiş bulunmaktadır. 
lara el koymuş ve tevziatın kendisi> Dün; Tananari\'e radyosunda mli· 
tarafından yapılacağını bildirmiş. zik programı· kesilmiş ve hemen ar· 
ti. 

kasından şu sea işitilmiştir: 
cRadyoda fimdi bir tnrlllz ııubayı 

konu~uyor. Inglliz kuvvetleri ı:ıtmdi 
şehirde bulunmaktadırlar. Her şey 
sakindir.> 

Londra, 2t (A.A.) - Vişi radyosu, 
Tananarlve'in düfttiğUnU bugün ka· 
bul etmiştir. Mad11;gaııkar umumi va· 
lisi Annette, Fransız ku\•vetlerlnln 
ü.ııttin dllfman kıl&ları karfı&ında 
kahramanca mukavemet ettikten son 
ra toellm olmak ctıcUnde kaldıklarını 
reamen müstemleke nuırltfına bU· 
dirmlştlr. Ingfüz kuvvetleri Tanana· 
rlve'e girmi~lerdir. 

* Vlşl, 2t (A.A.) - Romanya bqvekll muavini ve hariciye nazırı 
Ml~l AntoneSku HlUerle gör~tUkten ~onra dUn tayyare ile BUkreş'e 
dönmUştUr. * Vlşl. 2t (A.A.) - D. N. B: 

lstlhbarat nazırı Marlon, Fran,ız l~llerlnln Almanya'da çalıştırıl· 

rnaıarı işine ait olarak hUkcimet ,en Laya! ile Alman Gauleiteri Sauckul 
araaında bir anlaşmaya \'&rıldığını bu;Un :resmen blldlrml,Ur. * Amsterdam, 2t (A.A.) .:....n. N. B.: 

Inglllz haberler servlslnlri MOJkova'dan bildlrdi.ğlne göre, B. Wandel 
Wllkie 26 veya 27 eylQI tarihlerinde Mo.skova'dan ııyrılacafını söylemlftlr. ·* vışi, 2{ (A.AJ - Hltler, Hırvat devlet relşlnl kabul etmiştir. 
Hırvat de\•let reisi sonradan doğu cephesine giderek orada çarpışmakta 
olan Hırvat kuvvetlerini tefti~ edecektir. * Vi~i. 24 (A.A.) - Beyruttın gelmekte olan ve Amerikanın An
kara: bU~ Uk elçlllk kAtlplerinaen birini taşıyan uçak Akdenizde düşmüş· 
tür. • * BerUn, 2! (A.A.) - Neşredilen Alman huswıl tebliği, Alman de
nizaltılarının Izlanda ile Spltzberg arasında bir katlleye taarruz ederek 
Uç muhrip, bir yardımcı kruvazör ve beş taşıt gemisi batıçdıklarını ?-il
dlrmektedlr. Başka iki gemi hasara uğratılmıştır. 

Bund.an başka Atlan~kte ve Antllle denizi cenubunda hareket yapan 
Mihver denlzalbları topyektın 75 bin tonllato tutarında 13 ticaret &'•mi
li ile blr yelkenli gemi batırmışlardır. . . 

Birkaç aydır, Ofisin depolarında 
hapsedilen bu malların nihayet 
tevzi edilmesine karar verllmlş ve 
bu arada beş ton da, Eczacılar c" 
miyctinin ihtiyacı için ayrılmıştır~ 

Eczacılar cemiyeti aldığı bu beş 
tonu bu ayın 20 slnde muhtelif 
depolara taksim etmiş ve ihtiyaç 
sahibi ecz.anelere, ihtiyaçlarını tev. 
sik eder mahiyette bir bono gön
dererek, gösterilen depolardan 
namlarına tahsis edilen mlkta.r nis 
betinde limontozu almalarını · bil
dirmiıtir. 

Dün öğrendiğimize göre, birçok 
eczacılar ellerinde cemiyetin imza. 
lı bonoları bulunduğu halde, bu 
depolara gitmişler, fakat mal ala. 
madan gerl dönmüşlerdir. 

Bu hususta, bir ec7.8.<"ı ile konuf. 
tuk. Bize dedi ki: 

«- Cemiyetin yazdıgı kağıt üze. 
(Deftau: Sa. I; 88. 1 da) -

Amerika sulha 
hazırlamyor 

Ruzvelt sulhün 
umumi ola.cağını 

söyledi 
Haınllton. 24 (A.A.) - Mister 

Ruzvelt Colgate üniversitesinde 
söylediği k.ua bir nut ... kta şöyle 
demiştir: 

~- Amerikan milleti şer<'fli ve 
devamlı bir sulh yapmağa hazır 

(De\&mt Sa. S, ~. S de,) /-/ 

Bretorla, 2t (A.A.) - Cenup Af· 
rika başvekili General Smuts, Mada· 
gaskar zaferinden dolayı dotu Aırl
ka başkumandanı General Platt'a teb 
riklerinl bildiren mesaj ,-öndermiştir. 

Londra, 2t (A.A.) - Doğu Afrika 
başlmmandanlığı tarafından Mada· 
gaskar'da neşredilen tebllğ şöyle de
mektedir: 
Doğu Afrika zırhlı otomobilleriyle 

lngiliz topçusu ve doğu A!rlka kıta· 
Jarı dün öğleden sonra .Mada.kasga· 
rın merkezi Tananarive'e girm~ler· 

(Dev um Sa. ı, Sii. ' de) //// 

Almanya propaganda naı. ırı ~aklarıaın arasmcla 

Göbels'in bir yazısı 

Alman yanın 
harp gayeleri. 

Milletlerin hayat şartları
nı tanzim etmekmiş 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman Pro. ı ve gayeyi kaybetmemek için bil
paganda Nazırı M. Göbbels hafta- tun hıırp geyl"(:t \'e faaliyetlertnl 
tık Das Relch mecmuasında yaz. bu ııı okta Ozerlndc teksif etmek 
dıjı btr yazıda söyle diyor: lazımdır. 

Bu harbin, milletlerin hayat Bu harp esnasında Almanya bu 
~artlarını bir kere daha tanzim prensipten bir an bile inhiraf el. 
etmek glJ:rt derin bir manası var. meml§tlr. Alman milleti emelleri 
dır. Bu itıbarla hareket noktasını (Del·amı: Sa. S; Sil. 4 de) «» 

lkJ bilytllr mallteldr aclalet llnanmcla 

ili büyük vurguncu 
·Sami Abuaf ve 
Refik lsfendiyar 
Ihtlklrla rnUcadele teşkilatının 

zlfından istl!ade etmeğe çatışan bazı 
vurguncular, piyaaada yeniden baş 
kaldırmıya başlamışlardır. 

Geçen gün Adliyeye intikal eden 

Musevi tllccar Samı Abu&f'ın ithalat 
eşyası fiyatlarını şahlil m~nfaat Jiıra

larını tatn.tn için yükselttiği iddiası, 
\'Urguncuların mlllı bUnyemızi k.rnir. 

(l>evaaaa Sa. " 8L 1 .. ) . 
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Şeh·r Ek v th• H b 
1 

• mege me ıye, 
~u~t!~~rlere insana hicviye 

Türk kahramanı Hasan 
Yazan: Z

0

YA ŞAKIR 
- 13 - ıclirim. Dıye temwı•t verdi. 

Jan Just D)'anınin yaraianması A kerlerin ftrarlllrına meydan 
vakası hakkında Bızans tarlhçHe- verffmemek için, Şerampolun arka
riınln verdıkleri malümat. pek muh sına tesadüf eden dahili surun kı. 
teliftir. B.ızdarı, bır kılıç darbe. liUi kapısının ar.ahtarını istedı 
sile, bazıları btr ok isabetUe, ba. Fakat bu kapının -açıJm&.!L:ı, W, 
zıları da bir gülle parça~ le yara. bır sal üzerinde yatan Jan JQstln
Lr1dıgını nakletmektedlrlcr. HaL. yanin,,'} hazin ve ma.temt bir şck1l. 
t.i, neresinden yaralandığı d katı- de oradan çıkarılmasrı. Şerampol 
yelle t~bıt edilemcınlştir. müdafllerlnin m neviyatını, bü~-

Bülün rouhaşara müddetince, bütün altU.l elti. Arlık kapanamı_ 
cidden buyuk kahramanlık g6ster. yan bu k•pıd&j'l, ftrerlar. beşgöstcr. 
m!~ olan bu Ceneveli muharibin di. 
bu hazın akıbeti, bizi b'r noktoda imparator, deıiılr ı:tmılcklilerın 
şiddetle akadar eder ki o da, önüne atıldı. Onlara: 
meşhur T ürk k.a-hrama~ Hasan - Kumandanızı, ben deruhte c. 
riıesclcsldır. , dıyorum. Türkler, başka cephele;-

Blzanslt> felhl t•r hinde kendi- de bozuldular. Şimdi. burada dJ 
sine ıerefl.ıı bır ıöhret temın etmiş rieate mecbur olacaklar .•• Biraz 
olan bu cesur yenlçerlnln ;sml, bı. daha sebat ediniz. Hepınl.zi, ayr ı 
zm tarihlerim :ı::dc Ulubatlı Haf.an a_,·rı taltıJ ederim. 
di)<> mukayyettir Fakat, bazı B•- Dıye yalvardı. .. Fakat. artık ye. 
7&ns tarihleri bu kahraman Türkü.n niçerilPrln müthıs hücum dalgası , 
Kastamonulu oldulunu rıvayet et. siperlerin kena.rlarlfla o kadar kuv
mektcdirler. vetle dayanmış ıdl ki, zavallı im. 

İmparatorun en sadık saray er- parator. hıç k1m3C'ye söz dınletmi
k~nından olan Fraıoçes, harbin en ye muvAffak olamadı. 
kanlı vekayiinı bizzat müşahade et. O e~nada Fatih te atını sürerek 
mlş. ve her vakayı ayrı ayrı \es- hendekleri atlamış, kumandayı biz_ 
bit eden bir tar!h vf.icude getirmiş. zat eli.ne almtştı. Şu a(.da. artık BL 
tir. Bizansm son ıiinlerini ve bil. ıans varltfının, ancak beş on da. 
hassa son dakikalarını inceden ın. kıkalık hayatı ka1m1ştı . 
reye izah eden bu tarihte. Hasana Fatıb, rıtütemadiyen atını mah
mühim blr yer verilmiştir. Fakat muzluyor. ve artık, tamamlle hü. 
ııurada Ha.sa:ıa dair verilen mahl- cum saflarının içiır.e &irmlf bulu. 
mat, ancak: onun göstcrmiı olduQ:u nuyordu. Gür ve sert esler~ e

en ağır eczalar 
verilecek 

Adliye Vekôleti Müd
deiumumiliklere bir 

tam·m gönderdi 
Adlıye Vekaleti tarafında" Mil. 

il Korunma )füddciun1umiliklcrL 
ne göndcrılen bir tamimde muhte. 
kirlere vcril'(·n cezaların az oldu-
ğunu bildırmiştir. Tamimde bil
hassa şöyle denilmektedir: 

•Kanunda suçla ceza arasırıda 

cidil nisbet temıni gayeslle eczalar 
lki had arasında vazedilmiş oldu
i;u haldi\.! hemen hemen devamlı 

~urelt<" eczaların asgarisi hükme. 
dilmeKtedır. Cezanın muttarit bir 
~u .. ette asg~rl haddinin tatbikı dl
!er kanunlarda olduğu gibi Milli 
Korunn1a kanununun tatbikatını 

da zaafa uğratır .• dedikten sonra 
cezanın asgari hatidlnln değil, Aza. 
mi haddının tatbik olunması bildi. 
rllmektedlr. 

Fiyatlar yüksel iyor 
Gıda m&ddelcrı fiyatlarındaki 

yükseklik devam etmektedir, Ya.L 
nız pirinç fly8.tıarında gösteriş ma
hiyetinde bir düşüklük göze çarp. 
mıştır. Pirinçler dün 160 kuruş

tan muamele görmüştür. Allika. 
darlar bunun muhtekir tüccarlar 
ıar•f:ndan bir iki gün içinde yük
seltlh.:cclinl iddia ctmektedlrlcr. 
B i<la 38 - 40. nohut 54, fa•ulya 
48 kuruşa çıkmı~tır. 

kahramanhk:la, ıe-kllni tarif ve ne mirler veriyor. bir taraCtan Cl'phe A.c- 1e-ntohumu ve susam !iyatıa

suretle tehit olduğunu tesbltten ı. hücumu yaparken, diğer taraftan rındakl yükseliş hala devam et. 
b•rettir. Gerek bu arihtc ve diğer da Şerampolun ccnahlarını çcvirtL mektedir. Susam 73 kuruşa, kc. 
Jl.unı ve Bizans tarlhleı1nde 1-lasanın yordu. tentohumu ise 72 kuruşa çıkmış. 

1ereli olduA:una dair aarlh bir ka- Ayni zamaırıda, Edirnek&pI clva. tır. 

\Jt mevcut dei:Jdir. Bizans müver. rındakl eedlklerde de son derce Se d ı'gV • kad n tab 
'hlerlnın, Tilrk ordusundaki efradı kanlı bir harp dev•m ediyordu y i 1 1 anca 

,anrmalarına ihtımal olmadı4ı ı~:n, za4nos Paıanın hücum kolları, hen ile öfdliren polisin 
rıasanın memieketı hakkında ver- dekleri doldurmuşlar, kale beden-
d.klerı maiumat,. harpten sonra !erinin kenarına kadar dayanmış_ muhakemesi 
TLttklcrdcrı sordukla.rı.oa ve aldık- tardı. Surların ve bürçlertn üze. Fatma adındaki sevdli;i kadını 
ıarı muhtelif suretteki malumata r!nden yağan taşlara. ·oklara, atı- tab,_r.ca ile öldürdl\4ü lddiaslle 
atfetmek !Azım nellr Halbuki n.... lan mızraklar• tavalarla dökülen 

& •·· ~- -. m•hkemeyc verilm!~ olan polis 
kl T· k ta lhlerl, bu cesur Türk kızgın yağlara ehemmi)'<'! vermL Mustafanın davasına dün lkınci a. 
bahısdlrint Ulubatlt o1duRunda, yorlar, merdivenlerle o yüksek 

O ün akpm, tanıdıklardan 

bir'81 slnem&dan dOnerken 
karşıma dikildi: 

- Yahu. dedi. IU Stalinırad 
meydan muharebe ·ine dair yazı
lan lf'yler kabaktadı verdi. Za. 
ten size ekmek de kalmadı; baş. 
muharrirler, an.adan do4ma bL 
rer stratej kesildiler. Nasıl olsa 
ı:öl,ede kalıyorsunuz; barı öyle 
bır yazı yaz ki or.lar da heve~
lenslnle-r de yine bu a.skerlik iş. 
lcrinl size bırak:unlar. 

Cevap verdim ; 
- Yazdığımın farkmda dej:il

!ln g~!iba. ııı FUosoC Niçe v~ bir. 
lıeşik Avrupa• diye bir makale 
yazmak bana mı düşerdl? Bu sı
rada, b&şmuharrirlerln fikirleri 
de panik halindedir. Onlar da 
günlük hAdlselerln cereyanına 

kapılmışlardır. Yazdıkları makL 
lelerin bir ayltk bllinçosunu yap
sıılar, fikirlerinin tezatları karıı. 

sında şaşar kalırlar. Yalnız «fik
risabit• lerlnd~ ayni kalıyorlar. 

Her ne ise bu benim işim değil . 

Vatman 
biletçilere 

ve 
zam 

eu aydJn itibaren y~z
de 25 z ::ım kabul edildi 

Bundan evvel hayat pahalılığı do· 

layu~i1e tramvay amcleıine. vatman 
ve biletçilere yüzde on zam yapılmış
tı ve ayrıca da öğle yemeği veı·llmck
te idi. Bu defa. da idare bu yUzde on 
zammı ay başından itibaren yUzdc 
yirmi beşe Çtkarmağa karar vermif· 
tir. 

Otomobil lastiklerini 
çalarak satmış 

Nuri Demirağ fabrfkasında şo . 

!ör Hilmi, fabrikadan tamir ettir. 
mok üzere aldı~ı otomobil !Astık. 

1crini dışartda bir tüccara satar
ken yakalanmı,tır. 

Yazan 
Söyle bakalım, ..,n benden ,,. 
istiyorsun? 

- Öyle birşey ki içinde Y•I". 
dığmıız devirle ve insanlarla sı. 

kı münascbctl olsun .. • 
- Öyle ise dostum, sen yanlış 

kapı çaldıni tlnlverıtte profe ör
lerinc müracaat etmelisin. 

- Yek canım, öy1ıe kuru na
zariyeler anlat demek lstemlJ·o. 
rum. öı·te bir yazı ki büyük. kü
çük hcpimfzl §Öyle bir parça dü. 
şüodilrsün, bizi vicdanımızla b1r 
an olsun başbaşa bıraksın. 

- Hım .. Pekd13 .. 
Pekala dedim ama, t><>ni derin 

bir dütünce aldı. Ne yazmalı? 
Düşündüm. akiım l\1ısırçarşısına 

döndü. Hoş orası şimdi boştur 
ya; fakat ben dolusunu murat 
cdfyorum. Evet. aklıma iki ,ey 
gcldi: Mussot~ inin bir şiiri ile 
Göte'ntn bir sözü. 

Evet faşfzmın ve İtalyan cm. 
peryallzmin bQnlsi olan 1\tu:s:;o~l

ninln şairlik tarafı da vardır. 

«Ekmetc methly • adlı bir şiir 

yazm,.tır. Ekmet~11 vesika ile 
aJ•ndıaı ve ar11mla yenildiği şu 
zamanda, ekmek için methiye 
yazılması hiÇ' de fena bir fikir 
detll. Bl;dm ıalrlerimlzin karın

ları tok oldu~u lçln onlara bu 
nevi ilhamlar aelmiyor. Bu nevi 
ilham yokl utu, onların diler 
lr,san hAyatlarlle olan alakasız. 

hklarını gösterir. Onlar hiila san. 
at şu imlş. yok bu imi~ gibi çene 
çalmakta berdevam. Allah ljair. 
lerlmlzc. bilhassa Archlmodern 
genç şairlrrimizc akıl versin, ar. 
tarsa bize versin. 

IE" vct Sinyör MussoJlnlnlı 

IE:ıı Ekmete mclhiye. adlı 
bir şiiri var. TUrkçaslnl yarım. 

yamalak italyancamla kıvırıp 8 ... 

§Sğıya .}:azıyorum. Bakalrm, ıcnç 
şairler•miz beğenecekler mi? 

«- Ekmegı seviniz; o evin 
kalbi, sofranın rayihası ve oca. 
Sen huzurudur. 
Ekmeği sayın biliniz; o ahnte

ri, çalışmanın gururu ve feda. 
k3.rlığın şiiridir. 

İHSAN BORAN 
Ekmeli şerefli sayınız; o tarla. 

ların zaferi, toprağın gülü ve ha. 
yatı.n bayramıdır. 

EkmcJ?I zJyan etmeyiniz; o va
tanın zenginligi, Allahın en tatlı 

h dJycsı. insan yora:unluau11un 
en muk:addes mükACatıdır .• 

Nasıl güzel değil mt ve insanı 
dU~~ndurn1üyor mu? Fakat ek. 
mtk için methiye yazan _şair Mu!' 
ıolini ile Roma lmparatorlulu 
hulya.sile harp açın !iyasi Mus
soı: ı arısında hiç d... benzerllk 
yok. Şair mussoıını bunu İtalya. 
da henüz ekmek yokken yaz_ 
mıştır. Şimdi heveslense, ekmıek 
için kim bilir neler yazar? 

K a:nat estetik içln ve bU 

eHle!itl temaıa etmek için 
yarsdılmrştır. Fakat ınsanlar bu .. 
na çirkinlik, harabi ve dehşet 

katmakla berdevam. İnsan, öyle 
bir mahluk ki insani bir düıiincc 
llc bır tarrıftan kmeğln estetiQ:L 
nl yı:ı.par dlt;cr taraftan, onu yok 
etmek hırslle sili.ha sarılır ve 
korıışusunun kanına susar .. 

Eh, iş buraya dı:ı.yanınca. sıra 

in uı1ı hicvct:neye &eliyor. Ben 
yazıyı bitirmek için sözti Göte. 
r .. 111 ı· l\:Iefl~to •Suna bırakıyorum: 

,,_ Ey tanrım, iUneşlc dünya. 
lar hakkında söylenecek blrşey 

b·imiyorum; Ben yalnız insan 
Jarın nasıl azap çektiklerl!'li gö
rüyorum. Dünyanın küçük Alla
h1 1ı .,. BY•'t h lde vt ylne ilk ;::ün. 
kü ıtbi şaşılacak tıynette. EC« 
ona Arşıaıanı:ı nurundan blr ncb. 
ze Ijlk bahşetmemiş olsaydın, 
herhalde biraz daha iyi yaşaya

bilirdi. O bu ışık parçasına akıl 

• ve bunu ancak bütün hay. 
vantardan daha hayvanı olmak 
!ç~. kuJJanıyor. 

Af buyur Tanrım, ben onu da
ima. uçup sıçrayan ve otların a
r~-'' :ı konunca da hemen eski 
tcrar.cslnl tutturan uzun bacaklı 

ağustn böoctlne bcnz tlyorum. Ba 
ri hep otların arasında kalsaydı! 

.ı.\rıı .l üstcrk her pisllğe de bur
nunu sokup duruyor .. ıı 

İhsan Boran 

amamlle itt fak tmekte Jr urlara tırınacıyorlardı 

Bu hakikati kabul ettıken •onra. Bunların en önQnde, uzun boylu 
ıJııce asıl O~rtnde cturulacak bir ve dev cüs!ell bir yeniçeri vardı. 

ıC'Sclc va ·dır ki. o da. Jarı Jüst n. Bu. Ulubatıı Hasandı. Hasan. kılı. 
vanını.1, Uiubatlı Hasan tıırafır:dan cını ağzıır.a almış. sol elindeki kaJ. 
·ar~lahmı" oldttğu ha'kkmdakt ri .. , kanı, ba~ına slpcr yapmış, büyilk 

vn.)etf tııhakkuk ettirn1c.ktir. bir pervasızlıkla bir merdiven tır. 

ğırcezada Qi::vam olunmuştur. 
Bu 

Suc:ıu dUn a5hye ikincı cezada 
celsede suçlu kendisin: mu- muhakeme edilmiş, suçu tesb!t edl. 

dafaa etmiş ve şunları soy emış_ I lcrck 6 ay hapse mahklı.m ıedil. 
tir: 

miılir. K!d,!t!!ı 
Bu rivayet sar.h b r k }da Is_ manıyordu. Ve onu. otuz arkadaşı 

inat etmemekle beraber, zihinler- takıp ediyordu. 
rle ~·er tutmuş bır keyf.yettir. Hasan, kalkanının üstüne şid-

.\ncak bu keyfı ti tereddüde delle yatan taıl&ra ve oklara rağ
t# Jşüren bır ~kta vardır kl, o da men. surun yuksektekl ıcdlk1erin. 
Hl&.Sarfın. Zağ.ıos Pa~a kolordusile den bir~ne ayak basabildi. Bu, ~ur .. 
hiıcu1n eden yeniçeriler ıtrasınd11 !arın üzerine ilk defa olarak ayak 
>Uiunn,a .dır Zağno P~anı.n kol- basan Türk askeri idi. Merdiven. 

le.fi se. Edirnekapının şln1al kıs- lert tırmanırken, on sekiz arkada. 
mındak~ ogcc' klere atılmı~tır. Hal. şı düşüp parçalandıkları içiın ken
h1..k Jar. J Unvan. Topkapı el- dı ini ancak on ıkı yoldaıı lak!p e
varı daki Şcrampolun siperleri clebilmiştl. 
grrısinde ya.-alanını~tır. Eğer Cc. Bu on üç kahraman, surun Türk 
,cvtzıt kurr. ndanın Hasan isminde güllelcrlle parçalanmış b~r nokta. 
h·r Tilrk kah amarunı.rı ellle yara. ftnda bulunuyordu. Ve dl!cr ta.. 
ı nn1·,.. oldı..ğunu kabul etmek icap rnflarardA, surun sağlatn kalan du. 
edrr <'. bunun (Ulubatlı Hasan oL varları yUk~~l1yordu. 

ma} 1p. :ıynt ı mi taşıyan dl?: r bir Bu on üç kahramanın, surlara a
Tlırk b ·h ırlır 1 olduğunu .f'aıarı dlk yak bastıklarını gören Bizanslılar, 

kate >!m•k ıazımdıı· ... M•aınaflh, derhal oraya koştular. EvvclA kı

bu müh·m tarllt} hfıdısc, bafh ba- lıçlarla onların üzerine atıldılar. 

şına hir ese de •. ln1i bir şek:ldc tet. Evveıa gögüs gögüse kanlı bir mü
kik olunmai~dır. cadcleyc başladılar. Fakat o dara. 

Gerek Ulubatlı ve gerek Kasta. cık yerde, kuvvetle tutuna."l bu on 
monulu oi&un. herhangi bir cesur Oc kahramanlR başa çıkamıyacak
TUrk kahramanının ellJe yaralan. tarını anla.yınca, - a:eldıklcrf dev. 
mış ola.r JJ\n Jüstinyanlnin kuman_ riye yolundan - derhal ceri çe. 
da ba.şınd.ın ç<'k -l1ncsi, bir andı\ de .. k11m<le mecbur kaldılar. 
mir &ömleklllcr Ozcrlnde fena bir J Ark.ur TAi" 

«- Fatmayı ben vurmadım .. 
Gece birlikte •çmlıtık; ben bir ke_ 
narda oturuyordum, Fatma belim
deki tnbancayı alıp oynamağa baş. 
!adı. Kendl,tne, aman lehlikclldır. 
oynama dedlmsc de beni dinleme
di. Ve bir kaza ile tabanca patla
yarak kadına isabet etti, öldürdü. 
Vak'ayı hıç kim"" ıörmcdl~lnden 
bu hadı..sc hakkında şehadet eden. 
lcrin ıahltliklerlnl de kabul cimi. 
yorum .• demi$tlr. 
Duruşma, dosyanın tetklkı içlıı 

başktt güne bırakılmı<:tır. 

Agırceza mahkemesi 
Başkatibinin evini 

soydular 
Ca4aloıilunda Nuruosmaniyc c•d 

de. ı 1 numaral.ı apartımanda otu
ran ikinci ağırceza mahkemesi baş. 
k3Llbt Yusuf Pektl1n evı evvelki 
gece soyulmuştur. 

Yusuf Pckclin evinde bulunma
dığı bir ~ırada nereden ıtrdi,&i he. 
nUz anlaşılamayan hırsız, karyoJA. 
ınasa ve iskemleler müstesna elbi
se ve çamaşır gibi nckadar eşya 

varsa alıp götürmüştür. 

Zabıta meçhul ıece hırsızını 
şıddetle aramaktadır 

Mektep rle {terleri 
hazırlandı 

KACıt İlhalAtçıları Birllll tara-

Yersiz bir buhran 
~ ir &ricada' bir da.\eC.U~I l.~·l n 

1 
Z - TedblrsJzJJk, ı"art ızllk, bec& 

lg) hir ufak -:ı-:e rakı almak ı~te- rlk~l~Uk. 
fından yapılmakta olan mektep 
dcfterlcrlnLn 1maJ1 bitmiştir. 1 dl. Gttlata~aray.'.<l~n .. Takslm'e kadar Eter rH.kr buhranını doğuran, rakı 

Dc!terlcr yaktnda Blrllk vasıta.. . ormadıtınuz tutlın<'u , t bakkal kaı- l l«:lln1e~ln dU,lln<'e:sı ı~. - meni mu~
ıllc mektep kcoperall!lcrinc tevzi madı. Yok, yok. klral zaınanınd-:ı tecrübe edilen mah· 
edilecektir. Di.in gazeteleri karıştırırken J;"Ör· zorları baki kalmak şarlile - buna 

Tulcbcl-rr bu sene defterlerini dürn ki ıncınlekette rakı " ·e lsptrto hl~·blr dlytte.thnlz yoktur. o zaman 
urllz fiyatla tedarik edebilecek. buhranı h&~gö!ııl.ermi,, hatta hariçten hlikQn1et, nılıhJın bir , arJdat kayna· 
terdir. ı,.,pırto .-eureeek bir duruma dü,mll· ~ını kaybetmeı, baha!!una da. ol~a ra~ 

D •••r taraftan ö•rendl~imize ~tiz. k ı ıı •"' • er. ının ç ıncıne&ln.1 l.stlJ-·or der geçe .. 
gör defter imaline ders yılı için_ ı"ıılrto l!ı:tlh~aıı bahsini mütehas- rlz; tecrübe edlleh mahzurların te-
de de devam edilecektir. 11ıslara bırakıyorun1. Rakıya. l'tlinee, kerrüt elmC'mMI ıeın de hizrın gelen 

buııda mUteha,sHJ o1n1ağa lüzum kıll- tedblrlerl aJn1asını temenni edtrlt.. 

T A K V 1, M -"'""' mııdan blliyoruın ki ötedenberl mem- Fakat rakı buhranı, tedblrslt.Uk, 
{ l lcketlmizde rakın1n Rlı\iiı yapılablllr. idaresizlik \e boccrlko;lzllk nctleeıd 

%5 EYL'OL 1942 l?ani rakı yapına.k l('ln her şcylınlz ise • ki bunlardan blrinJn neticesi ol· 
CUMA 

AY 9 - GÜN 268 - Hızır 143 
RUMİ 1358 - EYLÜL 12 
llİCRİ 1J61 - RAMAZAN 14 
\",KİT ZEYALI EZANİ 
GÜNEŞ 6,50 11,47 

t• ÖGLE 13.06 6,03 
!KİNDİ 16.28 9,27 
AKŞAM 19.02 12,00 
YATSI 20,35 1,31 
İMSAK 5.11 10,07 

vardır. llattil «ınrni n1U~klrat» za- duju Netlll)or hUkUınetl, hele böyle 
manında. bir çok f"YJerdc b&y&.J{ı ka- bir umanda, n1Uhlm bir varidat kay
unlarJa blle rakı Çı karanlar oln1u~tu. na.tından n1ahrun1 bırakanlar \Cy& 
Uzüınden yana ise Allaha ,ukür hiç o kaynftktan faydala11nuvıın1 ak~a
blr sıkıntımız yoktur. tanlar u.,tünde durııln1a1J1, nıcselenin 
Şu halde üzümü bol, rakı müiıtah- ı Lnce elenip !tık dokunnıası gerektir. 

1;1.~ ~.·e n1ü"!tchllkl ~ol .. bir men1lekette Geçenlerde Jra.k"ln arpa. ı-öndermek 
butun bir cadde UstundekJ dükk.iln· mukabJlindo bizden bira. istediği ya
larda bir ~l<jeNI bulunamı.t·•cak dere· zı~hnllj•ı. Biı.de rakı buhr&•n dej:il, 
reele rakı buhranının ba,ıtöstern1eeı 

1 

kon1tu memleketlere rakı Jhraç lın· 

ol'a. olr,a iki &ebeı>ten doğar: kanı bUe oln1ahdır. 
1 - Rakı Jçilmebln dü,Unc:e!fl; Tat.lıı;,ert 

$.&r Jntı hu~ule E:ctlrdl. ; ----------------------------------------------------------------------------..... Jilstinya:1. son d('recedc mah- · r . 
zun ve mütee r o1a:ı. imparatora: dan bırl ıtnı arada geçer a:ldcr. Kızınııs 

_ Haşmetmeap' S{;z;i bu cltm c:el~ncc. ,·ercm olup öldü dersiniz. Bu 
\•azlvctte tcrked!rkı?n, yaralarurun ı son zamanlarda n~ılsu. ortalarda de~ildi. 
acıs;ndan faz? • vicdanımda bir ıs. : Kimse onun ;:cbehk halkrıi aörmedi. Za. 
tırap hissediyorum... Siz, muka- : ten muharebe zamanı Nıce şenrı de 
vemette devam ediniz. Bco, yar•. bomboş .. İnsanlar o kıı.clar b~ka taraf. 
Iar•mı sardırdıktan sonra, tekrar larda meşgul ki koınşuda olup bilenle. 

rln nasılsa farkında d•liller .. Jtanne da 
ketum kadındır. K imseye blrşcy söyle. Yaz.an: lrene Nemirovalq 

mez. 
- Evet .. 
- Jeacır:e't çağırınız da ben bıraz 

kollarını uzattı ve: 
- Çocugu kucağuna 

dedi . 

-U- Çevlreıu R<ızr.ao A. .E. Y .ı\LMı\..'i 

ver bakayım. 

etli. Artık atlamıyordu. Gözleri kupku. 
ru idi ve sanki alev saçr;-ordu. Bu kcd<:rli 
haliie Gladys bir kat daha süzeldi. Ara 
ııra etlerile göğsüne basarak: 

- Ah demınkl gibi atlayabUsem. içim 
ferahlıyacak, diyordu. 

Fakat güzel gözlerinden bir tek damla 
bile yaş akmıyordu. Ara sıra dudakla_ 
rının ara.stndın kesik bir hıçkırık çıkı. 

yordu. 

onunla konuşayım. 
Hiunetçi kadını ça(:ırdılar. Gözleri aı .. 

lamaktan kızarmış, elleri titriyordu. 
Kucotında yeni doıan çocuğu taşıyor_ 
du. Carmen çok elekli bir tavırla kadın. 
la töyle konu tu: 

Jeannc öfkeden titriyordu. 

Beı~·.1l acıyınız.. Beni öldürmek mi isU. 
yorı:tunuı.? Eğer benim öltimtimle Maric 
Thcrese'in yeniden hayat bulacağını bil. 
sem seve seve ölürdüm. Fakat Allah rr
zası için bana bu çocuau göstermeyiniz. 
Onu tar:.ımak istemiyorum. Benim için 
bu çocuk yok elemektir. Yapdıgını bile 
bilmek istemiyorum. Onu uzaklaar gö
türünüz. 

carmcn, keskin ı;özlerlle Glactya'e ba
kıyor ve içıı> ıçln onu ayıplıyordu. Fa_ 
kat aaıl l\lslerin! göstermiyor ve onu te. 
sclliye çahşıyordu: 

H 
İyi hesap 

arhı Umumi içinde Alm.aaya 

in1paratoru \Vllheln1 ('ephede 

bir kıtayı tertt, ediyor, yararlık Cö,._ 
tf'rt>nltte madaJ~:alar \eriyor, ihflan- 1 

larda bulunuyornıu,. Gftnltn kahra
n1anları ara\\ında ,...,a lamon ı .. ntinde 
bir de 'l:-"ahudl ,·Armtf (olur a, mafoı.3.l 

bu) ııra ona geJinrt imparator Ya-. 
hudlyr: 

- "Ö~:IE" hakahnı. 3 mark kıyrne. 
tlnd"' bir flrınir haı: nJ~anı mı lııı.ter. 

"in, ,·ok't& 1000 mark mı 4!' 

~alamıuı biraz '(lü.i•nddktru ı.ıonra: 

- 3 markı 1000 tnarktan ttnzll I 
edip nl"!-•nla geri kalanı vf'rln ma-
let1te, diye ce\·&p "·ermı,. ERÇE 1 

- Sizden başka h>c kimse birşey bıl. 
miyor. E!cr dilinizi tutmasını billrstnlz 
hanımınız izi memnun edecektir. 

- Cocu.u ne yapacaksınız? 
- Nemi yapacağız? Bir sütnineye ve-

receğiz. Ba~ka ne yapabiliriz. 
Jeanne çocuğu Gl&dys•c. uzattt .. Cır

men'fn sö;ı;lcrtne cevap bile vermtdi. 
Gladys başını çevir~reK: 

- Hayır, dedi. Onu görmek bile iste-
miyorum. 

Jeanne küskün bir tavırla: 
- Çocutun kabahati yok ki. 
Gladys birdenbire korkunç bir yor. 

gunluk hissetti . Fıkrlnden vaz~eçerek 

- Alınız. Ne de o1sa büyük annesi 
deaıı mlglnlz. 

Deyince Glady5'in soııun yüzüne kan 
hücum etti. Çılgın blr halde ürkmüş ııi. 
bl ~ocu~u ı rlye dolru iterek: 

- Götlirilnüz. Hemen götürünüz. O. 
r.u &örmek 1sterniyorum. Hiç btr ıa.niye 
bile görmek istemiyorum. Ondan nefret 
ediyorum. Bakılması için para vcrece
ltim. Varımı yoğumu verecegtm takat 
bır an bi1e olsun onu ıörmete dayana
mam . 

Jca.nn1 çocuğu sımsıkı kucağtr.da tu
tuyordu ve· 

- Ona ben bakarım. diyordu. 
Glady• hıçkıra hıçkıra ağlayor ve 

Carmen'e sarılarak yalvarıyordu: 
- Siz hcrşcyle meşgul olunuz. Artık 

bana sormadan lizrm gelenleri yapınız. 

Halim yok. U#raşacak kuvvetim yok. 

Jeanne ile çocuk evden çıkıp gitti. 
Gladys'in vahşi ö(kcsl birdenbire geç.U. 
Carmen'le dertıeımckten de vazgeçti. 
Marle Therese'ln yattığı odaya gitti. Ya
tağın ayakucuna dizçökerek aglamaj!a 
başladı. Hakikaten müleessirdl. Kalbi 
parçalanıyordu. Hem inliyor hem de 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Neye bunu yaptın yavrum. Neye 
beni bırakıp da gittin. Ben artık yapyal. 
nız kaldım. Dlck de gitti. Sen de gittin. 
Artık yeryüzünde.beni seven bir tek ln. 
san bile kalmadı. 

Biraz sonra Carmen, siyah elbiseler hA. 
zırladı ve Gladys'in l:iylnme.sine yardım 

- Geçecektir. Bir müddet sonra her 
f~Y unutulacaktır. Siz anadan ziyade ka .. 
dınsınız. Hem fazla ıstırap çekmezsiniz. 

- Susunuz C•rmen.. .• Boş lAktrdı Is. 
!emiyorum. 

- Peki, o halde, faydalı ve lüzumlu 
lılerden bahsedelim. Kızınızın nurus kA
ğıdmı veriniz. 

- Burada değil. 

- Ne ya.palım. O halde yine para oy_ 
nayaeak. B~rl kaç yaşında olduğunu dol. 
ru olarak söyleyiniz. O n beş yaşında ol
duğunu söylüyordunuz, öyle mi? 

- Hayır Carmen. Kızımm on dokuz 
yaşınd~ olduğunu b!Jmlyor muydunuz? 

- Ne lse . .. Fakat biz yine on beş ya. 
şında idi desek daha iyi olur. Bakınız ıu 
haline, dağınık saçlarile hakikaten çocuk 

(Arkası var) 

Hakiki 
olaylardan 

cAJle terbtyeslnden m&bruntı 

dtt,klio ~vJ3·e ve a.hLlll:la olan 
bazı klrme1er, tramva.ylard&kl 
sık ı~ık vaziyetten lı5t:itade il& 
kadınları, bllhas~ ıe•o mek· 
tepll kr;ıları tazyik etotekte
dirler. Bu yüzden ıon "1Aıım4D
lardakl flkt.yetler ıllkkatl çe
kecek dere<'ede a.rtm1,hr. Bir 
çok aJle kadınları çok kalaba· 
lık tranıva.ylara binmekten çe
k1nlyorlar. 
«Bu çirkin hali ıözöntlne aı.n 
tram\ay hareket dairesi mU· 
dUrlUğU, umum mtidürlüfe 
n1üracaat ederek, ltayalyet a
hJbl aile kadınlarının tecaYÜZ.. 

4en kortulma11 ICin polHıln 
derhal harekete ceçnH:!ll hak
kında. \-Uıl.yet makamı neıdln

~ ı..,ebbllsle 1ıu1....-11oı lıı

Wıılştır.• 

- Akııam pzet .. ı -

Allah Uıslrlnl halk eylesla. 
Ut. gün ev,·el tramvayda kenlfim 

şo.hJt oldum. Beyo~luna çıkan. tram· 
,·ayımıza Karaköy'den llr:l ıeno ve 
gürel kız bindi. Bu krzJar anbanm 
1«;>1ne doğru gitmek '9tet!Uer, ttnı

\ a ffak olamadılar, sahanlıkta ara
banın içi arasındakı kapırhrt iç ıa... 

rafında yer aldılar. ahanhkta •o .. 
ran ve haY'·a nlık lnrwt ytlzUnden 
akan keın bakı,ıı, kırmızı ıuratb 

bir adan1 blrdenbtre Mplmlzl tlir· 
sekUye dlr~ekllye kendine yot açtı 
ve kızların yanına. dJklldl. Biraz 
sonra. kızların bir ~ey t'ısllda.fhld&
rını \ 'C bu edepsizin etinden kurtul· 
mak l«;>ln kalab.ııhfr güç halle yara .. 
rak arabanın orta."iına &ıf1ndıkl&rı• 

nı gördUm. Çok ge(meden o kem 
b&kış:h, kırmızı ura.th herif, M.Jet· 
("inin dümen suyuna ta.kdarak yine 
kızların )·anına. gltmeğe muvaffak 
ol<lu. Benkalar durafına ıeldllf.m~.ı 
zaman kıı.lar acele tramvaydan in· 
diler. llt"rhalde bunlar Karaköy'den 
blnlıı on adını ötedekJ Ba.nkalfU'da 
ınınek l('ln tram\·aya binn1eını,1er· 

dl; hiç dttll~ G11tlatuaraya. "·Cl·&· 
hut Tak lnıe kadar ıldeceklerdl 

J•'akat dU,kiln ruhlu mu°'allattaa 
yakayı kurtarınak 1("1n belkl de ya,. 
~·a gltıneyl gbzt alarak tram\·aydan 
indiler. sıteklnı tram,&ytlatt yere 
ııtl:.utık1arı zanıan daha. hUyUkçesl
nln öt.ekine: 

- Bu lkln<'ı defadır ba.~ım& ıell
l·or, b1r daha. mı, löbelcr tôbc&I! 
ılcdlf;lnl ıııttım. 

Elin1den gel .. t"ydl ha)·,·an hüı'lı 

fıru.t dü,kUnünU t,ek ıudan ıe.li.a· 

f"lye kadar ı'tlatırdın1. 

F"kat. 1u ~lay da benim ltatım
dan gettl: 

Bir ~Un llcledt)·e önünden. l('I )i.İ· 

klinU alınış, Mahanlıtı tama.mile 
ho~. oton1ı1tlk kapılı tram\·a.yl&rdan 
bir,lrt(' bindim. Her durakta. l&han
lık da )'8.\'h., ;,·a\a, )'ükü.nll aldı '" 
En1lnönUnde kaınlar zorla kapa.nıp 
do yolc•uları birbirine ktnetledlfl 
zaman kendlılll rarkında olmadan 
üç gULcl kadının arüında "ı&ndU\•lç 
,·azlyctlnctc buldum. Dön, ilönemez· 
~ln, in, lncıncz81n. ~ln1dl bu kadın· 
Jarctan hlrt beni pollHc \-el'!ie \e 
herhangi bir iddiada bulunttaydı 

bt'lkl haklı çıkardı. 

Fıkra maJlıındur: BektA~I nn pa· 
ralık ekınek, on l>arahk reynlr ala· 
rakmı~. I•'t rınC'ı ah() ~ekmttesıne 

attığı 
0

onlu~u lnkftr etl ln<"('I bektft.,I· 
ye pe:ynlrln ııara!-ıını da, hrıQ('ıya 

vermek (\Uımu,. Ji'akat bu sefer 
bakkald•n peyniri aldığı ısınan p~ 
rasını vrrdlğlnde ,,rar etmJ,, b&k· 
kah cJa inandırmış. Sonra gözlerini 
havaya dikerek: 

- J\_llahını, \ıCD l!Jin dotruı.wıu 
biliyorsun; onluC-u fırıncıdan al 
bakkala ver! deıni-:. 

Bunun gtbl, bir ,,lkayet ol.1aydı 
hana da: 

- Allahım, hen ı,ın doirusnnn 
kimin klınl 1ıkL,lırdıf;ını bay poU•e 
söyle de beni kurtar! demek dlq& 
cektl. 

KÖR KADI 

Bir işçi, elini makineye 
kaptırdı 

Halıcıoglunda Çıltsalonda 24 nu, 
mırah evde oturan Cemal, Made .. 
nt eşy; fabrikasında çalışırken el_L 
ni maklneye ıtaptırmış, parmakla. 
rı kesilmiştir. 

Yaralı Cemal Beyof;lu hastane. 
slM kaldırılmıştır. 

istas. Cankurtaran tren 
yonunda bir adam, Ani 

surette. yaralandı 
Cankurtaran tren lsta•yonunda 

feci bir kaza olml'Ş. Feyzi adında 
birisi Bakırköyiin.len gelen tren
den durmadan atlayarak, köprü 

1 

aralıjlından aııai'Y" du,,müştür. 

FeyZi muhtelif yecluilıden atır 

surette y..-alanmış, ölüm halinde 
hastaneye kaldırılmıştır. 

• 



Askeri durum 

Doğu cephe! inde 

kat'i netice: 
~ oğu (·eııh~lndc, .\lmanyaaın 

11.:t/ bu ~ ıl da ıozettlğl , .e elde et· ı 
mek istediği en mühim hedd, :-ıov

Memlekette imal edilen i!
hal eşyaları vergiye tô:bi 

)Ctler blrliğlnl harp kudretinden 1 Ankara, 24 (Va.tan) - Gümrilk ı rük ve tarife kanunları veya silr 
mahrum etmekti. Bunun l~tn de Rus ve fohlsarlar VckAbli yurdumuza kanunlarla giriş vergisındcn muaf 
ordularını lnıluı etmek l<'.ap ediyordu. gırccek eşyalardan alınacak aırı._ş tutulmuş maddelerden, sanayi ve 
Almanya için doğu <'Cph imle kati muamele vergisi hakkında bir ti: maadiıı lşlcrtnd kullarıhp mem. 
netlC'e ancak bu olahillrdl. llmatname hazırlamıştır. Bu tali. lekctimlzcl<' yapılınnynn ve çcşıtlc. 

Dört a~·dır ıte\aııı eden Jıareklt , .e mAtnameye göre ynba~cı mcmle. rl İcra Vcktllcri heyetince tc bil 
muharebeler göı;terdl, ki Ruı ordu· ketlerde imal cdllnılş olan bUtUn edilecek olan makine ve :i.lcllcrle 
ları ne imha e<lllmi.ı H~ ııe de hunlar 1 maddelerin Ttirklycye girişleri mu hıırp vesaitinden. ziraat makine \'C 

mlldafaa "e taarru:ı 'kudret.inden mah· amele vcrgıdne tabidir. Yalnız V k" 
iletlcrlndert ve e clellcrln lüzum 

run1 tıırakılnu,tır. Halbuki Almanlar, Tilrklyeye sokulması devlet lnhi. 
çok talt\·lye ettikleri Maretjlll Jo'on urında bulunan maddeler, hüku- ıöstertccklerl hernevl maddelcr
B<><'k nrduAlle çok şlddeUI harp etmlş· metin .alacacı miktar şeker, ,um. den vergı ahnmayncaktır. 
ler ,-e bu hedefe l'armak 1!.'ln her fe
dakarlığı göı.e almı•lardır. 

Almanlar tallnırad teltrlnl almak· 
la ı, bitecek del'lldlr. O mıntakada 

muharebe bütün tlddetııe de\am ede
(•ektir. ,\ı;ıl hedef tab&kkuk etmemi~ 
oluyor. \'ani, SO\'Yetle.rin taarruı. 

kudreti imha edilnteml,tlr; \C doğu 

('f'phe!!lnde harp yeniden kı,1ıl&eak, 

gelecek bahara şlddetlenmek Uure 
uzaya<-aktır. 

Cenuııt.a Alnıan cephetıl pek bUyllJc 
bir çıkıntı haline gelmlftlr. Bunun 
ı~· l nde kalan gf'ni' ınıntakada şlrnen
dlfrr hatları naalıılut. ~o!'!eler ,·e yol· 
lar da uı.an \'C arız.alıdırlar. Kı, me,·
.. ımı llfl beraber ikmal işlerinin Al· 
mantarı n4' kadar bllylik gUçlllldere 
.. nk&l'akı 'imdiden tahmin edilebilir. 

Yabancı mem
leketlere ta\ ebe 
gönderi l~cek 

85 talebe, müsabaka 
imtihanı ile seçilecek 

Ankara.. 24 (A.A.) - Blıe veri. 
len malumata göre, maden. izabe, 
makine, elektrik ve kimya yüksek 
mUhendlsi yetiıtirllmek ve bun. 
lardan bir kısmına mensucat ve 
kAğıt lhtısası yaptırılmak üz~re 

Moı;ken' \'e Lentngnd Ruslana mUsa.baka ımUbanı 1Je 1ktısat Ve
ellııdedlr \·e haralardaki Rus orduları klıleti yabancı memleketlere 85 
hu stne yıpranmamı,ıar<'lır. Daha ,I· talebe gl5ınderccektlr. Milsabaka 
malde Mormansk cepheAinde kar imtihanına gireceklerin, Türkfye 
~ ağmıya b91tlamıştır. Zaten J<"lnbua· CumhuriyeU valanda§ı ve Türk 
di,ranın ayrı ıuJh yapmak arzusunda ırkından. l 7 yaıını bitlrmi~ ve 25 
olduğuna dair JCnliten şaJialar dola- yaşını ıeçmemlş erkek olmaları, 
ııJor. Bu ,·artd olmasa da Flnlandl· ı.sc olıunluk diplomasını Jilmış ve. 
~·a n ın Ru .. yaya kaf1ı taarruz ~I ya bu derecede tahsil görmUş ve 
mıidafaa 5tratejlsl kullana<'atı kabul iyi ahlak sahibi bulunmaları ve 
e<lllcblllr. So\·J"cUer blrlltl artık. bul bulasıcı ba5talıklarla malül olma. 
"«"ne Morman11, Lenlnl'rad ve Moııko-· maları JAzımdır. Bu evsafı haiz ta. 
,.a rerftefertndfln e.ıdl~ etmfyeblHr. Upler: Ankarada Maden Tetkik 
Alnıanların bu ceı•helerde büyük ha·ı ve Arama ENiti\üsüne ve lslanbuL 
reklt.a K"lrlşmelerl, bUyllk kav,·et da SUmerbank İstanbul §Ubcslne 
kaydırmalarına batluhr. Banan için b!r istida lle nihayet 21 blrtnelteş. 
de ~11re,al 1''on Bock ordusunun ser- rln 1942 tarihine kadar mUrııcaat 
heat kalma!iı \fi elde hol zaman olma- etmiş olmalıdırlar. Taliplerin 23 

eı lazımdır. birincitesrln gUnil sıhhi muayene. 
/\imanlar dlit ayda yapamadıkları- ıerı , .0 26 blrlncltesrm J;Ün\l. de 

nı. artık bir ay itinde yapamazlar. ımtlhanları yapilac&ktır. 

BAtam 'e Bakft"ye yUrthnek de, Kal· f " 1 d" k 1 • 
kuyadakl ku\\atlorin takliJ"& edl- m an ıya as er erı 
meslni ı<'ft(l t'ltirıyor. 11aıhuk1 r;taun. Almanlarla· yanyana 
ı;rad muharebet!I 'e nradakl Ru• mu. 
kabeleııl. ~lare,,al ı·on B~k ordU'iUDU harp etm ~yormuş 
hiitün Jhllyatlarilu ve talfflyelerlle 
muau.am bir nılknatııı gibi çekmiş· 
tir 'e ı;ekınektc ııe,am cdilor. 

Ankara. 24. (Radyo Gazetesi) 
Finlandıyanın Va.şlngtondakl setir! 
bir demeçte bulunarak Finlandlyanın 

Hula!la, Ahııanyanın hu J"ll da Ru'>· 
cenubunda, Alman • Rus cephesi bo· 

~ada kati hlr netice elde edemlyeceğl 

:::~:, ~:ıı!~;~,r· ,~:ı:•:de::~ul~~aı!.~: :~~:ıe~~:ı~:~~.:n:~:~~ı;;~ğt~!~~a~ 
!anlamı" \'e burada do\•lişcnlerln Fin· liada r ııe-rlemek 'o Ka rkaıı~ııya ta· .,. ta 

l landlya ordusuna men.<;up mun zam 
ınamlle haklın olmak \D71)etlne eri- a ,

1 
önWIU kttala.r oldu-

.,emh ect"klerrtlr. Dört &J"hk harekl\-1 kıtalar olm ) P S 
İ ın '.erdiği neticeler bizde hu kanaati J ğunu tllve elmi~Ur. 

.. ,·andırmı,,tır. 1 Bulgar radyosunun 
Bundan sonra 1manlar mahdut • • , • 

hsrrkrtlerdc hulunablUrl«'r. Kışlamak tekzip edlCI 5ÖZ.8rl 
ı-ndlı:c"I ve tedbirleri, urtık ıllanla· ı (R d . l9 45) 
r•ııda llÜYÜk hlr H'r tutacak1ır. Bu I Londra. 24 a )O • ' 

hıur.kctıe"rıle, • t~ın~reılı a lıp Rus Bulgar radyosundak~ ~i~cr kbu. 
kın n~tlf'rini hir rıarçıı dllhR şimale gün harbe alakasız a "niara. far. 
.. .;ı tekdir edici sözler soy emışt r. 

"'urıı ırk. 'l' uapııc llıııaıııııa ula~nıllk ~e • • ! 
• Spiker cöylc dcml~l r: (iı-oıny petrol ha,·zaııını ı~tıli etmek v • ~ 

1 l ·ıı uBulı::arlstan mllt!e!lklerlne ve. o il •ı r. 
reccğl hertilrlü yardımı kendilt. 

T-' imyevi madde~erde 

:~- uhtekirlerin elinde 

Cinden kabul etmiştir. M'cmreketL 
mlzdc öyle kimseler var ki harbin 
neticesinden ziyade kendilerini dil. 
şOnüyorlar. 

(B1191 ı incide) - Eğer bazı kimseler Ucrlde ken-
rınc, 500 kıloya yakın bir miktarı dileri için teliia düiuyorlaraa düş 
almak uLcre bize gösterilen Ana. manın ia§c darlıjı hakkır.da )'aP. 
dolu ecza deposuna ı:;1ttık. Hüsa.. tığı bu propagandaya inanıyorlar 
rn ttln Ynknlın idare etmekte ol. demektir ... 

cıuf;u bu depodan, tevziatta bize Türk D' zetecileri -
r' uşe:ı miktarın verileccil yazılr. 

. • rdu. Kasıdı goslerc~k: cıBlze Londraya döndüler 
bir ,.ey bilclirmcdıler. Bize vcrılen Londra., 24 (A.A.) - Türk ga. 
2000 ıonıı hlz saltık. ellmlzdekl zetccılcrlnln Büyük Bril•nya zL 
nıı-:ıı' l~lcdlgımlz gibı kullanabni. JBretleri sona ermek üzeredir. 
rlz. Bize kimse kRrışanıaz.ıo dedi. Türk eazetccllerl p:'k • ya kır.da 

nrlr Eczneıltır cenı!. Amerlka~a giderek orada da bir 
Yetine müracaat ederek va?1yctl kar; hafta kalacaklardır. Türk mi. 

.1ttık. Bizım gibi hiç bir ccuıcı safirler bu hafla harp sanayii mcr 
bu sefer mal alamamış. Bıze talısıs kczlerlnl, deniz inşaat tcıgAhlarını 
C'rfılmiş bulunan llmor.tozlarını de- iCzmlşlerdir. Kendilerine Büyük 
"" :::ııhlplerl kara bor~cılara sat. Brltenyanın harp kudretir.c alt ba. 
• • hulunac klar kl, orta!ıktn yük zı şeyler gösterllmlştlr. Türk ea
sek fiyattı çok mal bulunabiliyor .• zctncllerı yarın r..ondraya dön~cek 

Anadolu ecza dcposlle dltcr de. 1erdlr. Şereflerine Haberler Nazırı 
ı1oların te\ ılattan kaçınarak elle. tarafından bir ziyafet ver11ecek. 

rlndckl malları yüksek fiyatla pi. tir. 
raı;• va •:ıknnnaları vaziyeti biltün 
açıklıllle ortaya koymaktadır. 

Ö~n. .. ~ diğimlzc göre Eczacılar 
ccınıyetlnde dün fevkalfıde bir top 
lantr yapılmış, bu toplantıda rıca. 
ret Ofisi mildlirü de hazır bulun. 
rnuştur. 

lngiliz uçakları , şimali 
batı Af mar.yayı bombaladı 

Londra, !H (A.A.) - Hava nuır
lığı tc bllği: 

DUn gece ağır bomba. uçaklarımız 
ışlmaı ve şimal batı Almanya'ya ve 
bu arada Flensburg denizaltı llssUne 
taarruzlB.l' yapmışlardır. 

Bi r Rus 
muharr~ ri 
diyor ki: 

Harp uzadıkça 
Mihveri endişe 
almaktadır 

Rommel, hasta 
Londra, 24 (A.A.) - Muhtelif bl· 

tllraf kaynaklardan Rommel'in EIA
lemeyıı'de akim kalan hücumundan 
sonra hastalığına dair haberler gel
mektedir. Bu haberlerin Almanlar 
tanfından Rommel'ln yenilmezlik 
şöhretini mUha!aza etmek için l'ayıJ. 
mış olması da :muhtemeldir. 

Ticaret Vekili 
,~nkarada ::ıcnı1111 "ınrma yılilızı Jıııı Bennet 

Ankara, 24 (A.A) - Ticaret Vc· I 
kili Dr. Behçet uz tetkik seyahstln· I Avrupnnın vo Amorikanın bu- fılnı, lıuft nın ncş'c kaynağı ol. 
den bugün Ankara'ya dönmUşlUr. yuk ıııcma ş ı ket1 r lnd<'n İslanl•u. mu~tur. 

lıı ge mckte olıın fı ınlcrin, b !has- Melek sinemasında gôstcrllcn 
.......... bir tfllfplla r~adagaska1·d::ı sa Amerikadsn.gt'lenleri "ehr'miz. :lorla kahraman komtdisı i&e, bu 

ft UlmJ• Ul•rl de cnnd~n rağbetler kaza. makta. ~on S!!rC sinema teknığinln en ileri 
(Ba~ı 1 lll<'ide) //// dır. koıncdı ncvllerlnden birini ver. 

elde edıcettz dir. Kıtalarınuz halk tarafından al·\ Bu ,11 Bcyc,ğlunun bclliba lı 51_ mrktcd r. Joan Bcnnctt ile Adc;lf 
Ankara, 24 (Radyo , Gazetesi)- kışlarla karşılanmıştır. Şehir tama· > Mcnjou ve John ·Hubbard'•n ı;~-

T&rıınm~ Rus muharrirlcrl!ıden men sakindır. KuvveUcrimlzın şehre nemalarına gelen bu Amcrıkan virdi(:! bu eser, üç zabıta ve adli. 
Yaroslavski MoskOV\) radyosunda ~lrmeslnden evvel şehrin batısına çc- filmlerinin Avrupn perde eserle. )C muhbirinin bir cinayet etrafın. 
bir konuşma yapmış ve şöyle de. kilen son Fransız garnizonları kayıt· rlndcn ayrılan en bariz tara{, v · cı;ıkl maceralarını göstermc.kledlr. 
miştir: sız ve şartsız teslim olmuşlardır. Ta. rcticl olmak ldd!~ısından ııyrılıp' 1-'ilmlll en tipik hususiyeti, ne a§kfi, 
~- Sovyetlcr Blrllil, Amerika nanarlve'in ı;lmal doğusundaki An· eğlendirici bir hııva taşımasında. o \'3k'anın esas a.kı§ına, ne de şa. 

ve İngilt<'re birbirlerine sıkı dc.sl- talaha dün sabah erkenden işgal edil· hısların bir ınevı.u etrafında har. 
luk ba~larlle bağlıdır. Bu üç rtcv- mittir. dır. canı~larına yer verilmemiş olma.. 
let zaf~r için netlceyo kadar har. Londra, 24 (A.A·) - Tananari. Çünkü dünya film mevzuları sındadır. GUldiirınc imkanları çok 
be devam edeceklerdir ve harp ve radyosunda buaUn öilcden son. ckı;criyeUe §U üç kısma ayrılmak. mahir bir tabiilikle temin edilml~. 
uzadıkça mihveri endişe almakta. ra Madagaskardakt müttefik kuv- tadır: tir. Mesela ayni darcde birbirine 
dır.. · 1 vetler başkomutanı General Plat- 1 _ Eğlcndirlcl. telefon eden iki ar.kada&m bu tc-

Amerlkan harp sanyllnt? de te. I t'ır1 be yaııııamesinln fransızca ter- Jcfonlıı. öl Um tehdidi savurması ve 
mas eden muharrir sözüne şöyle eümesi okunmuştur: 2 - ö~ret c · tehdit edilenin ölilm terleri dök. 
devam etmiştir: Beyannameyi bir inglllı kurmay 3 - Heyecan verıcl. mest sahnesi o kadar • meharcUe 

n- Biz düşmanın kustretinl b!l- ı:ubayı okumu~tur. Beyannamede Halkın, bllha~a eğlendirici ve blr komedi esprisi yaratmıştır kl, 
mtyor dejillz, frlkırt şunu da bili. başlıca şu noktalar gozc çarpmak. h<'yeca.n verici mevzulara fazlas)lc b , n,a hayran olmamak mü mir c ı 
)'Oruz ki bütün mllli kuvvetleri.. ~dır: ragbct gosterdlğlnl anlamış olan değildir. 
mlzl seferber edip demirden bir ı - Askeri mahkemeler kuru- Amerikan film mlıC$SCSelt-rl, bu Perde leknicinde şayanı dikkat 
disiplin ve azimle zaferi elde ede. lecaktır. . nevi mevzuları intihap ~tmcktedır. bir nokta olarak kaydedilmelidir 
ceğız. 2 _ Başkomutan kanuna ve Bir fılmin eğlendirici olması için ki milzlğc, dansa. şarkıya fazla bir 

Acır kayıplara u~radık fakat mahalli örf ve Mellere riayeti le. dünkü sinema tekniğine göre dans yer verilmediği halde bu komedi, 
Almanların kayıpları blıd-.n a~agı mln mes'uliyetini deruhte etmek. ı 1 ve musikıli olması yeterdi; hal- ııeylrcılcri hiç sıkmadan. devam 
dcgildir. Hürriyet imanımız kuv- ledlr. bukl bugün iş şeklini de41ştlrmlş. ettiöl müddetçe e~lendirmlıtır. 
vetlidlr ve bu kuvveti esir millet. 3 - Mahalli memurlar başko. tir; mesela Fransızların Morls Şo. 
lcre de aşılayacağız.11 mutan111 talimatı dahllinde hareket valvesl birkaç ~ahncde şarkı ııöy. 

etm~k ~artilc vazifeleri başlarında lcyİp. gillst'. o :Cilm, eğlendirici va~. 
kalacaklardır. Cını kazanabilirdi. Fakat, bugilnlin 

4 - Muayyen bazı cürümlere sinema scylrclsi, artık oson derece 
askeri mahkemeler bakacaktır. nıeşgul t. tmeD kabiliyet1ınl haiz 

(Ba,ı 1 indde) -

5 - Mahalli mahkemeler ipka filmler aramaktadır. Biraz u~ayan 
edilecek olmakla beraber bir müd- müklılemelC'r seyircide hemen 

Demek oluyor ki bir eserin mu. 

vaffaklyel bilyilsilnü mevzuu ve 

bu mevzuun canlılıgı t-:şkil etmek. 

tcdir. 

Bu 
jinal 

sene, bu nevide yeni ve orl. 

eserler görüleceği anlaşılı. 

rıpk devam etmektedir. E n küçük 
bir korunma lmkQnı veren her yer 
den istifade ediliyor. Muharipler, 
devrilmiş olomcbillerln ark86rna, 
yı°ltıntıların aerlsfne ve t:azeteci 
kulllbel"rlne sığınmaktadırlar. 

det tatil edıleceklcrdlr. mcrı!i bir aksülamel uyandırmak. yor. 
6 - Ba~komutan herkesin, hiç ta, ve paradilcrden ıslıklar, yuha. ============== 

Fakat karglr e\•lcr hakikaten 
iyi nıüdafııa mevzileri teşkil et
mektedir. Bu illbarla ufak mit.ral
yözcil ırupl .. rının bu gibi mevzile. 
ri ledarık etmek için mütcmadi)·en 
evden eve dolıışınalarında şaşı\a. 

cak blrşey yoktur. Evler ele geçi. 
rilınce her iki tarafına havan top:. 
tarı ve hafif toplar konulmak su. 
retile bunlar birer kale haline if
rağ edilmekle ve bu küçük toplar, 
bazan binanın ikinci veya fiçürcü 
katına kadar da çıkarılmaktadır. 

Vişl, 24 ( A.A.) - İtalyan mat. 
buatı, Stallngrad şchrı işine arlık 

bitmiş nazarllc bakılablicccğlni 

söylemektedir. 
Berne, 24 (A.A.) - Rusyadakl 

Macar tümenleri kumandanı Gc. 
n~ral Jany yaralanmıs ve hasta • 
neye kaldırılmıştır. 

Moskova, 24 (A.A.) - Vol'1a 
iııerindeki fılotlllA Stallnsrııd mlİ. 

dafllerine tesirli surette yardını et
mektedir. Stallngrad mlidafilerl 
dün Alman tankları ve piyadesi 
tarafından yapılan 12 hücumu püs 
kfirtmilşlerdlr. Batı şimalde yal. 
nıı; bir bölgede Almanlar, t:enc 
2000 ölü vermişler, bu su~tle 4 
giln zarfında topyekCın 6000 tele. 
(ata uğramışlardır. 

Berlin. 24 (A.A.) - Kafkas dağ
larında savaşan Alman te,killcrlnln 
önclllcrl 4000 metre yUkseklert faz. 
ıaslle aşmışlardır. 

kıms~den korkmadan iş ve gücü lar yOkselmektedlr. 
ile normal bir surette meşgul ol. GörüHiyor ki, dünyanın her la-
masını tavsiye etmektedir. rafında sinema E.cyirclsı ayni per. 

7 - Fransız bayrağı, çekilmesi d : külli.ırü ile beslenmiş hulun. 
mutad yerlere yine çckilccektır. maktadır. V.e bu kültilr bu devrin 

Beyannameyi okuyan subay. gc. adamının reaksiyon k•bi)lyctlr.1 
cc yasağının şimdilik d : vıı ın ede. lörpülcmlD, onu, vak'aların takl. 
ccğinı söylemiş ve herkesin lnailiz binde titiz bir haleti ruhlyeye gc. 
ve Fransız; memurları tarafından tlrmlştır. Bu halin hflyat için de 
vcrUecek emirlere itaat ctmesinl ayrıca ehemmiyeti vardır. insanı , 
ıstcmi~tir. vak'alar karşısında tetik bulun

Göbels' in bir yazısı 
(Başı ı Jnclıle) «~ 

nl her zaman bu esas dahillndo izah 
ederek istiklal, h:ıyat sahası ve 
hareket serbestlsı için harbctm k. 
tc oldu~unu tasrih etmiştir. 

Bu faclndan sonra yanyana ya. 
!;ıtvac k o1an Avrupa mlilctlerir-ln 
d~ yeni nizamda hak ve menfaat. 
lcrl dacağın1 aslu unutmamalıyız. 
Harp normal bir hadise deiildlr. 
}{!rlclel ve intikam duyguları ek. 
9t::rlya insanları yanlış hareketlere 
evkrdcı· 

Muhacirler tarafından çıkarılan 
bir gazetenin verdi&! bir Jıabnl 
yalanlayan Reuler ajansından bah 
scden doktor GObbels, yazısında 
bu mesele hakkında şöyle diyor: 

HarptC'n sonra iki yaşından allı 

ya~ma kadar bütiln Alman çocuk-
1.ırının \•uvalarından alınarak ya. 
bancı ~emleketlcn: gönderilmesi 
ve ornlnrdıı tam 25 sene lutularnk 
terbiye edilmeleri lazım &:e1ccek. 

durmağa yarayacağı tahmin edile. 
bilir. 

Bu hafta Sümc.rdc, Sarayda ve 
Melekte oynayan yenı Illmlcrln 
iiı;!I de Amcrlkadan gelmiştir. Bun 
!ardan Saray sincınasında oyr-anan 
Yarım nlkAh Myrna Lo~ ile Mel. 
wın Douglas tarafından çevrilmiş. 
Ur. Wılliam P9well ile blrltkte çe. 
vlrdlğl komedıJerdekl meharetine 
ve kudrctne n1T~ğıınız Myrna 
Loy'u, Melwlc Douglas ile ı:örınck 
kavalye bakımından bize bır ya.. 
dırganlrk vermemekle beraber. ese 
rin ıneyzuu ve seyirciyi siirii.kle
m('k kabillyelindoE'n mahrumdur. 
MUkalcmelerin aslındaki esprlle. 
rin tercümesi bozuk V<! aleltıdc ya
pı mıştır. Sinema sanatının en na. 
zlk bir meselesini teşkil ed n bu 
tercüme işi, maalesef bizim perde
lerimizde çok alelade yapılmakta
dır. Bu suretle, mükaleme esprisi 
de kalmayan bu gibi diyalog ko
medilerin iraesl Z('Vk vermekten 
ziyade. can sıkacak dcl"Cccdc men. 

Amerika sulha ml~u haberi Rculer resmen ncş. 
fi bir tesir uyandırıyor. 

hazırlanıyor rctmemış olsaydı İngiliz hükumet 
adamlarının aklında ttaffflik oldu. 

(Ba,ı l ln<'ide) /-/ juııa hükmedecektlk. Fakat ıimdl 

Karne suiistima1 i 
(Baf1 l llldde) .. 

beri Toprak Mahsulleri Ofisinden 
külliyelll miktarda un çe.kllmlş. 
ekmek veya un olarak yükıek fi, 
yaUarla satılmıştır. 

Yapılan tahkikata ı:öre şchrın 
muhtelif !'Cmtle.rlndekl bazı fırın. 

cılar sayım memurlarına verdik. 
lcrl ku!Janıl mı:; karneleri bir misli 
gö tercrek tasdik ettlrmlş'er, bu 
suretle de Ofisten fazla un aJmıli. 
!ardır. 

Fırıncılıırla birlikte vaılfelerlnl 
sullstlmalden dolayı mahkemeye 
verlkn sayım memurları §unlar
dır : 

Ensar Çctlntaş. Fehmi Uyanık. 
Salih Balkı, Tarık Ballı, Mehmet 
Özkay, Melih Olcayto, Süleyman 
Soylu. 

Fırıncılar da ~unlarciır: 

Taksim 1stiklll caddesinde tırın. 
cı Şevki FrrıJh, tıczı::fıhtarı Ziya. 
Tarlabaşı ve Taksimde fırıncı Ni. 
ko Ycveoloı, Asmalımesçltte Mus. 
tafa Şim~ek, Yilksckka!dmmda 
fırının tdare m~muru Hasan Ça. 
tar, ayni fırında fıçı Ali çatar. 
Gallpdede caddesinde Mes'ut A. 
kul, Topkapıda Muhittin, Galatda 
Yorgl, Galatada Ancsti. ayni fırı. 
nm tez;ahtarı Llmbo, Galaladıı 
fırıncı Yorgi Kasabldis, Lüleclhen 
dek soka~ında All ve ayni fırında 
lczgAhtar Nuri. 

Memurların suçları sabit oldulu 
tekdirde altı aydan &Ilı seneye ıı:a
dar hapis. fırmcılar da 25 li
radan 7~00 liraya kadar para ce
ıasına ç~ptırılacaklardır. 

BORSA 
Zf EYLCL J9f 2 

l Stıtrlin 5,20 

!5 • O • !U! 

yordıı. 

r':t~ o ı.nman "· (:örçll. bij~ iik 
frhlikeyl apaı;-ık habeJ; \Men; faknt 
mine\ J~·Rtı dimdik ayakta fbtıın; 

UmiMzllk dej(ll, fakat dayanıklık 
~arnt4n nutuklarlle bu istlli tcşeh· 
bil lhılln hakkından geldi: ff lr t11 
ra ftan lııgillerc hıılkı ha\adan yıı· 
i; •n nteş ,-e demirin yarattıjı bUIUrı 
ffıtıraı•lara gık dı'meden göğll g~

rcrkr.n, ötr taraftan ela lngilh: ta~·

yatt':<'llerl ;\ iik&ck bir fedak1rlık \ C 

gayrctlı· hem bu .,aldrrıyı yava~ ) ı 

\ıt:;ı h:ıflfleter<'k t<>,.lrı;b bir hale gl'

tlrdller, hr.m clr. Belçika 'e l •'ra ""n 
kıyılarında lıazJrlıınan i tf.lı\ ta~ı' 

nı ktı\ . ~ilerini ı~·lce hırı>aladılnr. 

O .r.amaııki ola\ lara dikkat etili· 
nıiş \ c Juttırıtn tııtulnıu.~ı;a J'ÖrUlü • 
ki biiJiik trhllkcnin arhk atıatılnıı ' 
olttııj{u muhal\kak olan zamanlard;ı 
htıe R. Çörçıı bir tar.ıftan huna ·~~· 
ret ctı'llekle beraber öte tnrarta•ı 

tlalma t~llkcıılıı ıneTcut ' 'e hattn 
Jakın nlclutunu bildirmekte ı~rnr 

r.clerek en ııfak hlr ge' ~kll~c DlL'f· 
ilan \erın~mlştl. 

Atlanllk muharebesi 1942 yılınd:ı 
~n şlMP.tll afhll!lına girdi. Almn:ı 

denlzaltıltrının batırdıiı nı!Utofrlil; 

gf'mllerlnln tnnajı .korkunç rakkam· 
lara J"·iik~eldl. Durınn l ngiltere mu
harrooı.lnrtc l)fdıığu Jn'bl ı;tr~ktcıı 
tf'Jılikellyt'li . F11kat 8. (ıörçll g"çen
lerdekl son nutkunda ı1urumun \'fl· 

hametl h"thnde durmakla beraber 
gernl kllJ ıpluıoda olsun, S'tml in a-
11tındıı o~un hlr ııalflh &'Örüldüf;unll 
bildirdi. 

Jn,-lltere ba,\C_klll, iki ~ün en·el 
de-. deniz ın,ut sanayii patron '" 
l~llerlnln blnd~l'l fa7la miim~ .. \li-
11ln "tlr11klle Londrad11 toplanııu 

konferansa hıtabf!n ~öndcrdiği> me
ııajd11: e:Gemlslz yaşıyama3ız 'e ı:c· 
mi olmadım galip gclcmcJilM neıılz 
tk',aret durumu ııon zamanlarda du. 
<ıen bıılınu~"'a dn henüz 'ahameltni 
muhafaza ctnıeliteılir ,.c lıi1im JI!· 

pılablldiil kailar gcıııi.~ c lhtlya(·ı

mız \&rdır. Miiınkün olan hıitıı<ı 

gayrr.tlerl gli .. fermek lçfo hepinitP
hıUtjl ediJorum. ~Jra, .,tı.Jcr ancııl• 

bu uretlc zafert emir \ crcblltı<'el<· 
!alt.> dedi. 

Atlantlk ınuhart'b<'tii l\aflııılarını 

,e R. C,"örçll'in hu t:ozlt"rinl. ~ in· 
rfl~rc m111\lırcb05i .,afhslıırınıı \C 

B. !,'orçll'ln o :uunanki nutuklarına 
yaklaştıracak olur.sak ;ranılnıad!ln 

htıkmcclrhlllriı. ki: 

ATLANTiK l\tUHARl:Rı :ı-; ı:-; . 
DEKi TEHLlKE GEÇMEK t' zr.. 
REDİR. 

ısa - ip 

Bira fıçısmı açarken 
yaralandı 

Sirkecide Ankara caddc...,inclc 
128 u•rıH·flı ıfosnuyc eit blrahıı. 
nede çalı~an Adem adında bir ı:: r. 
•. • dun gcc bır btra fıçı :nı nç. 
mnk isterken fıçı patlnmış, ~·ddı l
lc fırlayan tahta parçaları Adt' 
min yüzüne isabet ederek ıı~ır Eli· 

rette yaralanmasına sebep olmuş 
tur. 

Zavallı garson ıfade vercmlye. 
cek bir halde. Cerrnhpaşa hastımr. 
Elne kaldırılmıştır. 

Eroin kaçırırlarken 
yakaland .tar 

Emniyet Kllı;akçılık biırosu mc. 
murları dün Tahtakalede iki ero. 
in kaçakçısı yakalamışlardır 

Eroin satmaktan sabıkalı bulu. 
nan suçlular İran tebaasından Ceb. 
barla. satiıldalıllll"d~ SUleymar 
adlarında iki kişidir. 

Her iki kaçnkçı da asliye be~ln 
el ceıa '.MQddclumumilığlı;e \'eril. 
ml~lerdir. 

Fırmdan 70 ekmek 
çalarak satmış 

Bundan bir müdd~t evvel Kara. 
gümrükte fırıncı Rahmiden 70 ek. 
mek çalarak kaçan tezgAhter Ali 
cilrmU meşhut halinde yakalana. 
rnk Aclllycyc teslim edllmlstır. 

Mesut bir evlenme AlAkadarların verdikleri mallı. 

rnata &öre, Anadolu ecza deposu 

sahlbile diğer depo sahipleri, ken. 
:illerine tevzi edilmek üzere veri. 
en malları, başkalarına sattııdarı 

Kıyı servisine men up uçaklarımız 
Hollanda açıktıarında bir dUşman 
kafilesine taarruz ve orta bUyUklOkte 
Uç gemiye lsabeUer kaydetmişlerdir. 
Bu harekeUer sonunda 10 uçağımız 
~iktir. 

bulunmalıdır. Bu sefer sulh umu- böyle lehte bir hüküm vermemize 
mi olacaktır. Konferans masasında ıınkıin yoktur. Çünkü bu fikri in. 
Amerikanın sesi a:ır basacak ve glllz hOkümetlnln mllsaadcsl ve 
çok büyilk bir rol · oyr.ayacaktır. 1 nezareti altında çıkan bir muhacir 
Amerika konferansta lnsanlıgrn gazetesi ile.rı ~üriiyor. DUşmanları. 
her yerc>c ve sahada muknddcra. mızın neler yapmak kabiliyetinde 
tına doiru serbestçe ilerlemesini oldu~ur.u Versailles muahedesi Is. 
isteyen bir mllletl, büyük AmerL bat etmiştir. Biz kat'lyyen eminiz 
k1n milletini temsil edecektir. BI. ki İngllizlerlc Amerikalıların ka. 
zlm ıayemlz herkes lçln azamJ hür fasında çok lrötQ niyetler yaşa. 

Sümerde gösterilen Buenos • 
Ayrcs filmi ıse, Amcrlkada sôlı 
zamanlarda moda olan at ahırı sa. 
tımı mevzuu etrafında dönmekte.. 
dir. Bu eser, cazip bir 8.§k ba~an. 
gıcını dans, müzlk ve at yarışları 
ile slisleyeı-ek rlcvam ett.lrmekte. 
dir. Filmin birinci yarısı. esere gir. 
mck !çln hazırlık lntıbsını verdiği 

halde, lıdncl yarısında bu hazırlık 
dans, şarkı \ 'C at oyunlarllc asıl 
mevzudan nyrılıvcrmeklc berabcr. 
daha çok c.ğlendlrıel bir hal nl. 
maktadır. Mi.ıkil'.lemcd("o zıyadc 

hareket ve müz;k~ dolu olan bu 

ı 00 Doh'lr 130 Eski sporculardan !'\ec.p Şa "'' 

için Mfiddeiumumll"~c verilmişler. 
dlr rlyet temin etmektir.11 maktadır. 

100 İsviçre Crar.ıı 30.15 1 Er' t Ue Bayan Fa!ze'nin akldlcr· 
JOO Pezeta 12.84 1 dOn her iki tarafın da\•etlllerl huzu. 
ı 00 L veç kronu 31,16 runda yapılmıttır. 

ESHAM ve TAHVİLAT 1 Eski sporcu arkadaşımızn ve eşine 
h Bankası himUirıe 14, '75 hayat 10lunda saadetler dileıU. 
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Ankara at yarısıarı 
bu hafta has:ıvor 

Arıka.ra at yanı:ııarı J>"z"r günü !11.fkan lngilizlere matı..~us, me!ıAff'· 
b~hyor. Dün ı k~am Ankarade.n al- si: 1800 metre. 
dıfımız yarı, programı bize koı;ıu- 1 - Komisarj, 60 Kilo. 2 - Demet. 
l~rın daba ilk haftadan heyec11.n ı 1 53.S kilo, 3 - Gongadin 40.5 kJh>ı 
ol&eağuıı göstermt-ktedir. Çünkü he- i - Karabiber, -i7 k.Ho, ~ - Heybt!· 

men hemen bUtUn favori atlar t9tirak J li t7 kilo. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizmaJ 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

etmf'ktedir. .se,IMI k01uı: 
• ' • • ' ~ ' • ) . . • •• ,,.ı ... ' ' _. '..:. ' ' ..... ,,. ' ': ,. 

Ko,..ııarm programını aynen ıp- (:'.\1ahdut handikap) 
ğıya &lıyoruz: ı 

Btrin<"I ko,u: iki yafınd11. :rerli ~ilfkan In~lizlt· 

Uç Y•'!ltnda yerli yarım kan lnRiliz re mah8us00 autmt siklet 80 kllo, ltle· 
. 1 saf esi 12 me re. tayları, mesafeıı: 1200 metre. Sık.Jeti 

56 kilo. 1 - HUmayun 60 kilo, 2 - Des· 

1 K d • T . k 3 M tegUJ 53 kilo, 3 - Varadin 53 kilo, 
- a er. ~ - ırya ı, - e· ı . . • S d of. - Pınar, 52 kılo, 5 - iz 51 kilo, 

nevıf, "I. - oy Rn. 
Jklnci k : 8 -- Zebrimar 50 kilo, 7 - Haspa 

lSTANBUL KARŞISINDA ----
1 

ANA • 1 L K o ş o iLR' iL a s le' tf!!. a KIZ \ 'E ERKEK 
ORTA • LİSE ~ u ıı;;;,, ~ o YATILI • YATISIZ 

KURULUŞ TARiHi: 1885 - TÜRKİYENIN EN ESKi HUSUSi LiSESİDİR 
EmRall ara~ında ı,eraıti en ehven ve ~ahsl menfaat beklemlyen bir ilım m Ue:sı=ıesesidir. Güzide bır ta.ıim he· 

NİŞANTAŞI - KARAKOL 

Dört ve o::ha yukarı ya.şlakl Arap 50 kilo, 8 :-- Nih.ıfer 49 kilo. 
atların& mahsue. :P.te.-afesl: 2000 met. l Albn<"ı ko,u: (Handlkap) 
re. 1 Dört ve da.ha yukarı yaştaki yerli 

1 - Tomurcuk, 2 - CeylA.ntck, yarımk 11 n Ingtıizlere mah.suı, mes&· 

1 yetine maliktir._ OnlimUzdeki ders ydında L ,JRan le_drisatına bilhassa ehemmiyet verilecek; ders saatleri dı· 
ı;ıında hususi Lı.san kursları açılacak, müzığe istıdadı olan çocukların bu hususta.ki gelil}imine de önem ve· 

.. rilecektır. Telefon: 80879 JJ 
1 l'- uoıu:oK 

3 - Sava, 4 - Tarz.an. 
"(°T(ÜnMl ko~u: 
Sene zarfında ka:zanc;lArı yekQnu 

:ıoo lirayı geçmiyen lngillz at ve klS· 

raJdara mahaus. Meea.tesl; 1600 met-

!eol: 1800 metre. 
l - Alcey!An, 62 kilo, 2 - GU!can 

58 kilo, 3 - Sekban .57 kilo. 
Çifte bahlS, 3 • 5 inci ko~ular tize· 

rind~ir. 

r\ - Komlsarj, 60 kilo, 2 - Sifkap Yeni tir spor mecmuas ı 
5( kilo, 3 - Konca, ~2.5 kilo, 4 - Bugür:den iUbaren Yeni Sabay {11· 
Heybeli 47 kilo, 5 - Gonga.din 45,5 mı altında bir ııpor mecmua..ııı intiŞAr 
kilo, 6 - Rest 45,3 kilo. J etmektedir. Bilhaua at yarıflarına 

DOrdilncü k°'u: f büyük bir ehemmiyet verecek olan 
Sene zarfında kazancı 1000 lirayı bu nıecmuayı aporculara tav.siye ed.e

G'eçmemlş:, üç ' 'e daha yukarı ya~taki l riz. 

f ki büyük vurguncu 

ORFANİDİS 
Cild ve ZWırev1 Miltehusl.!1 

&yoıttu Suterazi ıok:ak. No. 5 
Nil apartıman Z ci kat Tel 4373.J 

İstanbul as1iye birinci ticaret 1 

mahkeıiıeslndcn: 942. 1276 1 

Zonguldak Vapurculuk ve K0.
1 

mürcülük şirketl.r.ln sahip bulun. 

duğu İstanbul !imanına bağ!ı Flor. 

~ a vapurunun sen İskcnderlyc -

İstanbul seferinde ve 31/B ı 942 ta. 

rlhinde Ege d ~ n tz~r: de Karako mev 

kllnde e:eçlrdili deniz: kaz.asına ;ut 

(Ba.,ı 1 incide) .suiniyetıe Jzahı caiz olmadıfını söy· raporun alınması mezkıir gem1 sü. 
mekte ne kfıdar Cef!Ur davrandıklarını lemf~ltrdir. varisi Remzi kaptan tarafından Is. 

açıkça Uıpat etmektedir. HaJbukl !on senelerde ticaret haya· tida ile istenmekle gemi ve yükle 
Her gün birine değll, bin ta nesine tında itlmad ve itibar gibi meseleler 

~&bit olduğumuz bu hA.diselerden, Ad~ 'pek sarsılmqıtrr. Kimsenin 60 bin 11· 
liyeye intikal eden Abuaf dalaveresi rayı bir kimse üstünde bırakmıyacağı 
ekonomik bünyemizi sarsan bir hu· a~ı:ikl.rdır. 60 bin liralık bir mebllğın 
talrğ"tn nuıl ıeyrettiğinl göeteren bir buçuk ıene faizsiz bıra.kılma•ının 
blri.Z bir mlııaldlr. bugünkü zihniyete sığmadığı cihetle, 

alAkalı ve bu i§den zararlı herke. 

s~n raporun alınacağı 29 O ı942 

sah günü saat 10 da mabkcmedC. 
hazır bulunabile<Xği uan olunur. 

(5361) 

Bir memleket dA.\•ası haline gelen hldiıenin bir malın !iya.tını yükselt- -------------
bu meseley1 bütlln çıplaklıfiyle orta.. mete matuf ince bir hile olduğunun 
ya koyuyoruz: kabul edilmeai lA.zımdır. 

194.1 ilkbaharında getirtilmi' oldu- Mahkeme. bu husu11tarı ehem.ml-
!tı için maıtyett 40 bin Ura olan ve i yetle tahkik etmektedir. 
bu maiiyete muayyen klr ni.!beti iLl.- ı Ilk sorguda tekvif edilen Sami 
ve.st..ıe satılması icap ebnekte olup, Abuaf'dan .sor.raı evvelsı gUnkU mu
bu ~ilde aatıf halinde bugün.kil ra- hakemed.e 'Refik Isfendlyaroğlu da 
y;çten 1.stifade imkl.nı olmıyan de· tevkif edllmiftir. 
mir sanayi mamulA.lını !iya.tlandır- Vak& etkA.rı umumiye ta.rafından 
mak için muvazaa yaptığı tanılan çok flddeUi bir ali.kayla ta.kip edil· 
Sami Abuaf ile onun bu .suçuna 1'ti· mektedir. 
rak eden Refik Is!endiyar'ın duruş· Bundan bqka öğ"rendifimlze göre 
ma.Jarına evvelsi gün Birtnct MUll Ko· Ankarad.a Milll korunma mahkeme
runma mahkemesinde devam olun· sinde Abua! adında. bir tUcca.r hak· 
mtı4tu. kında da lhtlkA.r auçundan tahkikat 

Bu hıldise ve dAva hekkında yapı· yapılmaktadır. Iki suçun fa.ilinin aynı 
lan neşriyat umumt bir allka ile kar- adam olup olmadığı lstanbul Milli 
~ıJanmıştır. korunma mUddelumumlll~i t.a.rafın

Saml Abual 40 bin Uralık malı bel- da.n Ankara.dan 90ruta.caktrr. 

BULMACA 
Antalya alayından aldıiım 

IResmidaireleriiı ilan işleri 

Hakkında müh~m bir 

Tebliğ 
Şimdiye kadar resmt dairelerin ııanlarının ne,rlne ta\·as-.ut 

eden merkezi lstanbulda Erzurum Hantndaki (Türk ~laarif Cemi· 

yeti Resmi IlA.n işleri Bilrosu Limited Şirketi) ta5fi.)'e halindedir. 

Ticaret kanununun 232 nci maddesi mucibince mahkemenin 

tasvibine iktiran etmı, bir ,şUrckA. kararı olmadığından Erzurun1 

Hanındaki Şirketin nwamelA.ta. devamı kabil değtldir. Bu sebeple 

lltın\arınızın doğrudan doğruya 

İSTANBUL ANKARA CADDESIND& 

KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kcllaktif Şirketine 

gönderilmesini ri<·a ederiz. Şlındlye kadar Erzuruın HaıuudakJ Şir

kete ıönderllen UA.nların da ŞlrketlmJze te\·dı edllo1e~lnin blldlrll

meslnl tavsiye ederiz. 

1 

DiKKAT! 943 MODEL 
1\ofe,·elmJn en 

ŞIK 
D C 11 Z 

SAÖLAM 
Radyocunıı 

Piyasaya arzetmekle O.ltlON iftihar eder. 

Türkly~ Umuntl Acentası: 

TÜRK RADYO ve ELEKTRiK L TD. ŞiRKETi 
Galata posta. kutusu 1631, Telefon: «GH 

r 

Beyoğlu yerli askerlik şubesinden ' 
A,atıda is_imleri yazılı &ubaylarut acele Şllbe.nti.zt müracaa.tl&rı, ak&ı 

lakdirde haklarında kanunt takibat yapılacafı ll6.n olunur. 123_. (i), 

Piyade binba..ıı Şahin oğlu Nevzat GUven 321 - 527, Top. Tfm. Yi.hya 

oğlu Adil Soyer 50463, Piyade Tfm, Cafer 49222, Piyade Tğm. Hüseyin 

oğlu Hasbi Karahasan S0233, Piyade Tğm. Remzi oflu Mahmut Pirin~ 

1940~. Harp sanayi Bnb. Resmı Oztekln 330 • B • 53, Yd. piyade Tğm. 

Ha!lt Arıoğlu 45828. 

DEPO ARANIYOR 
150 .. 200 metre murat.bat sahada olmak ti.zere mazbut bit dep~ 

aranmaktadır. 
caddesi 47 numarada cIPEKIŞ_. Şirketi 

aurıu.gtıne müracaat. Telefon: 20185. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Bu yıl üniversiteye kabul edilecek t•lebeden tıp tahsili için mUraca&t 

edenler c600• U. eczacılar c80• nl , dl,çller c60• ı geçtiği tal<dirı1e 

fizik, kimya, ve biyolojiden, kimya mühendisliği için mtiracaat edenler 
de c lOO> ü aştığı halde fizik, kimya ve matematikten yazılı imtih&na 
tA.bi tU:.ulacaklardır. 

isimleri iki 1/..a trtlhar listesine geçmiş olanlar imtihansız alına

caktu-. Imtlhanlar fen fakUlteslnde 20 Blrlncltefrin 942 tarihinde ya 
pılacaktır. 

isteklilerin 15 Birlnciteşrln akşamı.na kada.r fen fakWtesine mUra-
ca.a.t etmeleri. c1003T> 

ki 200 bin liralık mal haline l'etlre· 
bilmek için Refik lsfendiyar'a. Uç 
adet bono vermiştir. Bunlar 7 mayıs 
1941 tarlhlidirler. Uçü de 20 ~er bin 
Jiraltk oldukları halde birinde 25. 
diğerinde 4-0. üçUncUsUnde .55 liralık 

pul vardır. ~ıecmuu 120 liralık dam· 
ga puludur ve 60 bin lira alacağa. uy. 
gundur. • 

his tezkeremi zayi <!tim. 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

1319 dolumlu Mehmet oğlu 
Hasan Akman 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Fak&t senet tariht mayı.s 19-ll 

f 

, , 
olup, bu ay 1940 malt senesinin aon ' 
ayıdır. Haziran 19(1 de ve haziran 
1942 de fevka.1Ade haller kanunu Jle 
d1L1nga re5mine zamlar yapıtmıftır. 

Suçlu sanılanlar, bonoları o aırada 1 • 
tertip etmiş olMlardı bittabi o zaman • t-+-+-
mer'l olan damga pulu tarife ine gö- ~,_,_ 
re tamam puJlıyacakJardı. Bu mua- Soldan satı: 1 - Yanarda·I!:" ır. 
mele herhalde sonradan yapılmı, ol· · razatı: Üye; Kayak. 2 - Duı:ur. 
m•lı ki her birindeki pul kıymeti de- tan: 1!-ilz&Ar; Raci. 3 - Nefiy eda. 
ıtı'lkti. tı; B ir sebze; Su. 4 - Hayat cev. 

heri. 5 - Coğrafya terimlerinden: 
Mahkeme, bunun için matlye pul 1stlfrai 6 H 1 F k . . - ap s; en& ve ıy_ 

mUdUrlUğünden bır memur çağırmış- metsiz mal. 7 _ Cemi edatı; Az-

tır .. Damga pulları bu_ memur tara- ı ların meydana a:etlrdlğl. 8 - Ha.. 
fından tetkik edilecektir. lls. 9 .. _ Kahraman; Güzellij:lvle 
Dığer taraftan böyle bUyUk ı, J'Ö· •bur adam· G ı t b. 

me~ • a a arıtın aşı 
ren .ticari müesaeselerl, ıthalA.~çıların 10 _ Altın; Fakat: Çıplak. 11 _ 
malıyeden ve noterden tudlkıl def· Bir edat; Cemi edatı; Bir nevi du_ 
terler tutmaa.ı icap ederken, maznun· 
iar defterimiz; yok demlııslerdir ki, bu var. 
da borcun mayıs 1941 de yapıldığına Yukarıdan aşaj'ıya: 1 - Aksak: 
da.ir müda!aı.ıyı kıymetten dU.,Urme.k- Geçmiş. 2 - Bir kumaş; Bazı mil. 
tedir. sabakaların sayısı; Sada. 3 - B•t. 

Milli korunma mUddeiumumiliğlnin 
hldisede ihtiklr gördUgU nokta ~u
dur: 

40 bin liralık mal, Refik'in icra ta
Jdbi ile paraya tahvil olunurıa icra 
ve iflU kanununun 115 inci maddesi 
mucibince mU:tayedeye konacak ve 
bittabi yüksek flyat tutacağından bu 
suretle dev:et eliyle fiyat yükseltil· 
mi~ olacaktır. 

Evvelsi gUnkü duruşmada Sami 
Abuat fU ifadede bulunmuştur: 

c- DUkkAnımı kapalı tutmaktan 
maksadım Retik Istendiyar ile tlrket 
kurmak Uzere yeni bir işe girişmek 

için ha;r;ırlak yapmak içindi> demifSe 
dt Refik Iafendiyar, Sami Abu&f lle 

lama edatı; Dayak; Bir nota. 4 -
Cemi otdatı. 5 - Bir uzvumu:ı.; 
Soru. 6 - Dil; Hayvanların bo. 
yunbağl. 7 - Saha; Büyük meş. 
her. 8 - Bir soru. 9 - Bir eda. 
tın kısa ve kabası; Bir millet ; MI. 
desi boş. 10 - Bir soru; Namcv. 
cut; Bir renk. 11 - Darılma; Faz. 
la. 

DtiNXtl llVLMACANJN ıtALLI 

Soldan s•la: 1 - Salapurya. 
2 - Getr; Tas. 3 - Hat: İlk şart. 
4 - Mis; Ar. 5 - Kafa; Balo. 
6 - Ebe; Hac. 7 - Meta; Puro. 
8 - J.; Ane. 9 - Yadigar ; SAi. 
10 - Eti; Mlad. 11 - Şerbetlik. 

firket kurmaktan evvelce vazgeçmı., Yukarıdan aşağıyı: 1 - Haki. 
olduğunu söylemiftir. mlyet. 2 - Ağa; Esat. 3 - Leta. 

Diğer taraftan Sami Abuat'ın iki fet; Diş. 4 _ At; Aba. 5 _ Prim; 
senedenbetl mağazasındaki malı git-
tikçe arttırdığı sabit olmuftur. Ağır. 6 - Lif; AnL 7 - Raks ; 

Maznunlar, borc;lanmllnm mayıs 

1 

Erme. 8 - Bapj İt. 9 - Ata · A-
1941 de oıduğunu, bor~ ödenince ha~ cunsal. 10 - Aral; Adi. 11 - As. 
clz ka:dırı.lacağı , ciheUe, hareketin tronoml. 

Dr. HAFIZ CEMAL r .. 
(D&bUlye mUtehassı!ı) 

lstanbul Divanyolu Tel: 2230~ 1 ' , 
ZAYi 

Kemaliye Nü1us mcmurluğurı. 

dan almış oldulum nüfus tezkere. 
mi içerisinde askerlik terhis kay
dım olduğu halde kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eski.sinin 
hükmü yoktur. 

325 doğumlu Ali Rıza o_ılu 

Ahmet Şenel 

,Radyo, 
llOGÜNJı:tl PROGJlAM 

SABAH 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çahftıralım, 

7.40 Ajans haberleri, 7.55 Sen!o
nlk parçlar (Pi.) 

OGLE 
12.30 Program ve aa.at ayarı, 

12.33 Karışık ı:ıroırram (Pl.J 
12.45 Ajan.o haberleri, 13.00 Şar
kı ve türküJer. 

Alı:ŞAM 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl heyetl, 18.-tO Dans 
mUziğl (Pi.) 19.00 Konu~ma, 
19.15 Oyun havaları, 19.30 Saat 
ayarı ve ajana haberleri, 19.45 
KIAslk TUrk milz!ğl, 20.15 Rad
yo Gazetesi, 20.45 MUzlk (Pl.J, 
21.00 Konu~ma, 21.15 Temsil, 
22.00 Radyo salon orkestrası, 
22.30 Sut ayart, ajans haberleri 
ve borsalar. 22.45 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

Sahibi ve Neırlyat Müdürü 

AHJllET EMİN YALMAN 

Vat.a.n Ne0rlyat Türk Ltd. şıı. 

VATAN Matbaası 

19 

AK T \ F 
llaM: 

Altın: Sa.ti Kilogram 7',618,478 

Ba.nknot 
Ufaklık 

······-· .. ·········--·----

.Oahlldekl Muhabirler: 

TUrk Lirası ·······--··-·-----
llarlçtekl Muhabirler: 

Altın: sa.n K11oçam 23,948,013 
Altına tahvill kabil ııerbeot ~l•r 

Diğer dövizler ve Borçlu kl1ring 

bakıyelerı . ·····-·····-
na.ıne Tahvilleri: 

Deruhte edl. evra]Q nalcdJY• k&rfllıfı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine t ... ft. 
kan hazine t&ratmdan vtJ<1 ı.<111,t 

senecıaı Cüzd&ııı: 

TScart SeoeUtr ..................... 
J!llham ve 'IaJıvllAI Ollzdaaı: 

(Deruhte edilen evra.kı nalıdl· 

A - (yenin k&rfılığı ealı&m ve taıı

(YilAt (ltlbarl kıymetle) •••••• 

B - Serl>elt eaham vo t&lıvllAt ••• 

Avaııalar: 

Altın ve döviz Uzerine ava.na ........ . 
TahvilA.t Uz.erine aV&IUI .................. . 
Hazineye kıA vadeli ava.na •••••••• •••• 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna c6re 
açılan altın karşwtı avana •••.••• •• 

• 
" 'eeed• •tar: 
Y..lılelll: 

EYLÜL 

l~.954,043,09 

17.351.255.-
193.077.36 

551.751.19 

33.684. 796.38 -.-
49.528.300. 75 

158, 7 (8,588,-

24,221,621,-

359.958.676.22 

H.093.599.03 

10.506.«S.45 

3,996,31 
5. 733.481.95 

-.-
250,000,000,-

1942 
IJra 

122.498.375.45 

551.751.19 

83.213.097.13 

184..526.1142.-

3:;0.o:;S.676.Zl 

$5.500.043.17 

255. 736.561.26 

4,500,000,-
11 .467.910.38 

l.021.iis6.359.80 

VAZIYET/ 
PAS 1 F 

ııer-10: ------·--~·-·-· -d ....... - •• - ..... ----1 
llııtl1at Akoo-J : 

Acil Te fevk&l&dı 

HILIUlll 

Teda~eld ll&nkaotları 

I>erQıte edilen evrakı nakdiye •••••• 

K&nunwı 1-8 inci maddelerine te?ft. 
kan hulne tar&!ından vtkl tedlyat 

Deruhte edilen evra.kı nıı.kdlye ı. 

kiyeol 

Karfnlfl tam.anı en altın olarak 
il&veten tedaVW.e vazedilen ••••••••• 

-ont mukalılli llAvoten ted&vllı• 

Va.a.edilen ········----· -
Hulneye yapılan altın lcarfll"1 ,,. 
vau mukabW 3902 No. 1ı kanun m• 
cllıôbce il&veton ted&vWe vuedlloıı 

M....ıaaı: ' .. 
Tllrk Liruı 
Altın: Sa.ti KikısT&m 877,422 

- Ne. 1ı - .-öre lıaaiııe1e 
açılaa ·- -- ı...ıı eı
alklllar: 

S&!ll Kllccram 65,541,930 

ne.bı T--tıı: 

Altına. tahvili kabil d!iviaıer 
Diğ..- dövizler n alac&klı ········· 
balılyeleri --------

lılıı1lt.ellf: 

ı T-• 11311 tarilı1..ıeıl ıtıııana 

9,U2,13ll,73 
8,000,000,-

24.221.621.-

134.526.IH2.-

.w.000.000.-

288,500,000.-

175.700.000.-

113.818.H2.8i 

1,234,164,05 

78,12"1'7,80 

-.-
28.107.061.81 

ı.ı.oııto lı&dcll % ' Alim llMrlıı• &- $ .O 

15,000,000,-

6311. 7~6.942.-

115.0;;2.866.8& 

28.107.061.'81 

137.533.UM7 

l.ö27.956.3S9.8o 

.. 

• 


