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Berraklığa doğru: 22 

inkılôbın yapıcı 
saf hası 

1 P8ten'le 
Göring 
götOştU I 

Odun ve kömür derdi 
halledildi 

Görüşme 1 1· .h k d .. d"" slı sal mınla aların an 
Atatürk, inkılabın sabit ve durgun bi~ hale düşmesi uzun sur u külliyetli miktarda mangal 
tehlikelerini önlemek için elinden geleni yapmıştır Gö~ü~enin , Fr.a~so~ın kömürü ve odun getirtiliyor 

y . Ahmet Emin y ALMAN yenı ntzoma gwmesıle Fiyat Mürakabe komisyonu, ,de kömur meselesini hal için 13. 
azan ° a1ôkadar of duğu dün Vali m ttavini A hmet Kınıkın zım gelen tedbirlerin ittihazı idl. 

riyasetinde toplanarak odun ve Cumartesi gum.i Kadıköy kay. 

T am Menemen hadiseısL -

nin cereyan ettiği ve 1 
cenç muallım Kubilayın bır ta- 11 · 
kım' kara cahil ve müteassıplar ...:•!•·~ 

tarafından şehit edildi:ı sırada 

lıniş. Şfmdiki · V~ıngton büyük 
elçisi Münir Ertegün Parise sefir 
tııyin edılmiş, hareketinden evvel 
ti(! veda ~in Atatürkü ziyarete 
t:ıtmiş. O sırada Ataturkün ya· 
nıntla Menemene gidecek divanı· 

harp azası bulunuyormuş Hava "' , 
ele.kt~ikle dolu... !:bedi Şef, dıni ı · 
taassup yüzi.ınden me·mleketın -
başına gelebilecek felaketlere kar
şı çok hassas . . . 

B Miinirl görünce sormuş: 

- Senin dervışlcrinin yaptığını 

beğendin miZ 
- Ol"Jar haktki dervış dci:il .. . 
~ Yani hakiki derviş dedikle

t lni hllA mı müdafaa ediyorsun? 
- ElbeUe ederim. Hakiki der- Llbyada göğü! göğiise dö\ü~en 

\riş dünyanlfl dar altıkalarından 
\ı:ı:akta~ ve yiik!':elen, aklın nu
runu keşfeden olgun bir ln~an 
örneğidir. Dervişliği bir takım ca. 
hu V<! müteQ6Sıplar sahte bir li· 
bas diye üzerlerl:ne geçirmiş)erse 
\>e fehalıga '"et etmişlerse .hakiki 
dervişliğin günahı ne? Din insanı 
iyili~e sevketmcğe çalışan hayırlı 
bir kuvwıtttr. Taassup, fenahjnı 

ta kendiskk· T&a!:sup; sözüıtü ve 
ırıentaathtl yürütmek .için din kı
hğrna di 11ıb1 hayırlı 
bir §C1e ~ :c~ betcmak caiz 
olur nte'f 

Libya cephesi ~ 

~-M-jh_v_e-re_go_"_re-) (İngilizler~ göre Y 
Cenuptalngiliz Bingazide 
karşı hücumu 3 cep'1ede 
püskürtüldü çarpışılıyor 

söyleniyor kömür meselesini görüşmüştür. makamının riyasetinde bir heyeti, 
Paris, 1 (A.A.) _ o. N. B. Son l:Ünlerdc bazı mıntakalarda karşı yakanın muhtclıf mıntaka-
Fransıı ile Almanya'yı alakadar kömür bulunamaması üzerine ya- !arına :,:öndcrerck tetkikat yap. 

eden meseleler hakkında Mareşal pılan şik~yetler alakadarlarca na- tırttık. 
Petaln ile Alman Mareşali Goering zarı itibara alındığından halka Elde ettigimiz neticeye göre bu 
arasında ilkkitnunun birinci gUnti kömür temini için lazım gelen her- mıntakalarda ihtiyacı karşılaya. 
st. F lorentin • Vergigny'de uzun bir türlü tedbir alınmıştır. cak miktarda bol kömür vardır. 
görüşme yapılmıştn-. Komisyon içtimaından sonra. Yalnız buralardaki kömürleri şeb. 

Ankara, ı (Radyo Gaz~i) - kendisile görüşen bir arkadaşımı· re naklettirecek vesait hususunda 
1 Verilen haberlere göre Mareşal Pe· za, Vali muavini Ahmet Kınık biraz sıkıntı çekmekteyiz. Buna 

ten. Amiral Daı lan'la beraber Al· izahat vererek demiştir ki: sebep de, son zamanlarda bura· 
man yüksek devlet adamlarından 

1 
«- İstanbulun kömür derdile lardaki hayvanlara arız olan ::ı•ı.> 

birile görüşmek Uzere Alman işgali yakından alakadar olmaktayım. hastalığıdır. Şimdi bu hastalık da 
altında bulunan bir yere gitmiştir. İki üç gündür, başlıca meşgalem (De\·amı Sa: S, Sü : 4 <'le) «- • 
Başka kaynaklar bu yerin Lion ol-
duğunu ve Alman yüksek devlet 

j adamının da Adolf Hitler oldutu 
söylenmekt~dir. Bu görüşmede iki 
ihtimal görillmektedir. 

1 - Fran11anın yeni nizama. git'
meaile alakadardır. Fransa bu niza· 
ma girdıği takdirde Almanya dah.a. 
geniş bir. konfera.ns toplıyacakt.ır. 

·Almanlara göre 
Ruslar cenupta 

mühim 
zayiat veriyor 

İng i lizler Kofkasyada 
tayyare meydanlors 
yapmıya başladı!or 

Sovyetlere· göre· 
Taganrog 
şehri de 

geri alındı 

Alman orduları 
Mariupolo doğru 

ric'at ediyor 

Uzak 
Şarkta 
fırtına 

alameti 
Japon kabinesi 
acele toplandı 

Amerika ile 
müzakereler 

yeniden başladı 

Singapurdo harp hali 
ilôn edildi 

.Ja pon ba' vekUI General T oJn 

Tokio, 1 (A.A.) - Nazırlar, bu 
sabah, Başvekilin resmi maka
mında saat 9 da fevkalade bir 
toplantı yapmışlardır. 

Atattirlt, bu cevabı 1-kk bul
duğunu ha\ ve .tavnle göstermiş. 

, ~ünJr Erteıüne fftifa .. ar etMiş, Morsa Motruh bölge
s inde demiryolları ve 
iaşe yerleri bombalandı 

Mallarebeler, bütün 
şi.ddeti&e ile.ri ~ri 

devam ed~,or 

lf1man tayyareleri ilk 
defa olarak Baku ve 

Şarki Kaf kasya üzerinde 
uçtular 

Berlin, 1 (A.A.) _ Alman tebliği: 

297 ncilllman piyade 
tümeni i mha edildi, 

4000 den f azla ff iman 
subay ve eri öldürüldü 

İçtimada, Hariciye Nazırı .M· 
Togo, J apon . Amerikan müzakt" 
relerinin en son şekli hakkında 

raporlar vermiş ve bu müzakere
lerin :.-on derece mühim bir saf. 
haya girecetini söylemiştir. İçtl-

tatlı sözlerle ugurl&ntlf· , 
~ Zaten Ebedi Şef. güzel geyele-

' 

line uygUf\ kalmak ~artiıe dint 
hnanı da+Ma taaesWtPtan ayrı tut· 
ırıuş ve b\tt)6. seygı göstenniştir. 
MU9tafa Abdülhalik Rendadan şu 
hik:lyeyi !fit.ti•: Bir gün VekHler 
lleyetinin Çankayada akşam ye· 
llleğlnde toplaıun0sı lAzım eehniş. 
P.tevsim ramHa{lmış. Al'ftntl'k tie
tniş ki: 

- Aramı!de ortu; tut&!\lar ye.r. 

Cetin, ~ tem bir iftar ya.pa
lıttı. 

Ertesi ~ eaen topu a.ttl· 
tnazdM evvel Ça!\kayaya t'den 
'lek Uler bütün Adap v-e erklMlile 
hazırlanmış bir iftar sofrası kar
l~a kalmışlar. Ortada ickiden 
eser yok. An'anerı?rı tathhiını, bir 
~evktcn fet'S'gatin nzz.mı h erkes 
hirdcn duym~· 

Atatürkün, ı.aldk! bir ditıtl h'İs 
ltar~ nekadar saygı duyd u. 
tumı şu hMtfıye de heş bir swette 

löeter ir: 
Galiba bir maıw:vf'& esnasında 

Atatürk, bir kaç arkadaşUe bera· 
her bir k~e uÇan..!Ş. Kim okiu
tunu hiç bent et:memiş. İlıtt.iyar 
btr köylü ile konuşmağa dalmış
lar . Bir aralık Atatürkün arka
tfaşıarınden bil-1 ~ ~ıya 
Gorınue: 

- Sen Atatürkil ta~ır mtsm? 
C&vap şu otntuş: 
- Tanttna"Z olur mıu:r.um? Gö· 
~le gönn\ij g1bi bitirim: Uzun 
beyaz sa-kalı, tatlı bir bakışı, mı· 
tant bir yüzü TM'· Her hafta ca. 
llıie gider, namaztnı kıl.M. 

Beraber olanlar Atatürkün sa
ltalsız, bıyıksız yüzüM tereddütle 
bakmışlar. Atatürk, arkadaşlarını 
lı:oııarından ~kmiş ve 6U sözleri 
fısıldamış: 

- Haydi ıidelim , arkadaşlar, 

bir ihtiyar adamın hulyasını yık· 
ltıaia hakkımız yok. 

ao.ıta, ı (A.A.) - Italyan ordu
ları umlM'Yri kıı rarga+tının 5i7 JKWna· 
rtiı ~lığl : 

Toıbruk'ta topçu kesif bi-r faaliyet 
sat'fetMiştir. DU~marım T-rento ili
~ zıritlı ınakmelerle cel)Weden 
yapınak istediği btr hücum teşeb· 

"üsQ süraUe pUskürtülmlişUir. 
Marsa Matnth bölgesindeki dewıir

yolw. h.ıeflerine ve la~ merkeEleri
IM keza dUşmanm makineli t~kille
rifıe Italyan - AlmaR ı.ava müfreze
leri tarafnıdan müteaıddid bomba ve 
mitralyôz k.ücumıan yapılmıştır. 

Berlin, ı (A.A.) -:- Alman tebliği: 
Şimal Afrika'dR, Tobruk'un ce· 

nup doğusunda çarpış~lar devam 
etınektedir. Cenuptan yapılan lngi· 
hz k~ı hücumları, muve.ffakiyetle 
piskltrtt.ilıntifttlr. 

Tevfik 
Kut öldD 

* <>tüm ünü t.eessürle haber '""rdifiml7: Din bahsinde bit' çoklarımız 
'- lııtanbul l.\laartf müdiir\i ı·evftk Kut 
'"'"' bir selAmet ve serbesti tle 

(Dennıı Sa. 4, SiJ 1 · M) 

VATAN 
TenzllAtl!. 

kitap kapoau 

Büyük bir teessürle öğrendiği· 
mize göre, genç ve kıymetli maa· 
rlfçi, güzide tarihçi İstanbul Ma
arif müdürü Tevfik Kut, dün ak
şam saat 20,10 da Allahın rah
metine kavuşmuştur. 

İşinde bir an olsun bile yılma· 
dan, üşenmeden geceli gündüzlü 
çalışarak Türk irfan alemine hiz· 
metten çekinmeyen bu kıymetli 

tdıı.reclnin ölümü İstanbulda. ol-
(Devanu Sa. 3 Sü. 7 de) · % 

. . . . . . 
\ 

KaiM'e, 1 (A.A.) - Orta şark ln
giliz UMWıtl .k<aMrfllUhll'l pual"teai 
teblifi: 

Bingwr;i mWlMeB181, fiMdi wift 
surette başhea üç ~e aan-Hlnış
tır: 

ı - Toer9K'Uft cenup dotus*Mla· 
ki esas cephe iti kt1V1'fltletoimU ltu
rada şarktan Herliyerell ~ 1tir 
çtki4 Jtareketi YatNR• j& ıın..nak 

olan lngtt.iE lnı~Herite irtiut t.ıis 
etmi~r. . 

2 - HaKaya.'daın Stııti"'()ııMr'il'ı fi· 
maHndeki Mevzilere WllMlaJl JultNd 
bdlgesi, . 

3 - Jcie'MW'I cenap Wı&ll\Claki 
•sfJ;e. . 

E58ı8 oep~e Edudda, Sidl Rezeg 
ve Bireliıa7'1\ıd'de ®n 1ııQtttn ıiin eı· 

kı mWıarebek!r ohnuştur. 

Loftdra., l (A.A.) - Bugiin Lofl· 
dra'nın aalihiyetH nıahfiUeri, Uttya 
meydan muharebesının çek büyük 
bir z;aha tızerinde ileri, &'eri giden ve 
mütemadiyen d~ik ltir vaziyet yıa.. 
ratan bir çarpışma ~lııde gör

IMktedit·ler. qumarteBi Jiinü d~
man Eldu<kla.'yı almış, fakat &'ece 
yapılan mı.tkabil taat'l'V7Jarla ora· 
dan tekrar tardedilınişhr. 

Mare.p.ı r etea 

Bu veıo.ıle ile B . A.betz bır beytına
tııteia Fransa ih! barıştan bahset.mi,, 
bu" n bir Hieale dayan4ığım, Al· 

(8enmı Sa. 3; Si. 5 ile) - -

Lokantalara da 
tatlılık un 

verilmiyecek 
UR istiıhiakinKı tahdidine ait 

aU kaurname mevkii tatbika gir· 
dikten sonra ~enirde pasta, çörek 
ve 54Nr lüks gıda maddelerinin ya· 
pılıp sa.tılRlası menedilmişti. 
Yalnız bu men tatlıcı ve pasta. 

cı dükk~nlarıne. şamil bulundu
cund an lokantalarda lste11oildiği 
kadar pasta, bcirek ve saire yapı· 
lıp satılabilecekti. 

Koordina~yon heyeti bu şekilde 
yapılacak bir tevziatın da ikinci 
bir kaçakçılığı ortaya koy&<:a;ına 
ve bu sefer börekçi ve tatlıcı dük· 

(Devamı Sa. s. Sö 1 u) § 

Rostof bölgesmde, dlişman dün 
de insan ve malzemece fedak ar. 
lık,lara hiç bakmıyıı.rak karşı hü
cumlarına devam etmiştir. Düş· 
mana, yeniden ciddi ve kan•ı ka
yıplar verdirilmiştir. 
Zu·biı ve piyade teşkilleri, Sev. 

yet hükum et merkezine tioğru da
h a ziyade ilerlemişlerdir. 

Stok holm. 1 ( A.A.) - Oages· 
n icnter, Berllııden R.aber veriyor: 
Alman tayyar eleri, ilk defa ola
rak Bakö ve şarki Kafkasyanın 

diier mevzileri üzerinde uşRluş

lardır. 
~r mwhabir, diyor ki: 
Alman mahfillerine göre K.af

kasyada İngiliz kıt'aları yoktur, 
yıı.lnız bir kaç mütehassıs "Ye irfr 
bat subayı mevcuttur. Bunun la 
beraber. İngilizler orada bazı tay· 
yare meydanları yapmaktadırlıı.r. 

Rostov' un tahliyesi hakkında 
Svcsnka Da:ebladet gazetesinin 
askeri muharriri, şunları yazıyor : 

Sovyetlcrin :Rostov'daki ileri 
hareketleri İngiliz - Sovyet b lo
kunun mihver kuvvetlerini Kaf· 
kasya yollarına ve petrole doğru 
bir gedik açmaktan mcnetmeğe 
çalıştıklarını gooermektedir. Hat· 
ta Ruslarla t n ctlizler Alı9lan <tr
dusunuıı X•fkasya böl:esine a. 
yak basmasına müsaade etmek
tene.e, Moskovayı terke dc.Hıla fazla 
mütemayildirleı·. 

Mareşal Tl111oçen~o 

Mo:;kova, 1 < A.A. l - Sovyet ha· 
berler bürosunun 30 sonteşrin ak· 
şamı neşrettiği tebliğ : 

30 sonteşrinrlc kıtalarımız bUtUn 
cephelerde dttşmanla çarpışmışlar· 

dır. 

Cenup • batı ceplleslnln bir kesi· 
minde harekette bulunan birlil.:leri· 
miiMen biri 2P7 ncı Alman piyade 
tümenini ezmiştir. Yalnız :son iki 
günllik muharebelerde 4000 den faz
la Almım subay ve eri öldUrU!milş
tiir. 

Moskova, ı (A.A.) - Tass ajaMt 
lltı sabe.h bildirıyor : 

Stalingorsk ısti«anıelindc 17 nd 
(D8'amı: Sa. 8; Sü. 6 da) /§/ 

maa saat 10,15 le nihayet veril
miştır. 

Tokio, 1 (A.A.) - Japon hükü
met merkezinin iyi haber alan 
mahfillerinde tahmin edildiğine 

göre. bu sabah toplanan .nazırlar 

fevkalade meclisinin vcrdlğt ka
rar, Japonyanın, Birleşik Ameri
ka ile müzakerelere son dakikaya 
kadar devam edece(;I yolundadır 

Vaşington, 1 (A.A .) - Japon mu
rahha:;ları . M . Hull ile mUzakereye 

1 tekrar baı;;lamışlardır. 

1 Vaşington, ı (A.A.) - Hariciye 
nazırı M . Hull , Japon nıurahhasla· 
ı·ıJe görUştukten sonra süraUe Be· 
yaz saraya gitmiştir. M. Hull ıle reis 
Roose,·eıt mesai odaşında konuşmuş· 
lardır. 

Ankara, 1 (Radyo Gazctesı) -
Anıcrlkanın Japonyaya verdiği no· 
tada şıı noktalar tahmın cdılmckte
dir: 

I - Amerika hariciyesi seneler· 
denberi takip ettıği sıyasette zorla 
yapılan iltihakı kabul etmez. 

II - Hiçbir devlet nUfuzunu ta· 
nrmaz. 

HI - Millellerarası anlaşmazlık 

barış yolu ile hallolmalıdır. 

IV - Bunu temin ıçın de bır 

konferans toplanmalıdır. 

Ankara. ı !Radyo Gazetesı ) -
Bütün belirtiler Japonyanm hareke· 
te geçtiği takdirde Siyama karşı yU· 

( De\·amı Sa. 8, ~ii. 5 cie) + 

B. Millet Meclisi 
dün toplandı 

Türkiye ile Almanya arasındaki ttcori mua
hedelere dair hususi anlaşmanın müddetinin 

uzatılmasına karar verildi 

Alman 

altüst 
1imtm1 orı 

editiyor 

lngilizler Ham. 

Küçücük yavrularımızın 
gıdasmı düşünen yok mu? 

burg'a 150 ton Dün, bir baAba ma~baamiza gelerek 
acı, acı şikayet ettı. "Yavruların da 

bomba attılar una, irmiğe muhtaç oldukları 
nasılsa hatırdan çıkmış,, 

· Milli kor1.H1ma ·kanunu istenilen değişiklikler 
Lo!Klra, 1 (A.A.) - Londra·da 

yapılarak Meclise sevkedildi saı!htyem bir k aynaktan haeer ve-
Anka:ra, ı (A.A.) - Btıytik Mil- nwnaralı proi;QkoJun dördüncü mad.· riliyor: Dün gene bir baba matbaamıza 

let Meclisi bugün Dr. Mazhar Ger- desinde yazılı müddetin iki ay d•ha Ingiliz bomba tayyarelerın4en mil· , müracaat etti; belli ki ilk yav ru
men'in relıl!lifinde topla.nmıştır. uzatılnıalarına aıt teati e«ilen no- rekkep ehemmiyetli t-.J<.lller, pazar/ suna çek düşkün, meraklı bir 

Hudud ve sahiller . sıhhat umum talatın tasdikine, devlet memurları pazartesi gec~i Almu limanlarına baba. .. Bize şöylece derdini aıı· 

müdUrlUğU 19U mali yılı b4ltçetıin- aylıklarının tevhid ve tea.dülUne dair hücum etm~lerdlr. En şiddetli hil· tattı : 
de deği~ikhk yapılma.1tna, Türkiye ae56 ııayılı kanuna bağlı bir numıı.- cıım, Hamburg·de. ye.pılmış, buraya - Çocuk gı<iaları arasında ir· 
ile Almanya arasında t icari muahe- ralı cetvelifl Milli Müdafaa Vek&l.eti parlak bir ay Iflğmda 150 ton bom- mık büyük bir yer tutuyor. Giln
dek!re dair 25 temmuz 19+o tarihli kara kısmına bir memur lllve.!IM, ba atılmı~tır Büyük ya"Agınlar çı· lerdenberı o:irmik bulacağım, ço
huııusı aıılaı,ma protokollarında.n iki a it kanun layihalarile, vakıflar u- karılm"tır. Emden dahı kuvvetli bır cuğ1.Mnun alıştığt mamayı teft1in 
numaralı protokolun dördüncü mad- mum müdürltiğU te,knAtı hakkın· tefkil tarafından h.Ucuma uğramış· edeceğin:u diye dört tarafa baş· 

desinde}<! yazılı müddetin, yine TUr· daki 3461 sayılı kanuRa. ek kanun tır. Bremen Haven, Wilhlms Hafen, vuruyorum. Çapamarka, Hasan 
kiye ile Almanya arasında ticar i llytha.sı müzakere ve kabul eddml~· Klel "'e Lubek hedefleri keza bom· gibi çoctsk gıdaları hazırlayan 

muahedelere dair 25 temmuz 1946 tir . ba.lanmı~. ci~ma.n ııula.rına. ma.yn de· müesseselere başvurdum. irmik 
tarilıli hue\.16J anlaşmaya bağlı Hd cne,amı ata. ı. iü. ı ~ - k ülmtft'ür, yok, y.ok... Hatta Çapamaricadıı 

telefonla konuştuğum bir zat de
di ki: ııSizin gibi muracaat eden. 
lcr çok oluyor. Bız de yalnız tı · 

cari fealiyeti:mlzi değll, Tiirk yav
rularının ihtiyacını d~üncrek 
Ticaret Vcldı.letınc bir müracaatta 
bulunduk Hatta baba ve analar. 
dan duyduğumuz şıkayetlcrin tc. 
siri altında biıtün medeni cesare· 
timizi kullandık, ncı sözler yaz· 
dık.ıı 

Çocuk Esirgeme Dcmeğtnın ço. 
cukla.rın gıda \ 'C sıhhatine altık• 

(Dffaau ö a . ~. ~. 2 41• ) X 
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J'lff'RİKA No. 39 

Yazan: Mou•us YOKA Y 1 

Genç kadın kendini tutan 1 

kolları silkti attı 
Kapı açı.ınca yalnız Manya değıl, yuz ve bu a rın da kurbanlarıyız. 

Erdelln bUtUn ileri gelenlerinin kım Bu halimizde bizi yalnız bırakma· 
\c kız! n içeri doldular. Zavallı yınız, felaketimize ortnk olunuz. 
Marıya bir taraftan prensese, diğer Demek ki, biz bu kadar düş
taraftan Teleklnın karısına dayana- tuk. Demek ki artık cesaret ve 
rak ilerliyor, gtlç!Uklc adım atıyor- 1 kahramanlık bir fazilet sayılmı. 
du. yor. Rahatımız bozulmasın diye 
Memleketın en aygılı, en Yllflı her rezalete boyun etmek, tnbli 

kadınları ve en dılber kızları hep görülüyor. İşt<' biz karşınızda du
bır arada ıdi. Hep l matem elbisesi ruyoruz. Kılıçlarınızı çekiniz, er· 
giymişti. kek oldürmiye cesaretiniz kalma. 
Marlyanın soluk yUzunde her vo.- mışsa butün bu kadınları kılıçtan 

kitten fazla güzellık ve cazıbe var- geçiriniz, sizin kabbellğinizi gör· 
dı. Renk gtızelllğl, erkek gözlerim kt bi · k t"' y k a me en zı ur .. rınız. o sa y -
çeken bu• cazıbe değil, fakat acının ..__1k. T · k d'.,,.h kl 

rın .,.,, ı ur pa ı...- ının a ın· 
~e gaınm yanttığı bir mfuıevı gtl· da b' . h ım· 1 hR · k t n ızı, ep ız remıne apa -
zeııik... k s· h t b 1 ma geçer. ız ra a ınıı ozu mn. 
Konuşmak için ağzını açtı. Bit' sın diye buna da razı olacak a

tek kelime soylıyemedi. Kımılda- damlarsınız. 

nacak takatı yoktu. Yanındaktlcr: Kadınların hepsi diz çokup yal-
Cesnrct, cesaret, kızım, dıye vnrmıya başlndılar. Erkek, kactı:ı 

fısıldadılar hep birden herkes ağlaşıyordu. Te. 
Genç kadın kendini tutan kol- !ekinin kızı Flora babasının boy

ları sılktl, attı, birdenbire uyanan Runa sarılmış, yalvarıyordu. Te· 
bir kuvvetle iki ndım attı, sonra lekinln her tarafı titriyordu. Hls
prenSin ayaklarına kapandı. Ağ· se kaı>ılmı~a. ihtiyatı elden bı
zından yalnız şu sözler çıktı: rakmıya taraftar olamazdı. Tchll-

- Merhamet, karnımdaki yavru keyl soruyordu. Fakat hisleri }fen-
ıçın merhamet... mek te kolay iş değildi. 

Salonda hıçkırıktan, gurultuden 
baika sada yoktu. Prens, tahtın

da hareketsiz bir halde oturuyor
du. Mariyanın goz yaşları tahtınnı 
basamaklarını ıslatıyordu. 

Mariya, bir defa daha: 
- Merhamet_ diyebiUil, sonra 

halsiz bir halde yere yıkıldı. 
Ferit Beyin sevgilisi guzel A

ranka hemen koştu. Mariyanın 

tıaşına çomeldl, başını guzel ıoğ· 
süne dayayarak şclkatle sıktı, ÖP· 
tü, okşadı. 

Bu sırada prenses ileri atıldı. 

Serl bir bakışı var.dı. Dik bir 
sesle dedi ki: 

Prens Apaffı karısına yalvardı: 

- Bizi müşkül mevkle düşür
me. Boyle acı acı konuşma. 

Prenses iradeli tavrile cevap 
verdi: 

Ben kendimi müdafaa için 
sana muhtaç değilim, bunu bil... 
Oluğ Bey bir gün beni de istiye. 
cek olursa seni müşkül mevkide 
bırakmam. Kendi elimle ölüme 
kavuşacak kadar cesaretim var
dır. Haydi bakalım, kAfl konuşul. 
du. Kararınızı veriniz. Fakat bu 
kararın tarihte ebedi a~ısier bıra. 
kacagını da unutmayınız 

.1 Soruyorlar: 
Belediye hekimleri 

ve imdadı sıhhi 
şebekesi 

« .... EvH·Jkl gece Kısıklıda acı 
bir ''akanın şalıidi oldtuu. Çel!· 
re ~e Jnya.fdinden yokMll bir aDe 
memj11bu ol.tu~u anlaı,tlan lıir ha· 
3 an, Juıcağında ) org-.uıa sanlı 
küçük bir ÇOl'Uk bulundu~ru hal
de Kısıklı eczahanesine müraca
at eder. llf!:lararak: 

- lsmlm Şerife. Natttazgfıh 

ma.halleshıde M numaralı hane
de oturuyornnı. Ge~enkl soğuk
larda c;ocuğum haır;talandı. 'feda
'l.'lsi için evime gôtl.innek üzı-re 

bir kaı: glin fl\"\el K.ıfiıklı bel()o 
wye hekimine müraeaat et
tim. Hckfm, yolun uaaklığmdan 
bahs ile haBtanm kendine g-etl
rilınr.slnl sl)~·ledl. \'al\'ar<lım, ağ· 

ladnn, fakat ricamı kabul ettir
ıneğo rnmaffak olamadım. Yav
rucuğwn hu akşam ağırlaştı. 

Aldım getirdim. 1\"c yaz.ık ki, hu 
defa da doktorun Maltepedekl 
evine gittiği haberi karı:ı ında 

kalılrm. Başka do.ktora göster
meğe de vaktim mil ait değil. 

:-;e l apayım ben şimdi T •• 
Der. O esnada ~·r.alıanedc bu

lunan anıkat Kiızım 'e Neyyir 
kaptanla bir kaç. arkadaşları bir 
taraftan bayanı te&kln eder, di
ğer taraftar da ıhhi imdat ıje· 

hekeslnden nrwn·enet 1 terler. O 
sırndu,yapılnu müracaat üzerine 
nahiye mlldiiril ile ba,SComiser 
de bayanın acıklı vu.iletl ile 
alAkalanırlar. Bir doktor buldur
mak için muhtelif yerlere ltaş 

vururlar. Bu arada ıhhJ lmı1ad 

~bclcesine tekrar mllracaatte 
bulunurlar. Hasta otoınoblllni 

getırtmete ma\affak olarlar. O
lurlar amına, !'On ınür~aattı-n 

tam kırk dakika reçtıkten, hu
tıı yavrucuk ile zavallı aa1111nta 

bir hayli ızhrap ~kttrdlkten 

ı;onrn .... » 

Banu bir okururı11v. lıızıyer '\e 
soruyor: 

Sizden kısa bfr ricam vıır. 

Gorduıtunuz kadın, dun~ada her 
şeyini kaybetmiştir. Yalnz karnın
daki yavrunun kurtulmasını siz
den istedi. Şımdi siz Erdelin şeretı 
hakkında. karar vereceksiniz. Ya 
czıleceğiz, fııkat şerefimizi kurta
racağız, yahut rezaleti kabul ede· 
ceğiz. Eğer siz rezaletı kabul c
dcrsenız, hiç birimiz sizin adınızı 

taşımıya razı olmıyacağız Kendi. 
mizi karınız, kızınız, kız karde
şiniz saymıyııcağız. Soruyorum si· 
zc: Burası mustakil Erdelin istişa. 
re meclisi midir, yoksa Babıalini'l 
scfırl Oluğ Beyin bekleme odası 

- Bu belcdlJr. hekimi n~n 
memuru bulunduğu mıntakada 

oturhılırıul·or \e imdadı sıhhi 

şebeke 1 Jteden bekJCJllleıa sllratı 

r;öııtcremiyor M:aba '! 

Tcleki, kızını ve k trısını zorla 

yanından uzaklaştırdı. Tıtl'ek bir 

sec;le, ağlıya ağlıya süze başladı: 1 
• Kalbimin acıstnı ben de giz. , ~~~!!~~~~~~~~~~ 

llyemiyorum. Ben de insanım, ba- Tüne: kayışı 
bayım. Eier bir fert ol.,aydım za. • 

''<ılh, mll6um Mariyal•! kurtarmak ge ıyor 

mıdır? 

Herkes susuyordu. Prenses tek· 
rar etti: 

Size bir sual sordum. Cevabı_ 
nı bekliyorum. 

Telek! sordu: 

ıçin seve seve canırcı verirdıın. 

ı.;ğer ben ve arkada~lar~m bir bö· 

lı..k asker halinde ~ulunsaydık ve 

b·•~ıtn yolda mes•ı iycl tasımasay
..•ık l kımızı çt:lrnr Duşes Mari· 

yayı her tecavüze karşı si.ahla ko
rurduk. Ölsek bile V1\zlfemizı yap

mış olurduk. Fakat biz •. r r ayrı 

fertler veya askerler değiliz. Bü

tun Erdelin Akıbeti bu dakikada 

rıtZJmızda'l çıkacak Mn:e bağlıdır. 

Bir kişiyi kurtarmak için bütün 

Bu cevabı ne yapacaksınız? bir milleti fcllıkete sürUkliyeme. 

Bu memlekette erkek kalıp yiz. Son sözüm şudur: Diışes Ma
kalmadığını anlıyacağım. Sizin er- riyayı hemen şimdi Babıalinln cl
kek olmadığınızı anlarsak savuşup çisine teslim etmlyc mecburuz. 
gldecegız. Fakat arkadaşlarım bu teklifime 

Prenses, şunu unutuyorsunuz iştirak etmiyerek mücadele kara
ki, blz mustakfl deglliz. Kendi ko- rını ekseriyeUe verirlerse ben de 
canız Erde] tahtına Türkler tara-ı onlara katılırım ve mücadeleye iş
fından çıkarılmıştır. Onların kulu tfrak ederim. 

Kimse ses çıkarmadı. Ortalıkta. 

HERGüN BiR FlkRA 

Şakir babanın 
ec.ek sevgisi 

bir olüm silküneti hfıkim bulunu
yordu. Prenses hayretle sordu: 

Kımse ağzını açmıyacak mı? 
Kimsede cesaret yok mu? Geliniz, 
ey kadınlar, buradan savuşa1ım. 

Bu memlekette erkek kalmamış. 
Bütün kadınlar Mariyaya veda 

ederek ayrıldı. En son olarak dil
ber Aranka biçare arkadaşına so
kularak gözlerinden öptü. 

(Arkası var) 

Huduttan içeri giren 
kayış iki güne kadar 
şehri~ize gelecek 

Geçenlerde Basraya Celdi#inl 
haber verdiğimiz tünel kayışı 

diln sabah hududumuzdan içıeri 
girmiştir. 

İki gilne kadar İstanbula gele· 
ceti tahmin olunmaktadır. 

Tünel kayışı istanbula gelir 
gelmez derhal yerine takılacak ve 
Tilnel seferleri başlayacaktır. 

İki şüpheli ölüm 
Tophanede, Derelçl rnahıı.Jlesbwl~ 

ki bir yapının arltasrndıı.ki odalarda 
oturan ıı~ou adında bir!SI, dlln oda
sında ö!U olarak bulunmuştur. 

Fotinln cesedini muayene eden ta· 
bip Ali Em·er Karan ölUmU şUphell 
görmüş, cesedi Morga kaldırtmıştır. 

Bundan bafka Kısıklıda Vezir ~ 
daları çıkmazında. oturan Ferit oğ
lu Nabi adında binsl tlç c.'lört gün 
evvel b1mUş, fakat ailesi ö!UmU ha
ber vermediklerinden mUddeiumuml
lik valta etrafında tahkikata başla
mıştır. Diğer taraftan cesedi mua
yene eden Adliye dolttoru da Mor· 
ga kaldırılmasına lüzum görm{lş· 
tllr. 

$ E -H ·i ·R -. H A a~-E· R l E R i · "" 
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Yeni iaşe teşkilatı 
faaliyete geçiyor 

Mürakabe BJrosu Şefi Muhsin 
Baç vazifesinden istifa etti 

6 defa istifadan sonra bu vazifeden aynlan 
Muhsin Baç, Mürakabe teş'.<ilatında 

yeri do~durul amıyacak bir boş J t.: k bırakh. 
İstanbulda yeni kurulması ta- 3 kontrolörle başardığı iş cidden 

karrür eden Mıntaka İaşe mUdilr. takdire layıktır. Kendisinden ih
lilğüne Konya İaşe müdürü Bay UkArcı ile mücadele hususunda en 
İsa tayin edilmiştir. Halen ~ehri· bilyiık gayretlerin sarfını bekle 

1 

mlzde İaşe müdüril bulunan Hlk- diğlmiz bir sırada bu vaı.ifede~ 
met Sayman Dahiliye VekAleti uzaklaşmnsı son günlerde b3şkal
Mahaııt İdareler Umum Müdür dırmaya çalı.şan muhtekirlerc bü-

1 

muavinliğine tayin olunmuştur. Yilk bir fırsat verecektir. 
Fiylit Mürakabc bürosu şc!i Bundan başka kısa süren va. 

kıymetli iktısatçılarımızdan Muh- zi1:_esfnde büyük başarılar temin 
sin Baç vekalet.en yapmakta bu- etmiş bulunan Mürakabe bürosu 
iunduğu bu işten istüa etmiştir. fe!i İffet Halim Oruzun da bilro
Bu istifa dünden itibaren asli va- dan ayrılacağı söylenmektedir. 
tifesi olan Ticaret Vekftleti mü- İffet Oruz VekAletle temas et-
Cettişliğine donen :\luhsln Baçın, mck üzere Ankaraya gitmiştir. 

büro şefliğinden ayrılmak için Diğer taraftan öğrendiğimize 
yaptığı 6 ncı müracaattır. göre istanbula tayin edilen yeni 

Muhsin Bay müteaddit dclalar İaşe müdürü bugünleriie şehrimi. 
Vekalete müracaat ederek bugün- zc gelecek ve kararnamesi çık
kü teşkiJAUa bu mühim vazifenin mış olan yeni t~kilAtın hemen 
başarılamıyacağını iddia etmiştir. kurulmasına başlanacaktır. 
Muhsin Baçın Mürakabe bürosu Yeni Mmtaka İaşe müdürlüğü 
başından ayrılması, lstanbulda t~kiıtıtının kurulması münasebe
Fiyat l\fürakabe teşki!Atı için mü- tile iaşe Müsteşarı Şefik Soyer de 
him bir kayıptır. bugilnlerde seh.rimlze gelecek ve 

Muhsin Baçın lstanbulda çalış· burada bir müddet me3gul ola. 
tığı bir sene gibi az bir zamanda, caktır. 

Celaleddin Ezine' nin bir izahı: 

- --

Balık 
bolluğu 

Dün İstanbul bol bol 
uskumru yedi 

İstanbul dün bu sene ilk defa 
olarak bol uskumru görmüştür. 

.Balıkhane önünil dolduran kayık. 
lar ağızlarına kadar uskumru ile 
doluydu. 

Dün uskumrunun toptan fiyatı 

7,5 kuruşa kadar dü~üştür. A· 
rabalarda 12,5 - 15 kuruşa kadar 
uskumru satılıyordu. 

Et fiyatlarının 10 kuruş yük
seJUldiği bu ıünde. uskumrunun 
böyle bol çıkması İstanbulluları 
fazlaslle sevindirmiştir. 

Balıkçılar limana çok balık 
geldiğinden bugün ve yarın da 
bol balık yakalanacağından bah
sediyorlar. 

Fiyatların bir miktar daha dil· 
şeceği tahmin olunmaktadır. 

Klasik Türk 
musikisi 

Konserlere bu akşam 
do devam olunuyor 

latanbul Kon.servatuvannm haZır· 

ladığı kJMik Türk musildst Jı:onser

lerlnbı 1lçürıcüsü bu akşam Franaız 

tiyatrosunda. vernecektır. Bu kon· 

ııerde eski musiki dAhllerinden Sa

duDah ağa ile Gazi Giray banın <lQO 

senelik eserleri çalınacaktır. 

Banim "Bir m~sarr geldi,; ad ı T~k~~mt- Eh~in-: 
onu o o us 

piyest m kopye değild:r seferleri 
Dtın Cellleddln Ezlne'den aşağıda· ! dl> nin Mauriac'm piyesi Asmodee

kl mektubu aldık. Ayn.en nqredi· 1 den kopye edUdlği iddiasını ispata Seferlere bir haftaya 
kadar başlanacak 

yorus: davet ediyunım> dedfm. 
Mulıterem gazetenizin 80/11/!Hl Gazetı!nlzın ~ahsıma nlt yıi.Zdıg-ı 

tarihli nüshasında <Hamlet> dava- yazısında benim ve vekllim tarafın. 
sının son oelseslni yazan muharriri· dan söylenenleri koymaması ve sa
niz, B. Ertuğrul Muhslnln bazı iddia· dece hasmm fddlalarmı dercetmesi 
!arını aynen naklettiği halde. bu id- hakikatin anlaşılmasına. ,.e efkArı 

dialara. vekilim Esat Mahmut Ka· umumiye nezdinde h!dlscnin başka 
rakurd \'O benim verdiğimiz cevap· şekilde telılkkl edılmeslne sebep ola· 

Taksim • Emin6nll arasmda ihdas 
edilecek ot.oblla hattının benzin mU
saadesi Koordinasyon heyetinden 
alınmı,ıır. Bu kararname latanbul 
vua.yetine tebliğ edilmiş olduğundan 
bir haftaya kadar seferlere ba11lana
caktır. Bu hatta, verilen karara gö
re, 16 otobüs işllyccektlr ve bwılar 
gidişte Dolmabahçe, gell,te de Tar
laba.şı yollarmı takip edeceklerdir. 

lan neşretmeği unutmuş. cağından, matbuat kanununun bah-
Hakikat şu meritezdedir: şettlği sal!hiyete tsUnaden bu tav· 

B. Ertugruı Muhsin, iki .sene evvel 
kendisinin sahneye vazettiği <Bir 
misafir geldi> isimll telif piyesimin 
Aslmod~c isimli bir e<".nebi piyesin
den kopye edildiğini ve aslının be
nim eserimden e\'vcl oynandığını 

görerek muğber olduğumu ve Şehir 
tiyatrosuna dUşmanlığımın o zaman
dan blLIJladığını iddia etti. 

Bu iddiaya ce\"aben vekilim Kara
kurd, tclit olmadığını bildiği halde 
başkasından aşmlmış bir eseri tclıf 

namı altında kendiıılnin Şehir tıyat

rosunda nasıl oynattığını ve iğbirar 
meselesine gelince, benim cBir misa· 
flr geldi> nin temsılınden fii-Onra mli· 
tcaddid tenkiUerirnle B. Ertuğrul 
Mubslnl meth ve sena ederek g!Sk· 
!ere çıkardığımı ve hatta. kendisini 
garp sahne vazılarlle kıyas cttlğlmi 
söyledi. 

Ben de: cB. Ertuğrul :Mubslnln 
lBnadı çok ağırdr:r. c:Blr misafir gel· 
eli> eserimin ne .Amnoclee, ne de her 
hangi ecnebi bir piyesten kopyc ol
madığını ve tamamlle teli! olduğunu 
iddıa ediyorum.' Bu cihetle B. Ertuğ
rul Muhslni, te11fim cBlr misafir gel-

zlhlmin gazetenizın ayni sayfa ve 
ayni stltununda neşredilmesini rica 
ederim. CellUeddln Ezine 

.. ..................... ~ ...... ıı.;'~~~~ 
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1'.o,ay ko ... ay kuı tu1amıyoruz 
M eı.ar taşıan ~apaa Od ~ 1 Cl1ye çukvfan ~ C--

4n - 50 liraya yaptıkları taş- kurtaran ectnn Oln~a detfıt

larm nyatlannı ld~ ~!dz 180 U· Unnek tlti,tı1K'a1Mecllr. Bele lılıuı 
raya kadar !;lkardıklan için hakla- daha beldlyeftm! 
nnda lhtlkAr fluçnndan takibat 1.,_ DÖN Bl&. BUGÜN tJ[f 
pılıyormuş. Haber arJaulafnnrz: «~ ~ 

Oyle anlafılıyor ki lhtlkAr, insan- bakla\-a )'1l8Bğfle yalnrı. lırtanbalda 

lan mt'.z.ara kadar kovalıyor! ~nede 208 bin c;P&I 1111 tllllSl'nlf 

CA~KURTARAN CADDESİ edildi» diyor. 
SuJtaıulhmet yalunlarmda Cantar- Dur ha.kalını, daha dOn bir, bacUa 

taran caddc.slnde iki ay evvel bele- Ud! Biç ..-.v• cei11ece1r> cflJ'e yaz. 
diye ta:rafrntlao ~ılaıı ~.okurlar h1JA Blllyorum cedllecek:ı> aöziblü baflıp 
kapatılmamı,, geceleri oradan ıe· sı*dıramadnn ela ı.ö71e okbl diyecek 
çcn yayalar bUyUk bir tehlikeye ma- amma «-de» yerble ~do U-
ruz kalıyorlarmış. melde ona tla ~ kalırdı. 

iki ay geçtiğine &öre belki bd~ TATLIMBT 

!ôluftan Abdiılftzlz deninde U• 

rln!ğl \C hazır <'.C'l.aplıkı lle ~h· 
ret bulan hek1aşl şe3 hlerlııdf'.n ::;a
klr baba, Uzunçarşıda çulmkı:uJuk 
:)7111ar \e J87. kış l'ııküdarda Valf
debağında doı.tlarından ilacı Halil 
efcııdinlıı kbşl\ıimle yatııı kalkar
nıı~. Bılba, her mıde.n ise Cffeklerl 
pek se" er, fakir olmasına rağmen, 
bulunduğu köşkün ahırında beş 

aftı tan" heslennl . Ara<ııra bun
lardan birine biner, diğerlerini de 
<inUnde Urerek Çamlıca ''" cha
rındakl gezme mahallefne gider
miş. Oralarda nıerkeplerlnl kırla· 

ra salar. Kendi de bir ağaç altın
da içkiye dalana.,. 

Antuanet fısıldayarak konuşuyordu. VATANIN EDEBi ROMANI:' '.tEf'ıdK:A. ıc... 1 Kendisini cidden çok sevdilini laissedi· 
yordu. 

,Şakir baba, bir f{iln biri altında 
dlterleri onlınde old\ll'o halde U· 
zunçayıra dofru bir g-ezfntlye çı· 
icar. Bir taraftan dem çekerek dl· 
fer taraftan ela hant perdeden 
türkiı !IO) U) erek 'ak tin ricalin· 
den Şe' ket Pa,anın köşkü ônün
den geçerken bir kamerl)e altın
da nargile-sini tokurdataıı ,,.,a. 
babayı gortir 'e içinde onun ile 
,akala~mak arzusu kopürilr. Ses
IPnlr: 

- Ufurlar ola f'~ler. Jun im 
vr kabUe birblriniı.le hoş be"i ede
rek ne tarafa bö.) le! 

Şakir baba kızgın bir e4a Ue 
glıler: 

- Dere kenarında toYle bir 
rllmblırtlenmeğe, ht>nl de cşekleri 
lnııaıılardan kı kanan katırlara 

biraz JOnra ~eUnneğl'. 
~ile paMyı Uittfe ettiğine 

~eder. 

Sesini bir perde olsun yükseltmekten 
sanki korkuyordu: 

- Hizmetçiler odalarına çıktılar. "O'st 
kattan hiçbir şey duyulmaz. 

Bu sözler iizerinc Jak, yüksek sesle ve 
mçmnuniyetle: 

- O halde her şey yolunda, dedi. 
Sonra gOlerek llive etti: 
- Aman ne güzel gece ... Mehtap, btlh

çcdon gelen çiçek kokuları, pencerede 
bekli yen sevgilim... Sanki yirmi yaşında 

• bır delikanlı imişim gibi kendimi senç 
hissediyorum. Antuanct, sevgilim... Gel, 
seni daha yakından göreyim. Kızıl saç. 
ların ay ışığında altın gibi parlıyor. 

·Genç kadını kolları arasına almıştı. O 
da yorgun bir tavırla başını sevgilisinin 
omuzuna dayamıştı: 

Seni ne üzimtüler içinde bekledim. 
Fakat şımdi artık çok mesudum, dedi. 

Jak, güzel kadını sımsıkı tutmuştu. 

Heyecanla: 
- Bütün sunü bir çılgın gibi geçirdim. 

Beraber kalacağımız butün bir geceyi 
düşünmek beni deli ediyordu. 

Antuanet başını sallıyarak dedi ki: 
Fakat buraya gelmen çok ihtiyatsız· 

c& bir hareket. .. 
Emin ol ki, en teh1ikeslz yer bura

sıdır, canım ... Benim evime gelseydin ne· 
ler ollabilirdi! MeselA gece çıkarken biri
si seni görürse ne lcl~ket.. Halbuki ben 

v 

tehlikeden korkmam. Bilirsl.n ki, tehlikeli 
vaziyetlerden hoşlanırım. 

Ben ise tehlikeden nefret ederim, 
Jak .. Öyle üzüntülü saatler geçirdim kiM. 

Luslyen'ln halini anlattı, bu akşam ne 
.l apacağını mutlaka bilmek istediğini hi· 
klıyc etti. Jak, bütün bu söı.lcri gülümsl
yerek dlnliyordu: 

- Kıskanç bir koca olduğuna göre bu 
yaptığı şeyler hiç te acayip değil.. Senin 
ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu 

pek iyi anlamış... Bak beni de ne hale 
getirdin? Yirmi yaşındn fı§lk bir delikanlı· 
ya dondum. Ne kadar cilzclsln, canım, se. 
nl kollarımın arasına aldığım zaman 
!;:ıldırıyorum. Titrediğini, ürperdiğini his· 
setmek beni sarho~ ediyor. Seni seviy-0. 
rum Antuanet ... 

Jak bu sözleri söylerken çok samimi 
idi. Hayatında ilk defa olarak seviyordu, 
cıddi şekilde :'ışık idi. Sene1crdcnbcri bin 
bir tane macera geçirmiş l''ituğu halde 
hiç b\r kadını böyle sevmemistl. Aı ~uanet 
guzcldi, hoştu, sevlmll v~ zeki id.i. Fakat 

ondan daha güzel ve hoş kadınlar· tanı
mıştı. Buna rağmen hepsinden çok An
tuanet'i sevmişti. Acaba bunun surı ne 
idi? Antuanet'in kendisi jçin imkansız ve 
erl§llmez bir saadet olduğunu blllyordu 
da ondan mı bu kadar seviyordu? Evet 
Antuanct, arkadaşının karısı idi ... Fakat 
Lusiyen ile olan dostluğu bir müddetten· 
beri azalmıştı. zaten bu dostluk yüzün
den Antuanet'e aşkını uzun müddet bil
dlrmemlıı, nefsile mücadele etmişti. Fakat 
genç kadının da kendisini sevdiğini anla. 
yınca artık dayanamamıştı. 

Şimdi ise çok seviyordu. Antuanet, ga· 
rip bir kadrndı. Nadir bulunur bir has
sasiyeti vardı. Aşk onun için ölünclyc 
kadar sürecek bir haldi. Bu asırda böyle 
bir kadına rastlamak çok güçtü. Şimdiki 
kadınlar spor yapar gibi kendilerini bir 
erkeğin kucağına atıyorlardı. Ha1buki An
t uanet'in hayatında tek erkek Jak idi ve 
hep öyle kalacaktı. Onun sevgisinden bas. 
ka kalbinde hiç bir şeye yer yoktu. Ne 
taUı. ne mU~ik ve vefalı bir kadındı! 

Bitişik evin bahçesinde bir köpek hav
ladı. Antuanet buna sinirlendi: 

- Görüyor musun? Ne kadar sinirli
yim. Köpeğin havlaması bile beni ne hale 
koyuyor, dedi. 

Jak, taUı bir sesle cevap verdi: 
- Benim budala sevgilim, korkacak ne 

var? Seni her şeye karp koruyacak olan 
ben yanında değil miyim? Senden bir 
ricam var, Antuanet: Bana derhal, beni 
sevdiğini söyle, mesut olduiunu ve bu 
gecemizde baska hiç bir şey dü.J(lnmedi· 
ğini haber ver. 

Antuanet hem gülüyor, hem de ~nl 
çekerek: 

- Seni sevi;yoram. Çok mesudum, di
yordu. 

Şmdiye kadar hiç ha kadar mesut 
olmadın ddil mi? Çabuk söyle-. 

- Hiç bu kadar mesut olmadım. canım. 
-- Ben de .. 
- Sende mi? Ama aen çok çapkın imiş. 

sfn. Kim bilir kaç kadına bH sözleri tek
rar etmişsindir. 

- İnsanların kalbindeki sevgi biter 
bitmez. Sanki hiç sevmemiş gibi olurlar. 
Demek ki, en son sevgili, ilk se.ıili de
mektir. Haydi, beni çabuk bp ve lnan kt 
sen benim ilk aşkımsın. Buna mutlaka 
inan! (Arkua nr) 

1 ,, ~ 

ı GUNIDIE~ 
ı 6!IM! 

Yeni Hamlet 

S bakspeıarc yazar da beO 

neden yazamam. Benim on· 

dan eksik tarafım lngUfzce bUıne" 
mek, onun da benden noksan tara· 
fı türk~,n ~ktır. oeJıll· 
mJz mÜMl-vi olunca ilmbniz de JllÜ

savl demektir. Oyle itle pek Ali 
ben de yeni bir Hamlet l az.ablli• 
rim: 

Blrind Tablo 
Ott>Jd dünyada bir meydan kah'-eııl 

(On bcf, yirmi kl',11 bUyllk bir 
çınarın altına otunnmı; o gön yer 
yüzünden son posta il~ gelen pz&' 
telerl gözden g~irirler) 

Blrlncl mü,tcrJ (yanm~.e) 
- New-York Tiıncs ~ 
harp sanal-il lstlhsalAtuıın artta
tmı yauynr. Harp genlfjlel'MI ,.ıe
celc rnJsafirlerl nereye yerl~.i.r& 
cetlz. 

Jklncl ınlişte.rl - 'Se yapaldl' 
birader, başa gelen çekilir, evıerl
mlzde biraz sıkt1'ınz olOJ' bit.el'· 

UçüncU müştttl - Aman ~ 
•ir latanbal gaz.cteıd ne yazı~f 

Böth müşteriler (merakla) -
Ne yazıyor"? 

U~ilncü mü,ıerı - ~ 
re'in oğlu Danimarka pıe11Sl 'it"' 
pebaşmda katledilmiş. 

Dön:IUncU mil§teri - ç.k Jlli"' 
hlm. Ben Shakspeare'e taparDll

Bö.tUn müşteriler - Ben l&
.Ben de.- Beıı de.-

Dôrdüncü mii.'tteri - 9 h8llJllı 
dünya - ahret ekspresinln ceıınıeıV 
ne yar1B1 saat \'ar, Toplaıup pr9 
gidelim. Shakspeare'ln katJedfle9 
oğlunu törenle karş.ılıyalını. 

Biltiin ınüşterllt>.r - Bra'l.·e ... nıo 
vafık.- Haydi gidelim. 

lldnct Taltlo 

Gu,. cephesi ve nıeyftnJ 
Binlerce obür diinyah dünY• -

ahret ekspresini beldemekWlr. 
Danimarka kralı Hamlet ve ~ 

nlınarlla prt881 Hamlet kel ~ 
eohlan ~rerler. 

KraJ Hamlet - Bu ne k~ 
lık eTW. Herhalde dünyadaa ~ 
tırb bir yoku geliyor olnıalL 
Pttıw Hamlet - Oy~ oıacaJ' 

aziz ııeder. 
Kral Hamlet - Gel l}llllll blr .... 

hyalun. 

Prem Hamlet - Eau~ 
111ubterenı peder. 

Kral 'l.C prens kalabalığa soiıO' 

tarak oraılakUe.rdeıı blrlue ııorst· 
lar - Bu kalabalık neden'! 

O adam - Blltnl)'or mu&unUZ 1 
lstanhulda katledilen Shakııpes!'"' 
in otru Danlmarka prensi gdlJOf• 

l"ren~ Hamlet - Haydi ~ 
o dediğin benim. Ben lilefl ~ ~ 
ym-. 

Kral Jhnılet - E'fflt ~ 
ben de onun aziz pederlyfm. 

O adam - Ha) dl he gfiln lfl" 
nize... Size ntl lunaea~. ,._,,;,r 
ye mr! 

Pıemı Hamlet - Vay 1tfıal 'fi 
.. peılerhni tahkir ....... -
göstf'rlrfnt. 

(Uçii birden kılıçlarını ~· 
Düello ı.,ıar. Adam. kral ve p,..,...ı 
ildtlrör. Herkes 1Rı ıunarayı ~ 
rederken tayfın sesi yUksellr. 111"" 
llles kerlnı ile dbılcr) 

Tayfm ...a - :ae. yanm ~ 
eVftl öhlörtum Danimarka ..-
llllmletbn. .. dhyada ikla ili' 
lan Daaimarkada öldüln. Sell'9 
bir ~ Jmlhanirlerle s~ 
taratınm. tekrar öldilrilldüm- O 
nihayet ahrette de öklW~ 

Tebar Wırar ildürWifim -
oil• ôlmez eldQtum& en büyük ili' 
dıelUdlr. 

BUtUn halk (bir ağızdan) -
Yapaua Sbalaıpeare'ln oğlu ))9111· 
marka preml! 

Perde 
KÖR K.ADI -ıu4;m:w:n;w14:ıo 

Kıymalı pilav 
Tencereye Jace hlce Ud 110nl' 

~itmeli. Kifi ınlktarda ıereyatı 
Ue sovanları laaflfçe !:e\'l.-el' 
pemltelqtlnllkteu sonra, buna yr 
nra kerçe ince kıyılmış ~ 
llıhe etmeli. Arzu edildltl kada" 
tuz. babar ve ~ )'emek ~ 
delwıu fıstık üzUnı lielperek ll:S"' 
vunnalL Fıshklanaı rengi pembl>"' 
leı;lnce lixcriu iki kepçe ta
veya et 1111YU koymalı. Blru w· 
natmalı. Fokurdamağa m.,ı&yıpd 
bir kepçeden biraz fazla Tosr
veya Orllansazt pirincini bJrdflll 
salmalı 'e hemen altındald a~ 
azaltmalı, Jahut kiillü ateşe al• 
malı. Kapafını kapatıp YJi''lil} ,-· 
\'8~ pişrneğe bırakmalı. iki ..-' 
sonra ~malı. ilanı: at~te Uç yer 
mele ku,ıi't tereyafnn ya~ 
eritmdl. lçlae bir ~k fıeiık dt" 
''e etmeli. FHıtddar pembel~ 
yağla beraMr, pzdlrettk plrJ.eJıl 
Uııerlne dökındi. Tencerenin __.. 
rtai sıcak Rya Mtrnlrp lıatlfçe ,.. 
kdnu, kalulca ve tüylii bir ı.es ~e 
yahut bir havlu ne ktmell, ~ 
ğıaı kap&)'lp küllü atefla ke-"
ııa çekmeU. On beş dakika~ 
yemek ta'bağın."l kotanp ..,_,. 

ıemtenndL 
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Harp· Vaziyeti 
A imanların 
Sivastopo lu 
siması ihtimali 

kbvvetlendi 

IÇTIMAl DERTLER 

lhtikô.r 
aJ SOM. HAllllllt EJ 

1 ~~'11/#.~:~~~~~f!:~~!::~: 
IsıYAS1 ıCM~ 

Hitler - Peten 
mJlakatı 

Yazan: 1\1. H. ZAL 

Ys.zan: 

1 

ne Siird hukuk lliklmi L\ıtrı Tan- \ gu hakimliğine Cumra sorgu hlkl· 
ve9di; 80 Ura maaşlı J.sp:ırta asliye mi :N'azlf; Kızılcahamam mUddelu
cea. httdmliğlne Zonguldak Mliye muml muavinliğine Pasinler möddel
ceza hlkiml Hakkı: 60 lira maaşlı umumi muavini Abdullah: Tirebolu 
Ordu hukuk Mkimllğlne Zonguldak Mkim muavınllgfoe Mazgirt müd
hukuk h&kimi Hakkı Pektaş; 50 dclumuml mua\'inl J{e\•ni; Beyşehir 

M arr-şal Pct:ıln ~ok atır bir 
imtihan g~innek uı.eredir. 

Orlean şehrimle R. llitlerle mül.ı· 

ihsan BORAN 
l) Sark cepbe&llldeki ınuJaanıbe.. 

"-' bugüıı ,Oyle dmiervıhllir: 
A - Jtuslann pal qrıluıru yu

~rı Volga bölgesinde ~c J.cnin
tı-ad - Vologda demll')"Olu üzerinde ...._an Tlkvin ~rlnl hıraknu~lar-
4ır. Almanlar bu ~rl dalıa evvel 
~anıtı blldlmıişlerdl. Fakat 
4bnan orcla5u bu fehirden llOllra, 

'a baftadaaberl fBrka doğru nerll
teınemı,ıır. 

8 - Lenlngra4 Ce)lbMlnde, JftU• 

.... rayı yarmak mak-4De yapı
'-ıı Rus taarruzu. km.~etll Alman 
~ataea öabde yhae darmap 
llıecbur olmuştur. 

C - M08k0\'a ,..,.-.ınde lkJ taraf 
\ tekrar hareket harbine ahlmış
ı-,drr. Ruslar, kati müdafaa slstc
~nl şimdi mukabil tanrru:ılarla 
~ ziyade be&lemektedirler. Ros
'-r, Alman zırhlı tftmenlerlnln aç,

lcıcıan gedikleri, Alman piyadesine 
~ taze lon~·etlerle kapamaaına 
~& seride kalan zırhlı birliklerle 
~ebe etmeslnl artık iyi bir ı;e
'IJde başarmaktadırlar. S. lar, tab
~n ettiğimiz v~.hlle kati mlktafa
'claa hen'üz \"&Zgeçmcmlşlcrdlr. 

I> - Cenuıtta R-Ostofu boşaltan 

ı\lrnan ordusu Taganrog bölgesine 
ilotro rlcat etmiştir. l\larc.~I rtmo
ttnıconun, Rostotnn uzak emniyeti 
~in lll:ı.rm olan meı;afeyt kazanmcı
>l. kadar taarnna de\ anı chnesl 
ibıııttemeldl r. 
~ - Kmm yarmıad~ında Sh'BS· 

lopoı büyük \'O yakın bir tehlike 
teı.:ınnektecllr. Alman kuvvetleri 
~ lstlhlimlan aşmışlar ve şellrc 
lılklm bulunan teıK'lere urnu~1ar-
4ıt. Fakat biz Basların h'Mtopol• 
Ga fazla kunet bırakmadıkJarun 
'-ıunın edl.) oruz. Donaıumıya fay
Ca.'41 kalmıyan bu deniz Uı;ı;ilnün 
lııUdataasmda. artık se\kııll'<"YŞİ bir 
d~nce yer tutamaz. Herhalde 
lto;.t<>f'ım R1111Jar eline germe
'~ 8"astopol"1n Alrnaalar fitne 
~inden daha mühimdir. • I· 
~topoldan sonra ~f yoldur. 
\ı''bt Baetoflln gai9lnde Alman -
t-. harM1ll ehmunlyetJc aliladar 

~ ~· Ye yardım yola Yar-
4ıt. 

2) Libya cephesllldekl hareket
ltı- de Ş(i.)le derteneblUr: 

A - Tobruk - Sldi Rı7.a - .Blrrl
t9bf bölgesinde m11harebe devam 
'tınektedlr. Şarllta kalan Alman -
ltaıyan birlikleri, 9'lı hatt•• ıarblnde 
'-tan asıl l\Uh.er lnn~·etıertıe hir
~ek lçJn garbe doğru taarruzlar 
>lpıyorlanıa da lnglllıJer bu blr
~leri mnlzlemelrle meşguttnırter. 

b _ .Fab& Iqillz1erla robrak 

~ Sldi Rıza hattmdan Derne lstl· 

~tnetlnde ciddi bir taarrna baş· 
~klan llealb g&rllnıllyer. Ba lfl 
~ı de Banlta, Sollam raevklle

~llde \e bunların garblndeld bölge

'e lllbferiS kal.- lı[Jhvcr lııirUkJe
llııı teoıWedlkten sonra yapacak

ı.ı..ıır. 
O _ Asıl mWli.m olaa hareket 

"ıcıur: Anlaıjddıfuta &ore lasWzJer 

~rabub'du ,-eal motar.lü latalar 
~ederek Cialo vallUandakl mo

lijrti kolu takviye Hin~, blllı
~ ıonra çevinne hareketi yapan 

... kuvvetu kol daha. garbc SOO kl'tre kadar Derlemiş 're Slrte 
'artezı sahil bölgesine vararak Mill

•tr ordusunun ana yelw11u kellRilş· 

-,. Mihverin bu lngUlz koluna kar

ii '!'anus'dan yeni Imneüer &e\·Jlet

"-t \'&rid olüilir. Görülü)·or, ki 

lııroız1er Tobruk NınubuDda yap· 
~ httedllderi kuşatmayı, Binga-

'I cenubunda yapmışlar, yani Mlh· 
'tr ordD!IUnDn geri mu\ asalasını 
~rnişlerdlr. Bu kol şimale ....,._ 
~rledJkçe Jnglllz orduıunun Tob· 

"ıııc cenubundald mubarelae)1 ka

""rnası kolaylaşacaktır. 

lokantalara un 
verilmiyecek 

Giyecek, yiyecek maddelerinm. her birine oz çok luscı, uzttn 
faS1lalorla konulan narhlorden hayır ummak, gökten helva 

yağmasını beklemek kadar beyhudedir. 
Ura maaşlı Tarsus mQddeiumtlllllli· mUddeiurnuml muavinlığine Genç 

ğlne Siverek müddeiumumisi A1t· ltAldm muaV'inl Şeklp; Akdağ mUd-

- Bazı htikümet makamlarile 
belediyelerin !!Öz sahipleri, ihtikAr 
mücadele inde halktan yardım 

gonncdlklerint ilcrl sürüyorlar. 
Bir çok kiınsclcxin ihtiyaçların

dan fatla giyecek, yiyecek madde
leri satın almalarının fiyatların 

yükselmesine sebep olduğu iddia 
ediliyor. Narhtan fazla fiyaUa sa· 
tış yap:ınlar da ilgili makam~ra 
bildirllmiyormuş. 

- Yine vur abalıya desene. 
- Neden? Bu işte halkın kusu-

ru, kabahati yok mu? 

- MeselA İstanbul belediyesi 
şehrin senede ne cins V<ı ne mik
tar giyecek, yiyecek maddelerine 
ihtiyacı bulunduğunu ve bunların 
şim<iiye kadar nerelerden ae su
retle tedarik edilmekte olduğunu 
doğru olarak bilmeli· So11ra bu 
maddelerin bu sene de geçen yıi. 
lardaki kadar tedariki, celbi kabil 

r- Yazan : 
1 cemal Bardakçı 

- Birader. İhtikfirda.n zarar gö- olacak mıdır, yoksa kuraklık ve
ren, onun şerrinden el aman çeken sair sebepler dolayısile istihsal a
halktır. Bir adam, daha kuvvetle za1mış mıdır? Azalmıpa bu nok· 
ısırsın, daha çok zehir akıtsın dl. sanın nerelerden hangi vasıtaları. 
ye yılanı sütle besler mi? Bazı la temini mi.imki.in olabilir. İslih
kimseler ihtiyaçlarından fazla eş- saı yerlerinde fiyatlar yükseliyor, 
ya alıyor, narhtan i.\stün fiyatla mu? Yükseliyorsa sebebi nedir? 
mal satanları haber vermiyorsa Bu sebep lzale edilebilir mi? )lak· 
bunun mutlaka bir sebebi olmak liyat işlQri sekteye uğramış mı, 
gerektir. Günde bir kilo ekmekle veya. uğraması ihtimali var mı? 
karnımızı doyurup dururken üç Bu ihtimal gerçekleşirse ne yap
kilo ekmek almıya kalkarsak, un, mak Hlzım gelir? Birinci büyük 
buğday fiyaUarı yükselsin de muh harpte gördüğümüz gibl memle
tekirler para kazansın diye değil, ket içinde orta çağların kara tüm 
yarın aç kalmaktan korkuya düş_ rilklerlne benziyen sistemJI, yani 
ti.iğtimüz için böyle ynparız. Bir bir kazada yetişen, buğday, pirinç, 
şoför, dokuz liralık bir benzin te- yağ ve saircoin diğer kazalara, vi. 
nekesini on beş liraya alır ve sa· lfıyettere gönderilip satılmasına 
tanı bcledıyeyc ihbar etmezse, o- scd çeken yasaklar yine başgöster 
nun gül hatırı için değil, ertesi miş midir? İşte bu cihetlerin ve 
gün on beş lir.aya da benzin bu- bunlara benzer daha. bir çok me
lamıyacağını düşundüğü, bildiği selelerin enikonu incelenmesi ve 
için etmez. Şu halde halktan yar- bu incelemelerden çıkacak netice. 
dım görebilmek için evve!A onun tere göre vaktinde tedbirler a.lın
bu kabil korkularını, düşüncele· ması icap eder. Bir de belediye, 
rmi bertaraf eylemclidir. biıtçeslnde tahSisat ayırarak her· 

- İstanbul belediyesi ara sıra şeyin bol ve ucuz oldu~u aylarda 
böyle teşebbüslerde bulunuyor, stoklar vilcudc getirmeli, piyasada 
şehir holkının her türlü ihtiyacını nazımlık yapmalıdır. 
karşılıyacak tedbirler alındığını - Ya para bulamazsa, kili pa-
ilan ediyor. rası olmamalı ki, yedek tünel ka-

- Azizim, tutalım ki. sen bir yışı, tramvay malzemesi bile te
tayyarcyc binmişsin. Tepemizin us darik edememiş. 
tünde iki bin metre yi.ıkseklikte - Eğer öyle ise Belediyeler 
dolaşıyorsun da aşağıya bize ba· Bankası işe karışmalı, yalnız faiz 
ğırarak ıTayya,remdc çuvallarla ile para vermcltle kalmıyar(lk JU
un, pirinç, torbalar dolusu şeker, zum görülen şehirlerde böyle stok. 
fasulye, tenekelerle yağ var. Be~ lar bulundurmalıdır. 
nim dediğimi yapar, emirlerime a. - ô,-le sanıyorum ki, beledi· 
yak uydurursanız bunları sfzc da- yeler kendi bqların& bu deditin 
ğıtacağım-o diyorsun, iyi ama tay. ~lcrin hakkından gelemezler. 
yarenin bomboş olması ihtimalini - Doğru, memleket için hayatı 
düşünenler de var. Sen öyle ~·ük- ehemm•yeti haiz olan bu mesele
seklerden sesleneceğine aramıza lerle, ilgili veklletlerin ve onların 
inmeu.m. Biz tayyareyi muayene l merkez ve mQlhakattaki tekmil 
edip içindekileri gözlerimizle gör· subclerinin sıkı bir disiplin altın
meliyiz. Yahut görenlerden öğren- da belediyelerle ahenkll bir iş bir. 
meliyiz. Ondan sonra arzu ettiğin llği kurmaları ve saat gibi çalı1-
.şekikie hareket etmekte tereddüt malan zaruridir. Bu olmazsa be· 
etmeyiz. İstanbul halkının geçen ledlyelerln yapacaiı iş, ıu veya 
barJ>te sütten ağzı yanmıştır. Bu bu gıda maddesine narh koymak
sefer yogurdu üfllyerek yemek is- tan, fırıa açıp kapatmaktan ileri 
tiyor. Aradığını ı;arşıda pazarda gidemez. 

fiyatları zincirleme suretile biri. 
birine bağlıdır. Biri artarsa hemen 
diğeri de fırlar. Söz gelimi yalnız 
buiday istihsal eden bir çi!tçlnln 
buida~na narh verilirken onun 
muhtaç bulunduğu diğer eşyanın 

fiyatlarını da gözönilnde tutmak 
gerektir. Bujdaya konulan fiyatla 
dijer eşya fiyatları arasında ni&
beiı!izlik bulunursa çiftçi, mahsu
lünün az b+r kısmını toprak ofisi. 
ne vet'tr, ~unu saklar. Ofisten 
aldığı para ile tedarik edemiyece
ği eşyayı, saıkladığı uhlresiai da
ha ytiksek fiyatla. satmak sureUle 
elde etmfye çahıır. Bu sebeple bü· 
tün eşyaya birden ve ayni zaman
da narh vermek icap ederdi. 

- Çiftctnln m&hsulOnü ofise ta
mamile vermesinin bir sebebi ea. 
ha var. 

- Nedir? 
- Kendisi muht~ olunca vak-

tinde ofisten yardım göreceğine L 
nanmıyor. Çünkü duyuyor ki, da
ha kış gelmeden bazı bölgeler buğ 
day, mıstr bulamıyor. Ço1t sıkıntı 
çekiyor. Ara sıra ofisin gönderdiği 
zahire, ihtiyacı karşılıyacak mlk· 
tarda de~lldir. Devede kulak ka
bilinden pek azdır. Yarın kara kış 
bastınr da yollar geçilemez, de
reler geçit vermez, vapurlar iske
lelere uğrayamaz olursa o bölge 
halkının durumu tehlikeli bir hal 
alacakhr. 

- Toprak Ofisi idar e edenle· 
rin memleketin tablf, zirat, lktı
sadi coğrafyasına hakkile vAkıf 
bulunduklarını kabul etmek zorun 
dayız. Öyle olmasaydı bu çok mü· 
him işin başına gctirilmezlerdi. .. 
Hangi bögelerin ne kadar zahlre
ye lhtJ~ 1*ılnnduiunu ve 
bu zahirenin oralal'a hangi aylar
da göndertleb llecettni bilirler. if. 
)erini ona göre hesaplamışlar, dü
zenlemillerdir. 

- İnşallak. 

Odun ve kömür 
derdi 

( ... ı ı laclde) «--» 
tamamen atıatılcklından Üsküdar 
ve Kadık&,,e anbalarla nakli,at 
yapılabilecektir. 

Şilede bugün tesbit edilen 

dullah Büker: ~O lira m~h Amas- deiumuml muavinliğine Cızre hlklm 
ya asliye ceza hülrimllğlne Zongul
dak asliye ceza hlkimi Nazmi Bay
tok; 35 lira maafh Ayvacık Mlldde· 
iunuımt muavinliğine Tarsus müd· 
deiunıum.l muavini Ali Dikel; Hassa 

muavini Sedat; Cizre hakim mua
vimiğine de Akdağ mUddelumumt 

muavini Cıhad Ozkan tayin edllıni;ı· 
lerdtr. (B .B.) 

Felaket üzerine felaket 
Bir yelkenli, Yunanistandaki açlara 

yiyecek götürürken battı 

Arkimides lllOtörü yiyecek ha- 1 yabana ıltmiıür. Şehrimizde bu· 
mulcslle Pire yolunda battı. ts. l lunan b ir Yunanlı bu hldlse ilze
tanbuldan 320 tonluk yiyecek a- rlne dün bir mubarrlrlmize de
larak bir kaç gün evvel Pire'ye miştir ki: 
hareket eden Arkimides yelken- •- G örüyorsunuz ya. tabiat bl· 
Usi Çanakkale Boğazı haricinde ze düşman. Bu gemi Yunanlstana 
şiddetli bir fırtınaya tutulmuş, iki varsaydı milyonluk bir şehir hal
gün evvel İmroz adası civarında kı bir kaç glin için olsun ııda 
karaya oturmuştu. Dün geminin bulacaktı. Halbuki bunu yok et. 
battığına d&lr haber gelmiştfr. mek için denizler ve fırtınalar 
Yunanista.ndaki açların hasretle menhus taHhle elblrlltl etmı,ıer
bckled.ikleri bu ıtıdalar böylece d!r ... 

Büyük Millet Meclisi toplandı 
(Başı 1 incide) -

Ankara, 1 (Telefonla) - BUyUk 
Millet Meclisi muhtelit grup encu
menlnce hilkQınete iade odllnıit olan 
mUll korunma. kanunu, i5Lenllen de
ğişiklikler yapılarak Meclise gönde
rilmiştir. Bu mUnasebetle muhtelit 
grup encUmenl bugün sa.at Uçten 
sonra Recep Peker'in riyasetinde 
toplanarak faaliyete geçmiştir. Oğ· 

nmdtğfmtze g"!Sre, evvelce esaslarını 

bildirdiğimiz mllll korımma kanu
nunun lhtlk4r yapanlara. verilecek 
cezalar kısmı daha ağırlaştırılmış
tır. Grup encümeni çarşamba saba· 
hı tekrar toplanarak layiha üzerin
deki ml,lzekereleıini bitirecektir. 

SalAhiyetll ldm.aelerin bildirdiğine 
nazaran. lı\yiba yakında Meclis u
mumi heyetine sevkedilece.ktlr. Möıı
taceUyet kararlle mttza.kereıılne bq-

Uzakşarkfa 
fırtına alameti 

tBep 1 !tiride) + 
riiJeceğlnl cl!stenaektedit. lştn. ga
ribi Slyanı bu anlafmazhğm dışın
da, tıpkı Avnıpanın Bclçlka.sı gibi 
bir vazt~tte, harp edecek iki dev
leUn lıarp meydanı haffne girecek
tir. 

J aponya Amerlkaya karşı hazır 
Tokyo, 1 (A.A.) - Dlln bir nutuk 

irad eden mllH servis cemiyeti ikin· 
ci reisi Gencal Kisaburo Ando de· 
miştfr ki : 

]anacaktır. Meclls mehafllinde bu 
IAyihaya son derecede ehemmiyet 
verflmekt~ir. 

Uyihanın umumi heyetçe mUz.a
kcreleri sıralarında şiddeUi mUnaka
Şt:llar cereyan edeceği şimdiden an
laşılmaktadır. Bazı mebualar, ihU
ktı.r yapanların ötliın uz.uına bile 
çarpılmasına taraftardırlar. 

HUkQmet. bundan b&flta hayat 
pahalılığına karşı bir takım lktısadl 
ve maH tedbirler almak içtn de tet
klltata b9"8mtfbr. Ba &r'llflırm&Ja.
rın muayyen gE'lirli vntand~ların 

men!aaUerinl ve lhUyaçlarını keru
mak ciheUne gittiği anlaşılmaktadır. 
(B( B.) 

Parti Gr-... to.aaaıyer 
Ankara, 1 {Telefonla) - Yarın 

saat 15 de Parti grupu içtimaı var
dır. (B. B.) 

Oniversite profesör 
kadrosunda deği şikfik 

yapıfdı 
Anllara, 1 (Teiefonla) - Maarif 

VekilUil, Istanbul üniversite kadro
sunda. detl.flklik yapmıya karar ve
rerek hazırtaWğı bır liiytbayı Jıtec
llse sevketmUJtir. 

bulamazsa, bir metre patiska ele - Budanın hikmeti, bir nıadde. 
geçirebilmek için başının yarılma. ye narh konuldu mu, onu koyan. 
sı gözfinlln çıkması gibi tehlike· larla alay eder gibt ya fiyatı der· 
lerle karşılqır, bazı günler fırın· hal yükseliyor ve yahut o anda 
dan bir kilo ekmek alabilmek için piyasadan sır olup gidiyor. Koy· 
ytrmi dört saat evvelden ntlama, dunsa bul. 

80,000 kilo kömilr derhal nakledi· 
lerek depolara teslim edilecektir . 
Bundan başka Şllenin muhtelif 
islıı:elelerlncle 1,5 milyon kilo kö
milr daha vardır. Bunları da ilk 
fırsatta gelirteceliZ· Midyede tes
blt ettirdlttınfz 150,000 kilo kö· 
mürün nakli için de vesait temin 
etmiş bulunmaktayız. Bunlar da 
bugilnlerde ista.Dbula gelmiş bu
lunacaktır. 

Diler taraftan. ı;on günlerde 
kömür ihtiyacı fazla hlssolunan 
Yefllköy, 'Balcırköy semtleri için 
Çerkezköyünden tedarik ettiği. 
miz 30 • 40 bin kilo kömiir bu 
mıntakalara gelmiş bulunmakta
dır. Halk buıünden itibaren ihti. 
yacı nlsbetmde kömür bulablle. 
cektlr . 

Şarki Felemenk Hindi!tanı, Ja· 
poıı kuvvetlttl bu istikamette hare
kete geçer geçmez pek çabuk zap
tedUecekUr. Hollandalılar lnglllzle· 
ro güvenebilirler mi? Habeşlstar.ı 

dUştinünUz. Bizzat lnglltere bile 
mevcudiyetini idame etmek i!:in A· 
merikaya gftvenmektedfr. 

Bu Utyihaya. göre, Unlvenıite ted
ris kadroırunwı. darlığı dolayıslle ae· 
kiz yıldarıberi terfi edemiyen profe
sörler vardır. Bunlara blr de.rece 
terfi lmkA.m vermek Uzere 125 lira
lık 7 ordinaryüs profesörlClğQ 6 ya, 
90 liralık 16 profesörlük 11 e l.ndi.· 
rilmit: buna mukabıl 100 liralık 5 
ptofes6rl0k 10 a çıkanbnıştır. 

I.Aylha, bütçe ve Maarif encümen
lerine havale edlldiğıaden bugtmler
de Meclis umumi heyetine SC\'kedi
tecekttr. <B.B.} 

sıçrama, itme, kakma idmanlarına - Giyecek, yiyecek maddelcri
b!l.§lamak zorunda kalırsa senin nin her birine az çok kısa, uzun 
bol keseden atıp tutmalanna ku- fasılalarla konulan narhlardan ba
lak asmaz, ve böyle yapmakla da yır ummak, gökten helva yatması. 
kabahatli sayılamaz. nı beklemek kadar beyhudedir. 

- O halde ne yapmalı? Faydasızdır. Çünkü bütün eşyanın 

------------------------'~ YARIN AKŞAM Güzel ve Ahlôkı Mevzuuna 

[~ 
Harikulade sahnele-

1'!" ! ~. r ine do~am~ya~ağınız 
Mı_ı:z_~_atl:ii.Mım nefıs b1r fılm 

Para Hırsı 
Ba::ı rollerde: 

L YNN BARI. JOAN DA vıs. 
HENRY VVILCOXON 

Aynca: Büyük Ostad PADIBIVllli'Dln 

Ayrıca Çerkezköyilndekt diler 
kömürlerin nak11 için de vagon 
temin etmiş bulunmaklayız, 

Odun meselesine gelince: 
İstanbulun kııın odunsuz kal· 

maması için icap eden hertütlü 
tedbiri de almış bulunmaktayız. 

Atvada birlkmlı bulunan cok 
miktarda odunu İstanbala nakil 
için motör temin et1ik. ine olarak 

üç motör Atvaya odunları yük-

Geıleral Ando netice olarak Japon· 
Iann şarkt A&yadakl emellerlnın ta· 
hakkukuna yegllne engel .Amerika 
olduğunu söylemiş ve Japonyanın 
ise Amerlkaya karşı hazır bulundu· 
ğunu UA.ve elmlştır. 

Sfnppur, ı (A.A.) - Slngapur
da harp lıali ilan edUmlştlr. BUtlln 
gönUmUer ve ihtiyatlar si!Alı altma 
çağrılmış, Honk-Kong'da bulunan 
kuvvetler hazır ol emri alm1'1ardır. 

Londra, 1 (A.A.) - Batavla rad
yosu, bqkumandanın bir emrini 
zikrederek Felemenk şarkt Hindls· 
tanı umumı valisinin askerler ve 
tayyareler içın umumi seferberlik 
kararı verdiğini ve bunların cephe· 
deki yerlertnl Ltgal etmek üzere ha
zır bulunmalarını emrettiğini bıldlr-

lemeğe gitmiş bulunmaktadır. mlşUr. 

Bundan başka A'lemd•lından Manmc, ı (A.A.) - Pasifik de-
İbrahlm Yolalı isminde bir va. nlzinln CebelUttarık'ı olup Birleşik 
tandalın ellade bulunan 15 _ 20 Amerikaya aıt bulunan Korrega.dor 

adasında cuma geceslndenberi tam 
bin çekiden fazla odunu da Üskü- bir karanlık hUJı:ftrn lttrmektedtr. 
dar ve Kadıköy b:Jv:ılislne naklet- Topçekerler, la•Zll' durmaktadır. Ca
tirilccektlr.I) vlte deniz tlssUndc de keza aşıklar • ~---- c:La Sonate de la Lane» piyano konser1ıi ••••il' ..- Miirakabe komJ.yonu lstanbulu •öııdllrUlmUştUr. 

-

Sovyeflere göre 
«--.. 1 i_.,e> /§/ 

Alınan bUcwn arabalan tUmenl, bir 

piyade alayı ve bir motörlU hftcum 

taburu ile çarpışan Savyet lrıtaları 

dti~anı ce11uba ve cenup batıya 

doğru alellcele ricat mecburiyetinde 

bıra.l<ml.flardır. 

Dllpnan, bir kaç kesimde Sovyet 

hatlarına bir noktadan nUtuza mu

vaffak olmufbır. 
Mosko,-a, ı (A.A.) - Tass ajan

sına cöre, Donetz ha\-zasında sıkı· 

,an Alman kttala.rına karta 30 son

letrinde R«»tcf muı.atebe9inden ta

mamen ayn diğer 'blr taarruz ln1d

,ar etmı~tfr. 
Rus flerf harekeli, muvaffak gö

rUnmekte ve bir Rus birliii tnühiın 

bir lepeyi işıaı etmif bolunmakta· 

df· 
Londra, 1 (A.A.) - Stokholm'da 

(Başa 1 incide) §. 
~lanna akan un çuvallarının 
lııllantalara boşalacağına kanaat 
ltttrerek, bundan böyle bu gibi 

PERŞEMBE AKŞAMI 

ô~C3ITT 
Avustralyad• Dert?beylerinin 

hüküm ıilrdilğli devirlerde 

hallsızlıja kal'Jl isyan eden 

bir kahramanın miithi~ 

maceraları 

odunsuz ve kömürsüz bırakma. 

mak için heriürlü teclblrl almak· 
tadır. 

Yalnız öirendliimize gorc mo-

tör nakliye ücretleri bir miktar 

?etenle Göring 
görüştü 

bulunan bfr kaç lngfliz gazetesinin 

muhabiri Rusların Rostof'dan sonra 
Taganrogu da istirdad ettiklerini bil· 

dirmekledir. 
Jlosltova radyosu 

şrunlan söyleml'1fr: 

pazar akfanıı 

ita vıyecck maddelerınin lokan. 
t.ıarda da. yapılıp satılmasını 
'ı~en bir kararname hazırla· 
>'rak dun İstanbul Vilfiyetine 
ı..blif etmişlerdir. 

.SiMEMA~IHDA -

KORKUSUZ REiS 
arttığından, arlan nl.sbet dahilin
de odun narhına ilave olunacak-
tır. \ 
Yalnız bu narh ancak Ticaret 

Vekaletinin müsaadesi alındıktan 

sonra konulabilecektir. 

(Bql 1 ineicJe) - -
manyanın genç oldutunu ve yeni ni
zamda Fransanın roıtı olaca&ını söy
lero4ıtlr. 

Alman ordula,n Taganroıda dur

madan Azalt denlzi sahlllnde ~in 
lrlariupol'a doğru neat etınHtedir· 

ler. Bu şehir ltosto!'un taknben llO 
kilometre garblnde bulunmaktadar. 
Bizzat Von IQeist"ln Marinpol'a kaç· 
tığı söylenmektedir. ~ovıb 

katta balun11caktır. Afı1:.adakl 

duruma bakılınca bu mlllılkatıa 

me,·zuu ııe olacağını ta::ımın etmek 
mümkündür. 

Alman~a, Afrtkad:1kl mtic:ulei • 
ye de' &nı edebhmek için :Franf>D• 
ıırn ~ardınıına \C 1-"r:ınsıl.ların gbıt

terecelderl kola.) lıklara her \akli· 
ten zl.)acle lhttya~ da .) maktadır. 
Deniz ~nTISl'ı lnglllz hiilı.lml)eti al
tında "'en de11lz ' e ut•a yoll~ ... 
ltalyaün k~amak !iiUretlle göndr· 
rllel>llecek ku' çe:t 11e teehlzata nılk· 
tarca bir lııad•t '-ardır. ln~llllh r 
cenup denizlerine tamamile h!&klm 
bulunmaları sayesinde :\lı.,ırıla 

gitgide büyiık bir kun et topla~ 111· 

ca Alman 'e ltal)Mtların adz h:ı· 
llw. düşmelcrt tabiidir. B u ınll\•• 

zemesl2.Hi1 (artal*k düı.eltmel. 

l(ln Mlh,.·erln, TllloJt - Bl1.ert ;) &

Jaıactu 'e belki de FraMıı. donaıı· 

muı•clan ,.e Ta111111takl Fran"'l 
kDYvetlerlnden 15tlfadeye lhtiyMı 

Yardır. laslltzıer. dewlz hiklmlye· 
time dayaarak Blnpı.l' .. 11 <:en• 
btmda denft kr.tıana 'ann1flar ,,. 
Alma• ve l ta17u mwvaaala yııll•· 
n••· elt~tU bir haft'keUe tehıfH 

e&ftalıtlerdlr. lasffb ilk•• kan·e11 
_,. .... 1te1 ............. Alk"ak Ta· 

·- tarafıllda• ıelebllecdı nn·f"t· 
lerle ~ an.ada lnnalulalıılllr. 

Tulon \"e Blzert llmanlarınlla Al· 

ınaalara ıun·a lbılerl lnrrnlacatı 
ludllo ndakt haber Vk l.y tanalı .... 
tek:ılbe otrach. Halbakl Alınn1ar 
im yoldaki srzalamNlan ~· 
mnln. NltelrlHl B. llltterle olan 
mtilakat bu ınakflllcla 'armatıı l~hı 

blyltk ~pta \"88ıt•lara btllJ ftra

ıacataaa bir dellldlr. 
Abnaıalar, darlık \ e ıı;ıkıntı l~I• 

de IMlluııan Fransulara elhette bir 
taluın ücretler ,·e ıntlkifatlar , .... 

r.-r 7Llli Elıte Mr &akw _..... 
\:C mane\i rir.klerl var&r. Ba rlı1k
lıer çok atucllr. Amerika ft lıagil· 
terenin de Gauırü yegiıte Jllel#ru 
•·r-ız hükOnaetl ili~ e tanamalan 
ve Tunuıı ve C~lrl tehdld etme
leri, Dekara el uzatmafM'I, ,..,..._ 
ııe\·kl~'&tım btt9Mtth k.....eierl s'
bi tehlikekır \-ardır ki he ... Mn1ea 
l"kh~· hükemetblıe ~ pHahya 
mal olabltlr . 

t'ra11sa111n y8Şlı deYlel nılılt. • 
nn ha,.st .-n flft ~ allla,.. ıe· 

~· 

Tevfik Kut öldü 
(Başı l illCWe) ';<> 

dutu kadar bülün memlcke\te de 
ayni teessürle kal'lılanmış*r· 

Kendisinden Oalaa çok hizmet
ler beklecUtlmiz bir zamKDda a· 
ramızdan ebediyete gi>çen Tevfik 
Kut, samimi, mü,Uk ve kelime
nin tam manaslle, baba bir adam
dı. 

Oiıu kaybeden aile5ine, doatla. 
nna, talebe, muallim ve arka.d&J
ları.. co samimi taziyetlerlmlzi 
sunarız. 

Hastahtını geçen gün teessürle 
haber verdiiimiz. Tevfık Kut a
'PQndisitinin patlamasına kurban 
gitmis ve Şip! Sıhhat Yurdunda 
en güz.ide doktorların binblr ihtı. 

manuna rağmen ölumün penı:e· 

sinden 1turtulamam19br. 
Tevfik Kut 1314 tc İstanbulda 

dolmuştur. 

Evvela Vefa İdadisinde, sonra 
Darülfünunun Tarih $Ubcsinde o
kuyarak me.z.un olmuştur. 

334 te Davutpaşa ort.amektebi
ne tarih hocası tayin edllmlş, daha 
sonra İstanbul lisesi tarih hoealı&ı· 
na ve müdür muavlnli~lne getiril· 
mlştlr. 

Tevfik Kut bundan sonra Orta 
tedrisat şube müdürlü~ünde bir 
muddet bulunduktan sonra 1930 
da Maarif Vekaleti umumi mufcf.
tiıl olmuş ve bu arada kısa bir 
müddet Almanyada Türk talebe 
müfettişliiini yapm11tır. 

1935 senesinde istanbul :Maarif 
mildürlilğüne tayin edilen Tev
fik Kut ölilmüne kadar 6 sene gl· 
bl kısa bir müddet zarfrnda bir 
kaç altı seneyi dolduracak bOylik 
hizmetlerde bulundu. • 

Cenazesi bugün Silleymanlyedc
kl evinden kaldırılarak Sfileyma· 
niye camfinc götürlllerek öğle na· 
mazı orada kıtrndıktan sonra Fa
tihe kadar arkadaşlarının elleri 
üzı-rinde taşınacak ve oradan o. 
tomobillerle Merkezcrendiye Jıö· 

türüierek aile kabristanına def· 
r.edllecektir. 

l(ararname bugundcıı ilıbaren 
~'"kil tatbıka gircceginden ar
~~ hiç bir lokantr. pn-ta, börek 
~ sair lüks addolunan gıda mad-
l!leri yapıp satamıyacaklardır. 

to lokantalara verilen un yalnız 
.._ l'ba, kızartma ve sair işlerde 1 
'QJianıtacak miktar kadar o1a-

Her saiaaesinde hyeean... Her macerasında dekşet.... Müthiş ve 

ltarlkalitle sahaeler -. Baş Rollerde: 

2 - Şlmall Afril<ada genişllyen 

lngiliz taarruzu üzerine lı"'ransız ,.e 
Italyan sömürgelerinin Fransa ile 
müşterek olarak mildafat\ tedbirleri 
alınması dftşllntıltlyor. 

General Weygand s6mlirpden çe
kildikten llO!lra bil' takım Franınz 

nazırları da. şlma.11 .Afrlkaya cttmı.tı . 

pike bombardıman tayyarelerinin hi
mayesinde hareket eden So\-yetlerin 

Dün akşam geç vakit hadiseden 

haberdar olan Maarif Vekili Ha. 

san Ali Yücel bu kıymetlı idare
cinin kaybından dolayı mütees-
9ir olmuş ve cenaze merasiminde 
buhmamıyadılfını teessürle bildi
rerek kendi namına cenazede bu
lunmak üzere Tevfik Kutun en 
yakın ve sevgili arkadaşı Maarif 
mildür muavini Bay Palk'ı vekil 
etmiştir. Merhumun ailesine Vf! 

dostlarına tazl)'Ctler beyan eclerlz 

a aiAND .A.llE&ıH: • ıun L A NG - VİCTOB ile L.AGLEN 

~lttır. ~--••••••••.,••••••••••"' 
Hakiki durum. görüşmelerden bit· 

tikten sonra belll olacaktır. 

makineli ileri blrlıklerl .Mariupol li
manmm 30 kf1ometre kadar şarkın
.da dUJmanla temas hallndedırlcr. 
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•• llm ...................................... ~ BULMACA 

Emlik satın almak ı 
isteyenlere 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Emlik fiflt•n ahrıak isteyenlerin bankamıza müracaatla pa· 

zarhkta satılacak emlak listele rini tetkik etmeleri ilan olu

nur- alH5l• 

., 
1 

' 
1 

'ı.-ı.-ı.-

' ..................... 

ita•••••••••••••••••••••••••" Soldan sağa.: 1 - Çok ıslak. 2 -, iı Birli; Bir uzvumuz; Çok iyi. 3 -
Türlıige Cümhurigeli Buyük testere; Birin yarısı. 4 -

Hamal avadanlıiı· 5 - Bir nota; 

Z 1 a a t B a n k a S ı 
Değnek. 8 - Nakil; Nefer. 7 -r Parasız bilet; Coğrafya tabirlerin.:. 
den. 8 - Bir şehir; Ağaç sakızı. 
9 - Tersi: borçsuz ve ili§iksiz ta· Kunh~ tarilal: ı... - ~ 1• 1: ıoo.ooe.eoo Ttlrlr 

fube .,. ~ adedi: Jl6. 
Zirai ve ticari ber nı'ri banka muameleleri. 

Para biriktirenler• ZS,OGO lira ikramiye veri~ 

Ziraat Bank8ılllnda luuDb&t"al ı n ihbannz l.&llarnıf b~aplannda 
a az H UNaıU lNIMall&.ıt!al"a ~• { defa çekıilecek kur'a ilı &f&~t· 
dald plARa gire Hcramiye datıtılaıcaktır. 

f W 1,818 1UMk , .... W.. MI lllkt M ltNWE Mil Un 
f:ıt ... :ıt ı,etO:ıt 

' • - • 1, .... 
111 • 

... * » &,lll :ıt 
.... . 

J)tKKAT: Beuplanm.....asi ,...W lllr ._. .... M Und&D 
~ dtl.fmiyenl«'e iltr&llli,. Plt.ıia taMirde 4J'ı a fulul\t 
~. K...-r llened9 ' defa, 11 Kart. 11 Bu6ran. 11 llyl*'.. 

l1 BirincllıARU M ~ecekUr. 

inkılabın yapıcı sa/sası 

nıma; Hudut. 10 - Kinaye; Ter
si: ticaret. 11 - Eski bir mabut; 
Başına (() gelirse ekmek pişirilen 
yer olur; Nişane. • 

Yukarıdan aşağıya: t · - Acele 
etme; ~onunu bekle! Güzel sanat. 
lar müntesiplerinden. 2 - Ha. 
marn. Götürme. 3 - Bir gün. 4 -
Sarhoşluk; Sahip. S - Bir hara· 
ret derecesi: Bir renk; Bir sorgu 
edatı. 6 - Kör; TuLcıak. 7 - Ya. 
tılı; Gümrükte sandık ve balya. 
ları açan işçi. 8 - İki sesli harf; 
Tedarik eden. 9 - İşaret; Abide. 
10 - Sıfat eki; Üç; Erkek. 1 l -
Namlı; Kam. 

EVVELKİ BULMACANIN B ALLt 

Soldan sağa : 1 - Yarımada; i s. 
12 - Abes; Eleme. 3 - Kadın; 

Riya. 4 - Aman; İtmam. 5 - A· 
ı mal ; Meç. 6 - Astar; Ağ. 7 -

Na; Arsenal. 8 - Mira.o;; Çalı. 9 -
Arasına; Re. 10 - Nara; Sima. 
11 - Adana; Fin. 

Yukarıdan aşa~ıya: 1 - Yaka. 
!anma. 2 - Abam; Sair. 3 - Re· 
daat; Rana. 4 - Iııınma; Asan. 

5 - Arasıra. 6 - İl; Na. 7 -
Dert; As. 8 - Alim; Geç; Si. 9 -
Eyam; Narin. 10 - İmame; Alem. 
11 - Se; Çalı; At. 

Yeni Neşriyat: 

Perde ve sahne 
Bu resimli sinema ve tiyatro 

SANDIB iMALIYISI BKSiLTMlll 
TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETi 

u ... ı ••n•m••• : 
l - En az 2500 ve en çok 7500 aöet olmak üzere Maden

suyu şişelerıne mahsus yaptırtlacak sandıkların yalnız imall
yesi 8 112/ 1941 Pazartesi gıinü saat on dörtte açık eksiltme ile 
ıhale 2olunacaktır. 

-RADYOLiN 
2 - Eksiltmeye iştirak için (300) lira teminat mektubu ve· 

: ilecektir. 
3 - İsteklilerin şartname i~n Yeni Postahane karşısında Mi

mar Vedat Caddesinde (Kızılay) Hanında Kızılay Deposu direk-
törlüğüne müracaatları ilAn olu nur. J'r -· 

Çuval yapıcılığı 
Toprak mahsulleri 
mü ürlüğünden 

eksrtme ilanı 
ofisi umum 

1 - BeZi teşekkül tarafından verilmek üzere beş yüz bin ill 
bit' milyon radde,,inde jüt, kendir veya pamuk ipliline un ve mik. 
set çuvalı yaptırılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imll edilecek miktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin eksiltme &ünü ve saatinden evvel şimdiye ka

dar çuvalcılıkla meşgul olduklarına ve bu işi yapacak kablliyet 
ve teşkilata malik bulunduklarına dalr Ticaret ve Sanayi odaların· 
dan vesika almaları, muvakkat teminat olarak beş bin Türk lirası· 

nı Ofis veznesine teslim ile makbuz almaları veya bu miktarı, 

mektupları devletçe kabul edilmiş bir milli bankanın muvakkat 
teminat mektubile temin etmeleri ve eksiltme günü imal ettikleri 
bir çuvalı nfimune olarak getirmeleri ve bu günd~'l itibaren Top. 
rak Mahsulleri Ofisinin Ankaracıa Umum l\Iüdürli.ıK Mübayaa ko. 
misyonunda ve istanbuld!\ Sirkeci Liman handa İstanbul Şubesi 
Müdüriyetinde her isteyene verilmek üzere hazırlanmış bulunan 
şartnameye göre hareket etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme, ikinci maddede zikri g<'çen şartnamede yazılı 

olduğu tarzda kapalı zarf usulile kra edilecektir. · 
5 - Teklif mektupları 3 • 12 · 1941 tarihine rastlayan çarşam. 

ba günü sant 15 şe kadar Ankarad1 Umum Müdürlük müoılyaa 

komisyonuna, İstanbulda İstanbul şubesi müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde teslim edilmiş olmalıdır. Teklif mektupları mezkör 
gün ve saatten evvel bildirilen makamlarda bulunacak tarzda la. 
deli taabhiltlü mrktupla da gönderilebilir. 

6 - Talipler tekliflerini mü hürlü bir zarf içine koyacaklar. 
zarfın üzerine isim ve adreslerini yazaC'aklar, bu mühürlü zarfı 

muvakkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve 2 nci 
maddede yn:ı:ıh vesika ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu zarfı 
da temhir edecekler, dı' zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun 
çuval im~! işine alt olduğunu işaret eyliyeceklerdir. Teklif mek· 
tuplarına şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği yazılmakla 
beraber, imfıli'ıtın jütle, kendir veya pamuk !pllğile yapılacağına 
göre, tekil! olunan fiyatın hem yazı ve hem rakkamla açık olarak 
derci lAZtmdır. Mektuplarda hak ve silinti olmıyacaktır. 

7 - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak ve teklıf mektupla
rının aç.:ması için kararlaştırılan günden itibaren nihayet on f(1n 
içinde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektup
la tebliğ olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamak
ta tamamen serbesttir. Teklif sahipleri ihale için muayyen müd. 
det zarfında tekliflerinden dönemezler. c102Sh 

iLE SABAH, öCLE VE ~ .... ,, _ .......... _ ... __ 

Devlet Demiryolları ilan lan 
·---

Bir sene içinde İzmit deposuna ıelecek tahminen S bill to8 
maden kömüründen 3700 tonunu n İzmit'e ve 1300 tonuıwa el• 
Adapazarı'nda vaıonlarden yere indirilmeai ve aydı m iktal' iti" 
mürün yine aynı mahallerde yerden m,akine .e icabında ,,.,-· 
lara yükletilmesi işi açık eltsiltm eye konmupur. Yükleme 11tt1· 
hammen bedeli 50 ve boşaltma muhammen bedeli 45 kuruıtur· 

Eksiltme 10/ 12/ 941 T.ne müsadif ç&rpmba tünü saat 11· ~ 
H.paşadıı. l el işletme komisyonunda yapılaea.ktır. M11Vaklı:at *' 
minat 356 lira 25 kuruştur. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyonda bulunrnaı.rt 1"' 
zımdır. 

Fazla izahat ve şartname almak isteyenler tşletmqe ~
etmelidir . .10265• 

* 
!uhammen bedeli (12.000) on iki bin lira olan 300 adet toeO" 

ustunc takımı 16 1/ 1942 cuma günü saat ıs te kapalı zan 11iu10 

ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin (90 0.00) dokuz yüz liralık mu"61'' 

kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini af• 
ni gün saat 14 e kadar Komisyon Reislitlne ·vermeleri llzımdır· 
Şartnameler parasız olarak An kara'da Malzeme Dairesfndello 

Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
(1ot92) 

* Polatlı deposuna bir sene zarfında. ıelecek olan tahminen 2C)OO 
ton kömürün vagonlardan yere ve ayni miktar kömürün y erclell 
makine veya vagonlara tahmil ve tahliye işi açık eksiltmeYe koll' 
muştur. 

Muhammen tahmil ve tahliye ton bedeli 80 kuruştur. Ekslltıne 
19/ 12/ 941 · tarihine musadlf cuma günü saat 11 de Haydarpapd• 
1 tnci işletme Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 kanuni teminat akçeleri ile muayyen ,Un ve 
saatte komisyonda bulunmaiarı ve fazla izahat ve şartname aıın•1' 
için işletmeye müracaatları lbım dır. «1 0564• 

Karar Hulasasıdır. 
941 

Ceza 1340/ 1342 

(~ı ı fıK.iıft) 

muhakemettrde bulunamıyoruz. 

Şu sualler zihnlıniıde tereddUt 
uyandırır: 

İnkılAbın yakın maziyi yıkma 
ihtiyacı artık tamam olduğuna 

göre; iyl ite kötüyü birbirinden 
ayırmak ve dın amilini aklın icap 
ettirdiği yolda 'karşılamak fçin 
bu bakımdan sabit bir fikre ka
pılıp kahnak e lbette caiz değil. 

dlr .... 

gazetesinin birlnclkAnun sayısı ) 
çok zengin resim ve yaZ'llarla çık
mı5tır. İçinde profesör S&llh Mu· 
rat, Selim Nüzhet Gerçek, Hikmet 
Feridun Es, İbrahim «oyi, doktor 
Şemsettin Talip, Nusret Sata Coş
kun, Vasfi R. Zobu, Füruzan Ce. 
mali, Refik Kemal Arduman, Sıı

bih Gözen' in dderli yazıları var· 

Milli Kor uma kanununa muhalefetten su~lu Unkaparu TektJdd 
iskelesi 23 numarada kömürcülük ticaretile mefiul Ahmet ol1" 
İbrahim. Rıza oğlu Hüseyin hakkında 'tstanbul Asliye ceza Jnl~
kemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunıNl fi l 

~bit . olduğundan MllU K91um~ ~·~ununun 3~, 51 · maddeleri ıou; 
clbUıce 40 ar lira ~ra ee~ası öde meslne ve yeC'il şan mUddette ti 
dükkanının kapatılmasına ve büküm kat'tleşt!Clnden ilcreti sL\ç· 
!uya alt olmak üzere karar hulasasının v atan gazetesinde neft'· 

- Acaba inkılAbın ı;nyelerine 

uyar mı? Acaba Atatürk sağ ol
saydı hoş gorür müydil? 

* Bu mühim bahis :hakkında şim· 
d tye kadar devam eden yazılar

dan maksat, bir takım yanlış dü
şüncelerin yarattığı havayı dağıt

mak ve serbest bir münakaşaya 
müsait bir hava yaratmaktır. 

Bu uzun, fakat zaruri başlan· 

gıç yazılarından sonra gelecek 
yazıda ameıt düşüncelerimizi ileri 
sürecek ve ır Berraklığa doğru,, 

münakaşalarının btı kısmını böy· 
lece neticelendireceğ iz. 

Ahmet Emin YAL:\IAN 

Her inkılabın tabii gayes i, ma. 
zinin biriktirdiği engelleri yok 
ederek akıl ölçtlsile serbestçe 
ilerilcmcyi mümkün kılmak ve 
mevcut şartların icabına göre l:la, 
reket edebilmeğl temin etmektir. 
İnkılApların bir yıkıcı devri var
dır ki hızı bi.r müddet devom 
eder. Ondan sonra enkaz arasın
daki iyi ile kötüyü ayırmak ve 
mazinin yetişUrlp kuvvetlendtrdiğt 
hcrtilrlü hayırh içtimai amiller
den istifade etmek zamanı gelir. 
Atatürk sağ kalıp ınkılı\bın bu 
safhasına yetişseydi din kaynak· 
!arından gelen ve iyiyi, doğruyu , 

güzeli arayan tesirlerden tam bir K ü ç ü k yavru 1 a -
surette istl!ade edilebilmesine 
mutlaka alfıka. gösterird i. d 

Bununla beraber zaten nklın, rımızın QI ası 
jnkılaba aıt esas prensiplerin ve (Ba'ı ı incide) X 
ayni zamanda günden güne dcği· göstermcji iş edindiğini dlişı.iı\e
şen hal ve şartların icabına sore rek İstanbul merkez heyetine te· 
tedbirler alırken ve gidişimize lefonla başvurdum. Bir ses şu ce
ona göre duzen verirken: • Acaba vabı verdi: 
Atatürk olsa bu iş hakkında ne - Biz yalnız fakir çocuklarla 
yapardı? ıı diye düşünmek büyük meşgul oluruz. Böyle işlere bak. 
bir hatadır. Bunu yaparsak inkı- mayız. 
lAbın ruhunu yıkmış ve yavaş «Fakir çocuk... ne demek? Be· 
yavaş yeni b ir taassubun doğma- nim bildiğim, Çocuk Esirgeme Der 
sına, yeni fetvacıların ve tefsir· ndl fakir olsun olmasın, Türk 
cılerın yetişmesine, yeni bir yo- yavrularının sıhhatine ve gıda. 
baz sınıfı peyda olmasına yol aç. sına alt bir mesele ile uğraşmağı 
mış oluruz. Atatürk gibi akla ve iş edinmesi liızım gelen bir mU
lnk1lAba iman eden bir dAhinin essesedlr. 
ruhuna karşı bundan büyük b ir Ekmek meselesi diye hep bü· 
saygısızlık olamaz. Onun kurta· yilklerin gıdasına ait meselelerle 
rıcı dehasına karşı vazifemiz; ak. uğraşılıyor. Makarna t:lbi büyük· 
Jın ve zamanın icabına ve umumi ferin gıdasına ait bir şey için her. 
menfaate en uygun yolu tam bir gün çuvallarla irmik veriliyor. Ya 
serbesti ile aramak ve iyi ile kö- Türk yavrularının ~ıdasını kim 
tüyü, faydalı ile zararlıyı aklın düşünecek? Bunu nereden, ne 
muvazeneli öl(ülcrile birbirinden suretle tedarik edeceğız? 
ayırmaktır. Bu meseleyi ortaya a.tıp arkası· 

Atatürk, bi.ıyuk kurtarıcıların nı bırakmadan uğraşırsanız bin· 
arkasından yapılan tarıhl hatadan !erce Türk baba ve anasının der
bızi korumak ve lnkılAbın sablt dine tercüman olmuş olursunuz.a 
ve hareketsiz; bir hale düşmesi . Genç babanın elinde İaşe l\fi;is. 
t~Iıkestnl onle:mek ıçin elinden teşarlığına, Belediyeye, Çocuk 
geleni yapmıştır. Hepimız gibi bir Esirgeme Derne,inin umumi mcr· 
inşan ve vatandaş oldugunu her kezine hıtabcn yazılmış şikayet 
vesıle ile hatırlatmış, mıllctle olan mektupları vardı. Öyle umarız ki 
munascbetlerini musavi ve kar- bütün bu daire ve müesseseler, 
şılıldı bır sevgi diye anlamış ve çocuk mamaları hakkındaki ih
insan sıfatlle olan zaaf ve hatala· malin manasını derhal kavraya. 
rını bızdcn gızleyecek yerde mu· caklar ve bu ihffiah ortadan kal
balagalı bır şekilde gozlerlmtzın dıracak tedbirleri derhal alıp hal· 
önune sermiştır. ka bildireceklerdir. 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
LO~AN B Eltil: 

DaltHiye MiteU.. 
Dinnyel• IK 

Muayene saatleri: PaZlU' 
hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

dır. Tavsiye ederiz. 

RADYO 
B• riaki Proen-

7,30 Program saat ayan 
7,33 Müzik 19,45 Konuşma 
7,45 Ajans 19,55 Müzik 
8.00 MUzlk 20,15 Rad. gaze. 
8,15 Evin saati 20,45 Müzik 
8,30/ 8,45 MUzik 21,00 Ziraat tak' 
12,30 Program 21,10 MUzik 
12,33 MUzlk 21,30 Konuşma. 
12,15 Ajans 21,45 Müzik 
13.00 MUzik 22,ao Memleket 
ıS.30/14,00 Müzik ııaat ayarı 
18,00 Program 
18,03 Müzik 22•46 Müzik 
19,00 Müzik 
19,30 Memleket 

22,55/ .23,0& Yarınll 

program, kapan11 

TAKViM 
2 BİRiNCiKANUN 1941 

SALI 

AY: 12 - GÜN: 338 - Kasım: 25 
RUMİ: 1357 - ildnciteşrin: 19 
HİCRİ: 13H - ZİLKADE: 13 

VAK.ti' MVALl t:.t.\ .'il 

GÜNEŞ: '7,06 2,25 
ÖGLE: 12,03 7,22 
İKİNDİ: 14,28 9,46 
AKŞAM : 16,41 12,00 
YATSI : 18,19 1,38 
İMSAK: 5,22 12,40 

B ORSA 
1 BİRİNCİIAMIJN l Hl 

1 SterU.n 
100 Dolar 
ıoo Pezeta 
100 İsveç krol'lu 

....... " 'l'aMtlll 

5,22 
129,89 

12,89 
30,75 

L. ... 

1933 Türk borcu I 23 25 
1933 İkramiyeli Erıani 21 25 
1934 Srvas .. Erzurum 20 70 
T. Cül"fthuriyet Merkez B. 134 00 
Anadolu Demiryelu tahylll 41 25 

Nt!Xft 

Türk altmı (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Kalın be~ibirlik 

Kalın befibirlık 
Altın gramı 

(Hamit) 
(Reşat) 

28 35 
25 35 

123 00 
127 50 
137 50 

3 70 

Dram kımunda 

13u akşam 20,30 da 

Bunu bile bile, isteye isteye nl. 
çın yapmıştır ? Çunku arkasından 
riyalı bır hava yaratılmasını, ın

kılAbın şahsına mal edılmeslnl ve 
ölümünden sonra sabit ve durgun 
bir şekil alarak ınkılap ruhuna 
aykırı du~esıni, milletin v•rlı· 
tında fasıla ve sarsıntı olmasını 

istememiştir l1 
°'STANBUL BI LEDtYESi 

----------·· MiWt Aile 

TORKiYE 
IŞBANKASI 

K lçlllı la•arru/ 
lıe•11pl11rı 11#42 
~YEPLANI 

UfB>BLE&: 2 Şubat, ' llıla

yıa, 3 Aiusto., 2 İkincitep-ila 

tarihlerinde yapılır, 

ZAYİ 
Üsküdar Malmüdürlüğünden al· 

dığım üç aylık maaş mühürümü 
kaybettim. Yenisini çıkanacağım

dan eskisinin hükmil yoktur. 

ıHz ma.udYn.sat 
1 adet 2000 liralık = 2008. - lira 
3 • 1000 • = sooe.- • 
2 • 750 .. =1509.- • 
3 • soo • = 1500,- • 

10 • 250 • = 2500,- • 

40 • 100 • =4008,- • 

50 • 50 • = 2SOO,- • 

200 • 
200 • 

25 • 
18 • 

= 500l,
= J808,-

I "' VATAN GAZETESi 
iLAN FIYATLMU 

' 
Fatma Gergin Bqhk 750 

Üsküdar Uncular sokak No. 38 
1 

1 nci s atfa 500 

8ahlbt ve Nefriyat MlldtlrQ 
AHMET EMIS Y AUIA..'( 

Buılclıfı yer: VATA..'( K&tbu.M 

1 
2 nci » 400 
3üncü • 150 

! ~4.u.·n·c•u·· -· .................... 50~~ 

dllmesine 7/ 8/ 941 tarihinde karar verildi. «~0557.» .......,.,.,,, 

Y A T A N 
Okuyucularına büyük bir hizmette bulunuyor 

Kupon/Mı kesip bize gönderiniz, 
o. ... b ... pean. ... ..,..., ................. ~ 
2e k1lpOD ıettıw .. w.e1 119tııhld ldtaplar lııiQ'tik .er _.. 
dllUa nrllecekUr. 

Tenzilatlı. kitap listemiz ............. 
500 kuruıluk 10 kitap 250 kuruıa 

llşk Qüneşi Etem İzzet. Benice Jj{) 7, 

'° '° 40 

Donogo lf srl komedF 
Parmaklarile Konuşan Kız Hallen Keller · 
Tarihte Kadın Simal11rı 
Bir Öğretmenin RomaRI 
Qözlerin Slfrı · 
Bizim Türküler 
Kağıt Oyun/Mı 
1939 Harbinin Mense/en 
100 Fal (Manzum) 

lf hmet Refik 
Huriye Ö11iz · 
Nur Tahsin 
Vasf i Mahir 

lf. Moruva 
Necdet Rüştü · 

40 
JO 
JO 2, 
ıo 

500 
a. htdtld ld..,.... llJ lnpea mllkalıüilMl9 211 llv9P, ........ 
eeldtr. 

m ... ._. 
- 'Kt tiralik 12 kitap 5 liraya 

Çapkın Kız /ika Oündüz ııJ 
lf bdülhamit ve Ytldız .hatif atı Tahsin Paşa · ıj(J 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 12J 
Grek · ve Rumen Mitolojisi Nüzhet HllŞim ıoO 
Bizansm So11 Gü11/eri İskender F. 7J 
Cem . Piyes 1J 
Moskova - Roma Falih Rlflcı 7J 
HayatıR Sonbaharı Dr. Poşe 7j 
Bugünkü Japonya Resimli jl) 
Yeni Türk Edebiy ah Vasf i Maltir JIJ 
Faust hakkında lfdnatt JIJ 
Vatandaş için Metkni Bilgi /er.Afet JQ. 

ıo(J(J 
.. llltı ılelııl lııl..... . .... . .... ,. it ... .,.,. ......... 
celdlr. 

'hfraülı'.i ~ .. ,.. wlleftal ~e ,..na ........... 
~ ~ W-... r ....... riM ı•••••· 


