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Hakkmda. Rauf lihmed Hotinli'nin 
güzel birtetkikyazısım neşredeceğiz 

~ ~ 

Sun'i ekmek sıkıntıs·ı 
yaratanlar kimlerdir? 

K adıkögünde ekmek kralı/ ırıncı K oço 
Karagöz neden ayda 1330 lira 

tJererek on fırını kapalı tutuyor? 
Dahiliye Vekaletinin ekmek 

büyük bir fayda 
işlerini 

olduğunu 

tetkik ettirmesinde 
sanıyoruz 

Barışa giden 
biricik gol 

-r Dün de fırınlar önünde izd iham 
vardı. Halk ite kaka ekmek almı

I ya çalışıyordu. Buna sebep neydi? 

H ele bir Almanlar hak iki ba· 
l'lşın icaplarnı kan·a~ınlar, 

dünyanın felaket ini 'derhal a· 
adete çe\·lrmt..-k için keodlm iz.e 
(lİ\ cnirlz. 

~Uan : Ahmet Emin YALMAN 

\ n akıt vakıt dünya g .. zetelev rinde şu veya bu şekilde 
bır rivayet dolaşıyor: Rus işi so
ıtuna erince Almanya, İngiltcreyc 
ltıütareke ve sulh teklif edecek. 
~iş, kendisinin Avrupa işlerine 
düzen vermekte serbest kalması 
kı-t.Ue karşı tarafla anlaşmıya ta
lıp olacakmış, ara bulmak için 
'turkiyenin araya girmesini isti· 
>e~kmiş, İngilizler bunu kabul 
ttınezlerse amansız bir harp aça. 
'-k, İngUizi nerede bulursa vura-

Dün Ankaraya varan Alman matbuat mümessilleri Ankara rarın
da kendilerini karşı lıyanlar arasında 

,., 

Alman matbuat 
heyeti Ankarada 

;~ mnıetınin, dunyanın ha. tAlman heyeti AlatBrJı•an muvalılıat 
linc1en ne kadar acı duyduğu ve 1 kabrine bir çelenk koydu 
insanlık hesabına ilerişini ne ka- 1 
dtr kara gördUğU İsmet 1nönünun 
'°n nutkunda dürüst, açık, vakur Dün gece Alman sefaretinde verilen ziyafette 
bir lisanla ifade olunmuştur. GU-
1\Un birinde bir 'barış kaynağı ol- Saraçoğlu da hazır bulundu 
':ıaktan ne kadar saadet duyaca. Ankara, 17 (AA.) _ Alman h a.

1 

Anadolu ekspresi ile şehrimize gel· 
lırnız da sevgi dolu bl~ lisanla an· rt<:lye nazırlığı besın dairesi rei.ı;i miş ve garda Alman bilylik elçisi 
1•tılmıjitır.Fakat ayni zamanda ba cırla elçi Dr. Schiınldt'in başkanlı- Von Papen ile Matbuat umuRl mti· 
t141 boş bir lfıf değil, bir takım ğında. Alman basın heyeti bugUn <Devamı Sa. 3; Sü. 5 ile) - -
"asıflara uygun blr prensip diye 
ltıladığımız da G{iphe kabul etmez 
bir tekilde söylenmiıı:tir. Biz öyle 
bir barış tasavvur ediyoruz ki, 
lialkan milletlerinin ve diğer mil
leUerin istiklallnc, hakkına saygı 
~in etsin, İranın işgali gibi fa. 
tt.ılara meydan bırakmasın, dOn
h yüzünde hakkın ve emniyetin 
büküm sür mesine, insanların milş 
terek medeni maksatlar için el blr. 
liği yapmasına imkAn bıraksın. 
~Orbalıtı. nefreti, taassubu, ihti
tası, entrikayı her vakit için boğ
•un. 

Alman kon
trolu albnda 
~vrupa birliği 

Amerikalı bir gaze
teciye göre : 

Sovyetlere göre 
Ruslar 

Kalenin'de 
ilerliyor 

Alman askerleri 
bitkin bir halde 

1 
Un mu eksik tevzi edildi? Ne ol. 
du? 

1 
Hayır, halkın bu k adar sıkııı tı 

çekmesinin :sebebi, bir takım hu-
' . nl . susı me aat dolaplarından io'lret. 
ı tir. Yoksa un kMı miktar.la ve 

vaktinde tevzi edilmiştir. Halkın 

1 

ekmeğini zahmetsizce tedarik et
memesine hiç bir)ıakikl sebep yok 
tur. 

İstanbulda 164 fırın var. Bun· 
lardnn 138 fırın beş .ekmckçiJilc 
şirketine aittir. Yalnız 26 fırın şir 
ket harici serbest çalışıyor. 

Bu beş şirketten Kadıköy şir_ 

keti üzerinde dün durarak bir tet· 
kik yaptık. Halkın çektiği sıkıntı 
nın içyüzü derhal meydana çıktı. 
Bakınız anlatalım : 

Kadıköyünün ekmek kralı ve 
Ekmekçiler ~irketinin reisi Koço 
Karagözdür. Onun fırınından baş 
ka işllycm fırınlar GUnlardır: 

Hıristo Karagöz, 
Niko 
P açora Yqrgl 
Kont! Dini 
Gazhane .Ahmet. 
Şirket harici olarak la Cilmhu

riyet Mehmet ve Lokman .. 
Buna karşı KadıköyOnde ekmek 

kralı Koço Karagöz, bir takım fı- ı 
rınları kısmen kendi namına, kıs. 
men şirket namına kiralarını ve 
fırın bir ekmekçiye aitse onun 
aylık kazancını ödeyerek kapalı 

tutuyor. 
(Devamı Sa. 4, SU. ı de) «-• 

Almanlara göre 
Ruslar, Kırım

da 100 bin 
esir verdiler 
Kır1mın d Jğu kısmı 
Almanların elinde 

Hitlerin geni 
bir emri 

1 şgal edileA Rus 
opraklartnda mülkı 

idare teessüs ediyor 
1 

İdare ômirliğine 
Alman nazırı 
tayin edildi 

bir 

Berli•, 17 (A.A, ) - D.N.B. 
Fiihrer, Alman kuvvetleri ta. 
rafında• işıaı edilen ve hali 
hazmia •uharebelerin aiha
yet buldufu do(ll toprakların
da .mülki i•areleria ieliisi.ni 
emretmiıtir. 

Bu idareleria eea&h vuife
leı·i•in başuula. •mıuni uayi· 
şin muhafazası ve ltalkın lltti
yaçlarını temi• etmek qi it• 
lunmaktadır. 

işıal altıniaki topraklartla 
kuralacak. miilki idare ltir Al
man nazırının emri altıada bu 
lanacaktır. 

Fülır&r bu maksatla, Alman 
Devlet .S.zırı Alfred Roııen. 

berı'i dofıtda işıal altıniaki 

topraklar nazırlıtına ve Gau. 
le.iter dekter Alfred Meyer'i 
de Alfred Resemberı'in daimi 
nazır vekillifl ne tayin etRtiş
tir. 

İlk olarak Litnnya ve Le
teaya eıtki müstakil 4cvletle
ri arazisin•e ve Beyaz Riitea
yaoın bir kısım topraklarında 
mülki idareler ibdas riilmiş
tir. Ba topraklar, Alma• ••
tu kemiserllti sahası11a da· 
hildir. Fübrer, vali _ reis Hein
ri <'h _ Lhoııe 'ı dei'a toprakları 
Alma• komiserliti vaıifesiae 

tayi• etmiştir, 
Bir kısıın Ukrayaa teprak

larnMla tla milli i•areler k•
TUlm•tl•r. Fiillrer, it• Ware· 
lerht tNMa• M- lr .. lierl 
olarak vali - reis t:ricla K.eell ' ı 
retirmiştir. 

Ankara, (Radyo Gazetesi>
Mülki idare Letonya., Litvan
ya, Eston,.ada kurala<"ak ve 
Oıılaad aduu alacaktır. Bu 
mıntak&Yl yükııek komiser lik 
idare edeoektır. 

~------,,) 
Atlantikte bir 
mihver gemisi 

yakalandı 

Yakalanan gemi 
Amerikan bayrağını 

taşıyordu 
Vaşington, 17 (A.A.) - :Rarici

ciye nezaretinin tebliği: 
Bu vasıClara uygun bir barış i

tin ara bulucu bir rol oynayabil. 
11\ek imkanı gerçekleşince, Milli 
~imizfn nutkunda bahsedilen 
&aadcte kavuşmuş oluruz. Daha 
btıyük bir m~mnuniyetle başara. 

Londra, ı 7 (A.A.) _ Moskova Berlın, 17 (A.A.) - Alman ordu. 6 Son trşrln sabahı, ~afakla be. 
radyosunun cepheden alarak yaz- lan ba.şkumanda.nlğının tebliği: raber, Birleşik Amerika kruvazör· 

taiımız vazife · yoktur. 
F'akat Avrupaya düzen ver-

Bitter geniş bir 
s11aıı taarruz 
hazırlamaktadır 

ltıekten; gözlerimizin bu kıtanın fi /manya 20 sonteşrinde 
her köşesinde gördüğü mana kas- b 
ledilecekse, bos bir 11Avrupa tesa- ir bey an name 
llUdü11 ıuı altında yabancı milli neşredecek 
~lrhkları çiğnemek, kalpleri mil- Ne\•york, 17 (A.A,) - Mister 

duygularla çarpan adamları bi. • Raymond Chapper vVorld Teleg· 
ter vesile ile imha etmek v~ Av- ram• gazetesinde şunları yazıyor: 
~ı>anın ortasında başsız esır sü· Resmi Amerika mahfillerine ge_ 
~Ulerl yaratmak gibi yollara gidi. len ciddi haberlere göre Hitler 
becekse böyle bir temel üzerine genis bir sıyasi taorruz 'hazırla
cı:rış kurulamaz. Almany~ ne ka- maktadır. Hıtlerin ynpncağı teşeb 

r sert ve tehditli .bir dı~ kulla. büsün, Alman kontroHı nltında 
tıırsa kullansın, İngıltereyı yıldı-
tarnaz ve bu şekilde bir uzlaşma 
•ıııhünü ağza bile almasını temin 
~ernez 1940 sonbaharında İngil· 
~tenin. en ağır çaresizlik içinde 

oir Avrupa konfederasyonu vü
cude getirmeği heder tutacağı ı.a· 

nılmaktadır, Bu münasebetle neş 
redilecck beyannamede Ru!:ya he
zimetini saklamak maksadı güdü
lecektir. Yeni Avrupa nizamının 

kurulmasına doğru atılacak ilk 

ile kabul etmediği şartların bu
liln ciddi bir münakaşaya mevzu 
llrnası nasıl umulur ki İngiltere 
0 zamandanberi silAhlanmıs. ken- adımı, Avrupa kıtasındaki baska 
Cliı;ıi toplamış ve Akdeniz ve Or. memleketlerin de muhtemel ola
~ Şark tıAkimiyetini kurtarmış. rak imuılyacnğı bir beyanname çı 
ır. Amerika, kocaman bir ımalfıt karmak teşk fl edecektir. Eldeki 
~letni kurup mahsul almıya baş· 
\ trıış, bitaraflık kanununu açıkça 
\o aldırmış, gemilerine vur emrini 
t~rrn1ş, bir ayağile harbe girmiıı:
t · J aponya, sırtındaki yükün al-
111dan kalkamıyacağını kavrıya. 
~'k:: anlaşmıya istek göstermiştir: 
~ 'nl üçüzlü pakt saçayağının bir 
"atı çukurdadır. Buna karşı Al
~nYa, Rusyada çok arazi kazan· 
ltııı ve parlak zaferler temin etmiş 

(Denim !Sa. 3 Si. .. ..) + 

haberlere göre, beyannamenin ncş 
ri ıçin 20 sontcşrin tarihi seçilmiş
tir. Beyannamenin Roose\·elt ile 
Çörçil'e ve Atlantik beyanname
sine karşı çıkarılacağı tahmin e. 
diliyor. 

Hitlerln bcyannilmesi doğudaki 

Alman fetihlerine dayanan bir Av 
rupanın hürriyet ve emniyetini 

belirtmiyc çalışacaktır. . 

<Devamı Sa: 3 Sü; 5 de) /§/ 

• 

dığı bir telgrafa göre, Rus birlik· Alman ve Rumen kuvvetleri bazı !erinden biri, Amerika bayrağını 
leri Kalinin cephesinin butun sa&: şiddetli muharebelerden sonra Kere; hlmıl ve iki yaıpnda Blrleşı k Ame. 
knrındı üzerindeki ilerleyiş lerini şehir ve limanını zaptctmlşk>rdlr. r ka bayrağı şekli çizili bir ticaret 
muvaffakıyetle genişletmektedir. Kırım yarın ada'lının do~ı kısm ı gemisi görmUştür. Kruvazör daha 

Londra, 17 (A.A.) _ Bir Stok- şimdi tamamen elimizde bulunmak. yakına. gelince, Fladelfia limanına 
holm telgrafında bildirildiğine gö tadın Kırım'dakl takip ve yarma kayıtlı bir Amerika ticaret gemisi· 
re, Petsamo bölgeleri ile Mour- hareketi esnasında alınan esirler bu nin ismi okunabilmıştir. Bununla 
mansk sahilleri Alman ba~kuman ara:la ıoo btn kişiye yUkselmlştlr. beraber, geminin hail şUpheli oldu. 
danı, general Dietl, Almanyaya 1 DUşman, kara muharebelerinde ğundan kr uvazör, durmasını emret· 
gönderdigi gizli bir raporda as- uğradığı kanlı zayiattan nıaada, mi.ştir. Denize bir !lika indirerek, 
kerlerinden bir kısmının sima! ik Kere; boğazı yollle kUV\•etlerinl ge. malQmat almak üzere bir subay 
Um şartlarından doğan ve adına ıiyc çekmek te~eöbllsllnde de ağır göndermiştir. Fllka daha geminin 

(De,aını Sa. 3, S ü. 3 de) (- l zayiat vermiştir. l yanına varmadan, tayfa geıniyi ter. 

----------!...-----------,----- t Devamı Sa. 3, Si, 1 de) § § 

- ' .. 

•• 

Bitaraflık kanununun tadili üzerine Atlas ve Pa~iflk Oltyanas larınaa devriye resmiye 1ta,1ıyaa 

Ame rikan filosunun ku\fvetli bir ıu·lt hsı 

Basvekil, dün aksam 
Ankaradan aynldı 

lnönü, Mersine hareket 
eden Başvekili uğıırladı 

Saracoğlunun Başvekile vekalet 
etmesi yüksek tasdike iktiran etti 

-· 

Bir a yhk mezuni_vetini ccçirmek üzere dün ak am :Mersine har eket 
eden Başvek il Doktor Refik Say damın son seyahatlerinden birinde 

Ankara, 17 CHusust Muhabiri· Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
mizden) - Başvekıl Doktor Re- Sekreteri ve Parti Meclis Miistakıl 
fik Saydam, mezuniyetlerini ge. Grupu Aznları. mebuslar, Devlet 
çirmek üzere yanlarında hususi Şurası, Divanı Muhasebnt, Temyiz 
kalem müdürleri ve yaverleri ol- 1 Reis ve azalnrı, Cumhurreisı Umu. 
duğu halde bu akşam hususi bir mi Kiıtibi, Husu::si KalC'm Müdürü, 
trenle Mersine gitmişlerdir. Bnşv<' Genel Kurmay İkinci Başkanı ve 
k ili uğurlamak Ozere istasyonda askeri , nlülki ;ical hnzır bulun
fcra Vekilleri Heyeti Azaları, Bü· muşlardır. 
yOk Millet Meclisi Reis Vekilleri, ( llıı,aıı11 ~a. 8, ~U. s de «/» 

Japon Başvekilinin 
söylediği nutuk : 

Amerika ile 
müzakerelerin 
neticesi meçhul 
Japonya Amerika ile 

müzakerelerde şu 
maksatları güdüyor 

Çin mes'elesine karışJ/

mamasım temin. ekono
mik ablokamn kaldırıl

ması ve livrupa harbi-
nin Uzakşarka 

yayi/maması 
Tokyo, 17 <A.A. > - Basvekil 

General Tojo, Ayan meclisinde 
Japon ve :Amerikan münasebetler• 
hakkında yaptığı beyanatta, Ja
ponya i..İe Amerika arasında yapı
lan muzakerelerin neticesini kes· 
lirmek güç olacağını söylemiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Vaşingtonla muzakerelerc tek
rar başlamakla Japonya şu mak. 
satları gütmüştür. 

ı- Çin nizamının üçüncü bir 
devlet tarafından ihlAI edilmesi 
teşebbüslerini bertaraf etmek. 

2 - Yabancı devletlerin Japon. 

yaya karşı girislikleri mesela e
konomik abloka gibi düşmanca 

hareketleri tasfiye etmek ve nor
nal ekonomik münasebetleri ye. 
·iden kurmak. 

<Devamı Sa, 3, Sü. 7 de) X 

Japon Hariciye 
Vekilinin nutku: 

''Japonya, 
dünya sulhü 

istiyor ,, 
" Amerika Japonyanııı 

i htiyaçlarını 
takdir etmeli dir.,, 

"Japonya vakit kaybetme· 
den kat'i ve azimkar biı 

durum almak zaruretmds 
ve Japon milleti en müş· 

kül vaziyeti yenmek 
mecburiyeti ndedrr,, 

J apon Hariciye \'ekili Togo 
(\'azı ı Uçiindi sa:1 fada) 

B. Millet Meclisi top l andı 

Meclis, yeni vekillerin 
tayin : nı kabui etti 

Erzincan şehri yerının istimlôkine ait ek 
kanun lôyihası geri verildi 

Ankara, 17 (A. A.) - Büyük 1 seli tezkereleri okunarak muvaf· 
Millet Meclisinde buglin görüşme Cakıyet dlleklerile karşılanmıştır. 
!ere başlamadan önce Milli Mil- Meclis yeniden kurulacak Erzin
dafan Vekilliğinden istifa eden can sehri yerinin istmlt'ıkine ait 
Erzincan mebusu Saffet Arıkanın kanuna ek kanun hiyihasının geri 
yerine Manisa Mebusu General Ali verilmesine dair Başvekfılet tczkc. 

' Rıza Artunkal, Munakallit Vekil- resi okunduktan sonra ~Uyük Mıl. 
. d C d t K i let Meclisi 1941 yılı nısnn, mayıs 

Hainden istıfa e rn ev e er m ayları hesabı h::ıkkıııdaki meclis 
inceda:) ının yerine de Samsun mc hesapları tetkik encümeni mazba
busu Amiral Fahri Engınin tayin tasını tasvip eylemiş ve çarşamba 
edildiğini bildiren Cumhur ri~. günü. taplanmak üzer-e dafthftıştır. 
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Keçi etleri 

Ya:ı..aıı: Maurus YOKAY 

Bal/o da Yeniçerilerin 

cc ••• Bizim bihliğimize göre 
ka5ap dükkanlarındaki eUe
rin üzerierindeki claıng-aları 

bozolup göriinmiyecek şekil
de parçalanıp çencellere asıl. 
masım belediye yasak etmiştir. 
HallHıld, son günlerde ha 1a
sağa hiç te riayet edilmemek
te, manda etleri sı.ğlr ~ da
na, keçi etleri de kıvırcdt ye_ 
ri.oe halka sürülmektedir. Dün 
etten anlıyan bir dostum, Fa
tih ile Eminönü arasındaki sa
hada bulunan kasap dükkan
larının bazılarında bu hilekar. 
lığın eserlerini birer birer gös
terdi ve itiraz etmek istiyen 
kasapları da delillerini söyli
yerek süküta mecbur etti.n 

Et meselesi l K.ömür nakliye 
1 .. ti . Azrail istirahate 

ucre erı k t 

huluııduğu 

bodruma g ötürüld ü 

Komisyon ihtikara mani 
olacak tedbirler aldı 

Slğrr, manda ve dana fiyatlan 

Komisyon yüzde eHi 
zam yapılmasına 

karar verdi 
Fiyat mürakabe komisyonu dün 

Vali muavini Ahmet Kınığın reisli· 
ğinde toplanarak son günlerde kö
mür nakliye ücretleri için zam tale· 
binde bulunan şoförlerin dileklerini 
görüşm ü:ıttlr. 

- O yemini Kanuni Süleyman 
etmişti. Şimdiki padişahın bir §e

ye aklı ermez. Kumandanlar ne 
isterse o olur. Kılıç benim elim
dedir. Padişaha Htica etmekle bir 
şey kazanamazsınız. Siz inatçı, 

aksi adamlarsınız. Nemselilere 
gücendiğiniz zaman bize iltica 
edersiniz, bize kızdığınız zaman 
Nemseli ile birlik olursunuz. Al
manlarla beraber olunca bizi öl
dürürsünüz, bizimle beraber dö. 
vü~nce onları vurursunuz. Ben 
sizin burnunuzu yere sürdürece
ğim, Boşnaklardan, 'Sırplar,9an 

farkınız kalmayacak. 

- Öyle ise. paşam, Erdcl kıt_ 
ası için ycnilicn nüfus bulman 
lazım gelecek. Ölü Macar ~ok 
gördün, fakat burnu yere sürtül
müş ·Macarlarla hiç bir zaman 
karşılaşmayacaksın. 

Hasan Paşa bu sözlere o kadar 
kızdı ki elçi Ballo'nun başını ken. 
di elile kesmek üzere kılıcını çek
ti. Etraftaki memlük subayları 
buna mani oldular ve dediler ki: 

- Sen bu adam~n kanile elle
rini kirletme. Onu da Yeftiçeri
lerle beraber asarız. 

- Peki, öyle olsun, fakat seh. 
pasını çadırımın karşısında ku
run. Asıldığını gözümle yakından 
göreyim. 

Ballo da Yeniçerilerin bulun
duğu bodruma götürüldü, fakat 
bu sırada çadırın etrafında bir 
kıyamettir k-0ptu. Yeniçeriler, 
ııözcülcri için ne gibi bir akıbet 
hazırlandığını duyunca ayaklan
mışlardı. Berberilerin müdafaa 
hattını yararak idam schpalaruun 
kurulduğu tepeyi zaptettiler ve 
hazırlanan sehpalara kendi arka. 
daşJtırının yerine cellaUarı astı

lar. 
Buncl<ın scmra arkada~larnu 

kuifarmale üzere manastıra • hü
cum ettiler, fakat Hasan Paşanın 
memlukleri atik davranıp manas
tırın ağır demir kapılaruu kapa_ 
mı:ilardı. 

Hasan, manastırın kulesine tır

mandı. Orada korku ile hiddet a
rasında çırpınarak bekliyordu. 
İmdat gelinceye kadar çok vakit 
kazanılması için manastırın iyi 
müdafaa edilmesi hakkında sıkı 

sıkı emirler yağdırıyordu. 
Halbuki karşı taraftan imdat 

için parmağını oynatan yoktu. 
KöprülünUn karargahı olanı bi
teni herhalde görmüştü. Fakat 
Hasan Paşanın imdadına koşup 

HERGüN BiR FlkRA 

Öbür günü 
düşünme 

İkinci Sultan Mahmııt dev
rinde. yeniçerililin yer yer ilga 
olundutu ve yerlerine uasaklri 

• mansurei Mubammediyeıı adıyla 
yeni bir askeri sınıf kurulduğu 
sıralarda bektaşi tarikati de 
kaldırılarak tekkeleri kapatıl. 

maş, dervişleri dağıtılmıştı. Bat 
ti. mezarları bozulmuş, taşları 

da kırılıp atalmıştı. Bu suretle 
bcn&'una utrıyan ve İ.stanbuldan 
uzaklaşmak mecburiyetinde ka
lan zamanının bekt&,ı uluların

:lan Akşehirli Sefai Baba, iki 
canla birlikte hoca kıyafetine 

girer, bir gece İstanbulu terk i
le Üsküdara gec;erler. Günlerce 
aç kalıp yol yürüdükten sonra 
bir akşam üzeri geç vakit bi.r 
köye inerler. Tesadüf bu ya, 
köyde bir düğün yapılmakta, 
köylüler de içip oynamakta i
miş. Üç hocanın yorgun argm 
geçtiklerini gören düğün sahibi 
bu &'•riplerin gönüllerini hoşla. 
ınak ister_ tiçünü de çevirir iç
ki sofrasına davet eder. Üçü de 
sofraya çökerlel'. Biribiri ardına 
sunulan rakı ve şarapllrı çeker, 
önlerine sürülen kapları temiz
lerler, bir aralık, Sefai Baba, 
canlarına doğru eğilir: 

- Haydi erenler, der. göre
yim sizi. Yarınki ve öbürgünkü 
g-ıdalannızı da alın da iki gün 
olsun yiyecek aramak zahmetin
den kurtulun •.. 

Canlardan biri, önündeki dü. 
ğün etini gövdeye indirirken, 
babanın bu sözüne güler ve: 

- Aman şeyhim, yannı öbiir
~ünü dü ünnıe. Diinkü ve ev
velki günkü açlığı giderelim bir 
bele. Elbette Allah rast gefüir 
yine düğünlü bir köye. J'll da 
vergili bir eıe. 

Ce1rablle babayı ,giltlimr. 

kurtarmağa hiç heves göster:mi. 
yorlarclı. Manastırın etrafında 
şiddetli bir muharebe devam et
tiği halde komşu orduların hiç 
biri kat'iyyen aldırmıyordu. Kar
şı tepelerdeki Moldavyalılar mu
harebeyi seyrediyor, fakat araya 
girmeği akıllarına bHe getirmi_ 
yorlardı. Türklerin birbirini ye· 
melerinden pek hoşnut görünü
yorlardı. Yeniçerilerin kumanda. 
nı bulunan İsmail Paşa, el inde 
kalan kuvvetle asilerin üzerine 
yürüyecek yerde geri çekiliyor. 
du, Hasan Paşa, Küçük Ahmet 
Paşa ile oğlu Ferit Beyden imdat 
istemeğe cesaret edemiyordu, 
çünkü bunlara her fırsatta düş

manlık etmiş, biraz evvel de sa
man işinde hakarette bulunmuş
tu. 

Yeniçerilerin şu nidaları Ha_ 

saR Paşanın kulağına geliyordu: 

- Bu sehpayı HasaR Paşa kendi 
elile kendisi için hazırladı. Yük· 
selmek isteyv bir adamdır. Ora
ya yükseltelim de dünyanın kaç 
bucak olduğunu anlastn. 

Hasan Paşanın gözü önünde; 
Peştedeki sarayile idam sehpası 

arasındaki fark canlandı. Erdel 
beyliğini de Peşte kumandanlığı. 
na katacağım diye sevinirken, 
tatlı canı tehlikeye düşmüştü. 

Manastırın çanının ipini boğa. 

zına doladı. Şayet Yeniçeriler 
manastırı zaptederlerse kendini 
kuleden aşağı bırakacak ve Ye
ni~eriler t~af'ından hakaret8.erle 
asılacak yerde kendi kendini bo
ğacaktı. 

Gece iyice basmıştı. Yeniçeriler 
çam meşalelerile dövüşmeğe de
vam ediyorlar, beru seslerinin, 
davul ve silfrb gürültülerinin, dö_ 
vüş :ıı:ıidalarının, f-cryatların arka. 
sı kesilmiyordu. 

Bir aralık Yeniçeri~rin zafer 
nidaları ortalıgı tuttu. Arkadaş

larının bulunduğu bodrumu keş
fetmişler, onları ve Erdel elçisi 
Ballo'yu serbest bırakmı:ilardı. 

Elçi böyle umulmaz şekilde ölüm 
den kurtulunca hiç ardına bak. 
madan hadise yerinden savuş· 

muştu. 

Zincire vurulan ve kanlar için
de yatan arkadaşlarının manzarası 
yeniçerileri bütün bütüne çileden 
çıkarmıştı. Asilerin başı olan ye
niçeri elise bir balta alarak de
mir kapıya saldırdı. Arkadaşlarilc 
beraber bütün kuvvetile vuruyor. 
du, fakat kapı kalın demir tabaka 
!ardan yapılmıştı. Arkası da sert 
taşlarla perçinlenmişti. Bütün e. 
mekler boşa gidiyordu. Bir taraf
tan da damın üstündeki memlfık 
ler, kaya parçaları, kocaman di
rekler, ok ve teş yağdırıyorlardı. 
Yeniçeriler kesif sürüler halinde 
hücuma geçtikleri için bu yüzden 
ağır zayiata uğruyorlardı. 

Yeniçerilerin ele başısı, ölüm 
yağmuruna maruz kalan arkadaş
larına şu emri verdi: 

- Durun, derhal geri çekilin. 

Soora adamlarına fısıldadı: 

- Duvarları topla yıkmak, içeri 
alev atarak her tarafı tutuşturmak 

daha doğru olur. Haydi top başı. 
na .•• 

(Arkası var) 

r 

1 
Bunu bir okarumuz yazıyer 

ve soruyor: 
- Buna neden bakılmıyer a

caba? 
\.. 

--
Sevgilisine hoş 
görünmek tÇın 

mesleğini değiştirmiş 
Ayakkabı boyacısı olan Ali So

&at adında birisi Zibada serma
yelerden Nazmiye isminde birisine 
aşık olmuş ve sevgHisine şirin gö_ 
zülmıek için boyacılığı bırakarak 
keman çalmıya başlamıştı. Fakat 
yine sevgilisinden yüz bulamayın. 
mca aşık, eline geçirdiği bir ta
banca ile Nazmiyeyi dört yerin
den yaralamıştı. 
Ağır ceza mahkemesi tarafın_ 

dan 4 sene hapse mahkum edilen 
Alinin kararı temyiz tarafından 

cezanın arttırılması isteğile bozuL 
muş ve dün Alinin duruşması ye
nide!l ba~lamıştır. 

Mahkeme, temyiz kararına uyup 
uyulmamasını konuşmak üzere, 
muhakemeyi başka bir güne bı
rakmış, bu sırada koridorda mah
kiunu gören Nazmiye, birdenbire 
hiddetlenerek ağıza alınmaz kii. 
fürlerle Aliyi tahkir etmiş ve 
yumruklayıp kaçmıya başlamıştır. 

- Ali SOflatın <•tutun kaçıyor!» 
feryadı üzerine etraftan yetişenler 
Nazmiyeyi yakalamışlar ve derhal 
cürmü meşhut muhakemcsioo ge
tirmişlerdir. Mahkeme kadıfll 3 
gün ha~e mahkum etmiştir. 

Bir kadın mahkemede 
«kanıma kan isterim» 

d iye bağırdı 
Baluiyeli Salih namile maruf 

bir sabıkalı bir müddet evvel Mü
kerrem adında kendisinden bir de 
çocuğu bulunan metresini Beyoğ
lundaki bir barda öldürmüş, arka
daşı Ahmet te barın kapısını ke. 
serek halkı, polise haber vermek 
üzere dışarı bırakmamı:itır. 

Salih ile arkadaşnın muhake
mesi dün neticelenmiş, müddeiu· 
mumi muavini mütalaasını söyliye 
rek tecziye edilmesini istemiş, Sa 
lih de müdafaasını yapmıştır. 

Bu sırada mahkemede davacı o
larak bulunan Mükerremin anne. 
si: 

- Kanıma kan isterim! diye ba· 
ğırmış, yere düşmüş, bayılmıştır. 

Kadın güç bela ayıltılmış ve 
muhakeme başka bir güne bırakıL 
mıştır. 

Belediye az yevmiyeli 
müstahdemlere 
yemek v~recek 

Elektrik, Tramvay İdaresinden 
sonra da İstanbul belediyesi az 
yevmiyeli müstahdemlere yemek 
vermeği kararlaştırmıştır. Evvela 
temizlik işleri amelesine yemek 
verilecektir. 

dün yeniden 
Fiyat mürakabe komisyonu dün 

Vali muavini Alım6t Kmığın ri)'8$e· 
tinde toplanarak, et meselesini yeni· 
den görüşmilştllr. 

Son günlerde artan et fiyatları ve 
celeplerle topt.a.neılarm yaptıklan 

ihtikar meseleleri bshis mevzuu ol
muş ve komisyon ihtikhı önleyecek 
yeni tedbirler almıı:mr. 

Alman karara. göre, btından böyle 
gerek celepler, gerek toptancı ve 
perak-endeci kasapiar, alış verişlerini 
yalnız ağızdan yapmakla kalmayıp, 
fatura tanzim et~e meebtır tutu
lacaklardır. 

Bundan başka herhangi bir suiis
timale meydan verilmemek için bü· 
tün celepler hangi toptancılara, top
tancılar da hangi kasaplara et veri
yorlarsa bunları faturalarda. göstere. 
cek ve bu faturaları da borae. komi
serliğine vereceklerdir. 
Ayrıca faturaların birer sureti de 

mezba.haı müdürliiğüne ibraz edile
cek, mezbaha mtidtirlilğü de ancak 
faturaları teslim aldıktan sonra 
mezbahadan koyun çıkmasına müsa
ade edecektir. 

Bundan başka komisyon dilnkti iç· 

timaında, sığır, klıçi, manda ve da· 
na fiyatlarını tetkik etmiş ve bun. 
tarın her birisine ayrı ayrı fiyat tes
bit etm~tir. 

Fiyatlar bugün il1\n eclilecektir. 

Mahkum edilen 
muhtekirler 

Tahmis sokağında kahvecilik 
yapan Sukyas, yarım kilo nohudu 
halis kahve diye 90 kuruşa sattı
ğından Asliye İkinci ceza tarafın
dan 30 lira para cezasına ve 1 O 
gün müddetle dükkanının kapatıl. 
masına karar verilmiştir. 

Göı:tepede oturan KAmll iıJinin

deki birisi Sultanahmette bulunan 
evinin kirasını lüzumsuz yere art· 
tırdığından Asliye İkinci cezada e
v in in bir senelik kirası tutarı o
lan 490 lira para cezasına çarpıl. 
mıştır. 

Sirkeeide bakkallık yapan Emin 
beyaz peynir ihtikftrından 25 lira 
para cezasına ve bir hafta müd
detle dükkanının kapatılınasına 

mahkfun edilmiştir. 
Ayrıca Galatada hurdacılık ya

pan Nasri ile Artin demir boru, 
Çarşıiçinde ayakkabıcı Mustafa da 
ayakkabı lastiği üzerinde ihtikAr 
yapmaktan tevkif olunmu:ilardır 

Yabancı memleketlere 
sevkedilecek mahsul 

ve mamuller 
Ankara., 17 (Telefonla) - Yaban

cı memleketlere sevkedilecek mah
sul ve mamuller ihracatınn lisansa. 
t.Abi tutulması hakkındaki kararna
meye sUnger, ipek böceği. tohumu, 
-Şam fıstığı, Antep fıstığı, yer fıs. 

tığı vesair fıstıklar da gUmrUk ta
rifi pozisyonları meyanına Vekiller 
heyeti kararınca alınmıştır. 

/fltın fiyatları 
Altın fiyatları bir miktar daha 

yükselmi;ıtir. Dün bir altın 25.80 
üzerinden muamele görmüştür. 

- Aal'ba bamrııım is.ıni ı:ııed2r? VATANIN EDt:B~ KOMANI! 
- Annem bana, Fi1'Ul" der.! 
Deiibnlmm kim oMiuğnmı cmr bUtiin 

bildiği bundan ibaretti. İnanılmıyacak 
şey! Fiyor, yalnız başına Fiyor adından 
hiçbir mfına anla~ılmıyordu ki, 

Genç kadın düşünceye daldı: 

tesbit olundu 
Fiyat müra.kabe komisyonuna et va· 
ziyeti hakkında iza.ha.t vermek üze
re gelen kasaplar cemiyeti kA.tibi 
umumisi dün bir arkadaşımıza et 
mese1e5i üzerinde ~ağ':ıdaki i'Zahatı 

vermiştir: 

«- tstanbula. her gün 20 vagon 
koyun gelmesi lAzımdır. Halbuki 
bugUn ancak 5 vagon koyun geliyor. 

Evveice deniz yoliyle yapılan nak
liyat bugtln tamamen kara ,.oıuna 
mhisar etmiştir. 

Kara yoliy}e sevkedilen hayvanlar, 
fiyatlar daha yüksek olduğu için 
Ankara ve İzmire gönderilmekte, 
Istanbula gelen hayvan miktarı azal 
maktadır. Maa.mafih bütün bunlara 
rağmen bugünkü et fiyatları nor· 
mal fiyatlardır. Yükselen yapağ ve 
deri fiyatları etlerdeki farkı kapat· 
maktadır.> 

Kurban bayramna. 35 gün kalmış. 
tzr. Celepler hayvanlarını kurban 
bayramında daha yükseğe satacak
Jarmı ümit ettiklerinden malları pi· 
yasaya arzetmemektedirler. 

Et fiyatları te.Bbit edileli 97 giln 
oldu!u ha!de bir kısım kasapların 

yevmiye defterlerinde 51 gün işlen

miş bulunmaktadır. 

Fiyat mürakabe bürosu kasapla
rın defterlerini tetkik etmektedir. 
İhtiklr yaptıkları sabit olanlar bu-
günlerde adliyeye verileceklerdir. 

Belediye umumi meclisi 
bugün toplanıyor 

Öğrendiğimize göre, kamyon şo. 
förlerl komisyona. müracaat ederek 
benzin pahalılığından şikayet etmiş· 

!er ve kendilerine de, taksilere ya-
pılan zam nisbetinde bir zam yapıl· 
masmı istemişlerdir. 

Komisyon şoförlerin bu talepleri
ni hakl\ bulmuş ve bundan böyle 
kömür nakliye ücretlerinde yüzde 
elli zam yapılmasını kabul etmi~r. 

Yağ ve peynir fiyatfa
rıno zom istendi 

Bakkallar dün komisyona mUra· 
caat ederek bir kısım malların is· 
tihsal yerlerinde fiyatların arttığın 

dan bahisle fiyatlara. bir miktar zam 
yapılmasıın istemişlerdir. 

Bu arada kaşar peyniri Ue Urfa 
yağı vardır. 

Komisyon bakkalların dileğini na· 
zarı itibare almamakla beraber va
ziyeti istihsal merkezlerinden sor· 
mıya karar vermiştir. 

Alınacak cevaba göre karar veri. 
lecektir. 

Şüpheli ölüm 
Cihangirde Kısmet apartmanın

da oturan Hasnın bir buçuk ya. 
şındaki oğlu hastalanmış, Hasan 
hastalanan çocuğunu kucağına ala 
rak Şişli Çocuk hastahanesine ka. 
dar yürüyerek götürmüş, hastaha 
nenin kapısında zavallı yavru öl
müştür. Tıbbı adli doktoru Enver 

Bug1ln Belediye umum! meclisi muayenesini yapmış, ölüm şüpheli 
mutad topl!llltısmı yaparak muhte- görüldüğünden çocuk morga kal

dırılmıştır. 
lif meseleler üzerindeki müzakerele· 
rine devam edecektir. Bu toplantıda NJfn Vekili ffnkaraya gitti 

İki gün evvel şehrimize gelen Na
bilhassa şehrin imarına ait nAzım !ıa Vekili Ali Fuat Cebesoy dtin ak_ 
Planlar müzakere mevzuu olacak- şamki ekspresle Ankaraya gitıniş-
tır. tir. 

b ecerik1. ilik 
... 
Ol ÇUSU 

.. .. 

m, kşam gazetesinin «Dev ayna- rafından yakalo.nmı17 olsaydı :ha.va-

/;: &1» sütununda. ne maksatla 1 dls da.ha. cazip olurdu! 
~ AYKmILIK VAB 

yazıldığını dogruso anlayamadığımız 
«Baıjmuharrlr tlpb ba!Jhkh yazıda Japonya Amerlkadan üç şey 19ti-
bazı ba!}mulıa.rrirlerden bahııedlllr. yormo!j: 
ken gazetemiz başmuharrlrJ için 1 - Çin i'1erlne kimse karışmıya· 

kte 
cak. 

«hayatta ea beceriksJzb denllıne -
2 - lktısadi abloka yapılmıya. 

dlr. ak c . 
Bu satır1arm mullarrlrinden bece

riklilik ölçüst?nün ne olduğunu i'>Ora. 
cak değiliz. AkJ}WD b&şmuharrlrinln 
kendi ölçUslle hayatta çok becerlkH 
olduğuna da şüphemiz yoktur. Yal. 
nız bu ölı:ü ile hayatta becerikli ol
mağı herkes mwtlaka ister mi, iste
mez m i, bu da ayrı bir davadır. 

DAHA CAZİP OLURDU 

3 - Avrupa lıarbl Uzak 17&rka 
yayılmıyacak. 

Bana kalınıa im şartlarda birbiri
ne aykırılık var. Çünkü öyle zanne
ıliyoruın kl Amerikanın üçüncü iste
ği yerine getirmesi ancak ilk iki 
isteği yerine getirmemesile kablldJr. 

GARiP BİR ANLAYIŞ 
P arist,e va tanperverlik ve sanat 

bakımın<laıı kıymeti olmıyan cfoksan 
tane bronz heykelin erlttımeıtlne ,.e 
ma.denJnden ba!llka makııatıarla ıstı
fa.de edllmeğe karar verml'}. 

Yı11ardanberi Parisi süsleyen bu 
heykellerin kıymetsizliğini ınağlüp 

Bence, Amerika bayrağı ~mi' Fransadan bal}ka kimsenin anlama
bu Mihver gemiı;i Mihver bayrağı j mıı.ı olması gariptir. 
çekmiş bir Amerikan kruvazörü ta· Tatıaııert 

Bir Va-,lngton telgrafına göre bir 
Amerika kruvazörü AtJanttfjn iistti· 
va hattmdald sulanDda, Amerika 
bayrağı çekmi' bir Mihver ~aret 

gemlslnt yaka.lamı'}. 

tacı bu hali,görünce el~ki kalın bas
tona dayanarak bir an genç kadının ya. 
nında durdu ve: 

- tİvezler nerede ise olacak. dedi. 
Sonra uzaklaştı. Genç kadın kızarma. 

ğa başlayan yemişlere baktı ve küçücük 
bahçesini dü:itindü. 

- Sen kimsin, Fiyor? Asıl ismin ne
dir? Bunu bana söylemedin. Beraberce 
nereye gideceğiz? Dağların öte tarafın

daki vadiye demiştin. Bunun manası ne. 
dir? «Dağların öte tarafındaki vadi» de
diğin yer neresidir? 

Yuan: Viklli Ba9' 

- Pilicim, içindekilerin hııepsini hıma 
söyle .. 

- İşte söyliyeyim: Seninle artalc 78111· 
yamıyacağım. Ayrılmak, gitmek istiyo. 
rum. 

Çeviren: 8eaaa A. B. YALllAJI 

bir zaman fenalık etmemişti. Gitmek is. 
teyince herhalde alıkoymıyacaktı. 

Kocasile yapacağı hayali muhavereyi 
zihninde halletmişti. Şimdi ondan son
raki işleri gözönüne getirmeğe başlıyor
du. Bavulunu yapacaktı, parmaklarında. 
ki yüzükleri çıkaracak, başına mavi baş.. 
örtüsüJ1Ü bağlayacak ve yola çıkacaktı. 
Dağ kulübesindeki bekçi ile de §Öyle 
konuşacaktı: 

Hatırına bir çok sualler birden geli. 
yordu. Düne kadar niçin her söyler.ene 
inanıyor ı ve hiç sual sormuyordu? Bu
gün ise hiç bir şeye inanmıyor, bir şey 
bil·niyor, deva;r.ıı bir merak ve hayret 
i~~nde, hep sualler sormak 'stiyordu Bir 
taı a.f'tan da tatlı bir ril.v:ı içinde imiş gi. 
t.i yaşıyordu. Yarın nasıl olacaktı? Ko
casından gclen kartta yazılı kelimeleri 
hatırladı: {Yarın her zamanki gibi ge
leceğim, seni öperim.) diyordu. 

Bayan Giesinger şerit gibi uzanan dar 
yollardan yürürken kocasını düşünüyor 

ve hayalinde onunla şöyle konuşuyor

du: 

- Ne garip bir halin var. Sanki de. 
ğişmi:ısln gibi ... 

- Evet, değiştim. Çok şükür farkına 
vardın. Sana söyliyecek çok şeylerim 

:var. 

- Neden? Nereye gitmek istiyorsun , 
benim canım biliççiğlm. 

- Birisini seviyorum. Artık onun ol
dum. 

Hayır! Böyle söylenmezdi. Tekrar ye. 
nibaştan bu muhavereyi bir mektep va
zifesi yapar gibi zihninde tekrarladı: Ha
yali bir Giesinger'e meramını anlatma. 
ga •çalışıyordu. Bu adam da rolünü iyi 
ezberlemiş bir tiyatro aktörü gibi kendi 
sine hep ayni cevapları veriyordu: 

- Birisi beni bekliyor. Gitmem lazım, 

beni bırakmalısın. 
- Ben seni alıkoymuyorum ki, pili

cim! Sana ben ne zaman fenalık ettim? 
- Hayır, hiç etmedin, Haynri, hiç bir 

zaman bana fenalık etmedin. 
Zavallı Maya ağlamağa başladı. Evet, 

dogrusu kocası i)'i adamdı, Keru:tisine hiç 

Hayalinde yaşattığı sahne devam edi
yordu. Koca, asil ruhlu bir adam rolüne 
çıkmıştı. Karısına şöyle cevaplar veri
yordu: 

- Mademki sen kalmak istemiyorsun. 
Ben seni hiç alıkoyar mıyım? 

- Ne yapayım, Haynri, çok Aşıkım. 

Zaten biliyorsun ki ben uzun müddet 
yaşamıyacağım. Beni serbest bırak, ne 
olur? 

- Peki, mes'ut ol, git .. 
Saatlerce böyle hayali mubjlvereler 

yaptı. Ağaçlardan hala yağmur damla. 
ları dökülüyOl"du. Maya üvez ağacının 

~tında durdu. O sihirli günde bu ağaç 
gözüne nekadar lleşka görünmüştü. Hal
buki şimdi görüyordu ki adeta bir üvez 
ağacı imiş. Sihirli halini kaybetmekle 
beraber kendisine ne aşina gelen bir 
hali vardı! Dallarına sarıldı. Bu dallar
dan düşen su damlaları, dudaklarını ve 
§akaJdermı serw etti. Dağdan inen pos. 

- Tekrar buraya kadar mı geldiniz, 
bayan? Ne istiyorsunuz? 

- Baron beni bekliyor mu? Buraya 
tekrar geldi mi? 

- Baron gideli epey oluyor. 
- Nereye gitti? 
- Dağların öte tarafındaki vadiye •. , 
- Orada mı oturuyor? 

- Bilmiyorum. 
- Kendisini nasıl bulabilirim? 
- Ben ne bileyim? 
- Baronun ısmi nedir? 

- Otelin defterine bakınız. Orada ya. 
zılıdır. 

- Hayır, otelin defterinde böyle bir 
isim yok, 

avuş u 
·r• 1ES> ir \'akitler, melekler, ,Azraı 1 

19> ikide birde elinde bir tırpan1' 
e,·inden telılşla çıktığını, tel!lşla yer 
ylizüne indlginJ, bir müddet ı;o11rl 
telaşla evine döndüğiinü, !:Ol!: g~ 
meden elinde ba"ka bir tırpanla çı1' 
tığını, teldşla ;er yiUline jndıt'.ııl 
bir milddet sonra teıa-:ıa ~ine Jô~· 
düğtinii görürlerdi. Bu bal, bit dil" 
zlye siirer giderdi. 

Azrail Jı:in dur dinlen yoktU· ı
vlnde sekiz on melek onun tırJl9"' 
larrm bilemekle me,gul olarlar, '!" 
yüzünden her dönüşünde onun ~öt· 
ıe,miş tırpanını bir keı>ldaile .ıeğlf 
ti rlrlerdJ. 

BUtlin melekler Auail'e aeırıartb: 
«Ne ağır, ne tahammül edilmez (111' 
vazlfeı;l var. Dur yok, otur ;yok. çe
kilir mi bu?» derlerıH. 

Fakat bJr devir geldi ki, ~' 
Azrafl'la e~·-e dönfüılerinde bir, _.. 
zan lkl saat kaldığ~m hayretle göt• 
düler. Tırpan bileyici aeıclder " 
nefea altr olmUIJlar.U. 

Son zanıanlMda .i8e Azrail flfl'" 
den giınde ancak bir defa çı~ 
ba.-;ladı. Yer yüzünde hiç telaş e_.-
den bir kaç saat tlola..-;tıktan soıır' 
dönllyor, yan gelip yatıyordu. 1" 
panları tla eskl!!i kadar ~.abuk ııar· 
leşmiyordu. Bileyici melekler ele ti# 
belllğe aıu;ımışlarciı. 

Gök ylizünün melekleri 1ıayre* 
t~inde kalnu"lardı. Nihayet blr I~ 
aralarından Azrail'e bir heyet ıaıı· 
dererek meraklanm gidermeğe .,. 
rar verdiler. 

Heyet Azrail'i e"hıde yağlı 116"' 
reo;;lm yaparken buldu. Tırpan bil~ 
ylcl melekler <le bulmaca halledfYet 
lardı. 

Heyet reisi Azrail'e bitap etti: 

- V'stad! Esklslnin hllilfıIDa ,,. 
sık sık "·e uzun uzun istirahat il'' 
llnde görliyoruz da güç işiııizl a1'1'" 
tacak kadar illtiyarlamış veya ,_. 
talanmıı;ı olmanızdan endi,e edlf" 
ru:ı. 

- Hayır, ne JJıtlyanıwı, ne t1e ~ 
!Jİ.İkür hastayım. Ancak son ~ 
farda. insanlar öyle aletler icat e~ 
ler ve bu aletlerJe birbirlerini_ ~-1,. 
dar, ı-ahat öldürüyorlar ki, ne ~ 
yer yiizünıle fa:r.la. dolaşmama, "'!J 
tırpanlarımı körletmeme lüzuın """' 
madı. 

K.OR JUJ>l 
~ 

Yeni navlun 
fiyatları 

-
dJ• 

Ankara, 17 (Telefonla) "' 
den kömürü nakledilen başııcP 
Türk limanları arasında yapıla~ 
nakliyattan 1 ikinciteşrin 941 cıe 
15 nisan 942 tarihine kadar JJl": 
teber olmak üzere alınacak aısııV 
navlunlar Milli Korunma J{arııl· 
nunun salahiyetine müsteniden a· 
şağıda yazıldığı şekilde te"r~ 
dilmi~tir. İstanbul 275 ktJru~. vıo~ 
dırma, Erdek, Tekirdağ, Çana1'1C 
le, Kartal, Bakırköy, Zeytinbtırrııl 
Yedikule 305 kuruş; İzmit, peri~ 
ce, Gölcük, Mudanya, Gemlik. it 
kihisar 290 kuruş, Ayvalık. tzrıı 

ete' 325 kuru~. Karaburun {Kara 
niz) 308, Fethiye, 'Mersin 385 Itıl' 
ruştur. 

===================~ 

r 1 KIZILAY 
Mecmuası 

Fevkalade nefis aylık bir ııı•· 
gazin halinde intişar etınefe 
ba!,!lamı!jtır. İlk sayısını 111i' 
vezzilerc!en arayınız. ~ 

\. ~ 
-~ 

nı4wm3;n114:B11 

Salçalı ıspauak 
Ispanağı bol su ile yık•1Z 

temizledikten sonra kökle~111, kesmeli. Bir kac defa değiştır 
mek şartile en . az iki saat ıc~· 
dar suda bırakmalı, SüzgeÇ~1 : 

yice süzerek kaynar suda fıS'I"'•., 
malı. Çıkarıp hemen soğuk ti 

içine atmalı. Biraz sonra sık• s;: 
ka suyunu tamamile çıkarıP • fl 

rı ayrı doğramalı. Bir tence~.e~, 
üç kaşık tereyağı koymalı. tJ• 

11 
rine iki yemek kası11oı h:ılis 11 ~ 

• 
6 tr•• vey:. kaleta tozu serp:-rek b ~rt 

kavurmalı. Koyulaşınca d~ı. 
keııçe yağlı et suyu katını& e. 
Kafi miktarda tuz ve ar:ııı -' 
dildiği takdirde biraz b-;

0
• 

serperek harlı ateşe atmalı. ~ 
kur fokur kaynamıya başlaytJI t• 

. . e • 
doğranmı!? ıspanakları ıt:ın tır• 
malı ve bir kaç defa karış o• 
malı. Pişince yemek tabaC't d• 
almalı. Kenarına terı:_yıığı~ı;. 
kızartılmış ekmek ile d«'rde st• 
Jünrnüş suda pişmiş yuın~rta d• 
ralamalı, üzerine kafi ınıkt•;,,. 
ıralça gezdirerek sıcak sıcak 
ra"1t yollamalı. 

H 
Ceı 

Al 



'--18. 11. 941 -----------------..._------------------ V ATAN-----·------------------------------

Harp Vaziyefi 

enup bölgesinde 
muhtemel 

Alman harekatı 
.___Yazan: 
ihsan BORAN 
~ harbe tekrar derli toplu bir 
atmanın \'e genel netkıele.r ça· 

ın tam sırn ıdır: 
llartıın gidi ne, biri şark eep. 

de durdurucu diğeri garp cep
de hız \eril'! olmnk üzere kar

lkt büy\ik tımll kanldı. Kas 
nun muka,emctıne yarıyım 

kış, Alman yürliylişünli olduk. 
'itrl&ttı. Alman orduları, bütün 
hentn ancak ştmaı ,.e cenup böl

de Derllemeğe pyret edi· 
• Fakat eV\•elkl meydan m•· 
erinde oldağu gibi, Alman 

thlı ve motörlU birliklerin seri 
etleri artık resmi tehll(lerde 
rnDyor. Alman taarruzlarında. 
Yın-aşJamanıa sebepl«!ri kınea 
rdır: 

1 - Gücü wı inadı artan ltus 
vemeu, 

! - Kış me\ iminin llm'eıkMa 
olan kötü şartlan, 

a - Yollama ikmal ~ tı· 
tiı güçlükler. 

"1rnanıar, takdire değer teııeb· 
~ ine ve fedakirhklarına raf;· 
~ kara kışı önllyememfşlerdlr. 

"- kadar yapılması lazım ~en 
harekatı, !jİmiU on bel} CÜD 

ıı.. ~ ikmal etmeleri de imlin ela. 
~e dfıtlldir. Alman erdularnnn 

\'e sofuk kar51sıJlda a,·latta 
~ . kollan baği•ı katacaklarıaı 
~ &af.ma bir di~noo elur. 
~u nillyonları bulan Al111&11 
~ ~n durmak, MeSkh yerte
~nış, toprağın soğllk ve kar 

it ı' 2090 ktlometrellk ~ 
ı,.."_e 8('ık ordngAh \cyıt. •hra !H· 

.~rr için&, bahan bek~ 
~a kapılaNM'lan dtılla feh\. 
"<Qld}r. 

.\Jrrıatı baştnıwıandıuılıfı, hu ı..'ta tecrübeye a1dp hulanilufla 
~ Alman ordulamtı c·cphenin iiç 

\ es.inde de fa&n117.& Be'Vketmiş-

. llWetıce. ilk -.thac1a şadur: ŞI
~ ve cenup bölgı-Jerlnde bazı Her. 
~ler; merkez bö1g'e!dnile durak· 

~~ lı.attA bazı llOktalanJa se· 

\t <!enup bölgesinde laş daha hafif· 
· \'e uten bu cephe gerlshtde A. 
~ ve tnglltereyf de yakından 

!tadar eden mühim bir hedef nr· 
\:İran • Kafka yolu. Bu itibarla, 

111 
ay en-el tahmin ettiğimiz nç· 

~ hareJditın ağırlığı cenup böl. 
\ı ile kaymakta ve İran • KafkM 
~ lllıa tevcfb için hazırlanmakta
~· l>üa 111zdığımız nçhile Ru!l ta· 'da bir Uçtinl'il cephe ılaha a. 
t..ı ıştır. Bu eephe. ,ımdUlk Ros
~h - Novrosisk ve:va Batıım hat

·111a ~Is tdllmektedlr. 
~"lln matbuatı, tn&i)izlerln bu 
~phecle - Kafka yayı müdafaa 
ıı., dlle . muka\·emete f~tirak e. 
~"tini tahmin ediyor; fakat 
~ • Taganroğ hattına \·aran 
\ n orduau karşısında tngUnle· 
ı., rec knldıklanıu söylO~·or. Biz 
\•mı fikirdeyiz. F,ı;asen lngllfzle-
~ daha evvel Don nehri unap 
~nde fiB yardnna K'lrlşmele
~ en·elkl ya:ıılarımızda dotnı 
"bıın,tuıc. 
~te l}&rk Cf'phe inde can alacak 
... ~ Mosko' anın dllşme!'I veya 
~ınesı defll, İran • Kalku yo· 

~llıı kesilip kesllmrmetıldlr. Bu 
lrırııdan cenup bölgesinde Alman

L~11l Yeni lıareketlerine intizar edl
"'Uır. 
Carp cephesi dlylnee. Atlas MnJ· 

~O.e ln~llz • Amerikan tkaret , . ., 
\t.r> donanmalarının blrl~meslnl 
lrı ~h·omz. c:J:ııklt'len tngntereyt 
t%n korkunç hlr heyulı\ var
~ ~mı kıtlıJ:'ı tehlikesi. 

, 11~1tere geçen şuhat a~'Indanbe
\ha 'le mUthl':! hlr klihmı Jelnıle 
'.ı\rncrtkamn deniz harhlne gir· 

llı,ı bu k!lbu , dağıldı ve Atlas 
;bıne hız \'erdi. 
l'l1tlltercde bu geniş nefes alma. 

~ ... ilk neticeleri ezllmel\"c b:ı111ıtdı 
\ ıııa...,n hıı .. lt'a"•· Knfka11 mUda. 

~ ' 1 için hnzırlıktnnn arttırılması, 
~lttırp çiminde kullamlmak Uzere 
~ ordunun tcşkllldlr. 

At~anfikfe bir 
tnihv~r • • gem ısı 

<Başı J incide) S§ 
lııete başlamıştır. Ayni zamanClii 

l, «yolcuları almak için flika 
11-d~rın, batıyorum> işareti çek
~lr. Bu işaretten hemen ticaret 

lsınclen iki inflltık scsl gelmlf· 
• l{ruvazör, gemiye ilci kurtarıcı 
~ :'lcrıc~ırmlş ve bir kaç saat 
~ında tnfılAklardnn ılerl gelen de. 
trı lıknmnğa ve makineleri işlet· 
k." ınuvaffak olmuştur. 
·~vıı.zısrden verilen malQmata 
~. tlceret gemisinin Mihver dev. 

:nden birinin tebaasına aıd ol
' evrakından anlqılmıştır. 

~· ~ı TABIT BiLGiLERi = ~ 
Canlı barometreler 

§lj SO~J HAl81Rl~R IJ:ı 
Türk Maarif ~~ .. ' ~urusu 

goruşmesi 23 

[SiYASi ICMMJ: 

Bunların en yanılmıyanı ve 
yanıltmıyanı sülüklerdir 

Cemiyetinde dakika sürdü 

Henüz sonbaharın günqll ve ı. 
lık günlerindeyiz. Bugünlerin ar
dından gelecek ve bir hayli de u
zun sürecek olan kasvetli kıli gün. 
!erini de unutmamak lbımdır. 
Bir defa kıli bqladı mı, hararet ve 
rütubet değişmelerinde büyük 
farklar olmakswn, ~ il«babara 
kadar devam eder. Bunda pek bü
yük tehlike yoktur. Vücut alışır, 
kendimizi muhafaza edebiliriz. A. 
sıl tehlike sonbahardan kıp. ge. 
çiş günlerindedir. Sabahleyin ber. 
rak ve iç açıcı olan hava öğle. 
ye doğru kapanır, akşama doğru 
yağar ve hatta bazan da, ilikleri 
donduran bir soğuk yapar. Biz ev. 
den çıkarken havaya aldanır, par
desüsüz ftya paltosuz çıkarsak, 
akşama da hiç değilse bir nezle ve. 
Ya soğuk algınlığı ile döneriz. 

Belki bir çoğumuzun evinde 
gözlükçü dükklnlanndan alınmış 
barometreler vardır. Bunlar ekse. 
riyeUe bulundukları yüksekliğe 
göre, miyar bir barometre ile dü
zeltilmemiş olduğundan, ayni yer. 
de duran ikisinin gösterdiği bile 
biribirinden farklı olur. Doğru da. 
hi gösterdiklerini kabul etsek yal
nız barometre vasıtasilc Herdeki 
hava vaziyeti hakkında müsbet 
bir tahminde bulunmak pek ka
bll olmaz. Hepimiz blliriz ki, ba. 
rometreler sadece hava tazyikini 
ölçerler. Halbuki havanın güzel 
veya fena oluşunda hava tazyikin. 
den fazla müessir olan diğer un. 
surlar da vardır. Hakikate yakın 
tahminler iQİn, bunların da baro. 
metreler ile birlikte mütaltası JA
zımdır. 

Bu böyle iken, tabiatte bulunan 
cisimlerin neınen he1>5i kendile. 
rini kuşatan hava değişmelerinden 
derece derece müteessir olarak az 
veya çok bir tahavvül gösterirler. 
Gök, bulutlar, yıldızlar, ağaçlar 

ve hattA insanlarda bile birer alA
met belirir. Meseli, hayvanların 

çoğu Ü2el"inde, hususile kuşlarla 
böceklerde hava o kadar nafizdir 
ki, bozulmasından önce bunlan bir 
sıkıntı kaplar, ıstıraplı ve ıamh 
bir halde dolaşarak yiyeceklerini 
toplayıp kendilerine bir sığınak 
ararlar. Bazı asabi kimselerde de 
ağrıların başladığı, yeni kapanmış 
yaraların sancıdığı, nasırların acı. 

dığı bir hakikattir. Tabii ilimlerle 
uğraşanlarJ.a, tabiat içinde çalışan 
çiftçi, çoban ve gemicilerin kati. 
yet kazanmış görüşleri vardır. Şa 
yet onları biz de bilirsek, canlı bir 
barometre gibi)aydalanır ve diğer 
barometrelerlmlze göre daha az al
danırız. 

Şehir içinde rastlıyabileceğimiz 
bazı bayvanfarın a~ğıdaki halleri 
bize birer rehber olabilir. Önce 
cefakar ~ o ni.sbette de tarafımız. 
dan kıymeti takdir edilmemiş olan 
filosoftan başlıyalım, Bu çemen. 
derin kulakları aşağı ve biraz da 
öne doğru sarkmış olarak düşün
mesi ve yahut vücudunu ağaçlara 
sürmesi, bir yağmurun yakın ol. 
duğunu bildirir. Hususile sırtüstü 
yatıp yuvarlanması ve sık sık a. 
nırması bir teyittir. 

Köpeklerin yemeklerini sakina. 
ne bir kenara çekilip yemeklerini 
sakin sakin yemeleri, hususile fino 
ların bir tarafa büzülüp uyukla
maları, gece de sık sık ulumaları 

A'ŞARK· 

1 cONöt'ESRAnı 
Filminde 

WILLY BIRGEL ve 
BRIGITl'E HORNEY'e 

hayran olmaktadır. 

ertesi eün için yalmur yağacağını 
gösterir. 

Kedilerin ateş yanında ven. bir 
kenarda oturup yalanmaları, tu. 
valetlerile uğraşmaları da yağmu. 

--Yazan: --
Şebab B. Cııeı 
TELSİZ TELGRAF 

MÜTEHASSISI 

ra alAmettir. Aksine olarak bozuk 
bir havada evden kaçıp gezmele. 
rinden hawnm düzeleceği anla!iıl
malıdır. 

nürcesine olur. 
Serçeler de, bir yağmurdan ön

ce, beşi altısı bir anaya gelip cıvıl. 
daşırlar. 

örümceklerin duvarlarda veya 
ağlarının ortasında Adeta yapışık 
glbl durmaları yağmurlu, aksine 
olarak ajlarından çıkıp dolaşma. 
ları iyi havayı ipreUer, yağmur 
yağarken işlerile uiraşmaları, yağ 

murun kısa süreceğini gösterir. 
Karıncalar yuvalarından çıkıp 

serbestçe gıda arıyorlarsa hava 
iyi olaeaktır. Tabur 'halinde ve a. 
cele yuvalarına kaçıyorlarsa fır. 

tına yakındır. 

ihtilas 
Mahkemeyi tenvir için 

bir meb'usun teşrii 
masuniyetinin kaldı

nlması istendi 

Horozların sabahleyin keyifli, 
keyifli ötmeleri o gün havanın gü_ 
zel olacağına, gece vakitsiz ötüş. 
leri de bozulacağına delildir. Ta. 
vuklarile birlikte bir dam altına 
toplanıp sinmelerile yatmur bek. 
lediklerini anlatırlar. 

Deniz kuşlarının, karadan deni
ze doğru uçuşlarında uzaklara git. 
meleri güzel havaya, denizlerden 
karalara kaçmaları ise fırtınaya 
alfımettir. Bu kuşların kıyılarda 
yere pek yakın uçmaları şiddetli 
rüzgArın veya yafnıurun bir nişa.. 
nesidir. SabahleYin erkenden de
ru'ze açılmaları güzel bir havayı 
müjdeler. 

Bütün bu sıe;rdıklarımn içinde 
hava deli~elerinden en çok mü.. 
teessir olan hayvan sülilktür, Bir 
fişe su içine konacak bir kaç sü
lüğün gösterccell hallerle çok 
doğru tahminlerde bulunmak ka
bildir. Bu hayvanlar güzel ve sa. 
kin havada dipte dururiar. Hava. 
da bir değişme olmadan bir kaç 
saat evvel harekete başlarlar. Sı
kıntılı bir halde yukarı aşağı ha,, , 

Ankara, 17 (Telefonla) - Türk 
Maarif Cemiyetinde paraca bir 
takım yolsuzluklar yapıldığı ve 
bu yüzden bir takım memurların 
~!erinden alAkaları kesildiği ev· 
velce bildirilmişti. Çok muhtemel 
olarak bir phit sıtatile ifadeleri 
alınmak ve mahkemeyi tenvir et. 
mek maksadile eski Maarif Ce. 
miyeti Reisi mebus Refet Ülkenin 
de t.eşril masuniyetinin refi hü
kf:ımetçe meclisten istenmi~tir, 

Encümende tetkik edilmekte o
lan bu talep bugünlerde meclis 
umum! heyetine sevkedllecektir. 

Çan-Kay~Şek 
dedi ki: 

reketleri fırtınaya dclllet eder. 'De.77okrasiler, Japonyaya 
Sürekli bir yağmur yabcağı za. karşı derhal .. harekete 
man suyun üstünde epeyce kalır. 
lar. Hatta sudan çıkarak ~~enin geçmelidir,, 

Kargalar, yere pek yakın ve kı
sa mesafeler içinde öteye beriye 
uçarlar, yüksekte olanları da dö 
ne döne süzülerek aşağı inerlerse, 
yağmur veya rüzgar beklemelidir. 
Bunların yuvalarında kalmaları 
veya öğle vakti acele yuvalarına 
dönmeleri ile, duvar, tahtaperde . 
gibi yerlerde sıra sıra tünemeleri 
bir yağmurun yakın olduğunu gös 
terir, 

Kırlangıçlar. hava güzel olacağı 
vakit alçaktan uçarlar. Fenalaşa
cağı vakit ise uçuşları yere sürü 

yanlarına yapışırlar. Şimşek ve 
gök gürültüsünden evvel daimi ve 
seri hareketlerle suyun içinde do. 
!aşırlar. Hava düzeleceği vakit şi
~nin dibine inerek istirahat eder
ler. 

Hayvanların gösterdikleri hal. 
ler kadar, güneşin doğuş ve batı
~ında hasıl olan renklerin, hilal 
halinde olan ayın, yıldızarın, a • 
ğaçların, bulut !':ekillerinin de ha
va değişikliklerini gösterdikleri 
haller vardır. Fakat bunların hep. 
sini bir yazıya sığdırmak kabil 
delildir. 

Şe'hap R. 'Ülsel 

Başvekil dün aks mi Barışa giden 
Ankaradan aynldı biricik yol 

(BaıJ& 1 incide) «/» (Başı 1 incide) + 
Baıvekil, Doktor Refik Saydam olmakla beraber çok yıpranmış 

trenin hareketinden biraz evvel ve sarı:nlmıştır. İtalyada mücade
Meclis Reisi Abdillhalik Renda, le şevki tamamile sönmüştür. Av. 
Mareşal Fevzi Çakmak, Hariciye rupanın her tarafında isyan ruhu 
Vekili Şükrü Saraco&lu gel- gittikçe alevleniyor. 
miıler ve kendilerini bekliyen ze· Besbelli ki, Almanyanın karşı 

vatla ayrı ayrı selAmlaşmışlar, bu tarafın ruhl durumuna tamamile 
esnada Reisicümhur ve Milli Şef 
İsmet İnönü gara gelmiıler, garın göz yummak suretile yapacaiı 
methalinde Meclis Reai, Baıve- sulh teklifi neticesiz kalmıya 
kil ve Mareşal tarafından karşı- mahküm bir tekliftir. Bu suretle: 
}anmışlardır. cıNe yapalım, biz sulh istiyoruz, 

Milli Şef, salonda bir müddet fakat karşı taraf bizi imha niyetlle 
kalarak Refik Saydama iyi temeı.nle. d!Svilşmekte inat ediyorıı diye bir 
nilerde bulunmuşlar ve kendis 
müsafaha ederek ayrılmıılardır. 

Müteakıben Başvekil vedala§arak 

vagonlarına geçmişler ve iyi isti

rahat ve yolculuk d~ekleri arasın· 

da Ankaradan ayrılmışlardır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Bir aylık 
mezuniyetle bugün ~hrimizden 

ayrılan Başvekil Dr. Refik Say· 
dama avdetlerine kadar Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun vekfl
let etmesi yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. 

~ovyetl ~re göre 

hava yaratarak Almanyadaki dö. 
vüş şevkini ateşlemek gibi bir 

maksat tasarlandığı hatıra gele

bilir. Fakat bunun da çok tesirli 
bir manevra olamıyacağı mey. 
dandadır. 

Bütün dünyanın felAketi kar. 
şısında biz bu dakikada insanlık 

vicdanını temsil ediyoruz. Aç ka. 
lan Yunanlıya, Finliye, tazyik gö. 

ren Lehe, Çeke, Norveçliye milli 

varlığı yok olan Fransaya, işaal 

altına düşen İrana, ölen İngllize, 
Çinliye, Japona, Rusa, İtalyana ne 
kadar acıyorsak, Rus ovalarında 

(Başı 1 incide) (-) kar ve çamur içinde barınmaya ve 

.. Lappsjuka-o denilen bir nevi hu· aldıkları emirleri feragatle, kah· 
susi bitginlikten muztarip bulun. ramanlıkla yerine getirmlye çalı
duklarını bildirmektedir. şan Almanlara da o kadar acıyo. 

Kuibishev, 17 <A.A.) - Kuibi- ruz. 
hev bölgesinde Volga nehri üze- Almanya, harp gayesine göre, 

rinde nakliyat kışın sonuna kadar malzemeden, insanlardan, nakliye 

durdurulmuştur. !mkfınlarından istifade etmek hu. 
Nehri henüz tamamile buzlar 

kaplamamıştır. 
susunda bugüne kadar varılan 

merhaleleri, hattA tasavvur kabul 

eden dereceleri çok aşmıştır. İm. 
kfınları ölcmek hususunda yaman 
bir görüş berraklığı göstermiştir, 

Çunking, 17 (A.A.) - Burada 
bir nutuk irat eden Çan Kay Şek 
demiıtir ki: 

Demokrasilerin Japonyaya kar. 
şı derhal müşterek bir taarruza 
geçmeleri lazımdır. 

Japonya, ilkbaharda Almanlar 
Yakın p.rka varıp bu suretle Ja. 
pin ve Alman orduları arasında 
bir irtibat tesisi tehlikesini ortaya 
koymadan mağlup edilmelidir. 

Çörçil, ve Ruzvelte itimadımız 
vardır. Böyle bir ~eyin vukuuna 
meydan vermiyeceklerdir. 

Alman mafbuaf 
heyeti 
CBa~ı 1 incide) 

dürU Selim Sarper, Hariciye vekil. 
liği istihbarat dairesi reisi ~lil 

Oeman Abacıoğlu tarafından karşı

lanmıştır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Alman ha. 
riciye nezareti basın dairesi şefi or ~ 
ta elçi Dr. SchmicU'in başkanlığında 
bugUn Ankaraya gelmiş olan Al. 
man basın mUmessilleri öğleden son
ra AtatUrk'ün muvakkat kabrini 
ziyaret ederek bir çelenk koymuşlar 
ve Ebedi Şef'ln mAnevt huzurunda 
eğilmişlerdir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Alman ha_ 
rlciye nezareti ba.cıın dairesi fdl or
ta elçi Dr. Schmldt Alınan büyUk el 
çisi Von Papen ile birlikte buglln 
Hariciye Veklli Şükrü Saracoğlu'yu 

ve Hariciye Vekfıletı umumt kfltibl 
Numan Menemencioğlu'yu makam· 
larında ziyaret eylemiştir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Alman bU. 
yük elçisi Von Papen ve refikaları 
tarafmda.n bu akşam Alman bUytik 
elçillfinde Alman hariciye nazırlığı 
basın direktörü Dr. Schmidt ve riya. 
ıet ettiği heyet şerefıne bir ıUvare 
verilmiştir. SUvarede BRfVekll vekili 
ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
ile Hariciye umumr kAUbl Numan 
Menemenci oğlu ve Hariciye VekA. 
Jeti erklnı Ue bir kısım büyillc ve 
orta elçiler, matbuat umum mUdllrU 
Selim Sarper, Anadolu Ajansı umum 
mUdUrü Muvaffak Menemencioğlu, 

yerli ve ecnebi ajans ve basın mü
messlllerl hazır bulunmuşlardır. 

Alman konfro lü artında 
Avrupa birliği 

(Başı 1 incide) /§/ 
Başka taraftan, Almanların Rus 

yadaki ıayretlcrinin hemen he
men son haddine vardığı da temin 
edilmektedir. 

Kurusu anlaşma şart
larını bir raporla 

Japonyaya bildirecek 
Vaşington, 17 (A.A.) - Hull'un, 

Nomura ve Kurusu ile görUşmest 

23 dakika sllmıUştUr 
Beyaa saraya gitmek için Hull"un 

çallfm& odasını terkettikleri vakit, 
her ilçU de matbuata beyanatta bu. 

lunmakt&n imtina etmi~milr. 
V&.fl.ngton. 17 (A.A) - Oğrenil· 

dltlne göre B. Kurueu, Japon hari. 
ciye nazırı B. Togo'ya bir rapor 
gönder~k ft bunda Amerika ile 
Japonya arasında. bir anlaşmaya 
varılabilmesini temin edecek ilk 
'8ftlan bildirecektir. 

Japon siyaseti 
değişmiyecek 

Ayan meclisi bu maksat 
ile verilen bir takriri 
ittifak ·a kabul etti 

Toklo, 17 (A.A.) - Ayan mec· 
lisı bugün ittifakla bir ta.krir kabul 
etmiştir. Bu takrirde şark Asyasın. 
daki anlaşmazlığı mUmkUn olduğu 
kadar çabuk tayin ve tesbit etmek 
ve müşterek yaşayış ve refah pren· 
alplerlnln tatbikini temin eylemek 
sureWe dünya sulhune hizmet et. 
mekt..en ibaret bulunan Japon poll· 
Ukasının, hiçbir değişiklik yapılma. 
dan devamı tasvip olunmaktadır. 

Takrirde hUktlmetln, dış ve iç du
rumun lcaplannı karşılyacak bUtUn 
vuıtalara baş vurması ve bu suret. 
le bugtlnkU buhranın altından kal· 
kılarak milli siyasetin başarı ile so. 
na erdirllme5f de iatenilmektedlr. 

JapoJ Hariciye 
V:k·l.nin nutku 

Tokyo, 17 (A.A.) - Japon Diet 
mecliı;lnin bu sabahki fevkalfıdc 
içtimaında nutuk söyliyen Japon
ya Hariciye Nazırı Togo, §(Syle de· 
mi§tir: 

.-Japonya dış siyasetinin esas 
prensipi Uzak Şarkta nısfet ve a
dalet üzerine müesses bir sulh te
mini imktmını bulmaktır. 

Japonya, 70 senelik uzun mesai. 
si ile Doğu Asyanın bugünkü me
deniyetini getiren bir devlet ol. 
mıya ulaşabilmiştir.> 

cJaponya, Avrupa ve Doğu As· 
yada yeni nizamın teessüsilnü 
mümkün kılan üçlü paktın Alman 
ya sayesinde dojmuş olduiunu gör 
mekle bahtiyardır.• 

Bundan sonra Hindiçinide'ki ha
reketten bahseden nazır, vunları 

söylemiştir: 

ııİnglltere ve Birleşik Amerika, 
bu hareketi bir tehdit saymak ka
rarını verdikleri gibi, iktısadi mü 
nasebeUerin inkıtaına muadil ted 
birler almak suretile de bundan 
istifade etmektedirler.> 

«Dominyonlarla İngiliz müstcm 
lekeleri de ayni misali takip edi. 
yorlar.-• 

ulngiltere ile Birleşik Amerika 
bundan sonra, Avustralya, Hindis
tan, Felemenk Hindistanı ve 
Tchoung • King' i kendilerile bir
leşmiyc mecbur ederek Japonya. 
nın çemberlenmcsi imkanını elde 
etmişlerdir.» 

Sözlerini Birleşik Amerika ile 
olan münasebetlere çeviren harı. 

clye nazırı şunları llAve etmiştir: 
•Cin meselesinin başlangıcından 

beri Japonya - Birleşik Amerika 
münasebetleri, süratll adımlarla 

bozulmağa doğru gitmiştir. Nisan· 
danberi, JapQnya, Amerika ile 
müzakere halindedir. Fakat şlm. 
diye kadar hiç bir uzi~mıya va
rılamamı~tır.11 

Sırbistanda 
dahili harp 

:rezan: M. H. ZAL 

S arblstanın hnll yürekler acı· 

sıdır. ll~m meınlc.i:et lşpl 

al&ina düşmUş ,.e parçalanmıştır, 
hem de e.o;kJ ırhl tanda dahili bir 
harp opmu~tur. ~fitri felaket gü. 
nünde kardeş kard~i öldürmckt ·· 
dlr. tsUklll h ahına sflAh ~k n 
. ırplar, k~ılannda Bd~addakl 

htikftmeUn lrn\'\'etıcrlni buluyorlar. 
lemleketln o kadar korkunç hlr 
manzarası var ki ~ırbl~tandan ~ 
çen trenlerin pen<ıettierl !lıln'lıln 

kapanıyor, kaptlan kilitleniyor, 
yokıaların nıemJeketln hallnl tren 
penceresinden hile g-örmelerl mıttı· 

:zurlu ayılıyor. Baı.an da !llabotRj 

yüzünden trenlerin lttlttkt'tl fa~ııa . 

ya u~ruyor. 
Bu mayası temlı:, çalı kan mil · 

ltt neden böyle korkunç. bir Akı· 

bete u~ramıo:tır! Bu 11ualln tt.rn· 
bınr \"e Sırp muamma.,ınuı ,ıfre«l

nl kendi yakın tarfftlmlzM fNrlabl· 
lirtr.. 

Bagünkn Bclgrad hllkftınctt, kcn. 
eti ı,gaı günlerimizin "RahılUI hilkl'l· 
metidlr. Mllll birliğe ihtiyaç göıo. 

teren o felAket gUnUmllzde, blı.dr, 

kara ko;\unlarla heya7. koyunlar 
naısıl birbirinden ayrrlmı~-.a bugün 
de Sırbl tanda öyle olmllŞtur. Ba
bıAJI hükQmetl içinde kı men na· 
muc;ln, fakat Aclı:. adıımla.r ,·ardı k i 
ıııLıltıya mcy<lan ,·ermlyerek lo:pl 
kunctlcrine boyun t'fmeğt krndl 
ölı;lilerllt'l mrmlekete b\T:n1et uyı· 

yortardı. Belgrad hükünıl'\tlııde d~ 

ö~·ıe adamlar \"ardır. Bi%dekl ifgal 
kun etleri, biz.im iki bölük olma. 
mızı 'e birbirimize saldırmamııı 

canlarına minnet blliyor \e ıq, lk 
ediyorlardı. Alınaruar da öyle ya· 
p:yorlar 'c l'~o lavyada fada 
kun-et bulundurmaktan böylttt 
kurtuluyorlar. 

Bundan ba':ka bilim tanzimat 
tan sonra geçlrdlflmiz ~manlıM 
ll'uiibesini, Sırplar da Yugo!<l8\ lık 
atlı altında geçirmişlerdir. Hınat· 
ları, SIO\enlf!ri, Boşnakları Sırp-

lattırmağa ı;ahşmıŞar,•hu ı.; ha~a

ramamıı;ılardır. Bunun \iurl~ l'u· 
goslav adı alhnda birlflşmt'k yolu
na gltınt,ler, fakat gönül hoıtlutu
na dayanır bir federa yon de~ 
ine \'armafr göze aJmamı,tirdrr. 
Dil':<'r un urlara ömek diye keadi 
Sırpltlıklnrını ihmal ederek Yug05· 
l8\1ık l<ldla.ınıla bukınm~ardır. 

Hırvatlar, Slo\"eoler ve Jlotnaldar 
ise keııdl hlh·lyetlerlni terketme· 
dikleri halde yalnız Sırpların llüvl
l etlerini bıraknlalarını bekhımftı· 

fordlr. Bu tesanUd buhranı itinde 
Sırplar çijzillmllşler, buhran k~ı-
ınıla a<'t.ı: ı~tcrmlşler ve Umumi 

harııtrn sonraki büyUkllik el"M'lle
rlnl pek pahalı bir bedelle ödemi,. 
terdir. 

~ırıl ınllletl n diğer Yu(0&1av 
unsurları buglin çetin bir JIM'kiep· 
te focrUhe t~planıakla meşculdür

ler. Biran en el harici W!ilr •e taır.· 
y:lklerden kurtulmalan \'C kara gü. 
nUn tttrlibclerloden f!itlfade ede
rek blrll~e. l\he~e. mu''Ken~·e 

ka\'UŞmaları en cut'lan •Uetfmlı:

dlr. 

Japon Başvekilinirr 
nutku 

(Başı 1 iaei!H) )4 

3- Avrupa harbinin Uzak şarka 
yayılmasına her türlü vasılalarla 

mfıni olnınk. 

General Tojo, Japon kıtalarırun 
Hindiçlnlyc gönderilmesini lü. 

r.umlu kılan hCıdiseleri bir kerı 

daha anlatmı§tır, 
Başvekil, J6'>on programınıı 

barışcı mahiyetinin yabancı men 
lcketlerde çok yanlış tefsir edil 
dlğlnl beyan etmiş ve şöyle demi~ 
tir: 
Yabancı devletler tarafındaı 

tatbik edilmekte bulunan şekilde 

bir ekonomik abloka, belki de ha. 
kiki bir harpten daha fena bir 
düşünce hareketidir. 

Mançukuo'da inki§aflardan bah 

seden Tojo, şunu söylemiştir: 
Japonya, Alman - Rus llarbi 

dolayısilc uzayıp giden milletler 

arası vaziyetine lAyık olduğu ehem ~-----------·. ----------, Y AR.JN AKŞAM Kadınların - Erkeklerin -
Küçüklerin - Büyüklerin ve 

GJ,;t!,:ct G E N•ç·~·j (; i ~ 
Ayni görliş berraklığını, utkun 

yarına ait ihtimal,.lerini ölçmek ve 
barış cephesinin hakiki halini kav 
ramak için kullanacak olursa Al
man mllleti için ~refli ve emin 
b ir barışa varmak imkfını hemen 
yarın peyda olur ve her büyük 
kumar okununda beklerunesl tabii 
olan makf:ıs ve menhus taliin önü
ne geçilir. 

Bir muhabirin bildirdiilne gö· 
re, Almanlar korkunç kayıplara 

uğradıklarını ve taarruza daha 
fazla devam edemlyeceklerini tes· 
l!m etmektedir. 
Bazı Alman mahfillerinde açık

ça kabul edildiğine göre, Ribben
trop, doğudaki Alman muvaUakı· 
vctsizliklerini kapatmak maksadı 
ile diplomatik b ir zafer elde et
miye çalışmak için talimat almış 
bulunmaktadır. 

aBirleşlk Amerika, dünya sul• 
hünü arzu ediyorsa. dostane hal 
suretleri bulmanın imk.Ansız ol. 
madığını sanıyorum. JapQnya, 
dOnya ııulhll f tiyor. Amerika, Ja. 
pQnyann ihtiyaçlarını ve Doğu As. 
yadaki vaziyetinin zaruretlerini 

miyetl vermemezlik edemezdi. Bu 

sözlerini §Öyle nun içindir ki, Japonya, bu böl. 
takdir etmelldir.11 

Hariciye Nazırı, 
bitirmiştir: 

beğeneceii - Alkııthyacafı bir Ş A B E S E R 

Amerikada Dünya birincilik mükafatını kazanan film 

SONMEYEN IŞIK 
Büyük Mudd THOl\IAS EDİSO N'un HAYATI 
EDİSOS rolünde akıl iara hayret verici bir mavaf. 

fakıyet ıösteren. • 

SPENCER TRACY ve R:TA JOHN:ON 
Dikkat: Bu filmde görülen biltü n Aletler bizzat Edison'a aittir ve 

• meşhur Otomobil Kralı Ford'un koleksiyonundan alınmı~tır. 

Almanya hele bir hakiki barısın 
mfınasını ve icaplarını kavrıyacak 
bir hale gelsin, araya "irmek ve 
bugünkü felfıketleri az zamanda 
ferah ve saadete çevirmek için 
biz kendimize tamamile güveniriz, 
şu şartla ki, iş işten geçecek ka. 
dar vakit ve fırsat israf edilmesin. 

Ahmet Emin YALMAN 

Beyannameye iltihak lçin Vişl 

hükftmetlne müracaat edilmiştir. 
Fakat Frarunz hükıimetnin , Bir
leşik Amerika devletleri Ue slyast 
mil"llS"betleririrı kesileceği kor. 
kusu ile, tereddüt ettiği de ilave 
edilmektedir. Eğer yakında neş

redileceği söylenen bu beyanname 
hakkında gelen haberler doğru i
se, Hltıerin, İngiltere ile Ameri-

Şimdiden sonra müzakerelerle 
daha fazla vakit kaybetmek fay. 
dasızdır. Bilyilk devlet olmak iti
barımızı tehlikeye koyan bir vazi
yet hfısıl olursa, Japonya, vakit 
kaybetmeden katt ve azlmkAr bir 
durum almak zaruretinde olduğu 
gibi, Japon milleti de şimdiye ka
dar içinde kalmadığı en mll§kül 
vaziyeti yenmek mecburiyetinde
dir. • 

lı:ayı, Alınan tahakkümü altında 
birleşmiş bir Avrupa emri vakii 
karşısında bırakmayı ümit ettiği 
anlaşılmaktadır. 

gelerde Japonyanın durumunu ko 

rumak için !Cızım gelen bi.ıtün tec 
birleri aldı. 

General Tojo sözlerini §öyle bi. 
tirmlştlr: 

Bu ciddi vaziyet karşısında Ja· 

pon mlllcti, milli müdafaayı mü

kemmclle§tirmek için her gayreti 
yapmalıdır. 

Başvekil, milli gayelerin ger. 
çekltştirilrnesi için !Azım gelen bü 
tiln fedakArhklarda bulunmfak ü
zere JaPon mllletinin bir birlik 
gö tercceği hakkındaki ümidini iz 
har etmi~ir. 
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~filAT@Jj~ 
Şehir tigatrosundtı J 

tarihi piyesler 

Güzel, 
Büyük Anneısr 

Eski piyesler sahneye konuş bakımından 

muvaffak olmt1şfur 
İki hattadır istediğim halde bir 1 sUUder eoJtunda bunlan be!'berln na· 

tilrlil gidemediğim Şehir tiyatrosu- sıl tahmin ettiğine dairdir. Geveze 
nun Türk tiyatrosu tarih! matinesi· Berber c:SUk6tb Hamdi ro!Unde 
ne nihayet bu cumartesi gittim. Ev. Mahmut Karaca ve Hava Hamın ro· 
velA ftınu söytlyeyim ki tiyatroyu ltiru1e Şaziye Koral çok iyidller. 
beklediğimden ~k daha bo' buldum. Biraz da bu piyeslerin sahneye 

Koltuğu 18, locası 90 kuruş olan konuş şekilerlnden bahsedeyim: Re· 
bu matinelere halkın büytik bir rağ- jlsör I. Galip Arcan, 'bu plyesierln 
bet göstereceğini ilmlt etmiştim. ilk oynandıkları zamarıki han.yı 
Maalesef yantlmışım. muhafaza etmek t8temlş ve m11vaf. 

Temsil saat tam dört: buçukta fak ta olmu, ... Sahnenin ön~e piye 
Bay Selim Nttzhet Gerçeğin umumi sin gaz ışığmcia verildiği mssmı Yer. 
«TUrk tb'&tl'Ofluna umumi bir ba- mek !ç.ın pz ıameaları sıralanmış. 
Jnıı• adlı °"1'.Jkça UZNn faltat çok Bu lAmbliların ~iftde her haide am· 
meraklı bir konferansı He başledı. puller var, lilkın ~ .JHetmları k~
Konferansı möteaklp Ş!nası'nm ğıtla kapatıldrkları ıçtn bunlar go
<Şair Evtenmeei> ni tıe,..ettık. Bu rUnrnüyor. Perde açılmadan ~el 
küçük piyes bir fafııidan ibaret ve bir çıngırak çahru.)'Or. Sahnenin onU. 
ancak 1'2 dakika rQyor. Mevzu: ne bir de sUflör yeri konmuş. Başka 
Bir .pirin sevdiği Kumru Hanım 
adlı bir genç kızla nikahı kıyılmış, 
şair de kızı nbasının evinden alma· 
ğa geliyor. Ev halkı Kumru Hanı. 
mın kırkı geçmiş, çif'kln, kambur 
ablası Sakine Hanım, geffn bu diye 
~air MJUştak beye vermek !stlyor
lar. MUnnk&flllar otuyor, en sonunda 
şairin arkada,ı Hikmet Ef. :nln kız. 
ların babasına verdlgi para herşeyl 
hallediyor, şair de muradına eriyor. 

Görüyorsunuz lti mevzu gayet ba· 
sil.', lAkin yazıldığı tarih gözönUnde 
tutulacak olursa hiç te fena &lmadı. 
ğı anla~lır. Ali Beyin cGeveze Ber
ber> lslmtl iki fasıllı bir piyesi oy
nandı. cŞelr Evleıımes > ile muka· 
yeae edBlnce «Geveze Berber> çok 
daha miıtekAmil. Piyes geveze bir 
berber yizUnden Firuz Bey adlı 

genç bir adamm başına gelen ak· 

bir hususiyet le sahnenin arkasında· 
ki perdeler. Mesela. bir odayı temsil 
için tiz<?rtnde eşya resimleri olan 
bir perde konmuş. Tu!Qat kumpan 
yaJartr.dııJtl gibi •• 

Aktörler de bu e&kl havanın mu. 
lıafazasına çok yardım ediyorlar. 

Oyııayış, hareketler nıUmkUn ol
duğu kadar eski biçim, lisana gelin· 
ce şaşılacak derecede basit ve yeni. 
Hemen hemen hiç arapça kelime yok 
glbl bir şey. 

Velhasıl umumlyeUe Şehir Tiyat· 
rosunun bu g1lzcl fikri muvaffak 

olmuş sayılır. Ben kendi ltesabım!ı 

bu iki kUçUk piyesten bUyük bir haz 
4uydum. Umit edelim ki, ilerde ve. 

rllecek olan tiyatro tarllli matinele
ri de bu şekilde mumffak olurlar. 

Ali O. l'UN 

Sun 'i ekmek sıkınhsı 
yaratanlar kimlerdir? 

(Başı 1 illdft) «-l> 
Kapalı fırırtların listeei, bunları 

kapilı tutmak ~.it\ her ay ödenen 
para ~ıdakl listede gir.>terllmiş· 
lir. 

Lira 

Tra1ft"Y ,.-, Aperiman 
far:t11ı 150 
Kuşdili, iıyas Bey lto 
Aynak .fırm, &..il 335 
iskele caddesi, Ahmet G8 
itfaiye fırını, Hüseyin ~o 
Yoturtça fırını, Halit 69 
Ayazma fırını 238 
Burhan ltamil 35 
Turan 50 
Gubane, Dek&ort1n ftl'ını 30 

1330 
Bu !ırıntarm std bir taknn hu

ıust :menfaati-er mukabi'linde ve 
halkın zararına olarak kapalı tu· 
tulması netk:esinde hem halk, hiç 
yoktan 5ıkıntı çekiyor, hem de 
bunlar için ödenen 1330 lira aylık 
birer suretle halkın sırtından çı

kıyor. 

Bundan başka frıncılar, Iı-rınla. 

rı önündeki izdihama kasden se· 
beblyet veriyorlar ve bundan isti
fade ediyorlar. İstifade şudur: 

Bu tehacümden istifade ile hal
ka noksan vezinde ekmek sürü
yorlar. Bunun için de kapaklı ya
ni iki bıçaklı ekmek çıkarıyorlar. 

Bu ekmekler fırından cıkınca tar· 
tılınıa muhakkak kilodan fazla ge. 
lir. Çünkü, ekmeklerin hamurları 
pasa olmadan, yani mayalanma. 
dan ekmek haline getirilip ham 
halde fırına atılpıaktadır. Bu sa. 
yede belediyenin ve halkın gö. 
zllnü boyuyorlar. 
Kadıköyünde eski merkez bina· 

sındakf Kadıkoy Ekmekçiler Şir. 
ketinin 200 çuval urıu ofiste (bir 
yevmiye olarak) dün kasden bıra. 
kılmıştır. Du merkez binasındaki 
şirket deposunda 200 çuval stok
ları, ayrıca ErenköyÜnde Zaven'in 
fırınında 153, diğer perakende fı 
rınlsrda da 297 ki ceman 650 çu: 
val un mevcuttur. Bu unları yeni 
narh Uzerlnden ekmeğe tahvil et
tikleri takdirde açıktan 350 lira 
istifade edeceklerdir. • 

Yağlıkçı sokağındaki fırın sahi
bi ve efrketln reisi Koço Karagö
ziin fırını bir ağızda 350 - 500 
arasında ekmek çıkaracak kadar 
büyüktür. "Böyle olmasına raf. 
men, sekiz ağız ekmek çıkarmak· 
ta, ellerinde unları olduğu halde 
bir defa da fazla ekmek çıkarmak 
tan kaçınmaktadır. Kadıköy fırın. 
tarının (şirkete dahil olan) vazi. 
yetleri hep böyledir. Maksat ta 
hususi menfaatleri namına izdi
ham yaratmaktır. 
Şirkete dahil olmıyanlarda fazla 

un bulunmamasına rağmen, tahsis 
rır 'r. ıınlarını tamamile işlemek. 

te ve onlardıın fazln nisbctte ek
mek çıkarmaktadırlar, 

Kadıköyüıtdekl fmn sahipleri· 
ne fırınları kiralamak için yapı. 
lan müracaatlar akim kalıyor. 

Çi.ınkü hepsi Koço Kragöı; tara
fından kontratlıdır. 

Belediyenin kocaman te:ıkilatı 

var. Bir gazetenin bir kaç saat i. 
cinde, bir, iki muhbirile meydana 
çılCarabildlği hakikatleri bu teş. 

kilAtın haftalardan, aylardanberi 
öğrenmesi beklenirdi. 

Bu işlerin Dahiliye Vekaleti ta. 
rafından esaslı bir surette tetkik 
ettirilmesinde fayda olduğunu sa. 
nıyoruz. 

Dün vitiyette bir toı•lantı yaplldı 
Dün vilAyette Vali ve Belediye 

Reisi Doktor Lütfi Kırdarın baş. 
kanlığı altında vali muavinleri ile 
belediye reis muavinlerinin işti. 

rak~e bir toplantı yapılarak ekmek 
meselesi üzerinde gorii!lülmüştür. 

Fırınlardaki izdihamı önlemek, 
halkın kolayca ekmek alabilmesi· 
nl temin maksadile dün fırınlara 
bir misli un tevzi olunmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Kırdar, Fatih, Eminönü ve Beya
zıUaki fırınları teftiş ve ekmek i
şini tetkik etml:ıtir. Verilen una 
rağmen, halkın ekmek tedarikin. 
de güçlük çekmesi üzerine daha 
şiddetli tedbirler almak lAzun gel
diği anlaşılmaktadır. 

Evlere dajıtılacak olan nüfus 
fişlerinin tab'ı bitirilmiştir. Bun· 
tarın yarın evlere dağıtılması kuv 
vetle muhtemeldir. 

Feci bir cinayet 

Şarkışla kazasında küçük 
bir çocuk parçalanarak 

öldürüldü 
Sıvas (Husus!) - Şarkışla ka· 

zıısının Ağçakışla nahiyesine bağlı 

Çanakçı köyünde çok feci bir cina. 
yet işlenmiştir. Bu hususta eide ettı 
gim ma!O.matı bildiriyorum. 
Çanakçı köyünde Kadir Yllceso

yun 12 • 13 yaşlarında oğlu akşam 
karanlığında köyden ayrılarak ço· 
banlare. yiyecek götürürken, Göl. 
yeri denen mevkle geldiği esnada 
önUne meçul bir ffthıs çıkıyor. Ve 
bıçağını çekerek zavallı çocuğun 

barsaklarını dışarı fırlatıyor. Bu da 
yetmiyormuş gibi bıçağı ile maktu
llln vUcudUnU delik deşik ederek 
dişlerini kırıp onu vaka maalllnden 
15 metre kadar sürükleyip koyun 
ağılına götUrUp bq aşağı bırakıyor. 
Yanında bulunan çoban kopckleri
nln yalnız köye dönmelerinden mak. 
tulUn anası şüpheleniyor, yolu tak!· 
ben oğlunu aramıya çıkıyor. Tam 
Koyun ağılına gC'ldlklen esnada oğ. 
!unun feci bir .şekilde öldUrilldUğUnU 
görüyor. Ve Mdiseye el konuyor. 
Katil Kemal HergUI adında bir şaki 
yakalanmıştır. Adliye tahkikata de
vam etmektedir. 

Ne. Na. 

TORKiYE 
IŞBANKASI 
KtJçak ta•arru/ 1 

he•apları 11142 
IK&A._.YE PLANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, f Ma· 

yıs, 3 Ağustcs, 2 İkinciteıdn 
tarihlerinde yapılır 

1H2 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 

2 > 750 > = 1500.- > 

3 > 500 > = ı 500,- > 
10 > 250 > = 2500,- > 

4& > 100 > = 4000,- > 

50 > ~ :t = 2500,- > 

200 > 

200 > 

25 > = 5000,- lt 

19 > =2000,-

L ............................. ~-

Nafıa Müdürlüğünden: 
27.11.941 perşembe gunn saat lD te istanbulda Nafıa "MildUr· 

lüğü eksiltme komisyonu odasında (14820,02) lira ke§if bedelli 

Ayazağa köşkü tamiri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş. 

tur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i§leri genel, hususi ve fenni 

şartnameleri, proje, keşif bulfısasile buna müteferri di~er evrak 
dairesinde görUleceklir. 

Muvakkat teminat (1112) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10.000) 
liralık bu işe benzer tarih! bina tamiratı işi yaptığına dair idare· 
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VilAyetine 
müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarını ha•i 
kapalı zarflarını 27 .11.041 persembe günü saat (14) e kadar Nafıa 
Müdürlüğüne vermeleri. (9598) 

Yüzyirmi torun 
sahibi kadın 

Kozanın 120 yaşındaki Sarı 
bir konuşma Fatmasile candan 

AKŞAM 

_ .................................... .. 
Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kl.llWuf tıaribi: 1888. - Serma 19ı: 100.000.eeo Türk Uruı 

Şube Ye a.j&ıJ9 adedi: ~. 
2lira1 ve tlcart her ııevi banka mu&Rleleler!. 

Para biriktırenlere 28,00& lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t.&8arrut hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senPde • defa çekllecek kur·a Ue qağ't· 

dakl pli.na göre ikramiye dağmla.caktır. 

• .n 1,oee liralık 4,00t Ura ıoe adet ı;e llralılı: 5,000 ıı.._ 
• lt 600 > :.ooo > 
, > 2$0 • ı,oeo • 120 • 

(O • 1., » f ,tet > liO » :> 8,2to > 

olKKAT: Hesaplarımızdaki pa.ra lar bir sene içinde 50 liradan 
a.şağı düşmiyenlere ikramiye çıir tığı takdirde '}'o 20 fazlasll$ 
verilecektır. Kuralar senede ' d efa. 11 Mart. 11 Haziran. 11 Ey1Q .. 

11 Birlnciltt.nun da çekilecektir. ' ~ 
Devlet Denizyolları l lanları 

İşletmemiz sağlık şubesinde 100 lira kadro ücretli bir eczacılık 
münhaldir. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere tekmil vesaiklerile bir. 
Jikte Umum M~;durluğümüz Zat isleri şubesine muracaat etme. 
lerl lüzumu Ulın o unur. (10033) 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Belediye hastahanelcrile İstanbul sari hastalıklar miicadele 
merkezi için alınacak muhtelif kuvvette 2864 adet elektrik am. 
pulü ile 374 adet Buşon açık eksiltmeye konulmu~tur. Mecmuu· 
nun tahmin bedeli 1417 lira 5 kuruş ve ilk teminatı 106 lira 28 
kuruştur. $artname zabıt ve muamel:i.t müdürluğü kaleminde gö. 
rülebilir. İhale 3.12.941 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encü. 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup.. 
tarı ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü muayyen 

· saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10067) 

BULMACA -
'·ı J 
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VAT AN GAZETESi 
iLAN FIYATLARI 

88.fhk 
1 nci aayfa 
2 nci > 
3üncU > 
4 üncü > 

760 
500 
400 
150 
50 

Genç · ve Taze gö!&l" 
mek için Bu basıt 
Kolay usulü tecrüD' 

ediniz. 

Saf ve bazmettlf'ılmlş süı 
ması ve zeytın y~ı. diğer 

cevherlerle kanşUnlarak 

renkte lyaRsıııl Tokal-0n krt 
lstihzarında ' ylrmt • se 
lı:ullanılmakta olan meşhur 

müle ithal edilmiştir Bu k 
cildiniz1 aerıan besler ve gerı~ıı' 
tirir. Tenin çizgı 9e bvruşu 

tarını ve ıayri saf maddeıerıııl r 
derlr ·ve cUdi tazeleştlrlr ve 11 

bir koku ile t.Atir eder. Fazl• 
larlD neşvünemasına sebebiyet 
mez. Malumdur ki Fra.nsız it 1 ları bugun bir kaç sene ev<le 
lerlne nazaran um..ımlyetle dl\ 
giızeldlrler Mut.ehassıslar bil 
sebebini Tokalan kremının ' 

tstlmallne atfediyorlar. Aylı~ S 
tışı hemen bır mılyonu bulrnıı 
oır. Siz de bugunden itlbareıı 
kr~ml kullanmağa başlarııııı ı'I 
tıer sabeh daha güzel gorurıu 
Tokalon kreminın musmır neti 
teri ıarantilidır. Aksi tıılt 
paranız iade edilir. 

alııı1z. Bütibı kita.pları ,. 
leceğlnlz gibi Ankara neŞıi1 
tının, .A::rupının model 
mecmualarının B&l>ıilida 

gt.ne satış yeridir. 
Gaıı.etelere ll&ıı da ~ edl'..:.. 
Aakara cı&Mesl 89 ıs......-

ŞEHİR TiY 
Tepebaşı dra 

Bu akşam 20 
l\IERDİVEND 

IŞIK 
...../ 

RADYO 
Bacinkii Procram 

7,30 Program 19,30 Ajans ı' 
7,33 MUzik 19,45 Ser~ 
7 ,45 Ajans dakik' 

' lk 19,55 M"·'1' 8,09 Muz u..- oı 
8,15 Evin saati 20,15 RadY0 

8,30 Müzik 20,45 Müzi1' JC 

12,30 Pro"ram 21,00 lraat t9 

12,33 Müzık 21,10 :MOz.11' 
12,45 Ajans 21,30 Kontlfııı' 
13,00 Müz.ik 
13,30 Müzik 

Koı;an, (Hususi) - Koı;anın l\Iah 
mutlu mahallesinde oturan 120 ya_ 
&ında 120 torun sahibi olan Sarı 
Fatma ile görilşmek için evine ka
dar gittim. Evi ahşap bir bina o. 
lan ve yapılış ltibarlle de eski ol
duğu anla~lan evin kapısını vur. 
duğum zaman karşıma 68 yaşında 
oğlu Osman çıktı. Buyur etti. Sarı 
Fatmayı yatağında oturuyor bul. 
dum. Sıhhi durumu yerinde olan 
bu kadının yüzii ve başı büyük 
bir yemenile kapalı bulunuyordu. 
Benim kendisile görüseccğinıl an
lar anlamaz yüzünü daha ziyade 
kapamak istedi. Yaklaştım, elini 
öptüm. Gülerek memnuniyetini 
izhar etti. 

den sekiz çocuğum oldu. Dört ta. ' 
Abone Ocreti 

- 18,00 Program 
18,03 Müzik 
19,00 Müzik 

21,45 Mütllt 
22,30 AjartS 

22,45 Müzil< 

23,00 Ka~ 

:..... Nasılsın sıhhatin iyi midir? 
diye sorduğum zaman neşeli bir şe 
kilde cıiyiyim» dedi. 

Kaç yaşında olduğunu ve kaç 
kere evlendiğini sordum. 

Oğlu Osmana hitaben: 
- Nüfus kfığıdımı ver de efen. 

di yaşımı öğrensin, dedi. 
Osman nüfus cüzdanını getirdi. 

Tetkik ettim. Milfıdl sene hesabile 
tam 1821 de Kouında doğmustu. 
Kendisi bana sordu: 

- Oi;lum kaç yaşıma girmişim 
ben. 120 - 122 yaşında olduğumu 
zannediyorum, dedi ve ilAvc etti. 

- Ben iki defa evlendim. Bi
rincisinde 17 yaşında idim. İkin. 
cisinde 38 yaşında idim. İki defa 
evlendim ama birinci kocamdan 
hiç çocuğumuz olmadı. İkincisin-

nesi yaşadı ve torunlarım bunlar. ".._+-4--+--+--+-- Ttirklye .ıeNı._...: 

dan çoğaldı. " 
4.......ı.-...ı... ....... .....ı.---1~;.._....._ BORSA 

- Kaç torun sahibisin? 
- Osman emmin geı;enlerde he-

sap etti de tam 120 torunum ol
duğunu biliyorum. 

- Acaba kaç gobck? 
- Beş göbek gördüm, dedi. 
Küçükten bugüne kadar yaşa. 

yış tarzını sordum? 

- Efendi oğlum, <kdi. Biz es
kiden şunu veya bunu yiyince mi
demiz ağrımaz, yevmiye üç dört 
defa bol bol yemek yer ve yatar. 
ken de bir okka tatlı yerdik. Uy
kumuzu tam alır, sabahları erken 
kalkardık. Babam ve annem 100 
yaşını geçmişlerdi. Artık şimdi de 
iki defa hafif yemek yiyorum. Ku 
zu dişlerim sert maddeyi iyi eze. 
mi yor. 

Daha ne kadar yaşamak arzusun 
da olduğunu sorunca güldü. Artık 
orasını Allah bilir, dedi. Elini ö. 
perken kendisini fazla üzmek is
temediğimi ve bu görüşmeyi ga. 
zeteye yazacağımı söyl:yince: 

- 10 sene evvel yine gazeteye 
vermişlerdi de Amerikadan· bir 
mektup ve bir mendil hediye gel. 
mişti. dedi. 

Evden uzaklaşırken Napolyon 

devrinden kalma bir insan görmüş 
olmaktan dolayı müthiş bir sevinç 

duyuyordum. 
Emin Ku'4ıflu 

Soldan sağa: 1 - Kapayarak; 
Donuk. 2 - Bir kıta; Çok iyi, a -

Senelik .. He iL 
Hariç memleke41-.: 

11 TEŞRİNİSANİ 
1 Sterlin 

100 Dolar 
> Peeçta 

9!ll ,o 
5 

110 
132•"4 
12.8 

A1lııls 100 İsveç kromı 
&Um n TaJayiJi& 

8 •Jllk 30.1' 
.... ,. 

lilt 

Gazeteye göllderUen enu cıen.. 

clllslD edlbneııln llMle oluamMo 

sO 
1933 Türk borcu I ;~ 1~ 
1933 İkramiyeli E~ani 

2
o ~ 

1934 Sıvas _ Erzurum 
1
• 49 j5 

Anadolu Demlryolu tahvil 

Yavuz devri adamlarından Zeynel 
Paşanın şiirde kullandığı adı; Do· 
lap katı. -t - Bır meyva, Yakın ar
kadaş, 5 - Budala; sadakatin başı, 
6 - Sanat; Hububat tozu. Evin 
kısımlarından. 7 - Sarı; Kısa kılıç. 

8 - Da.va vekili; Evliya olma. 9 -
El ve elekten yalnız bırlni tercih 
eden; Eşya.. 10 - Kalburdan geçi. 
ren; Bir nota, 11- Birinin fenalğını NUKUT ,0 
söyleme; Bir nota. Öğrehnenler yardım cemiyeti re. 2S .. o Türk altını (Reşat) ı 

T h 1 lsllğlnden: Türk altını (llamı't) 24 
.d Yukandan •".ağlya: 1 - a r r 1 r 

C 1 11 •• 
ede ede,· Yanıa. 2 - (Meyusı un em yetimiz A.zasında.n: Haydar. Kalın beşi birlik :ı" 

_./
s 

paşa lisesi Anbar memuru Şükrü ça. Altın gramı dört harfı; Beşinci harften sonra 
bir <at> ve sonuna da bir er> getı· talbaş"ı aramızdan maalesef ebedi· ---T--A--K--V--J-b/ 
rllirse fotoğraf film ve camlarını yen kaybettik. Kederli ailesine ve 

yıkamakta kullanılan ecza olur. 3 - sayın arkadaşlara ta.zlyetıcrlmlzi su. 

Yemiş; Bir kumar aleti. 4 - Bo· 

ğazlçiade bir mevki. 5 - Akciğer; 

!Ahza: Başına c:k> sonuna. ca> gc· 

lirse Rumca ~pka demekti!'. 6 -
Akıl yolile; Karı,ık (keten). 7 -
Alem. 8 - Yerine koyma; Bir no. 
ta. 9 - Çift oyun; İta. 10 - Çok 
iyi; Ufak kurşun. 11 - Defne ne
vinden kilçUk bir ağaç; Bır meyva. 

EVVELKİ BUL!tlACA.""il~ HALLl 

Soldan sala: 1 - Unutgan; Tuğ. 

narız. 

5 - Mızıka. 6 - Aba; tsaı: Af. 

7 - Mika: Ilınma. 8 - Aç; Zira; 
A!t. 9 - Adalı; Adım. 10 - Ara

mak; Yaka. 11 - Deli. 

Y1ı1karıdan a,ağıya: 1 - Utanma· 

ma.; Ad. 2 - Nama (ame.n); Biça. 

re. 3 - Usanmak; Dal. -t - Tartı; 

Azami. 5 - Zi; İl!. 6 - Ak; Pısı· 

rık. 7 - Na; Akala. 8 - Paralı; 

1
2 - Tasa; Kapama. 3 - Amara A 9 T Nad 10 u y. - nam; an. - m; 
(arama): A. A. 4 - Nant; Parmak. Adamlık. 11 - Gark; Fatma. 

1S TEŞRİ~İSANİ 19'1 
SALI • JS 

• 
....... t 

AY: 11 - GÜN: 322 - J( ,,. ~ 
RUMi: 1351 - Jklnciteşrin: ~· 
RiCRİ: 1360 - ŞEVVAL: .. ~~l 

V il.tr ZEV ALl .-- / 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞA'M 

YATSI: 
İMSA'K: 

"';o' 
s,51 1.ıo 

11,59 fi,, 
14,33 l' oO 
16.48 ı ,, 
18,28 ',, 

1-/ 
5,08~ 

--8-ah-lbi--ve_N_e_şri_-;_•t-ıi-:ildurO 

AHMET EMİN Y~~ 
S..ıklıt'ı yer: VATAN 


