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Yar/iki nüshamızda bu nefis 
seyahat yazısını okuyu1tflz 

Milli korunma kanununun tidili ile 
bükômete geniş salihiyetler veriliyor 

uhtekirler 10 yıl hapse 
mahklim edilebilecek 
ükii.met un değirmenlerine, sanayi ve 
aa.din müesseselerine el koyabilecek 

------------- Ankara, 25 (Telefonla) - Milli I korunma kanununda yapılacak tadı: unya nereye !Atı müzakere etmekte olan Grup 
encümeni bugün toplanmıştır. Once 

v • d • ? Vekiller heyetinde görllşUlerek Mec-
OgrU gı ıyor • lise sevkedllmiş olan milli korunma 

Üll ._....a Al••lll•r har· 
... kayltel•lll'llD& çoktan 

kanaat ıetır-.ıet'•ir. 

çok me. 

r•ldı bir manzara aldı. 
hia doiru» ya.zı serisine 

IGnınk fasıla vererek l(iyle 
etrafa bakalım. 

""°'*1lar-.ın dibiftden ilerisini 
iyenlıer ve aıtetlk ıözlerinln 
'ldiiine inananlar bir sene-

: aAmerikanın yardıını nere· 
~.. diye alay edip duruyorla~. 
~ için ekmek iAzım ıei<iı. 

, Amerika sivil sanayitni as· 
sanayte çewnnenin zamana 

IGs*«diiıni ı:~ ar.cak on. 
sonra mahsul aknablleceflnl 

edemlyorlard ı. 
.\ınerikadaki yeni mQdafaa sa· 

. nk maıttsullednl ancak ge
temaıuz ve atustosta verdi. 

ı bugün Şimali Afrikada; 
izlerin boş durmayıp yetiş· 

ikıeri bir ordunun elinde gö
~z. Habeş seferinde harika. 

Yaratan Cunnighem adında bir 

baz ıeneral Amcrikadan ge
tankları, tayyareleri pek iyi 

aaını bill~r. Dakar da 
1 bulunduiu halde ilk kış ay

Afrika meselesinin balle
ve İngilizlerle Amerikalı

Akdenizde ve Atlantile hA· 
bir hale gelmeleri akla pek 

b'r ihtim~clir. 'u harp Japonyada yeni bir 
ilin detlJlkHii olursa ve 

~n'8r, takatsizliNlerinln karşı 
"""fça bilindiğini. blöfün para 

ilini kavrayarak Anılo..Sak· 
' Alemi ile ve Çinle kat'I bir 

yolu ararlarsa buna kayret 
~ek icap eder· 

4.lmariyadan ıeleAler öyle an
orlar ki, Alman ordularının 
kamattıran hareketlerini ve 

devlerin klrı olan hamle· 
e ratmen kendi memleketle-

bu har~ kaybettlli hakkın
&klı bqında Almanlarda te. 
üt kalmamıştır. Yıldırım usu
lnıiıtere istlll edilemeyince, 
z mukavemeti köklefince, 
ika kımüdayınca, iıler uza

bu sınıf Almanlar kendi 
erini aldatamıyacak, lifla 

bot olıamıyacak bir hale gel. 
erdir. 

llu,un Atlantlk harbi gevıe· 
ir. İngiltere bol ihtiyaç stok· 
toplamış, halkıa yiyecek ta. 

b:an çolaltılmıştır. Hava Kcı 

~eri o hale varmıştır ki 
l yolda hava hücumları Al· 

çok pahalıya mal olabi· 
\le devamlı olamaz. Afrika ha

l de sonuna aellp İtalyanın 
kuvveti büsbiltiln tasfiyeye 

*1ca İtalya ancak silrükle
bir yük haline ık-ince ve 

e.. ~ akl tnılltz ordusunun mü. 
C-• için llzım ola.o kısımdan 
'"Qaaı serbest olunca akıbetin 
~ CDenaı Sa. 3, Sil. 7 de) X 
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kanununda yapılacak tadlllt için 
haZırlanan Grup encümeninde görU
şWmekte olan Ilyihalarıa ana hat
larını bildiriyorum. 

Sovyetlere göre 
Rus h~rbinde 1 

Alman zayiah 
6 milyon 

Rostofta Ruslar muka
bi I taarruzla 98 Kfn. 

ilerlediler 
Moakova, 26 (A.A.) - ısv .. t~a 

gazetesinin harp Jl\Uhaaıirl Jltoııtof 
civarında bulunan Sovyet kıtaları
nm günde takı1ben bir kiiowaetre 
kadar Uerlediklertnl bllclinMkt.Mlr. 
Bu kıtalar, 'imdi eau mevzHerlne 
98 lrilornetrelik bir mesafede bulua
maktadlrlar. Bu ileri hareket Ros
tof'un garbtnde yapılmaktadır. 

Sovyet kıtalan. düR hareket nok
talanna 61 kllonletl'<elik llir JftM&fe
de bulunduklarma ~ clanden
berl 3't kilometre Wr 8el'le)'tlf ~ 
det.Jn1' bulunmeMaıdn't&r • 

M08kcwa, 2'5 (A.A.) - ,._ ...... 
aı, Almanların Mıcttn ~ .,... 
Klin ~~ MoeltOH fCll dM 
çıkına.ta JMtvaf&.k olduk1-I bil
dirmektedir. 

M08kova, 2~ ( A.A.) - Reem! 
Sovyet ajansına g'Öre, topyektın 

3,000 kiı91llk tkl Allftan piyade .-,ı, 
Leningrad ceptıellinln bir keaiMlnde, 
Sovyet kuvveUeri taratlndan lallla
men imlıla edllıa .. tir. 

LondN, 26 (A.A.) - Moek .. a rM 
ya911, KoMo\ta 'imalinde Kua lnJv
vetıertnın Uç mevkii terketWderini 
ve dala& gerideki yeAi müdafaa • ...,. 

, ..... la: .. iM: ' .. , c-. 

Llyihadakl maddelere göre, bitlln 1 Hllldunet 'bil6mum ıin fabrikaları 
daire ve mU.-eeler mnıı korunma ve ftğinnınlerini, tHllf ettlfl te4-
kanununun karar ve tebllflerini der- , birleri tatMk etmlyerek istl!lilllen 
hal tatbik ve kıra etmekle mükellef· 1 derece ve evsafta lltihaalde, bulun
tlrler. Bu kanunun tatbikatında ku- 1 makta taannüt l'Ölteren ııanayi ve 

1 

suru &"öı1llen maqlı veya fıcretli ı maadln mUesseaelerine el koyarak 
manıup ve möntehap memur veea1- i kendill 1'1etecektir. 
renin memuriyetine Bafvel<ll derhal HUkQnıet 1' saatlerinin asgari 
nihayet verebilecek veya başka tUr· ~ hadlerini bilQmum mUessese ve tlca
ıu tecziye edecMtlr. 1 (De•••• Sa. 3; Si. 5 .. > -

Ruzvelt Dö 
olFransasın 
tanıyor 

v.,.ı,..ıon, 25 (A.A.) _ ReJa ~ 

eevelt, kiralanla ve ..._ v.me lı:a
n9URUft lıılr J"ra.nslSlara da teflllili
.. Mbaacle etllltftir. 

Beılllli l'eçetl kanuMlft ta~ ..... 
_. B. Stettitliu9'a yudıtı 1111' mek
t.,u B. ~ f'U'l-l Mdlnnek
Wtr: . 

111ır ,.,._. ı.unellalaccı teaPe ._ 
lfl'al olunmakta IMllunU her toprak 

(h .... sa: S Si t de) % 

Ageyla 
zaptedildi 
Mihvere göre 

22 inci lngiliz zırhh 
fiffccjji fM1iCr e4ttcli 
Kahire, 25 (A.A.) - Ortaşark-

1 taki Britanya kuvveUerl umumi 

1 
karargahının teblili: 1 

Sldl Erzeg çevresinde Brltanya 
ve Alman zırhlı kuvvetleri ara-

1 
sında şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. 

Tobrukta bir çıkış hareketi va· 
pan Britanya kuvveti kazanılan , 
mevzilerini kuvvetlendlrmiı .... r 
yarı111 Alman olmak üzere 2000 
den fazla esir almıştır. 

Hudut çevresinde 1090 den faz. 
la esir alınmıştır. Daha bir çok 
esir de getirilmektedir. 

Diler taraftan muharebenin ce· 
reyan ettiti çevrenin cenup kesi
minde Cerabub'daki seyyar kuv
vetlerimiz büyük terakkller kay. 
deylemtıılerdlr. Beşinci Hin! tü
menine bağlı kıtalar Giale yakın-
larında Ageyla'yı zaptetmlşlerdir. 

Kahire, 25 CA.A.) - Sidi.Re· 
zeı'de cereyan eden ve bir hor
tum j1ttıbaını veren meydan mu
harebesi Alman tanklarının da· 
ha ziyade çevreRln ı!mal batısına 
geçmesi neticesini vermlttlr. 

Rolfta, 25 (A.A·> - İtalyan rad 
yoau, Gambut'\tn Bdtaaya kıta
lar• tarafından ipini yalanla· 
maktadır. 

Roma, 25 (A.A.) - kalyan or
dulan umumi karaqAlmun tebli· 
li: 

Mihver kuvvetleri din de itil
tün ıün Siren•ik nnUıareH mey· 
danıtKla büyük bir ıiddetle har
betmialerdir. 

Birelıobi çewealade • Arlete• 
tümenile Alınan zırhlı tilMeal 23 
tentetrln•e ballayan bir çevirme 
manewuı neticesin41e 22 net İn
ımz ztrlılı liV&llRI iMh& etMIJ
lertiir. Muharebe dııı bH"akılan 
tnıtıtz ta.kladle delMut muıha. 
rebe meydaqıntn temiz1e1tmeslne 
devam edilmektedir. 

Edirnenin kurtuluş 
bayramı 

Giizel ve kahra.mGn Eliirne 
iün kurtuluşunun 19 uncu 
yılını tezahüratla kutladı 
Edirne, 215 (A.A.) - Edirne 

tmtulupmun 18 uncu yıld6nü
llHilrii buctin parlak 9ir tirenle 
.,. ictea tecatııif•Uto klll4ıi••lfhf· 

Bu törencle Ankanıdan tel•lt •. 
lan bir heyet de bulwunuştur. 

Bitün ıenıçlik ve halkın hep 
(...._.: Sa. I; SL 1 •) /§/ 

Devlet iktı sadi 
tesekküllerinin mürakabesi 

Saracoğlunun riyasetinde 
bir komisyon toplanıyor 
Teıekküllerin 

mühim 
mesai tarzları hakkında 
kararlar alınacak 

Ankara, 25 (Telefenla) - Devlet lktısaei te· 

şekküllerini Mür&kabe edecek bir komisyon bu 

ayın 27 sinde Büyük Millet Meclisi kutüphane· 

sinde teplanarak faaliyete geçecektir. Bu komis· 

yonda Büyük Millet Mecli~I encQmenlerinden 

müntehap birer mebus aza bulunacak ve Başve-

. 
kil ,;ekili Şükrü Saraçojlunt1R riyasetinde tep. 
lanacaktır. Komisyon 1949 mali yılıtıda devlete 
bağlı bütun ıktısadi teşekküllerin yaptıkları iı. 
leri. kar ve zararlarını hesapları tetkik edecektir. 
Ayrıca komisyonda iktısadi teşekküllerin Mesai 

1 tarzları hakkınQıl çok mühim kaf&rlar aJmacatı 
J umulmaktadır. 

Avrupaga 
lııgiliz ihraç 

ha.re keti 

Küçük bir keşif ko!u 
Fransada Normandi 

sahiline çıkartldı 

lngilizler "irkaç taburla 
yaptık/an bu ihraç hare
ketinden sonra kıt'a/annı 

tekrar geri çektiler 
Londra, 25 (A.A.) - Res

w Wl#F'Wliae .-.e. ldiçük 
bir tnılliz ketlf kelu pa:ı:ar • 
pazartesi ıecesi, Fransanın 

Normandia sahilinde ka-raya 
çıkmış ve salimen dönmüştür. 

Londra, 25 (A.A.) - İstih· 
barat Nezareti, aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 
Düıman işgal altındaki a

radnin sahilleri hakkındaki 
maksatlarımızın kendisini en
dişeye düşürdüğünü göster
mekte ve mübalagah iddialar
da bulunmak suretile bizden 
bazı malumat almak istemek. 
tedir. Fakat bu ınalıimat ken
disine verilmiyecektir. 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
teblill: 23 - 24 sonteşrin ıe· 
cesl İnıilizler Fransanın Manş 
sahilille bir kaç vapurla bir 
ı.;ıkamaa yapmala tetebbiis 
etmişlerdir. Alman sahil mü. 
dafaaları tarafından vMı.lm 

kayıplarla pQskirtülRtüfler· 
dir. 

Hamlet, yine Hamlet 
1 

hep Hamlet 
Sadun Galip Savcı, Esad Mah-

1 mut Karakurt'a ci:vap veriyor 

'. Spor muharrirliğinin hiç btr şeydert onlamoma' 
için bir sebep teşkil edeceği dü~ncesi, bir 
romancının hukuk ilminden anlamayacağını 

ileri sürmek kadar gerip olur 
Hamlet davası dal budak saldı. I 

Bu da\•a lle al&kası olan da plfman 
olnuyan da. Olan zaten işin tçıne 

girmiş bir defa, olmıyaru, ıse rahat 
bırakmıyorlar. Mesela Celllleddln 
Ezlne'nln avukatı Esat Mahmud Ka
:rakurd müekkUinl mUdafaa ederken, 
müddeiumuminin, Sadun Galip, Nus-

1 
ret Safa Coşkun, Selim NUzhet' in 
yazdığl tenkitleri bitaraf olarak gös

: termesinl doğru bulmayıp, Sadun 
Gallb'ln bir sporcu olduğunu, Nusret 
Safa'nın bitaraf olmadığını, Selim 
Nüzhet'ln kUtUphane memuru oldu-

ğunu ileri sUrerelc bu tenkitlerin 
kıymetsiz oldutunu söylemek iste
miftlr. 

Hamletln, Hamlet kadar me..,hur 
olan davasını bugün matbaada mü
nakaşa ederken !Af arasında Sadun 
Gelip Savcıya şu suali sorduk 

~eddin Ezlne'nln &\'ukah Eııat 

Maluilut .llarakurd Hamlet da, ...... 

da ıwllıdafaaeıaı )-aııarftn id4ia M&· 

kaMlaın ı;lzJn tenkldlnizl Mllhsia 
ErtutnaJ telline olarak chterdi~ni. 
fakat Sfsla hayatını Htadlarda ceçi~n 
Wr sper -ı.&rriri olRlaaız delayı-

Arap 
ittihadı 

Emir Abdullah diyor ki: 

Hedefimiz olan milli ga
yelere erişmek imkam hak
kmda nikbin bulunuyorum 

Amman. 25 (A.A.) - Emlr Ab
dullah parlllmentonun açılması mQ
nasebetlle şu beyanatta bulunmu,. 
tur: 

HUkQmet. b1U kral HU.seyln'ın iz
leri üzerinde yürUm~te ve arapla
rın birleşmesine çalıflllaktadır. 

L .J 
- (»fıY&Rll Sa. :l Sii. 6 •a> XŞ 

Hedef edindiğimiz milli gayelere 
eri,mek lmklnı hakkında nikbin bu
lunuyorum. Brltanya b!LfVeklll ve 
hariciye nazırı. arap milletleri ara
sında bir federasyon vik:ude getiril
mesine taraftar olduklarını bildir
mişlerdir. Büyük Brltanyaya bize yap 
tıklarından dolayı lefekkUr için ke
lime bulamıyorum. 

Yahya Say'ı 
diin gömdük 

Matbuat mensupları, emekdar 
arkadaşımızı son 

isfirahatgahına kadar götürdüler 

Emir. UrdUn'ün bu harp C$n&sm· 
da bUyUk Britanyaya dost kalaca· 
ğını ve dalma onunla uyıun olaralı 
hareket edeceğini ll!ve '1nifUr. 

Martinik ve 
Gugana 
doğru 

Amerika, Vişi boyun 
eğmekte devam ederse 
bu yerleri işgal edecek 

Nevyork. 25 (A.A.) - Birletik A· 
merika ayan meclili, dlf mUnaaebet
ler encümeni reiaı Ayandan Connaly. 
yakında Amerikanın Fraruıız GUya
n'ı ile Martinlque'in kontrolü vazife-

! .sini almaaı pek mümkün oldutunu 
iral etml.ftir. 

Bu mevwa temas etlea mumaileyh, 
.,unları söylemlftlr: 

cHarp tçln IUzumlu ea&lllı 1'am 
mMldelerimizln himayesi için rel8 
Rooaevelt tarafından alınan teclblr
lerl tasvip ediyorum. Vk:tly btlkQ
meti Nazi nüfuzuna boyun etmekte 
devam t>ttlfi takdirde Fransız GO
yan'ı ile Kartlnique'ln kontrolü .. ini 
llzerlm1%e almamız lhımgeldiği fik· 
rindeyim.~ 

Vqinctonda aanıklltına göre, Bo-
\ landa Gilyaııı•na gönderilen kuvvet-

Oltmtkıü btiyWc bir t .... Urıe rettlbi ~hya Say dün yUzleree ar-
1
1er Trinldlld ~nizonundan aynlmq 

laabel' veNltl•la mat.buat Aleminin ı kaııiqlaın göz ya.şiarı arasında ebedi 1 ve PanUllırilto'ya &ialllüe lılulan-
,__an t&ıueJlı ıazeteıni'z aenaü- (Bffamı Sa: 3 ~: t •e> x •uttur. 
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VA.TANIN TA..B.İJIİ ROMAN.1: TEFlÜKA No. 33 Adliyeye 
verilen 

muhtekirler 
'Ya.7Jın: M®rus YOKAY 

D ük, uçurumun üzerinden 
uçarken arkay a bağırdı .•. 

j 267,5 liraya mal sa+mış 
172,5 li roda,1 
f otura vermiş 

Ma-tımutpaşada Leblebici hanını:Ja 

kalay ticareti He uğr~an Cemal 
Dündar adında birisi, dUn kilosunu 
345 kuruştan satması IAzımgelen 50 
kHo kalay için bir ,;nüşteriden 267,15 
lira almış, takat 172,5 liralık fatura 
vermiştir. 

Şehir Meclisi top landı 
Ev sahipleri, kaloriferlerini 
asgari 20 derece yakmıya Arkadan ko11an atlılar, köprü

nün yalnız korkuluğu kaldığını, 

asıl köprilnün yıkıldığını farkede_ 
rek, Düke: 

- Dur, uçurum var! <!iye ba
ğırdılar. Kendi atlarmı da dur
durdular. 

Dük Klg~ duracak yerde atıntn 
boynuna doğru eğilerek ve bacak
Jarilc atın karnını sıkarak ileri 
atıldı. Tam uçurumun üzerinden 
uçarken şapka,nı çıkararek ac
kaya doğru bağırdı: 

- C'anınız isterse arkamdaB 
gelin. 

Girullus, kafasını göğsüne doğ
ru eğerek tam ölçülü bir sıçrayış 

yaptı ve bir kuşun uçuşuna ben
zer bir gidi~le kendini yıkık köp
rünün kar;ıı tarafında buldu. 

Bu sırada Dük Kiga hiila şap_ 
kasını elinde tutuyor ve kendisini 
takip edenlere meydan okuyordu. 
Atlılar, kudurmuş gibi bir hal 
alan bu cins atın arkasından ken
di atları da uçuruma doğru koş
masın diye dizginlere asılmağa 
mecbur oldular. Yalnız bir tane
sinin atı boşanarak köprüye doğ
ru ko~tu, fııkat karşı sahile vara
mıyarak sahibiyle beraber uçu
rumdan aşağı yuvarlandı. 

Dük karşı sahilde ayaklarını 

çozd\i, sonra nttan inerek köprü· 
nün sağlam kalan korkuluğunu 
yerinden kopararak uçurumdan 
a~ğı fırlaltı. T~rin parmaklı
ğa tutunup yaya ola-rek. karşıya 
g~ilccekleri aklına gelm~ 

Senra tekrar atına bindi. Hid. 
det içinde köpüren TQrkleri se
lamlıyarak atı Heri sürdü. Kendi
sini lx.>klemiyerek ve hiçbir yerde 
durıwuyarak yol almmaları için ka 
rıS'ma daha evvel haber wçurmuş
tu. Bir kaç saat at koşturduktan 
soora. k11obeya yetişti. Derhal ka· 
rısıfloln yanma oturdu. Uşağını 
kendi atına bindirerek Erde! beyi· 
ne yolladı ve topraklarrndan ge
çerek Ncmscyc kaçmasına müsaa_ 
de etmesini emretti. Mariya mem
nundu. Kocası yaıtKlda, yavrusu 
karnında olduktan sonra hiçbir 
iizüntüsü kalmamıştı. Beylik, zen. 
ginlik gibi şeyler gözünde yoktu. 

Türkler yeni bir köprü kursalar 
veya başka bir yol tutsalar bile 
herhalde bir gün va.kit kazanıl

mıştı. Bu müddet zarfında Erdel 
hududuna vararak Moldavyadaki 
Türk kumandanının bölgesinden 
kurtulmuş olurlardı. 

Szek dağlarını tırmanmağa baş
layınca bütün bütline içleri açıldı. 
Bu dağlara; kendilerile takip kuv_ 
vcti arasında dikilmiş koca bir 
engel gözile bakıyorlardı. 

Dağları Rşıp yeniden ovaya doğ
ru inmeğc baflayınca karşıdan bir 
~uvari gcldiğıni gördüler. Dük, 

HERGüN BiR FlkRA 

Zafer borcu 
lstanbulun fethi ııırrMıııda Top

kapı suru önllnde ''ukubulan kanlı 
hürumlardıuı birinde, Ulııbadh 

Ha'ian adında bir Türk eri, dm·a
rına dayadığı u:ımn bir merdlven
ift>n tıpkı bir ardan çcdkllk ve 
gözll J'lt'kll~i ile kaleRln tepesine 
çıkar. I Jt-1 yatağanını !llıyı rarak 

atıldıl'ı o ılaracık bürçde, rastla
dığrnı haklar \"e gerldrn gelenlere 
kolay<'a gc~llebllecek bir gedJk 
hazırlar. Xe yazık ki, ;\·akmında
kl )"ilk ek hlr bilrçden o esnada 
atılan büyük bir ta.ı;ı bu kahrama
nı altına alır ,.e <:ehitıer kafilesi
ne katar. Uluba!llının akıbetini 

gören merdiven ba,ınffakl )·eniçe
rl nefnl ile gerisindeki ha~amak
lar tizninde bulunanlar birden -:;a-
17ırır ve o an için duraklarla.r. Fa
kat, içlerinden en ya':lh \'e görgü
ve Uzerlnde bulundukları uzun 
merdivenin o-,ağı kaydırılması nı

tımallnl hatırlar. Bir k~ 11özle 
:rnldaı:ılarını gl('ıklar. Birer birer 
ileri atılır ve tepede toplanıp bür
l'Ü ~de tutarlar. Biraz ııonra, sağ 
ve ııoldakl bürelf'rden bfr kaçmı 
daha alır ,.e he(l'll o glinün birer 
kahramanı olurlar. O akşam, ka
zanılan bu zaferi ku!larnağa ge
len kumanıtanın yanında bulunan 
hocanın biri, yenlçerllerl teşvik 
ıc:ın: 

- Korkmayııuz, der. Bitti.in 
evlJya ve ulemalar gerinizde, kırk
lar, ye<lller üc:ler hep <ılzlnle da
lma llerlnl7:<!edlr. 

O gllnkll sava'm ~ahldl olan bir 
hekta,ı baba!u bu "öze güler "·e: 

- lfo<'a hm·a. Bırak su boq 
.. (iJ:lt•ri ılc hlr fatiha He Uİubadh 
H11oeana r.afer bort•urıu öde. ÇUn
kli, kırklar, yediler, Uçler detti, 
o idi lhıM. 

CMabt•e mu.h:ıtabmı mahçup 
''e susm~a m~bu.r eder. 

kendi atını ve kendi upjmı uzak
tan tanıdı. 

Uşak hem yorgunluktan, hem 
de üzüntüden titriyordu, atın da 
bir dakika bile dinlenmediği ha· 
linden belli idi. Uşak Yova, keke
liyerek şu haberi verdi: 

-Aman sakın, ileriye doir.ı bir 
adım bile atmayın. Doğruca Sza
mosujvar'dan geliyorum. Erdel 
prensini orada buldum. Arzunu 
bildirdim. Şu cevabı verdi: t•Efen. 
dine söyle, sakm buraya gelmesin. 
Kendisine de fena olur, bizi de fe. 
!Akete sürükler .• Bugün Oluğ bey 
oraya gelerek padişahın fermanını 
&etirmiş. uMoldavya beyi oradan 
geçerse derhal yakalayıp bana 
teslim. edeceksin» diye emir var
mış. 

Dükün ckıdakhtrı titreyordu. 
Bir müddet ses çıkarMada.n durdu. 
Sonra elini gözlerine getirerek u
zaklara baktı. Uzak ufukta bir 
toz bulutu vardı: 

- Yarabbi, bizi takip eden kuv
vet... Ellerinden kurtulmak içkı 

ölümden başka çare yok. dedi. 

Akıllı uşak cevap verdi; 

- Bir çare dana biliyorum: 
Tam şurada gizli bir dağ yolu var. 
Buradan yaya olarak ilerlersin. 
Eflaklı dağlılar iyi adamlardıır, 

seni ele vermezler, yardım eder
ler. Dağdan dağa Lehistana kadar 
kaçarsın. Zaten bana sorsaydın 

daha bir gece evvelden doğruca 
oraya gitmenizi söylıyecektim. 

- Ya karım ne olur? Bu haliy
le i!t'Zi"'le bera&er gelemez. 

Bu dakikaya kadar Mariya, bay
gın gibi bir halde kocasını dinle
miş, ses çıkarmamış, yalnız kalbi
nin gürültü ile çarptığını duymuş
tu. Fakat kocasının tek başına 

kurtuluşu mümkün olduğu&u du. 
yunca dedi ki: 

- Kaç, kurtul, kaybe~cek sa
niycR yok. Bizi düşünme. 

Cemal Dündar mürakabe memur
ları tarafından ctirmü meşhut ha
linde yakalanmış ve dtin geç vakit 
mliddeiumummğe teslim olunmuş

tur. 
Ihtikar işlerine bakan asliye ikin

ei ceza mahkemesi de dün, Tahmis 
caddesinde Kurukahvecl hanında Li· 
goru çivi ihtikAnndan, Keresteciler
de 283 numarada bakkal Ali Ekber 
gaz itıtikarından, Kalpakçrlarda 56 
numarada Mıgırdıçı manifatura ill
tikilnndan, Çiçekpazarında Asri diş 
deposunda çalışan Ester ile Izidoru 
diş kauçuğu ihtikArından ve Taksim 
caddesinde bakkal Atana.ş ile Anas
tası da makarna ibtlkArmdan dolayı 
tevkif et.miştir. 

- ·•-GO---
Bir topal komşusunu 

ağır surette yara ladı 
Seyyar tcsblhçilik ve ağızlıkçı· 

lık yapan Ali Rıza adında tek a. 
yaklı bir topal, evvelki :ün, Edir
nekapıda komşusu Safiye ile ço
cuklarının bir kavgası yüzünden 
atışmış ve kadın kendisine küfür 
edince de kendisini yaralamıştır. 

Ali Rıza bıçağı ile karnını deş. 
tiği Safiycnin yarası ağırdır. Ka_ 
dm hastaneye 1-aldırılmh, carih 
de yakalanarak dün Adliyece tev
kif olunmuştur. 

Oç aylı klar veriliyor 
Malmüdürliiklerinden maaş al

makta olan mütekait, eytam ve 
el'amilin maa~ tevziatına 2 birin· 
cikamın salı gtınü başlanacaktır. 

___.o., __ 

Geceleri şehre 
veri1miyecek 

su 

mecbur mu tutulacaklar? 
Şehir meclisi diifl saat I:5,lı5 te 

Faruki Derelinin rlyıwetinde top
lanmışbr. Ruznamedeki bazı tek

lifler a-Uikalı encümenlere havale 

edildikten sonra riyaset divanın· 

dan ve encümenlc.rden seçilen 

aza ile teşekkül eden -Muhtelit en

cümenin k;: .. loriferler hakkındaki 
mazbatası okunmuş ve wzun mü
nakaşalara sebep olmuştur. Oku

nan mazbatada apartıman, han ve 
sair yerlerle merkezi teshin usu
lile ısıtılan binaların tabi olacağı 
şerait hakkında belediye zabıtası 

talimatnamesine bir madde ilAve
si istenmekte ve bu madde §U şe. 

kilde tesbit edilmiş bulunmakta
dır: 

«Teshin şartile kiralanan mer
kezi teshin tesisatlı apartıman, 
han, otel ve pansiyonların sahip. 

ac 

Peyami Sa-faCe~ap ;erly~~:-. -

"Ben fesle sahneye 
çıkmadım.,, 

"Mahkemede mekfep talebesi 
gibi konuşmadım.,, 

Dün, gazetemizde Hamlet davası
nın safhalarını bitaraf bir milşahit 
sıfatile anlatırken Peyami Safa ile 
Ce~leddin Ezine'nin mahkeme esna
sında fiskos konu.~tuklarını müdde
imumı ve hAklmln ikazile nasıl sus
turulduklarını yazmış ve demi.';!tik 
ki: 

«Nazmi Nuri, mildafaasını yapar· 
ken, Celaleddin Ezine ile Peyami Sa
fa konuşuyorlardı. Vekil, sözlerinin 
konuşmak suretile kesilmek isten
diği nolttasında hakimin naza6 dik
katini celbetti. 

Müddeiumumi de: 

leri veya bu binaları idare eden· 
ter kiraladıkları yerlerin dahllini 
en az zait 20 santigrad hararet 
derecesinden aşağı düşmemek 

Uzere ısıtmağı ve ocaklarmı bu 
derecede hararet tevzi ve temin 
edecek surette işletmeye mecbur· 
durlar.-. 

Mazbatada bu maddenin 942 
yılının haziranından itibaren tatbi 
kı da kaydedilmektedir. Bunun 
üzerine aza a!fasında bir ihtilaf 
başgöstermiş, bir kısım aza apar· 
tımanların umumi yerler olmadı
ğını, bunun için de meclisin hu
susi meskenlere müdahale etmek 
hakkını haiz bulunmadığını, esa
sen teklif edilen maddenin gele. 
cek sene tatbik edilmesi istendi
ğine göre mazbatanın şimdi mü
zakere edilmesine mahal kalm1-
yacagın1 ileri sürmüş, teklif edi
l~n m.addenin apartıman sahiple
rıle kıracıları daimi bir ihtilAf 
halinde bırakacağını bildirmişler
dir. 
Azanın diter bir kısmı ise, apar-

tımanda oturanların tir tir titredik
lerini, ekserisinin hasta ve muzta
rip bulunduğunu söylemiş, apartı

manlarm sıhhi şartlarını gözönünde 
bulundurmanın belediyenin vazifeleri 
arasında olduğunu ilflve etmislerdir. 
Mazbatada bildirildiğine göre de 
ilkbahann fena havalı aylarında 

apartmıanların ısıtılmaması yUzün
den halkın sıhhati bozulmakta ve 

şehir halkı nezle, grip, yukarı tenef
füs cihazı iltihapları ve bunların lh
tlllltlarından daha ağır hastalıklara 
tutulmakta, bu hastalıklar da etra-

• fa yayılmaktadır. 

- Benim yüzümden düşmanla... 

rımın şerrine uğramana nasıl ra
zı olurum? 

- Mektep çocukları gibi konu
şuyorlar, burasını mektebe döndUr-

Terkos fabrikala.r111+1 birinde düler, dedi. Hakim de bunun Uzeri
arıza olduğundan tamir edllincey~ ı:ıe kendilerine tekrar lhtal'da bu· 
kadar geceleri saat 20 den sabah- ! lundu.:1> 

Dert sürülen fikir tasnif edilip ay
rı ayrı reye konulduktan sonra maz
batanın fUbat devreSine bırakılma
sına ve kavanin encUmenl ile muJı

telit encUmen tarafından müştere

ken tetkik edilmesine karar veril· 
mittir. 

ları saat 6 ya kadar sehre su ve- Peyami Safa dünkU nüshamızda· 
rilmiyi!cektir. çıkan bu satırla.rın, hakikate uy

Ustura ile iki kişiyi 
yaralıyan Hamparsum 

mahkum oldu 

madığını iddia ederek bize bir tav
zih mektubu göndndi. Peyami bu 
mektubunda. diyor ki: 

<Gazetenizde iddia makamının be
ni ve Celaleddin Ezine'yl, mahkeme 
esnasında konuştuğumuz için mek
tep çocuklarına benzettiği yazthyor. 

Hamlet kahramanlarından 
Peyami Safa 

Şehir meclisi cuma gUnil toplana
caktır. 

-Bana ne yaparlar? Ben kiRıse 
ye fenalığı dokunmıyan bir kadı
I'IJm, gebeyim. Allah beni ve yav
rumuzu korur. Erdele giderim. O
ra.da iyi dostlarımız var. Beldi ai

lesinden daha iyi insan olmaz. Ba
yan Beldi ve melek gibi kızı A. 
ranga bana iyi bakarlar. Teleki
nin kızı Flora ile de dostluğu iler
lettim. Bunların arasında çocuğu
muzu doğururum. Sonra babam 
zengindir. Beni tevkif etseler bile 
bol para verip kurtarır. Elem 
çeksem. öbıem bile senin için öl. 
müş olurum. Hiç kasavet çekmem. 
Bundan tatlı şey olur mu? Haydi, 
sen canını kurtar. 

Bir müddet evvel, Sarayburnu 
gazinosunda bir yaralama vak'ası 
olmuş, Hamparsum adında birisi 
kıskançlık yüzünden Cemil ile 
Nail adında iki kişiyi ustura ile 

Hakikatte ben o sırada, esasen 
yanımda. değil, uzakta bulunan Ce
laleddin Ezine ile de, başkasile de 
tek kelime konuşmuş değilim. Iddia 
makamının ihtarı, vekiline izahat 
vermek için fısılda~an diğer iki ar
kadaşa aitti.> 

LVlan a vraga h ar p 
yaralamıştıö Bir gazete «Gene odunucların bir 

manevrası mı 'h> diye ı.oruyor. 

(Al'ba .W) 

Kolı4odan yaralanan Cemilin 
kolu sakat kalmış, yüzünden ya
ralanan Nailin de yüzünde sabit 
iz kalmıştır. Yakalanarak asliye 
altıncı ceza mahkemesine verilen 
carih dlin bitirilen muhakemesi 
sonunda 1 sene 11 ay 10 gün müd· 
detle hapse ve 600 lira da para 
cezasma mahkum cdilmi3tir. 

Yukarıya Peyami'nin iddiasını 

yazdıktan sonra şimdi mahkeme sa
lonunda tuttuğumuz ııotları eıralı-

Onu bilmem ama, yalnız odunun de
ğil, bir Çok mallann fiyatlarım yük
seltmek için çevrilen manevralan 
her giin okuyoruz. lhtlkiir sahaııın

daki manevraları ancak şiddetli bir 
harpla önllyeblllriz. 

sı için, bir de nöbetçi dikmek Jlzım 
gelir. Fakat madem ki Aka Gün
düz ,ıddetıi ve sürekli bir asılma 

mıulUne taraftardır. Ben kendlslnJ 
tatmin edebilecek bl.r t avsiyede bu
lunayım. 

Beyazıt kulesinin tepesinden ufki 
bir direk uzatmalı. Bn direğe, a.şatı
ya ııalrverillnce ucu yerden lki met
re yükseklikte kalacak sağlam bir 
ip bağlamalı. ASlt«cak muhtekiri 
kulenin tepe.ine çıkarmalı, eHerfnJ 
kelepçelemeU, ipin ilmiğin! bo!·nuna 
1"&9lrmell, beline de bir par&l}tlt bai
layıp bo!}lup koyuvermeli. 

Hem dövmüş hem de 
bıçaklamı şiar 

yalmı. ' 
<Riyaset makamı konuşanlara ih

tar edirı<:e Karakurd: 
- Ben konuşmadım, dedi. 

NA.SiL MI ASMALI? 

Tophanede Ari! adında birimn 
kahvesinde yatıp kalkan Abidin, 
evvelki gece, Karaoğlan sokağında 

kahveci Mahir ve Rizeli Ali ile bir 
meseleden dolayı ltavgaya tutuşmuş
tur. 

Tramvay altmda kalan 
Hüseyin dün öldü 

Nazmi Nuri gözlernl Peyaani'yc 
dikti. Peyami: 

Aka Gündüz bir yaz111nda, nmh
teldrlerln idamını Jstiyen takriri ele 
alarak «Muhtekiri nasıl asmalı fıı 

diye sor~or ve buna şöyle cevap 

- Ben konu~madım. 
yor! 

Iftlra edi- veriyor: 
,<Bacaklarından tepetakla ağaca 

asmab. Altı ay glineş, alta ay ya#
mur altında bll'akmalı. Ildncl ııene

niıı yaz ortasında ~akal pastırma

!';tndan daha kupkuru k~fllr». 

KadrköyUnde oturan HUııeyin adın
da birisi, pazar gUnU Söğtitıüçeşme
de Ahmet adında bir vatmanın ida-

Kavga sonunda Mahirle Ali, Abi
dini bir hayli dövmüşler, Ustelik bı
çakla da elinden yaralamışlardır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, Ma· 
hir yakalanmıştır. Kaçmağa muvaf
fak olan Aii aranmaktadır. 

resindeki tramvayın altında kalmış 

muhtelif yerinden yaralanmıştı. 
Hüseyin, kaldırıldığı Numune has

tahanesinde diln ölmUştUr. 

Diye isyan etti. Celaleddin Ezine 
ve Peyaınl'nln avukatı da inktr et
tiler. Bunun Uz.erine mUddelumuml 

- Şu hale bakın, burasını mekte
be çevirdiler, dedi. 

Bu notlar muhakemenin safahatı
nı takip eden arkadaşımızın netıa

(Devaını Sa: S Stl: 7 de) X 

Eğer asmakta karar kı1ınacaksa, 
Aka Gündüz'Un teklifi mahzurludur: 

Böylelikle yetmiş küsur metrelik 
mesafeyi bir kurtuluş ümldlle yana
rak emniyetle alır ve yere tam iki 
metre kala ilmik boynunu sıkınca 
ceza!lını bulur. 
Sanırım ki bu asılış, Aka Gündü

zün dilediği gHıl 9iddetU ve sürekli· Vatman yakalanmış, hakkında. ta
kibata ba~lanmıştır. 

nı biliyordu. Çocuğun iri mavi gözlerinin 
altın gibi parlıyan ipek saçlarının, güzel 
yüzünün biltün cszibesine rağmen yav
rusunu eskisi gibi sevmiyordu. Neden? 
Bunu bilmiyordu. Fakat bu böyle idi.. 
Hazin, çok hazin bir şey ... Fakat bu bir 
hakikatti. 

A!Akasının azaldığını çocuğa hissettir. 
memeje elinden geldiği kadar çalışmıştı. 
Fakat Suzi bu dejişikllji derhal sezmişti. 

Çocuiuna karşı ola.n hislerinin ne za. 
nıan ve niçin değişmiş oldu~unu hatırla· 
mağa çalııtı. DU&ündü, uzun uzun geri
ye doğru baktı ve buldu: Bir gün Lüsi· 
yen ile çok şiddetli bir kavgıL etmişlerdi. 
Suzl'nin odada olduğunu unutmuşlardı. 

Bir müddet sonra Antuanet çocuğu. bir 
koltujun arkasına saklanmış ve sapsarı 
olmuş bir halde buldu. Annesine öyle 
sert, öyle düşman bir bakışla. ir.-kıyordu 
ki. .. '1'1pkı Lüsiven'ln öfkeli ve ha~ln ba
kışına benziyen gözlel"i vardı. Anttıane

tin bu bakış karıısında kalbi duracak gi. 
bi olmuı!u . Kendi kendine dü~ündü: 

- Çocuk babasına hak verdi. Beni ten
kit eden. haksız bulan bir hali var. Ba
basını beAden çok seviyor. Ahlf1':ı da ona 
benzlyecek! 

İşte o andan başlıyarak Suzi'nin ken
dinde!l ziyade Lüsiyene yakın olduğunu 
hissetmişti. tl~ride iki fdşlye karsı müca· 
dele etmesi l~zım gel~cekti. Kızı da ken
dbılne karşı baba!Ue müşterek bir cephe 

V ATANIN EDEBi ROMANI: 

Yazan: Kare n Bramson 

kuracaktı. Kalbindek i anne olmak se· 
vinci o günden sonra söndü. Her akıam 
kızını öperken :ıöyle düsünüyordu: 

- Bir gün sen de bana fena.tık edecek: 
sin. bana düıman olacaksın .•• 

Çocuk da annesinden uzaklaşmala baş· 

lamıştı. Babasını görünce koıar, kucağı. 
na atılır, sarılır, öperd i. Babası yanında 

iken güler, söyler, bin türlü maskaralık 
ederdi. Halbuki annesile iken uslu ve 
ciddi bir çocuk olurdu. 

Lüsiyenln kızına karşı olan muhabbeti 
hudutsuzdu. Suzi'yc baktığı zaman göz
leri muhabbetle parlar, (yavrucuğum) 

dediil zaman sesi pek tatlıJaşırdı. Halbu_ 
ki karısına bakarken gözleri sert ve so
ğuk, sesi haşin ve sinirli olurdu. 

Antuanet ikisini bir arada gördükçe 
elem duyardı. Kendi kendine bir köşeye 
çekilir, ağlardı. Çocuğun babasının kuca
ğına sokulup kollarını boynuna dolayıp 

da: 
Sen benim bir tanecik babamsın. 

Bcıılın, ~1.nıt benim laabamsın. 

Her muhtekirin başına, bM,ka bir 
muhtekir tarafından kurtanlmama- dir. Tatlısert 

TEFRİKA No. 2 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Demesi vardır kt buna dayıı.nmak mtim 
kün ddildi. D emek ki her saadet bu dün. 
yada ne kadar acı ile ödeniyordu! 

Bu üzüntülerinin, ıstıraplarının karşı

lığı bereket versin ki vardı . Jak kendisini 
çok seviyordu. O da Jak'a Asık ldf. Haya
tını dolduran, her şeyi unutturan bu bü· 
yük sevgisi olmasaydı ne yapardı? 

Yüzü kızardı, kalbi çarptı... Bir saate 
k ad ar gelecekti. Bir saat sonra onun kol
ları arasında olacaktı. 

Antuanet piyano çalmağa devam edi
yordu. Fakat parmaklarının değdiği yer
ler i far kedeeek halde detildl. Yanlış ça. 
lıyordu. Sinirlendi ve yeni baştan çalma
ğa b•ıladı. Deli gibi oluyordu. Jak'ı dü
şündüğü zamanlar ne yaptığını bllmi
yoıdu. 

Yarabbi! Evli olmak ne güç şeydi! 
Senelerce, bütün hayatı müddetince 

her gün, her gün ayni haşin ve aksi yüzü 
görmek... Bağlı, zincirli olmak ve hil:
rlyete kavuşamıyacafını bilmek ... Bu ne 
güı;til. Bir k-are L üsiyen!e ayrılınağı tek .. 

111' etmJ§ti. Fakat şu cevapla karşılaş

m1ştı: 

- Pek ;U~ .. fakat çocuk bende kala
cak. 

O zamanlar Antuanet çocuğuna ç&k 
düııkündü. Ölilr de yine kızından ayrıl· 
mazdı· Kocası bunu b1ldiği için böyle 
söylemişti. Fakat bugün her şey ba§ka 
idi. Her şarta razı olurdu. Hürriyetine ka. 
vuıımak için, Jak He beraber yaşıyabil
mek tçln Suzi'dcn ayrılmağa bile razı idi. 

Saat dokuzdu. Saat de ne kadar yavaş 
ilerliyordu! 

Artık piyano da çalamaz oldu. Yerinde 
duramıyordu . Gidip Lüsiyen'in kapısını 
vurmak, ugitmek zamanı geldi. demek 
istiyordu. Hemen derhal gitmesi lazımdı. 
Acaba bavulu haı;ır mıydı? Derhal yola 
çıkmazsa (eç kalabilirdi. 

Tekrar dü;sündü: Bu kadtlt' sinirlen. 

mcğe lüzum yoktu. İstasyona kadar oto

mobHle o.n dakikada gitmek mümkündü 

Tren dokuzu otııtz beş geçe kalkıyordu. 

Evden yirmi beş dakika sonra da i;tks:ı 

yine yetişebilirdi ... 

Fakat bu bitmez tükenmez yirmi beş 
dakikayı nasıl geçirecekti? Ltislyen'in ha· 
reketlne ka.dar piyano çalmağa devam et
mefte karar verdi. B u da bir fikir idi .. 
Karısını piyano başında meşgul gör ünce 
artık o aqam ne yapacağını belki de 

(Arlruı yar} 

Amerikalının 
iki kurbağası 

(E5) irl~ik A..mertka, l\llJl'ere 
l6iiV karşı yen! tedbirler aı-1'· 
ta devam etUyor. Amerika ıuıt oıs· 
rak harbe girmemiş sayı~ 
beraber, B. Rooı.evelt'in biittİll .. ,. 
merlka kıtasr için tehlike bıtŞ 1° 
terdlğlnJ açıkça söyledlitt ~ 
beri, Birle~lk devletler her an ~
be girN'ckrniş gibi tedblrlel' 
maktan geri kalınıyor. a.M-

General Weypd'm ,ın-1 JIJ'' 

kasmdakl ~·azifeslnden ~ 
üzerine kiralama ve ödün9 fetfl-' 
kanunu hükllmlerlnln hmıflll Of' 
neral de Gaulle'ün hür f'~ 
kuvvetlerine teşmili, F.rans& Odll 
yana'sına. yakın bulunan flol•9 

1• 
Güyana•smdakf boksit matıeıılet' 
n1n Amerika aııkerlerinln blJJl•Y" 
sine verilmesi en son, fakat soıııııı· 
cu olmıyacakları aalaşılan ted111" 
Ier arasındadır. 

AmerlkahJar karakt.er ıU~ 
nlkblndlı'ler, fakat llerhlNIJi --M 

gttçlil.k veya tehllliıe karf'.-
kaldıklarına kanaat geti~ 
zaman o ıü~lüğü yenmek ve 
ke)·i önlemek ic;ln aoauna .,,,,,, 
uğraşmaktan geri kalmazlar. 
AmerikaWa.rın bir hikayesi ,,r

dll': 
Biri bedbin ve tehlikeden fil".' 

ötekJ nikbin \'e tehlikeden y~ 
iki kurbağa süt dolu bir k~1• 
lgine dütmüsler. Bedbin ve tel"" 

kenen yılan • kurbağa uğraf,,..r 
llizum g-örmeden boğulmuş ıtUS: 
Nikbin ve tehlikeden yıl~~"' 
kurbağa ise sütün içinde o ~ 
çırpmmı!;i, o kadar Çll'pınmı' Jd 
eırpmtı yüz.ünden süt ya~ h.ıı:: 
gelml~ Vf' kurbağa yağ'ın ~ 
çıkarak kurtulmuş. ıııı 

Yüzde l·iiz Amerika ınah olaJ e 
hlküye, Amerikalırun ...ıu.Jüll ~ 

6~ ıı· 
tehlike kar,ısındaki JU~lerlnl ~.:.. 
ça lfade eden hoş blr ınaeer-
hilui.yesltlir. 

ltÖR ıt.ADI 
~~~--~~-~--:;:......--c. H. P. Kaıa 

kongreleri 
başlıyor 

c. H. P. Manbul Vilayetine J 
(16) kazanın 1941 ydı kıua J,r.,,"1" 

Ierlaln yapılal'ağı taribleıl 

göıterlr Jiıite 6'ı 
Adalar 7 /12/1941 pazar 11 

Bakırköy 7 /12/194.1 pazar 10 ~ 
Beşiktaş 27 /12/19.U cumartesi ~ 

ıesl 
de, Beykoz 20/ 12/ 194.1 cunta!' 1 
15 de, Beyoğlu 20/12/1941 curnatteS 

A..,_ııe 
15 de, Çatalca 4/12/19.U perş""· 

11 de, Eminönti 15/12/190 P~ 
tesi 20 de, Eyüp 21/12/1941 ?" 
H de, Fatih 14/12/1941 pazar ı' dl' 
Kadıköy 14/12/ 1941 pazar 10 d• 

1
, ae. 

Kartal 13/ 12/ 1941 cumartesi sı· 

Sarıyer 14/ 12/19.U pazar H de, 

livri 22/ 12/ 19•1 pazartesi ıs 6't 
tiS' 

Şile 13/12/ 1941 iumartesi 14 de. 

kUdar 13/12/19<J.1 cumartesi 16 41-
Yalova 28/12/1941 pazar 14 de ,,,. 

ti kaza merkezlerinde yapııaca.l'tıf' 

Bir hindi çobam trarf1'16f 
altında kaldı. 

9 hindi parçalandı ııit 
KadıköyUnde, Ismail adınd• ıı· 

fO!ör, idaresindeki kamyonla. ı;rı ıııt 
köyilnden gelirken Hasa.n adl1 ~ 
hindi çobanına çarpmıştır. ıca.ııt tJl!o 
Hasanr yaraladıktan ba~ka ~r 
de hindiyi parçalamış. Yak eeill' 
tır. Ya.ralr NUmune hastabafl 
kaldırılmıştır. ___.-:::::::;; 

ilH$J!!:l:DstUfd 
Süt i.le patatesli 

börek 
Bir kilo sarı patates ha~~ 

kabuklarını soyduktan soJll1t ,ıfl' 
kap içinde güzelce ezmeli. trı~. 
dört yumurta kırmalı ve kJlfl ;.ıt' 
tarda ka,ar ,·eya grevyer pi! lı" 
rendelemell. i ki yemek ksl}•I' tfl6' 
rarot ile bir yemek ka'}ığı ıc• J": 
nat serpmeli. Bir taraftan ~"' 4., 
naalı, bir taraftan da ılık sut .,at 
kerek yumuşatmalı. Kenarlı .,t 
tepsiyi yatlamalı. Içlpe ::,,.,,
yufka sermelJ. l'ufkaların f'' 
tereyağı ve süt ile çarpılJJI~ ırı" 
murta serpmeli. Bunun ii~llP 
hazırlanan içi tamamlle dö ,_~ 
yaymalı. Yayılan içi yine ~
yufka ile kapamalı. ufka (el"' 
nR yine tereyağı ve ıüt ile çaltı"'. 
mış yumurta serpmeği u~,. 
malı. Bu suretle ıaıanan Y J'' 
rın kenarlarını tepsinin aıtrıı~ı1 
\'ırıp bastrrmalr. Artan ç...- tt" 
yumurtaya bi.raz daha er~. 
reyağı katmalı ,blra:r: (Slk~e· 
tan sonra tepsinin Uzerine el,; 
malı \'e el Ue sl\·amalı ve •• ~ ...... 
ortu lııuaıetll bir fmBa ~ 

Si 
li 

l 
k 
b 
le 

l 

' 



---28 .11 -Hl--------------·;...----------------YATA•-----·----------------------
Harp Vaziyeti 

ldllra oıpllıllDde 

•••••• ftalJIDlll' 
geri irtibata ••· ....... ..,., 
r Yazan:=ı 
ı~anBO~~l 
1) Libya cepbesiade Hd tara

lıa asıl zırhlı birlllderl arMuıda 
eere7aa eden muharebeler be
... Möeele .... lftlr. Aaıl Wık 
~rlikleri Seydirezek - Elcoıu •· 
'-ılMlald bilrede karplapaqtır. 
lacutsıer Tobruktan cenuba det
"1 çıklf 7apan kuvvetlerle cıe
l•ptan flmale dotru llerleyea 
kuvvetlerin birleşeceklerini ve 
~n • italyan ordus-.nun ıeri ...... ._ı keHeeklerhıl ümit 
._,erlardı· iki kavveün blrlet· 
llatl9i için arada 3 kilometrelik 
._, .-. kNdlfıaı iddia etmlşler
Ct. Aradan iki ıün reçtlti halde 
'l'.l.1111riaa •e cenuptan hareket 
't• lnlnetler bu 3 kilometre. 
~ ealıada yet"lqememitlenllı'. 

Jhuadaa Hlad1t111U1& CHe M· 

flee flldar: 
1 - T•brakta iaıills pralH. 

..__ yaptıtı çıkaş ta&rrHll, ile
"- ilerleyememlşttr. 
ı - 8e7diömer cenuballtlan ve 

C.ra1t.Wan ljimale Herlemek is
te1en tartın bnetlerl de Al. 
illan ıtaak blrliklerlle ka"'1haş· 
......... , .... yı llffüı kua. 
.......... r. 
ı - Almaa • ltalyan •rdull 

hri ile irilbat ve 'nııuaaaJasıaı 
"llllafua etmekte ve biıli em· 
lllr.U. balaadumaktadar. 

Biı' illa&a çemltvi yapalabilme
aa için, bu .işin Tobruktald t..ı. 
Ilı taarnn11aun siiratle llıel'leme
"- ._,.. oldafaou yanuşbk· 
.. olmadıfına ıöre İ•llisler 
"-a. malaarebeyi kaza .. lf sa. 
hıa...tar. Nitekim §imdi tnıp. 
'- "9lıllettllderlae bakılarsa, Al. 
..._ • İtalyan ordusunun taak 
"--rint kaçıracaklarına illti
lllal •erfJ'Ol'lar. ll••asaola kesll
._edlllçe, tam bir iJDba IBftare· 
\em ~a lmkin 7e'1Jter. 

1) IJark ceplleslade, ltqlıca 
l.e1t1-sni ve Moslıeva ltilseıe
tiadekı lıareket ka,.a ileler 
llalat,effedlrler: 

LeaiqrMda Ballar, A._a -.11uara çemberial ,.anaak ~ta .__klerl Ca8rnU lllll ...... 
'diyorlar. Malovlçera şebriai a
la11 kanıetler yealdea llerıemı.
ler •• No•ı•red'ua şark oeu••· 
tlıade 'bası Alman kıtalarıaı u. 
lıhmtlardır. Bu hareketler Tik· 
~. Volor41a •tikameüade Jaa. 
teui yapu Aı-n kanetlerl-

lha ıert ••"•lld• cere1aa 
"--' ltlllUtle e11-mt)'8Uldtr. 
-..-.. prblllda A ... D ta. 

""1mllırı •ıu...a ....... ..... 
k..._ l'lılefil9o B• ...,......, 
..._. .. av 1.a WtuaeM ... ............ : 
ı-s~-XUa ,........_ 
ı - V.ı-k : .... k•'H· 
a - Jloj8llc • -..ı..- <.., 

•toım1111 ,...,. 
Blrlllel JOl ...,,.. ı ıt'-1• Al. 

-......... Klba ,,,..u .. bdar ller· 
~l'Uath,.. ...... 
8eblr,..ıtkaf1D&labeals-. 
•aırü .. ,_..,,ı.,...ar. SiM• 
hctB:: af&l'lana -ko.a71 " 
-- •rd•- ......... k ... ta
tak ....,... erttmlt o1u1er. lkta 
ea 191 a.ıW• Al-•Jer 1'lr 
~ u, alaaqlana • )'ealilıa -.e ...Uvemetlle k~ 
--.. ......... t}~ , .. ... 
......... ,erite .......... . 

~ ....uere ~kilallltl•r " e
.._.,. yolu lltlkame'U ..... I Al· 
..... ileri llanketiai lalemifler-
..... ~ ..... ıır.la Wl-

bJda .... w. .. 
.._ilk pktar. 
...... Mo.ken .......... ki 

'- aldafaa cet•••llhl at ce. 
-... Jaeais ~ ,...... .. il .. 
... ...Ubll ,...,_.idedir. Al· 
..._ arldt " tllü ltlrllklerl •· 
.._ .. '" ........ riçliklerl, ... 

'-ıaıdmatuua .. ,....,. taak -
ltlıerne ,.,...,.,. ·ı...a, ı.re.. 

\et ve maae•ra kal»lllyetbal PJ'" 
~emlt olaeaklan .... k Al· 
-.. .. taarradanada .......... . 
.. seri işler ,......,ıe~ı. h 
~n Alman turnslan Ru -..._.emeti kaı.-nda sevıu•
"1şi 1tlr tnkifaf " llirat siltere'. 
~ektedir. 
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VATERLO 
KOPROSO 

vtvıAN l.EtGB 
BOBBltT TAYLOR 

Askere gidenlerin 
çocukları 

Çoeulı Eılrgeme K•rumu ••lıere 
gidenlerin cocuklarına 

her tilrlü garflımı •apacalı 
Ankara, 215 (A.A.) - Biae haber 

verildij'ine göre, askere giden yurt
taflann ~ukları ile m8'ıtıl olmak 
vuife ve mesuliyeU Çocuk !:Mrge
me kurumuna verilmittir. Kununun 
merkezi blr taraftan lefkilAtına ve 
200den fula çocuk koruma mlleue· 
sesine bu işle na.sıl alA.kalanacakla
nnı blldirmif, dlfer taraftan da Ke
çUSren'dekt çocuk yuYUında da ter
tibat almıştır. le&p ederse çocuk yu-

vasının yatak ıayıaınırı da uttR'll
ması temin edilecektir. Şimdiki hal
de 308.IOO den fazla Tt1rk çocutu
nun d&bnl elarak yardnnuıa kOf&n 
Kunım önümdUzdeld k .. meYırimin-

de gerek yan:hntları devam ettirmek, 

prek VManı Nkleaeye atdeft )'Ul"t· 

tatların çocuklanaı eeulı bir fekli· 
de esirg"iyebllmek için DNlltetif ~

relere Hf w'wuıttw. 

lnglliz futbol takımı 
' 

ant renmanlarma başladı 
Ankara, 2~ (Telefonla) - Tiirk 

takımlarile karşılaşmak üzere 
Ankaraya gelen ıRCiliz futbol ta
kımı bu sabah saat 19,30 da an. 
trenmanlarma ba~amıştır. Spor 
sakasında lııeiliz hakemi Borry 
ve takıının kapt&nı Pavior'a il.U
blılarmı sordum. İkisi de maçın 
sikı olacajuıı söylediler. Taku1tıR 
antrenmanında bilhassa ""1lara şa 
hit oldum· İngilizler çok sıkı şüt 
çekiyorlar, MükeMeml pashlşı
yorlar. HattA buıüa beş ıı.Jı.t kiti 
halka y&ptı 'Ye ortalarma Wr kişi 
ıft'di. Btnüar müte111adiyen beş 
dakikla k>pu yere düşürmeden 
kala ot'tHIU idtM&HN ~dtlar. 

Ankara maçları ll&klm•d• fik· 
rini ııorciuiu1n Yüksek Hakem 
komite.1 KMıadan tınıam11 spor. 
culard&n Bay Süaviye göre tnıi
li:ı: futbol sisteminin en karakte. 
n.tik taralı netice 8bftak sisternı. 
ne dayanan tabiye kullanmaktır. 
01\tlfl içia !nglollz futbolunda mer-
kezi /trYrupa sisteminde görülea 
kısa pa& ve topu faz:ia ayakta tl.K· 
mak albi vakit kaybetUrea sebep.. 
ler ~t1ı1r. Eler karşılaşacak ta
kıatlll' btllt& k•şı 1'oJacak bir 

sistem tatbik ederse aetice b~
kında ümitlizliie ®-• için bir 
sebep yoktur. 

PERİ KIZI 
Nilüferle De!lliraym Aşkı 

Kotpleri teshr eclecelc bir macera 
Herkesi hayıMI edecelc dillere destan olacak 

afıTIK ıaaa rlLMI 
TORKÇE SOZ "fAR Q 

Şarktlar Gazeller 

GOZIN NADIR 

ELHAMRA Sinemasında 

SON 
Sovyeflere göre! 

('Batı 1 llleiıl9) «-• 
:allerine çekildiklerini büd~· 
Moılllovamn 90 küometre .... 1'a 

bsulda, Kaünia'de 9idlletit .....-e
beier olmaktadır, fakat ~ 
bir ceıltk ~ için J&Ptıldan te· 
febbtielerin hepei ~tırtWm4lftlr. 

Moekovuun ııo kiloRıeb'e şını.J 

batıeında, VolokolalRSk'da, Alman
lar Volollolamsk • lıloekov. yolu U
sertn• birkaç köy alarak. lıiraz iler· 
lemiflene de, So,,,.t kı&vveUeri Jeen
di meval«iat auhataaa e"'1effte ve 
dif9r noktalarcl& kM'flllk taal'NZlw 
ya~tedır. 

Toala'd& 1ap:a tlılttin ela••1et· 
li Allnan kwvvetıwl şeftrin cenup do 
fu ve dofwıuncla Mzı t.rakltBer elde 
etmi9ı.rdtr. Ber lkl tarafın MÖtrilll 
tank ku~erl araelflda mWt&rebe
ı .. oe....-n ebnekte.lir. a.ıv. bir 
noktada. .Uınanlaaıı 6 lrileınetre geri 
abnlfl&l'dtr. 

Mosko.a, 26 ('A.A.) - I~eetia 

pseteeiain husuı MuluıWrt, tenup 
cep)HıMMe R08t.of'ua batııındeki KJ
zılordu Jutaıaruun taarruaa l'eçtlk· 
leriltl ltaber vennekı.Hr. Xatlflp 
edilemez olmakla iftihar eden Geae
ral Klolet'ln 11rblı gnpvna _........, 
:t6 ncı Ahn&n taak ttkfteni '11e1nerı 

tamamen malwohntlftur. h)'nca, 
Sovyet krtaları, bir S. S. tilneninl 
ve 29 uncu bindlrilım. ,...,._ keki· 
RU dağıtJllışlardır. 

LoRdra, ~ (A.A.) - Moekova 
radyosuna gı8re, Amanlar, ftwsya 
muharebesi~ öffl, yaralı ve eek' ol
mak tlzere takriben 8 Jlltl,.on asker 
zayi etml9lertltr. 

Yahya Say'ı dün 
gömdük 

(llqı 1 iMiıie) x 
tsU!'llhatglhm& bırakıldı. 

Yahya Say tam 29 yıl Bılbllffde 

geceli, &llacllclU ç~ı. Bu 21 
yıllık çalışma içinde cfflrU.lt alıtfdu, ve 
temiz çall.fmaaHe kelldleini serek 
arkadaşlarıu. ve gerekH buhındutu 
müesseselerdeki ba.tım meuuplarına 

1evdinntştı. 

Yahya Say, yiae ~ bil' bal· 
lıllkla işi başIRda ç~ırken menllue 
bir haıttalıtın pençeelne kendianl 
kaptırdı. Kısa ailren bu hastalıktan 
kurtulaın17arak enelkl akfaJn Ala· 
hın ra.Junetne kaVUftu. 

Db oeaal"de bt1tln PHtelerin 
mürettip ve HnBUretUplerinden 
b&fk• ltir çok muharrir ve ıuete 
sahipleri ve mtldilrleri de bulunuyor· 
du. Bu arkada.tlan onu elleri Ustiln· 
de ~ken, durmadan röz Yat• dö
kUyorlardı. Bu hal merhumun, ken· 
dlslnl tanıyanlar tlr.erlnde yaratbll 
sevıt lltllbll tam ...... u. cllterl• 
yordu. 

Yahya Say, basın alanına Tasviri 
Efklr • gueteainden başladıktan son
ra oradan Tevhidi Efklra, dalla son-

Öaimisdekl Peqımı ~ 9 41a ra Vatan'a geçti. Millet, Milliyet ve 

-..,. .. •••••••••••••••••••••ı••••• Tan gazetelerinde çalıştıktan sottra , r yine Vatan'ın sermUrettipllfini yap-

ZRk... Heyecan ve Zafer t(briiaü aliuflaaaıa 
hazırlaamsz. 

L 
Y.&aı• A&IA• 

AL E'de 
!Kl • 43 .aeslnin ilk silter 
RAY ıwtu.MfD • PA'l'llivtA 

TAMblOPr• J&l'dtık._. 

VAHŞi 

fHınlni Göreceksiniz. 
MORİSSON • AKDi 

'lanıntıe aeakli 

AŞK 
Şimal ...teketleriftiıl büyik fırttaalerımn suturamadıiı 
IUl BizlklAl'IMl dYl"duram-.ll tı Btttün kalpleri ateşleyen en 

eüzel bir .. l'OIDllNchr. 

Cıl-

Bı& ...ıe- llOO için yerleri •iat lhnc:Uden kapabuaızı 
tawiye ederiz. "elltDa: 435N 

BU AllŞAll B ... Dilla7ete ...... 

MELEK 
HEYECAN... ME&AILI ata 
SEBGVZEŞT. lltJAZZAM 

JtK 11.&0E&A, OÖltt}LMEJlif 
.. •YZIJ 

SıNrMASl"40A 

ŞAHiD ........ -· SON 
:e., r-eiierde: L la 1 T • 

Aynea: :tsTANBl1L8A Btm aia IUJSaıti ZİYAFITI: 
Eski Polonya Cö•hur Reisi ve Dinyamn • melhur Piyaaiıti 

PllDEREVSKİ Büyat 6ltatlta kemen Macar Rapsodisi 
JılikU&: .IMdlHalı keltuldar er ır.e.lea alduıhaaluılH". 

Teletoa: 4M18 

Devlet DemiryoUarı ilanları 
Muhammen bedeli (81258) Ura olaa 11000 adedi Tulwn. 1500 

adedi caket ve pantalondan lbar et takım olmak üzere ceman 
12500 adet IKt eı'9-,i 8/12/ 941 Pezartesi &ünü saat 15,30 da ka
palı zarf uaulü Ue Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ip ıirmek iateyenJerin 531 ~.!O liralık muvakkat te'nıinat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifierlni ayni li1n aaat 
1-1,30 a kadar Komısyon Rt!lsllline ... ermeleri lazımdır. 
şa .. tnanıc:Jer (200) ku1·ı.ı~ .o\nk ara . Haydarpaşa ve tımJr vn• 

nelerinde satılmaktadır. Cl021U 

tı . A.rkad8'tmaaın ölümü, MI' zaman 
yoklutwıu hissedecelimiz için bizde 
pek bllytık hlr acı doğurdu. Vatan 
ona 10n ~reaını yaptı. Bb eRUn 
ile de ayraca mUteeelli oluyorm. 

A.Uewıis içinden Yahya'nıfı aynll· 
şiyle gerek bu teessüre 1'tirak eden 
ma,tbuata ve cerek oaa son vazifeyi 
yapmak için gelen arkad&flarına 

t•klttırtl bir vaztfe biliriz. 

• Tin Mlltbut Tekall.,.ahd 
Blrliilabı tuiyeal 

Türk Matbuat Teknisyenleri 
Birliiinden: 

Meslelimizin namusklr ve fe. 
dakAr hidimi kıymeUl arkadaşı
mız Yahya Say"ın ölümünden 
mütevellit derin acıyı Birlik İdare 
Heyetinin de paylaşmakta oldu
tunu bildirir ve bu münasebetle 
kederdide ailesile. bu kedert ay· 
nen duyan bütün arkadaşlara ta. 
ziyet beyan ederiz . 

Yahya Say' ın ailesi 
teşekkür ediyor 

Olllllll ile blslert öblz bıra • 
kan aile relllbnls, Vatan pzete
ıl aenallrettlbl Yalıya Say'ın ce
nuellae iştirak etmek n Mn· 
.. acııar-ıu pay ........... 
•••.. prek •eRSllp old•ta , .• 
prelr enelefo ~tıtr 1Rielee-
1eler ..... , ve mlNlruuna ve ltü
tb kl)'llletll 1ayıa arkaüflarma 
cıaMan ieşekkllrlerı.lsln ltUcll
rU111e11De müterem p&e.,.laln 
tavaııeaı baylınnumı dllerlz. 

YalQ'a Say aJleal Ye çecaklan 

Ruzvelt 
<S..ı ı melde l % 

parçHınan müdafaası. Amerikanın 

emniyeti ve mtldafaası 1-! ·mmdan 
elzem olduğuna kanllm. 

Bu beyanat de Gaulle faaliyetlnln 
Amerika Blrl~k devleUeri hUkQme
tl tarafından fillen tanmmıuıına bir 
lpret olarak tellkkl edilmektedir. 

HABERLER 
Aati 

Komintern 
pakt 

l"Japonga t•rihln 
_, oalılm anında 
llfll•nugor111uı,, 

Dün BerlinGe yoptlon 
merosHnde 7 hükumet 

dofta paktı imze&otlı 

Pakt ~ se1te daha 11z11llldı 
muhtel il devlet adam/af/ 

nutuklar söylediler 
Bertin. 26 (A..A.) - Kellltldatll· 

te kar•ı koyma pa.ktunn usatıl.nt• 
mtinasebetile muhtelif de\Olet .-... 
lan nlltUWw llyle111t ... rdtr • 

ltalya" h&rioi)'e RU1n X•t Cia· 
.. delNft.ir ki: 

c25 ısontefrin 1936 daMerl ol11p 
biten h&diseler ~ik tehlikeetaiJı 
g-erçekten ltayut oldutu&tu ve onu 
tinlelllek ve ellMek l&mn retdtflıli 
ispat eylelfttı,tlr. 

Bttctn. AllHnfa ve lltitteftlderi
MR nwaatfer ordulan 8"yet teprak
lfl.rmtn l'l içerilerine kadar ytirödUk
lerj Ye l'Mdeniyetilllizi lMha etmek 
için ... ı.rdtlllberi dllllanan bu 
korkunç rejiıllle ökttllıecl darbeler 
ladlrdtklert .. &Ma, kader btrHtl
mı.ı yenAden ~t ediY'Orus. 

Berlin, 16 (A.A.) - A.atikOlllin· 
tern pakini bet Mne uııablılluına da
ir ........ bui'tln BerlilHle yapsmlf
tır. 

Bu ........... Ulllllllda l!lulpris
'-o, Danimarka. J'inllndiya, llll'Ya
Uatan, Rcauya ve lllovakya mü
messilleri IMlftlekeUerinln pakta 
girdiklerlae ct.k' elan pretokolu ı.. 
za etal~erdir. 

Naall'in lıiYttlnetbrin hariciye na· 
ZH'I Nankln Qin JtWrbletiftbt pakta 
prdiliM dalr '*' tetcrat eönchr
~-

lfMici7e Mm! Fell Ribbefttrop, 
Nantdn 1'8k6nlettntn pakta dahli 
olduğunu beyan edeR lMı teltrr&fuu 
okumuftur. 

Macar b-.vekill ve hariciye l'IUI• 

n B. Bardouy demlttir ki: 
Macar&ıtan 1919 da bolfevik tet

hifçilltinin ilk kurbana olmuştur. 

ll'alcat nalb Horthy'nin ldaresl altın
da Wıllkt)'i atlatan ve IDilll kalkan
... Jloluna yeniden stnn iHl devlet 
.. yine lılaoartetaa obaıqıtur. 

Mançuko elçill lnt paktmm dUn· 
yanın 111U.tenık düfmanı olan bolfe· 
vlkllte karfl ılyul ve fikri bir 1f 
blrlJtl yapmak dınlyetlle aktedtl
m1f oldutwıu aöyl-ı.,ur. 

Flnı.tıdtya Uricl)'e umı Wlttin&' 
deftlı,tlr ki: • 

Fin mllleti, komUnlsUlğln insan· 
lık için nasıl bir tehdit oldufunu Ok 
anhyanlardandır. Fin mUleti, kedi 
kanaati uğrunda ve hUrriyeUnl Jro. 

Japon haf vekili mühim 
bir mduk söyledi 

C. Hull - Kurusu 
ve amiral Namrua 

wörüşmeleri 
~. H (A.A.) - Jııllıtı Hlz. 

aet cerai~ erklnının toplantı
ıın«a BafvekH Hideki Tojo de
aıi.pk ki: 

•- .J .... p. tarüttn on fthlm 
bir anında bulunuyor.• 

Mu...aileyh milletin ıald.ıauı 
için teşkiılt :yapılması l•zım gel
ditlRi ÜlW etmfştlr. 

Nevyork, 25 (A.A.) - NeW
York H•aid Tribune ıaıeteıinln 
V .. ln&ton muh~i. Hariciye Na· 
ıırı HuH'iin, cııuaar\esl günü, M· 
Xurpu ve Amiral N0111ura ile 
yaptıtı 3 saatUk bir ıörütıae e1-
naaıada Pasifik aeseleleri 9'ak
kında Japonya ile m•ıatlut bir an
latrM yapmek üzere müzakere 
esaalarını teebit ettifiai yazmak
tadır. Muhabir, bundan sonra, PL 
aifik meselelerinin umuınt bir tıe. 

kilde halli imkansız ıöründülünü 
ve Hull He Jıpon diplomatının, 

Amerika • Japonya ıerginlitini ha
flfietmele ve 'Pasifikte harbin pat 
lak vermesine mlni olmata yara
yacak mahdut aRlaşma üzerinde 
konuşmak mecburiyetinde kaldık. 
larını illve etmektedir. 

Edirneni kurfu'uJU 
(... ı incide) /§/ 

birlikte söyledikleri İstiklll mar
şından Mftl"a yaşatılan ıünün öne· 
mini belirten söylevler verilmtı· 
tir. Bu arada hatiplerden Şaban 

deıniştir ki: 
11- Yerıl yeru sınırların çlzildi

li, vatanların bir rüya Jibi var· 
lıktan yoklula kalbedildili mil
yon1arla insanın ıeçmiıteld mi· 
salleri ıölgede hırı.kan bir cidal 
ile vatanları ve davaları utrunda 
canlarını feda ettikleri bu zaman
da biz kurtulu111muzu, kurtulma
nın saadet ve nimetini kutluyo. 
ruz. Bayramımız ebedidir ve ebe. 
dl olacaktır. li Kalbimlzde Atatürk, 
fikirlerimizde tnönü"yü yaptarak 
hep beraberıo parolamızla cihan 
bir kere daha çınlasın.• 

Müteakıben ıençlik tefkilltına 
General Cemil Taner tarafından 
bayrak verllmlş, askeri kıtalar, 

mektepliler ve gençlik teşkilAtı 
menauplarının tftir•k ettikleri bir 
ıeçtt 19ml 789llmıştır. 

rumak içln bu tellllkeye karşı fikir =-============== 
sllAhlarile ve bol.,evik tecavilzlne 
karşı da el slü.hlartle B&Yaflll&k .IO· 

nanda kalınlıl}tır. 

Romanya bqvekili 1IMIPiAl A-. 
n..oo deıniftir ld: 

Rumen nııueu. hak ve adlılet içlR, 
Jıttrrtyet ve '-eclentyet için Jıarbe 
rtnalftlr. 

Milli korunma konunt.t 
( .... llllcıNe>

rethanelere f&Dlil olarak Ye JAPll• 
ticarete göre ayn ayn tesblte sall· 
hlyettar olaeaırtır. 

If yerleri ascart if seatıerl zar• 
fınaa açık bulunmak mecburlyeUn· 
de kalacaklar ve hUk6met tcahınd& 
!Uzum gördüğtl maddelerla latihll· 
kini satış ve lma!Atı menedebllecek 
'Ve bunlann lstihllk a&tıf inta.IAt fe
kli ve mlktarıaı tayin Ye taUlt -. 
bHecekttr. 

Hüklmet ithal ve Haraç ....wete
rine icabında pirim verecek ve tayin 
edecett maddeleri pirlllle *" Wta· 
caktır. 

Klracılv makavele ınQddetinWı 

15 gün evvel tahriren otwılukl&rı 

rayrt menkulU tahliye MeoeklerlıM 

bildirmezlerse gayri menkıdtbı mu· 
kavelesi bir Mile teaMlld edümlf ad· 
dolunacaktır. Htlk~et icabında her 
tUrHl kara. deniz ve huswd nakH va
sıtaıannan seyrilelerinl tanalm, tes· 
bit. men ve .._. nakil ttcretlerinl 
tayin edecett libl 1nmlen $& evvelce 
ıoawn fÖreceti , .... çabftlaUi· 
lecek ve latene INalarl lMla da ..... 
caktır. 

Hlikblet 1-Mne &eriyatın D99i n 
clruıleriai tayin ve teebit edecek veya 
bwılardan bir kısmuun ekilDbU me
nedebllecekür. 

Buplardan bqka llltlklr yepen 
toptan ve perakendeciler lçln kMU• 

na gole mühim btllcllmler ilMe edil· 
mlflir Bu hUktbnlere göre, lllUki
rın malalyeüae .uaran 19 .... ,. 
kadar hapis ceza.aile 10 "6n liraya 
k.ldar paıa ceAlı alınaltMeoMtlr. 

Batı. icap edene blktlllet ••te
kirleri mubakeme etmek 0-. bu· 
ıusı bir malıkeme bile Jcuntaecek· 
Ur. 

Hamlet 
< .... 1 18ciM> X§ 

ille .... _..... ~ olW)'a-

catı- alt'ıı ılı ......... -- -
._ııllllzT 

Aldıtama ceonıp umumi bir derdi 
ortaıtan kekhrmıya. yanyacatından 
aynen n•Mıyorua. Çilnkil blade 
öyle 1*' Met vardlr ki, bir tn1anm 
d" kabtınıa bakarız, içine cletfl. 

SHun Galip bi .. fU ce\'9obı wrdl: 
Bu sömlerin miiekkilinl müdafaa 

için ellndetı &'elelll yapmak zorunda 
olan bir awkat taratmdan zaruri 
olarak aarfedild61inl takdir ederse
niz hOf girmMill en dofru hareket 
olacatını kabul edersiniz. Çünkü 
hayatmıın belki bir luıınu aularda 
&'eçmekle beraber awkaUıfm zaru. 
nt ve inoelikleriai de bUlriln. 

J'allat ıalldem Jd sordunuz, ltir 
kaç f11 atiyW,..,un: Hamlet hakkın· 
d&ki J&&ım& ne Celllecldin Ealııe 

aleyhine ve ne de Şehir tiyatroau 
reJW&11 lelllne bir hbet olur dtl
flnce9ile yumadım. Bununla bera· 
lNr S...t Mahmı.t. Kara.kurd yuunın 
laerbant1 lKr noktuı Mkkında mlla· 
9et bir IUrM ileri 84k'lllek küclretinl 
c•terebilnı1' ols&)"dı siıllerialn ıJPf 
a\'ukaUık icabı .sM'f«lJlmediflne ina· 
ıur ve dUfllAcelerine IUllıal bir kıy· 
aıet verirdim. 

Ndia makamının aidatı yuı her 
kimin o&M.ydı avukatın oau da artı
ra ln4Hrmete utrafmaaı ihtimali kar· 
,....._ kalabillnlik. 

Spor ınubarrtrlltiain ba.fk& !üç~ 
flY blJmemeık, bqll& lliçMr teJdeıı 
anlamamak iç.in bir sebep teflcil 
ecleoet1 cHl.fönoeei, bir romancının 
bulluk llJRlllden aalanuyacatmı ileri 
ıUrmek kadar farlp olur. Bununla 
beraber yalla spor muharrirJJti ta
raflllll b6&en •JJD ankata aöyın..k 
i.terim ki :ytrml seneyi buJaıı ...... 
tecilik U.yatunda ilk yuılanm ti· 
yatro ....ıert berinecllr. Sonra 
e,ie -.nl)'Ol"Ul kl, ok~ ti:y&t• 
ro ~ kendWlniA okudufu hu· 
lwk kltaplaı1le auk.,.... kMul et
~ kadM' ookt Hynltllim ti• 
,uro ~ Ye eanatlcArl&n w
uı.tilli clllnlbü etmek fıraatw bul
dutu mu.te-.rtnden pek fuladar. ..... 

llii411 ıÇMIL 
Atlantik'in 
berisinde 

ve ötesinde 
Yauaı 8A - iP 

A •tlketRl•Mırn pakt ~" 

ya. Jtalya. .Japeaya. •aoa· 
rı.tuı ve Maalçuko mümee1Hlerl 
aruUMla BerlhHle bel} Belle için il• 

zatdırken Atıaııtfin öte t.aratmc'a 
da •iUılm ıılyul hareketlerin \ .,. 
k•- halter alıyoruz. 

Aınerlka - ılapoaya nriiıakerele

rt .......... Amwlb llu1c1P na
un B. 111111, Inıtltere, A \"UStralya. 
Helaa.da Ye Çin ılyaııl •inuınU· 

lwlle ll4ı ... ı gö~llyor. Bu cö
rtq.e detl~k m&nalar ifade edr
llıılltr: Amerika - Jape111a mözake
relerl•cle Wr a....,..a y.lu tutlll
llMlf \'e Amerika hariciye aazın
aın da iNii• Pulftlde lqlU •·ıot
lerill arılilneuWerlae anla*m~ 

•l&alAalarlftı alması icap etrnlt 
.._.,.Hr. ••- MlablMtla aksi ola
rak •kall.ettlelNle ~IWderle kar
~ yt .. ~ lıarielJ• 
aazırHUa Pallllkte ılapoayaya kar
fi kend.19lle birlikte , . ....,.et ~k
lan mı+akllu la7ılaa -.ıeuerte 
tedbirler .,....... b ...... ada ,... 
...,,..., ı.zım ıe&mit w...wıır. 

Herbhle vaziyet yaluHa &,) • 

dınla.,.caktlr. 8811.... Mraber, 
Bhietlk Alaertkaaan H ...... Gtl· 
yua'11ndakl belıuılt ,......... 
Amerika ukerlerlM ldma,ye ettir
mek llmuMUUI& HulUla ... '11r ta
ı.w karşaııacla kabuaa Y9 IMllla 
kabul etmesi ......... yel..- ,.1ı: 

kolaybkla ileri Cidllemedltınl ıta· 
&enaellkdir. Çüakli, .............. 
telıllkeye 111a111Z ~ ker
kmn bu mllatemıekeldıl ....._,. 

" •llc1afauı normal Mr &alllUIÜ 
Heluda Hhtclistaauadan gilMlertle

cek k•n·etlere verllelNllrdl. Fakat 
öyle ........ ,. .. ki Be o1 ......... 
Paalflkte ıl ... lllara karfl ...... 
kunetlel'dea lıU &ek aelerla ...... 
ka Wr yere aakll cm 16•11 .. yer. 

Vlclly'nlit aldıfl \'Uiyet ........ 

Nul ............. boUit _. .... 
rhttı kartı muMelnel eönlWdsl 
herhangi bir llareketl hlemelr t.M· 
birl•l alırken ayal ra-•lla !'MI· 
llktekl demoknııller ce•llHlal" de 
oidufla sfbi mQalazaıuaa dlaa· 
mlyet verWyer. 

.. - ip 

Peyami Safa 
cevap veriyor 

(Bafı % aelde) x 
rından çıkanhntftır. 

Peyami iddiasında konuşmadılJnı 

ve kendlıinden cçok usaıcta tııuıunan 
Cellleddin Eaine> ile konutaınıyaca
tını eöyltlyor. 

Iddlaeı makul &i-l ~Ur, 
!&kat CeWeddln'le an)annda Zey
yad EbUzzlya'dan bafk• kimlenln 
oımadıAıtnı gösteren fetoırata ne 

dl7elım? 

Peyami tavzUtUıi uzau,c>r ve di
J'OI' ki, Şelttr ti~t.roau aıtMtlerin
den Neyyi1:1eneyir"ln benim hakkını· 
da bir lizU naklohanmuştur. Bu de
dıkoduya gire vakUJe bal DarWbe· 
daytden, L&dam O kamelya plyeslM 
feale Çlktıflm için aJl'llmata JMC· 

bur olmuşum ve içimde, h&ll bu hl.· 
cllHnin infiali VVRltf. 

Evvetl ben DarUHtedayi sahnesine 
akt8r olarak bir defa çıkmadım. Blı 
lltife mevzmı olarak anlaıtaaktan 

hoşlan4l1nn bu hika.yenln Darfilbe
dayl veya Şeklr tlyatr0&ile alç alA· 

kam olımadıfl ~i aıık da cuetenisde 
çıkan tekllnden btlsbUtUn ltafkadır.> 

Peyami Sala'nın '61' ıA~ .. v. 

zuu olarak aalatıaaktan ~,. 

bu lükAyeyi lıiz a.Alattıtmuz zaman 
tf aeden IMlfdiktea çı..,_? 

====================ı='· 
Dünya nereye 

doğru gidiyor ? 
( .... llMiM) x 

çq,l&kl&lull örtmek kolay olma
yacaktır. Rusya iti itilmekten 

u•kt'ır. Avrupa bu kıt 'l.llMlDll: 
bir mezar &eklini aktla.ya )'(Wu

tac:ak•r. 
Alman1anın elinde blll lwv

vetli ko&lar vardır. Müsavi hak· 
lara raiıaen b:r mealeket -.u
le blll terem bir prenalp aullau 
kop&raıtillr. Fakat zamanın ıec:

m•lne, kift ~ nelreUerlıı qak· 
lanm•ına ıneytl•n bırakına Al· 
manya için de, tuaahk için de 
cidden 1'9z.tk olur. Muateana me
ı.iyeUere sahip elan Alman ınllle
tinln eski medeni rhllflae callf. 
muını, yıkılan dilllyanın yelden 
yapılmaaını, inaanlık aHealnlıı ta
ınamUe Mllavl ezası sdattle if· 
tirllk etıneslal gtnül cidden ...-. 

.&met ..... YALllAJI 

cBerra*- dolrU» ,... 
devamı yarıaki say_.... 
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~1 ,. KURTULUŞ 
B O L A Y L 1 B Doktorlar, bankacJlar, katipler, mühendısler, 

REKOR! ••• 
BAKKALLARA 

Teminath Rekor zevtinya{1\, Alemdağ tereyağı tevzi otomobi
linden arayınız. 

Zeytinyaf lannm halisiyctinin alıı9iai isltat rieae 

-1 - Lira ikramiye Verilir. 
Adrese dikkat: İstanbul Tütün Gümrük Kemerli ~•kak 21 No. , 

Tel: %U9'7. 

v a ı a H 
Okuyucularına büyük bir hizmette bulunuyor 

Kupon/an kesip bize gönderiniz. 
Oo beş kupon getiren her o kuyucu~·a birinci IUıtedekl kitaplar, 
20 kupon getiTene de ikinci il tedekl kltaıtlar bliyük bir ten
zWUla ,,crilecekttr. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
B'"rlnci Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 ku ruşa 
llşk Güneşi Etem İzzet Benice 
Donogo Asri komedi 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadm Sima/afi flhmet Refik 
Bir Öğretmenin Romanı 
Gözlerin Slfn 
Bizim Türküler 
Kağıt Oyunları 

1939 Harbinin Menşeleri 
100 Fal (Manzum) 

Huriye Öniz 
Nur Tahsin 
Vasfi Mahir 

il. Moruva 
Necdet Rüştü 

150 
75 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
70 

500 
Bu lstedekf kitaplar 15 kupon mukabfllnde 2GO kurllf& alınablle
cektlr. 

ikinci Liste 
10 liralık 12 kitap 5 liraya 

Çapkm Kız Aka Gündüz 725 
llbdülhamit ve VJ/dız hatuatı Tahsin Paşa 150 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 725 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 100 
Bizansın Son Günleri İskender F. 75 
Cem Piyes 75 
Moskova - Roma Falih Rtfkı 75 
Hayatm Sonbahar/ Dr. Poşe 75 
Bugünkü Japonya Resimli 50 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Mahir 50 
Faust hakkında Adnan 50 
Vatandaş için lr1edeni Bilgiler Afet 50 

1000 
Bu llstedcki kitaplar 20 kapon 1111&kalllllnde bef liraya ahublle. 
cektlr. 
Taşrad ki oku~ut'ularımn kupon serlterfnl ,.e posta ümeUerlnl 

gönderdlkle!'.i takdkde kitaplar adreslerine gönderilir. 

~~~olf:~~~ 

Sporu kortu ması 
yo unda mücade e 

fstanbul futbol ajanı Nuri 
Bosudun da bu mücadelede 
vazife almasın ı bekliyorduk 

Bölge dtrcktörile hakemlerimiz 1 tör olarak tanıdığımız ve vazifesine 
arasındaki lhtllAt direktörün tarzı- çok bağlı futbol ajanının Istanbul 
ye vermemek hususundaki ısrarile rutbolU değil, daha ziyade bölge dl· 
devam edip gidiyor. Fakat şunu da rektörünün vaziyetini dUşUndilğil 

llAve edelim kl, biz bu işin bölge hareketlerinden anlaşıldı ve rnnçlıırı 
• direktörünün bir izah ve ıavzıhlle de tehir cihetine gitmedi. MUsabakalnr 

dUzeleceği kanaatinde değiliz. ÇUn- yapıldı ve malOm hı\diseler doğdu. 

kU artık iş işten geçmiş, ok yaydan Duyduk ki, gUnUn en mUhlm ma-
fırlamıştır. çı olan Fenerbahçe - Beşiktaş ma-

Bilgisizllk her noktada lstanbul çından evvel ajan her iki takım o
bölgesi direktörünü bu gıbl mUşkUI yunculanna bazı tavsiyelerde bulun
vaziyeUerc sUrllklıyecck ve binneti- muş ve demiş ki: 
ce Istanbul sporu da bu keşmekeş- - Arkadaşlar! Birinci sınıf ha· 
ten kurtulamıyacaktır. kemlerlmlz bizi bıraktılar. Yerlerini 

Bu son Mcllııcde, hiç şUphe yok ikinci sınıf hakemlere terkettiler. 
ki, hakemlerimiz harckellerlnde hak- Bugtin maçınızı idare edecek arka
lıdırl:ır. Ve çekllmelerile de daha ılk daş zayıftır. Sizden rienrn hakeme 
günde Istanbul sporunun ne hale 've Uze yardım ediniz. En ufal< bir 
girdiğini gözlerimizle gördük. ıtirazda bulunmayınız. Bu işi bu ar-

BugUn sporumuzun kurtulması kadaş siz!n yardımınızla yapacak
için mUcadele ha!in<!eyiz ve bunu tır. 

bir memleket vazifesi obrak yapı- Bi>lge futbol ajanının bu sözleri 
yoruz ve sonuna kadar da yapaca- hUsnUnlyetıe söylcdığinde şUphc yok
ğız. Yalnız bu mUcadelcde sporcu tur. Yalnız bir hakemde aranacak 
olarak tanınmrş ve spor sahasından, evsafın ba.şlıcalan oyunculara hUr· 
sporcular arasından y('tlşmış olan met telkin ve bu suretle otoriter ol
arknda.şların da ynrdımlnrı !Azım· maması olduğuna göre, bir ajanın 
dır. zaafınr oyunculara söylemesi otorl-

velhasıl butiln mürekkepli kalem le yazı ya. 
zanlar, mürekkebin ceplerine akma. ın· 
dan korunmasından \'e ucun bo. ul 
mnsından kurtaran ycgAne: 

l{ırmızı Halkalt T 1 K U 
Dolma kalemi 

Avrupada dahi tasdik olunduğl 
bi Almanyanın bu icadı, mu 

rckkepli kalemle yazı ya1 

Bozulan parçala· 
rın yedekleri tamir 

ucreti alınmaksızın, 
maliyet fiatına yerleri

ne takılır. TİlttJ kalemi 
sekiz parçadan ibaret olup, 

her bir parçası bulunur. Açık 
bırakıldığı halde, her ne şekil 

Je öurursa dursun, mürekkep akmaz 

• k mceburıyetınde olıP 
ı hakikaten bu ezi· 

~""rl kllrtarmıı:>t 
TİKU ucu 
aşınmaz. 

Bol mu rekkep 
alır. 

KU\"Vetli 
basılır a 
4 kopya 

.re kurumaz. TİKU en sağlam ve en 
kullanışlı mürekkepli kalemdir. Her yer

de arayınız. Taklitlerinden sakınınız. Üzerin
deki TİKU markasına dikkat ediniz. 

çıkarıla. 

bilir. 
HE R Y E RDE 
ARAYINIZ . 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Diın vazifesi başında ölen Üroloji doçenti doktor Orhan Lutfi 

Somer'in cenazesi bugün saat on bir buçukta Şışli Çocuk hastaha
nesinde yapılacak merasimden sonra Teşvik iye camii ne götürüle
cek ve cenaze namazını müteakıp Şişlideki aile mııkbercslne def
nedilecektir. 

Değerli bir evltıdını kaybetmekten acı duyan Üniversite, aile· 
sine taziyetlerini sunar. 10384 

Belediye Sular İdaresinden: 
Terkos fabrikasındaki makinelerden birinde Ani olarak baş gös· 

teren ve azami istical ile izalesine çalışılan bir arızanın tamiri 
zaruretı dolayısile şehre bir milddet noksan su vermek mecburi
yeti hasıl olmuştur. Sıkıntıyı elden geldiği kadar tahfif maksa· 
dUe gereken bil tün tertibat alınmaktadır. Bunun için şimdilik ge. 
celerı saat ((20» den sabah saat u611 ya kadar suları kesmek mec
buriyeU olduğu muhterem halkımıza ilan olunur. «1033h 

Türkiye Cümhurigeti 

Z i r a at Bankası 
Kurulutı ...ı: 1888. - Sennaye111: 100.000.980 TVk Uruı 

Şube ve ajaua adedi: *· 
ZiraJ ve ticari her vevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere ~.000 ~" ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1hbanıı% taSa1'nlf hesaplarında 
er. az 50 llraH! bulunanlara 11en11Cle ( defa çekilecek kur'a ile aşatt· 
daki plAna göre ikramiye dağıulacaktır. 

' det ı ,ooo liralık 4,090 IWa ıee .ııet ao 11..a. ıs,eeo lln 
' » l500 » 2,090 » 
• • uo • ı.ooe • ı2t • .ee • .,... • 

40 » lto » 4,988 » Mi » M » 8,290 » 

DİKKAT: Heeaplar~ıtld&ki paralar bir 11ene ~illde 68 liradan 
"'ağı d~iyenlere ikramiye çıic tJlı takdirde "' .30 tuıaaı:~ 
verileeekbr. Kuralar eenede ' d eta, 11 Ma.rt, 11 Huiran. 11 llylf\' 

11 Birineildnwı da çekilecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı. - Mevcut şartname, nümune ve müfreda.t listeleri mucibince 
idare ihtiyacı için «15311 kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan 
u18ıt kalemi için son Türk • Alman anlaşmasından idarece kon
ta.njan tefrik ettirilmiş olup diierleri serbest kısımdan tedarik 
olunacaktır. 

II. - Şartname, nilmune ve listeler hergün Kaba.taşta levauın 
şubemizden alınabilir. 

ili. - Fob.Sif fiyatlarını ayrı ayrı göstermek üzere her cins 
malzeme için vaki olacak kat't tekliflerin 15/XII/941 ıününe 
kadar İnhisarlar umum müdürlü~ünc yapılmış olması lAzırndır. 

ıv. - Bu malzeme için Almanya.dan gayrı memleketlerden da
hi teklif yapılabllcccği l!An olunur. cıl026lt 

iSTANBUL BELEDiYESİ 
Dram kı5mında 

Bu akşam saat 20,30 do 

MERDİVF.N~E 
BİR IŞIK 

ŞEHIR TİYATROSU 
İstiktal t•addesi K•medl 

kı mında 

Bugiin saat 14 te 
ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20,30 da 

SAADET YUVASI 

BORSA çalışan bir arkadaştır. Türk sporu

nun bugUnkü idare tarzllc kurtulma 

yoluna girmesınin imkA.Qlsızlığı,nı 

çUrUktnr zannediyoruz. O halde TUl'k 

25 TEŞRİNiSANİ 19'1 
1 Sterlin 5,20 

129,0325 
12,84 
30,75 

100 Dolar 
sporunun kurtulması için onun da 

100 Pezeta 
bu mllcndclcde üzerine dllşen vazife· 100 İsveç kronu 

yt yapması icap eder. Biz onun için- E!bam Ye Tallruit 
dlr ki bugünkü zihniyetle bu işin 

aşik(l.r olduğuna göre, kendisinin 

ıstlfasını beklediğlmizı açıkça yaz

dık. Fakat ajanın bu işe olan mera

kı o kadar çokmuş ki; beklediğimiz 
hareketi yapmadı, yapamadı. 

1933 Türk borcu 1 
1933 İkramiyeli Ergani 
1334 Sıvas • Erzurum 
T. Cümhurlyet Merkez B. 
Anadolu Demiryolu tahvili 

L. &. 

23 90 
26 95 
20 60 

134 00 
49 25 

26 05 
25 00 

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

ica1nada riatle l Hşe akaalttlw. Her yenle p•lhl ketula n warfa isteyia. 

0 Kitaplarınızı ~ aaır aoL&T 
IT&a l'fiNDl~ 

a:ınız. Bütlliı k.it.&pları bulabl. 
!e<:et;ın ., gibi A:ıkara netr•Y•· 
tının, A·.np:uun model veea r 
.ııecmuala.rının Babıllida ye· 
pne S6Uş yeridir. 

~ra cMdeel n ı.ta.llw 

\. .1 

.4 DOKTOR ---~ 
HAFIZ CEMAL 

LOKMAN HEKİi\1 
Dahiliye MKtehassıst 

Divanyolu lH 
Muayene saatleri: Pazar 

h~,.ı~ lı"r"ün 2,'\ Tel: 23898 

~- DOKTOR 41 

1 D.!i !!,!,~ü!ba~'" 
(PNÖMOTORAX TATBİK 

EDİLİR) 
Ttlnel, Şahdeğirmen S. No. ~ 

Tel: 49206 

---·DOKTOR ---· 

ÇİPRUT 
Cildıye ve Zühreviye Mütehas
sısı 'eyoğlu Yeril Mallar Pa. 
za arsısında P06ta sokağı 

koscslnde Meymenet apartmanı 
İİllliıı•• Tel: 43353 

BULMACA 

t 
_ _... __ _ 

J 
ı-.a.-ıı-., 
ı--t--t-

s 

' 1 , , 

!--+--+.-

li-+--+--+--

Soldan sağa: 1 - İmam Hüsc
yinin §ehit edildiği yer. 2 - Ha
zır; Mefhum. 3 - Hüklimdar evi; 
Sakat. 4 - Kara parçası; Hubu. 
bat tozu. 5 - Futbolda müdafi: 
Bir ağaç; Bayağı. 6 - İnatçı; Ö· 
lüm zamanı. 7 - Kavrulmuş no· 
hut. 8 - Düzen; B ir meyva. 9 -
Erkek keçi; Donuk; Zamanın kı
sımlarından. 10 - Lahza; Müsa· 
baka; Üy~. 11 - Bir hayvan; Sa
hipsiz. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Ufak 

şehir; Dtisünmeden atılan. 2 -

Toprağın zengin maddeleri; Eski 

değil. 3 - Hafif bir su. 4 - Ta

vır; Bir ot. 5 - Fikir; Bir nota. 

6 - Mayiin azar azar düşmesi. 

7 - Barsaklar; Anahtar. 8 -
Erkek dadı; Sonu olmayan. 9 -
Birdenbire; Acele olan; Birli. 
10 - Bulaşık; Debagatta kullanı. 
lan bir madde. 11 - Bir nehir; 
K uru soğuk. 

EVVELKİ BULMACANIN RALLİ 

Soldan sağa: 1 - Kocakarı. 

2 - Çete; Alaska. 3 - Alcrt. 4 -
Nol; Ana gemi. 5 - KG; Aceleci. 
6 - Aleni; İle. 7 - Yaşar; Meali. 
8 - Anar; Le; Boş. 9 - Rana; 
Kaba. 10 - Ma; Ki; Hatun. 11 -
İlk; LAkin. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Çan

kaya: Mi. 2 - Keloğlan; Al. 3 -
Otel; Eşar. 4 - Cer. Anarak. 
5 - Tacir; Nil. 6 - Ka (ak); Ne; 
La. 7 - Al; Alime. Hl. 8 - Ras
qele; Kan. 9 - Is; Eceabat. 10 -
Mi; Lobut. 11 - Gabi; Nişan. 

TA K ViM 
26 TEŞRİNiSANİ 1941 

ÇARŞA)IBA 

A Y: 11 - G ÜN : 330 - Kasım: 19 
RUMİ: 135'7 - İk lnclteşrln: 13 
HİCRi: 1350 - ZİLKADE: "I 

VA..IUT PVALl DAN) 

GÜNEŞ: 7,00 2,16 
ÖÔLE: 12,01 . 7,18 
İKİNDİ: 14.30 9,46 
AKŞAM: 16,43 12,00 

Çuval yapıcı ığı eksi:tme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umum 
n:ü dürlüğünden 

1 - Bczl teşekkül tarafından \•erllmek üzere beş yfü; bin Ui 
bir milyon radde:.ınde jüt, kendir veya pamuk iplığine un \e mık. 
set çuvalı yaptırılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edile<:ck miktar yirmi bindir. 

3 - Taliplerin eksiltme gunil ve saatinden evvel şimdıye k9• 
dar çuvalcJlıkla meşgul olduklarına ve bu işi yapacak kabili~et 
ve teşkllfıta malık bulunduklarına dair Ticaret \'e Sanayi odalarırı· 
dan vesika almaları, muvakkat teminat olarak beş bin Türk lirası· 
nı O fıs vezne!':ine tcslım ile makbuz almaları veya bu miktarı 
mektupları devletçe kabul edilmiş bir milli bankanın muvıı)tkll: 
teminat mektubile temin etmeleri ve eksiltme gilnil imal e.ttiklcr 
bir çuvalı numune olarak getırmelerl ve bu günd~ıı itibaren ToP
rak Mahsuller! Ofisinin Ankarada Umum Mlidürlük Mubayaa kO· 
misyonunda ve İstanbulda Sirkeci Liman handa İstanbul Şube 
Mlidürıyetinde her isteyene verllmek üzere hazırlanmış buluna!\ 
şartnameye göre hareket etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen sartnamede yazılı 
oldu~u tarzda kapalı z.arr usulile kra edilecektir. 

5 - Teklif mektupları 3 • 12 -1941 tarihine rastlayan çarşaJ1'1· 
ba gı.inü saat 15 şe kadar Ankarada Umum Müdürluk mubayaa 
komisyonuna, İ!ltanbulda İstanbul şubesi müdürlUgüne makbllt 
mukabilinde teslim edilmiş olmalıdır. Teklif mektupları mezkur 
gün ve saatten evvel bildirilen makamlarda bulunacak tarzda ızı. 
deli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

6 - Talipler tekliflerini mü hürlu bir zarf içine koyacaıı:1ıır. 
zarfın Uzcrine isim ve adreı;lerinl yazacaklar, bu miihürlu zarfı 
muvakkat teminata alt makbuz veya banka mektubu ve 2 ncl 
maddede yazılı vesika ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu zarfı 
da temhir edecekler. dış zarfın üzerine yalnız teklt.C mektubunull 
çuval imfıl işine ait olduğunu işaret eyliyeceklerdir. Teklif met<· 
tuplarına şartnamenin tamamen okunup kabul edildiği yazılmaklP 
beraber, imAIAtın jütle, kendir veya pamuk lpliğile yapılacağınP 
göre, teklif olunan fiyatın hem yazı ve hem rakkamla açık olaral< 
derci !Azımdır. Mektuplarda hak ve silinti olnuyncaktır. 

7 - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak ve tekli! mektuptıı· 
rının aç.1ması için kararlaştırılan giınden ıtibaren nihayet on gilll 
içinde teklifi kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektuP· 
la tebliğ olunacaktır. Umum Mü diırlük ihaleyi yapıp yapmama!<· 
ta tamamen serbesttir. Teklif sah ipleri ihale ıçln muayyen mOd· 
det zarfında tekliflerinden döne mczler. 11025::,., 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
K IJ~llll taaarra/ 
Jıegpklrı 11>42 

1M% İltJLAlliYEl.D. 

1 adet 2900 lil'aiık = 2000. - ııtf 
3 • 1000 " = 3000.- , 
2 • 750 • =1500.- " 
3 " 000 • = 1500,- " 

10 " 250 » = 2509,- " 
44) 11 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 lla- 59 » 

1~ • = 4000.- , 
58 JI = 2500,- , 
25 » = 5000,- , 

1'0 • = 2000.-
yı.s, 3 Aiustos, 2 İkincitqrln 200 " 

tacih ler-iadc yapılır 200 • 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---:...---' 

Son hAdisede mnçlnrdan ev\•el teyl sıfıra 1ndlrir mi, indirmez mi, 
ıkinei sınıf hakemlerle mllsabQkala- ayrıca dU..UnUleı:ek bir ıneaeledir. 

rın yapılamıyacağını, kulüplerin mu- Son olarak ınmu da kaydetmeC:en 
kadderatımn lkıncl sınıf hakemler geçemiyeceğtm ki; bölge futbol a
eijne ~akılamryaoağını, binaena· Janım biz hakiki bir sporcu olnrnk 
leyh futbol aj:ınlığının karşılaşma- tanıyoruz. Eski sporcular arasınclıı.n 

ıarın tehiri clhetıne gitmesi doğru yettşmiş, Tilrk sporuna hizmet et
olacağını ileı ı sUrmUştUk. Tam ama- 1 mek gayeısile ve bUyUk bir merakın 

Biz futbol ajanından, sporumuzu 
bllglslzUkle ölUme doğru sUrükliyen
lere muzahir olmasını değıl, kurtul
masını, yardım etmesini beklerdik. 

NUKUT 
Tiirk altını (Reşat> 

Türk altJnı (Hamit) 
Kal·n beşibirlik 

Kemal Onan Altın gramı 
120 001 YATSI. 

3 66 İMSAK: 
18,21 

5,16 
1,37 

12,32 
s.lııilJi 11e NetriJal Jılüdüri: AHMET DOM YAUıüll 

S..ıldıiı 1er: VATAN MATBAA.Si 


