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YALMAN ( Aınerika Şimali Af 

B ugan Tüı'k mitıcti, müs-,,----------·----------- rika ve Libyaya da 
Yazan: AhıntJt Emin 

te~ma bir fırwtla karşı· 

Qinı.ış bulunuyer. Akılla his ve asker Çıkaracakmış 
'llıan arasında koprulcr kurmak Parra Maribo, 26 (A.A.) -
ın cinundc serbest meydan var- «Hollanda Guyan111 Birleşik .Aıme-

~ır Din hazinesini, taassubun ve rikanKl birinci kafile askeri k•v. 
ra cehaletin elinden, menfaat vetleri bugün buraya gelmiııtir. 
hıplerinln pençesinden kurt.nr-
~k için bu kadar iyi bir fırsat Amerika askerleri sade, fakat sa

mimi sUf'ette karşılanmışlardır. 
e ımkAna hiç btr zaman lesadi.ı( Vaşıngton, 26 (A.A.) _ Vaşing-
tQ.iırnemi.ştır. 

tenı.ın diplomatik mahfillerinde 

b~na dayanan her şeyı ezmiştır. hasıl olan kanaate· göre, Bt>ksit 
l'ürk lni<oılAbı, dıni taassubu ve 1 

binı; sivasctin, cehaletin ve men- madenlerinin mihver devletleri· 
'·- ~. nin eline geçmesi tehlikesine kar· 
~un nlctl olmaktan kurtarmış- i şı Amerikan kıtalarının Hullanda 
r. Bunu yaparkn, vatandaşların 

~'- Guyanına çıkarılması, istilaya ui-
"llli kanoatlerine saygı göstermiş, 
~alnız ma:ıinin fena izlerini gl· rayan bir devlete ait. olup Alman-
~- yanın tehdidine maruz kalan heı-
"'trnck için dini mıiesseselerc türlü araz.inin Amerika tarafın· 
r nevi ictimnl karentıne ge· 

tirtmek zaruretini duymuştur. dan işgaline yol açan mitl\im bir 
~ misal teşkil etmektedir. 
il esnada her şeyden evvel meh-
~tları defetmek ihtıyacilc hare. Vaşington, 26 (A.A.) - Bura. 
ı._ da hasıl olan kanaate göre Gene-
"l edilmiş, bir takım fayda ve 
~et~r ister isteroez ıhnıale uğ· .ral Weygand'ın azli, Amerikanın 

Garbi Afrikaya ayak atması im. 
atıı nuştı r. 

kanına yol açmıştır. Liberia'ya 
Fakat şmıdl nrtık fayda ve nı-"'- ı ı dayanacak olan Amerikan kuv-

·11:tıeri ete almak zamanı ge m ş-
ır. İsllım dininin insanca olçi.ıler- vetlerlnin Almanyanın Dakar'dan 
~ çok yüksek ve asil esaslarını; hareketle Garbi Afrika sa'hllini 
~kiden cansız ve tesirsiz şekilde ele geçirmek için sarfedeccği gay-
"-ı ı d retlerc karşı koy~ilecckleri be· 
"' !etilen akkle ve usul er en a. . yan edilmektedir. Söylendiiine 
11'tnak, bunlardan yeRi Türk ne-

11lierinin istifadesini mlimkün göre, Liberia ile Afrika sahilinin 
t ı d ki • "diğer bazı kısımları Amerikalılar 1 lllak ve ayni zaman a a a ve İngilizlere lafla ve mabetne temi aile yardımın kili olmathft11a 
lııaanlık ideallerine uygun bir di· içln müsait birer üs vazifesi göre· kanaat getirerek yardımı flliyata döken Ruzveıt (~._.. Sa: s, Sü: f de) «-> 
1 sistem arayanların gozli önüne 
nları on sade şekı de ı ı mr-.k 

De1tA1A mumkundur. 
Cok şükur ki islfım dininde bu 

lırın münevver insanının seve 
~e benimseyebileceği, bağlana
taeı çok ytıksek unsurlar vardır. 
lıUgunün Turk neslı hiç bır riya· 
~- kapılmadan, hiç bir hakıkati 
llıanasız sözlerle örtmeğe ihtiyaç 
'1:iınadan akıl ve bilgi alemi ile 
la ve iman filemi arasında koprn 
~rrnak lmkfınını ~min edebilir. 

l3ir defa lsııim dini Allahla fert 
'rasında hiç bir vasıta kabul ct
~r. rahipliğin her şeklini kö. 

gordüğü gibi, ferdin vicö~nına 
~ bir itimat gösteriyor. Her 

Usluman Allahla olan muhase
~ını kendi vicdanı hueurunda 
ı>ar. Canı isterse daha iyi bil· 

ıı..~ıne itimat duyduğu dın kar
~lcrinden yol sorar istemezse 
h.nh, yola gfdıyorsun. Bu mut- r 
~ ~a böyle yapılmalıdırn diye 
11'tısede; onun üzerinde t.a,zyikt 
~lunmak, husumet göstermek 

Libya salla.sına gösterir harita 

. --~ı LIBYADA 
1 ngilferede 

LIBYADA 

: Mihvere göre: 

lngiliz 
taarruzu 

durduruldu 

5000 den fazla 

esir alındı. 

. 

sarfiyatı 

Bugünden· itibaren, hükômet 
ihtiyaçtan fazla una elkoyuyor 
~ ... ~.'~.:.;.1:~,,~'l · ... (-:· · .... , ... ;, ,. ' .- . . 

- - - • 1 

E /inde un bulunduran/ar, üç gün 
zarfında mevcutlarını bir beyanname 

ile bildirmeğe mecbur tutuldular 
Ankara, 26 (Telefonla) - Koordinasyon he

~tinln yeni kararı yarından itibaren <buıün) 
tatlJik edilecektir. Bu karara göre ~imdiye kadar 
undan yapılması menedilen maddeleri ltnRI eden 
şahıslar kararın neşri tarihinden itibaren 3 gün 
ıarfında bulundukları yerin en yakın l\Iiılkhe 
amirliğine ellerinde bulunan unun miktar ve e

0

v. 
safı hakkında birer beyanname vcrereklerdir. 
Mülkiye amirlikleri de topladıklan bu bevanna 
melerini kendil erine en yakın bul•nan ·Torak 
Mahsulleri Ofisine teslim eıleceklerdlr. 

1'1illi korunMa kanunım11n 14 üneü maddesine 
ıöre ihtiyaçtan faıla unlara hükumetçe el ko· 
nulmuştur. Bu suretle satın alınacak unların 

bedellerini Toprak :Uah ulleri Ofisi ödeyecektir. 
\'alnız 21 göne kadar satın alınamayan unlar, 
sahipleri tarafından Koerdinas,-.m kararının 

menetmedifi maddeleri imal için kullanılabile

cek yahut buaları imal edenlere satılabilecektir. 
Bu kararla beraber hükumet hastalara franca· 

la tevıll için lazım relen tedbiri ele almt tır. 

" 
1 
t-ıalm : t piyt:sinden doğan hadise 

· V• IUMHmtrep · 

Riben~rop 
mühim bir 

nutuk söyledi 

''Harbin 
kat'i saf ha
sın• geldik,, 
Berlln, 26 (A.A.) - Stefanl: 
KomUnlstllğe karşı koyma paktını 

imza eclen 12 devlet murahhasları 

şerefine yapılan kabul resminde Von 
Ritibentrop, bır nutuk söyleyerek 
demiştir ki: 

Karakurd halkı cehaletle mi 
itham ediyor? 

Dün matbaamıza gelen genç 
bir Oniversite.li dedi ki : 

Avukat müdafaasında, eseri alkışlayan bin .. 
lerce kişinin, bundan bir müddet evvel Kel 
Hasanı da oynı şeki!de alkışiodığmı ve halkın 
eserden anlamadığını söylüyor. Ne hakla? 

Sovyetlere göre 
Stalingorskta 

Rus hattı 
yarıldı 

1 

Dun matbaamıza bir Üniversi
teli gelerek dedi ki: 

- ~n. ufacık odaya girip 
HaAılet davasını dinleyen bahti· 

I' yar Üni\'ersitellterden biriyim. 
Gazeteniz, dnha ılk günlerden. 

~rt, Hamlet meselesini büyük b ir 
hassasiyetle takip ettiği ve cere
yan eden bütün hadiseleri bitaraf 
bir müşahit Slfaıile naklettiği için 
size müracaat ediyorum. 

CDe\'amı Sa. 4. Sü. 1 de) 

~:ia kendisi hakkında fena zan 
"'Slcmek hakkı yoktur. 

. lngilizlere göre: 
Deniz kumanda 1 . 

Enternasyonal komUnisUiğe ve di· 
Roma, 26 (A.A.) - Italyan umu· ğer Yahudı ,·cya demoplutokrası eıı-

mt karllrgAhının tebliği: ternasyonallcrlııe karşı1 dava brTliğl 

Esirler orasında 

GI. .Armstrongda var 

Bir Alman olayı ile bir 
Alman tümeni tama

men imha edil~i 

Yünlü 
kumaşlar 

Itencli nefsile mücahccle etmek 
e doğruyu, iyıyt ve güzcJI ara. 
~k için islAm dininın kabul et
ti esas, bir cemiyet içinde nh· 
ltı ve bedii kıymetlerin korun· 

ı.~sı ve artması için tasavvur edi· 
~~ek en hür, en sağlam, en 
~imli temcldır 
~Iusluman olmak demek; Alla

h kalübelAda insanlara belli et
·"ı en yuksek ınsanlık ve ahlflk 
~aline uymağa çalışmak demek
. insan bir zaman yüzde yüz 
tlsıuman olamaz, çünkiı nef· 
ltıizin bir takım ihtirasları ve 
1ha1arı bizi dalma doğru yol. 
tdan az, çok uzaklaştırır. Fa
t dot:ruyu ve iyiyi aramak nef. 
ltıizı ıyilcştirmek, fena ve çir
ıı hareketlerimizi tekrar etme
~~e gayret etmek azmine ve en

ine sahıp oldukça ve kendi 
lldlmlzle vakit vakit hesaplaş· 
Qğa devam ettikçe iyi müslü-
•nıı;. 
lfer ferdin kendi kendinin bek. 
1• kendı kendinin hfıkiml ol
asından ve iyi ve kötü hareket· 
t nin muhasebesini kendi vicda. 
~ (Devamı Sa: 3 Sü: t del X 

~ 

VATAN 
'ren zil Atlı 

lritap kapı 
Liatelm 4 Unca sayfada 

okuyunuz. 

·~;;:::======== 

hey'etinde mü- Cenupta Slrenaik'de bir hllfladaıı fazladn yapan Avrupa milletleri Akdeniz'den 
fasılasız devanı etmekte olan hare- Karadenlze kadar uzanan bır cephe 
keUI büyük meydan muharebesinde teşkil etmektedh ler. 

Mo.sko\·a, 26 (A.A.) - Sevyet ge
ce yarısı tebliği : 

25 sonteşrın gUnU ku\·vetıerlm!z, 
bütün <'cphelerdc düşmanla çarpış

mışlardır. 

Ipeklş şirketi, fabrıkalarının lstın 

silltaından erkek ve kadın, yllnlU el
biselik, paltoluk, ropluk ve manto
luk kumatlan Istanbul Yeni posta
hane caddesinde 47 numaralı eski 
Tayyare Piyango mUdllrlUğO binası
nın UçHncU katında açtığı satış ma· 
ğazasındnn do!'ı'nıdan doğruya pera
kende olarak satınıya başlamıştır. 

him değişiklik- ]alo 
ler y~pıldı zaptedilii 

Londra, 26 (A.A.) - Ami-

Mihverin kıymetli ve yorulmaz kuv- Ingllizler. harbe sebebiyet verdık
vetlerl muvaffaklyetıe tetevvliç eden ten \'e Polonyayı . .:>;orveçi. Holanda
çetın savaşlar yapmışlardır. yı, Belçikayı ve !•'ransayı feda ettik-

cenubundakf cepte çevrilmiş olan (Devamı Sa. 3 Sü. 7 de) ~ 

Volokolamsk. Stallnogrsk ve 
Don Uzerlndc Rostov fstiknmetlnde
kl muharebeler bilhassa şlddellı ol

( De\ anıı !'ia. 3, :o;ü. 7 de) 
rallık daıresı mühim bazı de
ğişiklikler ve terCller yapıl
dığını haber vermektedir. 

. Merkez kesiminde Sidl Rezeg'ın ' ten aonra, Balkan memleketleı ini 

S d R dll~an ~rliklert imha edtlm~tı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i i- ezeg bölgesine Şimdiye kadar sayılan \'e kamplara 

Visamiral Moore Arnlrallık 
Lordluğu komiserlığınc ve 
Visamiral Phlllips'in yerine 
Deniz Genel Kurmay reslsi 
muavinliğine tayin edilmiştir. 
Vi~amiral King, Amlrallık 
Lordluğu komiserliğine ,.e 
Visamiral Moore'uıı yerine 
Deniz Genel Kurmay ikinci 
rcisliğınc tayın edilmiştir. 

Dragon zırhlısı 
battı mı? 

Berlin, 26 (A.A.) - D. N. 
B nin bildirtllginc göre, bir 

Alman denizaltısı Atlas Okya· 

nusunda Dragon ingHiz kru· 
vnzörünü batırmıştır. 

Londra, 26 (AA.) - «Dra
gon» ismindeki İngiliz kruva. 
zörunün torpillendığinc dair 
A 1 nanlar tarafından ileri sü · 
rulen iddıaya cevaben salahi· 
yettar bir memba, Dragon 
krU\•azortimin taarruza uğra. 

madıgını biidirmektcıiir. 

Almanlar yeni g<>ndernen ~ooo den razıa esır ara-
; sında bir zırhlı tugayının kuman· 1 

takviye kıf' oları danı General Sperling'dcn başka bi· 

go .. nderdı"ler rlnci cenup Afrika tUmcnlnhı tugay 
kumandanı General Armstrong ile 

!{ahire, 26 (A.A. l - Orta şaı·k ilk Amerikalı mUşahit ve mlltcaddlt 
Inglliz km:vetıeri \lmumı karargl'l· lnglllz \'e Amerikan gazetecıler de 
hıpın tebliği: vardır. 

Diin biltUn gün Sidl Rezeg umumi 
bölgesinde bulunan Ingillz ve cenubi 
Afrika kıtaları gördükleri bUyllk 
mukavemete rağmen durmadan garp 
lstıkametin°de flerlemlşlerdlr. 
Diğer cihetten Tobnıklakl lngillz 

kuvveti tankların yardımı ile, çıkış 

hareketinin ilk iki gilnUnde zaptedı· 
len esas mevzlin şarkına tcdrıccn 

girmiştir Bu kuvvet ~imdi alınan 
esirlerin miktarını arttırmış, ayni 
zamanda 21 sahra topu almıştır. 

Başlıca muharebe cephesi olarak 
kalan Sldi Rezeg bölge;ıiııe Alman 
başkumandanlı~ı takviye kılalap 

göndermiş .ol~uğundan burada bugfln 
bUyllk bir çarpışma olması beklcn-
mekledlr · 

Hind· kıtalarile işbirliği yapan ln· 
gillz ve cenubi Afrika makineli kr· 
taları Jaıo:yu zaptetmlşler \'e ıtaı

yanlardan 200 esir almışlardır. 
Londra, 26 (A.A.) - Londranın 

(Devamı Sa. 3, ~. '1 tle) X 

25 sonte.şrin gece:;ı. Bardla müs

tahkem mevkline yakla.'imış olan 

düşman mUfrezelcri vahim zayiatla 

pllskUrtülmUştllr. 

Çöl bölgesinde, Glalo vahası, gar· 

nlzonumuzun şiddetli mukavemetin· 

den sonra dllşman kuwetıerl tara· 
Cından işgal edilmiştir. 

Bertin, 26 < A.A.) - D. N. B. ajan· 
sının iyi mahlmat alan kaynaklardan 

öğrendığipe gôre şimali Afrlkada 

Alman • Italyıın teşkilleri yeni mu

vaffakiyctler kazanmı~ardır. 

General Rbmmel, 'Sayıca Ustun o-
• 1 

lan Inglliz ordularının hamlesini dur-

d\lrmayı ve Ingilizleri ihata etmeyı 

bilmiştir. Bin~enaleyh şıddetll de

vam eden meydan muharebesinin eu 

sa.thastnda artık Ingfliz taarl"ll&Ufl

dan bahsedllemcz. 

• 

t 
l 

SÜMER VAPURU GAZi K.ÖPR İ.1SİİNE BiNDİRDİ- Hııliçte havuzlar ünURdc demirli bulunan 
c.SUmer> vapurunun dUn gece sabaha. karşı demirı birdenbırc kopmuş \ ' e gemi suların tesırıle .sO
rUklenerek Gazi köprüsünün üzerine blndlrmışlir. Vapur kbprO nUn nltınuan geçrnıye yıırıyan göz
leri tamamen bkadığından. Jfallç seferk!rl sekteye uğramış ı·e vapurlar ancak Cıball, Kasımpaşa 

ile EyUp arasında işliyebil miflerdlr. Resmimiz Gazı köprüsüne yaslanan SQnı,.r vapurunu göster· 
mektedir. 
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V Al'ANIN r•aıat '.aOll&JIJa TEFRİKA No. 3f 

r Soruyorlar: J ... I 
Halkın aldatıhna-

ması için ! 

Yazan: Ma.nts ~y 
1 tozu 

« ..... Dört ~c>cıtk babası bir t\i
tün 1~çiıdylıu. Çocuklarımın Hd· 
sini Mta, lklslnt de Dk okuda 
okutturuyorum. l\lekteplerln a
çıldığı sıralarda. bir glin clördii.
ne de ayrı ayrı yerlerden birer 
ayakkabı aldım. Son yağmur 

!arda, bu ayakkabıları altrken 
nastl aldatıldığımı anladım. Doğ
rusa ,·erdiğim a.vuç dolu"-U para
lara çok yaadım. Çünkü, dördü 
de ıu !;'ekmekte ve yauulanmm 
ayaklarını sa ve çamurda.o mu
hafaza. edemem<'ktf!(flr. Sanatını 
olmadığı için bunların altına kö
sele yerine muka.n·a mı, yoksa 
ınanda gönü ınU konulduğunu 

değil de, bu defa. aldanmamak 
içln yenilerini naall ve nereden 
aJacağmu dü!}tinüyonim .... 

Basrayı uetirHen 1 

' idhalit esvaıan 
Üç senelik 

yol programı 
Bir ~ ü vari kafilesi, 
dumana k atarak arabanın 
arkasından koşuyordu ••• Bu malların sevki için 

vagon temin edildi 

Oç senede yapılacak 

yollar tesbit edildi 
Vilayetin üç senelik yol prog

ramı tesbit edilmiştir. Bu prog
rama göre Mevlevihane _ Yedi
kule, Bebek _ İstinye, Üsküdar -
Beykoz, Üsküdar - Şile, Kartal -
Pendik yolları yapılacak ve diğer 
yollar da tamir edilecektir. 

- Pek fila, kaçacağım, lakin liydi. Karısının atlıların eline düş
sırf seni kurtarabilmek ümtdile / meslne seyirci kalamazdı. Türk sü
savuşacağım. varileri tam tepenin eteğindeki dar 

Solgun yüzlü karısıftı bağrına j bir boğaza varmak üzere iken koca
bastı. Bu sırada gözlerinden Mari-, man bir kaya parçasını aşağı frrlat
yanın yüzüne yaşlar döküldü. Bu tr. Kafile içinde yaralananlar. şehit 
saniyede düke öyle geldi, bu gü- olanlar oldu. Atlar, insanlar karma 
zcl yüzü bir daha göremiyecek, karışık bir halde yere serildi. Dük 
doğmıyan yavrusuna hasret kala- çılgın bir adamın kuvvetlle kocaman 
caktı. kayaları söküyor, birbiri ardı sıra 

Mariya sıkııtırıyordu: 
- Haydi, koş. Beni de yolum

dan alıkoyma. Ölsem bile hiç ol_ 
mazsa dostlarımın arasında ölü
rüm. Sen kaçmazsan şimdi ölece
ğime şüphe yok. Çünkü seni gözü-
mün önünde vurmalarına taham
mül edemiyeceğimi sen de bilir
sin. O zaman benim kalbimi del
mek için hiçbir kılıca ihtiyaç ol
madan yavrumla beraber ruhu
muz göklere uçacak ... 
Uıak da tepiniyor, efendisinin 

elinden tutup çekiyordu: 
- Kaybedecek saniye yok, yak

laşıyorlaı·! diyip duruyordu. 
Mariya azimli bir tavırla arabaya 

bindi; sUratlc sürmesini arabacıya 

emretti. DUk de uşağ"ının kendisini 
gizli dağ yollarına doğru sUrtikleme-
6ine artık mukavemet etmedi. Fakat 
oraya '"arınca bir noktaya gizlene
rek. karısını götüren araba gözden 
kayboluncıya kadar arkadan baktı. 
Uşak telAş içinde idi: 
- Kaybedecek vaktimiz yok di

yordu. Yol almağa bakmalıyız, ancak 
karfı tepeye vardıktan sonra dinlene
biliriz. 

O atik ve canh dük Kiga ölü gibi 
bir halde idi, blltUn etraftaki dağlar 
gdya srrtma yllklenmiş gibi zahmetle 
adım atabiliyordu. Uşağının elinden 
tutup bir çocuk gibi kendisini sürük
lemesine bile mukavemet edecek hali 
yoktu. Düşmemek için sık sık ağaç
lara, çalı çırpıya tutunmağa mecbur 
OlUJ"Of'dU. U,ak gözünü açmasa ve 
tek başına kalsa şimdiye kadar yilz 
defa uçuruırıJaıra sürilklenip §idebl
llrdt. 

Yanm saat sonra tepeye vardılar. 
Dllk, etrafa bakınca gördüğil manza
ranın c\izeWğine ve aza.metine hay
ran 'kaldı. Fakat aklı karısında idi. 
Oeldiklıeri istikameti, sonra ovaya 
inen ycıfu gözlerlle takip ederek ni
hayet arabayı keşfetti. Birdenbire 
içi açıldı ve kendine geldi. Karısı yo
luna deTam ediyordu, ovaya inerek 
dostlara kavufacllk ve yavrusunu 
orada doğuracaktı. 

Tam bu lhnitli dakikasında kula
ğına bir ta.kını g1lrllltüler geldi. Dik

katle baktı. Bir süvari kafilesi, tozu 
dumana katarak arabanın arkasın

dan koıpuyordu. Bulunduğu tepeden 
bakmca, bu atlılar bir stlrü karınca. 
gi~ k8ıı;ttlt görUnUyordu. 

Bir şeyler yapıp yc>llannr kesme-

HERGuN BiR FIKRA 

Molla beyin boynuz 
lu öküzleri 

.Melek pal;& ı.ade kazaakeı- Kad
ri Ny nazikliği. hGfJ aobbet.Uği ve 
ilde &"'1"J derecede ınJsafirseverli
il Ue, Sultan Meclt devriDJ.u ta
mPllUIJ ve aevumı, büyl1klerlndea 
biridir. O zamanki latanbuluu ek
Mır 9llir ve edipleri De değerH ve 
aolabet elllJ klmlelerl her c11ma 
gtbderl ve diğer süalerla bazı ge
celeri Kadri be)'lıı Ortaköyüude
kl yalmnda topla111r, 110! vakitler 
geçlrtrlermlf. 

O devrin batırlrlanadan Fernh 
Ismall efmldl. Ketllödazade Hacı 
Arif elelMll De bekt&fl olalarnulan 
Çabldça Şükrü baba, bir akşam 
Kadri beJla yaluma sltmek. bot 
bir ııohlleUe zevklenmek karanm 
verir ve J* dUferler. Biraz IOn
ra, yal.... bahçe tarafındaki ee
kata vuutar. Femdl lsmaO efen
di, y... kmaltmak lçba y&lınm 

bahçe kapııMlldan aırumeaı tekli
finde bahuaar. On bet ylnnl adım 
ötede •e hlblde Kadri beyin u- . 
şalWıımdaa birinin bahındap 
bahçe bpl9lnda danırlar. O esna
da, bpmıa kapalı oldataaa gö
ren ŞIUutl ..._ Uf&ta, alaycı bir 
eda ile Nl'U': 

- Dayı be.. bahçeye ba kapı
dan biz ele pçebOtr miyiz acaba r 

U,_JI, iri yan olan baba)'I bat
tan ayata •llzer, slber ve JJbtık 
yılışık g111dllktea souaı 

- At"&ylp! •. der. Molla beyin 
k«K'a boynuzlu öküzlerı ile tal} 
yüklü katırlar ber zaman ceçJyor 
da &iz ne diye geçemiyecekmlışi

nlz T 
Ketblldazade Ue Ferruh laınaU 

efendi kahkahayı basarlar. llikrö 
baba da WJağnı bu haZir ce,·aplı

tından h~r ,.e bir kaç k1lnlf 
~~ ..... 

Rfağı fırlatıyordu. Türk kafilesi is
tikameti değiştirdi. Tepenin etrafın
dan dolaşmağa hazı:rlandı. Dük, bu
nu görünce uşağı Yova'yı bafka. bir 
noktaya yolladı. O da oradan kaya 
parçaları fırlatmağa. ba,,ladı. TUrk
ler, sayısı çok bir düşman karşısın
da kaldıklarını sanarak belki de te
reddüde d1l4eceklerdi. Dükün ümidi 
buydu. Ufağına dedi ki: 

- Akşama kadar yola devam et
meğe cesaret edemezler. O zaman da 
Marjya dostlarımızın arasına varır 
ve canını kurtarır. 

Bu hesap yanlış qıkmadıı. Türle 
ııUvarilerl. kendi aralarında müşave
relerde bulunduktan sonra tepede 
gizli bulunan dUşmanlara ka~ıdan 
karşıya çıkıştılar ve kendilerini pa
dişahın azabile tehdid ettiler. Fakat 
cevap olarak yeniden kaya parçala
rı yağınca atlarından indiler. Atla
ra yem tedarik ettikten ve birer ta
rafa ba~ladıktan sonra bir ateş yak
tılar ve etrafa çöktWer. 

Diğer taraftan Marlya ilk vardı
ğı köyde dört yeni at satın alarak 
yorgun beygirlerini bıraktı. Sonra 
hiç dinlenmeden yoluna devam etti. 
BiltUn gece yol aldılar. Şafakla be
raber Szamosujvar şehrine vardılar. 
Erdel lteyi bir gtin evvel aldığı ace
le bir haber üzerine Transilvanya
nın merkezine hareket etmişti. 

Bunu bir okuyucumuz yazıyor 
,.e soruyor: 

- Karışık yağlara etiket tak
tırıldığı gH'1 ayakkabı altlarına 
da köselenin ne olduğunu bildi
ren birer damga vurduroJamaz 
ve bbılm clbl yokınl ~ocuk be.
balan bu suretle aldatalmaktan 
kurtarılamaz mı acaba 't 

Çemberlitaş 
cinayeti 

Katil Ekrem 12 seneye 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel Çemberlitar 
taki Aile Bahçesinde kebapçılık 
yapan Fethiyi bıçakla yaralaya. ! 
rak öldUren Ekrem adında bir 
genç dün birinci ağırceza mahke
mesi tarafından 12 sene 3 ay 10 
gün müddetle hapse mahkum 
edilmi§tir. Kavgaya sebebiyet ve. 
ren kardeşi Mehmet de 8 ay ha
pis cezasına çarpılmı:Jtır. 

İki toptancı kasap dün 
Adliyeye verildi 

Son glinler4e muhtelif memleket- , getirilecek mallar için vagon temin 
lerden, bilhassa Ingiltere ve Ameri- edilmiştir. 

kadan killllyetli miktarda ithalfı.t eş- Yalnız buraya ithalat mallarımızı 
yası Basraya gelmiş bulunmaktadır. getirecek vagonların Basraya tek
Gelen bu eşyalar arasında memleke- rar boş dönmemesi IA.zım geldiğin

tin ihtiyaç gösterdiği bir çok mad- den, Ticaret VekAleti şehrimizdeki 
deler fazla.sile mevcuttur. ' tüccarlara bir tamim göndererek Uı-

Oğrendiğimize göre, külliyetli mik raç edilecek malların hazırlanması

tarda kauçuk, kösele, deri, otomobil nı bildirmiştir. Bir hafta lçersinde 
Ve kamyon llatlkleri, makine yedek gelecek vagon hamulesi nlı;betinde 

aksamı, manifatura, yünlü ve pa- Basra yoliyle ihracat yapılacaktır. 
muklu kuma.,,ıar vesaire vardır. A- Yapılacak ihracatın bUyUk bir 
blerikaya. ısmarlanıp ta yakında. \lt'h- nisbette olacatı söylenmektedir. 
timize getirilecek olan t.Qnel kayışı Şehrimizdeki lnifilZ karporaayonu 
da bunlar a.ruındadır. bu yoldan ihraç edilecek malların 

Ticaret VekAleti hAlen Basrada hazırlJğile mefgU! ollnıya bqlamıt
bulunan bu mallan biran evvel mem tır. 

Lekete ithal edebilmek jçin te,ebltü- Ticaret VekAJetinin tamimı bir 
•e girifJDiş buluıunaktadH'. kaç gllıldenberl bir durgunluk &'61-

0ğrendJlimize göre, yapılaa te- teren piyasaya göze çaıpaeak bir 
febbtiıSJer netice venrı!f ve 'buradan şeklide çanlılık verml.ftir. 

Satie davasına dün 
devam edildi 

Ziya O,ıipn ibt-oz ettiği vesikalartn tasdikli 
birer swetinin getirtilmesine karar . verildi 

Bu programın tatbikı için 942 
mali yılında 627 bin, 943 ve 944 te 
557 bin lira harfolunacaktır. 

Vali Uman reisliğinde 
V~li ve Belediye Reisi doktor 

Lfttfi Kırde.r dün Llman idaresine 
giderek çöp meselesi için deniz 
motörleri hakkında izahat alnlı5. 

tır. 

Nufu5 fişlerini• 

fevziine başlande 
İstanbul Vilayetince hazırlan. 

mıı olan 200 bin nüfus 
dün 'Oaküdar, Kadıköy, 

fiıinin 

Beykoz 

kazalarında tevziine baılannııttır · 

Bucia de Fatih, Eminönü ve di
ler kazalara tevzi olunacaktır ve 

bir hafta zarfında bu fit lfi ikmal 

edilecekftl'. 

Şehzadebaşrna 16 /lfart 
şehitleri için bir 
abide dikilecek 

Satie davasına dün birinci a- ı Yusuf Ziya Önij ve müdafiinin Istanbut belediyesi imar mtıdUr· 

(Arluıa YW) 

ğırceza mahkemesinde devam talepleri aııasında bulunan birinci lllfil Şehzadebafmm tanzimine ait 
edildi. Bundan evvelki celsede Ticaret mahkemesinin kararı da projeyi hazırlamUJtır. Yakmda bu 
Yusuf Ziya Öniş ve müdafii Sadi şudur: Denizbank kanununun saha üzerinde esaslı bir tekilde fa
Rıza Münakalat VekAletinden ge- 21 inci maddesinde yazılı istimlA- aliyete geçilerek noksanların lkma
len cevaba karşı yaptıkları m üda- ke mütedair ahklmın mecburiyet llne bqla.nacaktır. Diğer taraftan 
faada İstanbul limanının imar ve mahiyetinde olmadıi'ı hakkında bu sahada 16 mart fehiUeri için bir 

Et meselesi etrafında ehemmi- ısla1'ının Denizblank.ın teessUsün- verilmiş bir karardır. Abide dikilmeeine karar verilmiftir. 
yetle tahkikat yapan Fiyat Mü- den sonra hazırlanıp Veklller He- Duru§m& bu suretle bu vesika Bu Abide hA.disenin vuku bulduğu 

Orhan Lotti Somer 
dün merasimle 

rakabe bürosu son iki gün. için.de yetiaı·n tasdı'kın"'"n "eçen dört se_ ·karakol binası sahasına dikilecektir. 
bi k ld h ..... • suretlerinin getirtilmesi için 2S/ y ı ı Pr t ·ı bi Jlkt aJ"k et üzerinde geniş r şe ı e ı . . . liı da mündemiç er m mar os ı e r e .. a-

tikA.r yapan iki topM.ncı kasabı nelık ımar P nın . 12/1941 perşembe saat ona talik darlu teııbit edecek, bilAba.re bu Abi-
suç üzerinde yakalamıı, dün de bulundutu ve bu karar~a asıl dı- edilmiştir. de için bir mUeabaka ~ktır. 

gömüldü 
MUddehımumiUI• teslim etmi~ rektifin Ve~ Heır4'Wı9en a- @~--""""""..,.__._ _____ !!ll!!l'll!!!!_""""l_"!"!'!!!!!!l!!!!l!l!l!!!!!m!9!!--

lındığını söylıyerek bu karar su-

~ Ş~li çoeuk has-
tahanesi Uroloji 
kliniğinde tale-
besine bir ameli
yat gösterirken 

kalp sektesinden 
vefat eden Istan
bul Univerııiteııi 

Urolojl doçenti Orhan L~tfi Somerln 
cenazesi dUn meraalmJe kaldJnlm141-
tır. 

Merhumun cenazesi dün saat 11,5 
da Şişli çocuk hastahanesinden kal
dırılarak Teşvlklye camilne getiril
miş, ora.da namazı kılındıktan sonra 
götürüldüğü Universite merkez bina
sı önünde rektör Cemil Bilsel, dostla
rı, arkadaşları ve talebeleri bulundu
ğu halde dekan vekili Prof. Dr. Mu
hiddin, profesör Dr. Behçet Sabit 
Erduran tarafından hayatı hakkın

da sözler söylenerek taziz edilmif ve 
bu merasimi müteakip tekrar Feri
köyilne getirilerek ebedi istirahat
gA.hına bırakılmıştır. 

1329 yılında Tıp fakWtslnden me
zun olan merhum askerlik hayatın
da blnbafllıla kadar yükselmiş ve 
bu arada Balkan ve Umumi harbe 
iştirak etmiştir. 1341 sene!Hnde An
kara Nümune hastahanesinde Uro
loji mUtehassı.slığ"ında bulunmuf. 
1933 de Istanbul üniversitesine do
çent tayin edilmiştir. 

tir. 
Bunlardan Sabri adındaki taci

rin defterleri tetkik olundulu za
man kendisinin 5,5 ay zarfında 
perakendeci kasaplara toptan o. 
!arak sattılı etlerden meşru ka
rından gayri, 10941 lira 99 kuruş 
fazla kar temin ettili anlaşılmış· 
tır. 

İkinci maznun toptancı tacir 
Hasan Türel de aynt şekilde pe
rakendeci kasaplara etıin kilosu
nu toptan olarak 71 kuruştan sa. 
tarken yakalanmıştır. 

Fiyat Milrakabe memurları, Til
tüngümrüğünde. Yağcılarda ka_ 
sap Osmanın dükkanını kontrol 
ederlerken, içeriye bir çocuk ıel
miş ve elindeki bir pusulayı Os
mana gösterdikten sonra 68 lira 
almıştır. Memurlar çocuğun ge
tirdiği pusulayı ahp tetkik ettik
leri zaman Hasan Türel adındaki 
tacirin, kasaplara kilosu '10 ku
ruştan sattığı toptan etlerin fa
turasını görmüşlerdir. Fakat bu 
fatura kasaplara verilmemektedir . 
Üç kasaptan paraları tahsil etmiş 
olan çocuk, toptancı tacir Hasan 
Türelin daima bu şekilde muame
le yaptığını ve etin kilosunu top. 
tan olarak 70 kuruştan sattığını 

söylemiştir. 

Her iki toptancı kasabın muha. 
kemelerine yakında başlanacak. 

tır. 

retlerini mahkemeye ibraz etmiş
lerdi. Muhakeme de bu noktanın 
Münakalat VekAletinden tekrar 
sorulup sorulmaması hakkında bir 
karar vermek üzere talik edilmiş. 
ti. 

Mahkeme dünkü celsesinde, Yu. 
suf Ziya Öniş ve müdafii Sadi Rı
zanın, MUnakalAt VekAleti tez· 
keresinde bahis mevzuu edilen 
beş senelik imar pH\nı Deniz
bankın teşekkül ve teessüsünden 
mukaddem ve binaenaleyh müda
faalarını tamamile tevsik ve tes. 
bite yaramayacağını ve halbuki, 

Oenizbankın teessüsünden sonra 
alakadar makamlarca tanzim ve 
Vekiller Heyetince ta.dik olunan 
dört senelik sanayi ve imar pla
nında yazılı itler içinde İstanbul 
liman sah•ının tevsi ve ıslah ve 
imarı da dahil bulundujunu ve 
şu suretle Denizbank kanununun 
üçüncü maddesinde yazılı İktıı~t 
Vekaletinden direktif a.lmA~ cı
heti bu Hususun plln ve müfre
datında mevcut olduğu cihetle 
kendilliinden mürtefi oldujunu 
dermeyan etmelerine binaen bu 
vesikaların ta6dikli birer suretinin 
getirtilmesine; ayrıca yine talep
leri arasında bulunan birinci tl
~aret mahkemesince verilmiş ka· 
rarın da bir suretinin istenmesine 
karar verilmiştir. 

l ki karpuz bir koltuğa 
" sıgmaz 

S 
dddye VekUetl,' ~ 1 Alınaa tedhll' sıhhat aottuıadaa 
göaderdltl bir tamillllle at'9I ~lı:a, mU,terlleria selAmetl bakı

nuadaa tla çok yerindedir. 
zamanda ıUBnetçBlk y&pH bMı 1Mır· 
berlerden bahsederek .UnnetçWk gl- ıs BAKAMI 
bl bir aanatrn berberHlde ..-ı &)'al'· Aıııtlkimdat.ern paktıa yıl dönlatö 
da tutuıanuyacafını ve ndlsatlt 11lln- ...U..Ue Berllndekl toplantıya on 
aetçUerin ba iki uuttu blsbı.l ~ üç devletin lftlraki bUdlrWyor. Bir 
melertnl blldlrmlştlr. ~k yerlerde ve bir - Jdm elerce 

Bu bana. - zannedel'MBI meddah atunuz sa711M ba •• Do bakaloa 
Siinlrl tarafmdan - dolduralm99 blr komintern'e 1111, antlkomlntena'e illi 
gramofon plAğmı hatırlattı. Meddah ..,...._ &"eleeek T 

bu pllkta, traş olmak üzere berbe- REMİL Mİ DÖKELİM? 
re giren bir M"8eVI vatend~n tak- Franaaya bir Miler çrllartma de-
lldlnt yapar~ Pek ace.ıi olaıı berber nemeııt Londraya göre kayıpsız, Al
usturayı ırell.ayıtın4& mU9terlala1n mantara göre ağır zayiatla püsktlr
burnunu ve ellnden bir parmağı uçu- tUlmU.; Llbyada Ganbut IngWdere 
ror. HatAsrnı tamir için hemen tut- göre zapt.edllmlş, Italyaalara söre 
kalı ahr, yapıştırma ı,1ne koyulur, yanma bUe geUnmemJf; Almanlara 
fa.kat ıai1f teri bllJlu yanarak şöyle gire Dragon JacUl& kra•ulrti bab
anlatır: «Parmaml burnumA, bur- rdmılJ, Jn&illzlere göre kruvazör ea 
numl parınamA yapı,tfrdb. ufak itil' ......,_ blle atrama.uf-

Aynl zamanda berberlik yapaa tır. 

süDMtçUer veya stınne~Ulk yapan işin ~ ı...ıawı.ek için 
berberler biraz da acemi olvlarsa remli mi dölrel181 T 
meddah SürurUlk yanlııplar olabtıır. , 

Yarabbi! Neden acaba insanlar sevme
den evlenirler. Belki sever ümidile ana· 
lar, babalar, çocuklarını evlendirirler .. 
Bu ne budalaca düşünce! Evlenmek, bü
tün hayat müddetince hapse ıirmek ıibi 
bir şey! Başka bir insanın keyfine tibi 
olmak, dalma ondan çekinmek ... 

VA.TANIN EDEBi ROMANI: TiFRİKA No. 3 erkekle konuştui'u zaman kocasınııı sert, 
haşin ve şüpheli bakışlarile daima karşı
laşırdı. Evet, bu korkunç kıskançlık ev
lllik hayatının yıkılmasına sebep olmu1-
tu. Kim bilir. belki de bu kadar haksız 
yere kıskanç olmasaydı kadın yavaş ya
vaş alışır kendisini ve yavrusunun baba· 
sıl'lı severdi. Bu saniyede ıenç kadına öyle ıeliyor

du ki, evlenmek bir baıka insandan 
korkmak, onun alabilecejl intikamdan 
her an titremek demektir. 

Luslyenden korkuyordu. O kadar kuv 
vetli, öfkeci ve fazla namuslu bir adamdı 
ki. .• 

Piyanoda çalacak parçayı buldu: Ver
ter! Verter'i baıtan atalıya ezbere bilir,. 
di. Parmakları seıt>estçe harekete baf)adı. 
Bir ta.raftan da zihni ifliyordu. 

Genç kızlar evlenirken blr adamın A. 
deta mülkü olacaklarını bilemezler. A
na, baba da kör klrüne hareket eder. 
Kızlarını verdikleri adamın ahlAkını hiç 
te gözönünde tutmazlar. Ya.lnız, mevkil
nf, parasını dütllnürler. '1lr aaaenin tek 
arzusu nedir? Kızını mesut görmek, delil 
mi? İşte Antuanet'in annesi de kızının 
ı:aadetini istemişti. Fakat arzusuna var
dı mı? O ayrı mesele! Antuanet'i Lusiyen 
istedlii zaman annesi çok ağlam ve 
kızını bu izdivacı kabul etmesi için çok 
tazyik etmişti. 

- Baban öldükten sonra her şeyimi::' 

k ... ı('.lııilr.. ... ~~--

Yazan: Karen Bnmsen 

parlak bir izdivaç reddedilmez, kıznn .• 
Mutlaka kabul etmek !Azım... Bir daha 
böyle zenıln koca karşına ya çıkar, ya 
çıkmaz!. diyerek çok dil dökmüştü. 

Antuanet: 
- Zavallı annem hakikati öğrenmeden 

öldü· liu halimi ıörseydi kim bilir ne ka
dar üzülürdü, diye düşündü. 

Ana, babaların kızlarını terbiye ecti& 
tarzları da ne acayiptir! Sanki muUaka 
kızlarının evlilik hayatında bedbaht ol
malarını ister ıibi bir terbiye verirle~ 
Mesela (Hiçbir suretle yalan söylememe
lidir) sözlerini bin defa tekrar ederler. 
Halbuki bir kadın kocasile yalan söyle
meden mesut olamaz ki... Erkekler bazı 
hakikatleri bilmiye tahammül edemezler. 
İşte izdivaçtaki ıstıraplar ve berlbahthk
Jar çok defalar fazla doğruluktan ileri 
aelir. 

Lusiyen ile evlendiklerinin ilk akpmı 
idi. Kulağına tatb sözler, &tefli ctlmleler 
fısıck>ımıya ba§lıyıı.n koc:a&ı bir müddet 
..... aOG.~ 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Söyle baka.tım, sen de beni herkes
ten çok mu seviyorsun? 

Antuanet, dolru söylemek prensiple
rine sadık kalmak istedi. Antuanet, k.o. 
casının bu ilk sualine şu cevabı verdi: 

- Sevmiye çalışacağım. Fakat sizi bi
raz daha fazla tanımam ve size alışmam 
lAıım. 

Lusiyenin ateşli sözlerine bu makul ve 
sa.kin cevap gayet fena tesir etmiljtl. Lu· 
siyen bambaşka bir cevap beklerken ka
rısının bu sözlerini duyunca sapsarı ke
sil-niş ve kötü bir hayal sukutuna utra
mıştı. Erkerler ne ıarlptir! Antuanet, 
kendiJıini ıevmedijini her halile, her za
man belli ef.ımiljti. Bunu anlamıyacak ne 
vardı? İtte korkunç kıskançlığı ve şüp
heleri, bu cevaptan sonra başlamııtı. 

- Mademki beni sevmiyorsun? O hal
de kimi seviyorsun? Mademki beni sev. 
mlyorsun, niçin bana vardın? 

Gibi ıuallerl.e kendisine ~,kenee etıııi

ye bqlamıttı. Bu kllkançlık o ıama•

~ &itôie arillıqtl. 14 ~illet, biıı: 

Bu haller Antua.net'i aersem etmişti. 
Korkak ve sıkılaan olmuıtu. Bir zamanlar 
bir erkelin yüzüne bakamaz, iki W e
demezdi. Fakat çok şükür bunlar artık 
geçmişti. Daima f(lphelenen, boş yere kıs
kanan bir adamı aldatmaktan adeta zevk 
alıyordu. Hiç olmazsa bu şüpheler ar. 
tık hakısz değildi. Bunu düşünerek ferah 
duyduju oluyordu. 

Bütün olanlardan, bitenlerden Lusiyen 
mesuld(l. Arkadaşı Jak'ın çapkın ve ha_ 
vai bir adam, kadınların peşinden koşan 
tehlikeli bir kalb avcısı olduğunu o kadar 
çok tekrar etmişti ki, Antuanet uzun za.. 
man bu adamın yüzüne bakamamıştı. 

Jak, ile karşılaştıkları zaman Luaiyen 
daima yan gözle kendilerini tetkik ederdi. 

Genç kadın, Jak'ın çapkınlık şöhretini 
bildiği halde onu cazip, sevimli ve ya· 
kıpklı bulmaktan kendiRi alamam11tı. 
HattA kendisini görünce kızarır, edeceği 
lAfı 181ttırdı. Uzun müddet bu hal böyle 
devam etti. Sonra günün birinde Jak'ın 
da kendisine kaqı alAkaaız olmırclıiuu 
~ .(Artwl RJ') . 
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Dünyanın hali 
F arkında mıyız ki dünya 1" 

Y&f y&vlMJ ikiye ayr~ [ 
drr. Bunu söylemekle dünyarun 1111' 

karjuz gibi ortasından çatlıy.,.ı 
lkl parça haline geleceğlnl belıı+ 
mek lsteıniyc>runı. Dünyamız, ıı'1' 
Ii köhne olmakla beraber, bii1' 
bir tehlikeden çök şükür henüz ı' 
uzaktır. Ne ilsttiııdek.i insanS..
blrbirine salladıkları palalar, a4' 1 

tabiatin afetler kılıcı dünyayı ıJt le 
ye blçmeği, hiç değilse şimdilik t' q 
şaramamaktadır. 

Benim. dünyanın yavaş ,.~ 
ikiye ayrılmakta olduğuna rAY" 1 

nıekten maksadım, sJyasetıerble ._ : 
bita.raOık.ia.rma sıkı sıkıya J 
olanlar dı9mda, birbirine kaf11 1" lol 
rulmu' iki cephenin zamanla I" lü: 
nişledlğlne, genl!}Uy~eğtne ;..,.ı 9lıl 
etmektir. 

Karşılıklr savaş ve etyaset 
belerl genişledik~ cepheleri 
ların safları da g·eaııtıem11ık*ll"".:I 

Meselı\ bir gün bakıyena ld 
mekte olan harbin içinde ku 
btr Hırvatistan arıttkomtnterntıl 
makta, öte tarafta ille B~IJ9 
merlkanm Bc>landa GttJ&11U1'91 
maye llarekettnf t.amamHe 

ve hatta. lcabmda ı, blrlltl 
tı vadeylenıektedlr. 

Bir nıemrlıkta yaayaD at 

rulltb demeelae karşı kM'llll 
dünyada ona allCak Si 9Mle 0 

lltllaak etmlt ve df&e seJcltm» ' 
mlş. 

iki mpheyl idare edenler 
dan blltftn dünyaya: cBeldlyo 
diye baykınyc>rlar •e berkftJlıl 
de 0111&: cr1,te geldim> decllibli 
mek i•tlyorlar ! 

Kardeşini vurayım derk 
kendisi vuruldu 

UskUdarda, Karacaahmet:de 
ran Hamid Gilnaydm admda 
evvelki gece sarhoş bir halde ~ 
sitmiş, kardeşi Ali He kavga.ya "' 
tu,,muştur. Kavga eşnasmda kdı!, 
nl kaybeden s~ eline geçi~ 
bir bıçakla .AJtnın UzerllM atsJV:. 
fakat ayağı kayarak yere d°"'11' 
tur. _ . .Al 
Düşme neticesinde bıç&k HAJIP"'"_. 

göğsüne ve başına saplanmıştı!'· fi 
sırada Ha.midin kızı Cemile 
babasının elinden almak istemiş. f!I 
na sinirlenen sarhoş, bu sefer ~ " 
zmı kolundan yaralamıştır. _JI 

GtlrUltUye yetişenler ağır -~ 
olan baba He kızını Nitımıne .,... 
haneSine kaldırmı,lardır. 

Polise hakaret eden u,,,ıl 
Reisi mahkum oldtJ 

Bir müddettenberl Ananıııt !'. 
man reisliiinden Vekalet ~~ 
de btdunan Rıdvan adında ~.Af 
Kınalıad& poliJılerinden A~ 
vazifesi sırasında hakaret ~ 
dün asliye üçüncü ceza mah1'l'J 
ai tarafından 1 ay 20 gü~ ot:;, 
detle hapse mahkum ve dfl' 
tevkif olunmuıtur. 

Karsta yağ stoku 
vücude getirildi 

Ticaret Ofisi herhangi bir 111~ 
Anında kullanılmak üzere ı<"' 
mühim miktarda bir yağ stoJıU 
cude getirm~tir. 

Bunlar bu ay içinde Istantıd 11 
polarma nakledileceklerdir. 

mım:woo;wnut 
Sahan kö(tesi 

Salwa köfteal koyun. ~ti 
BJğır luymalarr lle yapdır. ~ 
en hatlf ve lezzetU.l körpe .af rl'. 
11881 kı)'IDB81Je olur. Blr ldlO -,,;,, 
ma71 tepsiye yayuuz. BJr .., 
kafrtr t.ez hardal Ue ~ jtl 
re tuz ve bahar aerplalz. 11~ 
üç dllJm bayat ekmek veya .,. 
cala içini aalatıp •valıyar_. ıf 
&mz. Banan lir.erine de ..,,. -" 
rı yerlere dört tane yumun. "
DiZ • .K&rifkrıaız ve yojıl.rllf ~ 
mur ballne getlrlıüz. Baınld' ~ 
köft.e tutmıyacak kadar ~~ 
olvsa azar azar pyet ince '11"~ 
mÜIJ Salefa llDU dö~·erek 1~ 
deıeceslnde katılaştınnız. ~vll 

ôlur Jse yine kafi miktarda ~ 
toza UAvesUe beraber Jaaftf .,., 
et auyu Ue yumoptııuz. ~J 
tlllnJz büyüklükte yapecH,,, 
klftelerl ya Senit bir .......-:,..._. 
hat geni' bir çömleğe s~ 
Uzerlne biraz yatbcıa et _,o it'. 
dlrlp orta atel}te pışirinJs. ~ 
mam+n için arasın. lblE ~ 
dökllnüz. .PlşlDce .uyOe ~ 
yemek tabaj'ına aımız. V;,.t" 
pyet tnce maydanoz vtJf9 
N d@iıalJ! IOfrala ~ 
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iki cephede 
harp 

Yazan:~ 

ihsan BO~~I 

Ceghan'da 

rı.zdır! 

Sabahleyin 'kalkınca sokağa fır
lackm· Lehinde aleytılnde o ka· 
dar çok 16z lfittttlm IU Ceyhan 
ku&baeıaı tözümle ıönnek iste· 
dim. Bur-.ı çok ıüzel bir Yffl· 
"liitün 'kuaba cbentm \kaderim 

•ninkiyle birdir• der gibi Cey
., n nehri boyunca uzanıyor. Her 

ver dükkin, bütün ana oadde. 
bütün yan IOkaldAc" 1'ep dük1tAn. 

tıw..., •·" 
Harlkalüde bir macera... 
KaVYetll ıye m•amm

Wmelerle Dol• M....._. 

Bir Plba 

MAZURKA 
POLANEGRI TURKÇE 

An1ca: AJIK&UDA CÖllll uaiTn' a.,aı·-
Santı Ordumuzun M1LLt SEP Huzurunda 7aptıtı Geçit resmL 

' 

kurulmuıtur. 

Ceyhan k .... basının bir orta 
okul derdi vardır. Bu orta okul 

Is.ayıl R•llkı Baltacıotla 

hikayesini Ceyhanlıların •tzın- Amerika harekete geçti 
dan dinledim: 

_ Nüfusumuz faıla, hinterlan. 
dımı.z ıenifür. Kazamız halkının 
aenelerdenberi ihtiyaçlarını karıı
l•y&cek bir ortameketebe kavuş· 
rnak için yaptıkları müteaddit 
müracaatlar müsmir bir netice 
vermemiftir. 1940 ya.zmda ara
mızda 30 bin llra toplayarak. 20 
bin linetle Veklletin tesbit ettiii 
tipe u,wun iki ilkmektep yaptır· 
dık ve mevcut büyük llkmektep 
binasını ortamektebe tahsis ettik. 
Mütebaki para ile ortamektebin 
Dk sınıfı dört 1Ubell olarak 225 
talebe ile acılmıttır. Jlu seDe de 
Veldılet kadrosuna ahnmaymca 
yine halkın hamiyetine müracaat 
edilip ı 2 bin lira toplanarak ikin.
et sınıf da ilAve edllmlfUr. Beı 
ıubesi ve 400 talebesi vardır. 100 
kadarı civar kazalardandır. Jllaa. 
rif Vekaleti kadrosuna alınacalı, 
ıeçen senelerde olduiu Jibt, bu 
sene de vadedllml§tir. El'an Cüm. 
1'uri7et Halk Partisft:ıe ballıdır. 

Ceyhanlıların bu ışık ve kültür 
saygısııta bayıldım. Orta okul hl
kAyeslni anlatan Ceyhanlılar Yiİ· 
züme bakı7orlardı. Dedim ki: 

- Siz orta ölretim için bu ka. 
dar fedaklrlık ıöaterdiniz. Maa
rif Vekillillnin elinden ıelea her 
fe)'t yapacatına emin olmalısınız. 

- Evet eminiz, bekll)'9ruz, de· 
dfler. 

Sobklarh eaaGerce dolastım. 
tek iıleme, tek yallık, tek eski 
şey bulamadım. Genç şehirler, ka-
98bal&r böyledir; &n'aneatz olur· 
~r. Hafnaları yoktur. Gözleri 
hep tler~e-tfr. l:s~i bir şey bul
maktan ümfcllml kesince O!"Bda 
en esti eıeJ!erden bt-rt olan Cey. 
han nehrtn!R k.,.ısına ıeldlm. O-

<BA9ı l baeh1e l «-» 
bilecek ve Liberiahlar memleket
lerine Amerikalıların ayak bas
muuıdan bilhaua memnun ola· 
caklardır. 

Manili•, 28 (A.A.) - Uzakprk· 
taki Birleşik Amerika ordusu res
mi mahfilleri, gelecek ay 'Manilla 
körfezi atzındakl müstahkem a. 
dalar civarına mayin dökmek nl. 
yetinde olduklarını 25 sonteşriR

de haber vermiılerdir. 
Bu müstahkem adalar civlll'ın

daki sular. sahil topeu talimleri 

yapılacalından dolayı pazar ve 
bayram günleri müstesna, 1 ilk· 
klnundan 20 ilkklnuna kadar 16 
kilometre mt4hit dahilinde tehli· 
keli bölıe ftln edilecektir. 

Roma, 26 <A·A·l - D. N. B.: 
Hollanda Guyan'ının Birletik A-
1nerlka kıtaları tarafından illali
ne. İtalyan ricali mabfi.lleri. A • 
merlkan emperyalizminin yeni ve 
hudutsuz bir tezahürü ve Cüm· 
hurreisi Ruzvelt'ln harpçi slyase. 
tinin delili nazarlle bakmaktadır
lar. 

TA Fi V ! M 
2'1 TEŞıtiNISANt l9U 

PERŞEMBE 

AY: 11 - GÜN: 331 - K891m: 28 
RUHİ: 135'1 - iklnc&tetria: H 
atcPJ: 1361 - ZİLKADE: • 

VAKiT U\' .\ t l U.\~l 
G'ONJ:Ş: 7,01 2,18 
OOLE: 12,01 7,18 
tK.lNDİ: 14.29 9,46 
AKŞAM: 16,43 12,00 
YATSI: 18,20 1,U 
iMSAK: 5,17 12,34 

Büyük Millet lVieCiisiı< Vişi ~t~;~liyen 
du••n toplandı v .. ~..,,,: M. H. Z.Al 

B lr taraftan •keli rr'rtente 
Ankara, 26 (Husust muhabirimiz- 1 Arkae.,.ıanm benden beş sene evvel intan takahnın 81Hhlie py-

den teİefcınla) - BUyUk ~llllet Mec- terfi ettıler. Blı İfl BUyUk Millet retler sarfedlllrk~. ıffter taraftan 
llsi mutaci saatte Şemseddin Giinal- Meclisi dUzelt!in ... > 
tay'"' rei!liğinde toplanmı..ştır. Ruz.

1 

Aı .. uhal encUmeni ise bin'ltaşının 

namede göril~ülecek fevkalAde bir hakkı kayholduğuna kaU surette 
ltyiha ohaamasına rafmen emekli 1 kanidir. Bu -tekilde raporlar hazır
binbql Hayri Yılınaz isminde bir ıamıt olduğu gibı encümenin maz
vatandqııı, Milli Jılüdafaa VekAle· ı.ata muaarrirl Hamdi de kürsliden 
tinden şıkAyet eden bır iatida.sı Mec- bu tezi müdafaa etmiş, illmları bU· 
lisin havasındaki sükheti bir anda uın devlet dairelerinin her şeyden 
bozmuş ve bir bak.kın kaybolmama- tisUln tutacatınr ve bu harekete B. 
sı için bir çok naeltusla.rımız aöz al- M. Meclisinin de örnek ola.cağına 

mışkrdtr. filpheei olmadltmı bildirmiftir. 
Emekli blnb&flnın şlklyeti fUduı:: Bundul aonra Ziya ~vherin takri· 

cıB!nbafı rUbeal mtlkteeep hakkım ri okurunu,, <iller mebaıllardan biri· 

kaybohnUflur. Elimde, vakti&e gad· nin teklifi üzerine tama.Men hukuki 
r~ uğradığım için yüzlt8'ılıta naa
bım tarihini bildiren bir llAm mev
cuttur. YUzbaşılıktan sonra on sene 
bekledlğiln halde terfi etürHmedlm. 

olaın bu işin arzuhal enetlJneninden 

alınank adliye enclmtlline verilmHl 

kararlaftırılmlftlr · 

Amerika sefiri izinle 
memleketine gitti 

Yolda Amerika kanunuesasini 
ezberlemeğe karar vermiştir 

Ankara, 26 (Telefoma) - Antt'rl· ı raaılc mtllnkthı olmadı&"ı için aeflr 
kamn Ankara büyük elçi.si B. Mac tayyande yanına bir tek kitap ala.. 
Murray bu akşamki Toros eluıpresile caktır. Bu kitap da Amerika kanu
iki buçuk ay için mezunen Amerika· nu ....ı.ln.ln 1790 aenesi.nde basıl· 

ya hareket etmiştir. Amerika se!İrl, 1111' bir nUahaaıdır. B. Mac Murray 
memleketine ,..,.&bilmek lçln hava- büyük babasından kendisine miras 

Jardan bir macera seyahatine giriş- kalan böyle nadir bir tarilll eserin' 
mek mecburiyetindedir, Suriye'den husu!t blr elde kalmuını umum ı.e
tayyare ile Kahireye, oradan Hartu- sabrna bir siyan •Jdıtl tçln Ameri· 
ma, Hartumdan ıubl Afrikada Lo- k'ta... a..ı-··ton kaya varır ...,..,az ı ... rıuıuc 
gosa. oradan Brezilyaya, Brezilyadan üniversitesinin kUttıphaneaine' hediye 
Meksika körfezi Uzerinde bir limana, I k 
oradan da nihayet Vaşill(tona vara· edecektir. Tayyvecle yarund!J baf a 
caktır. Arada iki günlük tayyue se- kitap olmıyacatı için on g1ln1Wc M-

ahaU dahil olduğu halde bu dağda- yahatinde memleketinin kanunu esa
~alı seyahat on Uç gUnde taınam ola· slSi:tl baştan başa ezberlemefe ve 
caktır. kanunu esasi hafızı olmafa karar 

Tayyareye fazla etya ve kitap al- vermı,ur. 

İdeal din sistemi 
<Batı ı laciie) X \cttlrmi~Ur, en medeni ve 7übek 

nının mahkemesinde görmesin· ilk çai cemiyetlerinin tarihini ne
den yüklek bir ah16kl ıistem ta. den ıölıede bıraldırml§tır? Ta. 
•YVUr edileme~ Böyle b6ı' ıil- rihln en bil)'(ik mua .... ıarıadaa 
ıem. riyanın biç bir tekllae yer biri budur. 
vermez. Fertler üstünde başka Hırlstlyanlık Yabudililin dar 
fertlerin vasiliğini caiz gören ve ve inhisarcı ruhuna tamamile vA
Allahla doğrudan doiruya müna· ris olmuştur. Bir hıriaüyanın ken-

beU kabul etmeyen her dini sis· di dininden olmayanlar hakkında 
:m; mutlaka en kirli riyaların ir~anca bir sevıt ve 1&~11 duya. 
uğrağı olur. bılmesi için muUaka kilisenin nü. 

İsllmiyetin kabul ettiği Allah· fuzu altınclMı kurtulmut olması 
lık mefhumu, akla uyan bir mef- lazımdır. 

humdur. Bilgi kudretimiz bir ye. Halbuki çok priptlr ki koyu 
re ıelin<~e duruyor. Kainata hlklm hıristiyan muharrirlerin kitapla. 
bir takım kuvvetlere, bir takım rında ıöyle iddialara tesadüf edl· 
nizamlara aklımız nüfuz edemi- lir: «'Müslilmanların Allaha ıazup 
yor. Bu kuvvetler ve nizamlar bir Allahtır. Sevıi nedir bilmez, 
hakkındaki mıfülmatı~u gittikçe nefret telkin eder. İslamiyet, .za· 
ıenişletmele uıraşmalı ilme bı· mana uymak istidadını ıöstere· 
rakmakla beraber; ıörmedilimiz, mez. Zaman ve muhite uya.n müs
anlamadığımız amillerin hepsine liımanhk, isllmlyet sayılamaz ve 
birden iörak Alemimizde (Allah) bu adla anılamaz .• 
diye bir yer verebiliriz. Hakikat bunun aksinedir. Müa. 

Allahın kendini göremeyiz, bi- lümanhk kendinden evvel gelen 
temeyiz, anlayamayız. fakat ta- iki dinin hatalı tarafiarını o ka
biat alemindeki eserlerini, bu dar iyi görmüş ve bunlardan sa· 
eserlerin aruındaki dilzeni ve •· kınmatı o kadar bilmiştir ki ha
henıl hayranlıkla seyrMeriz. Al. Jdld milllOaanlık ruhunu k•v
lahı ayni zamanda: en ideal ma· ramak IM'tıle illimlyeti, Re!' .za. 
nada sevginin, iyiliiin. doirulu· maRı-n en yüksek insanlık ideal· 
tun ve güzel111in kaynalı diye lerıle ve aklın en Heri icaplarile 
kabul eder ve o kaynağa sokul· bir hizada tutmak mümkündür. 
mala çalıpnalı; hir nebat gibi, Hırlstiyanlıiı akla uydurmak için 
IUUfU mahdut bir hayvan gibi en yüksek münevverlerin İqilte
ömür sürmeli çirkin bulan her rede ve Amerikada kurdukları 
insan için tablf bir gaye diye ka- cbirlik• mezhebi hıristiyanlıiın 
bul edebillrf.z. bqlıca esaslarından u.zaJdapnlf 

Tiırk sıfatile ıöisümilzü gere. bulunuyor. Hırlstlyanlık a4ı al· 
rek diyoruz ki: ıBizim mlllt sl7a. tıada ıördiliilmilz bu yüluek si.s
setimizin esasları. insa~ıtın en tem, doirudan doiruya m\Wü. 
yüksek menfaat ve ıayelerile ela· manlılın esuıarıaı benimeını, ve 
ima bir hizada gider.. Müslüman luristlyanlıiı ihınale mecbur kal
sıfatlle de şu iddiayı tekrar ede- mıı bir sistemdir. 
biliriz: .Öyle blr tlinlml..z var ki Geçen nesil bize hakiki 111üalü· 
ba.na her şeyden evvel insan kal. manlılı devredemedi, ancak ce
malt ve bafka dinleri kabul eden- halet ve taassubu devretmete ut
lertn lt1.katlarwıa sa.yıı gösterme- ra,tı, bunu da başaramadı. Cünki 
it emreder·• ltakttd mO.lOmanlılı kendisi de 

Bu vud, etrafımızda ıördOIU· ~ ferdea kavrayanlar 
müz dinlerin ikisinde de yoktur. da lıRanl&rmı yaymak imklnları. 
Musevilik. tarialn en c3ar' rublu aı W..ıJ'Ol"lardı, kaqılannda 
dinidir. Fert aıfatile çok ınit dtl· mOteunp 1loe&lan bulu)'91iM'dı. 
ıüncell Yahudi fikir adamları zu· Dln adı aUıada na•aZJn, atM!ea· 
bur etm.iftir. Fakat Yahudilik dar tin, ~eınmtlmQn fU'ilanaı Mze 
ve inhisarcı blr dindir. Kencllni 61retı&Uer. Yani .. 1 esası w ruhu 
gizliden gizliye; ilstüa ve ayrı tu- terk'etlerek t61i bir tekam usulle
tar. başka hiç bir dine sayıı duy. 1'1; llbeblnl Whrıeden. aklımıza 
maz. Ayni zamanda bütün dünJ&- yatırmadan ezbere Qrenmek mev 
yı ülke sayan sıkı bir ndllt t....- kilnde buhınduk. !'.iki nesil lçlr.· 
nüdii, kendine mahsm sıla bir de; ancak kendi muhitlerinde iyi 
terbiye siatemini dört elli! muba- örnekler törenler iyi müslüınaa 
faza eder. En ıeniı tesamüha yer diye yetişebildi. 
veren muhitlerde bile sevil ıör- Ya bizim nesil; ihmalden artık 
memesinin, takibata ulramasının vazceçerek mOIUlmanlıtı: doİ
hikmeti. d81" ruhu dolayısile ın. ruluk, iyilik, tüzellik arayan bir 
hisar ve imtiyaz araR1ası, ve kendi ıiltem diye yeni nesle devretmek 
sinesindeki tesanüdü her tesantlt- ve buna umuıal hayatıınızda açık 
ten üstün tutmasıdır. ve berrak bir yer vermek için 

Bu dar ruhlu muhit, kendi ka· acaba nasıl hareket etmelidir! 
bilelerintn hususi tarihtnt.. insan· Gelecek ;,azıda bablin bu kısmı 
lıltn mukaddes taribt diye ~ Gıerinde duracalız· 
Ierce milyon insana nasıl kabul Ahmet Emi• YALMAN 

ıta Hi~·uı e•rpınmalar artnnıttn. 

Berllnıte parlak autukJar 8Öy~e
ttk Allttkomlnt.en paktı uzat.hyor 
,.e ır;enlşleUltyor. Avrupa .-.ı. 
yetlal, komlbıl&ln kahbıaa 4iökül-

111U. Sin eetpeqa11snü8e kantı 
korumak mtikemmel bir ~llm~e... 
Fakat ,u ~rtla ki 1118cable Jddl· 
asmda h91ananlann kendflerl, da
ha azsıa bir empel'J8llsmh ayal 
mellaulyMa llalla ,_.,..._ tehdkl 
etmelftercU ,.e eskiden ve flmcll 
korkanç baldukları Sovyet rejimi· 
ne, itlerine l'f'ldlfl müdd~. yel
daş ,.e ka~ •-elNI ~ 
lt'll'dt ... 

~rtlnde Aatlkomlntern llUMayl
tl ,.,..ntlen, \'&flqi.-da da Pa
sifik llltllUlan hakkıada bir ~kar 
7el bahnak içi• eon pyretler ur
fedHlyor . .Japon baf\'flldft, .Japonya
n111, blltfta tarfhlaln ea vahim !'&&· 

ttnt pı;inlltflll itiraf Mtyor. Man
ıı:ara ç.ok ıweraklıdır. .Japenya ne 
eAtperyaltllt llf.detlerlaMtl \'UCfl('e

'-lffr. ne ele AMertka ile laatM ~öze 
alaaıılllr. lldahlhı ertaar .,..._mı
y~ Sin. hlıkalan dlplom"t 
lml*rı ... ,.....ur ...-JE lplltl
llfl ...,.,.* ......... ...,,edebi. 
lttelder 1llt ! 

lkt at~ al'Mlllda blMı yepne 
me111lellet ~a detlldlr. VlclıJ 
eh! a:rwı ~hl Wı wıı.ta bahıawyor. 

SalMlla bıyık arMtnd& ktMllclana
rak halt yoktur. Bir tarafta• AJ. 

m-~P altnHladır ve -• 
kendi un&lll'lana-.. hudan parti 
tlÜlfllMelerlle ve f11b91 e111eDerle Al_,...ya IRd lnnttaw ehllatı C9ll& ......... ..., ...... .,.........,... 
Vldıy ırı. çifte ttfte tellJtlMıler .. r. 
Amerika Mir Pranea laarekMant 
l'flMlell twmap ıııa.m-qor. de 
Gull"I tallllllelr; Fnma11 llalmld 
halPmlaa *-il ...... ~ ... 
ye \ 'wlly'yl ta..-•• detra 
kaU Mr adlllltlır. Amerlluıhlar •· 
n•llla k~. Framıa 
Gtiyalu ile Martlalkl lıtral ecleeek· 
lerhıl ıtiytUyerlar. Arkadan lıelkl 
de Dallara k.,..ı Mr hareket pıle
eektlr. 

Herhahle Darta. Fraıtt!ıa6ı Ud 
atq aruında ko~ lıılr akıWe 
c1etna payor. Valdlle F ....... tw 

A vnpadald .......... terkflllerelı 

...... Afrlbda .....auı ~ 

.ı.e Mlb ve mftatakll Mr llllktımet 
lnlnlamak, ~ ........ 

hah,.. JUi ~. Fl"a a••• 
tarllıl .-eftnl .......... o.e
ral de G..U 1au1aaver Ye Una-
7or. 

Libya da 
(Bqa 1 laelte) )( 

salAhlyettar mahfillerinde beyan e-
dildlfine göre, Libyada Insıli:ller :ve 
düşman mütekabil kuvveUerini 7e
nlden tanzim etmişlerdir. 
Muharebe!ıln fimdi son haddine 

varması mQmkUndUr. Muharebe ber 
iki taraf için ağır zaylaUa btttUn 
şlddetlle devam etmektedir. 

~ ovy~tl ~re göre 
<Batı 1 lncltle) 

muştur. 

MoskOVA, 28 (A.A.) - TUl!I ajan· 
sı bili!lrlyor: 

2f sonteşrınde ıSovyet tayyareleri 
29 dOfman tankı, 12 mrhlı otomobil, 
ask~r yllklil 506 kamyon, obftıı mer
nılal, top ve cHter askeri malzeme ve 
.. ya tqryan bir Alman W.enlni 
tamamen imha elmlftir. 

Tua ajanıı a)Tıca bir Alman ala
yının da imha edilditln.I. 'bildirmek· 
tedir. 
Moako~a. 211 (A.A.) - Pravda P· 

zeteslnin muhabiri yazıyor: 
Sovyet kıtaları .flmal, cenup ve 

merkez keslmJerinde Alınan taarru· 
zunu thlrdunnata devam ebnekte
tllıier. 

Klin iatıkametmlle vaziyet kUlflk 
ve gergindir. 

Stallngorsk ı.tUmnetıne ftfman 
pek MlyQk piyade ve tank k\lvntle
rl glndenaek 119eredlr. Naziler ıse 
tanJcJ& RUI JtaUuu yanaata aunf· 
fakoım...a ....... 

Ribbentrop 
, .... 1 laeı.le) re 

llercUmerce kar1'tırmak lçlr;ı PY· 
retlerini artbnnlflarcbr. Btrle,\k A· 
merika cumhurrelsl, bu yeni mace
ran Inglltereye bllyilk bir pyretle 
yan1nn etmekten wı kaJmaauftl. 
Bu IUl'etle harbin bir ook noktai na
arlardan kaU t.Ablrlle vuıtlandJrı

labllecek olan s&tllaaına ıeldik· 

İstanbıdda zelzele 
Iatanbul, H (A.A.) - KancWU 

rasathanesinden tebllt edilmiftlr: 
DUn rece saat 20 Y1 ıı d&kika H 

aanlye ıeçe merkes 9sttı Istaabuldan 
4200 kl!ometre meulede bulun.an OOk 
flddetll bir zelzele kay6eclllmlfUI'. 
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CDmhuriyet Merkez Bankası 
22 İK /NC1TEŞR/N 1941 VA.Z/YETI 

AKTİF 
Kasa: 

Altın: Sııfl Kilogram 72.604, 761) 
Banknot 
Ufaklık 

....... ······ ............. . 
................. ····· .. 

Lira 

102.124.402,66 
14.968 900,-

622.093,94 

Lira 

117.715.396,60 

PAS 1 F 
Lin. 1 -ı-

Lira 

Sermaye· . ··················••··••••·········•············· 1s.~.eoe.-

İhtiyat Ak~esi: 

AdJ ve :CevkalA.de ••••••••••••••••••••• 7 .822.019,15 

Hususl ................... -.... 6.000.000,- 13.822.019,15 

·... l • ., ., 1 • "':-r .. _ ' • ~ .. 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası ........................ 478.242,88 478.242,88 

Teda\·üldeki Baıtknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye •.•••• 

Kanunun 6·8 ıncl mııddeleılne tevfi· 
kan hazine tarafından vA.ki tedlyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ba. 

158. 748.563,

f 21. 764.266,-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GR iP, RO MATiZMA 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Saf:! Kilogram 8. 782,361 
Altına tahvlll kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler \'C Borçlu klınng 

bakıyelerı 

Haz.ine Tahvllleri: 
Deruhte edi evrakı nakdiye karfılığı. 

Kanunun 6.S inci maddelerine tevfl. 
kan hazine tarafından vfı.kl tedıyat 

Seaedat Cüzdanı: 
Ticari scncUcr 

&bam ve T .. h\•ilat Cüzdanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdi· 
A -- (yenin karşılığı e:;ham ve tah

(vllflt (iUbarl kıymetle) ••••.• 

B - Scıbest e ham ve tah\1la.t .•• 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine avans ••••• , ••• 
Tahviltıt üzerine avans •.•.••••••••••• 
Hazineye kısa vadell a\•ans ...•..••• 
Hıı.zineyc 3850 No lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans ••••••••• 

12,353.092,94 -.-
55.499.648,50 

158. 748.563,-

1 21, 764.266,-

292,400,916,39 

45.707.121,93 

9.002.753,37 

5.010,07 
7.808.690,--.-

167.500.000,-

R isse darlar: ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••• 
.l'rlubtelü: ..•.....•••................ ···••·······•········· 

Yekin 

67.852.741,44 

136.984.297,-

292,400,916,39 

54.109.875,30 

175.313. 700,07 

4.500.000,-
12.662.731,03 

862.617.900,71 

Türkiye Cümhurigetl 

Ziraat Ban kası 
Kurul\!.f ta:ribi: 1888. - Sermayen: 100.000.000 Tli.rk llr•ll 

Şube ve aj&lıa adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ııevt banka muameleleri. 

Para biriktirenlue 28,0H li:a ilu:amiye veriyor. 

klyesi . . ....... ············ .... . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
i!A.vcten tedavüle vazcd!len .•.•.•••• 
Reeskont mukavlll i!Aveten tedavüle 
vazedilen ........................ 

136.984.297,-

17.860.000,-

259,900.009,-

Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
• 

icabında pade 3 kaşe alınabilir. Ber yerde P•llu kutula rı ısrarla isteyinls. 

~ ; • • .,· • '. • • 1 

B U LMACA , Beyoflıında istiklal caddesinde 370 numaralı 

BAKER MAGAZASINDA Hazineye yapılan altın knrşılıfı a.. 
vans mukabili 3902 No. Jı kanun mu. 
ctbince i!Aveten tedavUle vazedilen 107.500.000,- 511.484,297,- ' ERKEK, KADIN VE ÇOCUKLARA MAHSUS 

t---1'--+--

Mevdud 

Türk Lirası 

Altın: Safi Kilogram 877,150 
2856 .No. lı ka11t1na göre bazJoeye 
açılan avan.s mukabili tel·dl olunan 
altınlar: 

79.451.763,88 

ı . 233. 782,03 80.695.545,91 

l ,_,.._-+-_ 
J 

' ı---ı-+--
1 

Safi Kilogram 55.541,930 78.124.167,90 78.124,1~7,9-0 t 

' Devb: Taabhüdatı: 

Altına tahvıli kabil dövizler .•.•..••• 
Diğer dövizler ve alacaklı kllring 
bakiyeleri •••••••••.•••••• , ••••••• 

-.-
29.157.720,67 29.157.720,67 

Muhtelif: 
······································ · ····~···· 

134.34f.150,08 

----T-... ---1, so2.oı 1.ooo,11 

ı Temrum: 1931 tarihinden itibaren: 
iskonto haddi % 4 Altın üzerine Avans % 3 

Devlet Demiryolları ilAnları 
Muhammen bedeli (5475) lira olan 850 metreden ibaret iki 

kalem muhtelif eb'atta demir gaz borusu (19/1211941) Cuma günü 
saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar Binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (410) lira (63) kuruşluk muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf
larını ayni gün saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reisli. 
ğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl. 

maktadır. (10419) 

İSTANBUL BELRDtyr~i "EHİR TİYATROSU 
Dram kı mında 1stiklil CJlddesi Kemecti 

Bu akşam saat 20,30 ci 
l'tlERDiVENDI: 
BİR IŞIK 

il kL';mında 

Bu gece saat 20,30 da 
SAADET YUVASI 

" ,, 
Soldan sağa: ı -- Boğaziçlndc 

bir semt. 2 - Başına bir (S) ge. 
lirse basit olur; Zarf edatı; San. 
at. 3 - Hamurdan muhtelif sc· 
killerde tatlı bir çerez; Gelecek 
zaman. 4 - Çok yormak. 5 -;
Eskl bir kavim; Sanat. 6 - İşlen· 
miş ağaç; Ninenin başı. 7 - Ba· 
şına (E) sonuna (K) gelirse An
karanın bir semti olur; Uzak işn
reti; İnsan. 8 - Ormaıı bekçisi. 
9 - Noksansız; Kumanda. 10 -
Bir meyva; Çocuk dllı·,de. yemek. 
11 - Geçinme masrafı; Israr. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Mılkey 

ylfattan birinin iptidai hali. 2 
Ödeme; Coşkun su; Üye. 3 - Mu
sul tarafında bir mezhep. Yarım 
müflis. 4 - Bir ot; Su. 5 - Me!;· 
hur bir Yunan hakimi 6 - İsim: 
Bir nevi havyar. 7 - Gebzenln 
şarkında bir yer. 8 - Toy. 9 
Kör; Ateşten yükselen sıyah ha. 
va. 10 - Yasak edilmiş bir çalgı. 
11 - Blr meyva: E$ki zamanların 
bir hayır müessesesi. 

EVVELKİ BULMACANIS RALLİ 

Soldan sağa: 1 - KerbelA 2 -
Amade: Mflna. 3 - Saray; Alil. 
4 Ada; Un. ~ ~ Bek; Çam; At\! . 
6 - Anut: Ecel. 7 - Leb1cbi. 
8 - Ayar; Elma. 9 - Teke; Mat; 
Ay. 10 - An: Maç: Aza. 11 -
Kirpi; Issız. 

Gabardlne, Covercoot ve Trençcoot 
Kumaşlarından mamul ve her zaman olduğu gibi en Mfı cinsten 

MUŞAMBA ve PA LTOLARIMI Z 
:\fuht~rem mü§terilerlnin emrine amade bulunmaktadır. 

lstanbul Belediyesi ll3nlart J 
Cerrahpaşa Kıirkçübaşı Canbazlye Karakol sokak 19 numarall 

binanın harap ve maili inhıdam olduğu mahallinde görülmüştür· 

Yapı yollar kanununun 44 uncil maddesine muhalif olduğundan 

mahzurun 15 gün içinde izalesi aksı takdirde Belediyece yıktırıla· 
cağı ıhtarname yerine kaim olmak Uzerc llfın olunur. (10422) 

~ 

Eminör.ünde Ahiçelebi mahalle.sinin Peynirci sokağında 15 • 17 
numaralı dükkftn bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık art. 
tırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedeli muhammen! 1800 lira ve 
ılk teminatı 135 liradır Şartnamesi Znbıt ve Muamelat Müdilrlüğll 
kaleminde gorülcbılır İhale 12 12 041 Cuma günü saat 14 te Da
ımi Encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplnrile ıhale gunil muayyen sacıtte Daimi Encumende bulun· 
maları. ( 10424) 

"-:.,ı~u~:::,, .. ~~,~-!~~ı Ca~:f~y:~ =ı 
112 nunuıralı iki yıiz kusur metre murabbaı arsa uzerlnc bina 
cdılmış uc tarafı cndde ıle muhat olan ve zemin katı muhkem 
~.ırgır. i<'i ve dışı yağlı boyalı, tahtalar ve doğramalar Romanya 
kerestcsınden mamul, apartıman şeklınde kullanılmağa müsait, 
nezareti kamileyl haiz ve havadar evin tamamının satışı açık art· 
tırma surrtile 6 K evvel 1941 Cumartesi günü saat onda Beyoğ-
lu 4 iincu Sulh hukuk hfıklmllğlndc yapılacaktır. Zemin kat: Bir 
taslık, uç oda. kiler, garaj, mutfak ve hela. Birinci kat: Antre, 
sofa, uç oda. ikı biıyük salon, hamam ve hcllı. İkinci kat: Dort 
odn, iki buyuk salon. hamam ve hcltı. Üçiindi kot· Sofa, dört oda, 

çamaşırlık, helA ve üstiı kapalı taraça. ••İlll•Iİll 

------------------------------------~-----------

fr~lll'··-----------------------~ Yukarıdan aşağıya : 1 - Kasa. 

1 V A T A N 
• be.; Atak. 2 - Maden; Yeni. 3 -

Karakulak. 4 - Eda; Tere. 5 -

Rey; Mi. 6 - Damlama. 7 -

Ema: Açı. 8 - Lala: Ebet. 9 -

1 Ani; Acil: As. 10 - Alüde; Mazı. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve llıbannz ı.w;arnı! h~ap\arındıı 

er. u: 60 ıı:raııı bulunanlara 11en"Cle 4 defa çekilecek kur'a ile aşağt· ı 
daki plAna göre ikrıunlye dağınlacaktır. 

4 det 1,000 liralık 4,000 lira ıoo adet 60 liralık 5,000 Un 
' • 500 • 2,000 • 
' > 250 • J,000 > 

120 • 4,800 • 

d » 100 » (,OGO • 160 • 

DİKKAT: Hesaplarımızdaki panlar bir sene i~nde 50 llrad~ 

..,atı dllşmlyenlerc ikramiye çıictığı takdirde ,.., 20 fazla.st!ıt 

verilecektir Kuralar senede 4 de!a, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eyıl\'.. 
11 Blrlnci..kt.nu."ldıı. çekilecektir. .. 

Hamlet piyesinden doğan hadise 
(Başı 1 incide) § 1 gerçi iki ay devam ettı. Bu iki n~ 

Ben, hem Hamlet piyesini sey· zarfında halk, Şehir Tiyatrosu sa
rettım hem de davasını dinledim. lonunu doldurdu. Piyesin sonun· 

Karakurdun, spor rniınekkidl da alkışlarla perdeyi tekrar tek
tıyatro tenkidinden ne anlar de rar açtırdı. Fakat bütün bunlar 
rnesi üzerine Sadun Galip, dilnku piyesin muvaf:faklyetle temsil cdl~ 1 
gazetenizde kendisıni mudafaa mlş olduğunu ifade etmez. Aynı 
ediyor. halk kutlcsi bir zamanlar, Kel 

Çok haklı!.. Hasanın tıyatrosunu da senelerce ı 
doldurmuş ve alkışlamıştı.» 

Ya biz, tiyatro seytrcileri, Ka
rakındun bize hucumunu kime 
şikfiyet edeceğiz? 

Mr.seleyl anlayamamıştık. İzah 
etmesını rica ettik. 

Genç Üniversiteli pürhiddet: 
• - Evet, dedı. Karakurd elli 

gece iıstustc temsil edilen Hamlet 
pıycsınl seyredenlerin hepsine hü
cum ettı de bu kadar seyirci ara. 
nndan bırıs çıkıp kendisine: 

Ne hakla? dıye sormadı. 

Muekkılini mudafna ıçın hcr
turl ı çareye başvuran bir avukat 
hıç b r zaman binlerce kişiyi bu
dala yerme koyacak cümleler sar
fedemez. 

- Ne dedi? diye sorduk. 
Genç, cebınden buruşuk bir ka

ğıt çıkararak Karakurdun müda
faasından tuttuğu bir notu aynen 
okudu: 

Karnkurd müdafaasında· 

Karakurd, bu müdafaasilc is. 
tanbulun bütün münevver .ı;:imse· 
lerine hücum etmiştir. 

Celfılettin Ezine veya Karakurd 
bir eseri bcğenmemişsc butiln İs· 
tanbul halkının da eseri beğen

memesi mi lazımdır? 
Sonra Karakurdun Kel Hasanı 

istihfafla karşılamasındaki mak
sadını anlayamadım. Acaba ken. 
disl, bir zamanlar Kel Hasanın o
yunlarına gidip, bu sanatkArı al
kışlamamış mıdır? 

Nihayet bir tek kelime ile, Ka
rakurd, hancı hak ve salfıhiyctle 
Hamlet! seyr~den binlerce seyir
ciye hucum edebiliyor? 

Şurada şu noktaya da işaret et. 
mek isterim ki, tiyatroya giden 
herkes CelMettin Ezine ve vekili 
Karakurd kadar milncvverdir. 

Eseri alkışlamak veya alkışla· 

mamak kendi bilgi ve anlay1şına 
bağlıdır Knrnkurdun Türk tiyat
ro seyircilerine yaptığı bu haka. 
ret! reddeder ve Karakurda ha. 
tır'latlrım ki halkın sesi daima 

Okuyucularına büyük bir hizmette bulunuyor 

Kupon/an kesip bize gönderiniz. 
Oıı bet kupon cetlren her o ku~uya birinci lletodekl kltapw, 
20 'kupıın ıetlrene de ikinci listedeki kitaplar bbyük bir teo
zllfıtla verll~ektlr. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Birinci Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 

!Işk Güneşi Etem İzzet Benice 

1 
Donogo /lsri komedi 

1 
Parmak/arife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadm Sima/afi lthme.' Refik 
Bir Öğretmenin Romanı Huriye Öniz 
Göz'erin Slfn Nur Tahsin 
Bizim Türküler Vasfi Mahir 
Kağıt Oyunları 

7939 Harbinin Menşeleri 
700 Fal (Manzum) 

II. Moruva 
Necdet Rüştü 

1.50 
7.5 
.50 
.50 
40 
40 
30 
30 
2.5 
10 

.500 
Bu lstfıdekl kitaplar 15 k11poıı nu•kablUnde 260 kVUf& almablle
cekti.r. 

!kıncı Liste 
10 l ira l ık 12 ki tap 5 liraya 

Çapkın Kız !Ika Gündüz 
ltbdülhamit ve Y!ldız hattra~ı Tahsin P Jşa 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 
Bı zansm Son Günleri İskender F 

' 
Cem Piyes 
Moskova - Roma Falih Rtfkı 
Hayatm Sonbaharı Dr. Poş; 
Bugünkü Japonya Resimli 
Yeni Türk Edebiyz!ı Vasfi Mahir 
Faust hakkında /ldnan 
Vatandaş için /.1edeni Bilgiler Afet 

12.5 
J.50 
12.5 
JOO 

7.5 
75 
7.5 
7.5 
50 
.50 
.50 
.50 

1000 
Bu listedeki kitaplar 2t k•pen mukaltllln•e beş liraya alınablle. 

cektır. 

Ta.5radakl oku.)'Uettlarmıır. kupon ııerilerlnl 'C posta ücretlerlııJ 

gönCJerdlklerl takdJı de kitaplar adreıılerlae &"Ömlerlllr. 

11 - Nil; Ayaz. 

1 DOITOR ---· 

~ ORF ANİDİS ' 1 
: Clld ve Zührevt mUteıwıauıı ,~ 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 

l ll•N~··.· .a.pa•r•t•m•a•n•2•c•l•~•a•t•T•e•l •&•37•3•lıl ~ 

iLllN 
3368 sayılı 2 Mayıs 1940 tarih

li ihracat Menşe Şehadetnamesi· 

nln B nüshası kaybolmuştur. Ye
nisini çıkartacağımızdan eskisinin 
hükmü kalmadığını ilan ederiz. 

İbrahim ve Süleyman ÇehreU 

1 
100 
100 
100 

B OR S A 
26 TEŞRİ!\'İSANİ 19U 
Sterlin 5,24 

132,20 
12,9375 

30,75 

Dolar 
Pezeta 
İsveç kronu 

... .. 
1933 Türk borcu 1 23 10 
1933 İkramiyeli Ergani 21 00 

l 1934 Sıvas . Erzurum 20 60 

l 
T. Cümhuriyet Merkez B 134 00 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 25 ı 

1 N UK UT 

Türk altını <Reşııt) 26 25 1 
Türk nltınt (Hamit) 25 15 
Kalın beşibirlik 120 00 
Altın gramı 3 67 

---------------------1 
RADYO 

Baciaki Proıram 

7,30 Program 19,00 Konuşma 
7,33 Müzik 19,15 Miızlk 
7,45 Ajans 19,30 Saat ayarı 
8,00 Müzik 19,45 Müzik 
8,15 Evin ı-aati 20,15 Radyo gaze 
8 ,:rn.8,45 Mi!zik 20,45 Müzik 

12,30 Program 21.00 Ziraat tak. 
12,33 Müzik 21,10 Müzik 
12,45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,0Q l\lüzik 21,45 Müzik 
13,30·14 Müzık 22,30 Saat ayarı 

' 

TORKiYE 
. 
ŞBANKASI 

K iJçiJJı tasarruf 

lıe•apları 11>42 
IKAAMiYE PLANI 

1942 İKRAMİYELERİ 

ı adet 2000 liralık= 2000.- ıır• 
3 ı; 1000 • = 3000.- , 
2 • 750 • =1500.- , 
3 » 500 • = 1500,- , 

10 » 250 • = 2500,- ' 

40 • 100 • = 4000,- , 

KEŞiDELEK: 2 Şubat, 4 MA· 50 » 

yw, 3 Ağustos, 2 İkinclteşrin 200 • 

50 • 

25 • 

19 • 

=2500,- ' 

=sooo,- • 
= 2000,- 'il tarihlerinde yapılır 200 » 

, .... llllİİ .............................. ,,~ 

•- MUekkllim Ertuğrul Muh· 
sine hakaret etmtş değildir O yal· 
nız bir piyesi tenkit etmışt!r. Ar· 
zusu, memleketin tiyatro ihtlya. 
cını karşılayan bu yegAne miıes. 
!IC~enln, Hamlet piyesindeki nakt. 
selerlni ortaya koymaktı. Hamlet, hn'tkın scsidır.» • .. ••cm••••••••••••••••••••••"" 

18,00 Program 22,4!S Milzik 
18,03 .Müzik 23,90 Kapanış 

~i Te Nepiyat Jılüdüri: AHMET EMİN YA.UUM 
BMı1dıt1 yer: VATAN MATBAA.51 
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