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Berrakltğa Ôoğru : 20 Amerika -
Japonya 

müzakereleri 

Hükumetin mühim bir kararnamesi 
Yeni neslin imanı •• ·uç linyit havzasında, iş 

Müslümanhk inkılapçı bir kuvvettir. Geriliğe ve 1 A•erlka mnaltll 

meskenete alet edilmesinin suçu yobazlara aittir. ı tekllllerlal blltUr .. 
1 mükellefiyeti konuldu 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 1 - Uz«k doğutla siatü
k<>nun tifflmmasr 

S on asırda ve hele son ı 
yirmi senede olan biten

lerden sonra hızım nesil, islaml
Yeti en sade, en guzcl ve cm asıl 
§eklınde gelecek ncsıllere devre
debilmek mevkline gelmiştir. 

Bugun yeni ncsıl içinde adı 
rnUslumanlar çoktur. Müslüman· 
lıtın ruhunu kcndısıne bıldircn 
olmamıştır. Mil luman olmakla 
iftihar etmese ahşmamışlardır. 
Goz.lerımizın önünde bırer ı;anat 

eseri diye yukselen camılerc es
kiden nasılsa kalma binalar gö-
2ile bakarlar. İçlerinden bir çoğu 
bir camım eşiğini aşmamıştır 
Eğer bizim nesil, lsllım dinini, 

taassubun blriktirdlğl enkaz ara. 
sından ayırıp en saf ve sade şek
linde yeni nesle devretmeğe ka-
tar verirse ve bu güzel gayeye 

.·· .. 
2 - Kuvvetle statükonun 

değiştirilmemesi 
3 - Hernev'i milletlerarası 

anlaşmamazflklann 

müzakere ile halli 
! Vaşington, 2i ıA.A.) - DUn Hull 
1 ile Kurusu arasında yapılan mUlıl-

1 

kat bir saat bir çe~Tek sUnnUştUr. 
Hull'Un Japon devlet adamlanna tC\'· 
dl ettığı vesika, Reutel' muhabirine 
göre. BUyUk Okyanusta saldırmazlık 
doktrinine mfü;tenlt bir sulh esasına 
dair bır Amerikan cMa\i ldtap ıdır 

Linyit kömür istihsalini arttırmak için 
Kütahya, Manisa, Balıkesirde 

iş mükellefiyeti usulü tatbik edilecek 
nkara, 27 (Radyo Gazetesıı - milr bolgeslnde Ucretıi iş mükellefi- çalı an veya maden işçillğtni Adet 

Mılll Korunma kanunu mucibince ış yetinin tatbikidir. edınen aneıerden veya hiç bir işle 

mUkelletiyeti hakkında mUhim bır Yarın neşredllmesi takarrur eden meşgul olmıyanlarla diğer vılflyet
Koordlnasyon heyeti kararı neşıedı- kararname ile lıUkOmet linyit kö- ıerdc maadin 1şlerinde istifade edı· 

lecektir. MalQm olduğu Uzere Mılli mUrU lstihsaıını memleketin ihtiya- j Jebılccek bUtUn .snnakl'lrlar iş mUkel
Kor~nma kanununun hUkUmlerı sa- ı cını karşılıyabllecek bir duruma yUk leflyetlne tlı.bi tutulmaktadır. 
nayı ve maadln ı:;tlhsallerlni \·e diğer seJtmı:yı dcrpış etmektedir. Etı Bank'ın işletmekte olduğu garp 
ış yerlerinde.k'. mesııiyı arttırmak i- Bunun için de Soma, Tavşanlı, KU- llnyit madenleri işlerinde nakil, yUk
çln icap ettığı takdirde .vatandaşla- tabya linyıt havzalarında ücretli iş leme, boşaltma, maden direklerinin 
~a Ucretli ış mUkellefiyetınl ytikleye- mUkellefıyeti usuıu tatbik edılecek· j kesilmesi de ücretll iş mUkelleflerlnln 
olllr. Mllll korunma kanununun ka- tir. 1 göreccklri işlere dahildir. Karar neşri 
bulünden sonra bu hususta verilen KUtahya, Manisa, Balıkesir vll!- tarJhindcn ıtlbaren yürlirlilğe gire
ilk kararlardan biri Zonguldak ko- yetlerl ahalısinden maden ışlerlnde , cekttr. 

sarılır53 yarının Türk çocuğu ve 
taassup bağlarından sıyrılan her 
muhitin mUslüman çocuğu mils
lumanhğını şu şekilde tarif ede
bilmek imkanına kavuşacaktır: 

Li~yatl• mihvere karşı laarbeden RintliJer Amerikan taaklanada 

Vaşington, 27 ( A.A.) - Iyi haber 
alan mahfıllerde beyan edıldığine gö
re Uzakşarkta vaziyetin df'rhal va
hlmleşmeslnin önüne geçmek için mu 
vakkat bir Japon • Amerikan anla'i
ması aktedilmesine dair ileri sllrll
len Amerikan teklifi Japonyaya kar
şı tatbik edilen iklı.sadl al\lokanın 

i üniversiteUlere nBkdi 
cBen çok şukür milslf.lmanım, 

.\ilahın yaratıcı bir kudret oldu
~una ve iyilik, doğruluk, güzellik 
\'e sevgi gibi esas kıymetlerin a
tta kaynağı olduğuna inanırım. 

Allabı büyuk bilirim. severim, 
tünku yarattığı eserleri ve tabiat 
Aleminde kurduğu nizamı gözüm· 
le görüyorum, bunların hayranı

~ım. 

1 iNGiLiZLERE GOREI 

Sidi-Rezeg 
Geri alındı 

Birelhamid 
işgal edildi 

Tollralda lrUltat 
teslledlldl 

On dört asır evvel Mekkede 
).fuhammed isminde büylik bir 
ink~ı z.utıur etmişti. Eskiden 
JnkılApçılara peygamber derler
di. Muhammed de benim kabul 
ettiğim ve sevdiğim peygamber. 
dlr, Peygamberimiz Muhammed, 
hassas ve temiz ruhlu, geniş gö-
~lil, deha sahibi bir insandı Rus cephesinden çek ilen 
boğruyu ve lyiyi tam bir şevkle 11/man ku vvetleri Selanik 
aramak ve içini temiz tutmak yo- tariki ile LibyayiJ 
lile yaratıcı kudretin büyüklüğü-
bü çok yakından duydu, en yük- naklolunuyor 
~k ideallCl'in aksini kalbinde . Londra, 27 C A.A. l - Orta'8rk ln-
huldu, hassas" ve dehalı ruhtıe il- giliz kuvvetleri umumi kararg~ının 
hamlar topladı. Vardığı hakikat. tebliği: 
lerı ve duyduğu iyilik ve güzel· 25/26 sonteşrln gecesi Ingiliz tank 
l iklerl yalnız kendine saklama· teşklllerinin yardımile harekU ya
dı. Bunlarla ilkönce kendi yaşa. pan Yeni Zelanda kuvvetleri Sldi • 
dığı muhitin bütün [cnalıklarına Rezeg'i geri almışlar ve kuvvetli bir 
karşı mücadele etti, 0 muhit için mukavemeti kırarak Birelhamid'i iş
'llsuller, nizamlar, koydu. Fakat gal etmitlerdlr. DUn bUtUn gUn bu 
•Yni zamanda ruhları; iyiye ve bölgede fiddetll muharebeler olmuş 
dotruya susayan biıtiın insanlara, ( Den !lb Sa. S, Sil. S d" l <- > 
temız gayelerine varmak içın gi_ 
dilecek nurlu yolu her vakit için 
lösterdi. Bu yolda ilerilemeğı ka
buı etmek: iyiyi, guzeli, doğruyu 
•ramak YC o ideallere varmak 
için nefısle devamlı bir mücade
leye glrişınek demektir. Milslü
ltıa.nbtın temeli işte bu mücade
lec:tır. Bu sayede kendim için is
tediğimi başkaları için de isteme. 
tı öğrenirim, başkalannı sevındir
lnek iç'n kendi zevklerimden, 
ltendi malımdan fedakArlık etnııe
tlin hazzını keşfederim. 

Molotofun milletler 
mümessillerine 

notası: 

''Almanlar esir 
Sovyet askerle

rine işkence 
yapıyorlar,, 

"Sovyetler birliği bu vahşi 
muameleleri protesto eder 
!4esuliyeti ltlmanyanm 
canı hükum etine yükler .. 

1 MiHVERE GORE 1 

Sidi- Ömer 
geri alındı 

Bardia işgal 
altındadır 

ıaglllzler Toltnla 
ıeçe•Mller Japenyanın Amerika Elçisi Aa lral 

Nomure 

Marmtırik'te ıimdiye muayyen bir had dahilinde gevtetil
mMtnı derpiş etmektedir. Buna mu-

kadar 22 inci ve kabl! Japonya cenuba ve Rusyaya 
24 üncü zlfhli li valar karşı hiç bir yeni tecavüzl tedbirde 

bulunmamayı taahhUt edecektir, 
tahrip edildi Ankara. 27 CRadyo Gazetesı) -

Roma, 27 (A.A.) - İtalyan or- Amerika hUkfunetl, Jnponyaya mu
duları u mumi k•rarıAtiının 543 kabil teklifte bulunmuş~ur. Malflm 
numaralı tebliği: 9ldutu üzere bundan evvel Japonya, , 

Sollum cephesinde Savona tü· Amerikaya Çin lşıne karışııuımasını. 
meni düşmanın silAhlı arabaları- 1 ablokanın kaldıtılmasmı, harbin Pa- ı' 
nın hücumlarını kırdığı sırada Al. I sifiğe yayılmasına mAni olmaetnı tek , 
man ve ltalyan zırhlı birlikleri lif etmişti. ' 
mühim bir mevzi olan Sidı Ömeri Şimdi de Amerika, bu Uç Japon 1 
geri alm1şlard1r. teklifine mukabil tiç teklifle cevap 1 

El'an sıkı surette jşgalift'liz al· vermiştir. 
tında bulunan Bardia'ya akın a - Bu teklifler şunlardır: 
kın İngiliz esirleri gelmektedir. 1 - Uzak Doğuda statükonun ta-

T obruk ooünde müfrezelerimiz nınması, 

müstahkem mevkiden yapılan ye- <Dennu Sa. 3, Sii. '1 ele) X 
ni bir çıkış hareketi teşcbbUsünü 
püskürtmüş ve bu müstahkem 
mevzlin kara ve liman tesisatı 

İtalyan tayyare teşkilleri tarafın· 
dan tekrar müteaddit defalar bom 
balanmışttr. 

Roma, 27 (A.A.) - D N. B.: 
S tefani ajansının ask eri muhabiri 
Marmarik'te devam etmekte olan 
büyük meydan m uharebesinin 
şimdiye kadar 22 nci ve 24 Uncil 
zırhlı livaların tahribi ne netice
lendiğini haber vermektedir. 

Lübnana da 
istiklal verildi 
Ankara, (Radyo Gazetesi) -

Suriye gıbi Lübnana da istiklal 
verllmi~\.ir. 

Yalnız Lübnan da .Harbin somJ· 
na kadar İngiliz ve hür Fransız. 
ların işgali altında bulunacaktır. 

Ders olsun diye 

Belgrad şehri d 1 k 
tamamen 1 yar ım yapı aca 

yakılacak mı? ı 
Parti Genel Sekreteri Fikri Tuzer 

Sırpların Mihv~r b b I k d d" k" 
c leghine baş ka .. 'dır- eyanatta u un ara e 1 1: 

ma:arı şehrin yakıl- " 
masına sebep oluyor 

Yurtlarda barındırılıp iaşe edi len 
talebenin adet{i 800 e vardı 

Ankara, (Radyo Gazetesi)
Amerlkan kaynaklarından ıe· 
len bir habere ıöre Almanlar 
Belgrad şehrini yakmaya ka
rar vermişlerdir. Son gunler. 
de Sırbistanda mihver kuv
vetleri aleyhine görülen baş. 
kaldırmalar şehrin yakılmllSı
na ebep teşkil etmektedir. 
Belgrad, diğer şehirlere misal 
olmak ıizere kül haline geti· 
rilmece k a rar verilmiştir. 

Sırbistanda General Nediç 
nleyhine isyanlar devam et
mektedir. Huzursuzluk çok 

1 di.>ki.ılmesine sebep oılu-

Berfin tekzip ediyor 
!3erlin, 27 (A.A.) - Sırbls· 
'1da devam eden kargaşalık· 
· ,. hünden Alman işgal 

kuvvetlerini!'\ Belgrad şehrini 

•ahdp etmek niyetinde olduk. 
h0ı-· .~ r'h c"rl"bi memle. 

ketlerde yapılan iddia, sa.Uhl
mahfillcrde, Alman düş

• olan ecnebi memleket-
J in arasıra ku'lhı.ndık'ları 
~ııc yalanlardan biri ola

~k tavsif ed il r1'ektedir. 
\. . I 

1 

Ankara, 27 (Hususi muhabiri· ı ,-
mizaerı telefonla) İstanbulda ' 
Talebe Yurdu me e1esinı tetklk- • 
ten dönen Parti Genel Sekreteri 
doktor Fikrl Tuzer beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

«- Malümdur ki Cilmhuriyet 
Halk Partisinin birı erkek, öiğeri 
kız talebeye mahsus olmak Uzere 
ıki Yurdu mevcuttur. 

Bu yurtlara ücretli talebe ka
bul edildiği gibi hertlırlü ihtiyaç. 
!arı parti tarafından temin edilen 
talebe de alınır. Erkek Talebe 
Yurdunda bugün 350, Kız Yur
dunda da 150 talebe himaye gör
mektedir. 

Yüksek tahsilde bulunan genç-
lerimlzın çokluğu ve bunlar ara- j . 
sında yardıma muhtaç olanların Ha an Ali ve L. Kırdar ile beraber 
mühim bir yekun tutmasına mu- Dr. Fikri Tlt7.er 

kabil mevcut Yurtıarıımızın bu ti, bu kere bazı yeni tedbirler al 
ihtiyacın genişliğı ile mıltenasip maya karar vermiştir. 
olmadığını gôzbnünde tutan Par- (Denmı Sa. 3; Sü. 5 de) - -

At yarışı 
....-~~~- -~~~~ 

müs~ h ·~_ kası 

Almanlara göre HAMLET'IN KIVILCIMLARI şuları• yalnız. blri1teUerlnl • Mk'll· 
nıeekJerdir. 

Moskovanın 
müdafaa 

çemberi yarıldı 

E. Mahmut Karakurt 
• cevap venyor 

l'ç )8rt!}ln blrincffulnl doğru 
olarak tah"'ln eden okayucula· 
rfQ1ız.4an birin<'!) e in) rwetli blr 
kol . ııaaU, lkln<"I) e bir çay takı
mı, liçünciı)e altı a)ltk., dördün· 
<·üye üç 93 lık ,.e bepnciye 1,5 
aylık a1Hı11e \eri~lr. Göıule

rilccek r.e,-aı.ıar a7.ami r.mnar
eıd K"IİH postaya veri~ olma-

eden ok11yu~ız, 

~1""".it.L t zarf lı;oerisinde bir oei< lls-

Cennet ve cehennem benim 
itfmdedlr. Bir fakiri sevindirdl
litn, bir zayıfa cl uzattığım, ken. 
dimi unutarak fedakarlık ettiğim 
~ etrafıma sevgi ve doğruluk 
daiıttığım zaman cennetteyim. 
~ok tatlı bir şeymiş gibi bir haz 
ıluyanm, kendi kendimle barış 
Ve ahenk haline varırım. Fenalık 
ettıtim, kötiı ve çirkin bir hare
kette bulunduğum zaman cehen
tlell'ldeyim. Kendimi kötü bulu
tum, azap çekerim. Hayatta ileri 
tltınek için doğru yoldan llerili
:t'ecek yerde bu yoldan yürüyen 
lere haset edersem, ihtiraslara 
kendimi kaptırırşam, nefsime kar_ 
lı küçuk düşersem bLinun işken· 
(!esı içimi kemirir, cehennem azap. 
1trı duyarım. 

.. Almanlar T ula batısında 
Aleşnioyı geçtiler "Ben halkı tahkir 

etmedim" 

Mn-.i~ yapablllrler. O prtla ki her 
ıı:ın bir k a poa ıeltderrwek 
ri~irter. 

~~~·""-~ Birisi: e:Öyle buyuru'lmuştura 
decıi diye bir şeye kapılıp inan
~am. İlkönce kendi aklımın ve 
hissimin ölçüsüne başvururum. 
4ten bir müsl:jman, Allah diye 
1.anıdığı kudrete ve ona bağlı 
1<l"8Ucrc yaklaşmağa çalışmak 
1~ln hiç bir vasıtaya muhtaç de. 

..... .... 

(Devamı Sa. 4, Sü. 1 ıie) ~ 

VATAN 
Tea~.ltıı 

llltap llnpoaa 

M elotef 

Berlin, 27 (A.A.) - SovyeUerhı 

.Ro!tof şimalinde ve bu şehir civar
larında yaptıkları mukabil taarruz
lar hissedıll.r zayiatla pQskUrtUlmUş
tür. 

Roma. 27 (A.A.) - Ste!anl: 
Moskova radyosu, hilkllmet mer· 

kezi etrafında bilhassa cenup kesi
minde vaziyetin son derece nazik bir 
safhaya girdiğini ve elim bir sUrprl· 
Z"! intizar edılebileceğini bugün söy
lemiştir. 

Stokholm, 27 (A.A.} - Aiman as
keri mahr;ııeri, Moskovanm dış m!l
ılafaa çemberinin bUtU:ı mUhlm nok
talarından yarıldığını \'e Alman kuv
vetlerinin şimdi Moskova merkezin· 
den takriben 35 kilomet re uzakta le· 

Moskova, 27 ( A.A.) - Molotof 
Sovyetlerin hAlA <siyasi münase
betler idame ettirmekte olduğu 

memleketlerın bilyilk elçi ve mü
messillerine bir nota göndermi~ 

.sis edilmiş bulunan iç çemeere hU· 

<• H'!amt .. : 3 &&: ı •) I ~ 1 cwn ettiklerini s&ylMıektedirler. 
tir. 

.. 
• 

"Yalnız halkın ınensup o/matlığı 
bir mesleğin incelikleri, telıniği 

ve ruhu ile alakası yoktur,, dedim 
Dünkü nüshamızda çıkan bir 1 bir tavzih mektı:bu alaık. Bu tav

yazıda, üntversita gençlerinden 1 zih mektubunda okuyacağınız ıi
birlnin, Esat Mahmut Karakurdun bi, Avukat, münekkitle halk ara. 
Celalettin Ezineyı müdafaa eder- smda bir fark bulmakta, birisine 
ken halkı bir şey bilmemekle ıt. bir eserin güzel, çirkin tarafları
ham ettiiKıi ileri sürdüğUnU an· nı anlamak imtiyazını verirken 
!almıştık. diğerinin yani halicm bu işi an. 

D ün Cel~~ttin Eztnenin avu- lamadıiını iddia etmek istemedi· 
katı Esat Mahrnut Karakurttan CDevaım Sa: 3 ·Si 4 de) % 

• 

ışı müsabaka kuponu 
Zl·U·MI 
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Y 87.an: Mmwus YOKA Y I 

Sarayın avlusuna yıldırım 
süratile bir araba girdi 

Soruyorlar: . "ı 
Su kesilmesi 

Belediye Solar idaresi neşret
tiği bir ilanla. günün muayyen 
saatlerinde sulerm kesileceğini 

bildirdi. Olur a... Herhangi bir 
arıza böyle bir hale sebep ol
muş olur. Bnna blr diyeceğimiz 
yolı:. Yalnn: 1tu Sil kesilmesi 
yiTml dört saati devam ederı.e o 
zaman gayet tabii olamk, in~
run en mübrem iktiyacı olan su 

Marlya hiç arabadan inmeden at- mlllethni de mahvediyorsun, kendin 
tarı değiştirtti, hemen yola çıktı. de tehlikeden kurtulmuyorsun. bulunmaz ve halk susuz kalır. 
Uç gUn, Uç gecedir seyahat ediyor- Marlya cevap veremedi. Kuvvetle- Bir okuyaeumuz bi:ıe bunu bil-
du. Yorgun ve meyus bir halde idi. ri sonuna gelmişti. Merdiven sahan- diriyor ve bcıruyor: 

Yolda birdenbire hatmna geldi ki hğına dtişllp bayıldı. - Acaba belediye, günün yir-
Transilvanya.ya gidecek yerde şima- Prensesle saray kadınları, bu kor- mı dört sa.atinde susuz kalmış 
le doğru gitseydi Nemse arazisine kulu misafirin etrafını aldılar, yilzll-

1 
olan ~manbey halkının su ihti

kavu~ur. kocasile beraber zahmet- ne, gözüne kokulu sular serptiler. i yacını karşdaınak için blr ça
si7.ee kurtuluş imkanını bulurdu. Erde! beyinin gözü bir şey görmü- ı re bulamaz mıT 
Fakat Dük, sabit bir fikre saplan- yordu: \s J 
ıruş, Türk idaresinde bulunan Er- - Bu kadının evimde brr dakika ı--~-----------
delin yolunu tutmuştu. Mariya geri bile kalma..<ıına müsaade roemem. 
dönmeğt dii";!tindti. Fakat takip kati- Ben de, ailem de, memleketim de 1 Muhtakir yaninin 
!esile karşılaşacaktı, buna imkan mahvoluruz. 1 
yoktu. Artık talihe boyun eğmekten Karısı cevap verdi: J SÜrgÜne gönderilmesi 
be.şka yapacak bir şey kalmamıştı. - Yani ne yapacaksın? Bu hasta. istendi 
Akşama doğru Glosvar şehrinin ve biçare kadını, kendisini takip l 

kalesi uzaktan göründU. Mariya, edenleı·e teelim mi edeceksin? Haline 1 Buzhanede saklı bir çok teneke pey 
arabncrsına emİl' verdi: baksana! Geçen sene ben gebe iken l niri ol dutu halde. satm_a~tan ~mtina 

- Artık şehre vardık. Bu kadar böyle bir muamele,e uğrasaydım ve eden yağ ve peynır tacırı Yanı Dev-
acele sürme, çok yoruldum. EflAka gitseydim acaba beni kapı l letolğunun Asliye !kinci Ceza mah-

Arabacı, hannnının emrine kulak dı~ı ederler miydi? 1 kemesinde görülen muhakemesi son 
vermek tızere başını çevtrmesile ara.- _ Fakat padişahın gazabı... safhasına gelmiş bulunmaktadır. 
bayı son sürat.le sürmesi bir oldu. - Ya tarihin laneti? Dün Müddeiumumi muavini Fethi 
Mariya merak ederek arka pence- _ Deli karı, yabaneı bir kadın ı Sezai mUtal<la.sım söyliyerek, ma~-
reden geriye doğru baktı. Bir de ne için canımı, t.ahtmll, memlek-etimi nunun suçu s:ı.btt oldt:ğunu, kendlsl
görsUn: Bir süvari kafilesi dört na- feda mı edeyim.? nin iki sene sUrgUn ve 50 lira para 
la geliyordu. Araba, bu kafile ile _ Bıı kadını keRdi elinle öldür~ cezasına çarptırılmasını istemiştir. 
şehir arasındaki mesafenin tam or- l mekten ise her şeyi feda etmen doğ- Muhakeme karar verilmek üzere 
tasında bulunuyordu. Kaybedecek rudur. Sen ona kapını kaparsan, ben başka bir güne bırakılmıştır. 
tek saniye yoktu. Atlar, ağızların- kendi dairemin kapılarmı ardına ka- Bundan başka ayni mahkemede mu 
dan köpük saçarak koşuyorlardı. dar açacatım. Padi.Şah senden hesap hakemesi görülen Beyazıtta bakkal 
Mariya, arabanın bir l<öşesine yıkıl- sorarsa benim üstiime atarsın. Sabri, makarna üzerinde ihtiklir su
m~. dua ediyordu. Gözleri karardı, Erde! beyi karısının iradesi ve az- çundan 25 lira para cezasına ve bir 
bayılacaktı. Fakat kendini tuttu. Bu mi karşısında endi ve ktiçilldü. Bu 1 hafta dükkanının kapatılmasına mah 
saniyede kendisi ve yavrusu için bü- cesur kadın için evvelA kalb ve in- ki.lm edilmiştir. 
tün iradesine sahip olması lAzımdı. sanlık vardı, siyası menfaatler ondan 
Arabacıya bağınnağa başladı: çok sonra geliyordu. 

- Daha çabuk, daha çabuk... Kendisi de zavallı gebe kadına acı- İş Bankası kasalar 
V mıyor degildl, fakat elinde kuvvet d f k 

"OLOO BEY yoktu. Istanbulun elçi diye gönder- aİresİ şe İne SÜİ asf 
Erde! beyi prens Apaffi sara.pnın diği Oluğ beyin hudutsuz salahiyeti 

bir köşesinde karısı ile beraber otu- vardı. Padişahın düşman tanıyıp ta
ruyordu. Peşte kumandanı Hasan kip ettirdiği bir kimseye iltica yeri 
paşanın istibdadından çok şikliyetçi gösteren adamın hali berbaddı. 
idi. Elinde kuvvet yoktu. Istanbula Erdel beyi tereddüd içinde kıvra
olan müracaatleri neticesiz kalıyor- nıp dururken bir nöbetçi gelerek şu 
du. Avrupa merkezlerine gönderdiği haberi getirdi: 
gizli haberlere aldıran yoktu. Erde! - Şimdi bir katile Türk süvarisi 
halkı zaafı ile istihza ediyor, pence- geldi. Bağırıp çağİrıyorlar ve Efllik 
tesinin dibinde alaylı şarkılar söy- beyinin karısı düşes Mariyanın he
liyerek meydan okuyordu. Kansı men kendilerine teslimini istiyorlar. 
ha.'!ta dU:p:nU.~, çok huysuz olmuştu. Erdel beyi Prens Apaffi yere y:ı

Kocasının zaafını bir türlü affede- kılmamak için bir mermer sUtuna 
miyordu. Tacı, tahtı terkederek kaç- yaslandl. Karısı hiç oralarda değildi. 
mağa blle taraftardı. Mariyanrn kendi da.lresine taşınma-
Karı koca arasındaki ebedl mtbıa- srnı emretti. Sonra balkona çıkarak 

kaşa tuelenip dururken, sarayın 

avlusuna yıldırım sllratile bir araba 
girdi. Arabanın kapısı açıldı. Içlnden 
yorgun ve bitkin bir :halde bir kadın 
çıktı. Merdiv.enlerl gUç hal ile tır

mandı. Erdel beyini görünce: 
- Ben EflAk beyinin karısı DUşes 

Mariya Kigayım! diyerek ayakları
na kapandı. 

Erdel beyi dehşet içinde yerin<len 
fırladı: 

- Ne yaptın, bedbaht kadın! de
di. Buraya ne diye geldin? Beni de 

HERGüN BiR f IKRA 

Başını alıp kaçmak 
istemiş 

kapıcıya şu emri verdi: 
- Kapıları kapayın. 

Erdel beyi buna zıd bir emir ver
meğe hazırlandı. Fakat buna mey
dan kalmadan kapı Türk süvarileri
nin yllzilne karşı kapandı. Stivariler 
gazaba geldiler. Kılıçlarile kapıya 

şiddetli darbeler indiriyorlardı. 
Prenses Apaffi balkona çıkarak 

kendilerine tUrkçe olarak batırdı: 
- Istediğiniz nedir? Bur~ınm 

bir kışla olmadığını bilmiyor musu
nuz? Erde! beyinin sarayının kapı
sında bu gtirillttiyU yapmak size ya
kışır mı? Siz kendi şehzadelerini

zin başlarım uçurup durduğunuz için 
prens ne demek olduğunu bilmiyor
sunuz. Şunu biliniz ki kocamın ka
fası omuzlarının üstllnde durdukça 
o kapı açılamaz. (AriııMa .,., ) 

Şüpheli ölü~ 
Gala.tada oturan Yorgi adında bi

risi, dün evinde ölü olarak bulun· 
muştur. Q:ısedi muayene eden adli
ye doktoru, Yorginin gözünün ş~-miş 
olduğunu görmtiş ve bu sebeple ö
lUmll şüpheli bularak cesedi morga 
kaldırtmıştır. 

Yorgi, Galatada mavi ispirto iç
melde şöhret bulmuş, ayyq bir a
damdır. 

Evvel.ki gece Bakırköyünde kanlı 
bir hadise cereyan etmiştir. Dlln ad
liyeye intikal eden bu hadiseyi ay
nen naklediyoruz: 

Iş Bankasının Istanbul şubesi ka
salar dairesi şefi, Reşit Tllrkgeldi is
minde bir genç, evvelki gece Bakır
köyde oturmakta olan Niyazi iSinin
de birlslle kavgaya tutu'fmuştur. 

Kavgaya sebep doğrudan doğru3JS, 

bir kıskançlık meselesidir. 

Ayni akşam geç vakit Reşit Ba.
kırköytindekl evine dönerken bir çi
tin arkasına saklanmtŞ bulunan Ni
yazi elinde bir tabanca ile karşısına 
çıkıyor ve bir el ate~ ediyor. 

Çıkan kurşun, Reşidin sol eline i

sabet ederek zavallıyı yaralıyor. 

Reşit, iklncl kurşı.mu yememek i
çin kaçıyor. Niyazi arkasından tek
rar ateş ediyor. Attığı kurşunlar bo
şa gidiyor. 

Maznun dün ~anı polis tarafın
dan yİı.kalanarak adliyeye teslim olun 
muş ve müddciumuml tarafından tev 
kifine karar verilm~tir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Fakir halka verilecek 

mahrukat 
Fakir bulunan ailelere yardım 

faslından odun ve kömllr dağıtılma
sı için Belediye Umumi Meclisine 12 
imzalı bir takrir verilmiştir. Bu tak
rir Belediye Umum.l Meclisince mev 
simin ilerlemesi dolayısile yardımın 
bir an evvel yapılması için müsta
celiyet kararile ve bu devre toplan
tısında çıkarılmak üzere ittifakla ma 
kama tevdline karar verilmı.,tir. Ri
yaset makamı ağlebi ihtimal yarır. 

teklifini yapacak ve Meclisin tasv. 
binden geçtikten sonra derhal fakir 
halk& mahrukat tevzline başla.nacak 
tır. 

Et fiyatları 1 O kuruş 
arttırılıyor 

Aksaray da 
meçhul 
hırsızlar 

Mürakabe komisyonu dün valinin Bakkal dükkanına giren 
hırsızlar, hem kafa/art 

riyasetinde uzun bir foplanfl yaph çekmişler, hem de 
Fiyat Murakabe Komisyon'! dün 1 kuruş kadar bir yükseliş göstermek- para/ar/ aftp SIVIŞmlşfar 

öğleden sonra. Vali ve Belediye Rei- tedir. Sonra her sene bu aylarda et Meçhul bir takım hırsızlar evvelki 
si Doktor Lt\.tfl Kırdarın riyasetin- fiyatı normal olarak bir miktar &r• gece, Aksa.rayda Ordu caddesindeki 
de fevkal!lde bir toplantı yaparak, et tar. Buna sebep te luş mevsimidir. Bursa bakkal dükkanına arkaısında 
meselesini tetkik etmiştir. Gece geç Bu sene nakliye hususunda da. bi- bulunan apartmanın sığınağından 

saatlere kadar sllren toplantı esna- raz mtişkillM çekilmektedir. girmişler, ve çekmecedeki 150 lirayı 
smda şehrimizin ileri gelen toptancı Bütlln bu sebepler et fiyatının bi- çalmışlardır. 

ka.saplarile, celepler dinlenmiş, istih- raz ardirt:ırılmasını icap ettirecek se- Hırsızlar, bundan sonra dükkAn-
sal mmtakalarından gelen raporlar bepler .> 
okunmuştur. Komisyon dünkü içtima devresin- f da kendilerine bir içki ziyafeti çek-

Komisyon uzun süren bu içtima de et fiyatlanrun 10 kuruş kadar mişler, sarhoş olduktan sonra çıkıp 
devresinde et fiyatına A.mil olacak arttırılmasının muvafık olacağını gitmişlerdir. 
btitlln elemanları tetkik etmiş ve nazarı itibara ahnı~sa da bu husus- Zabıta. cUretklr hırsızları şiddetle 
bugünkü et fiyatıaııının 10 kunış ta bir karar vermemiştir. Oğrendiği- aramaktadır. 

kadar yükseltilmesinin muvafık o- mize göre, tetkikat safhası bir 'ki 
lacağı kanaatini elde etmiştir. gün daha uzatılacak ve kaU karar 

Gazi köprüsü üzerinde 
bir tec-vüz hadisesi 

içtimada bulunan Vali Muavini önümüzdeki içtima devresinde ve
Ahmet Kınık, içtimadan sonra. bir rilecektir. 
arkadaşımıza izahat vererek demiş- Et narhının kaldırılması hakkında 

Mustafa admda birisi, evvelki ge
ce, Gazı kBprUsünde yalnız ba.'}ına 

tesadUf ettiği Zehra adında. bir ka
dını bıçak çekerek tehdit etmiş ve 
kendislle beraber eve gelmesini uıte
mlştir. Zehra.nın feryadına yetişenler 

tarafından yakalanan sarhoş, Beyoğ
lu cürmümeşhut mliddelumumlliğine 
verllmL;ıtir. 

tir ki: kasapların müracaatları doğrudan 

- <Et fiyatları eskiye nazaran 7-8 doğruya reddedilmiştir. 

"Yaşamak güçleşf ği kadar 
61mek te güçleşti,, 

' Belediye Meclisi toplanhsında cenaze ucretmm Romanyadaki tramvay 
arttırılması uzun münakaşalara yol açtı bandajları yakanda 

Belediye Umumt Meclisi, dün de 
öğleden sonra, devre sonu dolayısile 
elde bulunan itleri çıkarJ?ak için Ab
dWkadir Ziyanın ba.şkanlığı: altında. 

toplandı. 

20 maddelik ruzname içinde gU
nlln münakaşalı mevzuu Mezarlık

lar Müdürlüğlinün cenaze nakliyatı 
ücretlerine ahvali hazıra. dolayısile 

yllzde em nisbetinde zam yapılması 
hususundaki teklüin Millkiye EncU
meninden geçirilerek Meclise sevke
dUen mazbata.sı idi. Birinci .sınıf ce
naze nakliyat ücretinin 200 liradan 
Uç yüz liraya çıkarılmaması teklifi 
üzerine söz alan azadan Ekrem Tur: 

- Artık anlıyorum ki, yaşamak 
gllç olduğu gibi ölmek te güçleşti. 

Belediye Amme hizmetlerini halk le-
hine olarak yapmakla mükelleftir. 
Bana kalırsa bir cena.ze nakli için . 
300 lira çoktur. Saniyen şunu da 
ilA.ve edeylın ki, Belediye ticaret mü
essesesl değildir, dedi. 

Ekrem Tur'dan sonra Meliha Av

ni Baysal: 

- 300 liraya lbir ölU kaldırmak 
çok pahalı bir iştir. Halk Belediye
nin hizmetinden memnundur. Biz de 
bu işi halkı memnun etmek için yapı
yoruz. Bir ailenin öltisll olduğu gün 
yalnız ıstırabı vardır. Biz o aileye bir 
kolaylxk, başka bıriş tahmil etmemek 
için yaptığımız bu cenaze nakli işin
de bir ölüyü 300 liraya. kaldırmak. 
yUkU çok bUytik ve fazla olacaktır. 

Meliha Avni Baysaldan sonra Re

fik .Ahmet ıSevengil bir teklifte bu

lundu ve bu mazbatanın reddini is

tedi. Uzun mllnak8J1alardan sonra 

Mezarlıklar Müdürü SWeyman iza

hat verdi. Belediyenin bu işler için 

verdiği sekiz bin liralık tahsise.tın 

klfi gelmediğini, bu ife başladığı 

ın fiyatı 
Aletn rıyauarı yeniden yükselmi!}

tir. Bir Reşadiye altını dlln 2645 ku

ruştu. 

günden bugüne kadar 88535 lira geliyor 
tahsillit yapıldığını buna mukabil Tramvay bandajlarile TUnel ka-
134: bin liralık nıasraf olduğunu söy- yışlarınm azamt on beş gün zarfın
ledi. da şehrimize gehnesi beklenmekte-

Nihayet mazbatanın reddile bu a- dir. · 
çığın 'kapanmasını temlnen bu dev- Dün Elektrik, Tllnel, ve Tramvay 
re için bütçede mllnakale yolu aran- idareleri umum müdürü ile yaptığı
ma.sına gelecek sene için de tahsisat mız temastan öğrendiğimize göre, 
verilmek üzere evrakın riyasete ia- tramvay bandajlarını tesellüm et
desi~e karar verildi. 1 mek üzere Romanyaya gitmiş olan 
Dığer müzakere edilen mevzular heyet ilk parti olarak 120 banda

arasında. Elektrik, Tramvay, Tllnel jın ihraç müsaadesini almıştır. Şim
Umum Mtidürltiğü bütçesine daimi di vagon temin edilir edilmez ban
encUmen kararile yapılan 320 bin dajlar Bulgaristan yoluyla Svilin
llralı.k münakale teklifi de kabul e- grada oradan da kamyonla şehrimize 
dilmiştir. getirilecektir. Diğer taraftan tünel 

Meclls, bugün öğleden sonra top- kayışları da Bağdattan yola çıkarıl-
lantııarma devam edecektir. mıştır. · 

Az 1<u.taı öıume karşı 

çare bulunuyordu 
fE3) eledlye Mezarlıklar MüdllrUl

u;;;;v ğti kaMmlacak • cenazelere 
ait tarifeye yüzde eıu zam yapılma.
sını teklif etmiş, ::\lillklye Encüme
ni bu t.elı:lifl yerinde bularak bir 
JRaZbata hazırlamı'J ve Şehir Mecli
sine vermil}. Şehir Mecll8lnde il}bı 

mli.naka.,aııından sonra hu zam tek
llfJ reddedilmiş. 
Eğer teklf kabul edllmi'J olsaydı 

ölüm masraflarının birdenbire yüz
de elli artması kar,ısında klınsede 

ölmtye eesaret kalmıyacak ve böy
lelikle Mezarlıklar Müdürlüğü far
kında olmadan ölüme karşı çare bul
muş olacaktı. Fakat Şehir Meclisi, 
lnııanlarm faniUğlne hlirmet e~ 
yl daha doğru görmu,. 

UFAK Bm Y A.NLIŞLIK 
Bir gazete bir paltonun yalmz di

kişi için yetmiş Ura alan bir terzi
den bahsederken: «Terziler aldı yü
rüdü!» diyor. Ben bu 11özde ufak blr 
y&nlıl}lık seziyorum. «Terziler aldı, 

ıntitt.erller yUrll.dtt!» demek dafta. doğ 
ro olmaz mıf 

EL ve AY AK HAREKETLERi 

va,lngtondan verilen bir habere 
cöre. Amerika, Afrika kıtaınna el 
atmak üzeredir. Holanda Gtiyana~ı·
na ilk Amerika kuvvetleri vardık
tan sonra şimdi de Afrlkanın ıarp 
kıYıJannrn A.merlkalıla.r için mihver 
kuvvetlerine karşı iyi ti!> olacağından 
bahsedWyor. 

GörlUüyol' kl, Amerlkahlar epey 
bir müddet konuştuktan sonra artık 
el ve ayaklannı d& harekete getlr
ıniye ba,ıadılar. 

MUV A.KKA.T UZLAŞMA 
Amerika - Japonya müzakerele

rin~ tıç aylık muvakkat bir u:ıla!J
manın formülü. aranıyormu,. Blztm 
«lfretl ata bl.aen çabuk iner» diye bir 
atalar sözümüz vardır. Şlmdi .mele

le bu muvakkat uzlaşmada «iğreti 

ataıt hangi tarafta blneoelldir! 
TATLISEBT 
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! G'1ÜNlıD11EN 
tıf:I 0 NE 

lVJ isaf i r 
futbolcüler 
V

arın Aııkarada, misafir Ingi• 

Uz futboleülerile ilk maçı 

yapacak olan Gençler Birllğlnin 

kaptanı: «Baklannda hiç bir fik· 
rlın yok; fakat bizden kuvvetli ol
dnklan muhakkakııı demiş • . 

Benim de bir fikrim yok. Yalnıı 
gazetelerde, misafir futbolcülerln 
mensup oldukları klüpleri gördüm· 
Buna bakılırsa takımıo hayli kuv• 
vetU olmaaı l!'lıım gelir. 

Kll.tliphaneınde en yeni nilsha. o• 
• ıarak lngUterc Futbol Federasyo
nunun 198.') - 86 ydlıjtını balduDI.. 
Misafirlerin klüplerini gözden ge
çlrdJm. Bize isimleri bJldJrllen tut
bolculerden dördü IngUtere Uginltl 
birinci kUrne, ikisi lngUtere Uglnitl 
ikinci kUrne, yedisi lskoçya ilginin 
birinci küme, birisi lskoçya Ug:lnln 
ildnei küme takımlarına mensup
turlar, hlrlısi <le lskoçya kllçliklet 
takımı oyuneusudur. 
Şimdi a,ağıda vereceğlm malfl• 

mat ;-tine hep 19SIS - 36 meutm111e 
alttiT: 

lnglltere ligi birinci ktlme ma~ta· 
rmda Huddenfleld Town, 18 gallbl· 
yet, 12 rnağlO.blyet, 12 beraberJ11', 
lehte 59, aleyhte 156 gol -ı·e 48 pu• 
anla. UçUnclldür; Bolton Wandererıı 
14: galibiyet, 15 mağlflblyet, ıs 
beraberlik, lehte 67, aleyhte 76 gol 
ve 4:1 puanla on Uçtlncüdilr; Mldd· 
lesbrough, llS galibiyet, 1'1 matffl• 
blyet, 10 beraberlik, lehte 84 aleyh• 
te 70 gol -ı·e 40 puanla on dörc1Ut1• 
ctidür. Wolverhampton wanderer!lı 

15 galibiyet, 17 mağJObJyet, 10 11&' 
raberllk, lehte '77, aleyhte 76 pi 
ve 40 puanla on ~lncidiT. 

lngiltere 11&'1 tldncl kUme maçl.
rmda Neweastle UnJted, 20 galibi• 
yet, 16 maklOblyet, 6 beraberU1'· 
lehte 88, aleyhte 79 gol ,.e 46 pu• 
anJa seklılncldlr; ı;;wansea Town, 15 
galibiyet, 18 majtlflblyet, 9 beraber
lik, lehte 67, ale;'l'hte 76 gol ve Sil 
puvanla on llçiin<"Üdür. 

(HeT ,,,iki kümede yinnl ikişer t .. 
knn -ı·ardır~) 

Iskoçya. Ugl birinci kümesinde 
Rangers, 27 galibiyet, 4 mağJQbl· 
yet, 7 beraberlik, lehte 110, aleyh• 
te 48 gol ve 61 puanla tklnciditi 
Aberdeen, 26 gallbiyet, S mağlObl· 
yet, 9 beraberlik, lehte 96, aley~ 
te ıro gol ve 61 puvanla UçllncD• 
dür. 

(L"lkoçya 11&1 birinci kü.meüıilf 
yirmi takım vardır.) 

Iskoç.a ııc1 lklnel ktinıMIJICJI 
Falklrk, 28 gaUbtyet, s mağJabtye*r 
3 beraherllk, leht.e 132, aleyhte 5' 
gol ve IS9 puanla birinci; St. Miuello 
2tJ galtblyet, 7 mağlO.blyet, 2 bel'W' 
berlik, leht.e 1 ı.ı, aleyht;e 41 gol ~ 
152 puvanla lkln<'idJrler. (Bu tkl tr 
kım 1986 • 37 mMsiml için blriJICI 
kttmeye yUkııelmi.,ıerdlr.) St. Bel'" 
nards, 18 galibiyet, 12 mağlflbl,.,C. 
4 beraberlik, lehte 106, aleybt.e 7• 
gol ve 40 puanla beı,incldlr. 
(Jsko~ya ligi lkln<'i kUrner.lnde ti 

takrm vardır.) 
Ingiltere ltg maçlaruun ne k.a4-' 

sıkı olduğunu bfo.lirtrnek l!)ln IJ1III° 
da ll~ve edeyim ki 1985 • 38 m-1-
mlnde birinci '\'e lklncl kttme ~· 
plyonlan 84 tam puan tizertn.de' 
ancak 36 .,ar pııan ala~ihnlljlerdlt• 

KÖR KADI 

İsveçten bir ticaret 
grupu geldi 

Son günlerde muhtelif memleket• 
!erden ihracat maddelerimize vAkl O

lan talepler artmaktadır. 
Oğrendiğimlze göre, dün Isveçtefl 

bir ticaret grupu fehrimize geıereJ 
piyasada aliı.kadarlarla temaaa. bM'' 
lamıştır. 

Bunlardan bir kısnu dün akşaın>d 
ekspresle Ankara.ya gitmiştir. 

lkiu<'i Saltan Ahmet devri bü
yüklerinden olup aşırı derecedeki 
korkaklığı ile marııf bulUJtan Kay
&erlli Koz Ahmet Pa,a, yüz on gün 
süren ~adrazamlıtımtan evvel ve
zirlik payeslle derya kaptanlığm
da, ııadaret kayn1akamhğmda, va
liliklerde bulunur -ı·e bir hayli ser
' et ve şöhret salllbJ olur. Bir gün, 
düşmanın icıtUı\ııına n~rayan A7.ak 
kale.'>lnin kurtarılmaın vazlfetiile 
TrabEon valDJğine tayin olunur. 
Pa,a hareket emrini almea. muva
zenesi bozulur. Hemen maiyetin
deki kodamanlan toplar, alman 
vazifeden lıalıs Ue hepsinden ayrı 
ayn flkir ııormağa koyulur. A
darnlan pa.şalannın :korkakhğlnı 

bildikleri için mfu.bet ve menfi bir 
ftldr n~ri sürmekten kaçınırlar. o 
e11nada, paşanın emektarlarından 

bir bektaı,I babası ayafa kalkar: 

VATANIN EDEBi ROMANI; TEFRİKA No. 4 

, Isveçliler piyasadan mllhim XJ\iJ'' 

tarda tiftik mubayaa. etmek .ısV 
mektedirler. 

- Paşam sorgu ne lazım. Size 
e111retmek biz kullara da o emri 
yerine getirmek gerek. 

Diye, ~yı koltuklar. Pa,a, dJ
~r adamlarına. kızar. 

- Yazık verdiğim emek ftl ye
dirdiğim ekmeklere. içinizde cen
ge rıtmett. demek babadan ~ka 
J'Öze alan yok öyle mi? 
itabı ile hepııinl defeder. ISımra., 

bekıa..,lyl bir kenara reker. 
- Baba sultan, der. Tiksindim 

b11 halden doğnuıu. Baı,ımı alıp bir 
tarafa kaçmak, insanlardan uı.ak 
ya.,amak kararını verdim. :Se der
sin, i~itenJer bu hareketimi neye 
hamlederler acaba'! 
Paşanın kaçmak istediğin! aıılı

yan baba, güler. 
- Söz aramızda amma kor

kakhğınıı.a. 

Cevablle paşa.YJ utandırmak ve 
fikrinden caydırmak ister. Fakat, 
mu\·affak olamaz. Paşa o &ece ka
~·ar ''e affedllinciye kadar lııtan
buldan uzaklarda yaşar. 

Bir öğle yemeğinde, unutulmaz bir öğ
fo yemeğinde iş meydana çıktı. Bu saa.. 
detli an, hatıraları için.de o kadar yer et
mişti ki bunu her düşünüşte. her hatırla· 
yııta kalbi kopacak gibi çarpardı. 

Çok kalabalık bir ötle yemeiinde Jak 
sofrada yanında oturuyordu. Lusiyen ma· 
sanın ba§lca bir tarafında kalmıştı. Bu de
fa kendilerini nasılsa tetkik edeflliyordu. 
Jak, evvelA pek az konuşmuştu. Sonra 
yemeğin sonlarına do~ru gözlerinin ta i
çine tatlı ve biraz tstihzalı blr bakışla 

bakarak: 
- Niçin hiç yüzüme bakmıyorsunuz, 

daima gözlerinizi benden kaçırıyorsunuz, 
Madam? Halbuki ne güzel, ne derin ve 
esrarlı gözleriniz var. Yoksa benden kor_ 
kuyor musunuz? demişti. 

Antuanet, bu sözleri duyunca genç bir 
mektepli kız gibi kızarmıştı. Kalbi çarp
mış, titremiş, fakat korkmadığını gös
termek için cesur bir hareketle komşusu
nun ta gözlerinin içine bakmıştı. O anda 
başının döndüi:ünü, içinin ezildiğini, ade
ta bayılacakmış gibi hale geldiğini hisset
mişti. 

Çünkü Jak'ın gözlerinde şiddetli bir 
arzunun ve sevginin ateşini sezmişti. İşte 
o andan sonra gözleri biribirlerinden hiç 
ayrılmaın.ııtı. Jak sadece şu sözleri söy· 
!emişti: 

- Gözleriniz çok manalı.. Onları bir 
an için bana terkettiğinizden dolay-ı tc-

Yazan: Karen Bram.sen 

şekkür ederim. Ben sizi çoktanberi sevi-
yorum. 

Antuanet, bu dakikaları hiç unutamı
yordu. Saadetin ne demek olduğunu o 
anda anlamıştı. Artık bu ada'.mın, malı, 
esiri, her şeyi olduğunu hissetmişti. 

Yarabbi! Jak'ı ne kadar seviyordu. Bir 
taraftan piyano çalarken yava$ça kendi 
kendine: 

- Jak .. Seni seviyorum. Jak seni sevi. 
yorum, diyordu. 

Tam o aralık Lusiyen odaya geldi. E
linde bavulu vardı. 

- Bu akşam ne kadar fena piyano ça
lıyorsun. Galiba aklın başka yerde .. 

Dedi. Antuanet bavulu görünce: 
- Çok şükür bavulunu almış. Demek 

ki, gidiyor, diye düşündü. Sonra cevap 
verdi: 

- Parmaklarım kaskatı. Son zaman
larda çok çalmadım. Ellerim durmuş .. 
dedi. 

Lusiyen ses çıkarmadan odadan çıkmı
ya hazırlandı. Karısı telA3la sordu: 

Çevlren: Re>ızan A. E. YALMAN 

- Nereye gidiyorsun? 
- Suzi'yi göreceğim. Yukarı çıkıyo. 

rum. 
- Bu saatte Suzi uyur. 
- Zannetmem. Biraz evvel gelip beni 

öptüğü zaman pek iyi değildi. Çocuğun 

galiba ateşi var. 
Bu sözlerden sonra odadan çıktı. An

tuanet ayak seslerlne kulak verdi. Bu sa
atte çocuğu odasında görmiye gitmek ta
bii bir hareket değildi. Bir an tereddüt
ten sonra o da. merdivenlerden yukarı 
çıktı. Çocuğun oda kapısının önüne ka
dar gitti. Seslerini duydu. Lusiyenin hak_ 
kı varmış. Suzi henüz uyumamıştı. An
tuanet kulağını dayayarak dinledi. Çocuk 
konuşuyordu: 

- Gitme babacığım. Ne olur? Benimle 
kal .. Gitmeni istemiyorum. 

- Haydi yavrucuğum, uyu artık. İyi 
örtün. Bak, sonra üşürsün. Matmazel, 
galiba çocuğun biraz ateai var. 

Mürebbiye sakin sakin cevap veriyo~
du: 

• 

- Derece koydum. Yoktu. Ihlamur da 
lçirdim. 

Suzi ağlamıya baııladı. Yalvarıyordu: 
- Gitme, babacığım, benimle kal ne 

olur? Gitme ... 
Antuaınet merak etti. Çocuğun nesi 

vardı? Neden aı}lıyordu. Acaba sanlhten 
hasta mıydı? Tam kapıyı açıp içeri gire
cek iken Lusiyenin heyecan ve şefkat 

dolu sesini duydu. Çocuğu teskine çalı
şıyordu: 

- Haydi yavrucuğum, güzel güzel uyu .. 
Baban senden hiç ayrılır mı? Yarın dö
neceğim. Anlıyor musun? Baban seni hiç, 
hiç bir zaman bırakıp gitmez. Bunu iyi 
\:tH ... 

Antuanet • kapının tokmağını tutmuıı 
olduğu halde bıraktı. Bu akşam çocuğun 
odasına girmeğe kendinde hak görmedi. 
Ba.ba, kızın seviııerek öpüştüğünü görmiyc 
tahammülü yoktu. Bu akşam .. Yoktu. 

Ağır ağır .. ve meyus bir halde merdi
venlerden indi. Tekrar piyanonun başına 
geçti ve Verter'i çalmıya başladı. Sanki 
hiç yerinden kalkmamış gibi hareket et. 
ti. Biraz sonra Lu~iyen yine elinde ba
vulu olduğu halde odaya geldi. Kapıdan 
baktı. Tam çekileceği zaman Antuanct. 
yerinden kalkarak: 

- Bana veda etmeden mi gidiyorsun? 
dedi· 

Lusiyen se.pıarı id.I. Omuzlarını silke-
rek: (Arkası Yar) 

Bunların bir kısmı Burgaz, dır' 
bir kısmı ise Svilingrad tarikile ill' 
raç edilecektir. ~ 

1!14;ttm3;ft;l1 ı:•4' 
Tava köftesi 

Koyun, dana, sığır ettle yapdd• 
Tava. köftesi için hangisi olur lıı' 
olsan et kıyılmadan e\l'\'el tuz6-
suda haşlanır. Kemikleri aynlclJJ" 
tan sonra tuz ve bahar serpllerfl' 
ince kıyma makinesinden &'~ 
lir. Bir tencerede lkl yemek k9"" 
ğl tereyakı eritilir. Yağ biraz ııı' 
zınca içine bir yemek kaşığı ıı" 
un atılarak karıştırılır. Un esme"' 
leşince bir kep~e et suyu katıl"' 
Biraz sonm da kıyma tencertı>" 
atdır. Arasıra karı!'ltırıtarak -sfl' 
rım saat kadar at~te bll'1lJalıf' . ,, 
Kıyma suyunu çekince ateŞte 
alınıp bir tabağa bo,a.Jtılır. JJ~ 
dört yumurtanın !!arısı Uave e4 
Ierek yoğurulur. Hamur haline ~ 
Un<~e uzun köfteler yapılır ve-~ 
flnran hÜt, birer yemek k99"" 

zeytinyağı ve toz galeta ile ~ 
k.!LJlDlı' tkl yumurtaya buJaJJltl" .... 
kızgın yafda kızartılır. Kı~ 
kıvırcık salata ile birllkt.e ııol'I 
madaıı sofral'.a yollanır • 

-
f 
• 
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~----------------------------------------'- Amerika Mo~~ova ya~nda Osvlet iktısadl teşekkülleri 5800 tonluk Pli tin harekete sreçti 

r duş~:~n~; umumi heyeti toplandı Almanlar A ::=.::-.:::L:: 
Ihsan BOR~! VapUrU yanıyor mıya baz•rlamnu•na. Dibayet ~ 

M a 1 iye Ve ki 1 i, Baıvekil Vekili Tulayı ;:-;~~a=~~~;:·~~;::; l - '91tE eıepllellhMle, Aı..aalar 
......... Ye mal~ ufradıklan 
'iar sa,y11ıtıa ratmea lloakovaya 
...... turrmJanna devam ecll)'or· 
lar. En febHlreH Alman llerleylfl· 
lllla fbUI eeulunda bellrdJj'lnl ev
'tld ,......._.,_..ta. .... 
.... nd7oea lııana IOll ftl'clltl ba
~ teJlt etmlıJ ve ea tehlikeli 
.........._ Klla kMbnl okhlfana 
~-
..... ........,.,,, c1ttşea Velollo-

..... w Kal0JW09laveç'de Al· 

..... tıaamaıan durdaralmut*ar. 

..... t a- eeaup eenaluna dÜfell 
t-. ......... CMaba .. rldıdadeld 
~ Melmlnde AJmamr 
......._ - mttdafaa battaıı ..,.._ 
-..,. ..-UM olAı ............ 
............ prbradald 

.._ .....,_ cııtlı d• tlmal ve 
~ < Han ser1Jemekte ve Ru
'-r ..- •llı:derek pıt ~
...... y_. - tMrlle& ordllA
- e ın lıhn Jleekevaya dofra ı. 
9'11 lıalll)or ve AlmanJar Mosko
'-.. _..... sbe lllnz d.ııa ~
................. ı.e.lb "Jdlo.. 
...... ...-ındlrlar. .. llerlDllk 

....... lıılr ......,_ ordmAI - .. 

........ or........edell.....,..zırh-
la WdDılwl, tMkl!Mt Ye -..... 

.......... clerla pnnela' y.,..... 

...... ... .. kilometrelik derlallls 
lcl.ııte ..._ wsu zaman ~ 
~ llÜllll vardır. Ballar ..... 
... ~ lıltlf8de etme.iDi bWrlene, 
~7Ül ......... bek. ... 

......... ~ DolleO llaY• 
....... nndmbl1 t.arraza devam 
'llıw. Fab& :a.tora IMıda kar' 
tı.rv 19tır. Bil lllllkabU t.arns 
'8 a.lar o- ne1ır1 prknıda ratl• 
..... Wtıdle.'i 1ıazır1armık lçla va
._ ._ nm•t Glülllr. ı,. ldlomeke 

~ lletll•'J'H, f.a& Boetef'a 
............. Al..aa at ~ 
.......... =r-LlflNcbr-

• - ...,. ~··" ık#t tuk -... , ........ tul .......... la· 
..................... &Mıbut 
.._. ............... lqlllz Jnnr. 
"--t 8111 ...... a-M Afrika 
-..u&lırlh aıaı:ıeı ~e m11Vaffak ................ or-... s-abona tla 
....... ..._,. 11tr1em19 ve teyit &

-...,_ Mr llı9bere göre, Sicil Rıza
...................... ltlrlefmlt-

' llıa;Z , ,_a, ve b1Jik Mr ~ 
-..._ JEL k =nt=ndDe Catlab-
'- ...... J'Olladle ,..... dotrll 
....... kollar .aı-a.ıer. bllnlardall 
~ ClaWJa bdar Derlmıl! ve 
........... HalJU pnlzoam iP 
~. lqlllsler bil laareketlerle 
....... w,a 8lrte ldlrftıdae var-
aııı.k "'u1111e 11111fta1 ...... ' Esa --....., .................. . 
1111 cMöyerlar. qe.- ba bdar palf 
~ JraUuaacak kadar Jel Ye 

-....; Juroellere malik lııeler, ı.a 
~muvaffak~ 
'-t. q.. Tobnk • Elpbl • Mil 0-
-._ ........... •akavemet eden Al-
-._ - ıw,.a cmlmaa• -ıstı> .. 
..,, lene Clalo ve ihtimal Elap-

e.. ....... ~ 8Fldle dotra .. 
~ lltlpa lrıDDana da &7rl ~
" ....,._ Glmalara Ut~ varda'. 

'fobnk pnmoman tunada 
~ obDMI. Ubya ............ 
'ıııe ..._ ...-ra venltlllr. Bbce 
~ tnlla zlJacle buna ı.tbdır. 

\..._ ...-... alanlarla lkraml1• 

alanlana tallllsatı 

Ankara, 27 (Telefonla) - M&
~ VekAletf, devlet bütçesinden 
"e mSbak bOtıçelerden tekaüt, 
~ ve dul m&qı alanlarla ik, 
~ alanların m&8f ve ikra. 
~erinin nasıl tahsis olunaca· 
il hakkında yeni bazı esaslar ha. 
~lam1:Jtır. Bunlar yakında vali-

re bildirilecektir. ... , ••• ,. 
Anı vefatiyle kalplerimizi ya· 

' ve mevcudiyetimizi temelin· 
\ıı sar1&n sevıili Aile reisimiz ve 
~11 kardeşimiz Tıp Fakültesi 
~loji Kllniii Doçenti Dr. LtUfi 
·'ll&n Somer için TeJVikiye ca. 

de ve Üniversite merkez bi. 
da, en nihayet P'eriköy Afle 

~lıtında yapılan muhteşem 
~de elemimlze ııttrak bu· 
~ Üniversite Rektöril Cemil 
;:"'&iel ve muhterem hocalarına, 

~etli talebelerine, merhumun 
~ ve tıevsili arkadqlarına, 
~llt • Benoit Lisesi idare heye. 
:ne, merulme lıtirak eden de-
'rlf talebelerine teselli bahl mu· 
~le ve ltltufklrhklarından do
~ alenen teı-ekkürümüziln mub. 
~ın ıazetenlzlP fllnını dileriz. 
~bumun: 
~ 1'41 Evlltları 
'«la Som• Bülent Somer 

Turban Somer 
Kardeıi 

Hilmi Somer 

namına toptant.ya riyaset etti kuşattılar Gemi, lzmir limanında demirli . getlrlllr. ayar edlllr. yatıa••r. -
potı11 benz.Jnle doldurulur, penıanet-1 

~=e~.=m::e=: ~er aza. iken birdenbire ateş almışhr ~~e=ıl!r~~~~::t::: .=:..~er-
Ankara, 21 (Telefonla) - Serma

yesi 500 milyo!1 liraya yaklaşan dev
let ikWıadl teşekkülleri heyeti umu
ıniyeai buctln Büyük MWet Mecli· 
sinde, Bqvekll vekili namına Fuat 
Ağralının riyasetinde toplanmıttır. 

Heyet, faaliyete seçilmek tızere 15 Moskovantn dtŞ Amertka bir taraftan maddi ı,r-
komiayon aeçllm•lne karar verdik· klldf' harbe hazırlanmak, dlfer ta· 
ten ve komlayonlan aeçUkten aonra cephesinde Alman Geminin kıç tarafı karaya oturdu, raftan halkın ftkrlnl aclrra aclrm 
devlete bağlı iktıaadl tefekkWlerden f k rff harbe hazırlamak l(ln bir takını 
Sümer Bank, JCU Bank, Ziraat Ban- azyİ I 0 I yana gafmBSIDOD kOrkU/UyOr rnerhalelerl a,mak zararetlal da)· Maliye Vekili, heyeti umumiye me

saiye bqlamadan evvel kısa bir hi
tabede bulunarak heyetin faaliyeti
nin çok mllsmlr olduğunu bllhaaaa 
teb&rl1z ettinnl' ve muvaffaluyeUer 
temennlalnde buluıımUJtur. 

kası, Toprak Mahsulleri Oflai ve dev· Moskova 27 (A A ~ Tass A da. Nihayet bu luwrbldar öyle bir 
ıet Zira! t -ekkWleri kurumunun HO • • . - • İzmir, 27 (Vatan) - İskende- 'mak mecburiyetinde kalmııtır. safhaya ~I ki. Amerika llaftlan. 

..,., janın bUdUyor: run limanından 5530 tonluk kil- Umarı riyueU. &'•minin açıla çı- ... ttA yılı bllAn""lanna alt raporlan tel- Volkov .... lort ve Ladova•..xın isti· k--•--'- _ .. _ 116 dUrW mıya baur bir hale varmı" -
,.... .,.... • au kürt, sntkoatlk, kireçkaymatı, -..-1 i-·-teyuıguund or~k pntan bu. klk ve murakabeden reçlrmlşUr. kametindeki Alman taarruzu k&U o- , mea n .. m1'9e e gemı a 

1 
alhayet ha\.·alaamı9tar. 

Heyet, bundan sonra tetkik neti- larak Jurılmıflır. çfnko, çinko tozu, sun 1 kireç, pa. teklifi reddetm" ve gemide çalışan- Bokalt madelllerl Almuılarm e-
:Ma16m olduğu üzere blllnçoları 

tetkik edecek heyet adliye, bütçe, ik
tıııat, .maliye, ziraat, divanı muhase
bat encümenleri divanlarile her en-

celertnl bildiren raporları h&Zlrlamak Londra, 21 (A.A.) - Moskova mukyağı ve cam hullsaaı ala;ak !arın hayatlarının tehlikeye dtl.feCe- tine ge(metıln diye Hnlanda GUya-
radyosu Tula kesiminin şimal doğu· lkl IÜO evvel limanımıza ge en tini bildirmiştir. Bunun Uzerine ge- nının Amerika kunetıerl tarafın

Uzere içt.imauu 22 kAnuauevvele bı· BUnda çarpışmaların ayni şiddetle Sadık oğullarına alt 5800 tonluk mi limanda kalmlflır. Yancın devam dan .. pli, Amerikanın nihayet harp 
rakmıştır. devam ettiğini bu sabah haber ver· cPIAllnıt vapurunun makine da· etmekt~r. ıttalye, sabaha kadar nlyetUe ayaldandıtımn blr alAme

mlftlr. Bu kesimde Almanlar şimal ireılne yakın 3 numaralı a~barda gemlyt beklemiye karar verınittir. tldlr. Bundan ewel de Groenland 'e 
~ı müeteena olmak tlzere Tula'yı yangın çıkmlftır. Geml mürette· Geminin bat t&ratındaki ambarlar- lllanda'ya Amerika ukerl ~ıkarıl
kqalmıtlardır. Na.zller piyade U· batı yangını keneli vacıt&l&rile da bulunan mallar zarar görmemiş- mıttı. Fakat banlar menll ll&dl
krie dolu yüzden fazla tank ve lkJ söndürmeye tefebbüs etmlfler, Ur. Yalnız kıç ambardaki kükUrtler ııelerdJ. Gilya'nra .. pllnlD MUb bir 
yas kamyon gelinnlflerdlr. Be kuv· kükürtler üzerine RJ sıkmışlar ve yanmlf ve tamamen ıalarunıftır. takım hattketlerln baflangrcı olda-

Yugoslav Sefarethanesi 

Kızılay ve müttefik devletler 
muhtaçları için suare verdi 

Suarede, Başvekil veklll ve 
-vekiller hazır bulundular 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bu \ !nclltere büyük e~isl ite Yu
aJqa..ı Yuıoslavya sefaretinde, nan sefiri ve diler müttefik tıefa
baaılatı Kızılay ve müttefik dev· 1 retler erklıunın hazır bulunduiu 
tetler muhtaçlarına tahsis edilmek bu toplantı büyük muvaffakfyet 
üzere bir suvare tertip edilmiftlr. kazanmıfbr· 
Bu fefkat toplantısı büyük bir Suvare esnuı11da Ankar&nın 

rağbet görmüş, Ankara.nın yerli tanınmıı bayanlan tarafından bir 
ve ecnebi muhitlerine mensup bir çok danslar icra edilmlJ ve bun· 
çok f8hsiyetler Yuıoslavya sefa. lar ar&Bında bilhassa Bayan Hale 
retinin salonlarını doldumuqtur. Akayıen kar dansında fevkallde 
Hariciye Vekili ve Başvekil vekili muvaffak olmt11 ve çok alkı,ıan· 
Bay Şükrü Sa.raçollu, Bayan Sa· mıftır. 

raçollu, Nafıa Vekili, Hariciye tnımere seflll'eU hava 
VekAleti Umumi Kltibl ve bir çok atateai 

General Rerjin retikaaı ile W. 
OdoneU büyük muvaffakiyet ka. 

mebuslar ve bu arada Rauf Or
bay, Ulus ıa.zeteai Başmuharriri 
Falih Rıfkı Atay bulunmllllardır. zananlar arasındadır. 

Hindistandan pamuk 
ipliği ve çuval getirtiliyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - .-.ı· 
mise gelen mal6ma.ta göre, Tleant 
Veklletl tarafından Hlndtatana sön 
derilmlf olan milmesalllmiz Turhan 
Boray'm bilhassa pamuk lplifi, çu
val, kanaviçe tedariki hakkında yap
tılı tefebbüeler muvaffakıyeUe ne
ticelenınifllr. 

Şimdilik ıııoo ton pamuk tpHtf, 
1000 ton çuval temin edllm1'tlr. 

Haber verildiğine göre, bu 9')'&• 

ya müteallik ilk partiler pek yakmda 
al&kadar makamlanmuı tarafından 
tesellüm edilecektir. 

İhracat birlikleri/le 
pay tevzii 

Sterlin blokuna dahil 
memleket/erden 
yapı/ah ithallt 

Ankara, iT (Telefonla) - Son Qç 
ay zarfmda sterlin blokuna dahil 
nıemlekeUerden yaptığımız lthallt
ta bUyük bir genlfleme müşahede e
dilmekte ve bu halin ayni kesafette 
devam ettiği görWmesi burada bil· 
yük bir memnuntyeUe kaydedilmek· 
tedlr. 

Sallhiyettar ma!ıfWerde söylendi· 
tine göre, ithalllın fazlalaşmuı ba· 
zı eıpyalarda görWen fiyat tereffUU· 
nU azaltlıfl gtbl e.yya noksanını da 
ortadan kaldıracaktır. 

Ankara, 2'7 (Telefonla) - lh- <ıt.fı ı t.dıle) <-> 
racatçı birhklere pay tevzii tali- ve yardımcı kuvveUer ancak bugQn 
matn&mesi de buaün Remıt Gaze- erkenden Tobruk'u d11n iflal eden 
tede n.,..olunarak mer'iyete lir- lngiltz lnnveUerlle EddUa'da birle-

lngilizlerc göre 

miştir. febllmiflenUr. 
Londra, 21 (A.A.) - IngHlz rad· 

~------------.., yoaunun bildirditine göre Yeni Ze

At yarışı ve spor 
miisabalıamızın 

neticeleri 
Plnıuta>ııoe • ..,aJdlıt ~ ........................... ................................... 
~ .. ,... ...aıe.vıso

kcıw .,...._ ettlll llalde 
tam .................... _ 
.. ..,... ..... 'I' .... lld olm-
ysa, ......, • .._. maoa _.. 
ttceml 171 ......... eltll1 Mide 
BePn ........ ,... ._,.... 
~· 
At~......._.ıdlüa 
ımmaa ........ na lıur - ld-
tl ............. l8rprtde ... 
ttcelelll!D bu hatta Y•"'lanıun 
bıamlnlDl doiJ'a balMı olmamıt-
tır. 

HILD E 
KRAHL'ı n 
EN SON ÇEViaDIÖi 

MUKADDES 
YALAN 

l&nd& kuvveUeri Sollum 'un dlf mü
dafaa hatlarım zaptetml,lerdir. Şim
di iki yüz metre yilkaekllğlnde bir 
sırttan hAkim bulundukları şehir l'ÖZ 
lerinin öntbıdedir. 

Londra, 27 (.A..A.) - Reuter A· 
Jamuun ukerl muharriri General 
Bir Bubert Gouatı )'Ul)'W: 

8oa KabJre tebllltmbı Siren&ik'te 
IDUbareben1n henDs bitmedltlnl ve 
daha flddeW ~ intla&r et
mek lbım pldfllni açıkça stıster
aıektedlr. Bundan b&fka muharebe 
mQphem bir 8atbQa ıtrmlfUr. Bir 
yanda IncDm kollan prp iltika
metlnde Derlerka bir :yandan da Na
zi kollan fFl'lr& dotnı ilerlemekte 
ve Kmr'ı tehdit •~. ll'&kat 
umumi vaziyetten anJqddJtıııa p 
re Almanlar fiddetle ~anna 
ratmen durdurulmuşlar ve kuf&tıl· 
mıfla.rdır. 

Kahire, f1 (A.A..) - Reemldir: 
Tardlmcı kuvveUer, Tobnık pr

hlsonu ıatalarlle lrtibatı tem etinif
lerdlr. 

Londr&, 27 (A.A.) - lyt haber 
alan uker! mahfillerde beyan edll
dlflne &"Öl'• mihver devleUeri Llbya
daki ordularının takviyesi lçin bü
yük pyreUer ııarfetmektedlrler. Bu 
makaaUa Rua cephesinden rert alı· 
nan mWıbn birlikler SelA.nikte top
lanınütadır. l'akat Insills fDoau 
bunlann eev.kine mAni olmıya h&ZIJ"· 
dır. 

Alınan bası malQmata göre, Ingl-
San'at... Macera ve Aşk US filoeu Libya harekAtmm başlan-

Şaheaeri pcmdanberi 7 lqe ve nakliye gemlal 

Ş A R K n1 batırmıflır. Yine Londrada net
redllen diler blr haberde bir Itaıyan 
kruvazörü De muhribinin H1yUk bir 

Sinemasında büyük muvaffa- t lhtlmalle ve bir y.lkenli iaşe remtaı
- kfyetle devam ediyor.- n1n de yakıldılı blldirllmektedlr. 

vet Serpukvotç • Tula yolunu kee- bu Yuzden atefln yayılmasına ae- Otrendlğtme söre Denlzyolları ta- tuna zannettirecek lebepler vardır. 
mek ve hOcuma h&ttalard&nberl mu- bep olmuşlardır. rafından 200 bin liraya kiralanan Vltf'de Alnaanlann emrine bir kat 
bYemet eden Tula'nın kufatıımuını Vaziyet clddlleıince itfaiye ha. ~Un vapurundaki mallar lstanbul dalla bo)'Ull etmek yolmı4a Dk kt
tamamlamak üzere şimalde Mosko- berdar edilmiş, fakat alınan ve Izm1r için yüklenmiftir. Gemi ve mrldanma olanca Fransız Gtlyan,_ 
vaya ve garbe dofru bir taarruz yanlıı tedbirler yüzünden sön· mallar sigortalıdır. Plltin vapuruna le Martlalk derhal ip olanaealc-
yapmıya t~ebbUll etmektedir. dürme işinde müıkülçta ut- kaybolmuş gözUyle bakılmıyacağı, u- trr • 

Moakova, 21 (A..A.) - Ofi: Koa- ranmıştır. İtfaiye hemen ambara fak bir ameliye Ue çıkanla.cağı tah· Fakat baDclan daha mUblmml, A-
kova önUnde gittikçe clddlleft!n va- su sıkmaya başlamış ve vapurun min olunmaktadır. Yalnız gemi kıç merlkanın Llberyada bir 811 Jrm • 
ziyet k&rfısmda b&Fakaleslnde hal· güvertesindeki yağ fıçıları dışarı taratından oturdutu için devrilmesin mata, Dakan tellcllt etıalye ve 
kı sonuna kadar müdafaaya tetvlk çıkarılmı§tır. Bu arada 3 numara- den korkulmaktadır. UttA Llbyaya uker söadermlye 
eden Pravda gazetesi şöyle yazmak- lı aınParla ıeminin kıç tarafında- Yangının neden çıktığı bilinme- bazrrlandıj'ı hakkındaki baberler

tadır: ki diler ambarların kapakları a· mekle beraber ya atılan bir slpra- dlr. Eter b8 da luarp delUae luarp 
Geriye dofru bir tek adDll atıl- çılar&k su doldurulmuı1tur. Gemi dan veya kazan dairesinin sıcaklı· kellmMlnla bagtlnktı mbauv ka•· 

mamalıdır. bu suretle kıç tarafından dibe o. tından çıkmlf olmam muhtemel ıö- ramak kolay ., olma~. 
Alman kıtalan Moskova dış cep- tunnu§tur. Yanan kimyevi mad. ı1llmektedir. Llberya, Amerlluuun zat.em ya.-

hellintn tki kanadında tazylklerlnl ar· delerden lntlpr eden sazler dola· Hldlae hakkında tahkikata~ banclaı dej'Ucllr. Blr aevt heye.-
tırmaktadırlar. yısile itfaiye efradı maske kullan· mqtır. IAdJdır. Barada ~ 

Moakma cephesinin .waı kesimin- aıacller llklnee bir alal ıleke. 
de de vaziyet pek vahimdir. Sovyet ...,. m6ıltaldl Mr ınemleke& "--

radyosunun verdtğl malillnata göre, D Ü n d e n i t i b a r e n mllflar "' Amerllra .... ....... 
Klln kesiminde Almanlar Moıkova- bemer ka-•larla ......... ..._ 
ya giden f08e uzunluğunca tazyikle- etndtlm'dlr. A-a.. LllMrJa.Ja 

nn•art-~:iet Pasta, tat!ı ve saire :.::=::-:~ 
lala için de Amerlkah ....... rler 

kıvıı~:ı~~.ı ,. imal edilmiyor ~-~~ ~ 
tini bildirmektedir (!?) _ ._.... .. ...- _ -!!!!!!!!!!!!!~ 

Esat Mahmut Karakurt gönder· yaea1c. kendi clllbll ~ lrmdl· 

diti tavzih mektubunda unıversi- K oordinasgon heyeti kararı dün .ı. •t4!1nlnl taldlt .... .ar.._ 
telinin deditlnden ba~ka bir §eY AmerlkaJı UllCller .,_,..... 1ı1a. 
Sö)'lemiyor. Bunu tekrar etmqı VllAgete tebllf1 olundu ve latbllı ,.. ec111ea w. ao mlQ'o• .-.. ... 
kendisine bırakıyoruz. laeaktlr. 

İstanbul, 27 teşrinisani 1941 mevlıiine konuldu A...uu.mn ..... .......-. ... 

Vatan Gaıı:etesi Um•mi Neşriyat ..._ imal •--- o-... -· .__.,._ - Afll. 
Un tevziatırun tahdidi hakkındaki Kararname eaaalanna gure, • - -J .. .,..- wv 

Miidiirlütiine lerl menedllen gıda maddelerini ya- kaya uker ..Kflderml1'J llmarlall-Muh lerem gazetenizin 27 ikin- Koordinasyon heyeti karan dün sa- •-
bul ....... tin tebıııı- ve vı pan mu ..... aahipleri dün sabahtan akta 1.__, 1r-•-·-tır ,.._ citeşrin 941 tarihli ve 452 sayısı- bah Islan ..... ye e " • 111 • _,.., ~-..,. • ~ 

K ,_ t llyetçe de d•hal kazalara tamim e- IUbaren Uç sün lc;tnde vermek mec- tlllü Amerika -..- _.._ nın birinci sayfasında ( ara~ur burlyetlnde oldukları beyannameleri bet )'ÜZ söa ..-- ....... 
halkı cehaletle mi itham ediyor) dllmlftir. ••·ım ... ıen dalrelere ibru etmlye meal ve kalllelere tA ~ 

"~ t ite- Gönderilen kararnameye göre, tat· 1a1. ıevlevhası altında bir un verıı l> .. lamı•ıardır. Toprak Mahsulleri O· kadar Alllerlb laarp a-llerbdlt edil aZL lı, yufka, puta, çörek, kek, b6rek, .._,. ,.. 
il talebeye atfen neır en Y ı f'-i bu mU-•••elerin elinde kalan un· refakate 11a.ı.-- P* Bllldm .... hakikate uyıun delildir. Binaen· san4W;. pohaça için Ofllçe yapı an .. "'""'""' -· 
aleyh Matbuat kanununun bah- un tevziatı dünden itibaren durdu- tarı 21 gün zarfında bedelini ödeye- rekedercUr. 
eettili sallhiyete istinaden, bu rulınuştur. Fırancala, ekmek, bla· rek atın almazsa unlar, mllessese- Aba&ll Harlcl7e Nazın. ...,.,... 
tavz;ihlmln, ilk çıkacak nüahanı. kUvi, m&karna, simit imal eden yer· ye kalacak ve mileuese bu Wllan kati ııaftlMula vardıtnu alyltı)ror. 
.. ın aynl sayfa ve ayni sütununda lere eaki81 Cib1 muntazaman un ve- Almaaya: bir •l'eMIP lıallllne ra-
.. kUr bafkuma ıat&bllecekUr. _.__ .. _. .._ neşredilmesini rica ederim. rilece • u olablllne evet... F-- J-

tl'niverslteliye atfen bahsedilen zam klcllalamula UH'W eder'M Odll-

mOdafaamm mahkemede tarafım· d M 1 t r t d clJaan harbi ancak ~ saf· 
dan söylenen kısmını, aynen bu· Cniversitelilere yar ım ı o o o un no ası ıı..ıad&d•r. Asri !larp, Amerlkum 
raya ıeçiriyorum. Bu kıaım mah· (Bap 1 ladde) _ _ (llap 1 iMiıle) / Al lftlrakUe banclu •ua llafhya.-

keme dosyasında mevcuttur: Onlverıite Talim Taburunun Notada ezcün\_le. Sovyetler Bir. caktar. 
- cBlnaenaleyh İngiliz oldutu bulunduiu bma 7 bin ıtraya ya· lili Alman makamları tarafından 

halde, İngilizler tarafından bile k.ın blr masraf ihtiyll!'lle tamir esir düpn Kızılordu asker ve ku
Almantar kadar iyi oynanamayan ettirilip Yurt haline konulacak. mandanlarına karıı sistematik bir 
Hamlet ıibl beynelmilel eserler, surette vahşi usuller tatbik edil· 
18hnemize daha bir müddet sonra tırBuraya, evvelce kararlaıtırılan dilini gösteren bir çok delfllere 
ıetlrilmelidir. vasıfları halz olmak ıartil~ ~nl. malik bulunmaktadır. denildikten 

İtte Celllettln Ezine'nln yazdı. versite Rektörlütunce ıntıhap sonra ı11al ıören şehir ve köyler 
lı mevzuubahis makalede anlatıl· edilecek 275 talebe yerleıtirllecek halkına ve esir askerlere muhte· 
mak istenilen fikir budur. Fakat ve bundan bafk• Fatihteki Kara· lif tarihlerde ve muhtelif suret
buna raimen Hamlet oynarunlf. deniz medreselerinde barınan 75 lerle bir çok iıkenceler yapılmış 
ve iki aydanberidir de tiyatro dol- talibe himaye altına alınac•klı_r· bulundutunu, vahji Alman ku. 
muttur. Olablllr. Ballun blr ti- Yurt haline kalbedilecek bına mandanlıjının hücum kıtaları· 
,atro)'ll doldarmuı ve inen per- tamiratının bitmesi az ve çok bir nın önünde yaralı Rus askerle. 
deleri alkqla kaldırması, vaslfesl zamana mütevakkıf bulundutun- rinl sürdülO ve Alman kampla. 
do-J'll -e ..n .. eu görea, dotra~a k da bahsi geçen 275 ta-

••• " •- -- dan yu arı . rında bulunan Sovyet askerlerini ye liseli ıe.termek 1ste1en mu· .. üınü d k. aydan ıtiba-
De-er -e u""'ld bir minekklt lebeye on z e ı K ad aç bırakmakta ve kütle hallnde ... ... ... .. ren aYda ylrmlpr lir• ve ar e-
lçlll l»lr 197 U..e etmes- B•lk niz medreselerinde barınan tale- imha etmekte oldutu ve bu Al· 
Maelerce Jtel Buaa'ıa ti7atrosa- benin de karyola, yatak takımı ye man bareketlerkıln La Haye mu
•• da cloldlll'lll.. ve lneD perde- saire ılbl malzeme verflmek su· kaveleai hükOmlerine muhalif 
Jerl alkwşlarla kaldı~tar. B• ae retlle istirahatleri temin edlleceti bulund·..,..· izah edllmektecttr. 
lfad. ....ııer! Bana söylerke• de.r· Qzd ki d ·u ..... 

- b .ı gibi ayrıca önüm e ay an ı . Sovvetler Birlill en iptidai 1n-
bal tuh Melim kl, balan a ı haren beher ine onar lira yardım • ~ 
a.l.m..ı1 :ıı.. .. 1 ideli• etmek istemi· kti unların arzuların• aykırı vahıl ____ •-

1 
parası verilece r. 

yorus. a.,.a!- Tiyatroya re ea Bu suretle lstanbulda, Parti muameleleri bütün dünya önün-
muterem •• minener halknnı- tarafından Yurtlarda b&rındınlıp de protesto eder ve bundan do· 
.. , ..... tenih ederiıı:. Yalnııı:, ia§e edilmek suretlle himaye edl. tan mes'uliyet! Alman asker ve 
hallml me••P olmaclıtı bir mes. len talebenin adedi kız ve erkek sivil makamlarına ve Almanya. 
letln laceliklerl. teknlti, ve ruha 850 ye varıyor demektir. 
lle allkaaı 7ektur· O h°'lamna, Le)'ll mektep ücretleri Partice pm cııcıl hük6metlne yükler, de. 
dinler n al~. h.,.ı.unaaa tesViye edilen 80 ve nakdi yardım nilmektedir. 
omnlaruu kaldırır 91bp ıider. gören 133 talebe bu hesabın dı. a.ru. ll•l•fa, lhletefaa otllle 
Dalla fdlasi;,le megul detilcUr. ~ındadır. Yeni k&rarımwn tatbi· eenp "YerlJ!or 
Bir eserin iyi •e7a fena oynandı· bb""l ...ı i 

.... a.. kı yolunda fill teee wı ere •. r. Bertin, 27 (A.A.) - Molotofun tun. muvaffak olap olm-.. ... nı, ıilmiş ve icap eden hazırlıkların 
gbel ve çirkin taraflarını, o işi lkmall fçln hertürlO tedbirler alın
keadislne mealek ittlhaıı: etmiş, o 

mışlır. aaJaada ın nara dökmü,, okaın9'. 
münener, kültürlü mlitelıals121lar rlhlf sayısının dördüncü sayfasın

da (Hamlet) davası esnasında JaP•r·» 
İşte mahkemede müdafaa sıra. da}ısona atfedller$ nep-edilen 

ımda bu mevzua dair söyledilim Bay Peyami Safa'ya ait yazıların 
aözler aynen bundan ibarettir. hiç biri benim ağzımdan çıkma· 

S&yıılarımı sunarım. mıstır, bunun ayni sütunda neıri-
Esat Mahmut K.arakut ue deillet buyurmanı~ rica ile 

Ne,Cre Ertatral'an tekslltl saygılanmı sunarım. 

Gazetenizin 25 ikinclte§l'ln ta- NeJlre E"1alnl 

biricik otlu esir aıfatile bu ak· 

.. m yabancı basın milmeaille
rfne takdim edilmlfllr. 

'Molotofun otlu pek yakında 

D. N. B. ajamı tarafından neşre

dilecek olao tehadetlnde Sovyet 

harp eairlerlnln ıılya tAbi tutul· 

duklan mu8Dleleler baklnnd• Mo
lotofça evvelki gQn yapılan iddia

ları 7.tanlaJDlltU:. 

Amerika - Japonya 
<Başı 1 lnot.ıe) X 

2 - Kuvvet kullanmakla statQko
nun detfftlrlimemul, 

8 - Her nt!'ri mllletler arası an
laşmamazlıklann müzakere yoluyla 
halli. 

Bu tekllfier Mr. Sümson tardm
dan ileri sUrillmU.ŞtUr. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Reuter: 
Mllll ln&'lllz radyosu Tok70 rad

yosunun Ç&rf&Dlba aqanu Cordell 
Hull Ue Japon hususi murahhası Ku
rusu araııındakl gönı,meıertn mus
lihane bir netice vermelerinden Ja
ponyanın tamamile ümidini kesttttnı 
blldlrdiflnl ı,ıtmltUr. 

Spikerin Brezilya için Portekiz il· 

8&nında yaptrl'ı bu n .. riyat& fUnları 

lllve etUfi l.fitumitlir: 
Amerlkay. aW<adar etlen her f1Y 

açık •e boyasız emperyallsm4tr. Bo

landa Gllyanı'nın ipi bunun bir 

deWid!r. 

Spiker, bUJMl&n IODl'a cenubi A· 

merlkayı birl .. ik dmeUll'ln emper

yall.mıine karfı milteyakkıs blılan· 
mrya davet etlnlftlr. 

Vqinrton, 27 (A.A.) - Bugtln 
ötleden sonra Beyaz SaraJda)tt top
lantıdan çıkan Japon muralıhaalU'I, 
Reli Ruzvelt'le yaptıkları konuflfta
Jarm cçok dostane> oldulunu l6y'le
mifle1'8e de Amerika ile Japonya a
rasındaki meselelerin halli içtn mü
zakerelere tekrar başlanacafl hakkın 
da hiç bir i!fU.tt& bulunm&nl1'1ar· 
dır. 

M. KtırUIU, Japony&J& aYdet lcln 
emir alm8*fml l6Jlem!f, fakat J&· 
kında tekrar M. Hull'ı rth1lp s&ftd· 
;,ecetı auaHne cevap \111111tnl ...... 



SİZİN DE TAKDİR ETTIGINIZ UZERE 
Allnma modaeımn wafet ve lnc:ıelli'IM Wslmem .... 
9la.d tenllerla malııareti, kadına .. pDÇIJp ......ı ..
,_. hayret bir beden teDlııdıbü aneder. 

Fakat yüz ve -- llutata pwııHilrler. Et• .. 
.. ktaya IAzım gelen •umana ıöeterlllneae, eeaeıler 1'u 
lııatlan ~ pek çabuk farkettlrlrler. B-. alzlu 
bir urnmzdır ki, afak bir dlkkat.lzllk veya Uunal netl
ceal raldbelerilllzl dl.kkaC wad81ı ..u -. ..... 
lfte .-eterin (Nlll••• nazik ve lııMW elltlere --oat 
oM e a.llrlpkAr IM!Dele.rln) t"lldlnlMI ~te oldata "9 

.... ateree (bidayette pyrl ......... ) .... çlqlleı'e 111-
mellElr llabaaJ'ıım. -.... + t!Udbılıd IOldaracak olan ve •izi pek 09k defa ...,........ lııa-

np edea bu knaları akfam ,,.e sabalıı KREM PEBTEV'le ,......,.. 
ilms ufak lllr muajla refedlnlz.KBEM P:&BTEV'ID iMi m9Cbeııl1111 
,- .......,. 1Mıme1D9lnls slbl sis de lııayret Ye ...... mıılyetle ,.ı.tt 

.............. Qlnıeelmlala ki, slalaDJs, ....... ~ Mrkeee 

-jlWW ..,Uyeoektlr. 
KBEM PERTEV'la Wırldbladeld falll ........ • ._.. ~ 

... a..lede pclluDl~r. Bqtbldea • 11w m .. lılr tllp 
mil PMll!V'I tavalet ..wsda ........... -. O, apl a
__.. eert rözprlann ve kuvvetli .....,.,.. • lyt ~. 

lst. Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
127 numar•lı illn 
Pastacı, Börekçi ve Tlılıcılaroa, makarna ve lli*tl'vJ faMik•-

törlerlnin nazarı dikkatine: 
Kek, Pasta, Sandöviç ek mel l, Botaça, Yufka, Çörek, B6rek 

Tatlı ve emsali unlu maddeleri imal eden eıhu ve müesseseler 
eıı.rtnde mevcut unların miktarını ve vasıflarını, nerede bulun. 
dQ)darını, ve keza plsküvi ve makarna fabrikaları mevcut oı-:n 
malEarna, blskilvl ve un stoklarının ve nerede bulundulunun bır 
\>eYamıame ile en geç 29/11/941 cumartesi gül'lil saat 17 e kadar 
mahalli en bQyuk mülkiye Amirli Jlne veya Mürakabe BQrOIU Şef· 
ıtıine bildirmeleri Milll Korunma kanununun bahtettitt sallhi
yeUe ve 29 numaralı Koordinasyon kararına müsteniden Hlıl olu
nur. (10488) 

SERUM ve AŞILARIN SATIŞI 
TÜRKiYE KIZILAY CEMiYETi 

UM UM i MlaKBllR81R: 
8lhbl>-e Veklletl Hıfzıaaıhha Enstitüsünce bazırlanan Serum 

aplar 1/12/19U tarihinden itibaren Kwlay btanbul Depo 
Ve' matazalarmd• satılacaktır. Allkadarlar• ilin olunur. 

Adrel: lstanbul Yenipostane cıvarında Kwlay haınnd• Kızıl-
8'1 Deposu Müdörlulü· Telıraf adresi: Depo • İstanbul. 
•••••••••Telefon No. 22853 

Yeni neslin imanı 
tea.ı 1 laeiıle) §. 

lildJr· Din satıp llleafaat ve nll
fm arayan yobuın bir daha he
llim muh!tiınde baflöstermealııe 
....,.san bıralallaın. ~yıamber 
'1Ja lmand&n bqka bir teY ol
JUC!Jlını ber vesile tle ısrarla 
sö71emlftlr· İslim dlnlnln büyük
ltllilDDD blr sırrı da zaten bura
dadır· Kendimden Qıstün diye an
cak blllili ile, iyUlli ile, feraga
ti ve fedaklrlıiile başkalarına 

canlı ömek olan insanları kabul 
ederim. 

Abdmt, namaz, oruç iyi şeyler· 
dlr. Peyıamber, bunları on dört 
uır enelki muhite kabul ettir
mekle barik• derecesinde bır in. 
kıltp adımı atmıştır. Çünkü bu 
aayede vücut ve ruh temlzlillnl 
ayni zamanda temin etmek, tem
belllle, hareketsizllte ıalebe et
mek. nefsi disiplin altına almak, 
1'aılltta iyi bir çarçeve kurmak 
fcin eok faydalı bir çığır açmış
tır. Bu uaullerl ben de 1yl bulu
rum. Bunlarla amel edenlere say. 
ıı ıösterfnm. Fakat ben bunları 
yapamazsam kendimi milslQman. 
lıktan uzaklapıı saymam. Benim 
tamdılun Allah, benim ibadetime 
muhtaç delildi~. İbadeti benim 
ruhumun saf ve temiz kalması ve 
daima lyillll aramal• alışması 

lcla ancak kendi lehime bir vası
ta sapr. Eler ben adalet işliye· 

rek. iyilik ederek, nefsimle iyilik 
ve dolruluk ıayeslle mücadelenin 
arltlaıı bırakmayarak bu hedefe 
ftr'l!Ulia çalıpyorsam namaz kıl. 

mad&n, oruç tutmadan da kendi. 
~ lyt mOalüman sayabilirim. 

VOcudum ıOn ıeçtikçe kirle. 
nlr- Yıkanmak ihtiyacını duya
nın. Ruhum da ıünün maddi mü. 
cadele ve ihtirasları arasında kir· 
lenfr· Vakit vakit kendimi diale

leri heabına sayıı tösteririm· 
Zaten müslümanlık tesamühil ka
bul eden, lnhJsarcılık lddi .. ına 
kalkıllllayan ilk dini slst.emdir. 
Büyüklülünfin ve ebedi olUfWlUn 
aırlarından Mrl ele budur. 

N9aJ4ımMklr, OD dlrt ~ 
beri pek çok inlanlarıa i)'lyj bul
mtasına, kötQlülrten kcmasma 
vasıta olan bir mubarek yoldur. 
Ben de bu yolu bentmaemekle 

Türk aıtatile duydulum milll duy
ıulardan. milli tesanütten bir 18Y 
kaybetmiş olmam, bu. te.anilde 
•rların imtlbamndan ıeçerek 
itibar kazanmıt. ııenıinletmlt bir 
iyilik ve fedaklrlık hazinesini 
katm11 olurum. Mllalllm&Dlık be
nim ferdi ve mllll mtlcadelelerlm. 
de yardımcı bir kuvvettir. Bunun 
yenıden yobazlarm, menfaat sa
hiplerinin, polltllcacıların eline 
dillerek aklın ısıtını körletmek, 
ihtlraa uyandırmak, nefse olan 
güveni keserek meskenet yarat· 
mak için suilatlmale utı:amuına 
razı olamam ve meydan vermem. 
Müslümanlık ıeriletici bir kuv. 

vet delll.dir, bir inkıllp kuveti· 
dlr. Ben de on• inkıllbımın iyl. 
leştirıci ve yükseltici amilleri a
rasında yer veririm.• 

Yeal neslin Türk çocutunu bu 
ruhta bir imana varmak fırsat ve 
lmklnınd&n mahrum etmele hak
kımız yoktur. Din me1eleslnde 
ihmal yoluna devam etmek, isra
fa uırayan ahllkl ve içtlmal ku•
vetlerbı bUyllklillO baknnıadan 
bir ziyankArlık olur. Yarının yı
kık dilnyasını tam kudret ve bir
likle karşılayabilmek lçın bu mü· 
him içtimai davayı iAkıllp çerçe. 
vesi içinde ele almak mutlaka IA. 
zımdır. 

Almet Eala YALMAN 

REKOR! ••• 
Teminath Rekor zev~nya#, AlemdaJ tereyajı tevzi etemobi

linden arayınız. 
Zeytia:ratlarımn beltaiyetiılia abi.U IHat ..... 

·1000· Lira ikramiye Verilir . 
Adrese dikkat: istaaltal Tit i a Giimrik Kemer li • kak !1 Ne. 

Tel: H 19'1. 

-----Reklam DeQil, Hakikat: 
Yurdumuzun heı' köşeıinde d8r0stltliü, 

ucuzlulu ve bol çqitlerile tanwmuı: 

Asri Mobilya Mağozasena 
sezmeden vıe bir fikir almadan Nfka Yf!f· 
den mobilya almamalarını tewlye ve 
mutlaka salonlarımızı ıezmelerinl rica 
ederiz. Bilbusa İqHiz X.l')'Olalan ve 
Avuturya sandalyaları mevcuttur. ı.... 
bul, Rıza Pal8 7ok111U Ne, il Ahmet 
Fevzi. Tel. 23407. 

Devlet Demiryolları ilan lan 
--- 1 

Bir ııene içinde lmtlt deposun ıelecek tahmiMB 1 bin ton 
nıac:len kömüründen 3700 tonunun tz.it'e ve 1300 toaan11n da 
Adapazarı'nda vaıonlarden yere indirilmeal ve •71'1 miktar ~ • 
mürün yine aynı malıallerde 7er den makine w iC9oblada neon
lara yukletUmesl ili aıık ebiltm eye konmUfhu. Yükleme mY
h•mmen bedeli 50 ve boflaltma muhammen bedeli 45 kuru.-W· 

Eksiltme 10/12/941 T.ne müsacüf çarpmba lilBü aaat 11 de 
H.pqada 1 ci ifletme komisyonunda yapüacaktır. Muvakkat te
minat 358 lira 25 lwruftur· 

İsteklilerin muayyen tün ve aa•t'8 tomilyenda bulUllllllllen lL 
zımdır. 

Fazla izahat ve p.rtname almak llte7enler t,letme)'e mlncaat 
etmelidir. d0285• 

• 
Mull•nımen bedeli (8tıe0) Ura olan 11000 adedi Tu1-. llOO 

ac:ledt caket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere cemm 
12500 adet ilÇI elbisesi 8/12/941 Pazartesi tünü ... t 15~0 da ka
palı zarf usulü Ue Ankarada İdare binasında aatm alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin 531 ::.~o liralık mMVakk&t te'Aliaat 
ile kanunun tayin ettlti vesi kalan ve tekliflerini ayni Sin aaat 
1-1,30 a kadar Komisyon Jl,,iallfine "ermeleri llzımdır. 
~a .. tneruci~r (200) tun1'8 AniL ar• • Hayd&rpqa ve latir 'MZ· 

nelerinde satılmaktadır. (11211) 

Oçüncü Wuntaka Etibba 
He1etinden : 

Odası idare 

Etıbba Odesıma 18/lt/Ml t~ihli ltonıresinde GnbaDzdı~ 
c:lewe l9ift İdare heyeti ualıtıoa 

Dr. Operatör Mim Kemal Öke 
• Sükri Bazım Tiner 
• thsan Arif Derpıan 
• Ali Rıza Baysun 

Det. Ali Azmi Sural 
\re Bayal)'et Dtftm Azalıklarına da 

Dr. Bahri laıDet T~lzer 
• Mustafa Tallt Oıkaı> 

Det. FerJt Ramiz 
]!'.ez. ibrahim Halil 

Seçllmif ve 7ftf idare HeY,etl kendi aralarında yaptıtı 11eçimde: 
Relalile Dr. Operatör Mim Kemal Öke 
Umum! Kltlplile • Şükrü Hazım Tiner 
Muhaalpllle • İluıan Arif Derman 
Veznedarlıta Dit. Aııli Azmi Sural 

Seçllmlıtlr. (10454) 

RADYO BUL M ACA -, • J 

7 ,30 Proıram 11.40 Jıltuılk ' l--+-..... -+......+--
7 ,33 Müzik 19,80 Kon..,... ı 
7,45 Ajans 19,U Müzik Jt-+-+-+-

8,00 Müzik 19,30 Saat QVı it 
8,15 Evin saati 19,45 Müzik 
8,30..8,45 Müzik 20,15 Radyo ıue 1 s 

12,30 Proıram 20,45 Müzik ' 
12,33 Mllzlk 21,00 Ziraat ta. 1 
12,45 Ajans 21,10 Temsil r 
13,00 Müzik n,oo MllSk J 
13,30-14 M«zlk 22,38 Saat ayarı 
18,00 Proıram 22,45 Müzik 
18,03 Müzik 23,oe K•panıı 

1 
180 
100 
lH 

BORSA 
11 TBIBlNtBANl l ff l 
Sterlin 
Dolar 
Pezeta 
İsveç kt'MlU 

...... • • T&MtlM 

1,24 
129.20 

12-84 
31,0050 

... 1'. 

1933 Tfirk borcu 1 23 25 
1933 ikramiyeli ı:rıani 21 00 
1934 Sıvu • Erzurum 20 80 
T. Cümhuriyet Merkez B. 134 00 
AnaMlY Demlr7olu tahvili •• 25 

NU1t17T 

Soldan sat•: 1 - Ceaup Ame
rlkaaında bir memleket; Birli. 
ı - Romanyalı; Mezru. 3 - Ba
ıın tepesindeki yumpk yer; 
Mahcup olma. 4 - Hllkilın; Kal. 
dırma. 5 - Geniılik; Uzak ipre
ti; Blr hendele fekli· 8 - Şimdiki 
zaman; Bir nida. 7 - Hastalıklı; 
Tahassür nidası. 8 -- SilAhın bir 
yeri. 9 - Geçen büyük harbin 
büyük bir mu~rebe me)'Unı; 
Yakın akraba-.ı blr'I· 10 - Ba
ıına bir (V) ıellrse öltltn olur; 
Avadanlık. 1 l - .Ukerl eıttı.e. meı-. ı..reketleriml tasfiyeden ge_ [Berraldlla .. ..,. lel'lmilde 

cfrmele, ruhumu temizlemele dlale alikan elaa llldrlerha teıt
bıuhtacım. Bu maksat için baba· rlhlne deYalll etme.ıs için .ek· 
..._ "bin tllrlU fedakArl.ıldarla •• " &elefeala •e ...... slpre& 
mai denilen sanat abidelerini vil· aaretlle ok117aealaruantaa çek Türk altını (Rept) 

Yukarıdan qalıya: l - Kö
mür tutlaıı; Fakat. 2 - Une bl
k~e. 3 - Xuman•a; ltaM.r. • -
lsllmın .-rtlarınan; Mllüet ol· 
mayan. 5 - Ayı yuYUı; Huzur; 
Batıılama. 8 - Melltur bir Yu 
nan hakimi. 7 - Anası ~ı öl. 
mili olmak. 8 - Bir nwi p111ruık: 

cude ıetlrmlllerdir. Bunlar; ber. ae..ik ıördik· Ghla menal&n• 
rak bava.ile, bana verdill be. mn müaadeel dair• ... • ita mi
dJl zevkle, büyük sanat kudretle- Mıa ..... devam edeeetls
rhulen ilham alan asil çlzıllerlle Diayaaın H &"iril&ili uma
bmbn ~in ruh temizlilt namına amda bir psetenia 1tq ıit-ua, 

Ttlrk altını (Hamit) 

Kalın beflbirlik (Hamit) 

Kaha baflbirlik <Ret&t>. 
Kalın beflbh'llk 

lltıea 19rlerldir. Fakat ınaddi ha- ıinin _.ıelerlle •llkaeı obna. Altın aramı 

2S 30 
1215 00 

138 00 
120 00 

3 81 

)'atın darlıklanndan uzaklqmak, JlaD Mri yaulan• &J"lrmaBla -------------

,._at ve •vılnin hazzını duy- ranı.. ....,._ 1iyle1enler .. T A K V J M 
mak, edenin bulacatına ve çalı· eUlk etme fır- • pbller, ta
pa ve utn .. n için yarının iyi kip ettiibals ıa1eyl unuu,..
oı.calına ait imanımı tazelemek lardır. Yannkl din1•nıa ~
için mutlaka oraya ııtmek lhtl- aa IMr nretle .... ırllkh, derli 
pcun yoktur. Kendi ruhumla topla 'bir llalde çabltllaele alt AY: 11 - GtiN: Hl - ...... : il 
bafbasa ıelmek tmUnını veren lledellerlalsle allkw elan ller auld: 1357 - bd11elteıpla: 11 
iter muhit makaadıma klfidlr. minakqa blsl• lçla pniıa ea &icat: 1311 - ztı.KADB: t 

Kendi dinimin Allaha ve Jylye milim ..... ıe.141lr. Bitiia bir y A&ft • Y .&Ll -.uıJ 
yarmak için en sade ve tüzel yol mllle&la lfih-', ülild ff '"'10 
oJdutuna inanırım. l'akat başka tı,..etledle •e seleeek ..ailen G'ONEŞ: 
lnaanl•, başka yollardan ilerle- de•redeeetlıınh ......t Uç.._,• ÖGL!!: 
mele ç&llflyorlar ve yolları be- ita ~ yalnadaa all ...... tKlNDİ: 
nlmkl kadar tüzel ve Af delil- bir ....... ....ıl aa.ıet •iM.. AKŞAM: 
cllr diye onları hor ıörmem iten- ..... ..,. nrdlltmls ,_ ka48r ,. YATSI: 
114 lctillat ve ltlıkatl~na kendi. ~ siUla •f A· •· y. tımAK: 

7,tz 
12,01 
H,20 
18,G 
18,20 
fl.18 

2,19 
7,19 
9,41 

12,00 
1,17 

12,30 

Olmamı• 9 - t~l%1a ı.p; Sı
vacı aleti. 10 - Avrupa41• bir 
memleket; etle> nin kıusı. 11 -
Genlflik; Yaban ar111udu. 
EVVELKi BOLMACANDI BALLt 

Soldan saja: 1 - Yenknahalle. 
2 - Ade; De; Ar. 3 - Puta; 
Att. 4 - Terletmek. 5 - Aaurl; 
Ar. 8 - Kereste; Ni. 7 - TU; Ta; 
Adam. 8 - Korucu t - Tam; 
!!otir. 10 - Urina: Jıla••· ıı -
Nafaka; İnat. 
Yukarıdan apılıya: 1 - Yap

rak tlltün. 2 - Bela; Sel; Aza. 
3 - Nestı.ıri; Müf. 4 - Tere; Ma. 
s - Arfsto. 8 - Ad; Tarama. 
7 - Herek& 8 - AcemL 9 -
Ama; Duman. 10 - Llterna. 
11 - Erik; imaret 

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

alı•biHr. 8 er 1e ... e ..... ntala n IBrarla lateJinls. 

lnbiıarlar Umum Müdürlüğünden 
J. - llevc_,t prtname, nüınune ve müfredat listeleri muci~nce 

idare ilati7acı için d53• k•lem malzeme alınacaktır. Bunlardan 
dl• kalemi için son Türk • Alman &nlaJ1D&11Nlan idarece kon
'9GJ•n tefrik ettirilmif ~up dllerleri llel'best kısınuwı tedarik 
olunacaktır. 

IJ, - Şartname, nüın11ne Ye :ıteteler bertüa K....,.sta levazım 
fUllealzclen alınabilir. 

UI. - l'ab-SJI fiyatlarını ayn ayrı ıiıltermek üzere her cim 
malzenle ı., vaki olacak kat'I tekliflerin 15/Xll/941 ıllnüne 
kadar tahiarlar aıum mlldOrlülüne yapılnuı olması lbımclır. 

JV. - Bu r:Nlz~nte 1'1n Almanyecl&n ıanı memleketlerden da
lıl teklif yapılablleceji illn olunur. cl028b 

Çu\1al yapıcılığı eksi:tme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umum 
midürlüğüaden 

1 - BeZI te19kkUl tarafından verilmek üzere beı yüz bin i1l 
bir milyon raddesinde Jüt, kendir veya pamuk lplijine un ve mik. 
aet çuvalı 7apVr"ılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imli edilecek miktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin elulltme lilOü ve saatinden evvel -1mdl7e ka

dar çuvalcılıkla metıuI olduklarına ve bu Iıi yapacak k•blliyet 
ve tefklllta malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi odaların· 
dan vesika alm•lan, muvakkat teminat olarak beş bin Türk liruı
iu Ofis vezn•ine teslim ile malı buz almalan veya bu miktarı, 
mektupları devletçe kabul edllmlı bir milli bank•nın muvakkat 
teminat mektubile temin etmeleri ve eksiltme tünü imli ettikleri 
bir çuvalı nllmune olarak ıetirmelerl ve bu ıünd~ itibaren Top. 
rat Mahsulleri Ofisinin Ankarada Umum Müdürlük Mübayaa ko
mllyonunda ve tstanbulda Sirkeci Liman handa btanbul Şubeli 
Mlldürlyetinde her isteyene verllmek ilzere hazırlanmıı bulunan 
prtnameye ıöre hareket etmeleri llzımdır. 

• - Eluiltme, ikinci maddede zikri ıeçen prtnamede yazalı 
olftlu t•rzd• kapalı zarf usulile kra edilecektir. 

1 - Telı:1if mektuplan 3 • 12 -1941 tarlbine rastlayan çaqam. 
ba tünü aat 11 te kadar Ankar&d• Umum Müdürlük milbayaa 
komisyonuna, t.t&nbulda İstanbul subesi müdtırlütone malı:buı 
mukabilinde talim edilmif olmalıdır. Teklif mektupları mezk6r 
liln ve saatten evvel bildirilen m&Qmlarda bulunacak tarzda ıa. 
deli taabhQtlll mektupla da 16nderlleb1Ur. 

ı - 'hUpla- tekM8erln1 .. oııaruı bir qrt lçJae lloyaeQlu. 
zarflft &leril'le leiın ve adretlerinl ,.acaklar, bu mühürlü urfı 
muvakkat teminata alt makbuz veya banka mektubu ve 2 net 
maddede yaulı vesika ile birlikte balka bir zarfa vaz ve bu zarfı 
da temhir edec;ekler, dıı zarfın Ozerine yalnız teklif mektubunun 
çuval imli isine ait oldulunu ipret eyllyeceklerdir. Teklif mek· 
tuplarına prtnamenin tamamen okunup kabul edildlll yazılmakla 
beraber, imllltm Jütle, kendir ven pamuk tplltile yapllacatına 
göre, teklif olunan fiyatln hem yazı ve hem rakkamla açık olarak 
c:lerci llzundır. Mektuplarda halı: ve •ilinti olnuyacaktır. 

7 - İhale Umum Müdürlükçe ,aptlJC&k ve teklif melFtupla-
rının açJmuı için kararllftu'ılan IÜDden itibaren ııibQet on lllD 
içinde teklifi kabul edilene kefflyet iadeli taahbOtlO blr mektup
la teblll eluR&caktır. Umum MBdOrlllk tbaleyl yapıp yapmamak
ta tamamen Ml'besttir. Teklif Mlllpleri illlıle içia 11uıa77en müd-
det zarflnda teklifl•iRden dlaemeaıer. cıezaı. 

1'1rlll•e Clllnlı•rl•«I 

Ziraat Banka ı s--.. ~= JW, - .... ,..: ...... ,_ ._ ..... .... .... : ... 
..... ... ticu1 - ......... =v- d d wt. .... ~ ........ ~·-··· 

Ziraat Bank..... lauabenlı " • .._ ı sı:ııııf •• ı ıT w• 
ız 60 hı.u tı.ıJunanlara ..... 4 def& flldJeoek lmr'• ile ...... 

:. ... kı pMna .... ~ delltılaıealltar. 

' ... ..... ..... fı,119 .. , ................. ... 
' • .. .. t.• • 
& :ıt .. • 1,-. Ula • • ._ ~ 

• • - •&.• • -· ...... .. 
obprAT: Bwaf'ane••1sı ......... 1* .._ ...... • lllllıılla ..... •ı >IJV'V& Ucrami,. fllrt:alı ı....- ~ • .. ... u. 

"'1T•ıldlr. Kunıllır ..... & •ela. 11 1ı1arC. U ........ U .,... .. 
ıt Blllı•D'MOda 1 1111111 m. 

tsTANBtJL am.ntmt eata 'IUA...,.e 
Bna k_.,... .. •• t.ft• Pll•I •-sır 

BU e.Irtam ... t Z0,80 dı: lam ıı 
Mlllt81vENDB Bu .... saat Z0,30 Q 

lda l8K LUDft YUVAm 

...... ....,. ...., AJNn' llllıır 1'~ 
ı.a1 .. ,.. vaa MA'l'IMil 

ZAYİ ŞBBADETN.&111 
Beyotlu 44 llncü ilk 

aldıtım şehadetnameml za,Ji 
tim. Yenisini çılartacalımdea 
kisinin hükmQ yoktur. 

Karaköy Tersane eM. 
Sed8:t Atetel 

LODIMf llPtM 
Dalllllye Wı' ı 

Dl...,... lff 
Muayene saatleri: Padl 

hariç hergiln 2,5, Tel: 

Ademi İktidar, 
ve Z&fiyeti UmumlyeJJe 

GLANOOKRAT 

DalllUllMtalaklarariiltelılllllr. 

CP'NÖllOTORAX TAnbC 
ımtı.ııt> 

TQntıl, ~ .. -
Tel : ftlH ail-- BO&TOB 


