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Erzincanda ş"dde li 
zelzele oldu 

köy.erde evler tamamile yıkıldı , 
5 ölü, 28 var ah var 

ErLincan, 12 (A.A.) - Bu.,nün 
sa.at 12,16 de. Erzincanda şimalden 
cenuba, 20 sani~ devam edeı şld
detli bir yersa.rmııtısı olmuştur. 
Orta mektep binam, içine girlleıni
yecek kadar harap olmu§, diğer 
bazı bhıalarda da hafif zararlar vu
lmn gelmiştir. Hafif bir kaç yara
lıdan baŞka nüfusça zayiat yoktur. 

Zelzelenin mülhalkattalti tesirle
ri llakkmda malüm:ıt beklenmek -
tedir, 

lkLinca.rı, 12 ( ~.A.) - Tezcan 
kazasında hasar ve zayiat yoktur. 
Kemah kaza& merikezinde iki ev 
ve Çelmik nahiyesi köylerinde bir 
krson evler yikrll?ll5 ise de nüfu.<; 
r.ayiatt ol:rna:mı.~tır. Enincan mer
kezinin Hamzesi, Tilfis. K url, G6· 
diler, Alea pa.lan..,oası göJcleri kil -
rniJen, Girlini ltöyünde de i.iç ev 
yıkılıms, beş kim ölmiiş, 28 kişi 
yurala.nmratır. 

Bir Alman batarycuı atq ederken 

·. LMAM ... TEBLiGi 

Moskova 
Gece gündüz 
bombardıman 

ediliyor 

' .......................... ~~ &i·Viiili$;11Rffi 
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Bütün cepnelerde 
Çarpışma devam etti 

Tulada 
Almanlar yeat 
taarruza geçti 

Dün gece. Şişhane yok~şunda 
bir tramvay yoldan ,ç ıktı : 

Cambarrelılmtz .. .. .. 
ınonu 

Ruayanın i -·~teşrin 
istiklal yıldönümü 

münasebetiyle 

Kalinini 
tebrik etti 

Hariciye Vekili 
Saraçoğlu ile Molotof 
arasında telgraflar 
Ankara, 12 ( A .A.) - ilk. 

teırin ihtilalinin yıldönümü 
münasebetiyle Cümhurreisi 
lımet l nönü ile So.,.etler 
Birliği Yüksek So.,.et Mec
lisi Riyaset divanı Reisi Ka. 
linin arasında tebrik ve te -
şekkür telgraftan teati edil . . . . 
mı~Lır. 

Ankara, 12 ( A .A.) - llk
teşrin ihtilalinin yıldönümü 
münasebetiyle, hariciye ve -
kili Şükrü Saracoğlu ile Sov. 
yetler Birliği hariciye halk 
komiseri Molo\of arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafla
rı t eati edilmiştir. 

Amerikan notasına 
cevap verildi 

Finler 
harbe 
devam 
edecek 

Hel in k i, 12 (A .• \ .) - Finlandiya· 
nm Sovyctler Birliğine karşı muhasa
ınatn son vermesi ve Fin kıtalannı 
ll.l39 hududuna kadar geri ç kmm 
hakkında. Amerika.n talebine cevap 
veren Fin notası diyor ki: 

Anıcriknn muhtırası, muhuamata. 
SovyeUcr Blrllği tara!mdan da son 
verilmesinden hiç balı8etmcdiği .gibi, 
SovycUcr Birliğinin kendi kıtalarmr 
1939 Finlandiya hudutları içindeki ıı.. 
rnzidcn ve Sovyel1erin i§gnll altında· 
ki diğer araziden çekeceğini de bildir. 

(.Deoomt Sa. 4 sü, 3 de) . 

Rad vodan dilimize 
beklenen vardım 
Ankara Radyo Evinde 

yarım saatlik bir 
gez inti dolayısiyle - ._,... . ... . ,.. 

YAZAN '.s~ir rekor 
t\\tglct~tte Atlas Okya · 

\t 1ki defa geçildi 
0'azt81 4 iinoiidc) 

Dün gece, saat yarımda ban· 
kalar caddesinde bir tramvay 
kazası olmuş, 98 numaralı tram 
vay Şi~ane yokuşundan iner-

ken yoldan çıJan.ış ve ya.yakaldı· • 
rımına dayanmrştır. Kazanın ~ \ _ ! inci sayfamızda -

HiKMET MUNtR 

sebepten ileri geldiği t&hkik edıl a.w-------------
mcktedir. -

( Ölmez Reis 

1 

1'Ç011 müabWDde vereceğimiz OLHEZ BEt~ 
?'Dcıı ınnn- Pazartui g1bıtl tevzi edilecektir. Olru
yucıul.armnzm Paurtesi gUna nnnanlamıı almaıaj 
rmı ricııa ederls. • 

L~----~~~~~----~~----

Çörçil 
Bir nutuk daha söyledi 

-o--

Hes 
Ağzından bazı 
şeyler kaçırmış 
Lonclıa, 12 (A.A.) - Kral nu~ 

kuna verilecek cevabm müzakere
si esnasında A va.m Kamarasında 
söz a lan ÇörçJJ, pek yakında mec
lise gelecek olan dahili işlere ait 
kanunlardan bahsettikten sonra, 
~zilne şöyle devam etmi.~tir: 

Hnrbin ve se,·kUlceyşin fazla 
sık gözden geçiıilınesindeki malı -
zurlara nazarı dikkati celbct.mi.'}
tlr. Meclis, bu hususta. bana çok 
müsamaha.kar davrandı. Ve uma
rını ki bu.,"'Ülı harp vaziyetine dair 
herhangi bir müzakereye girnıek 
hususunda beni mazur görecektir. 
Yalcın ati hakkında herhangi bir 
tefe'ülde bulunmaktan hazcr ede
rim. 

Çörçil, düşman tal'afında.n batJ
nlan gemilere ait rakamların h er 
ay neden dolayı ncşrcdilmcd.ih'ini 

hatırlattrktan sonra §Öyle demiş -
tir: 

Da.ha uzun devrelere ait olan tam 
rakamlan zikretmeokte hiçbir mah 
zur yoktul". :t:kte~ sonunda bi
ten dört aylık devreye alt rakam
larla mukayese edilince, hakiluı
ten zikredilmeğe değer. Haziran 
sonunda bİten dör ay zarfmda tam 
iki milyon tondan biraz fazla tica
ret gemisi kaybettik ki, vasati o
lanı.k ayaa yarmı milyon tondur . 

(Devamı Sa . . ~ 3ii, 1 de) 

inailiz 
Kralı 

Parlamentoda bir 
nutuk söyledi 

-o--

Türkiye 
ittifak ı 

Sağlam surette dostluğa ,·e i t inwla 
dayıuısrak devam edi;\·or 

--(}o~ 

Sovyetlere 
Mümkün olan yardım 

yapilmaktad~r 
o· QC'l.Sl 1: iitıriide-) 

Tayyareden dü§erek kömür haline gelen Hudzinger'in 
memleketimizi ziyaretinde alınmış bir resmi 

General 
HudziQer 
Tayyareden düşerek 

Öldü 
<Yazısı 4 iincfu!c) 

iTALYA 
Şiddetli tayvare 

nücumlarıfla 
.... 

ugravor 
(l'amı 4 fincü<h>) 

ı __ b_e_n_ii_m_ vaza~~~~~·-1 
heykelin kendisi 
12 yıl sonra i tanbul fcthln~n c;oo Uncu yıldönUınUoo kavU§acağımu:ı 

dUşilnen belediye o gUne yetlıJtirmek Uzerc §imdi.den bir heykel yaptırma 
ltararı verml§Ur, 

bu heykeli nereye dikmeliyiz? dlln bunun üzerindeki dllşUncclcrimi yıı_ 
zarkcn durdum: peki; yer şurası veya buramdır dedik; ya }\eykclle yer bir. 
birinden nasıl ayn mUtnlca olunabilir? 

yerin genişliği, vasfı, yakından yahud uzaktan etrafını ku§atncak yapı 
ıarın değer!, mahiyeti oraya dikilecek bir heykelin al&eağı vasd Uı:erlnd 
tesir eclcceği gibi dlkHccek heykel de bUyüklUğüne, yüks kllğlne, tasvir elU 
ği manzaraya gör bir meydan, ikinci dereccdc de tcsisıer, ağaçlar, tnrhl:ır 
ıster. bUtUn bunların da şehrin imar pilflnlyle nll.\kası besbelli! .. 

o halde, heykelin kendisi için ne dil§UnUyonız? benim bunda da ilk şar 
tım: yapılacak ıe bellLnl'nln fa tih resmini bir btislv çevirmekten ibaret ol, 
mndığını bllmektir. 

bunun ötesini tl\rl< san'alktı.rınm yaratıcılığına bırakırken sadece iki 
Uç muhtıra notu kaydedcblllrlz: fııtih'ln iki bUyük takdirkl!.n, 1..--emlU'Jc 

lıit nıld'l belirtme!< gibi ... 
her kCıo:N<lnde dl'h rln "' ıııııu l bel,a-ıni''diır'ııı mııırniyle b ı:tayıp: tı\rifi 

~erdo lıilme"r. • :ır!ic çıknn kib:ırııı mısroiylc biten manzumeyi, bugUnkU nesl 
bilmiyorum. lakin dUnkU nesil, edebiyat alanına dikilmiş eşsiz bir hcyk<'J 

<llarak tanır. 
evrak·ı ~rı,Un'm ratih'i kadar dıı. ikinci l!ll•ltnn nx.'lhmed'i candan :m6_ 

dataa eden h!ç bir eser ya7.ılamıyncaktır. 
aonrn, at.ıı tUr1' ... fatih'c bir heykel yapacak san'atklır için, latıh'ın -O.· 

deslni ikinci defa fetheden ebedi §ef acaba en canlı bir rooUf teşkil etmez mJ? 
hele lmradan ytlrUtUlcn gemiler, tUrk nzm!nl ebediyet<- nnkk:deeek 

11 ehomctli ınanr.ıı.ra ... iBte fa tih ıcın dlkllccc>k heykele en çok yora.şan kaide!.. 



C.,,'örçııın 
nutl<unaan 

~on,. a • 

J·ponyanın 
ingUte e_.en 
ş 'jpnes arttı 

fol<)O. ı.t (A.A.) - D.1'1.B. 
Domel AaJ.caı iyi baber alan mah. 
lcr-: atfen bildlrıyor: 

Çörçllln son nutku Japon • Ame. 
an mUzakereler. uzerinde gayri 
:ılt bir tesir yapablleccğı tahmin 

•dl me ttcdlr. 
Çörçll. Jııp:myaya A&l'fl cııptomatlk 

:ıtr taarruz b&,Jl&nJICJ olan bu beya 
ıatta buıunmalt llzere, halihazırdak1 
nU§kUI vazlyeU bılhaaaa RÇml§Ur. 
;örçll, b.r yanda.n Japonyaya !tartı 

UsnUniyeUni güstermeae çaitfırken, 

ğer taraftan da. Pa.stflkt.e bır çar • 
J§ma vukuu takdirtnde derb&I barp 
n.n edeceğini 81SylUyor. Fakat Jap~ 

,., İngiliz generalleriyle polltlkacııa.. 
:mm, l<uşatma lşlnJ taınarıılamak Uze. 
:. Uzakşarkta 1J bl.§mda bulundukları 
ce;)'!i~ctln! gözden kaçırm&auıktadır. 
~rçilln Almazıyanm hQcumlan Ye 

ayru zamanda Japonyaya kartı tak!b 
tUği korkutma myueU. her b&lde, 
Japonyayı mihverden ayırmak gaye
llne matuftur. 

Ci dUTiDE HALK 
ACLli<TAN 
OLüfOR 

Yit&. lZ (.\.A.) - Vlflde t&)'Yllre. 
• in.en mUStemlek.A.t nazın Amiral 
P1atoıı demı,tır ki: 

ClbuU bütUn kuvıreUle mukavemet 
adtyor. Bu kllçük takat Uim11 mu.. 
:emlekenln karan kAUcÜr. Clbutlye 
iaPllğtm seyahatten bu lnt.l1- Ue d~ 
Oyonıuı. 

Amiral §UDlan na. .. etml§ttrc 
Halbuki Clbutt merb&mtı.t.11 blı' &b 

uka altmdadır. Halk &Qlıktu e&G • 
fOl· Harenttmdaı eYftl Qb\lt.ı.ııJa M 
ced kuma.ndaıu korkuD; ablııblun 

slerinl zayıflatan 9Uc\&U&mıda &afi. 
,an zabitleri k1lçük abltleri.,.. Deler 
Mi ı:wııuıa CibuUOla rranu.da kal. 
:nası lı;ln vazlfelertnı aınuna kadar 
rapacaklannı baııa atene n rNIMll 

Viyariada 
Bir Avruoa 
konferansı 
toolarıacağı 

yalan 
Stokholm, 12 (A.A.) - Svensı<<> 

Daguı.act gazetesınln muhabirine gö 
re, Berlinın salAhiyctt.ar mıı.hfellcruı.. 

den Viya.nada btr Avrupa konferazı • 
smuı toplan °ı mevzubahs ~!:nndığı 

beyan edilmektedir. 
Aynı mah!ellerdo bt!yilk Avrupa 

teşk110.tmm kongrelerle değil. tıarp 

meydanlarındaki hareketlerle vücudc: 
geUrllcceği kaydcdllmektodir. BUtUn 
harp barekAtı bltıned~n yeııu maatı 

etrafında bir ...oplantl yapılması dll§U.. 
ııUlemez. Bu gibi slyast kongreler ma
ziye altUr. Şlmdılik ancak Roma • 
Berlln mihverinin Avrupanm ııtıkba. 
llnJ tayin edeceği aöylencblllr. 

Yunan ısta na 
Kı2ılhaçın 
yaroımı 

Attııa, 12 (A,A.) - 1600 ton buf. 
day ytlldU bir vapur salı gtınU Pire 
Uma.n.uıa gclml§Ur. Buğday entcrnıı..s. 
1onel Kmlha~m Yunan milleUne ho 
dl)'ealdir, Bu, golon ikinci vııpurdur. 
Pek yalanda bir vapur daha gelecek . 
Ur. Yiyecekler halktı. parıı.au: dağıtıl • 
maktadır. 

Atlas. U (A.A..) - HllkQmet, ha. 
aılatı mlllıhaaıraıı tçttmal yardun 1f • 
IerlDe talWa ed.Uecek olan biJ' vergt 
lhd.u etmegt ka.rnrl&ftırnuıt.ır. 

Kuduz hastahanesin;n 
makinistleri 

mahkiim oldu 
Bir müddet evvel, kuduz hasta 

han~inde bir kar.a olmU§, etilv 
makinesinin kazanı paU ıyarak i
ki çama§Jrcı kadın ölmii§tü. Ted 
birsizlik ve dikkatsizlikle kaza -
nm patlamasına sebebiyet veren 
makinist Haydar ile Hakkmm 
dUn blrinci a~'I!' cezada muhake
meleri bttirilmi§, her ikl11fnln de 
.uçu sabit görUlerclt ikieer sene 
airr hapse ma.hkCun edilmi§lcr -
dir, 

VAKiT -----------------4'2:::00:-;;;~-=--t--:-··:--:: l~ . 11 - 19!11 

l adyodan dilimize 
beklenen yardım 

4nkara radyo evinde yarım 
saatlik bir gezinti dolayisi~e 
B ASL~ kongıresine gazetemi:: 

adına iştiraJ< etmek üzere 
Ankaraya gitmişken Radyo evin! 
gezme~en dönmek büylik bir ek
siklik olacaktı. Meğer radyo u
rııunı mlldllril Vedat Nedim Tör ar
ka.dll§ımız bunu önceden dUıjün
mU§. Bizi, a.ym be§fnci günü alqµ· 
mı "Bir hail< tUikUsil öğreniyoruz,. 
eaatinde bulunmak iizere miidyo· 
ya ~.ağırdı. 

Hususi surette basıl~ pembe 
davetnamelcrin nrlmsuu okuduk; 
pok ağrr ı:ı.:ırtlar.. :)e.rkı söylend'.
ği sırada konuşmak yok. KilçUk 
çocuk ıı.sUı. getirllnUyecek... .Aksır
mak, tı:ksınntık, bltsilrilk kıı.tiyen 
memnu ... Bu itibarla biı--GZ soğuk 
alınış ve boğazınıza vakitli vıılti~ 
siı debell~ ola.bilecek sesli anm
lara hUkU.m edeımiyecek vaziyet· 
teyı;eniz, gelmemeniz da.ha mUna· 
s·p görUlUyor ... Da.vd, ge<:e sa.at 
dokuzu on geçe ~ıyor ve kırk 
geçe bitıyordu. Fakat tesadtlfe be.
km.iz kt Matbuat umum mUdUıil 
Selim Sarper'in saat yedi buçuk
tan başlıya.rak on ikiye kadar de
vam edeceği söylenen ve filhakika 
o saatleri de geçen zlyafetl, ayın 
ak§8m veriliyordu. 

Sa.a.t dokuz aula.rında kendim.izi 
o ağır §a?'tla.ra dJkknt edebUmeğe 
elv~U bulma.dik. Radyo evine 
gitmekten vaıge9tik. 

••• 
NASIL gidebilird:i'k ki, azıcık 

menni ediyor. ~lJıı de bUttln bu 
istek saldmşı arasmdan en uygu
nunu, herkesi iJgilendirebflecek en 
umumi vasıfları haiz unsuru segtp 
dUnynya dinletin b~almı. •• lşte o 
isteklilerden biri de ben... Bakm 
size radyo evinin iç he.yatını ıı.n· 
latme.k üzereyken bu müesseseden 
benlm istediğim bir progmm ffgU
rUnli kt">ne:ı söylc~'.ivercyim: 

• • • B ENİM muharrir olinak; hem 
eski harflerle tek yazısı in

tişar etmemi§, ya.nl halit3 muhlis 
olgun yazı inkılabı climhurlyetlnlu 
bir muharriri olmak &fatile rad
yomuzdan istediğim, son gUnlerde 
dile dairdir... Dilimizi düzeltmek. 
yabancı unsurlal'dıın temizlemek 
ve yeni kelime kalıplarının çet.re
fUden en uzak; sanünfyeıt, sade· 
llk, kuvvet ve IŞ1ğa en yakın çe
§iUerini bulmak, benimsemek, yaz
mak, ve benimsetmek ig!n ca.lı:Jtı
ğımrz §U sıralarda, radyo müesse
eem.izin mükemmel yardrmı olnbi
Ieceğlırl dtlşUnUyorum. 

B EN Vedat Nedimin yanmd:ı 
fkc:n kapı WNı«hı. N cşriya.t 

müdUrümUz Mik Ahmet Seven
gil; "Tan" b:l.5Illuho.rrirl Zekeriya 
Scrlet, muharrir arWıd8.6mı Nnc.l 
Sadullah içeri glroilar. Demek on· 
!ar da radyo evini gamı.ek fırsatı· 
ıu ~ istemem.işler •• Müdtir 
bizi, binayı gezdirmeğe baı.ladı. 

Markoni sistemi üzerine kurul
ınu..' ve dllnyarun o sisCemde!:i en 
modern evlerinden biri Qlan Anka
ra radyo mUesscsesı, emin olJ.nUz 
ki pir inS!l.ll vücudu ko.dar mı.:ğlü.k 
faka.t mun~ ya.pılı ve yine sıh
haıtli bir insan \ ilcudü gibi iyi ba
lalmıs ,.e mükemmel ~leyen bir 
varlıktır... Bir {;ece evvel bizJ da.
vet ettikleri salonu gördü . MU· 
kellcf kadife koitukln.:rm tiya.t.ro
van ~ olduğu bu büyük 
salon® R~yaseticümhur orkestrasl, 
ak.~ üzeri çala.eakfan p rça.l.:ı.nn 
provnımıı yapıyardu ... Mikrofonlar. 
modem fennin en küçük f ılt.ıyı 
dilnya.ya nal!:le.tmeğe hazır o has
sas, umn.cı casusla11; birer tiınsnh 
ba.sm1 nndrro.n tırtıl k.nfalannı kal
dmnı§, faJmt sessiz, bir kenarda 
tluruyorla.rdı. Ks.pa.hydılar ... Kon
trol da.i:rclerini, elektrik, ses tnksi
me."'1, sipE.ter od alarmı: bilhae..sa a
çık ve yn.ük dilli dostumuz bliyük 
türkçeei Nurettin Artamın h,. nk
sam sekizi on b~ geçe, "Sa.ym 
dinleyicilerim .. BugünkU dünya. hft
ciiselerıinin siyasi mn.nınro ı §U· 

dur!,, diye hiç yormadan hepilni:ı:c 
sesli rcsi.ms1z filmler gösterdiği 
yort gördiCt. 

• • • 
N İHAYET halk çarktla.rmm 

fatihin heykeli r. 
Fnt1h1D hcykcllni ncrcd6 ~· 

I31r '°k fikir llcri sürW!l.Yardaa I'-: 
bahçede deniyor, çUnlrll F• _,JI ,_
len karadan yürUtmok ltlll Q04• il• 
rekete ı;ct.ınlştL SQ.rlaraı öO~ 
rıiyor, çUnltU Fatih ora~ • ..tt. ~ 
paytahtın::ı. ısaldınp zaptet.GPr" ~ 
6nUndc deniyor, Beyazıtta 6fl'~ 
yanan adliye b!nam ~ ııır'" .. 

Bu muhtelif ruw-ıer, en 1' 
yerın. bcılrmcstno lmke.D vere: ~ 
ço!t faydalı oluyor. Eatıab1 JJl 111 ""' 
de nyrıcn g~stcrilcn yerıcrln !llo fi'• 
sesine yn.rıı.yact\ğmdtuı ıcrc _fi 
dnn edecektir. ıı:ı 'J"·. 

nen, dllııkil fıkra:ımda gsl< ~ 
t;sun ı ıı.rct etUğl Ayaso!l~ ~ 
ııdlil e b1na:mım yerlnl eD ıed' r 
buluyorum. Giırç1 Fatihe ne 0 ~ 
sa olsun diktlccelc bir beyıteı.. ~ 
en kıymetli ziyncti.nl tf.'~Jdl ' rP'. 
Ancak dU·erken bir do tarlb _,ı 
slndc.'"l b:ıkmnlıyız, ~· ır· 

Ayo.so!y , Sultııııahınct ci tıU' ~ 
ht escrltırin en bol bulunduA'U ~ 
dır. Burnaı, b!r tarlb1 eserle~, ~~ 
bir tarihi eserler Lltesı. h~ ~, 
meso bllc mevcut eserl r, ~ ~ 
zlynret eden yabancı sc)')~ eJlo ~ 
zlvaretgo.ıu oluyur. D nııd '-r! 
dan, havadazı d<ı en g-ı.ııcl ot'' 
de~ril mi? Eğer bu alan ı.aribltıll' -;! 
m !'lhcri olacak , gcll'J l'"Bu. 0,ıl'. 
I• üıl burada. ılikmd• mu\'llil~ ~ 
tır. Hcın bu takdirde yııpıl.gıııı._~ 
keller, buranın dcltorun.ı U) !letf'I 
tc,1cm blr c er \'l.ICUd ı;ctll' ııı 1" 
kl .Fıı.Uh glbl b1r kumnndan IC ~ 
en lüzumlu cihettir, ~ 

Ml" 1.Zl 

· Sinema fiyatlat' 
ucuzlatıl~cak ~ 

Sinema fiyaU ... ımın soll .;f~ 
Jnrda asker ailelerine) 
ya.~!~la yük& ım·ş oldt1~ 1, 
muş~ur. 

1 
ıı 

Asker ailelerine ya.pi s.CU 
ka.ldırılmak::.ızın mevcut rıd' I 
dan 10-15 kunış arast 11 tr·nzilut ya.nılmaı:;t dU uıı! 
dir. 

Yere dü:üp J:._f1 ~ 
patlayan ad~ f, 

ldlrdl. 

öksürmek korkunç bir felıi. • 
ket doğura.bilirdi. ÖksUrmck §(>ylc 
duraun, maazallah ya. kcndlmlzı 
tutamayıp okunan cıa.rit.II::ra. işti
rak etmek heıveaine kaprlsaydık ..• 
BUtUn Ankara, bütün fstanbul, ni
hayet bllttın Türkiye ve dünya din 
leylclleri "Bir halk tllrlıil&U öir~ 
niYQruz,, eaa.tl ııaınma. ttz ve Peti 
perdeden, inceli ka.linlı seeler; ne
şeli veya sert. m.ıı.lunur •eya. bay-

Araba altında kalan gm tilrlU mo.kam •e ça.ımııa.rıa bin 

Bu maksatla radyodan söylene· 
cek her sözün halis tlirkçe olması· 
nı şart koşmakla kalmayıp ayr;ca 
bir "Öz türkçe konuşalım,, saati a.. 
ynma;ktan bUyUk ff\.yda. umuyo
ıı.ım. Fe.knt nasıl... Falih Rıfıkı 
Ustadmuz dil bahsinde yepyeni 
nnlayışlarla dolu maka.leler yazı.
yor. O ruh çerçevesi içinde halita 
yeni v~ tutn:bllecek kelimeler ta
nrtmnlı::, kullanmağ& te9Vik stme!t 
yolwıda. tatlı, cana yolun ınusa.ha· 
beler tcrUp etmek mUmıkfindUr. 
"A" dan başl.rynra.k "Y., ye kadar 
mükemmel bir tilrltçc {ilfahl lQga.t 
neşriyatı ya.pabilirlz. Bunlar halkı, 
kendileıi not etmek r>ur<rtile birer 
kUçtik eser edJnmeık iınkAnnıa. ka· 
vuştunır •.. Her kelimenin kulla.mı; 
t.arzlilı, tür!U mana inceliklerini .o· 
re.dan anla.tırla.r. Yazıda, 5ÖZ<le 
yerlerini gasterlrler. Hattlı. bu hu
susta halkın fikri de öğrenmeğe 
davet edilir .. Şhndiye kader bu u
sul neden tatbilt edilmedi b4.Jmcm ! ? 
Fa.kat her halde gee.ikrniıJ değiliz. 

ooylendiı:i ctüdyoya girdik 
ki burada, ba.5tn. tn.nbuıi er~ 
pehUva.n olduğu halde her gUn ve 
gece st.elcrlni scvere'· dinlediğ~
rrliz NeV?At, Azize, 1fclek., Sema.· 
he.t, Perilıan, Safi>:e, Sidrka, Saa
det, Mefharet, Muzaffer, Sadi, hu
ınsa bil tUn beğcnilmiı:1 ıımnatkarlar 
90k ka:biliyetli, faka:~ maa.Iesef şu 
dakfıka.dn !Bnıini ha.tJrlaynm.adıifuıı 
öğretmenlerinin idarceindc ders 

B 'ktnşta, köprüba-,I·:Jt.J' 
ran Salih oğlu Akif adJl""'-= • 
risi, dun Sina.npaşa co.W11 ~ 
den geçerken, birden.bi~,JP·ı· 
müş, kafası patlıyarak :p 

1vtacariıtan Maliye Nuın 
Roma, U (A.A.) -~ ma.. 

çocuk öldü bir Çefit mlldahalenln altüst ettiği 
Beyazrtta, Kirazlı vi§Jlıe .soka-, bil" buhran ~ Iaı.laeı-lttt ..• 

fmda 50 numarada oturan Ha· Bununla. beraber radyo umum 
tim adında birisinin 4 ynşındakl mlldüriinden ertesi gün öğleden 
çocuğuna bir müddet evvel, nu. sonra için bir nuıdeYu :ılmağr u

~~~ğlu Jıastahan~ 

-------------! yapzyorlnrdr. ye nazırı Doktor R.emenz'.'iclmellw 
re!ııkaUDde nearat mıı.tepn AdaJ. 
bert Cılzilt oldutu halde ba abalı 

Romaya gelml§ttr. 
marası ve sürUcUsti meçhul bir nut.ınadım. 

are dememeli ? 1 Uitfedl:p bizl.m için uç 'şa.rin o-
'~ kudular. Heyeca.nla <finledı'k .• 

(Halim Yağcıoğlu) imzalı· bir man. I Stt.e bir @CY eöyliyeyıim mi!., Brı 
zume: dibek döven. kızlar "bir 0 yana bayan ve boylar, lmrnlarmda ya.
bir bu yana ç&lkanm • ~kızla; bancI bir dinleyici kütlesi oldu mu; 
dövün haydi bhvoyl!,, beytiyle ba.f: dıvarrdakl konserlerde görülen a
lıyor. • lışkanltk hllifma enikunu eıkılı-

Bir öğrcbneni ka~ 
Öğretmenler yanlan ..& 

roisllğlndcn: Si9 

VECiZELER 
ta&&ıı il. (t&ldJ pg y ~ 

~ Edllaıı tecrübelerde ada t&•p.
rdyıe tavııa.nm, Jrurdla köpeıtn. teke 
ile koyunun. lDan1a marmwum. ... 
lalilbllııda b1r ıey p!anamroar. tL 
ıııa.n maymundan ttlremedl. 

4 Fen. vllcutı&ıımmm telDMIW n 
lı9ceddl1Ue dalma dellfmekte olchJtıı 
111& söyler, fa.kat maJıkemeı.r bunu k&· 
bul etmeızıe.r: bir MDI ene! Cllal!§ bl.r 
Dlruıyetln falllnde e.k1 "t11cudwıdan 

r scyler k.alm&m.JI ol4uiu halde :yt... 
le ona suçlu addederler; demek ki 
&ddyeler ruhun 'f'Golıduna hıaıı.ıyor. 

araba çarpmış, yaralamıft;ı. 
Yaralı QOCU.k dün evinde öl -

müatür. Vakaya müddeiumumi· 
lik el koymuş, cesedi mu~vene 
eden adliye doktoru morga kal -
dlrılmaema lüzum göstermiştir. 

Tramvaydan atlayan 
çocuk 

Fatihte. Reşadiye otelinde otu 
ran MU8tafa oğlu Bahaettin er 
dmda H yaemda bir çocuk dün 
akşam Şehzadebaşmda tramvay 
dan atla.mıo akı;i istikamette ge
len vatman Alinin tramvayt önü
ne düşmüştür. Tramvay çocuğa 
c:arPmiştrr. Aihr surette yar.:ı.la 
nan QOCuk Cerra.hpaşa hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Hayri Efendi, onun en candan mahremi idi. 
- Makbule senin olduktan aonra beklemekten ne 

çıkar. Bir ba,kHı talip olamıyacak, bir bafkaıı göremi
yeeek.. O seni dü,iinerek seni bekliyecek, sen de on-.ı 
düıüne~·ek iki seneyi bekliyecebin.. Göz yumup açın. 
caya kadar seneler geçer .. Baban, ne jyi baba imiş, ki 
senin bu arzulannı yerine getirdi. 

Hayri Efendi, Hi.§im Ağanın zoru ile Behçete oyun 
yapmı9tı. Fakat şimdi araları ıeker gibi idi. Behçet ona 
muhtaçb da.. Dertlerini dinletecek, Makbuleden konu. 
ta.bilecek batka kimi bulabilirdi.. Ne Hayri dinlemek
ten bıkıyor, ne de Behçet anlatmaktan usanıyordu. 
Hatta Hayri Efendi, ekreıiya Behçe'd arayıp buluyor, 
ona Makbuleden bahsettiriyor ve böylece aylal', seneler 
geçiyordu. . ~· . 

- Gözün aydın Behçet .. Nikaha bir hafta kaldı .. 
..._ Günler ıenelerdcn uzun geliyor bana Hayri 

Efendi .. Gece sabah olmuyor, gün bir türlü bitmiyor. 
Behçet sevinç içinde idi. Yerinde duramıyor, ;ki 

dakika biri ile konu§amıyordu. Evden sokağa, sokaktan 
semtlere koıuyor, tekrar eve geliyordu. 

Bir akfam, gene i~i tutu,up yanarak, o günün g~
rnesini beklerken nnneıinin solgun ytizü ve ya~Iı s!izle~ 
riyle kar~ıla~tı. 

-- Ne var anne? .• 
- Bahan çok hada Behçet .• 
- Babam has~ mı? .. 
B'r ~i~ek gibi Makbulenin yüzii gözü~ün öntinde 

~akıp :öndü. SonrA babasının şefkatli bakı,!larmı z;örUr 
eihi oldu. 

- Birden mi? .. 

• •• s ÖZL~ôtMlZ eeattc rad· CemiyC'l:imfz aza.smdaıt~:~ 
CUccseymcn köy okulu 6o r yo evine gittim. Vedat T6r, 

her zamanki ~etile bcnl kareı· 
ladt. Radyo programlamun aon 
zamanlıı.rda aldığı ve her dört ay
da bir değiştirilen teterrüatmı se
beplerile a.nlatt?. Radyo dinleyici
leri, hm bir iı9tekle dolu ~it ç~t 
lnsanla.nl&n vilcudc gclnıtş koca· 
man bir ma.b.~er manmra.sı gösteri· 
yor, Kimi alatlll'ka saz ister; kimi 
alafranga odke&tra ..• ldın1 c.uban
da fazla yer vcrilıncsini arzu eder; 
kimi t.emsUJC"ie çoğaltılmasmr ... 
Kimi karmea ftretfmi hlltkmda. 
konfenı.nSlaMelı, ant ~ o
yuıwndan hoşlamr .• kimi şiir okun,.. 
masmı, kJmi d&vul galmmemıx tc-

{çalka, çalkazı) blr emir aiga.&ıdır 1 :yorlar. Her btrinin, ~ söyler· 
' ken y(Lzlorlnden pembe utanç bu

kl met ul Ye tlll ayndır. (&lıZW çal· l tla.n .M... rdu. 11rn-c u g~.,o .L>U&.nuonun e&· 
ka, denizlerde çalkan!) gibi; p.ir an. ....,_ · h. • rd.m.:ı- h .... __ _ 

Mehmet Nuri Özyiğit'i ~· ~ 
maaleıSef ebediyen kny'bet 
del"li ailesine ve saym 3· / 
ra tazlyeUerimizi su~ 

Eşreften seçnte~ ~ 
l. lh: tpttu fulmilm, cielll 1 ~ 

,._ .... gız ımaye91 a ~ e11M:»e 
ta.şıhyor kt burada tuzlara; kendi keıı. k ndilerl 1 duyuro.ralk fnlm.t kim 
dllerlnl çalkama emrini veriyor. O ,, e ·g- ~ •• ~,_ .' . ....,..,, t . -

sccı e, gorunmem<>11. sw·cı..uo C1!ıin 
halde bunun kcllmc81 (çalkan) deA'fl, t"'.,-l • -'--~'ı:k h d , e •ULA erı ıöllmu ve uzur per e-
( çalkalan) • ccm l do < çalka.lanııı) olur. sint biz y~.nlarma lmıeklc Meta DöndU ba~ra ~ j 

Öptı dbena, gttti ~ 
•.ıı, dlkU _..., ~eldl ~ 

BundNl lı8fka bu emirde (btr o )'llDf., yr~~ g 
bir bu :ru&) lilzumsns bir UA:vedlr: 
~kalanın.ak keUmcsind~n T.aten bu 
uı..ua anlqılı:r, Musraı de#tftlr.aıell, 
(çalkalanm) demeli, (c;&lkanrn) de· 
nıemeıt. 

-4-

- Eve bitkin bir halde geldi. Ateşler ir.;nde yatıyor 
Behçet babasının odasına kotrnak İ!tedi, ayaklan 

sanki mıhlanDllf lı. Hareket edemiyordu. 
- Hekim ıetinnediniz mi? .. 
Annesi hıçkırmağa bqladı: 
- Getirdik .. Humma dedi .. 
Behçet, Humm•nın ne olduğunu bilmiyordu. Fa

bt yalnız, anneıinin ağlamasından anlıyordu ki, babıı-
11 tehlikeli hir hastalığa tutulmu~hu. 

:(. . :(. 

Matem günleri, Behçete tahammül edilme~ bir ce
liennem uabı veriyordu. Babasını çok severdi. Kendi. 
ıini Mo.kbııle Hanımla niıanladrktan sonra büsh'itiin 
bağlan1Jll§tı. Şimdi, bu acıyı n'Asıl giderecekti. 

Bir kaç gün sonra MakbuJoy~ tekrar düşünmeğe 
başlamıfl:ı. Fakat uzun müddet bP.klemek ?.aruretinde 
kalacaldarmı anlıyordu. Annesi, kanlı yavlnr akıtarnk 
ağlıyor, çırpınıyor, saçlarını yoluyordu. 

Bir gün, baba y~ıa üstüne ikinc! bir fd-1!<ct h '~eri 
getirildi. Hi.§im A~anın ortaklnrı hc~aplan çıkarmış. 
lar, bir çok bor~hı.r Behçetin ımneoine gclm;•derdi. Ne. 
tiçeı:l~ kQmşıd2.rnı h"' .. ~tleriui uynndırn'!1 1 F eim Auaı. 
nm a-erveti bir hava obp ı1çmu~, l'H~rin-ie nv csya ı i!e 
be~ bin k\1~ k1Hh1.r bir servet lmlmı;~ı k~, b·.ı d<\ hiç bir 

Bumn için. kenl:!ilerinden öznr 
ellerim. Fa:lt&t Radyo m1klüriin::ı 
de k~ ederim. 

H!KMET MUNIR 

ıey değildi. Behçetin annesi, kocasmm acısı ile ystt•'' 
ken bu haberden hiç üzüntü d·.ıymadı: ·~ 

- O H.ğ olsaydı .da beş paraya muhta~ kalsa id• 
dedi. . 

. Arad~~ iki ai" geçmi~ti. Behçet, sevgilisinin balıd~ 
nı açmak ıçın zamanın geldiğini düşündü ve bir f ç 
anneıine, artık bu mateme nihayet vermelerini hi5f 

tirdi. dl 
Zavallı kadın, oğlunun bu temiz hisleri kaf!!tl1'di' 

teluar. hıçkırmağa başlamıştı. B hçet, evvela söyl! •, 
ğine pıpuan oldu. Gene annesinin acılarım det~ 
Fakat meaele hiçte öyle değildi. Annenin bu h~:Jı 
lan, koeasmın ölümü için değil, Be~t içindi. 1M" 
gözlerle: 

Dl.,~ - Ah :Behçet, dedi. Sana nasıl anl&tayım. 
varmryor. 

- Ne var anne, çabuk söyle... te 
Behçet, yas günlerinde bir defa olsun Me.kb~,, 

Hanımı. görmemi§ti. Bir gün ziyarete gelınitlerdi. O g ıP 
de Behı;et evde yok\.ıı. Yoksa bu haftalar kinde anlat 
batma da bir felaket mi gelmişti? 

Annesi devam etti: eti' 
- Ah 'talihsiz Behçet .. Makbule Hanımın anıt ıt 

kızını gene sana vermek istiyor, lakin evvelce h•b~~ 
vaadetmiş olduğu n "'ır tekliflerin de taınamiyle · y•J!';. 
nrn.smı istiyor. Onlar yapılmndıkça kızımızı vercJl'lef' 
dediler. ~ 

Bir gelin od ı "'Ü lem lt, Bch ... ctin aile:;i için dl 
k~.nım~larnw/~ı. Eldc:ı ne p re. ı,nJmı§tr, ne de bir yer 
ümit vardı. Malcbulenin annesi: 

( Deoomı 11ar) 
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ı~~~®u a 1 [~ip~dW 
~ti~ ;t~-~~lH] fl 00 (M] LA\ (ID ~ ~. ~ . rn: · ~ 1 Teke haksızlık, ~~~:.~.::usı::~~~~-a.:n~~11~nm~:~: 
rıandiya tek Kasapların kontrolü lhtıkard~n Adlıyeye cemiyete ~::::~:~:E:~;~t:f::::;~: aşına sulh verilenler tecavu··zdu""r \'lın" lar luze;m ı.;üneı;ler allmdrı. l • terle ~rn.um bir 'ücuttan akı!iıns. ~Pab·ıı·ır mı· ?. d u·. n de de va m ettı Beyoğlunda Simitçi sokaf na~ lıa,yrandılar. Ka~rzerler. bir kaplan 
~~ 15 nu:maraıda nalburlUJk yapan Var- " HAK" 1 ylik'>elli tutmak. a\urllnnda. çrtırılay:ırak kan -.ızau '' ı,.a ,.. . ... , .. _ bul k'losu beş lira•··ı " hak a saJdırnuddau çe- in..ıın etin'n l'>c.rrin:len ho~l:rnıyor· 11

" 
• .,,DtyA So'\.7et Rusya 1 • luıu..ı. ~tan ya.n 1 .t· ,, 

Perakendeci kasapların . toptancılardan et erı çivi saıtmaıktan, Galata.da Ter- kinmek hissi, dünyada pek güı: •ardı. 
il: ~~;'lh ya.pacak mr, yap· narktan fazlaya aldıkları anlaşılıyor sane sok.ağında. 147 numarada kun- yerleşmiş bir ileri hamle<li~. ~u Jfosme li:ayalar1 kum tabakalan 

' k dura leva.zİn'ıı sat.an Bayram lif- mübarek d uygunun kök saldıgı ul- üstünde Jurnrlarken can \erenle-' ;.

1

.• .. "1eta günün ;ş; ha. Fiyat murakabe l>iirosü me · rın. perakendeci kasaplara nar • Hk dlll<J<&nmda 800 gromlık 81 pa. kelenle ha,· at, l>l<t'nrelikten """' rin ınııt;Jeri, "''•ı>I• «lak dudak. 
on"'"" Fönlandlyarun ,.,.,. murları, kasapları kontrole dün tan yükseğe et sattlkları an!S<ıd ket kundura çivlsi olduğu halde vazife, '°'" olu>. ln.rn kahl<>hala". "mmda l<01·b•l· ı\

1 

tnuazzam İngiltereyi, de devam etmiştir. Dün, ıbi1has- mıştır. müşterilere yok demekten, 1stik.U1l tnsanM' t.arilıinin kııra günleri muştu. 
'I, ~•tikan me,gul edl,..r. sa perakendeci kasapların defter Konlo'ollere bugün de devam caddeoinde t....,Jyeoi Motola k>- ne kadar sördü' Bilmifonu 1 Hak Sayop dökmeıle ne ha<•t... Zu· ,:ı "'1yoı~r hnrol hani bu ıeri gözden ""ı;irilmiştir. Bazı olunacaktır. Şimdiye kadar Ya • l'avat üzerinde lhtikir yapmaktan gHneşl, """ ..... mfun "Kaf" ,.,.. lüm ıa.;ı,ı n.hk bl' '"' •,ğllfü. Fa· ~·• tlumyor. En ehem• perakendeci kasaplar defterleri • pılan kontrollerde topw.ıeıların ve akmÇakçtlaroa Flı>c,,,.<lar ha • nm arWmda kal•h? Bundan da kat hepsinin "'"""" >ine •••lhle<' Jıı.~. l' olarak Finlanill~a- ni memurlara göstermekten im- perakendeci kasaplara fUIDı~k !1 nında manifatura taciri Vahranı haberimiz yok. Fakat ak1rmızm öğl'eniyoruz. Ufukları ordularile rıı' "e,·ap bekleniyor. Fin- tina etmişlerdir. Memurlar, bu yatla et verdikleri tesbıt cdilm.ış Berberyan da külliyetli ın.iktarda yardığı zaman katlarında, y1ğın ku~at&n, denizleri ıumacfalarlle 

tt böylece birde~bire vaziyette peral<endeci ka~pla - tir.. T .1 m.anJ.fa.tura. eŞya.sr mevcut olduğu yığın hak cenazesine rastlıyoruz. çeree,·eleyen bu muazzıım ranHer, 
. "'ka.anma." mohteht ,.. rm defterlerini. usulüne tevfikan Tetkikler bitirilir bi ırı mez baldo sotmama.k soçundan yaka - l;ttdlillerimide billyol'UZ, lU hu bl' gün kendi kölele,ı•ln linümlo• ~ h "lllcblllr. gözden geçi~işlerdlr. suçlu toptancılar k!.milen adliye lanmış, mlldddumumfüğe veıilml•· lop,.k üstünde iyi ;.,.nla< gibi, a;, çüktlllO'. ~" ""'• S•'Yet Ru.,...ıa Kontrol netıcesinde toptaneıla ye verilecektir. lordir, fena''""'"'•' da ,..00• Yii<ekle· lnsaolok, hii,riyet ,., hakka "· ~leterek Ye .... eni hudut- M"-'-abe --eurlarr, dlin, "eh- rfnden ....,.'>:{nt, merhamet güneşleri •t · ı ·· .. 
l'i!\a ., B f J u.nı.... ,.......,. " ~ı-. .. ınek için bu korkun<; sı aı W(H'U-
)\ t l'e İngiltere \'e So\'• Askerlerı·mı·z ı" çı·n azı ırın CI ar tin muhtelif semtlerinde yaptrkla- doi?;anlar geldi; yine 'iirekleriıı· &ünden ı;eı;nıiştir. "Hak" \'e ''hür-

F nl'aflDflan ""anıntJ edi- n .,. ____ _._ şu fu~".l·"'r nakalat"InI den fdırmıl" da:ı::..lan atcsler fJ" ı 1 1 • ,., " =- - • Y• .. r •• • ·· - riyet" ycryü•ünde en P""' •>• m~ t. h imzalaması teklifi h k k d b t meydana ,..ı • .,,....,. • .,lardrr· . .. lnran ranh cehennemler geldi. bl o-an ıı:ı.. k 1 k h d. 1 n a za 1 ,.=~-......,,, ıılmıış uzun r çarpışmanın .... ı-~lr l'ıc·iy~J için ÇQI< ehem- iŞ 1 e ı ve er a 1 llsküdarda kasap Hüseyın Hus- KJmi, mal kaydına düşerek, ŞU· meUeridir. Ha'ksızlılı kar.,ısında 
• lıitlise olarak beklen- tı:u", K--'·.ı-oyun" .. de Miih' ürdarda ka- nun bunun kaz~~cma pen"" sa.idi. l' i d 
' ı\ .....uA. ,..... .,.... iste bundan ötiir ı synn uyan:ı:. ı' ~ııı zamanda lngi!iı . · ı k tu~uldu sap l1ısan Çelik ôz. Çarşıkapıda . Hazineler biriktirdi. Kimi şöhret Bir hakkm çiğnendiği yerdl', bü-lııl:ı l'inlandiya.nın biran verı ece i Asri •·---p, (Et ih· tik' a·-"--). "'emisini kan ırmaktan iisti.indc t -
aka ' .ıs..a.=. <lllft.Ul.11 " tün cemiyet lukare e uı.,'Tamı~ sa-,,~: >ıı,ma.•mı Nemek- . t tl"'lldard• Ali (Kömür ;htikA - ge•dlrdl, Bi< ço~ lmrşosmda dil< ~1,.,, Çü~kll fe<de hak•«hk, mille· ~. tırler. Kr!l .. mevsirninin yakınlaşması do· Şehrimizin ekmek ifıtıy~c~ ~ - mıdan) Ba.h,.-1.ftnıda Ha:run (Sade L-·ş clogrnw ha.kıs, sakin duruş gör- ., · ı 

'

11

l'a ö - rafında belediye tetkıklerını ık· , ,..~... """, " te teca\·üzdür. Baskasma yapı a.ıı , trı _ 1nırı Amerlkaya g re layrsiyle askerde bulunanlara ge- k yagrw iht:ıkarmdan), Beyoğlunda Yu meğe tahammül edemedi. Kimi ha' ·~ızlıkta her ~sil ruh, kenfüne ı t ı b d k mal ctm;" ve mevzii ekın ... e.k s.r ın h ı ...ıbt W!O ..... 
do ercye nazaran o an ~en yıl olduğu gi.bi u yıl • a rş- .... . la (Çorap ihtikarmdan) adliyeye lıalkm kendi önünde a ı ~· yel'· sa.vnılmuş bir tehdit ~örür. lı;;." daJm """' değildl<. iı kelblse ve sai• hediycle< vali,,. tısımn önüne geçilmesı '~l:" ıcap Verlb!ıiolerdlr. le<e :....ıımcsiı>i istedi ''Secde" J ıııa faı.ıadır. cektir. au işle Yardım sevenler eden tedbirleri almıştır. ayma· nin kıı.t kat kapanan teva.zuuııda, HAKKI SOHA GEZG N lıa.Sa ;.:-öre Finlandiya. bi- ooıniyeti meşgul olacaktır. kamlar fırınları srkı kon!~lket • ' 11Ununuıı ·:?7 reye kal";ı Şehrimizdeki Ya..rdun sevenler mektedir. Fırmlardan ır açı Valinin teftişi 
.~ı edilmi~ olması; tz- cemiyeti bu ayın on beşinden iti- hakkında zabıt tutulmuştur. 
e 'llle.tikan donanması için baren geniş bir programla faaHye- Diğer taraftan yufkacılar,. bö-

·~ Soklllnınsı, ticaret ge· te başlayacaktır. İlk toplanacak rekçiler, simitçilerin wun ~~ıa -
1ıı 11 liilahb.nt'hrılm:ısı kara- hediyeler kanunuevve~n birin~c tında yolsuzluk olduwı ıddia e
t ~ daha rok elıcmmiyet krzılay merkezine teslım e<Jıl.mit; dilmiş, belediye bu hususta _tet • 

·~ •r. . bulunaca:ktır. kikat yaptırmıştır. Bu. tev:zıatt.a. 
~~~ltıerika bu suretle şi- yolsuzluk olmadığı netıcesın~ va 
.. ,1 :ı.ıı. en is.c ,_·ara.r ~kilde k rılnı•.,tır. Bu gilbi esnafa gunde 

L"" '- m"' zarureti va.rdır. ··~ rl kt dır Bu ~.·11.~.ı;ıleeektir. Yani bu sn- .. 50 çuval un dağıt m~ a • 
ı Bu h.a.J Almau:v.·anm bu : oıırn.kln.- · 20 çuvalı 'tiı.. 11~ 'o Ameri~cıın yar<lmıı nun 30 zu birlncı nevı, . 

., ~il rı harp içinde hıra.kıp 4,'eliilınesine dı Un alan 190 e ''lıkubulacaktır. l ekmek unundan r. 
,.0 Finlandlyanın bitarafhğa riayl't, tt 

• l'a.<lan cephenin daral- ,, esnaf mevcu UT. 
ıa etmesine imkan brrakır m1. \lııı. l'dtnı yolunun emniyet Böyl-e bir sulhun şartı 1.l'nne<ljl. 
ı Ilı.ası Amerikanın iktısa- mez ki artık yalnız Fin1andiya Lıı
~ 1t.le<>lojik tasavvurlarına rafından kabul edilebilsin. Ha.rp 
~· 

11 
lletfceler "·erebilecek lrnvvetlerin miicıulelesi olduğuna , 

~t~ir. nu suretle ha.rıı göre küçük Flnlandiyıınm harbin 1 

~ ll}eıikanın menf:ıntlerf· nJha.i safhasnıa kad.ar bulunduğu 
~ ı/1di t<ıpraklannda. malı- cepheden fevkalfule hlidiseler zıı- j 
~ e hıra.knıaya. çalışan re- bur etmedikçe ayrılmasına im~an 

\'\·~ti ıı.7.:ılae.aktrr. yoldur. 
: 

1t:hı ise, }'inla.m.Jiyanm Finlandiya mukadderatını Al-
~~· An1erikanntki.ne ben man cephesinde görmüş ve ona gi)
~U· husule getlrmekl<' re kara.nıu nlmı~tır. Bunun m3.na\.~ .al'llı zamanda. A'TUJ>a •.. ~. ~3nh di- sr şudur: 
·"'l'lı -...:rn kunnalı: iste gı Finlandiya zafer kuşunun mih-
~lr tehlike ile karşı ver devletlerinin ba~ına konacağı
~., ktO'. Bu tehlike ne na. kanidir. Bu kanaat bir psiko

\1\ liJ< olursa A'TDpa. nizıı· lojik ha.lin neticesidir. Bn ı>sil~olo-
~11.at edeceldeıin mil«la- ji deği!!medlkçe yani ha.rbe girer~ 
~~I a~ 11.7.ala"akiır. İngilte· ken ,·erilen 'harar tebdil edilmedik. 

'.l'ıı 1 
lSe bir yandan d.'t A\'- ~e kana.at <levanı edecektir. Kana-

~lıı h~?.tır<;uzluğun, iğti5:_5 at <levam ettiği miicldet~e, yani nj
\ l:(ıtgiıle inkişafına bag: hai znferin müttefikler eephesint' 

~".. •-vPccüh edeceği bakkrnıla biiyük ·'~ı:n "ulhn ''e ,\.meri· ""' 
"' clellller bulunmadıkça yı:ıpılan sulh ~~ •ııı11 Rusyayıı de,·amh tel.lifleri maimi bile <>lsa. sııy<lığı-

,·"a haı\lnı lşg,;tl altr~~ld mı:ı iki <ıt>hept-en doayr kabulü gUc.: 
~ lı \ızursuzlugu \'e iğtışaş olur. 

~ ı·:ı~,~~İYecektir. A~;r 7.a- Netekim Yunani'>tan a~'lıi pslko· 
~\· e İtalya - onan loji'k y.ırtlar altında bulunclu~n l~in ı 

~. ~·llııarı.ist.ıın~ Almanya ta- tekliflere yana'lamnmıstı. Dize ~ö-~h .. ~lltıılan tnkli.fJere b2nze.r · ·· · 1 ı'(lt> b.. ..... re Finlandiya için ... ulh henüz u-
' tnlandirnyı harp harı- ıakhr. SADRI ERfEM 

Oteller hakkında 
tetkikler 

Otelc1lerin .smı:flarmı tesbit e
den resmi bir talimaıtuame olma.dı
ihnı gören ~led:iye i!ktısa.t mü
dürlüğü her sınıf otelde ne gib: 
evsaf bulunacağını gösteren yenı 
bir talimaıtname hazn-lam.ağa baş· 
lamı.ştır, Bundan sonra bü taUma.t
namedeıki sıntflar ve şartlar eS8S 
tutulacaktır. 

Ara ba Tarifesi 
tktr.sat müdürlüğlintin hazrrla

mış olduğu araba tarifesi öelediye 
encümeni tarafından tetkik edil
miş, fiyatlar yükseik görülmüş, in
dirihnesi için tekrar alakadr-trların 
tetkikine gönderilmiştir. 

-----o--

Birlikler umumi ka tibi 
İstanbul idhalat ve ihracat 

birlikleri umumi katipliğine ta
yin edilen Ticaret Vekaleti haı_-i
ciye müdür muavini Salahattın 
Cuhruk şehrimize ~dmiştir. Sa
Jahattin, dün, işleri devir almış
tır. 

Memurlarm iş saatlerinde va
zife başında bulunup bulunmadrk -
larmı kontrol ebnek üzere vali ve 
belediye reisi Lütfi Kırdar dün sa
bah dokuzda fen ve 1.nıar ~leri mü
dürlüğünde teftişlerde bulunmuş.. 
tur. Vazifesi başın.da bulunmıyan 
Uç memur hakkında zabıt tutul
muştur, 

Badema hastalıktan başka hiç 
bir mazeret kaıbul edilmiyecekt:H-. 

Elektrik ve Tramvay 
İşçilerine bedava 

yemek 

Ya lovayı Kocaeli ne bağl ıy~ n 
yol tamam la ndı 

lstanbul - iz mit şosesi in ŞtS. Ki • 

atı · da· devam ediyor 

Elektn"lt, Tramvay, amelesine 
idare hesaıbma yemek verilmesi lm 
rarlaşm.ı.ş, dlinden itibaren kararm 
tatb:ıkine geÇilm.iştir. Vali ve bele
diye reisi doktor Lı'.itfi Kırüar dün 
sa.at 12 de Şişli ve Silahdarağaya 
giderek yemek verilm.e .işinj tefti<; 
etmiştir. 

tzmit (Hususi) - Kocaelinde 
başlıy~ şose yol ve köprülerinin 
inşası işi hızla devam etmektedir. 
Valimiz Ziya Tekelinin üzerinde 
bilhassa durduğu yollarımız az bir 
zaman içinde yeni ve güzel şekilde 
yapılmrştrr. Bugün lzmitten vila
yetin bütün kazalarına gitmek 
mümkün olmaık.tadII". 

Bu al'ada bir ç.ok beton köprü ve 
menfezler de yaprl.ıniştır. İzınitle 
İstanbul arasındaki büyült şoSenin 
yaprlmasma devam olunmaktadır. 

Esn a f Cemiyet indeki !alovayı_K~a~line bağlıya.n yol da 

İmtihan 1 ikmal edılmiş~ır: • • • 
Halkevının yenı reısı 

Gazino ve içkili yerlerd_e şarkı 1zmi.t ha.lkevi reisliğine C.H.~. 
söyliyenlerden mazeretten do!a - vilayet idare heyeti üyesin.den Zi.h 
yisiyle musiki imtihanın~ gıre- ni Kaman seçilmiştir. İzmit Jıallı:
mivenlerin imtihanları dun es - evi iyi ve müsbet çalışan bir halk
naf cemiyetinde yapılmıştır. İm evi olduğu için yeni reisin seç.imin
tihana 100 kadar okuyucu ve den sonra faaliyetini bir misli daha 
~algrcı girmiştir. art.ıra.csktrr. Şube topla.ntilan ala
. Diğer taraftan no'f:,Q. bilmiyen- kalı bir şekilde devam ebnekt.e
leri yetiştirmek üzere, her hafta <lir. 
perşembe günleri bir kurs açıl -
masma karar verilmiştir. Parti nahiye 

kongıreleri . 
Altın Fiyatı 

Dün de bir altının fiyatı 25 lira 
15 kuruş idi, 

C.H.P. merkez nahiye kbngn-esı 
büyük b;r aWta ile yaprlmıştır. To;ı 
la.ntııarda valimiz Ziya Tekeli de 
bulunmuştur. Yeni idare heyeti ü-

yelfiltlerine Kemal Öz, 1\~et Par
la..s Sabri Akçam Hilmi Eğe, .Ma
hir' Kışmbay seçiİmişlerdir. 
Toplantılardan sonra azalar şe· 

refine bir ziyaiet verilmi~tir. 

Umumi Meclis 
toplantısı 

lzmit umumt meclisi toplanarak 
geçen yılm çalışmları üzerü1de ko
nuşulmuştur. Belediye re'si Ke
mal Öz, belediye faaliyeti hak.kın· 
da geniş izahat vermiş ve \'erilen 
bu izahat umumi heyetçe tasyip e
dilmiştir. Belediye daimi encümen 
uahıklarma Esat Demirsoy, Mu
hittin Eren, Osman Zeki Altl::ösc
oğlu seçilmjşlerdir. !zmittcki bele
diye encümen azalan hakkı huzur 
almamalı:la ma:ruflurlar. 

Rıhtım İnşaatı yakında 
bitiyor 

'l' llrzusu· muvaffak o
~~\· al\!n. bu cepheden ~e
~\ etıerıe şıırka cloğru gi
~ _lııtilasma karşı dnr-

Daha sonra kendine rorulan 
bir sual k.a.rşısında ~u cevabı 
verdi: 

, 
" BiR CASUS ÖLDÜRÜLOU 

ne dair hiç bir şey bilmiyorum. 
Bundan sonra bir kaç sual da

ha soruldu; cevaplar alrndr. F'*
kat lben yalruz bir noktayı not 

Şehrimiz belediyesi tarafmdan 
yaptırılan rıhtımm. tesviye jşleri 

sürat1e b1tiril.ınektedir. Bu rıhtı· 
nım yaprlmasr ile şehrimiz çok ilı
mal edilmiş olan en güzel bir salıi
le kavuşmaktadır. Yeni halkevimiz 
de rıhtmım bulunduğu kısımda ya
pılmıştır. Bu sahanın etrafmı kap
lıyan çirkinlikler birer birer kal
drnlma.ktad.n-. Ya.kında umumi ola· 
rak güzel ve cana yalını manzarası 
meydana çıkacaktır. Halk bu gü
zelliği daha ya:knı bir günde gör -
mek için sabırsızJarunaktad.ır. ~/1~a..le mümkün olacak

~ ~ti. 1.ilhassa. fn~lter~ 
~ %!.nnyetlidlr. lllndis· 
i_~ ~ tutma.le için yeniden 
1·~t l'ınak giiçtür. Fa.lu.t 
1 ~~ ıı tı llıtınta.1..am kun:etlerj 
\ aha~·a çekmek çok ko· 

\ ~ıı .. ,_ 
'ı ''..:ırı düşünür~en ıı.kla 
~~ııı~Yor: Do sulh arob!l 

~"'llt olabilir mJ ! 
ı ~i ~ilen sulhun miimkfuı 
\~lı her ı;e~·den eVYel üç 

l· •lı ... 
~:'ııı . 
. "lıı;ı. lııı ~ apacıık devletin ih· 
\t> lll·rru 1 • 
ı •1ııı1ı t.. n uga, 
~İt 1 il inı1..a.la'tacak olan 

\~ ~' l!\·let olduğ~na göre bu 
, t,ııte"let <>!arak biiviik tlev
' 

11 hıilıtas<"bet inl~ atacağı 
~" \• 
fı.ıı~· aııııa<·~k sulhun ıle\ am-
~~ı;ı.t ahp alnuyıı.cağroa. 
) ~'% atll\.in edilen Finla.n
lıı~~~ltı 11 1tabul etmemesi için 
•'ıı·'l\lııet _lfeJ" Finla.ndiyaınn 
·ı ~a~tı. itib:ııile Ruc;;ya.dan 
;\tll'lı:ıiı, esı de bir şart oJa.ııı.J. 
~t ~" len sonr.ı .• 
~l~ı~~lıı11<1iya de\'letl lrti~ük 
~.~ı 1 .vıının<la mutt.efil< o· 
~ letti~h·ıı Almanya bii)'lik 

~~t ııi-
i llı:ııı . 41lları moharabo şart
~ h ·ı , 

~ıı. 1-\ıY\i 1.e Finlancliyanm be-
l '"':ı.;.•1Jline hiç QlmR7sa1 Fin 
'.~.

1 

llitj11~ııin muharip de\'lct 
~I · na göre heııap rdll
l ~~l~ 
'r ~ '1ıa btr s11Jh yw.pa.cnk o-

~<\ bı~Jllarda. ve askeri 
~~)k değişmeler ya.p · 

·'- ~ozenberıı:'in ölümüne 
nevin sebep olduğuna dair hiç 
bir ~Y bilmiyorum. Vilford Ta -
vemer'in talimatı üzerine, onu 
iki ü defa sırf susturmak mak 
sadiy1e ziyaret etmi'§tim. Ekseri 
ya Finçley sokağındaki evine gi
diyorduni. Son defa kendisi:yle o
raya gittiğimde, pek kısa ~ır za
man ~~başa kaldrk. Pek hıddet
ı; idi ve mücevlıcrler.i keı;~.isine 
üç gün iqinde iade edılme~~. tak 
dirde polise haber !ereceg_~nı . v~ 
her şeyi anlata.cagım soyledı. 
Bunu, derhal Vfüord~a. anlatt_:ıım 
Nozenberıg'in bu teh~ıdı yen:ıe 
getir(ljbiJeceğine Hıtımal ven -
yordum Fakat Vilford. onun 
tehdidi iıe alay edi~;>~u. Bunun 
la beraber ertesi f!U~~u. .~ozen t 
berg'i bizzat görecegını ılave e ~ 
ti. Bu 'sır~da büyük Sa..nt;ıa otelı 

'nde vukua gelen bir hadıse dola
yisiyle Vilford Taverner Londr a 
da saklanıyordu. Bana d~. otur
duğum yerden çrkıp ArQJ.pel~o 
caddesinde bir eve taşmmaklıgı-
mı tavsiye etti. . . 

İki ÜG gün sonra ke~sı.r:~· 
Nozenberg'in halinden çekındigı · 
mi yazdığım zaman ~na. '.i'rtrk 
o adamın ıbizi rahatsız etmıye . -
ceği yolunda bir cevap verdı. 
Ondan ba.Iuıederken sadece "M .. 
harfini yazmıştı. Ayni zamand~ 
Mark da dahil olduğu h.a.lde. Av 
rupaya kaçmak kin hazırlrklı 
bulunmamızı bildiriyordu. Bu 
mektuı:>, avukatım Mister Polt -
rop'un yanındadır,,, 

Hakim sordu: 

Rüv::ı, he.veconlı zabıta ve Casusluk Romanı 

..__73 ln !!İlİzceden Çeviren : H. M'UNIR
"- Yani siz, bu iki erkek.le 

beraber memleketi teıketme-k fık 
rindomiydiniz? 

_ Evet efendim. Vilford Ta -
verner bu tarzda harekete mec -
bur olduğumu söyledi. . . . 

_ Kendinizi onların hakımıye 
ti ~ltmda mr görüyordunuz? 

- Evet efendim. Tamamen .. 
Param kalmamıştı .. Yani pek az 
kalmıştı.. . w •• 

- Şimdi mevzuubah:>ett1gınız 
mektuptan siz ne mana <;ıkarınıs 
tınız? 

- o zam~n her han,....oi Pir .ma
na cıkarmadım Vilford'un No -
zenberıg He he.r 'hanıgi bir anlaş 
maya. vardığım 7..annetmi~tir~ . 
O sırada. her hangi bir şeyı du· 
şünemiyecek kadar srkıntr için -
deydim. 

- O mektubu evvela ne ' yap
mıştınız? 

- Arçipelago sokağındaki e
vimde diğer mektup!~rın arasın 
da bir cekmeceye koymuştum. 
Sonra hatırıma geldi ve Mister 
Poltrop'a, o mektupları alması· 
nı söyledim. 

Avukat Kardlston: - Mektu
bu arzedebiliriz efendim. 

Hakimin sualleri devam ed4 -
yor : 

- Polis tarafından yakalan -

dığınız zaman Hol şehrine nasrl 
ve ne sebeple gelmiştiniz? 

- Vilford Taverner'in talima
tı üzerine gelmiştim. Sigorta işi 
njn çıkmaza. girdiğini görünce. 
memleketi t.erketm~kten başka 
~are olmadığını kestlrdik. Fakat 
polis tarafından aranmakla kQ.l -
mıyor; ayni zam.anda pasaport: 
almak hususunda müşkülat çe'kı 
yorduk. Nihayet iki kardeş ~: 
gemi sahibi ile anl~rak bızı. 
Avrupa kıtasma götürmesini te
min ettik Ben iki kardeşle Hol 
şehrinde ·buluşacaktmı. Noren -
berg'in bir zamanlar 'katibi olan 
Marks ismindeki delikanlının, 
bir gün beni takip ettiğini görün
ce derhal Hol'a kaçmağa k:ı.rar 
verdim. Doğrusu ibu bir az dil;c : 
katsiz oldu Zira kaçışım.dan ikı 
gün sonra Hol'de buluşacaktıtlc. 
Bununla beraber Tavemer kar -
<leşleri de orada buldum. Vap~ 
d,;ı. hazırlanmıştı. İki kardeşler 
birden vuruıu.P öldüğü sa.baıh, 
memleketi terkedecektik. 

Avukat Kardlston sordu: 
- Nozenberg'i siz mi öldiirdü 

nüz? 
Prenses cevap verdi: 
__. Hayır Ben öldürmedim. 
- Nasıl ·Öldürüldüğüne daiT 

müsbet bir şey biliyor mu~~.? 
- Hayır .. Nasıl ö1dü:rUldüili-

ettim. 'lf d 
- Nozenberg size ve Vı or 

Taverner'e yüz bin Sterlin değe
rinde mücevherleri verip, 500 
Sterlin de sigorta taksiti ödiye -
rek öylece bıraktl.Y~_sizin her 
hangi bir zaman bu mucevherle
ri alıp gidebilece~nizi aklından 

. d'? ~e<;irmiyor mıy. ı . 
Kadın bu sualin eev~bım ga -

yet açık bir surette verdi: 

Kış meyvaları bollaşb 
Mevsim dolayisiyle şehrimize 

hissedilir bollukta kış meyvası 
gelmeğe başlamıştır. Bu _~rada 
perakende piyasada her cınsten 
elma !bolluğu görülmektedir. Fi
yatlar da normaldir. Şehrin _Be
yoğlu gibi kalabalık scmtlerm -
de elma fiyatlarının geı;en sene 
kabul edilen azami satış hM.Ie -
rinden yüksek olduğu yolunda 
fiyat mu.rakG.be teşkilatına şika
yetler yapılm.rştır. Şclırin diğer 
taraflarında ise 25 kuruştan aşa 
ğ1 olmamak şartiyle 35-40 kuru
şa elm~ satılmaktadır. 

Elmadan başka Dörtyoldan 
portakal ve mandalina da gelme 
ğe başlamıştır. Lakin portakal 
ve mandalinalar henüz ic~p eden 
ucuzlukta değildir. 

IYirmı yı ı evvelkı Vakııl 

. - sm: bu meselenin tam ha -
kikatini anlattım. Mücevherler, 
Mister E!:.mor'a verilinceye ka -
dar hiç bir zaman Nozenberg'in 
elinden bilfiil çtlanamıştır. Es -
rnor'a gelince, Nozenbcrg onu, ga 
yet emniyetli bir ad3ln olarak 
tanıyordu. Mücevherlerin "Tran 
satlantik sigorta kumpanyası,. 
nda krymetleri takdir edilirkeJ?, 
Nozen:berg' de ayni binanın bır 
diğer odasında bekliyordu. Ban
kaya ne zaman konulduğunu ve 
orad&n ne zaman çıkanldrğınr, 
her şeyi biliyordu. Mücevherle~ 
Esmor'dan alındıktan sonra dc;>g 13. ll. 1921 
ruea Nozenbe:rg'e getiril!P verıl~ Matbuat müdüriyetine 
cektl. Plinnnız bövleydı. Faka • 

• · 'da tayın anlattığım gibi. Yorksayr ' - lümata 
·ı Mister Es • An.adoludan aldıgnruz ma 

Mark Taverne:: ı e ma11 işler yo- göre Hüseyin Ra..,"l}> B~y.i.n P~i: 
mor karşıla~tıg-ı za t mümess·ıliğ-i bsskitabetıne taym1 1 dı He".:ı.plarımız ama ı · .. wıu ~~r. . ktı~ Ondan sonra Uzerine in.hilal eden matbuat mu-
~~~~~ 1in~ceYherleri vermek dü.riyeti umumiyesine sa.bık mebu:r 
istemedi ' Çektiği zahmetlere, a- lardan .Ağao~lu WAlımet B~ taYJ:' 
tıldığı: ~hlikelere karı;ırhk bir pa edilmiştir. ~gaogl~ Ahm~t ~ 
ra istiyordu. Bu paranın mikda-

1 
na.dolu dalıllin.de ~e~s~ouf 

rı ne olduğunu bilmiyorum. ti yapmakta ve .. _._,.;.ı e-
(Deoomı 'TXIT) nı.nslar vermekı..c.7-=· 
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tlk~rln sonunda biten son dôrt 
ay ~rfmda tam üç çeyrek milyon 
torı knybettik ki, bu da va.sa.ti ola
rak ayda 180.000 tondur. Bu ra· 
kam yarım milyon tonla mukaye
se edildiği ta.kdırde gayet lehim.iz. 
dedir. 

Moskova 
CiVc..t nda 

usa ı 

vaziyeti 
dO elivor 

Birleşik Amerika, bizim yapa - Londra, ıı (A.A.) - Moskova rad 
bildlğimJzl~ kıyas kabul etm yecek yosuna göre, Rus sözcUsU Lozovski, 
kadar bü) ük ve hakikatte son ecnebi basın top'.antısında konuşur • 
harpte sarfetliği muazbam gny • ken, Moskova clvaruıdakl vaz.lyetln, 
retler: ger"de b rakan bir gemi in· geçen hafta dUzeldlğlnl söylemiştir. 
patı programı ta.tbJ.k ediyor. E - I Sö.z.cU, Alınan ileri hareketinin yalnız 
fer dürmıın deniz!ntı':ırına ve tay curdurulmakla kalmadığını, Rus k·. 
yarelerine karşı yaptıJımız harp, 1 talannın her gUn mukabil ta.arruzııır 
ayn: seyri ta!t'p edecek olursa, yaparak dil.,mana a:r.:lm zaylat verdir 
öyle zann liyonım k1 hUr devlet- dıkterlni Ul!.ve etm4Jtlr. SözcU, de .. 
lcr, 1013 !lencslnde halen tngiltc- vamla, deml§tlr kJ: 
renin trun:mlen iml~fmlan haricin- MoJa1Sk, Volokolamak, Maloyaros. 
de olan denizaşırı hareketlerine lavetz ve Tula bölgelerinde Almanlar 

General 
Marşa 'ın 
beyanatı 

Nevyork, ıı (A.A.) - General 
.Mare§al demi§llr kl: 

Mihver devlctıerl ujıı.nlarının cepha.. 
rıe endllst.rlierim!zle b&§lıca &.mını> 

servtslerlml.ze ve mUnakaltı.tımıza u.. 
muml vo ant bir baskın yapmaları 

ihtimnllnc ka~ hazır bulunmalıy11. 
Bu maksatla g1zll gizli ve muntaza 
man c;alı§an kuvvetli te§kllAtın bir 
aralık kUUe halinde bir baltalama ha. 
reketl yupabUeceğıni hesaplamalıyız. 

Amerikan ordusunun §eti Alınan 

propagandasının metodlannın kendi • 
stnı b11yllk bir endl§Cye dilşUrdU~nnu 
il!Lve etmiştir. General her gUnkU poa 
la ile Almanl:ı.rm gizli taallyeUne da.. 
!r kendisine gl5nder!len malOmat hak. 
kında bir çok misaller zlkretml§tlr. 

mlis3"t m ,:tarda büyük gemilere ıl~rlemlyorlar ve ağır zayiata uğru • Alleıerden Amerikan ordusunda 
sahip olacaklardır. yorlar. Rostov bölgeslnde, Rostovıa hizmet eden gençler hakkında endişe 

Bu arada dUıın1an ticaret gemi- , raganrog arasında ı;arpı;;;malar, şh:!. izhar eden melttuplar alıyorum. Bu 
lernin tahribl eskisinden daha şid deUe ve taaılaaız devam etmekte, tıı. aillere, askerlere ita.ti miktarda gı. 
detli devam etmektedir. İlkteşrin I kat Almanlar, ağtr zayiata uğrama. da verllmedlğl, hastalandıkları zaman 
:ıymın sonuncta biten dört ay zar- ıanna rağmen hiç ilerlememektedir. iyi bakılmadığı stıylenmlıı ve onlar da 
fında takriben bir m lyon ton ba· ler. Kordel Hulun Flnlft.dlya hakkın • l:una inanmışlardır. 

General demi§tir kl: 

tınlmı~ veya c'ddi surette hasara dakl beyanatına dair sorulan bir sua. General nLsanda Göbel• tarafından 
uğratılmıştrr. .Akdenlzde düşman le, LozovskJ r.ıu cevabı vermlştlr: 'verilen taUmattan blr misal :.dkret 
zayintı, çok mühhn olmuııtur. Ve Yakında harbin nihayet bulacağına m!§tlr. 
dUşm:ımn Agrika sahilindeki ordu- dair olan FinUl.ııdlya beyanatı yanlış. 
larrnı W.-viye, hatta Inee etmek ur. Flnla.ndıyıı hUkümetl, Almanya 
hususuniıı. çolt bUyUk milf>.1• lfı.tla nın tesiri aıtındadır ve Hulun tekli • 
karş•la..qtı;;ını gô"tercn Mildir de - flne doğruıtan do:ruya cevap vermek 
mer vnrdır. Son kafi'e, kıymetliY- ten kaçmmağa çalı§ıyor. 
et ve onun tamamen imha edilm'ş 
olmam ve Akden\zde deniutlı ge
milerimlz tanüındnn Yllkua getiri
len tahriba.t, elbette memnuniyeti 

Amerikan matbuatının bize propa 
gandn mevzulan vermesi bizzat bl -
zim propaganda yapmamızdan daha 
müessir bir netice verir. 

mucip olacıı.ktır. 
!~e vaziyetinden bahseden Çör· 

ing .iz l{rahnın 
nu.ku 

Fınler 
devam 

harbe 
edecek 

çil şunları eöylem"ştir: 
.. Hnlkımızm i~esı.nin çok daral- Londra, 1~ ( A.A) - İngiliz 

d1ğ1 ve tenevvü i.t.ibarlle de çok ek- kralı, yanında kraliçe olduğu hal 
sildiği rnuhakknktrr. Maamaf h be- de, bugün parlamentonun yeni 

( 8~ tarafı 1 inı"ldt ı 
memektedlr, bu arazi, balıkçılar ya.. 
rım adasının Fin kısmıdır ki burada 
Sovyet topçusu Finlandlyanm biricik 
açık deniz llrnanı olan Petsamoyu teh 
dit eylemektedir. Bundan ba§ka Fin. 
ıandlya körfezindeki adalar ve Fi.nlan· 
dlyanın deniz mllnaka!Atı Uzerlne hA· 
kim butunan Hang6 yarım adası da 
bu araziye dahlldlr. 

• deni ihtiyaçlarımız için kafi dere- içtima devresini açmıştır. 
ccdedir. İşci'crc ç<>S muhtaç ol - Kra.1, açış nutkunda demiştir 
duklıırı et ITTfa.smı d ~n b\ivük bü- ki: , 
yUk o'r p:ıyln verebileceğim:.zl U- Gecen yılın hfidiseleri, millet -
rr.1 t ediyorum. !erimin ve müttefiklerin nihai 

Hltler'n hJç hoşuna gitnrlyecek zafere kadar tecavüze karşı har
bir §ey varsa o da bu hakikatlerin 1 be devam azmini takviye etmiş
ıuhrdır. Hltler ve rejiminin en tir. Bu arada, müttefik hükfı -
t.üyil.k en.cfŞcSi, bizim uzun bir mu- metlerle temn.s halinde bulunan 
hruebeyl kar§ılayabilccek vaziyet- ve birleşik devletleri hükCımeti -

:Moskova sulhuna rağmen, Sovyet. 
ler Blrlığl, mesc!CL Fin demlryollan 
vasıtas!ylc Han.göye transit milnaka. 
lesi gibi haksız taleplerde bulunmak· 
ta devam eylcml§tlr. Sovyetıer Birliği, 
Moskova sulhundan ııonra, Flnland.1· 
yanın iç meselelerine hlı;; bir ihtiyata 
lU:r.:um göremeden kanıımnkla devam 
etmiş ve hatta sokaklarda tezahUrler 
hazırlamnğıı. dahi te,şebbils eyleml§tir. 

<.' olduğumuzun lsbat ed'lntiş ol - nin iyi niyetinden teminat almış 
ması ve bizi açlığa mahküm ede- olan hükumet. bugün müte~vi· 
reıı: mnğh.ip edebilmesi ümidinin a.- zin zulmilnü çeken milletler ye -
knmetP u ~'m!llas drr. Hes'in, ara- niden hürriyetlerini ele aldıkları 

1ızd.'l bulunduğu gUnlerde zaman zaman müttefik hükumetlerin 
z ınıan n ~z ndan kaçırdığı mıı.htc- karşılaşacakları müstacel mesele 
lif dtişilnceler vardır. Hitlerhı, bi- leri tetkik etmektedir. 
zi istiladan ziyade açlığa mahkü • Şundan eminim ki milletim .)r Moskova aulhu, Sovyetıcr Birliği ı. 
m·yetle teslime mecbur etmek is- duya zafer vasıtalarını ve~ek çin, Flnlandlyanın ıuı.u fethine ha.zır. 
tediği kadar a.çrk bir vakıa. ola· üzere kendisinden yapılan büyük Janmağa yarayacak bir mUtarekcden 
maz. Bu b:ıpta, 1941 senesine ait t.aleblerc bütün kalbi ile cavab başka bir şey olmamı§tır. Neteklm, 
1lmitlcrJn kırıldığı eöylenebJir. Bu vermekte devam • edecektir ve bu satha, Sovyetler Blrllğinl.n yeni bir 
Jı ı If'tl · tlnl eld di nskerl hUcumu ile sona crml§ ve va· 

:ı. , ı . er n ces:ıre e e _ncc Sovyetler birliğinin kahraman vaziyette Finlandiya, siUUıla kendlsini 
~ asa§r'l olarak d_erhal bizi. dogru- mücadelesindeki ihtiyaçlaıına bü 
iılan do.;ru;-a ist lıı etmek ıçin ta- tün iktidarı ile ceva.b verıneö-e mUdafaaya devam mecburiyetinde kal 
-· • 1.. art a.ı "' mıştır. Bu mUnafaanm mahiyeti ve -·uza geçnıesı urumunu ırm : azmetmiş bulunmaktadır l,ladrr. • gayesi, Moskovanuı çok nutuzıu Prav-

Birleşik devletler, milletleri - dıı. gazetesi tarafından açıkç:ı. bclirUJ-
Bundruı altı ay veya.but bir se- me ve müttefiklere, tarihte mis- mlş bulunmaktadır. Bu gıızctc, 23 h:ı. 

• 
ile evveline nwbetle dal]~ kuvvet- ti görillmemiş bir nisbette her ılran 1941 tarlhll ııayısında "Finlandl· 

olm:ımıza rni;'lllen, llKbaharda türlü harp malzcmesı· vermekte •avalar f.!üzeldiği 'Vakit bi.ze kar- ynlıla.r yer ytlzünden kaldırılmalıdır . ., 
• ynpılncı:ık her tUrlU taarruuı dir. demiştir. 
brşı koyma.!< fçin her tedbiri ı:im Kendisi He kıymetli bir ittifak Eski Fin huduUarmm öt.esindeki a· 
diden tııtb .k mevkiinc koymal·yız. muahedem olan· Türkiye ile mü- razı de Fınlandlyaya. kar§ı hilcum 
Şunu da iyi bilmeliy~'Z k1, düşmnn, nasebetlcrim, sağlam surette İti UssU olarak kullanılml§tır. Sovyctıer 
haz:ı:rliklarmı y:ıpmak için çok mada ve dostluğa dayanmakta Blrllğl, gerek bu araziyi, gerek :Mos
geniR z.oı.m n bı lmuı::tur. Bu mem- berdevamdır. lrnva sulhu sonunda bırakılan araziyi, 
lekele ltat ı bir taıı?'nlz ~npılaca.k- ı Habe$ ımparatorunun yeniden 1 batıya doğru hücumlar için mUmkUn 
Nı., bunun, d ı:ımonın mutat mer - tahta oturmasını iyi ımı şılıyo - , olduğu kadar tam Ualer haline koy. 
hıımet&izc: ın.ullerile ve derin tot- rum. Bu suretle, tecaviız.Un ilk muştur. Sovyellerln hUcum nlyelleri, 
llt'.lder rn.clısulil olarak en küçUk kurbanı olmuş bulunan bir mcm Finlandiya hududuna doğru Mur
teferUıı.tınıı. J:ada.r hesaplanmış ol leket. ilk olar.::.k hiırriyete kavuş mansk demlryoluna varnn altı demır-
duğunu da unutmamalıyız. muş ve yenıden tesis edilmiştir. yolıı dö§enmesı, ,stratejik !tara yoılıı-

HUkfuncti tenkit meselesine te Malt:ıdaki sadık tebeam, ~n n yapılmnsı ve ancak hUcum pl!Lnla. 
mus eden b~vekil şunları söyle - derin hayranlı"'ımı m b 1 rına yarayabllccek bir çok tayyare 
ml§tir: ! bir cesaretle hava h:c~mla~ı~~ meydanlan kurulması lle inMrı im· 

Muvaffalt')'etlcre eri'"mek çolt knrşı koymakta devam etmekte kAnsız bir surette snblt olmuştur. 
mli"''ltUl, luıtr.lar ~nnmili ve yn.p - dir. Fin hUltümeti gu ciheti ho.tırlatmak 
~ktan sonr1~ di1 t nazarıru tize. , Gir~ştiğimiz işl .. n ba.e.;ı.rılması, lsterkl 1039/1040 harbi esnasında bl
nne çclfme, <;ok koln;d r. Parla - her bınmfzden comcıt gayretler tara.nar ta.rafından Sovyetıcr Birliği. 
n:ento mü ... le · · > tam ve- ı istiyecektir. l\lilletimin, bu tale- ne yapılan sulh tavassutları SovyeUer 
nmll tutr.1:ıa t uz mUtead- 1 be, meml"' et teh ikeye dÜ"lÜ~ blrılğlnln Finlandlyaya kargı hUcum. 
dit d,.,fnb..r :ı.t c ilrl tir. ı zaman ecdadımızın JTÖ terme'· _ , ıanna devam etmi?Slne mani te~kll ey· 

ten hiç bir ?. man hô.U kalmadık ıemem!§tl. Fın hUküıt}etl ayrıca şunu 
tarı ce arct ve sedakntla ceva, l do. kaydetmek ister ld, 1939 hududu
... tc; ne ıtimadım vardır. nun öbür tarafında bulunan ve §lmdl de rey ver 

maz. temer tJZ k:l 
ve başka t.ırıu de 1 
te rey vcreııln ıı.z:ımt u.,r.ıy c:ı.:-ı altı· 

bot, mUntch plcrl tarnfınd:ı.n bu hare. 
tetlnden dolayı uzun izahat vermcğc 
mecbur tutulmnktnn ba'.jka bir §ey o. I 
Jamaz. (GUIU§meler). Blz, p::ırl men· 
to için nıllcsse e.cr mlzi aynen muhıı
taz:ı ve hUrriy t c; rç v i 1 in ic tam 
tatbikini t.enıin ı çn ç ıı ıyo:.-uz.,. 

me3Cleler hiç b:.r zam n v... J J ı:ı-

mı~tır. (Alh a .. ) Z ı L 
Gl.s.:!lerln g!d, b'lZı d .erl lJ· 

H cCı-n ~t·m. h •bi t::ı ··ki l Fin kıtalan tarafından işgal edilen 
.
1 

!'1 ~ı . a. •arazide 23 yıl bol§evlk rejimi alundn 
tın a b una.n mı e.t1!1 SJ~~atı:ıı imlan halk, bUyUk ekseri eU itibariyle 
ve refahını ıdame ıçın mumkun Fı d' Y 
bltün tedbirleri almakta devanı 1 n .r. 
edecektir Bol:levlk rejimi tarihinin mUUı~ · ı misalleri, birleşik devıetıerln teklif et. 

tltl hal suretinin, bu arazide kalmııı 
dilinin !Uzumlu olduğuna da kani de. olan sivil h::ılkı naaıl fena bir vaziyete 
ğillm. Bu usulün hillcllmlerlnı icabı düşUreceğlnl lsbat echır. Bu sebepten 
ol ıut harbi sevlc ve idare ve mUhlm· dolayıdır ki, bu ara:r.l, bu halkın hUr 
mat lstlh ~llnl tmızlm ve idame et- rlyeUni ve emnlyetlnl garanti etmek 

"Nilfusumuzun artması meseıeslnde 

için haklı olarak Flnlandlynnın f&'gall 
altında kalmaııdır. 

de, an \' to.n a, {ieçco bilyük muha. Fin notası, ıu cümlelerle nihayet 
r ox:ı.n kır.t. e iz 41 ayında erl}Obil bulmaktadır: 

.m z ı: ı 1 h m en..n U tUne bu hnr· j Fin cllmhurrelal, 2S 1Ikteşrln 1941 
Y r • 1 ın ı ayın.14 u afibıtımızı de, Hclslnkldcki Amerikan elçl.slne dc-

.JJ •:, • r m. Bu .d:ın d:ılayı mem. mlştlr ki: 
u ı o b liriz. Parllmento terakklle. - Hiç kimsenin hukukunu lh'AI et. 

rlmlzc hız vermek isterse Avam ka· meml;ı olan ve sulh içinde yaşamak 

Litvinof 
Tayyare ile 

irana git i 
Tahran, 12 ( A,A) - Ameri

kanın Moskova büyük elçisi ile 
Rusyanm yeni Vaşington elçisi 
M. Litvinof ve İngiltere haber -
ter dairesi müdürü Sir Valther 
Mouckton'un bindikleri t&.yyare 
muayyen saatte 'buraya gelme -
miştir. İngiliz mnhfelleri tayya
renin Kouibyehev'den hareketi 
esnasında tahmin edilmeyen fe -
na havaya tesadüf ederek mec· 
burl bir iniş yapmasının muhtc
me1 olduğu mütaleasmdadır. 

Arr.erika· 
Bahriye 
Nazırının 
beyanatı 

Londra 12 (A.A.) - Birleşik A. 
merika bahriye nazın albay Noks 
dUn vermiş olduğu bir beyanatta Jo.. 
ponyanın niyetleri ve hıırekeUer! kar 
§Ulında Birleşik Amerikanın daha 
fazla mUsamahııktırlık gtssteremlye • 
ccğlnl ve karar vermek zamanınm 

geldiğini söylemlştlr . 
• •• 

Londra, 12 (A.A.) - (B.B.a) 
Amerika hariciye mtlseşan Sumner 

Vels ırat ettiği bir nutukta, HltlcrlD 
veyahut Japonyanın her dakika harp 
ıle kar=ı karvıya bulunduğunu Ame • 
rlkan milletine hatırlatmış, Hıtlerin 

mağlüp edilmesi için hiçbir fedakAr. 
Iıktan kaçmılmıyacağını aöylemlşllr. 

Milteakibcn pasl!lktekl va:r:lyete aö. 
zil nakleden Vela, burada da ba§ka 
bir perde altında harekete seçmek is. 
tıyen b!r devletin Pasifik vaziyetini 
tehlikeye soktuğunu ve nihai zafere 
olan ıınanını knydetmişUr. 

Japon söz.cUsU, Çörçilln son nutku 
hakkında tecavUzM.r bir Usan kulla. 
narak "Amerika Ue tngUterenln Çine 
yardım siyasetine daha ne kadar z.a. 
man cevaz vereceğimiz, 
Va~lnğtondan getireceği 

bağlıdır.,, deınl!ıtlr. 

Kurusunun 
neUeelere 

-- .. .o---

BiR REKOR 
Londru,, 12 ( A.A) - Ameri,ka 

dan İngiltereye tayyare teslim 
eden Amerikalı genç bir tayyare
ci söylendiğine göre on dokuz 
buçuk saat zarfında Atlas Okya 
nu~unu iki defa geçmek suretiy
le bir dünya rekoru tesis etmirı· 
tir_ 

Tayyareci, sabahle}in hafif 
tir kahv.g,ltıdan sonra bir İngi • 
!iz deniz tayyare limanından ha
valanmış, öğle yemeğini Terre -
Neuve de yemiş ve durmadan 
başka bir tayyareye atlamıştll' • 
Dönüşte rüz~rı arkasına almış 
ve h:.lva kararır3cen lngiltereye 
dönerek sabahleyin havnlandığı 
'"•"rvare limanında akşam yeroP 
ğine yetişmiştir. 

'EH 1 R 
rt\' AfROSV 
tEPEBAŞI 
OK,\:0-l K 1. !\il:\ fit\ 

Akşam 20.ao d• 

HAVLET (5 ,,erde) 
• • • 

lstiMat r.c:LJcleıinde 
KoM,;;nı ki ·MıtvDA 
Cwwırtesl gUndllz. ıınat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
.. k~tı.~ :l0.80 da 

Kör Dövüşü 
--4)-

Beyoiilu Halk Sineması 
Buortın matine 1 l de, gece cJe 8 de 

S büyUk nı:n birden: 
l - llonolulıı - Eloonor l'ovell. 
2 - Tnruın Kaçıyor - TUrkce -

Jonl ' 'cysmilllcr. 
S - Knmarbıııılo Şeytanı - Leo 

KarllJo, 

BU AKSAM 

iTALYANIN 
BOMBARDI ANI 

-0--

96 k·si 
öldD 

---0----

lcap ederse Roma da 
bombardıman edilecek 

Ka1ıire. 12 ( A. A) - Ortaşark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargfilımm bugünkü tebliği: 

10-11 Son~rin gecesi ltalya 
da Napoli ve Brendizi'vc tekrar 
taarruz odilmiştir. Havanın bu
lutlu olması dolayısiyle Napoli'· 
de bombardıman neticesi müşahe 
de edilememiş, fakat Brendizi'de 
bombaların, deniz tayyareleri iis 
sil olan bir sabih dok ve liman 
medh.ı.lindeki sınai binalara isa • 
bet e.ttiği ~rülmüştür, A>•nı ge 
ce Bıenko'ya da boınbalar atıl -
mış ve deniz tayyarelerimiz Si
cilya adasında Katanya'ya taar· 
ruz etmiştir. Havanın fen~hğı 
bombardıman neticesinin görül -
mesine müsaid olmamıştır. Tay 
yarelerimizin hepsi noksansız av 
det etmişlerdir. 

• • • 
Boma, 12 (A.A.) - Fll§ist. parUel 

nln umum kA.llbI Nazır Serena dUn 
Brltanya hava hUcumlarınm hede! 
olarak seçtikleri Brindlziyi ziyaret et. 
ml.ştır. Son ha••a hUcumunda burada 
96 sl\'llln öldüğü ve 102 slvllln de ya.. 
ralandığı malQmdur. Nazır, bombar • 
dnnanm bilhassa tesiri altında kalan 
mahalleri gezmiş ve te!Aket gören a!. 
lelere yardım edilmesi için talimat 
vermiştir. 

Loındra, 12 (A.A.) - Ofi: 
Avam Kamarasında Romanın bom. 

bardunan edilmesi ihUmaııne lw.rııı 
Slr Archibald SouUıby ta.rafından so.. 

Gen er 
HudziCI 

oa: 
Vfşl, 12 (A.A.) - rit 
General Huntzınge 

Nimes'e 80 kilometı:e~ 
Levingan civarında d()IP"'"" 
çnlanmıştır. 

Harbiye nazırı :f.leb(lttl'. 
ınotörlil tayynrenin 
tebatı da bu kas& n 
miişlerdir. 

••• (16" 
VlsJ, 12 (A.A.) -_nt;er' 

nazın general HunUi ti~ 
tayyaresi, Gard eyale 
ganda Bro ya.kmıa.tP1' 

Tnyyare yolcuıa.rın~ 
mUr hnline geJıniştJr. 

Fransız Afrikastnd• ';_ 
seyahatten dönmeltle...ıı 
rol Cezayirden bu ~ 
de ayrılmıştı. 

Tayyarede, na...-rrıll oıt 
v.11 hususi kalem ın~d 
bilzkiyer ve emir zab1 
Ruvn.yer vardı. 

Ölenler arasında . _.,,. 
telsiz memuru ve nP'. 
metzis.i bulunuyordu •. 

Bir barut -f;brİ~ 
- ) / l'\e\'york, 12 (A.t\·~ 

haberlere göre n11nu et 
şehrinde Vestern Po'~...ı 
yasma alt barut fabt,,_,. 
berhava olmuştur. 

:-ul::ın bir suale cevap #,
mL2tlr ki: 

"Harbin cereyanı bU 
bnrdımanrnı icap etti~ 
siyası tedbiri almakta 

nı söylemiştir. 

İstanbul Belediyesi ılanları 
Haseki, Cerra.hpa,,a, Beyoğlu, ZUhrcvt hastalıklar has 

nepkD.mil doğum evinin yıllık lhUyaeı lçln alınacak pU'inç, pi 
bulgur, kuru bezelye, ve börWeo kap:ıh zart usullle elcslltıneyt 
Mecmuunun tahmin bedeli 1369' llr.:ı SO kurus ve ilk temin•" 
kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt MUdUrlUğü lt::ılem!J!.cl' 
lhaıe 28.11.941 Cuma gUnU saat 15 de Daimi EncUmende ya 
llplcrtn ilk teminat makbuz wya melctuplan, 941 yılına ait 
vesikaları ve kanunen ibrazı ldzungelen diğer vesaik ilo 24 
nunun tarlfat.J çevresinde hazırlayacakları tekli! mcktup1arııı' 
ıaat 14. de kadar Daiml EneUmone vermeleri ıa.zımdır. 

lstanbuL Defterdariığıfl 
MUtekalt, Dul ve Yet!mlerln nazan dikkatine: 
l - 4056 numaralı J{anunun blrlDcJ mııddesı mucibince ti 

tutulmuş olan aylıklarmı bizzat aımnyan bllCınıum mUtekaiUet 
ile yüksek tahsilde bulunan erkek çocuklar ve reşit olmayan ~ 
lknU etmemiş olan ltız ve erkek çocultların 4056 numaralı kg.il 

mndı:lesı mucibince yaptırmağa mecbur bulunduktan yoklamıı. 
ne b:ı§lanılnuştrr. f 

2 - Yoklamal.D.r her gUn saat 9 dan 12 ye ve ıs buçuıttıı.Jl ı 
kadnr devam edecektir. 

3 - Birinci maı:lı:lede zıkrcdllen maaş sahiplerinden gere1' 
!arından maaıı alanlar ve gerek Emlıllt ve Eytam Bankasıncı-:,, 
renler fotogra.fiı nutus cUzdanlarllc resmi senetıerlnl ve b!ret ~ 
kJlml§ vesika :fotoğrafı ve malQi olanlar malflllyet raporlarını roY . 
habcrlerlle birlikte bizzat malmUdUrıuı~ıerlne ibraz cdeceklerdll· 

4 - 27.11.941 tarihine !tadar yoklamaya gelmlyenlerin ıııu 
cak umumi maaş tevziatından sonra yapılacaktır. _,J 

AlAkadarların buna göre mensup oldukları malmUdUrlUl<Je'. 
evvel mUracaatıan. 

Yarın 
akşam 

BAŞ ROLLERDE: 

Lizzi Waldmüller-Theolingen ve Paul 
2\Iuıılld: '7J nel Zafer scneı de'Vrlye1'' t.cstı! ecııtcn Operet ~~ 
LL~CH:.E'ln yarın akp.m ~in yerlerlnW cv\"clden atdınnd- fr 

ŞARK 
SABIRSIZLIKLA 

BEKLENEN 
BUYUK FtLM Sinemasında 

Salonu telcmll doldunıeak ml{ate:rlle.r Unllnde g~rlloooktfr. 

G 
WtLL Y BtRGEL - BRtGtTTE HORMEY ı 

öNüL ESRAJR 
sumıu kılar, f k t ha lı.ızırds hlı; tıır 

.. ! şlklik illi nJlmU değildir. HUkfl
:met l>ablnest s tem nl yeniden biçim. 
lılgtU"meti d~Unmed1ğlm gibi, bu sis· 
tıem1n, her hangi .... ıı bir ıekllde ta-

m::ırası, Avrup:ıda b::ıı gösteren yeni ve çalışmaktan ba§lta hiç bir o.ızusu ( Reji : TURJANSKi ) ~ 
zuıum devrinin yıkılmnsı lçln mnz'de bulunmıyan Fin mllletl, ııırf emniyeti .Pllml t1e u n en g :r.:cl aşk romanlarını yaş:ı.yu.alda.rdır. VAZlJ."E He ŞEUEF 9'18 AŞK araAmda 111 
olduğu gibi sabır ve §U~nıa kendine ve sulh içinde çall§ması garanti edl· bir adam... BUTON FEDAKARLIKLARA LAYIK BİR KADIN ••• BİR SÜPER FİLl\I•. ~Arle~ 
mevdu vazifeyi yapacak ve ehemmi. I !inceye kadar Sovyetıer Birliğine kar. .. ' 
~W~U~Q~kb~ ~~~~nm~~~~ '••••••••••••••••~•n•r•il•'•~~~.ız~ .•• T~e;ı;~~o~n~·~·~4~0;~;0~----••••·--



1 l~-11-1941 V~Kl1' 

1 ~mirin pamuk rekoltesJ '~•R rıKRAI Buıu:ıaca 
lı (.\,,\.) - Verı1en cl ne~i llE* pamuğunun flt.ndu- 1 Ôy)e ise gittin _l 2 ~ ~ 6 7 8 _9 
-~re bu seneki pamuk" dJ :'o"at>Iı-.c:zr. 'YMti!e:l:ıtt bdt Trabr.ona gid r- 1 1 1 

ü4 90 bin bah-a nraeı Huradılld alMtaıdar melltllıetdt 1- · ~ e ı 2 ---
\..~kerlr, cwB gayet Romo.nyanm bu ııcne mühim~ -~ suu~:1:? 1 

:ı 
3 ıJ"ltıa etanda.nlir;e ediline· tarda P-* ala~ğı kaydedi~ mlııra• " n 1 

•• ' 1 1 
l'e ilk olarak birin- t.edk. • .ı - -4&* L: 

Ofyava 8. M. Meclisi 
toplantısı 

- ö,le '9e ~ttln gn ronın di· 5 
1*a. 

111 - ! 

Jllr llllllddet ıııonra bi r r ı rtııı n 6 ı• 7. 8. t ,- ,-
• • 

1 •• -,-, ~~an gazeteci 
ıa filesi geldi 

t / • :R.cie kadtyn sornw 
- Yti.11ndc bilir mi"ıı " 
Jtadr ceva.p Tenni: 
- Bilmem... 

-. --·-. 
-· -

- Öyle :ise &ittia gayyı:ınm di. ·oı.n · :-.· :sAG.\: 

A. kve Macera Romaaı 

Mecr;hul Kadın 
Q Nakleden: Muzaffer Acar 

ı ı _______ 2 ·-
· • I nQan daUJıa. böyle el üşünür 
ı ~ünkü felfıketi kimse mıı.l etmelt 

r 

istem<'z. ve daima meş'um hadi
sd"rdcn kaçınmak, kurtulmak 
ıı~ı~kını kendinde bulur, halbuki 
• ihnvet bütün bunlar clıı insan 

<.\.A.) - Bulpıi.ltan 
~•rııgı ti&ma dlrektörU 
.\ t&tlJldan BulguWtaııa da 
~ muh&rrlrlert dlln ak 'h. gcım~l~rdlz. Jılleaflrlcr 

~:~Ududuadt\n blr husuıd 
Ç"lerdir. So!ya gan, c 

tılınqtır. Oarda Alman 
~~ direktörü ve Bulg-ar 

'""ru taratmd&n selam • 
h·.~rıcrln ztyareU mU 
~ıanan gen!f progr9 m 

>tp~da. be§ gtlnlllk bir de 
&81 Yardır. 

Ankara, 12 (A.A.) - ~ 
Mfüet Meclisi bugtln doktor ıı.. 
har Germen.in baskanlığında top • 
lannuşt.Ir. 

Bu toplantıda Den&li mci:ıul9 
Necip Ali Kilçilkn, 1çel meını.u Gl 
Cemnl Mersinli, İstanbtıl ~ 
do~r Ha:ltkt Şill.IW Erel, Tobt 
mebusu general Srt.kı Ükenin öl • 
Lilklerini bildiren bafvekilet tez. 
keresi okuıml"ak hatırala.rmı an
mak için bir d6ldka ayalrta aUit<.tt 
cdilnıis ve bazı Uyelere izin ''eril• 
mesi hılldmıdalrl l'İy'Met tczkereei 
tasvip edilmiftir. 

?be. . 

Yeni Eserler: 
.Kızılay Mecmuası 

Uc renkli çok g1lııel bir kapak içln· 
de EJZII4..'i"ın ilk D*m1U8.l!l çıkını,· 

br. lClZILıA.1."'m bu a&yl8t bir çok ma. 
l'Mlnleı1n çok ilsttlndedlr. lçinde bir 
gok tanmmq muıharrirkırln yazılan 

99 reım.nıl&rm. brik&tQrleri vardır. 
~ 'lltlmtaz 1"allt Fenik'lJI.. l!lııırna. 
:o.ıJs"ln. Dr. Galib Ataç'm, S&lAh&ttb:ı. 
~r1ln. Proıtetı&- Va.ııitl Rafidin, Dr. 
8ad1 lrmalmı. Ferid ZlıblrlD QCıık ~ 
llel ~alan, ~ Cemal Nftdi· 
rtn, Ratıb Tahlı1D k&rikatilr "f'll re8lm· 
ıert nrdtr. 

ı Şuı.ı< v1U'ı.yetlcrimlzde b ı ka 
-. ·(9), 2 - Bllytık (3), S (2), 3 -
Sakin (5), 4 - Hem (2), ~yn1ctU 

1 
bir la§ (G), 5 - Çanak {S), G - MUp. 
h<ıml~tfrmek (fi). 7 - Köpek (2), 

S!nlrıt (5), 8 - Çenber (6), O - NU. 
rnune (3), erkek (2), yama (2). 

havatmda normal h:ldiselerdir . 

Kadın yolcu mantosuna biraz 
daha sıkı sarılmr~, içeriye kama 
raya girmemek icin nefsine her 
ne kadar hükmedebilmiş ise dl' 
hayal dolu naz.arlan, dehşet do
lu manzaraları seyre başlamı~tı. 

yattığı yerden erkek \ olcunun 
ipl<>r, t~htalcır, direhl"r ·arasında 
uğmşuğıı ı şunu. bunu d"ni?.r 
atarak gemiyi hafiflctmeğe b;! \,
tığım göriiyordu. Bu tedb:r Jrn · 
ki~nten Jiizumlu idi. Çür:kü ge
mı şanea!~ tarafına \'atmıtttı 
bile .. 

İhtiyar gemicinin korkunl~ c~
sedi geminin yalpalarma uyar.,Y. 
güvertede saga \'C sola yuvarlıı
myordu. 

1 enizin iuıi olarak vüks,.fü:i 
birdenbiı'<' cesedi olduğu yn-Mn 
kaldırdı \C kadın yo1cunun 1-.. 
rine doğnı fırlattı. kadm kor:·u 
ile haykırdı, bu feryat sanki Cf'· 

sedi geri itti, f!('minin ha.' 18..~
fı euyn girmiı:~ bu kere kıc• 1o.rafc 
havalanmıştı. Ce~t tekrar diii
lerek erkek yolcunun ürıerine 
do...~ yuvarlandı .. Eriı:eğin :JNt
zarları ölünün kan ile mla~ 
vüzünde. alnına. yapışnış .._. 
saçlannd& durdu .• Gözleri bUı1!!
dü •. Yumruklarını sıktı.. U.
gi mücadeleye hazırl8JIG'UI~ 
Erkek yolcu tal1ta parçalmoı, ~! 
kenler, ipler arasından çıktı. ftıtı 
ditlmr bir vaziyette üzerlforinP 
yıkılan cesedin önünde durdu ~ 
hiddetle ka,Tadığı gibi haftl)18 
kaldırdr, g{ivertenin kenarma ~ 
tirdi, sonra bir bohc:a frrlabY'"
muş gibi denize nttı .. 

~bliği 
(~ tarafı 1 incide) 

lıtr arma blleumu ile 

bultmmU§lar, 
ı.Jırtp etml§ler ye BOT 

ertne ağır kayıpll\r 

d1l& Ye gece intllak wı 
1-rt71e :tıombalanmıutır. 

'9t ~1113&tmıı. yapılan tam 
ha..,arlanı. eebep ol • 

~ ltııTVetıerf. tar&!ındtuı 
'Ct<ıe hUcumları, Gorld 

atan tıurtndo c reyn.n 

:Mtclis milteeJdıben gtindeminde 
(;ÖıiL,ıilecek başka bir .ıey olmadı.. 
enınan ~ günU toplımmaık 
Uzere dağılnu.,tır. 
--0--

Alman ve İtalyan 
hükiim etlen 

GELECEK SENE FUAJl.A,, 
ilŞTlr.Aı< EDEOZKLER 

bmir, 12 (A.A..) - Alman Te 
İtalyan general konsoloela.n 1942 
tzmfr entenıasyonaı f'Ua.rına h~ü
metlcrl.ni:n rcemcn iştirak ede<:eği
ni be1ediye reisliğine bildtrmiı}ler· 
dlr. 

so,'vet 
t~bligi 

f B~ taraft 1 fttrin, 
170 den fazla kamyon ve a mtt· 
:mly&: tnhrip etmi§Ur. Bjr .Alma.n • 
tank hücumu, benzin ~lerPe da· 
ğıtıım.m, müıvere atı 2 tank tlll e
dHmlı;tir. Çete h&tbi., ~ RuıJ. 
yaum. lbüt.ün bMgelerinde ırıkipf 
ctmclttedh-. 

Moskova. 1% (A.A.) - Sovyet
ler BirHğinin Bir~ Amraa ee
ki bUyfilt el~ Dttnwıııılri'nm ha

. rıciye komiserliği heyet azalığma. 
ta.)ıin edildiği hn-bcr v~ -
dh". 

Her &J'ID ttk gQn6 pcü olan ba 
mı.ıon mec:muumı bar ~ araynm. 

VeriiPUDRA 
RENKLERİ .. 

foiuüt,,J'Jı . 

KADINLARIN HAYRETi 

l'UKARDAN AŞAaI: 
ı - r J kapı (6), 2 - Eğlence (4). 

2 (3), s - Y~ oeY (3), okuna
cak ııey (il), -t - Eda. Hl. 5 - Kitap 
satııan yer {9), 6 - Tok deftil (2), 

7-Az bir ~y·(6l, 8- ••. 9-Ya
tak '(ti), b1ı1Dcl (1), 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmİ• şekli 
123 4 5 6.7 8 9 

1 l•ITlOIRlitsl P I OI~ 
21El•fs1 E:•IAl•ı v ı E 
3 R EITl• .RI t CIA • 
4 ,zı•lülzlOIMl•l•IO 
5 Ul•!Nl_AiTIS:IM'AlM 
6· 1RIEl•I i IPl• l• l• IM 
7 ıursl•ITIEIDIAIVll 
8 'MIEIN!•l•l•l•'•I• 
9 illfTAfRTATBILIUls-

• 

:e Perşembe 
. 

cuma 

> 13 il. te,. 
=-::: 

14 n. teŞ. 
el: X:...ıl X....:'1 ...... .f!lena1: n ~::14 

VaktUer vaau Ezımı VuaU Ezani 
GUnc•I'. 
d<>ı?llğu 1.46 ı.aı 6.ff 1.M 
öğle 11.M '1.0:S ıl..Gt 7.06 
lklntft H.36 9.f3 lUG 9.44 
Al~ıını 18..53 ız.oo 16.52 1!?,00 
l'nt& 18.:i' :US4 18.%G 1.H 
1~ ıs.es ıs.Ut 3.04 ı~.u 

Erkek bUtün sükunetini muha 
faza. ediyordu .. Hiç şüphesiz ha 
yatında daha bir ~k böyle fırtı
nalar görmü§tii. Yalnızca harj -
tasnıı katlamış, küçük not deft~
rini kapamıştı. Sonra geminin 
lra.ptanma: 

- Ne olu}'Onız? 

DİJ9 80l'mUştu_ Sesi ~k ci&!i 
idi •• Yetmişlik ihtiyar ÜJJerine 
gerirdiği nu.arları im..kansızlık 
ve hayretle dolu idi .. Fakat hay 
ret ve imkansrzlık dolu olan bu 
nazarlarda katiyen korku yoktu 
ve titrek elleriyle gemiyi idare 
etmek istiyen ihtiyarın om~n 
kuvvetli elini koymuştu bile.. lh 
tiyar fırtmadan korunmak için 
yelkenleri fndirmeğe ga.y.ret edi
JO!'du. 

Fa.kat büyük yelkeni indirmc
ğe nıeydan lbile kalmadı. Facia.
lvın en büyüğü birdenbire cere
yan etti, geminin fenerleri, lev -
haları ibir'biri arkasına ~ınlmağa 
flakonlar uçmağa başladı ·ve ,ge
minin yelken direği büyük bir 
gürültü ile kmlarak güvertede· 
ki çuvalların üzerine yıktldı ve 
o anda. ağır bir cismin, yumuşP.1.; 
bir satha düsmesinden husule gc 
len ~ bir sesle, can lınvliy
le kopan bir feryat duyuldu. Fa 
cia bir kat daha artmıştı, Çilnki.i 
direk yıkılırken bütün ağırlığı i
le kaptanm 'ba.1ma düşmüş ve 
geminin yegane süvarisi olan ih 
tiyar patronu cansız yere sernıiş 
ti.. Zavallı gemici, ba§r yani -

~da.ki deniz ııaha .. 
buJuua.ıı. •Ttıf tay • 

l\losko,·a, 12 (A.A,) - Kmlyıl

dll: gazeteeine gelen telgntlara 
göre, AlmAnlıı.r taee kvnetler • 

'mış, beyni parçalanrDJ§ olduğu 

·~!::==========::· halde yıkılan direğin yanında ya 
tıyordu. Ne korkunç bir Jlla.nza· 
ra idi bu! Fakat ihtiyar gemici
nin kanlara bulanmış ihtiyar. b'.I 
nı.suk yiizünde gerilen sinirlerin 
de dünyaya sırıtan bir mana 
vardr. Gülüyordu, talihine, mü· 
tettebat.srz, hayrr, acemi mUret 
tcbat eline kalnuR olan Y..avnllı 
~emisine ve ~emisinde bıraktı'k · 
Janna gülüyordu. 

Yolcu kadın şimdi dehşet Jıtiaı 
de yalnız ibaşına hareket edt8ı 
erkeğe bakıyordu. Yeg~ ü
midi, bu erkek yolcuda idi. 
Eğer kabil olsaydı ona yardım 
oderdi Fakat erkek ondan yar
dım bCklcmiyor, bilikl onun 
vardıma. muhtaç olduğunu görü 
yordu. Nitekim iki adımda yam 
na yanaştı, yarı çıplak vUcu<lu 
nn bir hamlede kucakladr ve 'lfr 
tek kelime söylemeden ~eminin 
en mahfuz, en mıiılcem yeri olan 
küçük knmaraya lllolktu. Bu R;ü 
y,e], fakat faydasrz varlık, kırı -
lan tahtala.r, yıkılan clirek ve 11 

len kaptan gibi yer tutuyor. <'I 
kcğin kolayca hareket etmesin 
mfıni oluyordu. Esasen artık p: • 
mi de direksiz, yelkensiı ve i t -
kamet.siz haliyle canlı mahlük -
ları bamıdmıcak va7.iyette dı- · 
ğildi. Dalgalar \."Urdukça güver!C' 
tamamen kayboluyardu, erk~1 
yolcu iki defa dalgalarla bcra~r 
denize sUrüklenmek tehlikesine 
mnnız kaldr Fakat bütün tehf.· 
kelere rağmen geminin füzuli ~'11 
künü bo§altmağa, zavallı tekn<·
yi bir dereceye kadar kurfanna
ğa mU\'affak olmuştu •• İşini lb!· 
tirdikten sonra o da geminin en 
mahfuz ve en muhkem yeri olan 
küçük knmar~ya girdi, demir .. «~ 
penkJcri Ye kapıyı bUyük ibir dik 
k~tlc kapadı. Arttk küçük gemi
yi ve kendilerini mukadderata 
tcrket.mişlcrdi ... Deniz ibu kilçll; 
muhkem kamarayı belki de -ffi 
kiŞ'inin meznrı ynpacakh. 

"4t hoe Lentotun doğusun 
~ticaret gemtmne tam L. 
~~lcrcllr. 

getirdikten sorıra dün TolaJa br- T"ınıze en uygun gelew pudra-

\.~ ka?"Dıkoyma b."l • 
~ya av t&yyarole • 

911 btr tqklle bağlı aı. 

m :reni taamrzlara gec.:m31lerdir. nın tınt ""9'"' veren yeni bir Kolo· 
Sovyct cllzüt&mla.n ~eie . rimetrik makina i~dedilmiştır 1 

13.11.1941 

4 tıı,ul'ZDDflcrdlr. 
' ara:rJsl UzerlnClc ha 

'a ( e bulunnınmqıtrr. 
f:! ~) - Alman matbıı
~btrndan cepheye mu • 

llai takviye lutaırırı sev • 

mccb?lr olmuşlana da l9JOl'lr& oeh -
rln cenup maha.Helerinde Alman _ Bu sayede şimdiye kadar cö- 7.33 Hafif program, 7.45 Ajan:ı ha· 
kuwtleıinin ccnahma ktıTret.11 bir rillmemte emsalsiz btr gilzelllkte berlert, 8.00 Hatif program, 8.15 Evin 
mukabil taarruz yapmrsltu'd!r, Dü. orijinal pudra reııltlerlnln istihza- saau, s.ao Hant proırram, 12.83 Pcş
man sekiz kilomere mesafeye ~e- nna imkan verilmlşt.lr. Bunlan rev ve :ıu aemallcrl, l2.f:S .Aja.ııa, ıs.oo 
kllıniştir. •yalnız Tokalon pudralarında bu- Şarkı ve tQrktllcr, 13.30 Ka~k prog· 

lablllrstntz. Bu pudra rüzpdı ve rnm, 18.03 Dans milz:lğt, 18.80 ~it 

\~~ liovyet menbatarmdnn 
~ töıe çarpıı.c:ı.k btr ıc • 
~ bu lttedlr. 

S P O R 1 
yağmurlu· havalarda blle. blltiln zırqgrrunı, l9.00 KonU§'lJ'lD. {l)(ll'tt~e 
gun sabit. kalır. Bumun parlamaSl- santl}, 19.15 Dans mUziğl programı· 

_ _ _ ,,... 1 na mani olur. Hususi ve beratlı bir nm ikinci kımnr, rn.30 Ajans, 19.4:i 

)ı; haberin Sovyct atıltcıi 
ltıı •1ltlrğına dair geçende 

1
1 

1ın ilen .Urlllen iddia • 
.;ıı b.;·lırtmcktedlrler. 
0hı,1k Rusya muimYc-

"~lın,Ai dıl1UndU~U tak • 
Ilı~ ku'VVctlerlnl t~kll e.. 
tı 1 anı memleketin b:ıfi

c;ııı aynlan alJ)'a kıta.. • ..,11 l6ndcnnelc ııureUle eon 
l'?lınk mecburiyetinde • 

·ı~ 
~ı\ • .\,) - Ofi: 
~ıı 1 &akert durum hıtk
l bö8otı haberlere göre, 
~ ta lgc11inde değisikl k 

tafta Almanlar Ne-
~'" leş~bbüsUnde bulu
n •• : larafan Ruslar do 
''Utılııtd bulunmakta· 

il.. 'l'ı h! 

.__ ... 
Paza r günü yapılacak 

lik maçları 
l!ttanbul Futbol ajanhğtndaıı: 
Fcncrl:>a'hçe stadı: 
S. 9 Demirspor - lsüklll ha

kem l•'crldun, Sad.*, Hayri. S. 11 
Jst. spor - SUleymnniye .belrem 
Ahmet, Rc.,at, Sabahattin, S. 18 
G. sare.y - Beyoğlu h3kcm Şe1dp 
G. sara.y- Beyoğlu hakem Şe'ldp, 
Snlt. 'MUeyyet. S. 15 Fenerl>elıçe 
- Beykoz halttm Sami, Nejat, 
Halit üzer. 

Sere! stad.t : · 
s. 9. Galata - Dof\i hakem 

I<)§ref, Hayati, Rufje'tl, S. 11 Kur
tulw: - Haliç ha:keın Blilend, 1''e.
zı1 HUsa.mettin, 8. 13 Altnrtuğ -
V~fll hnkem Şazi, Necdet, Bahat
tin, S. Be ataş - Ta'kslm ha.kem 
Sellımi, Mu.st.a.fıı. Nihat. 

··ı% · ... ngcn gnzcteslrıin 
li tine göre, Alman cephrnin w-.ak ıtjmnl bölgel.erinde 
ıı:va. n lıri lıo}un n eh ınmiyetll bir taarruz belirmek

., 1 tı!'r\, c.Uı·ctli bi-r bas~ tccıtr Motöı·lü birliklerden ve bazı 
. e lJC:ııin"rn iın do,'.:ı: ka\ j, devriyeler.inden mUte.~ekkll 

~ı 
1 

h ;o:ı ı::ov' et J"'Ud;\- burum kolları doğu bt.lkn.nıetinde 
~. t~ :ı . rın " mın·:ıff k Murmnn"k dc.mil·yoluna <l?ğru i~er

ı} ll'ı t ~ın fiwı nsl<cn tr>s- 1 lemektedi'". Ruslar bu ş~endıfer 
\ ı; e~ ur kalmış, diğe:-- hn tlrnr inatla müd:ıftıa edıyorlar: 
'"~ l ı:ı 'ıillcrindeki or Stokholm Tidnin'":'en gazctemıın 
i ~ t ır. Helslnkkten lınher aldrğma göre, 

ıh rehe. 1 ııjm~~i im 1 bu hat dinamitle berhnva edilm!fll-
1 t'r. ı tir. F"'knt, bu haber henUz tecy-
. ' ta ~ ıl"nduklJr. 1 ~üt etmemi§Ur. 

~~DiN ~fAYOALI MALUMAT.l 

· ~ag is'emiyen lezzetli ye nekler 
Sebzelerden: YEŞiL BiBER 

ı B be· biber IJ"Lve<ıile) azacık ı>u~la bir knb 
i<' n<'le ııte l:onur phj.tlği uun:ın 
~uyu z.ya.de hlm~ bi~z · ~U:ll
llll", UatUnc ufıılar.?:.llı; pe:r\Ul' •ırpi· 
lack sıca:rken yenir. 

1 usul dairesinde istihzar edilmiştir. ı Yurttan acsıcr, 20.15 Radyo gu.ctesı, 
~ Bu yeni Tokalon pudrasının en 20.15 Rast makamrndan şarkrtar, 

son yeni ve cazip renklerini bu-
1 21.00 Zırant Takvimi, 21.10 Türkçe 

ıunden t«rübe ediniz. Daha cenr film oıı.rkıları, 21,30 Konu.,ma (Şiir 
ve ctızel gorününüz. • s:ıali), 21.4:S Rndyo .senfoni ork~tra· 

sı. 22.SO AJ:ı.ns, 22.45 Dans mllzl~'i. 

• 
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etti: "Semili vatanımızı kazağın kokmuş çizmelerinin al
tın:ı. atmak için çalı§an,, • 

Bny Ganü GunU'nün sozünü keserek: 
- Ha bakalnn de! İşin zo~ as1l burada! .Aık i ~ytB.n 

şimdikilerin Moskofln ne polıtika güdeceğini bilmiyoruz. 
lnsan 'banşacaltlarını bilse, is kolaylafiır, yazacak çok §eY· 
!er bulunur: "Haliiskar Çarımız,, .. ''Biz~ himaye eden Ça
rımız., , "Bir rahirr:. kardn§ları, Avusturyalı kele§ çıfıt· 
ı~ .. vesaire, vesaire: ne rüzgar eseceğini bilmi}"OfUZ ki 
haydi: "İslav kardeşler,. diyelim. lyi ama bugünküler de 
Is!ayJara kar§ı ise hop! Bny Ganü vatan h;1,ini olur. Bu· 
nun lvisi, ını koktnuş çizmeyi bütün. bütün atalım! 

...:_Atalım, amn yerine ne koyalım! 
- Dur acele etme? Düşünccpğiz. Biliyor :musunuz ne · 

ya.zalnn? BJz daha nn.sıl rüzgar eseceğini bilmediğimiz
den her iki hırafı da memnun edecek bir şey yazmaltyız. 
M~Ja: ''Hem Ruslarla, hem de Avusturyablnrla kardeş
çe koklaşalnn .• , Hay Allah hcp:'!ini knhretc:in. 

Gunü avukat vari bir tavırla: 
- Hiç uymadı Şu "hem - hem,. ne demek oluyor? 

Hiç prensin karşısı~da böyle mi konuşulur, dedi. 
Bav Ganü kıuiı: 
- ·.NaSTl konusulur yn be keleı;! Bana mı öğretecek· 

sin. Sen benim kim olduğumu biliyor mu.sun. :ijenim bii
tün A \•rupayr dolaRtığnnı biliyor musun? Ben senin gibi 
kütük değilim. Şu i~tk. mireçik daha bil~m ıleÇi~ _ben 
konuşurken ağızları açık kalmıntır. Direzdcnde 1ngıhzkr 
ve Amerikalılar bana itibar etmişleı·dir. Bana akıl Öh'Te· 
tecek sen mi kaldın. Sen biliyor musun ki ben ... 

Gunü ~ırmm olarak: 
- Biliyorum, be Bay Ganiicü~üm. Nasıl bilmem be 

kar<leşim, diye Bay Gıınü'yü te. kin etmek jstiyordu. 
Bilirsin de neye öyle F.eyltr konuşursun! Ne ise ora

ya bildiğini yaz 
- illSyle y~almı, olmın: mı?: ''Bizi Avrupa. devlet

lerinden d~ha yüksek de~lse bile, ayni ~eviyeye koy
:ııunlar. 

Gemide kalan zavnllı uydur -
ma mUrettebat! .• 

Bir dalga kadını yere yıknu~ 
tı. Her tarafından sular akıyor
du, mantosu bir tarafa uçmuş 
Elbisesi açılmış, yan cıplak va 
ziyctc gelmiş, incecik corapları 
güzel bacaklarına yapLc;mışt:r., 
7..avallı kadın bir ipe ~nrılmış ol 
duğıı y"'rden kalkamıyor, fakat (Devamı 1'mt') 

-
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üzerimize indirmek istediği mütlıif} datbenin yam11icta ~ 
a ırlık ~saretimiz tatlı bir ı1iyadan ibaret ka!tr. 

O tempera, o ınores! 
Hayır, aaalebneab! 
Biz, kahraman Bulgar milletinin muhaı'kemeeine a

nıyoruz. Onun temayüllerinin ve idealinin, yani namvııı
karlı"m, aklı selimin. terakkinin ve liberalizmin mfhnt:s· 
sili olan bu büyük adamdan Bulgar milletinin ayrılmak 
istemediğine eminiz 

Asaletmeabımızın; memleketimizin idaresini, ge<.·e 
gündiiz ckvlet rcjimjmizin t"meUerini oytılcta olan Ye ev. 
gi!i vatanımızı kokmuş çiY.melm altına atmak için calı ~· 
o Papkmlara. o hainlel'(', o enhillere ve ahlaksızlara te\·di 
etmiyeceğine kaniiz. 

Asaletmeab Timeo Dan~s et donn ferentes ! 
Yukandaki' karar kcsabammn en ileri gelen ] 1,00-0 

vcıtanda~ı tarmındnn kabul edilmiş ve bu lmı-nrı:ı haki
paye takdim kılınması için Ganii Balkı:ınski, Mihal I\1ilıa 
lef, '"~ GIUlü Kele, irclkof tevkil edilmiQtir. rra!., 

Bay Ganii ba.~111 r..a!lıyarak: 
- Amma da kalp milletiz hn! eledi. Yalan için olduk 

tan sonra koca <:fn .. ~nekr bile bizim yanımızda hir kaln . 
Bu ~.adar da mübnlfiğa olur rnu be c;ınrm! 11.000 ileri 
gelen \'atanda~! Ha l1a ha! ·ıfıı ları at! Ne ikahr? 

:!\1ihal: 
11 kişi diye N~\aJ? ~cı\ii .. 
_ Bu kadar m; ıdı? 
- Doğrusunu siiylemek Iiızun ~tlirse bu kad.;rdı ya, 

Onları polisle <:ağ-ırmağa. ben kendim gittim. 
- Çok kalp mil_ietiz bel Şimdi ne yapacağız bitiyor 

musunuz? Artrk gerı dönmek olmaz, Gunll sen bir p!U"('.a 
avukat dil:.<:ersin. Yu ~u kollarını sva. da hep beraber ye
ni bir "anza,. uyduralrm Nuh! Bende kliıt "'"8.T'. Al1* 
"v-crc de öteki için gc!difmiızi ıınl•m•a.lar. ~ d~r
sak işimiz yamandır. Hele Mnfn iR!n GunU h-..n !idi'€· 
dir. Eğer yeni mliddeiumumi gcliı"SP rnv çekeceğine ... 

Gunü ô'ksürclii \T he,ecanla: 
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VAKl'.f -~- . "' ................. ..-.. ................ ~ 
6 

., (!>.•. • • • ..... • .... - " • ... ' .... ~' 

r_K_AY_I_PLAR _ _ t 
Eyüp orta. okulundan 12. 12. 940 

ta aldığım. 1453 nımıam.lı t.88dlt.:.
nameyi kaybettim. Yeni<iini •· 
racağnndan eskisinin hWanü olcmr 
clığmı ilan eylerim. 979 numanlı 

1 Mehmet Pö.-ıkül (37818) 
1 ~ * ~ 
1 Beyoğlu ıo unou ilk okuldan al· 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

dığnn §ahadef.namemi zayi ettim. 
Yenisini alacnf,'"rmıdan eskrsinilt. 
hükmü yoktur. 

Şemıı;lpa§a B08taıu 50ka.k N~ •. 
Sen -et Uçar 

Beyoğlu nlh ii!;ünoti hukuk hfı 
kimliı";rfnden: 

Jcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla Jsteyiniz. 

De•let Demiryolları ve Limanları l~lctme 
Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedclll (14000) lira olan 400,000 adet rakamlı galvanize 
l§arct çivisi (24.11.19ill) PazarW$l günll &ant (15,80) on be.' buçukta Hay 
darpaşada Gar binası dahilhıdcki komisyon tnrafmdan kupalı znrf usulile 
qlm alınacaktır. 

Bu l§e girmek istlyenlcrin (1050) llralık muvakkat tcmln:ıt, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tcklltlcrlnl muhtevi zarflarını aynı gün saat (14,80) 
on dört buçuğa kadar komisyon rclsllğino vermeleri ı~drr. 

Bu işe alt §arlnamclcr komisyondan parasız olaralt da~rtılmnktadır. 
(9670) 

:(. fi. *' 

4Jooııı. UeKtw· 

Ahmet Akkovunlu 
l'akslm l'allmtıaoe Phlaı. No. a 
oaır..ıu·a.uo maada bergltn eaat 15 

ten oonı. Telefoıı 40lZ~ 

941/2174 
1smet Orgül ten.tındaıı M.eh

met Sa.tt ve saire aleyhlerine a.;ı. 
lan izalei şüyu davamnm icra kı
lman muluı.kemesinde şilyuumm 
izalesi ta.lep olwıan Gala.tada ~ 
mankeş - Müeyyet zade mah&l
lcainde Tocular ve Leblebici eo
kaltl:ırında kA.i n gayrimenkul hJa. 
sedarlanndan B:ı.yan Sabirenin l'• 
fat ettiği Ye Hnsan ve Haydar nam 
Jarmda iki variıs:i bulunduğu ve b

1 

metgahla.rı da malüm olmadığı ci
hetle mum.aileyhlına Hasan ve Har 
dara ilfuıcn tebliğat icrasma mah
kemece ka.ra.r verilmiş Ye mubalre
mc günil olarak" da 18 kfinunuev-

~ ,. vel 94 ı tarihi tavin edilmi' bu,. .Muhanuncn bedeli (950) lira olan 1000 kilo toz nlpdır (21.11.1941) cu. 
ma günü 88.llt (14,45) on dört kırk IY-'§tc Haydarpaşada Gnr binası d!lhfllD 
deki komisyon tarafından pazarlıkla satın alıruı.caktır. 

:""f'::.ı':Y.:9:;:Y.:.:;~Y.~Y.,;.-::.. ,.. • 

"' '"' ""' • "" ~ "" ""' ""' '"' '"' ... ;A: lunduınmdan mezkur gu"nde saat 1 t> 

==========~=== onCıa mahkemede hazır bulunma.· 
Bu i!JC girmek lstiyenlcrin (142) Hra. (50) kuruşluk lmU teminat ve lta 

nunwı tayin ettiği vesalklc birliltm pazarhk gtlnU sn.atine kad:ır komisyona 
ınilracaatıarı Ibımdrr. 

Bu işe aıt şartnameler komisyondan parasız olnralt dağıtılmaktadır. 
(!l910) 

SAHJBI : ASIM US 
Basıldı~ ver : V AKIT Matbaası 

Umumi nc-srivatı idare eden 
Refik Ahmet Seueneii 

la.rı veya ınusaddnk yekil gönder
meleri ve aksi takdirde davanın 
gıyaben görUleceği dn.,·etiye ma

'ı knnımo. kaim olmak üzere bir. ny 
müddetle fliln olunur. (7999) 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 8 -11- 941 vaziyetı 
A K. l' 1 F. P. l-. .S 1 14. 

Ura t 
rt.-ı 

Atma: a.a Dogram 
Baalmoı 

72.604,628 102.1u.211.11 
12.060.674.-

Ufaklık • • 545.805.88 114.730.197 .10 

1 > ldlckıl."1 HalıaWrtlr 1 

l'lırk Uruıı • • 

liadc&cld Mu.lt&lıUW c 
.uma: 11&1! ~ 8.026,794 
.tJtaıa talrt'm bbCI ..._ 40-
ri&Set 

Dt1eJ ctOrlslez w bol'ON ertııs 
b&klyeım • 

UadJM 'ZU ........ : 

Deruhte ed1JeD nNlı: mJı:dl1ıt 

ll&rfılıtı 

~ 

375.038.0G 371i.038.06 

11,290.814.89 

-r--

51.433.957.45 62.724.271.81 

158.748.563 -

-K&nlllltı:a 6 • it ~ ı..e. 

bil H..-. taraı-ı. ~ 

lledlya t • • 21.764.266.- 136 9ı-1 :?97. 
• 

~,~. 

TkM1 Seoedat • • 2"ı7.S22.891.39 25 7.S22.ö91.39 

......... tab ...... ~: 
l"lenıbt.e edl1- tm'&lr:ı nakdi· 

,... IC&rfllJl'ı ..... " 
• .&b Ylllt ltlbıu1 kI)"JIUIÖI 

~ IWıant - ,... ... ı 

• 
TabTIIAt l1seriDe &T&M • • 

. 

45.725.541.0:ı 

S.92S.943.4G 54.654.485.39 

3.414.17 
7.819 562.!)~ 

~laanda,.... 

HıudlMJ'• lfWJ Ko. k.,.... cGr9 
llÇdmo &ltm ~ anm 
m..darlaı. 

1Ci7.1>00.000 174.822 977.10 
4.5'JO,OOO.-

• • • • • • 11.1 6.46Ui6 

Yekt\ıı 84 7 .800.622.44 

l Temmm; 1938 tarUılr.den itibaren. 

-g&-

- Bana kiiıdı kalGmi ver! Balnn ben şimdi ne yaza
cağım, dedi. Ve elimle cümle okuyg.rak yazmağa başladı: 

Asalctmea'b! 
Gökten bedbaht başlnrmuzm üzerine yıldırımlar düş

tü. Bay Ganü: 
- Durun. Şimdi bu cümleyi tam aksine yazalım. A· 

ma nasıl yazmalı! Durun. şöyle yazmamızı k.a.bul eder mi
siniz: 

"Sema açıldı: ve vatanımızın ÜT.erine lutfü illl.hi 
yağdı,,, 

Gunü: 
- Yalnız vatar çok tatsız kaçıyor. Vatanın önüne 

scv~ili sıfatını ilfLve etsek duba iyi olacak. 
Mihal: 
- Bana da öyle gelıyor. Bu is "sevgi,, siz olmıya

cak! 
. - Pek ala, sevgili yau'hm. Daha sonra: "!311 müt-

hış darbenin yanındQ beş asırlık esan:timiz, tatlı bir rii· 
yadan ibaret kahyoı, Bunu şöyle yazalım: "Beş asırlık 
esaretten kurtulmamız bu zalim canavarın zincirlPrini kı
ran parlak hadise yanmcl~ hiç bir sev ifa.d~ etmiyor,. ra
zı mısımz' dedi 

Bay Ganü:· 
- Bir de "cehennem zcbani"i,. ilave edeydin; ama ne 

ise daha sonra ya~nz, dedi. 
- "Memleketimizin en dfilıi rehberinin Bulvar sema

sının Çkcron'unun, Nuton'unun istifm;ı vasıta.siyi<>. simal 
düsmanımızın üzerimize indirmek istediği,. 

- Durun, simdı şunu şöyl~ y.;;ı.palını: ''Biz bu ICtlfii 
ilahiyi, bu canavar müstebidin. bu Kalikula'nm, bu B ıl
gar timürlenginin istifasını kabul cdı n ~iz rahım baba
mıza, asalctmeabımi7...a. medyunuz. ,. 

Bu cümle pek ho7una giden Bay Ganü: 
- Br.wo be Gunü~ diye bağırdı. Mihal ise: 
- Sen Gunü'yü ne sandın! diye Gunü'yü koltukladı. 
- O temporn o mores ! Bu kalsın. Onu nereve koy-

san hen wrindediı. S!mdi: "Asaletmeab biz kahraman 

hUAifll 
btt171lt aqe.& \ 

ı\41 " tnkalla. • 
~-

• 
• 

• 
• 
.. , ... 
• 

t>erubı. ed.Ueıı nTa.ID cıakdl)"t 

K&nunun «I - ı IDol m&ddelerlDI 
teYtlkaıı Hutne ıaratmda Yakı 
:.ed!yat 
Deruhte edllm "Ta.le ııalUl.1' 

O&k.ly 

K&rftlığl tamamee alma olaraJı 

l.Antea tedat1llı ruedl.lm 
'teeakont mukabUI U&nten ted& 
l"&MC1. • • 
lıınne19 ~ ııp ., aı• ·~ lau'ylllklı 

f.l'Ul.8 mukabUI U02 NoJı tamm 
cnucfbinoe 11.•eta tıed&YUie n· 
udlletı 

HEVUU4'1a 
• • • 

.,17,lliO 

.s~ No. ıtuıuaa ıı:Or• Hatıae,. 

açılan n.na muk&bW .. ,,.. 0'11" 

cazı altmlar: 
.;.\n Klloı:rıw- 65.541,930 

01...U TuılıMllM! : 

Altına t&b1'il.I ~ dOTt.Dei 

" al&C&ltJl KH-

lıl ub tıllt • • • • • • • • 

1.s~~.Ol9.ır; 

6.000.000. 

l 58.748.563. -

21.76'.266. 

186.984.297. 

17.000.000. 

250.000.000 . 

ı G"T .500. 000. 

73.311.986.98 
l.233.782.03 

78.124.167.00 -------
28.093.Sü.57 

tskonto lıaddl % 4 A1tm fturlnlC' &Tan.~ ııır. S 

I:J.000.000. 

13.82:?.019.J 

U..5f5.75l.Ol 

78.12U6i.90 

28.093.544 .:ii 

126.730.8f2.81 ı 

Btilgar milletinin sağlam muhakemesine inanıyoruz. Ve 
onun bu büyük adamdan a)Tılma.k istemediğine, kaniiz.., 
yerine fiÖyle yazalım: "Ayrılmak isteınediğ'i., ycıinı:ı "Hul· 
gar milleti onu yer yüzünden kaldıracaktn-... ''.\dam,, 
yerine ise "vahşi canavar., diyelim, Bay Ganü: 

- Hayır. d4ha iyisi "kudurmuş canavar,, yazalım, 
dedi. 

Mihal: 
- Ben ise "ateş püskUren cehennem,. koyalım diy<r 

runı. dedi. 
Gunü: 
- Eyde bulun ha. Ha ~ha-ha! • 'ereden nereye ateş 

püsküren cehennem olacakmış onun yerine ''pis hunhar .. 
desek daha iyi olur. 

Bay Ganü: 
- Ila ! GördUn mü? Aferin Gunü, diye! Gunü'nün 

sözıinü tasvip etti. 
- ''.Namuskarlığın, aklı selim.in ve liberalizmin tim

sali 01311,,1 şöyle çevirelim: "Milli bedbahtlrğnnrzm. na
mussuzluğun; alç;;.klı~ın. fuhşun, zulmün ve istib
dadın timsali olo.n., oldu mu? Bir az <laha ~ağyda: "Asa
Jctmeabımızm, ın.?mleketimizin idaresini. o çapkmlara, o 
hainlere, o cahillere, ve ahlaksızlara tevdi etmiyeceğine 
kaniiz ••• 

Şimdi bunu nasıl uyduralrm? Durun, eıklıma geldi: 
"Asa.lctmeabım1zm, memleketimizin idare.5ini. ıbu asil va
ta•mervE'ricrc, bu müne' vcrkre, bu fazilet sahibi devlet 
adamlarımı. tevdi ettiğinizden dolayı. en ~adık tebealan
nızm nihayct!'iz sadakat hislerini ifade etmelerine müsa
adelerini istirham eyleriz.,. "Gece. gündüz devlet rejimi
mizin. temellerini oymakta olan. .... 

Bav Ganü: 
- Dur, yanhı:un var, diye bağırdı. 
Gunü: 
- Şimdi şunu ~yle c;cvirelim: "TcmeTierlnl oyan .. 

yerine "temellerini takviye eden,. diyelim, dedi ve devam 
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lSTlKBALlN DALCAI.ARI • 

Atinin mötckAmil abiz.elcri Philips Laborata
arlannda nOvc halinde şimdiden hazırlanmak· 
tadır. Fabrikanın muaıı.am laboratuarlarında 
mntebassıs mühendislerden mürekkep bir 
lıey'ct yeni keşifler ve tekamüllcrle mcşguldur. 
Yarının abiırsi şimdiden şehillendirilmektcdir~ 
Dlinyanın en bllyük radyo fabrikaları olan 
Pbilips, radyo sahasında rcbberlık vaıifesin.i 
tam mAnasile ifa etmektedir. 

Türkiye Cumb rı eti 

ZiRAA T BANKASI,, 
Kunılu~ tnrihl: 1888. - Sc.rmnyt-sl: 1000,000,000 Türlt f) 

Sı.tbe ve Ajans adedi: 265. • 
Zirai oe ticari. her neoi banka muameleler'' 

Biletçi ve vatman ahna, 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tiitı8 

m eleri Um um Müdürlüğünden: 
İdaremize Biletçi ve Vatman ahnncakbr. 
KABUL ~F..B.AlTt: 
ı - Trun•Usm?ıha. olup askerlikle nlAlauır ~· 
2 - Boyu 1,65 ten aşLğı ve ~"IL§J 35 ten yukarı oıı.nıyacıaJC· 
3 - Okur, yaz.ar oıacak ve hesap bilecektir. 11~~ 
tsteklllerin Galatnda, TUnclln arkasında kAin Traınvıı>" Jİ 

sine mUrncaatlan. 


