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Berraklığa doğru= 10 

Meziyete göre seçim 
usulleri 

Londray. göre Kara borsa o unu 
Türk iyeye 

ara bulucu 

olü oynatılmak i f 1 i s e t t i 
is fen iyor 

Hatır ve gönül kırmaz ölçüler ~lonmok şortile bu memlekette 
feragati, fedokôrlığı, vatani idealleri, yurd hizmetini 

günün hôkim modası haline koymak mümkündür. 

• 

B ana tityebilirsiniz ki: 
- Her.etin hariçte hlnbir 

tıit141 hAdlse ctıuyor. Günlük ga. 
lıttenin vazifesi, ıünüa l:aldiseleri 
~durmaktır. Seo ise uBer
"klıja doiru• diyerek, ıooun 
~lerl arasntda yeri olın.yan 
"-elele!'le ujraşıp duruyersun. 
Cevabım fUdur: 

11.:-:- Güoiin har.le! hldiselerinden 
-vasi icmal sütunumuzda, aske
tt hidiselerinden de Ask.eri sütu· 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

C. H. P. Meclis grupu toplandı 

Hariciye Vekili siyası 
durumu izah etti 

11.urnUZda baheediyoruz. Bizim " 

~~::~~e!":~:~k~ü~~~~~ M. Müdafaa, Ticaret ve lkfısat 
._ildeki noknnları aramak ve k 11 11 d 1 >lrııun hertüt'lü ihtimallerini ve i eri sua ere cevap ver i er 
liQcle, dinç bir bi.ift'ye ile karşıla. 
~ilmektir. Bununla alAkası o- I Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. 
~ ınesel~r. yalnız bayram gün- meclis grupu lllllumi heyeti ı 11 
~~ne mahsus mevzular delildir, 11/941 sah ıilnil saat 15 de reis 
"ıztm için ıüaün ee e.aslı dava· vekili Seyhan mebusu Hilmi U-
lltlir. ran'ın reisliiinde toplandı. 

Dotrusu da ~le delil mi? Dün- Ruzname mucibince Parti kay. 
~ bir kudret yarışı var. Bu bir siyet divanı seçimi yapılarak tas-
~lı:.emmel ayna. .. Her millet nif sonunda, Dr, Mustafa Cante. 
....,.~ boyunun ölçüsünü alıyor. kin (Çorum), İsmail Kemal Alp· 
lfe cibi vuıflarıo muvaffaklyete, sar (Çorum), Dr. İbrahill'l Tali 
'it ıibi6erin çOküntüye sebep ol. Ön~ören (Diyarbakır), Ali Rina 
~~ eözilmüzün önünde sayısız 

1 
Tarhan (İstanbul), Ziya Kara-

"'llqhaııJHdan ıeçtyor. mürsal (İstanbul), Recep Peker 
Bu arada dünyanın her memle- (Kütahya) ve Naci Eldeniz (Sey. 

ı.._ . · han) ın ..,...ildiklerl anla,.ılmı" ve -..ılftden llir feryat duyuyoruz: ~-,.. " " 
4-.n, en cür'etli ve ıözü pek, rlyasetçe seçim sonu heyete teb-

olmabahçe sarayını 
Jh konferanse ıçın 

akııır bir yer olacağı 
söy 1 eniyor 

LoMra, 11 (A,A.) - Ti. 
.. 11;S &a.:etesi, cBerlin s.alb 
i,..eti olarak zeytin dalı sal. 
lıyor• baıhiı altında neşre· 
dilen bir yazıda diyor ki: 

Eber bitaraf memleketler. 
de eldulu libi, Alman propa
gandası, bir 9Ulh ihtimali bah. 
sinde, Törkiyede de faaliyet 

· termektedir. Bu propagan
da, çifte b ir hedef gütmekte
dir: &tlh lehinde bir hava 
yaratMBk ve eier bu te,eb. 
bils mttvaffak olmazsa harbin 
devamı ınes'uliyetini İngilte· 
·eye yükletmek. Almanlar, 
harbin yorgunluklarını ve · bl. 
taraf.iarlfl harbe sürüklenmek 

orkulwuw ileri sürmelde ve 
harbia menşelerini çok usta 
bir tat'zıda bulutlarla göltele
mektedirler. 

Times ıazetesi, bundan son· 
ra. Mmanların muhasamatın 
devaMı bahsinde İngiliz efkA. 
rı11a birleşik olmadıtı intı· 
balar.1111 yaratmak istedikleri . 

· ~österen haberleri kaydet
ı,.kte ve yazısına töyle de

,,.,.,, eylemektedir: 
<Dnu11 Sa. S, M , l .. , §X§ 

İngiltere ile 

Ticaret Vekii.leti, piyasayı 
lıaraca kesen boyunbağlı 
eşkıyaların soygunculuğuna 

nilıayet veriyor 
J İmzalanan Türk • Alman ticaret 

1. ~ ~ anl..,ması üzerine bir kısım muhte· 
"~~!.:.' l kirler, mevcut malların fiyatlarını 
~~ ·f~~~~~!li?: . ~ yükseltmek için ihracat mallarımız 

Uzeri.nde geniş bir spekUlasyona baş
lamı,ıar ;.e fiyatları sun! olarak a. 
normal denecek nlsbette yUkseltmi9. 
terdi. 

Bir kaç hattadanberl devam etmek
te olan bu kara borsa oyunile ihracat 
mallarımızın fiyatı yüzde ikl yUz ve 
hattA daha !azla bir nl!lbette yllksel
mif, fthalAt piyasamız ciddi bir teh· 
dide maruz bırakılmı.ıı. 

Bugün j~ ettiğimiz kadar mal 
ithal et~ekten ziyade ihraç ettiğimiz 
kıymet ve fiyatın karşılığını almak 
mecburiyetinde bulunduğumuzdan. 

bu muhtekir sınıf tarafından, mem. 
leket ticaret ve iktısadlyatının ne şe. 
kilde baltalandığını muhtelif yazı· 
!arla, gene bu. slltunlarda göstermiş 
ve alflkadarların şiddetli ve Acil led· 
birle piyasada hUkUm sUren bu. şaka. 
vetın önUne geçmelerini istemiştik. 

.. 
ı vın 

feracam, en ataııan, en yara. liğ edilmiştir. 
en ~fıt an a.-m ar ~ ................ 1111,lllieiiııillıillhvS:;.·iiiiiiM-llbl"9''f1r-ııiı•ll1 ..ı'4ı•a.t11111ı1ıii• •N•lltı-+· ula atan 

hücumları 
püskürtüldü 

DUn memnuniyetle haber aldığımı. 
za göre. Ticaret Vekfl1etl, p yaaada 
elini kolunu sallıya sallıya ~..,ıp, 

balkı aıen.- ııbhP4ı=n w bQr.
o)"\mu oynuyorum diye hiçbir kanu
ni müeyyide ile bal'anmamş bir kaç 
boyun bağlı eşkiyanın soygunculuğu
na nihayet verecek bir karar almak 
Uzeredlr. 

bulalım, bunlardan istifade Hariciye Vekili Şükrü Saracotlu, 
im. Çünkü böyle yapan mem· dünya siyasi durumunu ve bu 11\ne. 

~etler kazanıyor, yapmayanlar yanda bizi uzaktan, yakından all-
L~iyor. Almanyaya bakın: kadar eden hadiseleri tafsilen 
:""Çip seçip en dinçler!, en yara. B. ıtoosevelt 
tacıları, en atılganları IM.ılup mes- izah etmiş ve söz alan müteaddid 
~i!etleri onlara yüklemiş, eski 1918 hatiplerin temas ettikleri mevzu-
b:a ile işleyen her memleketin lara Hariciye Vekili ile birlikte 

layede kolayca hakkından gel· •• k • • alakalı Milli Müdafaa, Ticaret ve 

"'1etir. mutare eSJDJU İktısat Vekilleri de cevaplar ver. 
Derhal ıu sual hatıra ıeliyor: 

' Peki, bu vasıflarda adam buh· . yıldo•• 00•• mu•• 
1'trı zamarwıda faydalı ise sakin 
~ neden bir tarafa atılı· 
>or? ,Neden Adi zamanlarda da 
~ dotru ve verimli •renslpler 
,.tltik edilemiyor? 

Ruzvelt mezarhkta 
bir nutuk 

söyliyerek dedi ki: 

•Onlar, dünya, emni
yet ve hürriyete 

mişlerdir. 

Ruznamede başka madde olma. 
dıtı için saat 19,35 de toplantıya 
son verilmi:ıtir. 

Berlin sulh 
rivayetini 

tekzip ediyor 

tü.nkü bir devrin makbul adam 
tis>tni meziyete ve hizmete ıöre 
~tçe seçmek kolay iş delil. 
..... Bir defa böyle bir sistem içi
'- zerre kadar haksızlık, batır ve 
IOaıu1, mensupluk karııırsa bütün 
~rn berbat oluyor. Sonra ııııl-

htç eksik olmaz. Mes'uliyet 
~kiinde olanların rahatı bozu- kavuşsun diye öldüler» Sulh nizamı Viyanado 

t\>et ama, ne çare ki bu deveyi 
~~ekten başka çare yok. Mak· 
'9ll.I tipi, en cür'etli, bilgili, fera. 
~lli adamlar arasından lMına, 
Plomasına delil, itine bakarak 
~ksiniz. Yoksa diyardan da 
titırıek var. 

iter faaliyet sahasında sıra işçi
te "e de .ihtiyaç oldutu tabii bir 

.Ydir. Bunlar vazifelerini nor
~l olçiılere ıore yaparlarsa mev 
lı.. erinden emin olmalı, kadroda 
k':'.!ka bir mevkie geçirilmelerine 
·.~ın kalmadan kendi yerlerin· 
~devamlı surette terakki imkA. 

ı bulmalı, yani normal vazife 
:ren adamın gelirinin yıl ıeçtik
~ Çolalmasını temin edecek bir 

tnt olmalı.,. 

takat ayni zamanda herkese 
~u diyebilmeli: aMeydan ser. 
~ttır. Hizmet eden, faydalı olan, 
.::ifeye ballılık ve feragat ıös· 
~n, bunu dilerlerinden iyi ya· 
l\ • umumi menfaatin lehine ola. 
il.~ kıymetler yaratan her vatan
·~ mutlaka mukafatını görür. Ça 
Ilı •k sizden, bunun bir taraftan 
it llltAfatını vermek, diğer taraf-

tı beliren hakikt meziyetten 
~lttleketi tam surette istifade 
Ilı tlrrnek bizden... Buyurun biz· 
.lltet, fedak~rlık ve feragat yarııı. 

~ıkın 

"Biz de, on/an n temin 
ettikleri bu hürriyet 

için çarpışacağız., 

Vaşington, 11 (A.A.) - 1918 
mütarekesinin yıldônümü müna· 
sebetile D' Arİington mezarlığında 
nutuk söyleyen reis Roosevelt 
şöyle demiştir: 

a 1941 senesinde bu yıldönümü
nü tekrar etmesinin hususi bir 
manası vardır. Çünkü bizim için 

(Dev~ı Sa. 3 Mü. 4 de) + 

- · 

değil harp meydan,nda 
kurulacak 

Ankara (Radyo Gazetesi) - Bir 
kaç gün evvel Londra, Viyanada 
Almanlar tarafından bir sulh kon· 
feransının toplanacağını bildir. 
mişti. Lon~ranın verdiği bu habe. 
rln kaynağı da Vichy idi. 

Fakat Berlin, bu haberi katiy
;)'Cn tekzip etmiş ve sulh nizamı· 
nın Viyanada yeşil masada değil, 
harp meydanında kurulacaiını 
söylemiştir. 

da ihtilaf mı? 

İngiltere, Amerikaya 
verilecek imtiyazları 
kabul etmiyormuş 

Nevyol"k, 11 (A.A.) - Stefani: 
Amerikan matbuatı, Amerika. 

dan gönderilecek yardım mukabi
linde İngilterenin vereceti imtl· 
yazlar hakkında Vaşington lle 
Londra arasında ihtilafların arttı. 

tını yazmaktadır. 

Londranın şimdiye kadar Ame
rilı:an teklifini kabul etmekten çe. 
kindiği ve halen en mühim mese· 
lenin harbi kazanmak için sarfe
dilen gayret olduğu tebarüz etti· 
rilmektedir. 

Finlandiya 
Amerikaya diin 

cevap verdi 
Hclsinki, 11 CA.A,) - D. N. B: 
Askeri bir kaynaktan ötrcnlli

yor: 
Finlandiya başvekili M. Aran· 

gel, Diyet meclisini bu akşam giz
li bir içtlmaa davet etmiştir, Top. 
lantıda Finlandiya hükumetinin 
Birleşik Amerika muhtırasına ver· 
diği cevabi nota okunacaktır. Fin 
notası bu akşam tevdi edilecek ve 
muhteviyatı matbuat ile bildiri. 
leeektir. 

G ~Urki~e dediğimiz memleket, 
~Usüz ve hudutsuz miktarda gizli 

,. l z ve hudut uz miktarda gizli 
~rjılerin yatağı olan bir yerdir 
;' d(' bu enerjiler en yaratıcı ve 
~eınmel nevldendlr. Burada 

Yete göre ıstıfa kapılarını •
<Devamı 8a. 1, Si, 7 de> X 

Son cinlerde inılllz tayyareleri. A.lmanyaya; lgal altındaki mem leketlere •e Ltbyaya biyik .akın
lar yapmata başladılar. inrlllaler ba akınlarda yakanda ramlnl rördijiiais Bristol . Beauflrllier 
rece Ye rindüı tanarelerlni kul lan11orlar. Ba ta71areler ~ft motör n oa tepladarlar. 

şehri 
alı.ndı 

Ruslara yardım yolu 
kesilmiş bulunuyor 

Almanların bir makinalı 
olayı imha edildi 

Berlin. 11 (A.A.) - Alman or. Moskova, 11 (A.A.) - Sevyet 
duları başkumandanlı&ının tebliği: akşam tebliil: 

Kırımda, Alman ve Rutilen kı- 11 sonteşrin ıünü kuvvetlerimiz 
taları, Sivastopola ve Kerç'e doj- bütün cephelerde düşmanla mu. 
ru ileri hareketlerine devam edi· ı harebelere devam etmişlerdir. 10 
yarlar. Bu iki liman, hava kuv· sonteırin günü dört Alman tayya. 
vetleri tarafından bombalanmış reııi tahrip edilmiştir. Biz iki tay. 
ve iyi neticeler ahnmııtır. 

Moskova bölgesinde, Alman ha. 
va hücumları, düşmana a~ır silah
lar ve tekerlek<l i vesait bakıniın
dan çok fazla zayiat verdirmiştir. 

Sovyet hükümet merkezinin as· 
keri tesisatı bombardımana tutul· 
muştur. 

Şimali Kareli'de Alman ve Fin. 
lfmdiya kltaları, arazinin askeri 
harekat bakımından arızalarına 

rağmen, bir düşman tümeninin 
mühim kısımlarını tahrip etmiş
lerdir. 

Bu arada 700 istihkamı zorla
mı:ılar. 1200 esir almışlar, 4 tank. 
30 top. 100 den fazla mitralyöz 
ve el bombası tüfengi ve külliyet· 
li miktarda sair harp malzemesi 
tahrip ve litinam etmişlerdir. 

Düşmanın utradıjı kanlı zayiat, 
alınan esirlerin kat kat fevkinde· 
dir, 

Berlin, 11 (A.A.) - Askeri kay. 
naklardan öğrenildiğine göre, 10/ 

<Devamı Sa. 3; Sü. 5 de) - -

yaro kaybettik. 11 son teşrin giınü 
M06kova civarında dört Alman 
tayyaresi dilşürüimüştiır. 

Moskova, 11 (A.A. ) - Sovyet 
tebllji ekinde şöyle deniliyor: 

Moskova cephesinde ETir alınan 
Alman askerlerinin ifadelerine 
ıöre, Almanların üniformaları, 

vücutlerini son günlerdeki soğuk
lardan muhafaza edemiyecek ka· 
dar incedir. 

Tula bölgesinde 9 sonteşrinde 

bir çok Alman tankları ve 85 
kamyon tahrip edilmiştir. 9 son. 
teşrinde bir makineli piyade alayı 
imha olunmuştur. 

Moskova, 11 (A.A.) - Yarı 

resmi bir telgrafa göre, Moskova 
cephesinde Sovyet kıtaları, Al
manların Serpukof ve Aleksin 
bölgelerinde Oka nehrini geçmek 
üzere yaptıkları teşebbüsleri geri 
püskürtmüşlerdir. Sovyet hatıarı

nı yarmala teşebbüs eden Alman· 
lar, imha edilmiştir. 

<Denma Sa. 2 8i . 8 •> X § 

Yüzde yedi gelirli demiryolu istikrazı 

Satışa çıkanlan beş milyon 
liralık tahvilat 5 günde satıldı 

Maliye Vekaleti ihracın dün
akşam sona erdiğini ilan etti. 

Ankara, 11 (A.A.) - Maliye 1 de ratbet sayesinde ilk 5 giln 
Veklletinden tebliğ edilmiştir: içinde tamamen satılmıştır. Dahi-

İhr.aç müddeti 7/ 11/ 941 saba- 11 istlkrazlarımızın her zaman mu. 
hından 15/ 11/ 941 akşamına kadar vaffakiyetle kapanmasını temin 
devam etmek üzere satıhla çıka. eden vatandaşlarımıza bu defaki 
rılmlf olan % 7 gelirli 1941 De- istikraza evvelkinden daha üstün 
miryolu istikrazlarının 5 milyon olarak ıcisterdikleri rağbetten do
lirabk birinci tertibine ait tahvil· layı teeekkUr ve ihracın bu ak· 
ler halkımızın ıöeterdili fevkall- l&Jft sona erdiji illn olunur. 

Alınacak bu karara göre, bundan 
böyle ellerınde depo senedi bulundu
rup, malımı Aliden Veliye. Veliden 
Aliye ciro ettirerek, fiyatlan alabil· 
dlğine yUkselten tUccarların kara 

(Denmı Sa: 3 Sil: 1 da) 11.I 

Japon 
Amerikan 
gerginliği 

Japon sefiri i htilôfın 
halledilmemesi için hiç 
bir sebep yoktur, diyor 

Amiral Nomara 

V&§iııgton, ıı CA.A.) - va. 
ıin&tonda çıkan c!l'imes Herald• 
gazetesine beyanatta bulunan Ja
ponyanın Amerika sefiri Nomura, 
Amerika ile Japonya arasında ih
tilllın heoiiz halledilmesi imünı 
mevcut oldwjunu söylemiştir, 

Japon siyasetinin muıectil un· 
surlarını temsil ett.iji aöylenen 
Nomura, Tokyoya ıeri çatrılaca

tına veya vazifesinden affedilme. 
si içi:n milracaatte bulundutuna 
dair dolatan şayiaları tekzip et. 
miştlr. Sefir, yegAne arzusunun 
bir anlaşma zemini bulunması için 
memleketine ve Amerikaya yar
dım etmek üzere Vating\ooda kal. 
mak oldujunu ilAve etmiştir. 

Tokio, 11 (A.A.) - D. N . B. 
İngiltere büyük elçisi M. Cra· 

igie bugün Japonya hariciye neza. 
retine gelmiştir. 

Mumaileyhin bu ziy.Mttıinia ... 
beplcrı neçhl;ldih'. 
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Soruyorlar : h $ E H i it . HA B E R f E R i .,...~ 

Yazan : Maurus YOKA Y 
1 

Güze/, cariye ateşli gözlerle 
F eridi takip ediyordu 

Ofis veznesine yatr 
rılan un bedelleri 

«... Raınaıpnda börekçi 'e ti· 
mitçilere, ller zamankinden bir 
Rll 11 fazla un verilmekte idi. 
Ramaza1Hn on hafta!lında Top. 
rak Ofitf mlldürlütll 'ezneıdne 
bedeli ya41rılıırak 60 ruval un 
için ordino ketıtlrlldl. Fakat, her 
neden Jse, aradan on beş glln 
geçtikten, esnaf bir ha)'Ji bek
letildikten sonra un yerine, e\". 
\'elce toplanılan ,.e Toprak Ofis 
\ezneslne ~atırılan un lıcdcllerl 

tevzi edlldl. Bu bedellerin geri 
,·erllmeaı lçln de hiçbir sebep 
gösterllmedL • .» 

I• •• d •• ) •• w •• Piyangodan 
1 aşe m U Ur UgU çıkan 5 bin lira Bugün.~ü ö çillere 
ı gore ••• 

.Bence bu bizim Mfanıtı gözO gör
mez, kulağı işitmez hale gelmiş. 

Affan Bey, paşanın asıl kendi 
gozlerinin görmediğini, kendi ku
lağının işitmediğini söylemcğe ce· 
ı;aret edemedi. Başından korktu. 
Belli ki Hasan Paşa, gözdesinin 
gördüğünü göriıyor, ancak onun 
işittiğini işlliyordu. Gözünde ve 
kulağında bir noksan bulunduğu· 
nu itiraf etmesine ihtimal yoktu. 
Bunun için sadık kfıtip, hakikat 
namına uiraşıp efcndisinlQ gözü
nü açmıyıt çalışsa da hiç bir neti. 
ce elde edemlyecek, hem de Az
rail, Erdckleki v11zifcslne alt iftf. 
ralarla başına çorap örecekti. 

Karşı sahilde Ferit Bey, yorgun 
askerlerine yüksek sesle kuman. 
dalar veriyordu. 
Akşamın sükünell içinde her 

söz işitiliyordu. Kahraman deli. 
kanlı, ortalığa düz.en vermek için 
bir Arap atı üzerinde her tarafa 
Jco~yor, her yere yetişiyordu. 
Dünya ~üzeli cariye, ateşli göz
lerle Feridin her hareketini takip 
ediyor, yiyecek gibi bakıyordu. 

Biıtün kanı yüzüne sıçramıştı. 

Hasan Paşaya dedi ki: 
- Paşam, bu genç kızların 

şarkıları pek hoşuma gidiyor. Se· 
nln gitmiyor • ınu? 

Benim de gidiyor, 
Öyle ise bu cimenler üzerine 

oturup dinleyelim. 
Azrail, paşanın kucağına otur· 

du, kolunu boynuna doladı. Gözle 
rinden şimşekler saçarak güzel 
delikanlının her hareketini takip 
ediyordu. 

Bir aralık Uasa-n Pa~ya şu 
sözleri söyledi: 

- Bak, benim efendim, şu Ma
car kızları arasında güzel bir kız 
var, boylu boslu bir kız... Karşı 
kıyı<la aşağı yukarı dolaşıyor. BI. 
:dm tarafımıza bakarken gözleri 
ateş gibi parlıyor. Hele boyuna 
bak. En zarif bir çiçek slıkından 
daha gUzcl •.• Şimdi tekrar bu ta
rafa döndü, aman Yarabbi, ne 
gilzel kız, ne yaman kız... Dün· 
yada bu kadar dilber ve güzel bir 
§CY olduğunu bilmiyordum. Ne 
diye burada değil? .• Neden k!z 
kardeşim diye kolumu boynuna 
dolayamıyorum? Neden şimdi ba· 
ğırarak sana dediğim gibi, ona di
yemiyorum ki: .seni seviyorum, 
senin için yaşıyorum, senin için 
olmeğe hazırım. n 

Güzel kız bu sözleri söylerken 
Hasan Paşayı göğsüne bastırıyor, 
yilzünll buselere boğuyordu. Pa
şa saadet içinde yüzüyordu. Kı· 
zın her söylediğini görüyor, işiti
yordu. Kendisine ait sandığı bu
selerln, kucaklamalar;ın, sevda 
sozlerlnln karııı~aki dclikan1ıya 

HERGüN BiR FlkRA 

Soyulacağını 
evvelden düşünmüş .. 

A.hdWmeclt devri rlcallnclen 
meı;hur kaııı kethüdası Bursalı 

A.lyanak Ali Efendinin do!ltlann· 
dan ve zamanının hatırlı bektaı:i

lerlnden falr Necmi Baba, tesadüf 
bu ya ıecelerl ne vakit aokağa 

rakana. muhakkak hırsızlarla 

kal'fılatır ,.e Hyulurmuş. Necmi 
ilaha, anaızın haııtalandıtınr ha
lter aJdıtı mahlbbl Alyanak AH 
EfendJyt Uy&ret için, bir kı' cece. 
al eokata çıkmak rnecbıu1yetınde 
kalır. Garip detfl mi, tenha bir 
ııokakta yine bir kaç hınıızla yilz 
yhe pir. Saatini, yüzUfUnU, pa. 
ra kNeSlnl, hattA cUppeslnl hiç 
aea çıkamaaclan birer birer çıka
rıp ıaerınere verir. O vaziyette 'e 
heyecanla bir halde dostunun evlae 
lider ve bafından l't'('enl hlkAye 
eder. Atı Efendi müteessir olur. 
Gönlünü hoı,lamak J~in: 

- Bu höyle olmaz et"enler. Sa. 
na herhalde bir ıllıih lılıum. 

Der, hahaya hl'men kabzaaı al. 
hn l9Jemel1 '" lncl kakmalı Mr 
ftlıttev hediye edP.r. 

Alyanak Ali Ef11ndl ertMI g'in 
hlr tMadUne becleltenden lfM1~r· 

ken, Nt!eml Babaya ak,,am hedl. 
ye ettıtı plştov•n mıw.at f!dlldlA'l
nl 1törtir. Bir keaara çeldllr, me· 
•.ada iştirak eder. Nihayet, ize. 
•inde kalır bedelini öder. O esna
lla tellAldan paraları alıp glt!llf'k 
ı'7erf! bulunan baba fözUne lll9lr. 
Çatınr \e orar: 

- f.:renler, at'ıtnadan natııl 1at.. 
tın plştnvu. Snyulacatını lllç dU
şUnmedln ml ! 
NtıCml Baba kı kıs glller: 
- Soyulacağınu dUşllnllp te 

!lattım ya. Oöz gö~ bedava •er· 
mele at'ıllım dofru u. 

Der 'e muhatabını ~mete 

111ee1'ar ~r. · 

aft olduğunu, butiln ömründe sev 
diği yegane kızın kendi huzurun. 
da güzel bir delikanlıya aşk

0

ını 
illin ederek buseler yolladığını 
hatırına bile getirmiyordu. 

Bunu börckçllik yapan bir o
kurumuz yazıyor ve soruyor: 

ligvedildi 
-

Ankaradan gelen vali beyanatta 
bulunarak dedi ki: 

Bugünkü iaşe müdürlüğü yerine 
Ticaret Vekaletine bağlı bir 

mıntalıa iaşe müdürluğü Jıuı uluyor 

İki Ermeni paraları 
zorla cebe indirmek 

iştediler fakat ... 
Nezaret adınd!' bir Ermeni, geçen 

30 ağustos bayramında Mlllt piyan
godan 5 bin Ura kazanmış, fakat bi
letine B~iktaşta un fabrll<aaında 

amelelik ~apan Berho ortak çıkm19 
ve mahkemeye mUracaat etmiştir. 

Fakat Bcrho iş i daha kısa kesmeği 
kurm4ş ve Çnşıkjipıda berberlik 
yapan Artln Kaı;arlkyanı yanına ala. 
rak Nunrete Jltın\ş: 

At'.fan Bey ağzı açık kalmıştı, 
Hacı Babanın sözlerini hatırladı. 

«Şeytanı aranıza sokuyorsunuz. 
Başınıza neler geleceğini görür· 
süm.iz. demişti. Efendisi; az fazla 
zevk duyaun diye ötekilerden da· 
ha güzel bir kız bulduğunu sanır
ken, Hasan Paşanın da, kendinin 
de felAketini kendi elilc hazırla. 

mıştı: 

- Tah is edilen \ 'it bedeli ö· 
denip, ordlnotıu ke5llen bu un. 
tarın bizlere ne için verllmeıll-
A'lnl müınesslllerlmlzılen sorduk. Geı;enlerde Aııl<arayll ııtmfı 
SükQt ettiler. Bunu kimden öğ. bulunan Vali ve BeJediyc Reisi 

- Bilet parasının senin olmadığı 
&f\l&fıldı . 1}µ adam aivil me111ur(lur, 
Paraları almağa geldi. Çabuk ver! 
demiştir, 

Allah bize acısın, huri 'kıya. 
tetindc1d bu iblisin şerrinden sak· 
lasın! diye dualor etti, durdu. 

Bu sırada Azroil, karşı kıyıda· 

ki güzel delikanlıya karşı cilve. 
leşiyor, kulu, kurbanı olduğunu 

tekrar tekrar anlatmanırı yolları. 
nı bulurordu. 

-6 
ÇİÇEKTEN l\IEKTUP 

Tunanın kıyılarına gece sük(i. 
neti basmıştı. Yalnız bir ses, çok 
gtizel bir ses bu sUkOneti yarıyor· 
du. Ferit Bey eline sazını almış, 
kendi yazdığı şarkıları, dilnyanın 
bütUn kadınlarını çıldırtan tatlı 

sesile söylllyor. sazını da beraber· 
ce lisana ıetlriyordu. 

reneceflz al'abaf doktor LOtfi Kırdar dün sabahki 
\, ekspresle J\nkaradan ısehrimize ._. ___________ JJ ı:elmiş ve Haydarpa§a garında 

Bir kız kand~ 
kendini tutuşturdu 
Kızı kurtarmak istiyen 
iki kardeş de muhtelif 
yerlerinden yandılar 
Beşlktaşta oturan Ali adında biri· 

sinin şuuru muhtel bulunan 16 yaşın. 
dakl kızı Hatice, dün bir buhran sı
rasında Uzerlne ispirto dökmUş, bir 
de kibrit çakmıştır. 

Hatice alevler içinde yanmıya baş
lamış, bunu gören kardeşi Ay9e ile 
ağabeysi Faruk kendisini kurtarmak 
isterken onlar da tutuşmuştur. 

Örfi İdare Komutan vekili Gene· 
ral Ziya Yazgan, Vali muavinleri, 
Vilayet ve Belediye erkfını tara
fından karşılanmıştır. 

Vali kendisini lkar§ılayan gaze
tecllere beyanatta bulunarak de. 
mlştlr ki: 

ıı- İstanbul faşe te~kilfıtının 
tanzimi için hükumetle temasta 
bulunmak üzere Ankaraya ı;it. 

mi5tlm. 
İaşe teşkllAtı hakkındaki proje 

ikmal edilmiş ve Heyeti Veklleye 
ıtrzolunmuştur. 

Yeni projeye göre İstanbul İa• 
ıc mpdürlüğü llığvediliyor, onun 
yerine daha geniş salAhiyet ve 
teşkllAtla bir (İaşe Mınta'ka mü· 
dürlüğü) kuruluyor. Müdürlüğe 
kimin tayin edeceği henüz ta· 
karrilr etmemiştir. Yeni 'Mıntaka 
İaşe müdürlüğü, tatbikatta ko, 
)aylıklar temin maksadlle, başlı. 

Vail 1.iıtfi Kırdar 

ca Mürakabe bürosu, Tetkik bil· 
rosu, iaıe bürosu namile Oç bUro• 
ya ayrılacaktır. 

İstanbul Milrakabe komisyonu
nun lfığvedileceğl haberi do~ru 

değildir. Yalnız komisyon çalış, 
masına yeni bir şekil verllecelçtir. 

Nar:aret korkrnu9. relen Artın Ka. 
şarikyan: 

- He ,ben sivil memurum, diye 
korıuşmğa tıaşlayınca, lisanından 

l!:rmenı olduğunu anlamış ve her iki
sini de polise teslim etmiştir. 

Asliye iltınc;ı ceza mahkemesine 
verilen ı\JÇlular. dUrı bitirilen muha
kemeleri sonunda 3 er ay mUddelle 
hapse mahkQm edilmişlerdir. 

Adriyeye verilen 
muhtekirler 

SirJı~lde rıalburluk ya~an tO ya
şında F.leni ile bir çırağı D!mitri 800 
g-raın çiviyi 170 lcuruşa satacakları 

yerde 600 kuruşa satmışlar, yakala
narak Adliyeye verilınlflerdir. 

Harp meydanlarının aslanı de
nilen adam bu muydu? O sert 
kahraman, o yaman kumandan ak 
şam olup zırhlı gömleğini çıkarın
ca, ince ruhlu bir şair, eşsiz bir 
sanatkAr kesiliyordu. Kalbinde 
gizlediği aşkın bUtün hasretlerini 
yakıcı nağmeler şeklinde bütün 
üleme llAn ediyordu. 

Peşte'nln o civardaki evlerinin 
biltiln pencereleri birer birer a· 
çıldı. Her birinden soluk yüzlü 
kadın başları uzandı. Havayı ya· 
ran gUzel nağmeleri biltiln ruhla. 

rlle emiyorlardı. 

Çocukların feryatlanna yetişen ev 
halkı tarafından kurtarılmışlardır. 

Muhtelif yerlerinden yanarak ağır 
yaralanan Faruk lle Ayşe Beyoğlu. 
Hatice de Bakırköy hastat}anesine 
kaldırılmışlardır. Belediye meclisi toplandı 

Bundan başka, Kapatıçarşıda ma· 
nltaturacı Nesim Bahar basma, sey. 
yar pazarlarda esnaflık yapan Klr
kor Çerkeaoğlu da kaput bezi lhtl
kl.rndan dolayı asliye ikinci ceaıı. 

mahkemesince 25 er lira para ceza
sına, birer hatta da dükkanlarının 

kapatılmuına. mahkQm edilmişler

dir. 

Margarat adasının 'kıyılarında 

sllAhlı hadımalaları aıatı yukarı 

dDlaşıyorlar, ada tarafına doğru 

şüpheli bir kayık veya insan yak. 
!aşıp yaklaşmadığına bakı~ orlar
dı. Bunlar arasında en açıkgözü 
Me'mun adlı bir hadımağasıydı. 

Uykuyu bile tek gözle uyur, dik· 
katinden hiç bir şey kaçmazdı. 

Fakat Ferit Beyin şarkıları o· 
nu bile mestetmisti. Bir aralık 

kendini bu nağmelerin sihrine 
terkctti, dünyayı unuttu, Bu sıra
da bir elin omuzuna dokunduğu· 
nu farketti. Korku ve tclitş için
de dönünce karşısında, Hasan Pa· 
şanın gözdesini buldu: 

- Hay Allah karşıdaki cl§ıkın 

eczasını versin. Saz dlnlemeğe 
dalıp kendimi unuttum, dedi, se
nin yaklaştığını duymadım. Ne 
isllyorsun? Böyle karanlık bir 
gecede neden saraydan dışarı fır. 
}adın? 

- Aman, gürlillü etme, ağam. 
Bu akşam buralarda efendimiz 
Hasan Paşa ile beraber kayıkla 
dolaştık. Bana hediye ettiği bir 
bileziği suya düşUrmii5ti.ım. Ya
rın: 11Bilezlk ne oldu?» diye so· 
rar da cevap veremezsem beni 61· 
dürür. Bırak da blleziği nehirde 
arayayım. 

- Deli kız, nehir senin bildiğin 
gibi değil... Çok derindir. Der
hal boğulursun. 

(.Arlrul .ar) 

25 ton çivi 
dağıtılıyor 

Çivi satııı yakında 

serbest bırokı acal< 
Son gUnlerde Orta Avrupa ve şlmal 

memleketlerinden 25 ton çivi gelmiş. 
tir. la.şe mUdUrlUğll tcvzlata, dUnden 
itibaren başlamıştır. 
Öğrendiğimize göre memleket:ımize 

gelmek Uzere bunun beş on misli çivi 
yola çıkanlmıf bulunmaktadır. Bu çi 
viler de yakında memlekete ıthal 

edilmiş bulunacaktır. 

Tilccarlar alAkadar makamlara mU 
racant ederek çivi satışının serbest 
bırakılmasını istemlşlerdlr. Talep tel 
kik olunmaktadır. 

Et meselesi 

Perakendeci kasapların 
defterleri tetkik ediliyor 

Fiyat murakabe bUrosu et meselesi 
ile yakından ala.kadar olmıya başla
mıştır. DUn şehrln muhtelif kasapla. 
rmda gene et bulunamamıştır. 
Öğrendiğimize göre bUro et fıyatı 

Uzerlne A.mil olanları tesbit etmek 
maksadlle dUnden itibaren peraken
deci kasapların defterlerini kontrol 
etmeğe ba,lamıştır. Kontrol bir kaç 
gUn zarfında ikmal edilecek ve lhtl· 
kArın hangi ellerden geldiği tesblt 

1 edilecektir. 

Kızıl toprak, F eneryolu veErenköyiin 
inkişaf planları tahakkuk ediyor 
İstanbul Umumi Meclisi dün Bu tedbirlerle temayüz edecek 

olan Çamlıcanın ağaçlandırılması 

da bu plAnın i lf!!l arasında 
almıştır. 

Meclis, önUmilzdekf cuma 
nU tekrar toplanacaktır. 

yer 

gU. 

_,..oı.---

Bir adam metresini 
ağır surette yaraladı 

Ortaköyde Sotlya adında bir kadın
la metres hayatı yaşıyan Zckl tşlmli 
blrlıl, evvelki elin Pi: kavga sonun
da metresini bıçakla yaralamıttır. 

Yaralı kadın Beyoğlu hastahanesi. 
ne kaldırılm19. Zeki sor111 hlklmll
f ince tevkif olunmu9tur. 

saat 15 de tekrar toplanarak me
saisine devam etmlttir. Ruzna· 
tne~c göre baz:ı evrak 'CVVC· 
lA ılı1kadar encümenlere sev. 
kedilmi~. bu arada Kartalda
ki Dragos tepesine Ankara adı 

yerine Orhanbey ismi verilmesi 
teklif edilmiştir. Anadolu Mar
mara sahili nazım planı hakkın. 

da Nafıa ve Muhtelit enciımen 
mazbatası okunmuş, plan etrafın. 
da haritada izahat verilmlıitir. 

Ü&küdar ve Kadıköy havalisi· Ah şu muneK.k.ıt.,er! 
ne ıamil olan bu pl(ina ıore Kı

zılloprak, Feneryolu ve Erenkö. 
yün isklşafını temin ve buraları 

hakiiki bir mesire yeri yapmak 

için yeni kararlar verilmiştir. 
Bu bölgenin ba11lıca yolu olan 

Bağdat caddesindeki nakliyat ve 
kalabalığın tahfif! için, denizle 
Bağdat caddesi arasında yeni bir 
yol daha yapılacaktır. Bu yol Fe. 
neryolundan başlayıp Erenköye 
kadar gidecek, buradan Çamlı
caya çıkacaktır. Çamlıcayı Fener· 
yoluna bağlıyacak yol etrafında 
spor sahaları, bisiklet yolları ve 
atlı spoı yapmak için muayyen 
yerler bırakılacaktır, 

Bu yolun geçtiği havalinin ha· 
vası ideal §eraiti haiz olduğundan 
buralarda sanatoryom ve prevan
toryom inşası için yerler de ay. 
rılmıştır. 

a a ııtad Fazıl Ahmet «Alı şu mil. 

l\JI nekkltler:» ba~lıkh bir YM-1· 

ıunda tenkit etmediği klmee bırak. 
mamış. 

E\·et, ab ıu münekkittlr! 
SATlLAN UNLAR 

Bazı fırıncılar kendilerine \"erilen 
unları ekmek yapac·akları yerde, ol· 
duğu gibi, el altından ııatıyorlarmış. 
Belki bu fırıncılar «Unu ekmek yaı)· 
ııak ekmej'l de ııatacıak d~ll miyiz! 
o halde, zahmete rırmt':den unu ol. 
duğu gibi satııJım ve çalı~maktan 
taaarruf edelim» diye dü11ün\iyorlar
dır. 

t'ak& bir tarata, halkm ı numara. 
lı lhtlya<'ından kendllerhıe hakKız 

menfaat teminine çalışanlara aı.ia 

müsamaha etmemelidir. Yurdda., ek
ınetlnl ta!}tan çıkarmak için alın te· 
H döküyor ama ~ yUrekll fırıncı 

lııtemlyor. 

YALNIZ tl1'1UMI OLMASIN 
Belediye Cııküdar ve Büyükada 

ıneydanlarma da birer umumi saat 
koymaya karar nrml9. Cldderı la
lam. Yalnız belediyeden bir ricamız 
var: Hiç olntazN bu iki saat diğer 
umumi saatler gibi yalnız «umumi» 
olmaeın, ay11I zıunanda ca,...ıııt da 
olsun. 

SAATLİ BOMBA 
JNf arka~ ırordwn: 
- Çörçllln nut1'unu Ok'lchiıı mu! 
- Evet, okudum. 
- Naıııl buldunf 
- Bence en dikkate defe• luımu 

csaatıı bomba» tarata. 
...... o da ııe! 
- Canım, ÇörçU: «Japonya Ame

rika ile tutu.,urııa bir ııaat zarfında 
İngutere harp Uln edeoektln> de
miyor mu! ll}te bu, .Japonyaya yer
leştlrllen saatli bir bombadır! 

TATLIS!RT 

r 
- Evet .. VATANIN !!DE.l ROMANI: TEFRiKA No. 19 dağların ötesindeki ovaya gideriz. 

- Allaha ısmarladık ••• - Soğuk diye mi §aştın? 
Maya hayran hayran hAlA bakıyor ve 

sadece: 
- Evet, evet... diyebiliyordu, 
Ne bir resimde, ne de rUyada; bu ce

sur ve neşeli Fiyor gibi buzlar arasında 
yıkanan güzel bir mahlük görmemişti. 
Suyun altından; kişneyerek tepreşen bir 
tay çıktı. Sular saçlarından, kaşlarından 
damla damla akıyordu. Bir kaç seri jlm. 
nastik hareketi yaptı. Isınmak için sıç. 
rııdı. Maya ile alay elti. O hAlA olduğu 
yerde hayretten donmu;ı bir halde ayak. 
ta duruyordu. Biraz sonra, biraz ısınır 
ısınmaz onu elinden tutarak çiçekli or
mana doğru götürdü. Orada Maya başı. 
nı Flyor'un diılerine koydu, ıf.l.nes çok 
sıcoktı, onlara sanki pek yakın gibi idi. 

ineklerin boynunda asılı olan çıngırak. 
ların sesleri uuktan bir ninni ıibi ıeli
yor ve insanı uykuya davet ediyordu. 
Fiyor gözlerini kapattı. Maya onu okşu. 
yor ve milmkiln olabflen her ıeyJ, her 
tiirlü saadeti ona vaadediyordu. Yarı 

uykuya dalmıştı. Genç kadının fışık ve 
yaralı seslle şarkı söylemesini dinliyor, 
kendisini Kızıl Kayanın en yUksek, en 
gllneşlf noktasında farzediyordu. 

Öğleyin dağ bekçisi aksilendf. Kasığı· 
nı yalayıp da masanın çekmesine koyar 
koYtnaz: Florentln'in ertesi gllnkil çıka· 
catı yola !hazırlanması için dinlenmesi 

Yıuan: Vilıld sa .. 
Hizım geldiğini ileri sür(iü. Bunun için 
Maya'nın artık gitmesi llzımdı. 

Florentin'in dinlenmesi ve ertesi sabah 
djnç ve salim bir halde uyanması için 
erken yatması muhakkak llzımdı. Maya 
bu sozleri duyunca hafifçe sarardı, fakat 
itiraz etmeden mavi baş örtüsünü bal. 
!adı. Saçları bugün daha nemli, daha kı
vırcık idi. Dalın biltün rutubetini emen 
binlerce lüle halinde kızıl kıvrımlarla 

dolu idi· l\Iaya'nın saçları sarhoı gibi idi, 
Fiyor da sarho~tu. Vilcudünün her tarafı 
mesut idi. O halde idi ki kuvvet sarfet
nıek, hareket etmek ihtiyacını duyuyor· 
du. Kaya parçalarını alıp aplıya yuvar· 
lıyor, çayırlarda taklak atıyor. Otıann 

arasında yuvarlanıyordu. Maya bu h.a. 
reketlere giilüyor, korkak ve çevreleri 
morarmış gözlerile çılgın dellunlıyı 

seyrediyordu. Gitmeden evvel bir kere 
daha Flyor'a sokuldu. Artık vedl ıaatl 
gelml~i. İkisi de sustular. İlk çam ajaç
larının başladığı noktaya vardıkları za. 
man Fjyor sordu: 

Çeviren: Resan A. E. YALMAN 

Yolu bulabilecek miıin, Maya? Ken
di kendine dönebilecek misin? 

- Evet, dönecelim. 
A~ılmazdan evvel tereddüt etti. Fi

yor bunu hissetti ve jzahat vermek mec. 
burlyetinde kaldı: 

- Dal bekçisinin hakkı var. Bugün 
yorulm11mam lAzım... Ha1buki seninle 
eıajıya kadar gelmdi ne kadar isterdim. 

- Hayır, olmaz, Fiyor,.. Ben yalruz 
pek All dönerim. Heaı ıimdi yalnız ka
lınca düşünecek ne çok ştylm var. 

- Benim de vaı-, Maya, ben de dilşü
necelim. 

Genç kadına baktı, baktı ve boynuna 
dolanan kollarını çözerken: 

- Güle güle, ıit, sevılli karıcıjun, 
dedi. 

- Allaha ısmarladık. 

- Aramızda anlaıtık, delil mi Maya? 
Seni almala ne zaman geleyim? 

- Yakın4a gel,. Cumartesi, paıar ••• 
Evet, pazar iyidir. O zamanıt. kadar her 
şeyi halletmiş olacatım... O zaınan •• 

- GUle güle, sevgili karıcığım. 
Sonra elini tuttu. Ah, bu elin, bu sıcak, 

emin ve sevgili elin teması ••• 
- Allaha ısmarladık. 
Arkasına bakmadan yürüdü, Kalbi 

alır bir tas ıfbl idi. Maya atlamamıştı. 
Fakat dudakları soiumuı. ıöz kapakları 
hafif hafif çarpmııtı. Fiyor arkasını dö• 
nüp baktı, Onu hAlA görebiliyordu. 

- Allaha ısmarlıtdık, Fiyor. 
- GUle güle, sevıili karıcıtım. 
Yolu dönünce, ancak P'iyorun lfemlklf, 

keskin hatlı, kuvvetli çenesini ıörebildt. 
Fiyor da onun çökmüı omuzlarile mav! 
baş örtillünü ıörebllmlıtı. 

-ıı-

Etrafı derin bir eükQt kaplımıttı. De
rin, çok derin bir silkOt.. 

Florentln zirvede ayakta duruyordu. 
Kalbi hAIA çarpıyordu. GöjsilnUn kafesi 
içinde ıert ve ıürilltlllü bir çarpıntı hb. 
sediyordu. Göz kapaklarından terler akı
yordu. Tepelerde hava gitgide kıtlaştıjı 

için kulakları atrıyor, kulak zarının için 
için ihtizazını duyuyordu. Hissettiği Qey
lerin hepsine birden bir isim veremiyor
du. 

Knlundan aşağı doğru biraz kan akı· 
yordu. Onu da ançU ılmdi görmüş, dııha 
evvelden his&etmemiıti. Hisaettfii bir tek 

<Dıvamı var) 

n ise mezunu tanıdık bir geJ1' 
16 bana yüksek tahsilini yaır 
mak Uıere hangi nıea;leğe fptısab• 
tauiye eılecei'lnıl ıordu. 

1 Eıash bir kaç dil blldlll 'ff () 
konuştuA'u için dil9Unmeıden• 

- Diplomat ol, dedim. 
- Yııpaınam. 

- :Niçin! 
- Bakınız size bir hlkAye anı. 

tayım: 

«Bir A' rnpa ~ehrlnde UJUP tıo1" 
lu, atlet yapılı bir adam bir bl,.. 
haneye glntılf. Gpnıona bir duı.ıe 
bira ısmarlamış. Fakat garson fil· 
rayı getirmekte ıeelklnce kı~fo 
taharıc-ıtsını çekmiş. Btr .ı:ur,unl• 
tezgahtaki patronun slgarasııı•· 

IJIİ" ikinci kurtunla kuada heaaP 
0 ren kıun kurşun kalemini, UçilııC 

kur!iunla bir mlişterlnln kelebt'11 

boy~n bafırıı, dürdUııcü ııu,.uııJI 
başka bir mü~terlnln pp1'#'1ııı. 
be.,ım·l kurşunla da ga\"sonun eJ19· 
de tuttuğu kah,•e fincanını uçsr· 
duktan sonra hiddeti yatııtmıtı· pat• 
ron, müı1terlslnln yatı11tıt1nı ~ 
rllnee yanına yakla9mı!} ve 119 
mu': 

«- Aflederllilnlz, 11lz nerellslnfı\ 
«- Amerikanın Teksaah bir ç;O 

cufuyum. 
«- Teksas'da ne yapıtrdınıı f 
«- Ka\'hoy yamağı idim. 

1 «- Niçin mesle#lnlze de,•alll t 
medlnlıf 

«- Ko\'bo~· olmak için iyi s(ıt' 
olmak lbımdır. Ben f~1 atıcı ol• 
madıtırrı lı;:ln o meşlekte tutııp1· 
madım. 

Anlaılınuı mı şlmdJ ben ni~la dl• 
lomat olamam f 

- Anlıyamıadım. 

- Efendim, diplomat 
•ık ııık nutuk \ermeli. 

- Peki! 

0...-

- Sık sık nutuk ,·erince de 11•· 
gUnkU ölı:ılUere göre Teks&!I " 0

' .. ..... ıı
hoyundan daha usta atı<'ı OIP-
Görmüvor ntU!!unuz, bütUn ıtürıY' 

~ ,.. 
dlplomaUarı milyondan a,ağt ~ 
kam, «nihai ve kati zaferıt •• dr 

batka söz söylemiyorlar. Artır" 

nııt mı timdi t 
KöRKAOI 

==================~ 
Bir amelenin ayağı 

vapurla iskele arasınd1 
kalarak ezildi 

Mudanyadan gelen Sus vapur" 

:~nel~~~t~ur~~~~ı:~~ğı. ~;:~~:: 
kele arasında kalnuş, ezilmiştır. ı,ıt 
mele baygın bir h ide Denızyol 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Büyükadada kanii kar186 

BUyUkadada balıkçılık yapan ıııı· 
\Ter ile arabacılık yapan Şefkat, -;: 
bir dargınlık yüzünden dUn yerıld dl 
kavga etmişlerdir. Kavga ııorıllfl aç 
Şefkat bıçağını çekerek Enverl • 
yerinden ağır surette yaraıanııf. 1' 
ka.lanmıttır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıJntıftıt· 

ithalat eşyası geldi 

"
.,. 

Son gllnlenfe muhtelif meırıl• 
-•I" !erden ilhalflt; eşyası gelmete b...-

mı,tır. Baııra yollyle çay, makine 1'
11 

dek aksamı, Arjıınte tilki, astril' 
\'e kUlliyetll miktarda yUnlU ve l' 
muklu me11sucat gelmi,tir. ..;ı1ı+ 

Bundan başka öğrerıdig-tmıze ı;c 
1talyadan da çok miktarda grşrııo ıtı1 
ltnesı yola çıkarılmıf bulunm"1<t• 11 

İğneler bugtlrılerde memleketlffl 
gelmiş bulunacaklardır. 

/ 

Ölj:fffll:i:D;fij#ld 
' i.Jana etinden yab 

Dananın cöjüs taralıQdaJl ııJı" 
mrı bir buçuk kilo etı bil~:. 
parçalara ayırmalı. TU&JayıP 
berlemeU. İki yumurtayı bir~ 
mek ka91tı hardal, yanm Y"' ... -_ ,.,,. 
kaı,ığı karbonat \'C bir kah,·• ı;c 

<'anı sirke ile ı;alkalamalt• 

par~alarını buna bulayıp bir •:; 
ııl içinde en az bir gece ııerı11...,, 
yerde bırakmalı. Erteııl ~ 
etleri olduğu gibi kızgın ;tal K 
de, renkleri dönünceye kada;; 
zartmah \'e ııUzerek çık• _,. 
Tencerede kalan yafa bir J(JIÇ 

şık :tal llAveslnden sonra use;:: 
iki kaşık has un \'eya kale~ 
serpmeli. Kanştırarak av I" 
Un esmerleşince U:ıerlne bir;;., 
!,;e et suyu ve gayet az mlk ııl• 
tuz serpmeli. Bir kaç '°' .. a ~ ,..
meli. Temiz bir tUlbende b ıK' 
maydanoz kökü, kekik otu '" flP 
beş tane defne yaprap fl'~1 
etlerle birlikte tencereye ııo:t f""" 
Arzu edilir ise biraz ha\'UÇ dO 

1
, 

mab. Orta atefte pişirmeli· ,J• 
mek tabaf rna alırken çıkllll il" 
malı ,.e sıcak sıcak tofraY• 1;..,. 
malı, Çok lezzetli bir yablll 
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Fil S·Otl HAllRlll.11$1 
lstanbul yollan yapılıyor 

---------.---·--. -----
Nafıa Vekaleti lstanbul ve Bolu vilôyetlerine 

yatların yapılması için yardım edecek 
gerek yeniden yapılacak olan yol
ların i~ası i:ıi hızlnndırılarak ev
vcll birinci derecedeki caddeler, 

lhıtı.ı ~plıeslndelii askeri hareki\· 
tit J\lman tebliği (Tik\ in) (?Ch· 

lıtı&Jardıın ıılınılığını bildirdi. 

1~1r, 1.adoga gölıi c•enubundn 
~lngnut _ \'ologda demlryolu 

11dedtr. Ladoga ıum ile One~a 
lltasındokl ~hlr nehrine 100 
etrc 'e \'ologctıı ı;ehrlne de 

Bir pırlanta gibi parlıyon S:nop, sırt üstü denize uzanmış bir 
kadını andırıyor ... Birden manzara değişti. Gözüm önünde gemi 
parçları insan gövdeleri, kolları bacakları havodo uçmaya boşladı 

Ankara, 11 (A .A.) - Nafıa Ve. 
~Aletinin aldığı mühim bir kara
ra nazaran İstanbul ve Bolu viltı• 
yetlerine ait yolların in:ıası içln 
'.Nafıa Veklıleti mezkyr viJAyetle· 

J re kendi bütçesinden yardım ya. 
:acaktır, Gerek bozuk )'Olların, 

ondan sonra ikinci derecelerdeki 
cadde ve sokaklarlıı bilhassa mil· 
na1'ale güçlüğilnU ortadan kaldı
racıık ana yollar yaptırılacaktır. 

t kilometre ınesaf dedi;. 
\'\eıkı ~az.ılıırımızda, Almanla. 
•ltnaı ordular grupıına menıup 
etıerle ve Oııt'ga giilii ~!malin. 
lıareket t'de<"ek Fin lotalarının 

·ıı . ~ ~ıle, Arkaııjcl yolunu kesmek 
ll<IC'rlnt 'c \'olga gerisindeki 
llıUıt:ıfaasını sima! e.enahından 

tılarak Ru~lar
0

ı Oral dağlarına 
k fikri hcsledlklerlnl yll7.ınış \'e 

~da lstlknınetlndc bir Alman 
t;~nn:ı lhtlmııl \'C'rmiştlk. 

He bir Alman • Fin harcl(etl 
~ış bulunuyor. Tlk\'in şehrinin 

:>len lutaları tarafınılan ıılınma'lı, 
bir L1eri hıueketınlrı ilk alAme. 

~k\ ln•ı atan J\lmtn kunetlerl 
tda umumi istikametinde ller· 
Ye ı;alışa.-.alclnrdrr. Fakat 'bu 
'ttt .. re mensup bir taarrur. ko. 
• 1..adogn • Onr.ga göllerı ara· 
\•e S\'lr nelırl beyunda Flnle.re 

1 n1lidafna eephesl tutan Rus 
"etıerıntn g-erl ine taarruz; etrne
~ ınuhtemeldlr. Gerek bövle bir 

'1ı1. karsısında ""'rckı>c Alman 
1 • ..-
811erlnln \'ologda demlryolıı hn· 

farka ilerlemeleri ihtimali 
de, \lr nehri hoyunda'ki Rus 
Ctlerj ıtrtık orada durablllr mi~ 
•rtık mümkiin olmasa ıercldir. 
~r \'lr nC'ltrl boyunu terkede
~ ••rka rekllmeye me<·bur kala· 
"tfdır. 

~ CP.kllme dnla~,slle Alınanların 
llflecetı faydalar tunlardır: 

1 

? 

- LenlnF"ad'ı'la blrleşemlyen 

· .\iman orduları Lndoga • One· 
toııerı ara'lında blrleşeblle<"ek. 

..._ Ruslar, J,enlnıtracla ceplıane 
~k göndC'mıek için Ladoga 

den istifade etme)1 dU!)Unüyor· 
tolün buz tutmn!lını bekll)'Or• 

\ıı. 'Buna lmklin kalınıyacaktır. 
llu lor Vologda • J.enlngTac! 

~da mm'asala temin edemlye. 
dlr. Bu ise. J,enlngradın ~iye. 

'e r.ephaneden mahrum kalına· 
4tınektır. Şehrln ''e Jlu kuvvet· 
hı hllha a Kış mfl\'Slmlnılf'I at:· 

:llzlinden teslim olması ku\'\'et. 
l t ihtimaldir. 
~ ' Birleşen Fin .. Alman ordu· 
\. l\rkanjel )'Oluna ke mek fı:ln 

ta rlllilnlin şimal \'e renubun· 
lablrııkte ilerlemek lnıkllm bula

\' rdır. 

~gda 400 kilometre uzaktır. 
ıı. n ba,ka Arkanjl'l llmanr auta. 
ı tutacağından kıfın sevklyat 

~ htıfade cdllemlytt.eJ<tlr. Bunlar 
t''lldur: fakat Alınanların mak11a· 
>"ıtıcarda öyledlğlmlz nebile yal. 
.\rkanjrl yoluıtu keıomek def:ll. 

~lr maksatları da Mn11kn\·a iltı 
gölli araı;ındakl mıntakaı'la 

tll llchrl boyuna yayılmak \'fi 

t• rerlslnıle muhtemel nmı plll
\ •tıya dll'Jlirmcktlr. Yarıılınakta 

ltert hareketin bu bakımdan 
lyett vıırdır. 

\\a Rtttıkçe fenala';'ıyor; d&nilu. 
it!. 11oğuklar \'fi kahnlıl'ı artan 
\ t &eri hareki\ ta mllnl C?luyor. 

t Alınan kuwdlerl Volgaya 
"1ı ana mak için adım adım da 
lltrııvor. Alman • Fin km \'etleri 
tı"'hrt im mnı1a yerlqlncr_, Ru • 

\.... lt.hlHiln tecrlı'I fldllmlt olan 1.e
,:"4•dan tamamlle ümit kflflflClek. 
~ t, ikmal delt'll, J.cnlngnıdı tah. 
~bnek lmkl\nı da ka1mıyacak· 

Dıran:ı dağından aşağı hızla i. 
nerken otomobil bırden durdu 
Soför, efendim, bu mevkie (Mü~ 
dürün hanı derler, Sinop bura. 

1 dan çok iyi görülür, decU, İndim, 

1 
EEtrafa göz atınca şoföre hak ver. 
dlm. Bakmıya doyulmaz bir ! 
rüntiş, irili ufaklı ,vemyeşil tope· 
lerin, dağların çeq;evelediği ma. 
vl çarsaf gibi bir deniz, Daracık 
bir berzah üz~rine kurulmuş o. 
lan ve sabah güneşinin ı§ıkları i. 
le her evi ayrı ayrı blr pırlanta 
gibi pırıl pırıl parhyan Sinop, sır. 
tüstü denize uzanmıi boylu poslu 
bir kadını andırıyor, Not almak 
için hemen takvimli defterimi çı. 
kardım, Fakat sayfanın başında 

(18 birinciteşrln) tarihini cörün 
ce önümdeki o güzel manzara der" 
hal kayboldu. Sanki bir film sey~ 
rediyordum, Cennet ıüzellikleri. 
ni gösteren kısım bitmiıı, cehen. 
nem faslı başlıımıştı: Bir an ev 
velkl sakin. asude limanda şimdl 
koca koca gemiler blriblrine sal. 
dırıyor, top sesleri dağları lnleti. 
yordu. Allah Allah sadaları gök. 
lere yükseliyor, gemi parçaları, 

insan gövdeleri, kolları, bacakları 
havada qçuyordu. Mavi deniz, tt. 
deta kızı1lıışmıştı. Civar köyler 
halkının ellerine geclrdlklerl çak. 
maklı sllAhlar, baltalar, kUrekler, 
sopalarla naralar atarak sahile 
koştuklarını görilr gibi oluyor. 
dum, Deminki güzellm Sinop ya_ 
nıyor, evlerin damlarından, pcn. 
cerelerinden ıahlanmış yılanlar 
gibi kıvrım kıvrım kıııl alevler 
çıkıyordu. 

Evet, muhterem okuyucular, 
bundan tam, seksen sekiz yıl ön. 
ce bugün, .8Ş3 senesi birlncltcşri· 
ninin on sekizinde ve bizim (Mü. 
dürün h.Bnı) na vıardıfımız saatte 
yani dokuz buçukta Rusyanın Ka. 
radeniz filosu, Sinop limanında 

demirli bulunan donanmamıza an. 
sızın saldırmış, Sinobu da topa tut. 
muştu. 

Rusya, o zamanlar ortaya bir 
(Mübarek makamlar) meselesi cı. 
karmı§tı. Kudüsteki (Kamame) 
ve (Beytilllfıhiın) kiliselerini sil 
pUrmek, kandlllel'!ııi yakmak, ka: 
pılarını açmak, kapamak gibi hiz. 
metlerin ifası hakkı Kanuni SU· 
lcyman zamanında katolik papas. 
larına verilmiş ve bu hak, Birinci 
Mahmut zamanında ı 740 tarihli 
fermanla da teyit ve tasdik edll. 
mlfitl. Daha sonra devlet. bu va. 
zlfelerden bir kısmını, Rum pat. 
rlğinln yalvarması üzerine kendi 
tebaası olan ortodoks rahiplerine 
vermişti. Şimdi Rusya, Kaynarca 
muahedesinin bazı maddelerine 
dayanarak ortodoksların hamisi 
6Üsünü takınıyor ve bunlara hak. 
sızlık yapıldığını ileri sürerek ev. 
velce kendilerine verilmis olan dl. 
nt imtiyazların, Kudüs kiliselerin. 
deki vazifelerin geri alınmıyaeağı. 
na, bu husustaki taahhütlerin bo. 
zulmıyacağına dair BabıAliden bir 
senet istiyordu. 28 fjubat 1853 te 

istanbula gc:len Rusya Bahriye Na~ 
zırı Amiral (Mençikof) 19 nisan 
1853 te Hariciye Nezaretine bu 
yolda ağır ve tahkir edici bir no. 
ta vermişti, Halbuki Rusyanın ha. 
kiki maksat ve niyetleri bambaşka 
idi. Kudüs kiliselerinin kandille. 

r- Yazan: ' 
1. Cemal ardakçı 1 

Ultimatom vererek İstanbuldan do. 
!olup gidiyor. Bir müddet sonra, 
Gorçakof kumançlasındaki Rus or. 
duları, harp ilfın edilmeden Bu~
dan ve Eflak eyaletlerimize saldı. 
rıyor ve i~te Kırım muharebesi 
böyle ba9lıyor. Bu harpte Türk or. 
dulnrının Tuna boylarında ve Kı
rımda kazandıkları büyük zafer_ 
ler çihanı hayretlere, Çar Nikolayı 
deh.etlere clü~ürüyor, 

Yalnız Anadolu ve Rumeli kıyı. 

rini yakmak, touarını tcmizlemelç larını korumıya memur olan harp 
meseleııi, bize harp açabilmek için gemilerimiz fırtınalar yUzünden 
bir sebep, bır bahane olsun diye or Sinop limanına sığınmı~lardı. Bu. 
taya atılmıştı, Car hükumeti, Dell nu haber alnn Rus Amirali Nah!. 
Pctronun, Katerinanın siyasetleri. mof, Sinop açıklarına geldi. Fakat 
ni gudüyor, Balkanlara istilfı et. üç dört gün hücuma cesaret ede. 
mek siyasi hudutları dışında bulu· medi. Nihayet Amiral Noviıil&ki 
nnQ Islavları kendi bayragı altın. k~r:nandasındaki donann:ıa. d~ ke~
dn toplamak istiyordu. Nitekim dısıne katılınca .. ı.s bırıncıte&rın 
Çar birinci Nikola, bu sıralarda in. ı 1853 çar§amba ~U~Ü .sabahı llma. 
gilterenin Petcrsburg sefiri (Hamil n.a ~lr~rek dcmırlı olan ve sUva. 
ton Seymor) ile yaptığı gizil ko. rılerının, tayfalarının büy~k . bi_r 
nuşınaiarda bu niyet ve maksatları kısmı karada bulunan gemılerımı. 
açığa vurmuştu. 9 İklncikAnun z~ ~aldırdı. On iki gemimizden on 
1853 te Grandüşes (Helen) in sa. bırı battı. Yalnız Taif vapuru ka. 
rayında verilen bir baloda Nikoia çıp kurtuldu, Donanma kumanda. 
Seymora şu sözleri söyleml§tl: ' n~. ~sman Paıa yaralandı. Esir 

- Türkiye işleri berbat bir hal dujtu, Bozcaadalı Hüseyin Paşa 
dedir. Biz anlaşmalıyız. Bakını~ kum~n~a e~ti~i (Nizamiye) fırka. 
kollarımız arasında bir hasta var. tcyn~ ıle ?ırhkte garkoldu, (Na. 
Hem pek hasta. Eğer bu hasta biz vek·ı.Bahrı) kaptanı kahraman 
IAzım gelen teşebbüslerde b~lun (Ali Bel:>. gemisinin harp edemi. 
madan, kararlar almadan evvel e: yecek bır hale gel~i~lni ıörünce 
limizden gidiverirse büyük bir kendi. ellle cephanelıtı ateşledi ve 
bahtstzlık ve felllket olacak gemlsıle beraber havaya uı;tu, Rus 

14 İk ' ·u 1853 t . donanması kasabayı da topa tuta. 
ıncı nun e Çar, rak tahrip etti, 

Seymora tekrar Türklyeden bah. Hasılı Kırım destanında denildi. 
sediyor ve (Geçen gün de size söy, ği gibi: 
!ediğim gibi, Türkiye bilyilk bir Ehli Sinobun 0 C'ÜD hali dlferJ:"UD 
.zaafa düşmüştür. Son günlerini oldo, 
yaşıyor. Onun hayatını uzatmak Yafdı yafmar fibi memlekete na. 
için ne kadar çalışsak faydasızdır. rı cefa, 
Birgün ansızın ölüp kollarımız a. Topla)'ıp nlfiaJ bileiinale •uıatı dl. 
rasında kalabilir. Ölüleri canlan. 
dırmak, diriltmek elimizden gel. 
mez. Eğer Türk devleti düşerse 

bir daha kalkmamak üzere dUşe. 
cektir. Bu sebeple size sunu soru. 
yorum: Böyle bir hadiseye kar,sı 

!iimdlden davranmak, tedbir al. 
mak, bir karı111klığa, bir hercU 
merce uğramaktan, apansız ve ba:ı 
ka bir idare usulü tasarlamadan, 
bUyük bir fehiket doğurması mu. 
hakkak bulunan bir Avrupa har. 
bine maruz kalmaktan daha iyi 
değil midir) diyor. 

20 Şubat 1853 tc Veliahdln sa. 
rayında çar ile Hamilton arasında 
yine Türkiye bahis mevzuu olu~ 

yor. Hamilton, hastanın ölüm ha. 
linde bulunduğuna dclAlet eder hiç 
bir altımet yok, diyor, Çar, cevct, 
evet, ölüyor, hnsta ölilyor.11 çevn. 
bını veriyor \"e ertesi günü sefire 
tekrar ediyor: «Emin olunuz !eld. 
ket yakındır·» Çar Nikola, bu ko· 
nuşınalardan üç be§ gün ı;onra has. 
taya son darbeyi indirmek mak. 
ımdile (Mençikofu) istanbula gBn. 
deriyor, Babıali, devletin istlkUıl 

ve hfıkimiyetinc aykırı görduğu i
çin Mençikoi'un tekliflerini redde. 
diyor. Bunun üzerine Mençlkof bir 

nln, 
Bir mualla yere defneylediler ~er. 

tapa. 

1918 mütareke
sinin yıldönümü 

(Başı 1 incide) + 
canlarını verenlere karşı mükellef 
olduğumuz ve mazide ölçemediği. 
miz borcun genişliğini ~imdi anla
mış bulunuyoruz. Bu insanların, 
bugün bizi tehdld eden müthi:ı teh 
likeye karşı koymak için öldilkle
rini biliyoruz, bunun böyle oldu. 
ğunu da, bugün ayni tehlike ile 
karşılaştığımız için blllyoruz.,, 

AFRİKANIN ATEŞLİ ÇÖLLERİNDE.. KAN •• MÜCADELE .• 

İSYAN.. HARB •• ARKADAŞLIK ve FEDAKARLIK •• 
AVRUPANIN LÜKS SALONLARINDA İHTİRASLI BİR AŞ 

«Eğer 1917 /1918 ordularımız. 
harbi kaybetmi~ olsalardı, AmerJ· 
kııda harbe nicin girildiğini kendi 
kendine soracnk bir tek erkek ve 
bir tek kadın bulunmazdı. Bunun 
sebeplerini her tarafta görecektik, 
hürriyetin tıiçin müdafaa edilme. 
ğe değer olduğunu, ancak hiirrlye. 
ti kaybedenlerin biJeceti sekilde 
öğrenecektik. Zulmun ne için mağ 
JUp cdilmeğe değer olduğunu, an. 
cak zalimlerin tahakkümü altın• 

da bulunanların bileceği ~eldlde 
öğrenecektik. O adamların hürrl• 
yetimizi muhafaza etmek için ne. 
den dolayı harp ettiklerini, mil. 
letlerin hürriyetlerini kurtaran 
muhtırcbelerirı neden dolayı yapıl. 
mağa ve kazanılmağa ve her ne 
bahasına olursa olsun kazanılma• 
ğa değer olduğunu biliyoruz.• 

HEYECAN... KISKANÇLIK VE DÜŞMANLIK •.• 

İngiliz-lran 
itti/ akı 

Almanlar bu ittifakın 
zorla yapılmakta ol
duğunu söylüyorlar 
Ankara (Radyo Gazetesi) -

İngllterenin İranla yapmaJt istedi· 
ğl ittifakta, İranın toprak tamami· 
yeti tanınacak ve askeri yardım• 
da bulunulacaktır. Almanların Kı. 
rım harbinden sonra Katlrns yo. 
liyle İrarıa inecekleri ihtimal da• 
hilindc olduğundan bunu önlemek 
saycsile bu ittifakın yapılması i.s· 
tenmektcdir. 

İttifaka göre, İngiliz kıtaları !le 
İran kıtatarı bir ıs birliği yapacak, 
tır. İran bu ittifakı prensip itiba. 
rilc kabul etmii iibi Jrörünüyorsa 
da hcnilz anlaşamadıkları nokta. 
lar mevcuttur. 

Almanların iddiasına 'öre, bu it· 
tifak fngilill'!er tarafından zorla 
yaptırılmaktadır. 

İspanyada 
görüşmeler 

Hariciye Nazırı Alman 
ve Japon elçi!e ·ir;i 

kabul etti 
Madrid, 11 (A.A.) Hariciye 

na~rı diln bir biri 11rkasından Al. 
manya ve Jııponya sefirlerin! ka
bul etml§tir, 

Litvinof ayni zamanda 
hariciye komiser 

muavini oldu 
l\Ioskova, il (A.A,) - Resmen 

bildirildiğine göre, halk komiser. 
!eri heyeti, Sovyetıer birliğinin A
merilça birleşik devletleri büyük 
el~isl M. Lltvinofu ayni zamanda 
hariciye komlserllli muavinliğine 
tayin etmiştir, 

F. I --d.---ô--h-kk Sovyetlere göre 
ın an ıya a ını <Ba!jı ı incide> X§ •• d f d • Moskova, 11 (A,A.) - Tas,s a· mu a aa e ıyor jansının harp muhabirine göre, 

Sovyet kıtaları, Moskova cephe. 
sinde Tula bölgesinde Almanların 

Fin Reisicümhuru diyor ki birbirini takip eden iki tank hü-

Biz hücum etmeseydik 
36 Rus tümeni bize 

hücum edecekti 
Stokhôlm, 11 (A,A.) - Bazı 

Amerikan gazeteleri tarafmdan 
sorulan suallere cevap veren Fin 
cumhurrelıl Rayld eıcfimle Fin· 
landiyanın haklarını müdafaa el· 
mek için Sovyetler birliiine karşı 
mücadeleye i§tirak etmemiş ol. 
saydı 36 Rus tümeni Fin toprak. 
larını istilll etmeğe hazır olacağı. 
nı söylemı,tır. 

Vo~cuların geUr
dikleri paralar 

Ankara, 11 (Telefonla) - Güm 
rüklcr idaresi, yolcularm bera· 
berlerinde ıetirdiklerl paraları 

vaktinde alabllınelerl leh,, Güm
rük dairelerinde bu işle meşgul 

memurlardan dalma birer nöbet. 
c:i bulundurulması usulilnCi alA
kadarlardan idemişti~ 

Almanlara göre 
(Batı 1 incide) - -

11 ııonteıırin ıeceşi Alman savao 
tayyareleri, Moı;kovad"ki askeri 
hedeflere hücumlar yapmııılardır. 
Hedeflere isabetler olduğu ve bir 
cok infilAk vukua ıeldiği görül
müstür. 

Berlin, 11 (A.A.) - Sefôhiyetli 
kaynaklardan D. N. B. ye bildlril. 
diğlne göre, Almanların Tlkvln 
civarındaki muvatfakiyetleri, Le· 
ninirad'm Bolşevik Hinterland'ı· 
na nazaran kati surette sarsılması 
demektir. 

cumunu ge~I püskilrtmü~lerdir, 

Bu bölgede biddetli hücumlar ha
llı devam etmektedir 

İnatçı bir muka~'emet gören 
düşman, Tula üzerine cenahlardan 
ve geriden yc.ni hücumlarda bu
lunmak için kuvvetlerini yeniden 
toplamıitır. Tula'nın cenup ban
liyösünde şiddetıl çarpışmalar de. 
vam etmekte ve Sovyet kıtaları 

iiağlam durmaktadır. 
Londra, 11 CA,A.) - Times ga. 

zetesinin askeri eksperi Moskova 
cephesinde cereyan eden muhare
be hakkında yersiz bir nikbinliie 
kapılmak istememekle beraber 
sarfedilcn gayretin belki de Al· 
man kuvvetlerinin yeniden tensi
kini icap ettirecek kadar büyük 
olduiunu yazmaktadır. Havalar 
fy!leıtili takdirde düşmanın yeni 
darbeler indirmesi muhtemeldir. 
Belki de düşman ilktcşrinde yap. 
tıeı taarruzu kışın tekrar edecek 
bir halde değildir. Herhalde dü:ı

man büyük bir tehlike ile karşı. 
laflYlıştır. 

Almanların kııtlamak için cep· 
henin gerilerine çekilrrıeğl derpiş 

ettiklerine dair dolasan şayiayı 
tekzip cdece}c bir haber alınama· 
dı{!ı Londradn tasrih olt.ınmakta. 

dır. 

Londra, 11 CA.A.) - Norveç 
ajansının bildirdiğine göre, Fin. 
JAndiya cephe.sinden Oslo'ya geJcn 
Alman yaralıları son haftalar c. 
hemmiyetli derecede çoğalmıştır. 
Dcmlryolları boyunca nöbet bek· 
liyen Alman l"JlUhafızları yaralı 
taşıyan trenler geçerken Norveı; 

halkının yaklaşmasına mOni ol· 
maktadırlar. 

Kara borsa 
<Başı 1 incide) ı.:.ı 

borsa oyunu ıtıAs bonışunu çalmış 

bulunmaktadır. 

~~=====:=::;::::;;::;::;::;;:;:::;:;;::::::::::;: 

londraya göre 

BEYAZ TABUR 
('\KŞAM 

uMaliyeciler bu sualin cevabını 
bilseler gerektir. lIUrrlyetin zul· 
me karşı kazandıiı bundan evvel. 
ki zaferin kıymetini onlar ~imdi 
biliyorlar, Bu cevabı Çekler de bi. 
1iyorlar. Polonyalılar, Danimarlca
lılar, Holandahlar, Sırplar, Bclı;i· 
kahlar, Norvepliler, Yunanlılar da 
biliyorlar. Şimdi bunu biz de bili· 
yoruz, Biliyoruz ki, 1917 de silA. 
ha sarılmamızın sebebi, yer yü
zünde demokrasinin emniyetini ıe. 
min etmekti. Hatıralarını taziz et· 
tiilmiz insanlar, dünyayı, haysi· 
yet ve §erefini bilen namuskAr 
kimseler için oturulabilir hale ge. 
tlrmck üzere hnyatlarını !eda etti
ler. Şimdi bir çeyrek asır sonra 

İngillerenln FinlAndiya üzerin. 
de Fln!Andiyayı ımlha icbar için 
yaptığı tazyiklerin hedefini Bol. 
~vlklerln Leningrad ve Mur. 
mansk'dakl durumlarını hafiflet· 
mek ve vadedilen yardım içln 
Murmansk demiryolunu yeniden 
ele geçirmekti. Vologda'dan geçe-" 
rek Moskova'ya fnen Arkanjel yo. 
lu üzerinde nakliyatın bir çok ıüç.. 
lilklerl vardır ve Arkanje! limanı 
yılın altı ayı buzla 6rtü1UdUr. Fa. 
kat Alman ordularının bu yeni 
muvaf!aklyetlerinden sonra, bu in. 
tlznrtar şimdi mlnasını kaybet· 
mlıtır: 

'Mıılı olan her tUccar, elindeki ma
lı Jöateren !aturnyı yalnız bir kivi
ye devredebilecek ve kendisine fatu· 
ra de\Tolunan tllccar bu malı b~kn 
bir Jc geçiremeden ihraç etmeğe 
mecbur tutulacalttır. ~ <Başı 1 incide) §X§ 

itı havarisi rolü oynanmakta 
,,,urk hükCımetlni bu asil işe 

ıt ettirme~e çalııılmak~dır. 
!\bulun ve Dolmobahçe sara. 

bir sulh konfcrtııun için cok 
~r- bir mahal teıkll edeceği 
b'tnak istenmektedir. Ve bU· 
. Unlar, lüzumu takdirinde 
?ti yalanlıyabllecck bir tarz. 

t it incelikle rapılmış bulun
.. ildır 
ı·a· • 
"."<it Türk 'hükumeti, kendisi· 
-ltı~lc bir propagandanın nü. 

~ kaptırmnmaktadır. CUm. 
a ~ısı ismet İnönü, ancak mu
~l'tıata bir nihayet verilmesi 
aıınin çok uzak gibi olduğu· 

b.vlcdikten sonradır ki sulh· 
ahsc-tmis ve bu suretle an
ı.. ' temictir ki Türk hü~. 
'lt~lhun yeniden tesisini arıu 
a c beraber, bu, buı\lnkü 
tda mümkün değildir, 

YAR 1 N 
TÜRKÇE SÖZLÜ FRA~SIZCA nWihası 

't e SARAY 
Sinemasında 

İBTİŞA:\UN SÜSLEDİGİ.... AŞKIN ÇERÇEVELEDİGİ. .• 
KISKANÇL1GIN HEYECAX VERDİGİ SENENİN 

İLK G ÜZEJ. T ti R K Ç E FİL:\Iİ 

Yarın ak~am L A E Sinemasında 
TÜRKÇE 

Avrupanın bir ucundan öteki ucu- feda etmemig dlmalarını ternln va. 
na kadar meydana gelen şeye o za. ılfetii yine ııimdi bize düşüyor.11 
man mAnl olmak için öldüler. «Amerikan Milleti, hürriyetin, 
DUnya emniyete kavuşsun diye ujrunda çarpışmağa değerli oldu· 
öldüler. Ve eğer harpten uzak ğuna innnıyor ve eğer çarpışmağa 
yafayan bizlerin herhangi bir ha· mecbur olursa, onu muhafaza et· 
tlımız yüzünden dünyanın emniye. mek için ebedlyyen çarpı,acaktır. 
ti yeniden tehdide maruz kalırsa Bunu yalnız kendimiz dejil, hür. VENEDIK ZINDANLARINDA 

. . .. o zaman ayni vecibe ve vazife bize riyetimizi temin ve dünyayı, jçin-
Salonlarında bın blr. ~rnr kayıı~yan, •• Zindanla_rmda en büyuk terettilp eder. Mazideki dahili de hürriyetin ya~ayabileceği \otı 
A,klar yaşanan, engızısyon dev rınln Y'.arattığı SÜPER FİLM..... harpten sonra Amerlknya teret- ebediyyen büyüyebileceği bir yer 
Dikkat; NUMARALI YERLER ŞİMDIDEN ALINMAKTADTR. tap eden vazifede olduğu gibi, bu ı haline getirmek için cnn veren ö-

·-•••••••••TELEFON 43595 1 1 adamların hayatlarını boş yere lülere karşı da borçluyuz,• 

Fa.tyralar ciro muamelesinde mil· 
tıUrlenecelt ve mtlhUrlenınlf fatura 
Ue yalrıız ihracat yapılabllecelttır. 

üzerinde tek mühtir bulunacak 
olan faturalı mal ihraç olunama.dığ'ı 
takdirde dahili piyasada perakende 
satışa arzed!lecektlr. 

Her tUccar sattığı malın faturası· 
nı milhtirlemek mecburJyetlndedlr. 
Tüccar, Vekllet kontrolörlerinin, da. 
lmt mUrakabesl altında bulunacak ve 
el altından, mUhUrsUz ciro muamele
si yapmak letlyen muhtekir spekU· 
IA.törler 9lddetle cıezalandırılacaklar_ 

dır. Kararın bugün \'eya yarın mev· 
kil tatbike konulması beklenmekte. 
dlr. 

Bilhassa yiyecek maddeleri Uzcrln
de bugiln yaprlacelmekte olan, bu 
kara borsa oyununun tevlld ettifl 
pahalıhtın. bu şekilde önüne geçil· 
mlş olunacaktır. 

l SIYASl ıeailL 
Hitler - Çörçil 

düellosu 

B 
'.Veıon: M. H. ZAl. 

u,::Unlrr<le R. Hltler ne B. 
Çörrll ora~ımltl yeni bir söz 

dilello u oldu. Biri oteki«lııe «Dlık, 

ı;arhoŞ» dedi, dl~erl «clini», cı:gulyn
banl» dl) e r,e\ ap ,·eriyor. lkl!li de: 
cı:Keserhn, blı:.erlm» !llyc tehditler 
1öa\11ruyor 'e ı;on zaferin keııdilerln. 
de olduğuna c'lellller gö tcrlyor. 

n. Çörcll bıı nutkunda arhk tc. 
rcddiidii, bedbinliği bırakııııştır 

Doğrudan doğru) a me~ dan okuyor 
Alman.ranın ha ını rnutıaka eıC<"e 

ğlnl, B. lfltlerin artık gözü pldıjtı 
nı ve fl'ran adakl rt'hlnelerl lcurşnm 
ıllımeğıı de\·aın rclemediğlnl jlcri siı 
rllyor. 

Bir taraftan bu "öder 'Oİi~·ltınlrkeu 
ıllf P.r taraftan .\hnan.,·a, Ru~,·:-~ ·"\ 

harlı:teıı llrıh g<'lecek yolları kı~t:ın 
entl tıkıyarak ıwramaıı lıiin~ <'' i 
boğmak hınılle cırpınıyor. !ngllt,.rr 
Akdenlıde faall)etc gr.rhnr, bir k:ı. 
filedeki on ltatyan nakll)f' ırmlsl
nl birden batırıyor \'(' n. Çörı;il bu· 
rıun tam r.aınanında yapıldıfını ... ;; . 
liiyor. 
Acııba neden tam 7.ı;ımanıncl".., 

~imali Afrlkndıı tllarruı hu:ırlııb 

mı \ar! 
Diğer taraftan n. Çörcıı. ,Japon\ ... 

~·a tatlı tatlı sözler «öyli\~or. I'ıık"' 
Japonlar AmP.riknlılıtrln anlıı'ianrn· 

~·ıp harhc tutu-:urları;a 1ngiltert>ni" 
lle bir Hat k;iıııle lıu harhe knrı~:ı
<'ağını llf'rl ~iirii~ or. 

Dlin~·anın umumi manınrn ... ı o' 1" 
ki ortalık gittikçe göz gözli ıriirın~ · 
bir hale gele<>ek, yanırın yarıla<'ak 
;ı·r.r arı~·ocak. Bu sırııılıı yiızh"'""' 

nıil~on in anın hali neıllr? B. ll't 
lrr ile n. Çörçll hlrhirlcrine k". ; 
küfiir1er \ "f'YB nükteler sarfeılerkPn 
,.r. öz dlielloları birbirini tnli'n 
l'derken. ~llzlerce milyon ın .. an k"rı 
dl kendine ı;u ıuall ~orııyor: 

- Bu diirllolar t'ılli, fakat ı-:ın 

onu nasıl l'tlecrk '? nu ncfrC't .. ı .. ; 
na ıl 'e ne 1.nnmn l\afılınafa haoı 

lıyaoak~ 

Meziyete göre 

seçim usulleri 
<Başı 1 incide) X 

çın, az zamanda mucizeler görü· 
rüz. Meziyete göre ıstıfa prensi. 
pinin tatbik edildiği zamanlarda, 
meselA İstiklal mücadelesi de\'. 
rinde ne mUkcmmel neticeler a. 
lındığı hepimizin gözü önündedir. 

Bugün çok §Ükür başımızda İs
tikH'ıl mücadelesinin elediği, seç
tili adamlar bulunuyor. Fakat 
umumi hayat içinde adam seç
mek iı:in kurulu bulunan usuller; 
meziyete, iııo, feragate, hizmete 
dayanmıyor, cskiliğc, diplomaya, 
usullere kör körUnc uymaya da. 
yanıyor. Bu gidiş ıçinde fedakar 
adam, atılgan adam, umum! gi. 
dişe ayak 1,1yduramıyor, ortıılıgı 
rahatsız edfyor. Bir mUddct sonra 
ya torpilleniyor, yahut kenara çe· 
killyor. 

İktmıdt hayat içinde de açık· 
göz ndam nt oynatıyor. Gün ih· 
tlkArcınındır. Mevcut frenler, es. 
ki nevi makinenin icadı olduğu 
için vurguncuyu ve ihtlkllrcıyı 

durduramıyor. Kötü ellere bu 
yUzden fazla para toplanıyor ki 
bu para da yıkıcı ve zararlı bir 
kuvvettir. 

Bizim noksanımız, memleketi· 
mlzde en iyi neviden adam yarat· 
mağn uycun insan malzemesi ol
mamasında değildir, Ancak mev
cut usullerin, yaratıcı iştidatların 

hızını kesmesinde, vnrlılc içinde 
enerji ve te~ebbus yokı;uzluğu 

uyandırmasındadır. 
Ben ııunu iddia ediyorum: İyi 

örnekle, vatani menfaat esasına 

ve meziyete dayanan sıkı bir seç. 
mc Bistcmlle bu memlekette fera
gati, mcdaktırlı •ı, hayatta ıaye ıfr 
ye maddi haz yerine manevi haz 
aramnğı, makbul bir sistem, adeta 
günUn modası haline koymJk 
milmkilndllr. Vur1ıun.cuyu, ana
forcuyu, huh1skArı !Ayık oldukla
rı iğrenç mevkle indirmek her 
memleketten kolaydır. Cemiye. 
tin ic:lndekl temiz maya buna mü
saittir. Halkın hakiki ruhu; gelip 
geçen fona idarelerin bUtiln gay
retlerine, namussuzlu~a ve vic· 
dansızlığa ikramiye vermek hu
susundaki bütün ısrarlarına rağ. 

men bozulmamı~tır. 
Berraklığın bu aydın ve v~m

li sahasına kavuşmak para ınese· 
lesi deiildir, ince bir ihhsas me· 
selesi de değildir, Sırf bunu akta 
koyup ve tesbft edip azimle, cür

etıe, hatır ve gönül sızmaz nevi. 
den iyi ölçUlerle ~ sarılmalr 

meselesidir. 
Ahmet Eınia YALMAN"' 

' 
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TURK TiCARt;T BANUASI A~ 
kUPONLU VADE:Li M~VDUAT 

PARAM 1 BURADA i.(LET 

lr KURTULUŞ 
Fiyatı 

her 
yerde 
4,5 

Doktorlar, bankacılar, katipler, mühendisler, 
velhasıl bütün mürekkepli kalem le yazı ya. 
zanlar, mürekkebin ceplerine akmasın. 
dan korunmasından ve ucun bo zu1. 
masından kurtaran yegfıne: 

Kırmız' Halkalı T 1 K U 
Dolma kalemi Ur adı 

~v~upada dahi tasdik olunduğL 
gıbı Almanyanın bu icadı, mü
rekkepli kalemle yazı yaz. 
:nak mecburiyetinde olar 

Baaulan parçala
rın yedekleri tamir 

ücreti altnmaksızrn, 
maliyet fiatına yerleri· 

Be takılır. TİKU kalemi 
sekiz parçadan ibaret olup, 

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

Je durursa dursun, mürekkep akmaz 
./e kurumaz. TİXU en sağlam ve en 

kullanışlı mürekkepli kalemdir. Her yer 
de arayınız. Taklitlerinden sakınınız, üzerin 

deki TİKU markasına dikkat ediniz. 

.::ılkı hakikaten bu ezi
·•etten kurtarmıstır 
TİKU ucu 
aşınmaz. 

Bol mürekkep 
alır. 

Kuvvetli 
basılırsa 

4 kopya 

bilir. 
HER YERDE 
ARAYINIZ. 

Devlet Demiryolları ilanları 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese• 

Yeni Neşriyat: 

Avukahn kitabı 
ALİ HAYDAR ÖZKENT 

Adli edebiyatımızda epiz yer 

tutan bu eseri yalnız avukat ve 
hukukçulara değil, münevver bü. 
tün vataadaslara tavsiye ederiz. 

alınabilir. Her yerde pullu kutula rı ısrarla isteyiniz. 

-~ı 
inhisarlar Umum MüdürlüğündeO, 
'---~~~~--~~~~--~~~---___..,,,-

50 Kg, Yağlı aleminyum boya 
50 11 Toz boya » kanarya sarısı 
80 • 11 » toprak rengi 

200 Adet pencere camı 54 X 95 
50 » > > 54X104 

200 Kg, Sülyen boya 

Muhammen bedeli (48000) kırk sekiz bin lira olan 400.000 deslmet- 900 büyük ~ayfa iki liradır. Her 
re murabbaı yeşil ve 200.000 desimetre murabbaı kahve rengi döşeme- kitapçıda bulunur. 

35 • Siyah boya 
200 » Bezir yağı 
100 » Skatif 

lstanbul Belediyesi ilanları 
T.ahmin B. 

1140,00 

1Z2<l,OO 

4275,00 

418,75 

3226,75 

İlk Tem, 
85,50 

91,58 

320,63 

31,41 

242,90 

Köprü muhafızları için yaptırıla
cak 38 adet palto. 
Taksim meydanına dikilmek üze
re alınacak 8 adet bayrak direği 
Temizlik işleri için alınacak İs 
kalem malzemei tanzifiye, 
Kartal KüçükyaJı ikinci pansiyon_ 
lu okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak yaş sebze. 

pansi-

lik keçi derisi 25/ ll/19U salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulii ile 
Ankara'da İdare binasında sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3600) liralık muvakkat teminat ile 
kanwıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat (H,30) za 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara. ve Haydarpaşa veznelerı;. ~, 

satılmaktadır. 

TAKViM 
12 TEŞRİNİSANİ 1941 

ÇARŞAMBA 

AY: 11 - GÜN: 316 - Kasım: 5 

RUMİ: 1357 - Birinciteşrin: 30 

HİCRİ: 1360 - ŞEVVAL: 22 

(9713) 

RADYO 
Buriinkü Proıram 

7,30 Program 19,30 Memleket S. 
7,33 Müzik ayarı 

7,45 Ajans hab. l .9,45 Serbest 10 L 
8,00 Müzik 19,55 M:llzik 
8,15 Evin saati 

V AXft ZEV ALl &&.ANI 8,30/ 8,45 Mllzık 
20,15 Radyo Ga. 
20,45 Müzik 

Kartal Küçükyalı ikinci 
yonlu okulunun yıllık ihtiyacı GÜNEŞ: 6,44 

11,58 

U,37 

16,54 

18,28 

12·30 Program 21,00 Ziraa.t tak. 
1,50 12,33 Müzik 2l,lO 1.Wzik 

için alınacak kuru erzak 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya~ılı işler 

ayrı ayrı açık ek~iıtmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 19111/ 941 Çar
şamba günü saat 14 te Daimi Encümende yapılla-caktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 

ÖGLE: 7,04 12,45 Ajans ha.b. 
ıs,oo Müzik 21,30 Konuşma 

9,43 'ı3,30/14,00 Mllzik 21,45 Mllzik 
12,00 18,00 Program 22,30 Memleket S. 

İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 1,34 18.03 Müzik ayarı 

İMSAK: 5,02 12,08 18,25 Konuşma. 22,45 Müzik 

bulunmaları. 9593 

Karar Hulasasıdır 
c. 941/ 1322 
l\:iılli koruma kanununa muhalefetten .suçlu Beyazıt Çarşıkapı 

Mak:. ·çı lar caddesi 11 numarada kasaplık ticaretile meşgul Os. 
man oğlu Hüseyin Günay hakkında İstanbul asliye 2 inci ceza 
mahkemesinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun fi· 
ili sabit olduğundan milli koruma kanununun 31 • 59 uncu madde 
leri mucibince yirmi beş lira para cezası ödemesine ve 7 gün müd_ 
detle de dükkanının kapatılmasına ve hükmün kat'ileştiğinde üc
reti suçluya ait olmak üzere karar hulasasının Vatan gazetesin. 
de neşredilmesine 9/ 10/ 941 tarihinde karar verildi. 9856 

- Alo ... Burada Necdet Sır

;özen... Kiminle teşerrüf ediyo· 
:um efendim?.. Bayan Naciye 
.'.>zışık •.• Emriniz efendim ..• Öy· 
le mı efendim... Hayhay bekle-

Askerlik i:anları 

Şuheye davet 

Fatih Askerlik şubesinden: 

P. Asteğmen Selim Sırrı oğlu 

İbrahim Hilmi (47931) 

Adresi. Türk Maarü cemiyeti 
Kadirga Talebe Yurdu. 

Kumkapı • İstanbul 
P. Teğmen Lem'i Budak (52136) 

rim efendim ... Yırmi dakikaya Polis haf · N t S ·· 
kadar... Tabii efendim... Ta. I yeSI eC00 ırçozen 

büN.~cdet. Sırçözen, telefonu ka- G ön Ü l 'Ün sevgilisi 
padıktan sonra muavini Kamil 

Becerikliye: ı y S d G 
- Yeni bir müşterinin zıyare- azan : a un alip SA vcı 

tini kabul edeceğız. Geldi'ği za. .. 
man sen yandaki odaya geçersin. 1 Ali ?zışık - Şekerci, Aksaray l - Bay Sırçözen, benim çok gü. 
Çünkü kadın müşteriler sırlarını caddesı zel bir kızım var ..• On yedi ya. 
iki ki;inln önundc açmayı sev- Osman Özışık - Doktor, Lale- şında ... Bir çok gençler Gönü-
mezler, dcdı. li Havadar palas 11 l'ün ••• Gönül kızımın adıdır 

KAmll Becerikli cevap verdi: Ömer Özışık - (Yazıhane) Gönül'ün peşinde koşuyorlar . .Bi~ 
- Hatta ben bundan istifade Yükııek mimar ve müteahhit, o· çokları da bize müracaatle kızımı 

ederek şimdiden çıkar giderim. nuncu vakıf han, 99 Beyazıt istediler. İçlerinde ciddi, dürüst 
İ~~nbulda ufak bir işim var. Ömer Özışık - (İkametgah) ve mevki sahibi olanlar da var. 

- Yalnız çok geç kalma, tütün- Yüksek mimar ve müteahhit, Toz Fakat kızın henüz evlenmek niye 
cil dükkanından çalınan damga koparan caddesi, Boncukgöz apar tinde olmadığını söylüyor. Pek 
pulları işi için belki öğleden son- tımanı 3 ala, mademki istemiyor, evlenme· 
ra sana ihtiyacım olacak. Süley~an özışık - Avukat, sin. Henüz gençtir, vakti vardır. 

- Merak etme üstad, azamt sa· Ankara caddesi. Fakat .son. zamanlarda, bana arız 
at ikide buradayım. olan hır, şüphe üzerine, bir sırrını 

Sırçözen fazla tereddüt etmedi: öğrendim. Kim olduğunu bilme-
- Ha, gitmeden evvel bana şu - Bu olsa olsa Ömer Özışık'ın 

bizim hususi telefon fihristimizl ikametgah telefonudur. Yirmi da. 

18,45 Radyo çocuk 22,55/ 23,00 Yarınk 
klübü 1 program 

r 
VATAN GAZETESi 

iLAN FtYATLARI 

Başlık 
1 nci sayfa 
2nci • 
3üncü • 
4 üncü • 

750 
500 
400 
150 

50 

diğim birisiyle mektuplaşıyor, bil. 
tün mektuplar da şifreli. Ona ge. 
len mektupları, evde bulunmadı
ğı bir sırada yatak odasında yap. 
tığım sıkı bir araştırmada buldum 
Fakat bir şey anlamak kabil dcğii 
o kdar garip bir şey ki... Öyle 
tuhaf bir şifre ki, .• 

- Mektuplar yanınızda mı'? 
- Hayır, şüphelenmemesi için 

yine bulduğum yere yerleştirdim, 
yalnız son mektubu olduğu gibi 
kopye ettim... Şimdi size veri
rim,. . Fakat daha evvel hikaye. 
me devam edeyim. Akşam eve 
döndüğü zaman ve aradan bir 
müddet geçtikten sonra kocam bir 
tarafta kitap okurken Gönülü ya. 
nıma çektim: 

cı- Kızım, sana bu kadar talip 

çıkıyor, dedim. En muvafık bul. 
duklarımızı dahi reddediyorsun. 
Belki henüz evlenmek istemiyor
sun. Fakat eğer birisini seviyor. 
san annene söyle. Muvafık görür
sek seni onunla evlendiririz. 

(Arkası var) 

versene! 
KAml Becerikli masasindan al

fabeli bir defteri Sırçözen'e uzat
tı, sonra §apkasını alarak bürodan 
çıktı. 

kikada buraya ancak Tozkoparan 
dan gelinebilir. Bu Ömer Özışık'ı 
hatırlıyorum. Geçen sene planını 
ve yapısını üstüne aldığı sergi sa. 

BULMACA 

Telefon idaresinin resmi reh. 
berinde soy adından bir adamın 
adresini ve numarasını bulmak ka 
b!l değildi. Mesela Bayan Naciye 
ya babasının, yahut da kocasının 
soy adını kullanıyor ve babasının 
yahut da kocasının telefonile 'ko
nuşuyordu. Resmi rehberde doğ. 
rudan doğruya Özışık'ı bulmak 
için butün sayfaları birer birer 
gözden geçirmek Jazımdı. Çünkü 
rehberde ya Filim Özışık veya Fa
lan Öz ışık diye yazılıdır. İşte Sır. 
çözen, bu gibi hallerde kullanmak 
üzere muavinine hususi bir reh
ber hazırlatmıştı. Bu hususi fih
ristte telefon aboneleri soy adla
rile sıralanmıştı. 

Necdet Sırçözcn, yeni müşteri

si gelmeden evvel onun kim oldu
ğunu öğrenmek, hakkında az çok 
bir fikir edinmek istiyordu. 

Fihristin ö harfile gösterilen 
sayfalarını açtı. Tam altı tane 
Özışık vardı: 

Ahmet Özışık - Kasap, Şişli 
tramvaıy duralı 

rayı dolayısile gazeteler onc'.'l'l 
uzun uzadıya bahsetmişlerdi. Hem 
çok zengin, hem de evlidir zanne
derim. Telefon eden de karısı o. 
lacak ..• 

* Son derece temiz ve şık gıyın-
miş, otuz beş yaşlarında oldukça 
güzel bir kadın Sırçözen'in gös
terdiği koltuğa oturmadan evvel: 

- Biraz evvel size 
miştim... Kendimi 
yım ... dedi. 

telefon et. 
siıe tanıta. 

- Eger yanılmıyorsam, sergi 
sarayının mimar ve müteahhidi 
Ömer özışık'ın refikası olacaksı
nız... Tozkoparan iaddesinde 
Boncukgöz apartımanı 8 numara
da oturuyorsunuz... Bayan Naci· 
ye Özışık? 

Bayan Naciye hayıretle Sırçö

zen'in yüzüne baktı: 
- Öyle anlıyorum ki siz gel· 

mckle fena etmedim .•. Şöhretini· 
ze layık olduğunuı anlasılıyor. 

Emrinize amadeyim efen-
dim. 

Soldan sağa: 1 - Bir hayvan; 
Kimse. 2 - Avadanlık; Göz ren
gi. 3 - Teni veya yüzü benekli; ı 
Terbiye. 4 - Yardım; Beyan eda- --+---+---4---

tı; (İki) nin üçte ikisi. 5 - Bir 'ı--+-_._...__...._ 
musiki işareti; Vilayet; Dilsiz 6-
Genişlik; Barsaklar. 7 - Mani ol
ma; Aile yuvası. 8 - Zeval bul- ' 
mama; Erken değil; Bir nota. 9- 1 
Düzeltme aleti; Bir istifham; İsim. r 
10 - El ile işlenmiş; Pişirilip içi. J _...._...._ 

len bir madde. 11 - Bir meyva. 
Yukardan aşağıya: 1 -· Aşiret; /1 

Sihir. 2 - Kainat; Kumaş; Nefi 

edatı; Bir nota. 5 - Bir hayvan; 

Bir uzvumuz; Ekmek. 6 - Bir 
renk; Garbi Anadolu. 7 - İlave 
etme; Bir nota. 8 - Bir hayvan. 

Kısa kılıç; Sanat. 9 - Beraber; 

ma. 4 - Elmas. 5 - Ad; Kremlin. 
6 - Rica eden; Ey, 7 - Orel; (z) 
ırva. 8 - Sah, Muz; İş. 9 - Yani· 
Ana. 10 - Tel; Suudi, 11 - Ati~ 
yen; Atma. 

Yukardan akafıya: 1 - Barba-
Bir nota; Bir renk. 10 - ~ir ser- ros; Ta. 2 - Ema, Dirayet. 3 -
puş; Marmara havzasında bir ka- Saha; Celali. 4 - Kalın. 5 _ Be. 

saba. 11 - Ek. 

DVNKU BULMACANIN HALLİ 

Soldan safa: 1 - Beslenme; Si. 
2 - Ama; Van. 3 - Rahibe; Ya-

re; İse. 6 - Eledim; Un. 7 - Mt; 

MME; Ulu. 8 - Yalnız; Da. 9 -
Vasi; Ait. 10 - Sam; Nevin. 11 -
İnat; Ya~a. 

BORSA 
11 TEŞRİNİSANİ 1941 

1 Sterlin 5,24 
ıeo Dolar 132.-

» Peçeta 12,9375 1 
100 İsveç kronu 30,75 

Esham ye Tahyilit 

1933 Türk borcu I 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

ı... ır.. 

24 05 
20 60 
20 40 
49 25 

NUKUT 
Türk altını (Reşat) 
Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altın gramı 

25 15 
24 10 

117 50 
3 53 

~----DOKTOR ---· 
ÇİPRUT 

Cildiye ve Zühreviye Mütehas
sısı. Beyoğlu Yerli Mallar Pa. 
zarı karşısında Posta sokağı 

köşesinde Meymenet apartmanı 
Tel: 43353 

İstanbul Asliye 6 ıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

941/_.1380 

Müddei: Vahide. 

Müddeialeyh: NizRmettin • Sul

tanahmet İshakpaşa Cami sokak 

No. 7 de. \ 
Müddei Vahide tarafından müd 

dlialeyh Nizamettin aleyhine a · 

çılan boşanma davasına alt arzu.

1 
hal sureti müddeialeyhe tebliğ 

edilmek üzere yazılı adresine gön ı· 
derilmişse de mumaileyhin mez· 

kur ikametgahını terk ile semti , 
meçhule gittiğinin beyanile iade I 
kılınması üzerine Hukuk Usulü ' 
Muhakemeleri K!anununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine 
tevfikan iade kılınan dava arzu
hali ile muhakeme gününü gös
terir davetiye varakasının mah. 
keme divanhanesine asılmasına 
ve 94111380 numarada kayıtlı iş· 
bu davaya müddeialeyhin (15) 
gün içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bermucibi karar arzu
hal ile davetiye varakası mahke
me divanhanesine asılmış olmakla 
mumaileyh Nizamettin yukarıda 

yazılı müddet zarfında davaya ce
vap vererek tahkikat için tayin 
kılınan 12/ 12/ 941 cuma günü saat 
(15) te mahkememizde hazır bu
lunması veya kanuni bir vekil 
göndermesi lüzumu tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

DOltTOR 

TAllANTO 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

(PNÖMOTÖRAX TATBİK 
EDİLİR) 

a 

TUnel, Şahdeğirmen S. No. 5 
Tel: 49206 

~--DOKTOR " 

HAFIZ CEMAL 
1 

LOKMAN BEKİi\I 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyohı 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

Kit~plarınızı 
aalr BOLA'I' 

alTAB l'flNDBN 
&luıız. BUtlln kitapları bul&bL 
leceğiniz gibi Ankara neşriya
tının, A·;rupa.nın model vesair 
mecmualarının BabıA.lide ye· 
gAne sabş yeridir. 
Guetelere l!Aıı da kabul eder. 
Ankara caddeel 89 htanbal 

100 » Reberoit muşamba ınacunu 
200 Metre katranlı muşamba 

20 Tabaka siyah saç f' 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı 12 kalem ma1zenıe paıl 
lıkla satın alınacaktır. µe. 

2 - Pazarlık 25/ 11/ 941 salı günü saat 10.30 da Kabataşta 
vazım şubesinde müteşekkil Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Her kalem için de ayrı teklif kabul edilir. 9~ 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş "100,, Kuruşlukların Tedavülde~ 

Kaldı?-ılması Hakkında 
G 

. ~~ · 
ümüş bir lıralıkların darp ve piyasaya kafi miktarda çı :ll' 

ması üzerine 112/ 1941 tarihinden itibaren tedavülden icaıdırıllrJ• 
olan Gümüş yüz kuruşlukların 1/ 2 1941 tarihindenberi yaıoız }'( 
sandıklarile Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasınca ve :Me! ıl• 
Bankası bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince jllPıe 
mak~a olan te~dil muamelatına 3 1/ 1/ 1942 akşamı nihayet . ver~ 
cektır. Bu tarıhten sonra mezkur paralar nakit olarak htÇ 

veçhile kabul edilmiyecektir. 1~9 
Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/ 1942 akşa~8o· 

kadar bunları Malsandıklarile Türkiye Cümhuriyet Merkez ıcvf 
kasında ve Merkez Bankası bulun mayan yerlerde Ziraat 1'ı:t11 

şubelerinde tebdil ettirmeleri ilan olunur.~ 

TORKiYE 
iŞBANKASI 
Kiiçük tasarruf 

heaapları 1942 
IKAAMIYE Pl.ANI 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Ma· 

1942 İKRAMİYELERİ ıV-
1 adet 2000 liralık= 2000."" ' 
3 )l 1000 B = 3000........ 1 

2 il 750 • = 1500."" , 
3 » 500 il = 1500........ , 

10 • 250 il = 2500,"" , 

40 • 100 • = 4000........ , 

50 1) 50 • = 2500."" , 

yıs, 3 Ağustos, 2 İkincite§rin 200 :e 25 :1 = 5000,"" 

tarihlerinde yapılır 200 ıı 10 11 = 2000.~/, 
·~~~~~~~~~~~~~!c1'f 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEBİ R Tİ YAT 6: O Sn11ııd' 
Tepebaşı dram kısmında İstikrn'i Cad. Komedı ıtıs 

' Bugün saat 14 te 
Bu akşam saat 20,30 da Çocuk Oyunu 6, 

Bu akşam saat zo,30 
B A M L E T KÖRDÖVÜŞ~ 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI, Sahibi ve Neşriyat ){Ud{ifO 

UIMET EMİ N YALMAN 


